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Sukilimas Sirijoje 
plečiasi

Darbiečiy laimėjimai rin
kimuose Anglijoje 
t

Londono miesto taryboj socia
listai užkariavo 34 naujas 
vietas

Sovietai vėl ima persekiot 
prekininkus

Stambus Anglijos darbiečių lai- 
. mėjimai miestų rinkimuose

Sukilimas araby Sirijoj 
prieš francuzus. plečias

Damasko apielinkėj prie sukilė
lių prisidėjo vienuolika kai
mų; 4 miestai apsiausti

LONDONAS, lapkr. 3. — Iš 
Jeruzolimo, Palestinoj, praneša, 
kad sukilimas Sirijoj išsiplėtęs 
visu plotu tarp Damasko ir 
Ilomso, astuonias mylias į šiau
rį nuo Damasko, ir gresia l’ran- 
cuzų kontrolei.

Kitas pranešimas sako, kad
vienuolika kaimų Damasko
srity prisidėję prie sukilėlių,
kurie laiką apsiautę keturius
miestus.

žmonės bėga iš Damasko
Iš Jeruzolimo praneša, kad 

svetimšaliai ir čiagimės mote
rys tūkstančiais bęgą iš Damas
ko, bei kad čiagimiams vyrams 
užginta miestas apleisti. Tele
grama patvirtina pranešimą, 
kad kai Damasko kalėjime įvy
ko sukilimas ir francuzai bom
bardavo kalėjimą, 1,200 kalinių 
buvo užmušta.

Palestinos arabų streikas
LONDONAS, lapkr. 3.

National Political sąjunga ga
vo pranešimą iš Jeruzolimo, 
kad vakar, Balfouro 1917 metų 
deklaracijos sukaktuvių dieną, 
visi Palestinos arabai sustrei
kavę, protestuodami dėl įvykių 
I iamaske.

[Balfouro deklaracijoj buvo 
pasakyta, kad “jo didenybės 
(Britų karaliaus) valdžia pa
lankiai žiuri į įsteigimą žydų 
nacionalio židinio Palestinoj,” 
tuo supratimu, kad “nieko-ne
turi būt daroma tokia, kas ga
lėtų žaloti civiles ir religines 
esančių Palestinoj ne-žydų ben
druomenių teises.”J

Damaskui gresiąs badas
ALEKSANRIJA., Egiptas, 

lapkr. 3. Keleiviai iš Sirijos 
sako, kad Damaskui gresiąs ba
do pavojus, kadangi visoks

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbeš jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieškj bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika-
lingas per paskelbimus Naujie- kinio vagonai.
nose. į kas nenukentėjo, tik du trauki- žiūrint Ekvadoro protestų, ra- 

nio tarnautojai, negrai, buvo tifikavęs padarytą Kolumbijos 
lengvai sužeisti; su Peruvija sienos sutartį.

duonos privežimas esąs atkirs
tas. Sukilėliai laiką užėmę vi
sus kaimus Damasko apygar
doj, o beduinų būriai renkasi 
ties Aleppo, kur vietos viršinin
kas atsisako vesti bet kurias 
derybas su francuzais.

Sovietai vėl ima perse
kioti prekiautojus

žmonės bijo, kad neprasidėtų 
vėl masiniai areštai ir šau
dymai; 35 valdžios agentai 
sušaudyta

• RYGA, Latvija, lapkr. 3. —- 
Kadangi kainos manufaktūros 
prekėms nuo rugpiučio l dienos 
žymiai pakilo Maskvoj ir kituo
se Busijos miestuose, aukščiau
sios ekonomines tarybos pirmi
ninkas, Dzeržinskis, įsakė suda
ryti nepaprastą komisiją kovai 
su išsiplėtojusia spekuliacija.

Sovietų fabrikų produktingu- 
mas vėl krinta ir jokiu budu 
negali patenkinti gyventojų rei
kalavimų. Del stokos pinigų, 
sovietų užsienių prekybos mo
nopoliai nepajėgė pirkti užsie 
niuose didelio kiekio reikalingų 
Rusijai daiktų, o clel to prekių 
kainos visoj Rusijoj ėmė stip
riai kilti.

Daug žmonių jau areštuota ii 
smulkesnieji prekiautojai ve 
terorizuojami. Atvykstantiej 
iš Maskvos žmonės pasakoja 
kad gyventojai labai susirūpi
nę, bijodami naujų masinių 
areštų, trėmimų ir sušaudymų. 
Nuo laiko, kai trys dienos at 
gal prasidėjo areštai, prekėj 
truputį atpigo. Sankrovininkai 
išparduoda prekes ir savo ver
slą likviduoju.

Maskvo slaikraštis Ekonomi- 
českaja žizn labai pesimistin- 
gai žiuri į javų eksportą. Sri
tys, kur užderėsimas buvo ge
ras, šaukiasi į valdžios sindika
tus ir kooperatyvus, prašyda
mos kuliamųjų mašinų. Tik ma
žas derliaus nuošimtis dar te- 
iškulta. Kuliamosios mašinos 
yra' tokia retenybė, kad ūkinin
kai, kurie turi jas įsitaisę, už 
nuomoj imą jų reikalauja sep
tintos dalies kulos.

Ryšy su valdžios sindikato 
javų supirkimo operacijomis 
iškeliama aikštėn vis naujų su
ktybių ir, pasak Ekonomičeska- 
ja žizn, visi trisdešimt penki 
javų supirkinėtojai Poltavos ir 
Černigovo gubernijose tapę 
areštuoti ir sušaudyti be teis
mo. Tokios ekzekucijos tečiau 
dalyko nepataisiusios, sako 
Ekonomičeskaja žizn, ir jei so
vietų valdžia nesustabdysianti 
visai eksporto, tai kraštas tu
rėsiąs didelių nuostolių.

Traukinys ištruko iš bėgių
WINAMACK, Ind., lapkr. 3. 

—- Dvi mylias nuo čia šį rytą 
ištruko iš bėgių ir apsivertė 
trys bėgančio j Chicagą trau-

LONDONAS, lapkr. 3. — 
Anglijoj ir Valijoj vakar įvyko 
municipalini rinkiniai. Pasiro
do, kad didžiausių laimėjimų 
padarė darbiečiai. Pilnų rinki
mų davinių dar nėra, bet jau 
surinktos žinios rodo, kad Lon
dono taryboj darbiečiai yra lai
mėję trisdešimt keturias nau
jas vietas. Pranešimai gi iš 
aštuoniasdešimt didžiulių pro
vincijos miestų rodo darbiečius 
laimėjus keturiasdešimt septy
nias vietas tarybose, tuo tarpu 
kai konservatoriai yra pralai
mėję dvidešimt vieną vietą, li
beralai dvidešimt dvi, o nepri
klausomieji keturias.

Persai ruošias steigia
mojo seimo rinkimams

Vietoj pašalinto šacho Ahmedo 
Mirzos dabar karaliauja 
premjeras Riza Chanas

TEHERANAS, Persija, lap
kričio 3. Persijos vyriausybė 
skubotai taiso reguliacijas kra
što steigiamajam seimui su
šaukti, kurs turės nustatyti 
•busima valdžios ferma Persi
joj.

Steigiamasis seimas susi
rinks veikiausiai per mėnesį 
laiko.

Niekas neabejoja, kad nauju 
Šachu (karalium) bus išrink’as 
premjeras Riza Chanas, kurs 
jau dabar užėmė šacho vietą, 
šiuo tarpu gi premjero parei
goms eiti tapo paskirtas finan
sų ministeris Farughl.

Parlamentui andais piiAiilinn h 
nuo sosto šachą Ahmedą Mir- 
zą, gyvenantį nuolatos Pary
žiuj, Persų karalium šiuo tar
iu bus premjeras Riza Chanas, 
dabar priėmęs vardą Pahlavia. 
lis tuojau įsakė paleisti visus 
oolitinius kalinius, o taipjau 
imnestavo buvusį šachą ir ki
lis Kadžarų dinastijos šeimy- 
os rarius. Kurie gaus iš vals- 

ybės pensijas.

Padidėjimas Jungtiniu 
Valstijų eksporto Į 

Rusiją
X -- -

MASKVA, lapkr. 3. — Per 
pirmus šių metų devynis mėne
sius Jungtinių Valstijų ekspor
tas į Busiją užėmė pirmą vie
tą. Sovietų prekybos žiniomis, 
Amerikos prekių importuota 
Rusijon už 70,000,000 dolerių, 
kas sudaro ^5 nuoš. viso Rusi
jos importo per tą laiką. Im
portas iš Anglijos siekė 68,- 
000,000 dolerių, iš Vokietijos gi 
59,000,000 doler’ų.

Prieš didįjį karą Busijos im
portas iš Jungtinių Valstijų 
siekė, aplamai, nedaugiau kąip 
40,000,000 dolerių.

Diplomatiniai santykiai 
tarp Ekvadoro ir Ko
lumbijos nutraukti
PANAMA, lapkr. 3. — Laik

raščio EI Diario gauta iš Gua- 
j ak vilo telegramai praneša,, kad 
diplomatiniai santykiai tarp 
Ekvadoro ir Kolumbijos tapę 
nutraukti ir kad Ekvadoro mi
nisteris Bogotoj tapęs atšauk
tas. Nutraukimas diplomati
nių santykių įvykęs dėl to,

Pasažierių nie- kad Kolumbijos kongresas, ne-

i
(Pacific and Atlantic Photo j

Kunisuma Suniko, žinoma kai
po Japonijos “Mary Pickford”, 
paskilbusi krutamųjų paveikslų 
aktore.

Kruvinos muštynės per 
rinkimus Meksikoj

Penki žmonės užmušti, dvide
šimt septyni sužeisti; už
muštas socialistu burmistras

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 3. Gauti iš Meridos,
Jukatano valstijos sostinės, • 
pranešimai sako, kad,vakar per 
tos valstijos gubernatoriaus 
rinkimus įvykę kruvinų parti
jų šalininkų muštynių, kuriose 
penki asmens- buvo užmušti ir 
dvidešimt septyni sužeisti.

Muštynės įvyko keliuose 
miestuose tarp socialistų, re
miančių kandidatūrą D-ro Ai
varo Tone Diazo, Meksikos mi- 
nisterio Brazilijai, ir socialistų 
oponentj, remiančių Aneoną Albeitosij. x ,

Kanas ino mieste buvo Užmuš
tas socialistų burmistras. Jj 
užmušė šalininkai Jose Canto- 
no, kurs .taipjau kandidatavo 
į gubernatoriaus vietą.

DAVĖ NEGERĄ ČEKĮ, BET 
IR DEGTINĖ BUVO

,NEGERA

MlNNEAjPOLIS, Minn., spa
lio 29. - C. Graigo pirko iš 
butlegerio degtinės už 400 do
lerių. Tai sumai jis davė čekį, 
bet čekis pasirodė negeras, nes 
čekio davėjas visai neturėjo 
banke pinigų. Jis buvo patrau
ktas tieson. Teisme Craigo 
prisipažino, kad jo čekis buvęs 
negeras, bet jis pareiškė teis
me, kad ir degtinė, kurią jis 
gavęs, buvus taip netikus, kad 
jis visai negalėjęs jos vartoti. 
Jury jį išteisino. I v

Panamos kanalo paja 
mos per mėnesį

BALBOA, Panama, lapkr. 3. 
—Per spalio mėnesį Panamos 
kanalu praplaukė viso 436 pre
kybos laivai, sumokėję muito 
bendrai 1,826,421 dolerį.

Federalis oro biuras Šiai die
nai Chicagai ir apielinkei pra
našauja: . •

Apsiniaukę; galima laukti 
lietaus; nedidele temperatūros 
atmaina; vidutinis mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 47° F.

šiandie saulė teka 6:26, lei
džiasi 4:42 valandą.

Austrijai gresia valstybės 
tarnautojų streikas

Ateinantį ketvirtadienį žada 
mesti darbą 90,000 tarnauto
jų; nori daugiau algos

VIEN N A, Austrija, lapkr. 3. 
— Austrijos valstybės tarnau
tojai nutarė pradėt ateinantį 
-ketvirtadienį streiką, idant 
tuo budu privertus valdžią pa
didinu jiems algą.

Ministerių. kabinetas atsidu
ria ue! to labai keblioj padėty. 
GireiČt dagi, kad valdžia žadan
ti atsistatydinti.

Nustatytą streikui (Tieną dar
bą mes 90 tūkstančių valstybes 
tarnautojų. Policija, gelžkelie- 
čiaį, telegrafo ir telefono dar
bininkai, valstybei tarnaują ju
ristai, daktarai; ir farmaceutai 
pasiliks savo vietose, nes strei
ko įsakymas jų neliečia.

Vanduo nušlavė kaimą, 
tvankai pratrukus

_ . . t

7 žmonės prigėrė, 17 kitų pasi
gendama; prigėrė daug gy
vulių

LLANDUDNO, Valija, lapkr. 
8. Valijoj atsitiko baisi ne
laimė. Tvankai pratrukus, iš
siveržęs, Eigian ežero vanduo 
sunaikino Dolgaroggo kaimą, 
nunešdamas namus ir kitokius 
triobesius. Septyni asmens pri
gėrė, septyniolikos kitų, tarp 
jų vienos moteriškės ir devynių 
vaikų, pasigendama. Prigėrė 
taipjau daug galvijų ir avių. 
Del tvano, šiaurinė Valija liko 
be elektros.

Cynthia Mosiey žada 
atvykti i Ameriką

STOKE-O? - rj?ENT, Anglija, 
lapkr. 8. Lady Cynthia, lor
do Curzono duktė, kuri yra iš
tekėjusi už socialisto Mosiey ir 
pati yra socialiste, ruošiasi 
neužilgo atlankyti Jungtines 
Valstijas. Ji busianti ir Chica- 
goj. Cynthia Mosiey žada atei
nančiais parlamento rinkimais 
statyti savo kandidatūrą Darbo 
partijos sąrašu.

---------—i-------------

Anglijoj sustreikavo 
bevielinio telegrafo 

operuotojai
■ -"T................. . ■

LONDONAS, lapkr. 3. —Va
kar sustreikavus Londone, Li
verpuly ir Mančestery 150 be- 
vielinio telegrąfo operuotoji), 
susisiekimas bevieli iriu telegra
fu tarp Anglijos ir visų kitų 
užjūrio kraštų nutrauktas. 
Streikas kilo dėl to, kad sam
dytojai paleido iš darbo devynis 
bevielio telegrafo operuoto jus.

SVIETO PABAIGOS PRANA
ŠAS VĖL PRANAŠAUJA

NEWABK, N. J., lapkr. 3. — 
“Sudnosios dienos apaštalas”, 
Robertas Beidt, kurs šių metų 
pradžioj, jei atmenate, prana
šavo, jogei vasario 6 dieną įvy
ksianti pasaulio pabaiga, ir 
jautėsi begalo apsivylęs, kad jo 
pranašautą dieną pasaulis atsi
sakė žlugti ir nežlugo, dabar 
vėl pranašauja nelaimę. Šį kar
tą jis pasaulio pabaigos nebe- 
pranašauja, bet sako, kad su 
paliaubų diena, tai yra lapkričio 
11, pasibaigsiąs Amerikoj “ra
mumo viešpatavimas”. Ypač 
New Yorko srity prasidėsianti 
baisi suirute, ir jis, pranašas, 
esąs pasiruošęs bėgti už 300 
mylių į krašto vidurius, kad 
nelaimės išvengus.

Painlevės kabinetas gavo Turkijos kariuomenė žy- 
pasitikėjimo giuojanti į Mosulą

121 parlamento atstovas susi
laikė nuo balsavimo; nebal
savo socialistai

PARYŽIUS, Francija, lapkr. 
3. Parlamento atstovų butas 
šiandie pareiškė pasitikėjimo 
naujajam premjero Painlevės 
ministerių kabinetui. Pasitikė
jimas pareikšta 221 balsu prieš 
189, luo tarpu kai 121 atstovas 
susiiaikė nuo balsavimo. Ne
balsavo socialistai, kurių parla
mentinė kuopa prieš tai laiky
tame savo susirinkime nutarė 
nuo balsavimo susilaikyti.

Socialistams nutarus neremti 
premjero Painlevės kabineto, 
pastarojo gyvenimas bus vei
kiausiai labai trumpas. Mano
ma, kad jis bus priverstas at
sistatydinti nė savaitės neišgy
venęs.

Liefuviy bažnyčia Mas- 
pethe gaisro sunaikinta

MASPETH, L. L, lapkr. 3. — 
Vietos lietuvių bažnyčioj andais 
anksti rytą kilo gaisras, kurs 
sunaikino beveik visą bažnyčios 
triobesį, kartu su visais bažny
čios įtaisymais viduj. Nuosto
liai siekia apie 50 tųkstančr^ 
dolerių.

Gaisrininkai dirbo per dvi va 
landi, stengdamies gaisrą užgt- 
syti, bet nieko nebepadarč.

Lietuvių bažnyč'i'. buvo piie 
Hull Place ir Remsen Aventie.

Pittsburgo riiiversiteto 
triobesys bus aukščiau

sias pasauly
PITTSBŲHGH, Pa., spalio 29. 

-- I’ittslju* turžs titikMeiniV- 
sią pasauly universiteto trioLe- 
sį. Ta “mokslo šventykla”, pa
statyta iš balto akmens ir plie
no, bus penkiasdešimt dviejų 
aukštų, nuo pamatų iki viršū
nės 680 pėdų aukštumo, taip 
kad rūmai plikom akim bus 
galima matyt už trisdešimt su 
viršum mylių.

t

Dabar
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

' Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2%% ir yra išmokamos j 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos įkainuoja 50 centiį 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
PUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOšTAUS APTIEKA, 1616 West 47 SL

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

Anglija protestuoja Franci jai 
dėl leidimo Turkams žygiuoti 
per Sirijos kraštą

LONDONAS, lapkr. 3. — 
Telegrama iš Beiruto, Sirijoj, 
praneša laikraščiui Daily Mail, 
kad dideli turkų kariuomenės 
pulkai žygiuoją iš Turkijos į 
Mosulą.

Tokį pat pranešimą gavo ir 
Daly Express. J urkų esą 5,- 
000, ir franeuzai davę jiems lei
dimą eiti per Sirijos žemę. 
Pranešimas sako, kad Didžio
sios Britanijos valdžia dol to 
užprotestavus Francijat

Lietuvos kiaušiniu eks
portas Anglijon

LONDONAS. — Einant vie
tos spaudos žiniomis, 1924 m. 
iš Lietuvos esą buvo importuo
ta 36,065,000 kiaušinių už 
190,017 svarų. Britų prekybos 
ministerijos nesenai paskelb
tos žinios rodo, kad šių melų 
rugpiučio mėnesį Lietuva eks
portavo į Angliją 29,5&V di
džiųjų šimtinių (120) kiaušinių 
už £17,646. Pernai per tą patį 
mėnesį musų kiaušinių ekspor
tas į Anglijk buvęs 38,03 didž. 
šimtinių už £25,548.

VIENAS KOMUNISTAS TE
BUVO IR PA PATĮ 

UŽDARO

LONDONAS, lapkr. 2. - 
Jersey saloj iki šiol tebuvo vie
nas komtinistas. Albertas Nico
je, bet dabar ir tą patį teismas 
pasmerkė vienam mėnesiui sun
kiųjų darbų kalėjimo. Jis nu
sikalto tuo, kad savo pramogai 
rašinėjo šalygatviuose purvi
nus žodžius policijos adresu.

Kūdikis žuvo ugny

STEELE, N. D., lapkr. 3.— 
Netoli nuo čia sudegė farmorio 
McCJuskey gyvenamieji namai 
iv paliktas namie penkių mėne
sių kūdikis., šeimyna tuo metu 
dirbo laukuose.
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Namai žemės ūkio mi
nisterijos tarnau- 

. tojams '

Šiauliai
Vyrai, kai jums girtas policinin

kas duoda per vieną žandą,— 
jus atgręžkit kitą...

Šiaulių žvalgibininkų laikraš-. 
tyje vienas juodojo internacio
nalo tarnas, slapukas Krump
lys, labai nepatenkintas, kam, 
girdi, žmonės netylį kai gauną 
mušti iš girto policininko.

Keistas, pasakysiu, Krumply, 
Tamstos samprotavimas, o dar 
keistesnis visas Tamstos išve
džiojimas kad reikią tylėti, ga
vus mušti iš policininko. Iš Ta
mstos straipsnio atrodo, kad 
nori įvesti musų krašte girto
sios mušeikų policijos diktatū
rą. Nejaugi malonu butų 'Tams
tai matyti Lietuvą ‘pilną girtų 
parazitų, geriančių ne tik vals- 

. tykinę, liet ir žmonių kraują.
Nors Tamsta ir sakai, kad 

musų socialistinė spauda ilgai 
dar, “pilsianti” Šiaulių įvykius 
girtųjų policininkų mušeikų ne
naudai ir pripasakosianti “ne
būtų” dalykų, aš visgi pasaky
siu, kad nė sykį nerado dar vi
suomenė bent kuriame socialis
tiniame laikrašty parašyta ką 
nors pikta prieš tą policininką, 
kurs savo pareigas eina dorai. 
Yra, pripažinkime, policijos tar
pe ir padorių žmonių, jų yra ir 
savo aferizmu pragarsėjusios 
Šiaulių policijos eilėse, tik ne
patogu čia minėti jų vardai juo 
labiau, kad jie to, manau, ne
trokšta.

Bet kaip, gerbiamieji ponai 
gali tylėti spauda dėl tų polici
ninkų elgesio, kurie senai yra 
žinomi, kaipo mušeikos bei gir
tybės apaštalai. Dar galima 
butų kitaip kalbėti, kad tie po
licininkai butų eiliniai, bet gar
busis Bielskis yra Nuovados 
Viršininkas, o kitas jų Parulis 
—Nuovados Viršininko* padėjė
jas. z ' ' .

Man asmeniniai yėa pažįsta
mu juodu abu, ir aš ne dėl to 
primenu šiuos asmenis, kad jie 
butų man ką pikta padarę, prie
šingai - jie mano akyse visuo
met 1‘odėsi mandagus ir geri? 
bet čia svarbu ir pačios polici
jos autoritetas. Policininkas, 
rodosi, lygiai kiekvienam žmo
gui privalo būti 
teisingas.

Tur būt, Krumpliui žinoma 
kad kituose kraštuose žiūrima 
į policininką kaip į tikrą tvar
kos dabotoją, žmonių gyvybės 
sargą. Iš musų policijos jus, 

ponai, norit padaryti kokią tai 
savo vergiškosios politikos bu
delių gaują. Jeigu tat jums 
lig šioliai nepavyko, tai vien tos 
priežasties delei, kad policijos 
tarpe nėra dar toks skaičius su
gedusių žmonių, kaip jums bu
tų Reikalinga. Ir jeigu jų*,

Bet noromis. įte

KAUNAS. Žemės ūkio mi
nisterija pastatė savo tarnau
tojams namą iš 16 butų po 
2—I kambarius su virtuvėmis. 
Namas parūpintas visais pa
togumais: vandentiekiu, vo
niomis, centralipiu šildymu ir 
liftu. Tarnautojai tam namo 
gavusieji butus moka palygin
ti pigiau negu paprastai šian
dien už butus imama. Nežiū
rint lo ministerija numato 
greitai grąžinti padarytas na
rna statant išlaidas.

Lietuvos kunigai tik ir 
važiuoja Amerikon 

doleriauti
MAHIAMPOLĖ. Dai-

nigas Draugelis., kuris pava- 
Isariop iškūrė Amerikon dolerių 
| žvejoti, neparvažiavo, dar ne- 
! žinia kada parvažiuos, jau rug- 
■ sėjo mėn. vidury išsitrenkė ki- 
! tas kunigas Steponaitis (ki-

ku-

vergti. Jus susigyvenot su ver
gijos tradicijomis, likote tau
tos išgamomis, bet jus nebulyt 
kaip venerikai, iešką sau aukų, 
bukit vieni vergijos glėby, bet 
nevergkit Lietuvos visuomenę.

Krumply, Tamsta sakai, kad 
vis nepasiseka ištirti ar tiesa 
tat, ką šiomis dienomis laikraš
čiai rašė apie Bielskio pasielgi
mą su Šiaulių Miesto Valdybos 
nariu Balaku.
noromis reikia paklausti Tams
tą, ar yra noras jumyse matyti 
tat, kas visai visuomenei mato
ma. Tamsta juk, tur būt, ne
norėsi pripažinti, kad buvo mu
šami Šiauliuose tie žmonės kur 
paprašė pavasarį duonos ir dar
bo, nenorėsi sutikti, kad ki
tiems policininkai išmušė dan
tis, kad tų pačių bedrabių tėvų 
alkanus vaikus tampė gatvėj, 
juo labiau, manau nepri pažinsi, 
kad tat buvo daroma su Bielskio 
žinia. Bet Šiaulių visuomenė 
senai tat žino, ji jūsų karžygiš
kus žygius senai Įvertino ir prie lęs iš Trobiškių, netoli Mariam- 
progos dar įvertins.

Rėki Tamsta, kodėl, girdi, K,un. Steponaitis, tai pirmutinis 
laikraščiai pasitenkinę trumpa ir paskutinis kaltininkas, dėl 
žinia apie girininką Gumbulevi- kurio Mariampolės Realinė gini 
vieių, nušovusį girininką Jakov- nazija tapo uždaryta. Jis per 
levą. Taip, čia tikra tiesa, bet nai laike Daktaro Jono šliupo 
visiems žinoma ir tat, kad gi-į paskaitos triukšmą kėlė ir de- 
rininkas GumbuleviČius supra
to padaręs klaidą ir kita kulka 
save baudė, nors nepavyko, bet įmonės kalba, kad kun. Stepo- 
už tat pagijęs iš ligoninės yra 
skiriamas į Šiaulių kalėjimą. O 
Bielskis su Paruliu ar ir gi da
ro kokią atgailą numukusiu 
žmogų? Gal ir sėdi juodu ant 
pelenų maišo, bet tat visuome
nei nežinoma. Senai, rodosi, vel
kėj ) tiem dviem asmenim skir
ti kitas darbas. Juk kiekvienas 
žmogus bet kuriam darbui tin
ka, taip pat ką nors naudinga 
gali nuveikti ir P. su B. arba 
atsisakyti nuo. mušimosi įpročių. 
O jeigu jie jums yra geri, tai, 
gerbiamieji, nusiimkit savo kau
kes ir pasisakykit, ką manot? 
Bet jus esate, matyti, su įgim
tais vergų talentais, o tikras 
vergas visuomet savo mintis 
slepia (tat mums ne naujiena).

Visų keisčiau prisieina many
ti dėl Krumplio “gudrių” mu
šeikų teisinimų, kai paskaitai 
davatkišką “pliotką” dėl Seimo 
nario Markelio sumušimo, buk

Kas tas Steponaitis?

Rado lavoną su per
pjauta gerkle

BALTHAKIAI, Gižų vuls. 25 
d. nešėjo Baltrakių kaime ka
pinyne surasta Jono Danisevi- 
čiaus lavonas. lavono perplau
ta gerklė ir netoliese nuo lavo
no numestas v skustuvas sulau
žytomis kriaunimis. Ar jis pats 
pasipiovė, ar kas kitay jį pa
plovė, nežinoma. Kai kas sako,, 
kad jis pats pasipiovė dėl šei
myninio nesugyvenimo, bet tik
rų žinių nėra.

LIETUVOJ LABAI ATŠALO 
ORAS

Kaunas spalių 18.— Po nuo
latinio lietaus, kuris vis dar te- 
belija ir ligi šiol, nuo pirmadie
nio spalių 12 oras žymiai atšalo 
ir dabar jau vietoj lietaus, kas
dien sniguliuoja šlapidraba, o 
kartais ir visai sausu sniegu. 
Naktimis kasnakt gerokai pasa
la. žodžiu, oras tiek pasidarė 
šaltas, lig kad butų jau tikra 
žiema.

Deliui buvusiųjų vasarą ir ru
dens nuolatinių lietų, supuvo 
daug vasarojaus ir bulvių ir 
kaikur žemose vietose žmonės 
negalėjo įsėti rugių.

—Liet, darbininkas.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnaj Lietuvei šeimininkei

RODYKLE No. 4

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-t' 
NYTJ VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. *

S. L FABIONAS Cu

mandagus ir ! ra* atlikęs Balakas! ?
Dar noriu syki priminti 

tiems, kas nori mumis pavergti 
amžinai, kad nepavyks jums 
pražudyti musų krašto; nerei
kia jums perdaug tikėti musų 
žmonių nuolaidumui. Įvertino 
amžinai visuomenė Urakininkų 
kampaniją, o ryt poryt įvertins 
ir jūsų—Romos slibinų kampa
niją. —Brunonais Gužauskas.

monstratyviai iš Realines gim
nazijos salės išbėgo. Dabar

•naitis ‘rengiasi ateinantiems 
(1926 m.) rinkimams į Seime 
išsirinkdinti. 
kalingi pinigai 

doleriai”, tai 
vęs doleriauti.

i veik

Viskam tam rei- 
“tvirta valiuta 

i jis ir išvažia-
Jis išvykęs be-

slaptai.

KLAIPĖDOS KRAŠTO

, Reikalauja uždrausti vokiečių 
sąjungas Klaipėdos krašte

KLAIPĖDA. 80. IX, [Elta].
Rugsėjo 24 d. Rusnėj įvyko 

gausingas Rusnės “miestelio ir 
apylinkės lietuvių įgaliotų at
stovų susirinkimas. Jame tu1 
rint galvoj Prūsijos valdžios 
draudimą Tilžės Lietuvių Gie
dotojų Draugijai švęsti 30 me
tų gyvavimo sukaktuves, nu
tarta reikalauti iš Lietuvos vy
riausybės uždrausti- Klaipėdos 
krašte visas vokiškas organiza
cijas ir klubus, kaip: “Krieger- 
verein”, “Schutzenverein”, 
“iMannergesnangverein” ir kt., 
kurių darbas kraštui yra kenk
smingas.

Priimtos rezoliucijos nuora
šus susirinkusieji nusiuntė 
Lietuvos seimui, ministerių ka
linėtu!,, p. Klaipėdos krašto gu
bernatoriui ir krašto direktori
jai.

Sidabriniai litai
l , , , ♦ «■ ■, .' 1 -
t

KAUNAS. — Anglų karališ
kuose monetų rūmuose, kur 
yra kalamos sidabrinės mone
tos Lietuvai, jau užbaigtas dvi- 
ličių kalimas. Dabar yra ka
lamos penkių litų monetos, o 
paskui bus kalamos vienlitinės. 
Netrukus bus išsiųstos Lietu
von visos dviejų litų monetos ir 
penkličių dalis.

Virimo Receptai
Jeigu mėgstat padaryt m ui .tingų 

saldumynų .savo vaikams ir sau, ii 
į turit Imli laiko, sekantis receptas 
! yra vienas tų, kų lengvai ir eko- 
| namiškai galima pagaminti, šoko
lado saldainiai daroma vlkoje šn- 

, lyje ir jums jie taipgi patiks.
ŠOKOLADO SALDAINIAI

'.u puoduko eVaporated pieno
1 ! puoduko vandens
2 puodukai smulkaus cukraus
2 šaukštai sviesto
2 šmotai šokolado

j 1 šaukštukas vaidilos
( Sup aišyk pienų, vandeni ir ridi
ni. Kuomet pradės virti, dadėk so- 

Į kolada ir maišyk nuolat iki šoko- 
Į lada.s pasileis. Virk astuonias mi
liutas; dadėk sviestų ir virk sep
tynias miliutas. Nukelk nuo ugnies, 
dadėk vanilių. Plak iki mišinis bus

I kai smetona ir pradės sėstis ant 
! kraštų puodo. Supilk į sviestuotas 
Piešines ir kuomet atauš, supjaus
tyk i keturkampius.

Virtuvės Reikaluose
Ryžiai, grudai ir kiekiai reikia 

laikyt kuosausiausia. šiluma jų ne
gadina. Taigi jiems J geriau padėl
ius augštai ant lentynų. Kiekiai 
geriausia laikyt jų originalėse dė
žutėse. Jeigu perkant liuosu?, su
dėki! juos į biešines arba popie
rines dėžes, ištiestas ^lepergeria- 
mu popierių.

Muilas, kaip ir vynas, geresnis 
senesnis. Geriausia pirkt muilų 
daug ant syk. Geriausia laikyt 
šviesioj ir ėringoj vietoj ant len
tynos, kur šilta, kaip tai virš pe
čiaus, nes ten šilta, sausa ir švie
su. 'Tas pat tinka ir lazurkoms bei 
k rakmolui.

Nuvalymui plieninių peilių grei
tai ir lengvai, perpjauk didelę bul
vę pusiau, padažyk perpjautų pu
sę j valomų pauderį, padėk peilį 
ant stalo ir trink kietai su bulve. 
Nušluostyk sausai ir numazgok,

paskui nušluostyk ir nutrink su 
biskeliu valomo pauderio.

Naminiai Išsigelbėjimai
Niekad nenaudok šveičiamų pau

derį ant sidabrinių daiktų.
Šlapi čeverykai reikia džiovinti 

palengva, kad nesutruktų.
Benzinas arba torpilinas nuims 

laukų plėnies nuo odos.
Panaikinimui švitimų iš audeklo 

naudok sekantį: dvi uncijas Ful- 
ler’s earlh išvirtų pusėj puskvor- 
lės arto ir sumaišytų su skystimu 
dviejų svogūnų. .

Jei nešiojatės" žibančios odos 
krepšelį ir norit nuimti sučiupi- 
nčjimo plėnies, pamerki! skudurį 
į šaltų pienų ir trinkil. Kada iš
džius, sausu skaduriu nublizgin- 
kit. Išrodyt; ka inauja.

Du šaukštai kerosi no viedre 
karšio muiluoto vandens nuvalys 
medines grindis ir palaikys šva
riai. Tas išnaikins net mažus va
balėlius, kurie užsilaiko plyšiuose.

Grožės Patarimai
Nešvari oda nevisada parodo sa

vo nešvarumų nešvaria išžiūra. 
Tiktai muilas ir vanduo negali iš
valyti odos. Tasf tik nuvalo nešva
rumų nuo viršaus, bet neisima iš 
odos skylučių. Prieš gulsiant va
kare numazgok veidų geru muilu 
ir ištepk £eru roki cream. Tas pn- 
liuosuos nešvarumų ir išvalys sky
lutes. Jeigu nori švarios sveikos 
odos, taip reikia daryti kas vaka
ras.

Ypatiška Sveikata
Nerizikuok su užkietėjimu, nes 

užkietėjimas siunčia nuodus po kū
nų, kas paskui priveda prie dau
gelio nesveikavimų ir gyvenimas 
vėliau lieka nekenčiamas. Juo il
giau leisi tokiems nuodams rink
tis, tuo ilgiau ims juos prašalinti. 
Suvirs III ligų galima suseki pa
einu nuo užkietėjimo. Pradvk tuoj 
valyt savo sistemų nuo tų pavo
jingų nuodų.

809 W. 351h St.r Chicaga į 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir. 
Parduodam Laivakortes.

>1 II. —————TJ

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Piatt’s Aptiekos
Pastebėki t mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki

K 8:30 vakare.

............... ■ ■ .............. ... ..... . ■■■<■
Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:

Garsinkite Naujienose

gudrus ponai, vien dėl savo pa
togumų, dėl šiltų vietų ar dėl 
to, kad būti ištikimais Romos 
besočiui su jo juodąja astuonių 
šimtų knipava, apsėdusia, it 
skėrių debesis, musų žemę, no- 
ųit įvesti vergiją, tai jus neži
not mnsų istorijos. Jeigu Lie
tuvos visuomenė per ilgus šimt
mečius sugebėjo nuo taip tvir
tų priešų, kad ir jūsų draugų 
grobuonių kryžuočių bei kitų 
gobšų, apginti savo laisvę, ji 
juo labiau sugebės vienoj va
landoj pasakyti, kad gana vieš
patauti išgamų saujai ant visos 
tautos!

Paskutinysis vergijos šimt
metis, tiesa, pavergė jumis, pa
darė vergijos aukomis, fanatiz
mo apaštalai, jus nustojote Sa
vistovumo, jums svetima laisvė, 
jus verčiau šiandien bučiuojat 
to kantaplę, kas jumis pavergė; 
liet jus nemanykite, kad visa 
Lietuvos visuomenė yra tokia, 
kaip jus. Lietuvoš visuomenei 
didžiausia gėda turint šiandien 
savo tarpe tokius sūnūs, gaila 
jūsų, bet kas blogiausia, kad jus 
ne tik patys norit vergauti, bet 
ir visą Lietuvos liaudį norit pa-

Vartokit Borden’s Evaporated Pie
nų visokiems savo valgiams, kadan
gi Borden’s yra tyras ūkio pienas

su palikta jame smetona. Jis atsa
ko visokiem^ tikslams, kur reika
lauja pieno prie valgių gaminimo.

VNSWEETEN£D 

^APORATE1’ 
milk

KUPONAS 
Rasojai 
Mėsos 

Košeles

IšGARUODINTAS PIENĄS nekai
nuoja daugiau kaip kiti paprastos
rųšies pienai, bet turi už savę tyru
mo, šviesumo ir gerumo gvarantiją, 
kurią Borden palaikė nuo 1857.

Duona 
Saldainiai 
žuvis

VARDAS ...
ADRESAS

Jei norit dažinot kaip 
kept su Bordeno Jšga- 
ruodintu Pienu, išpildy- 
kit kuponą, paženkli
nant kokias pamokas 
norit ir mes prisiųsim 
visai dovanai.

Pajai 
Pudingai 
Sriubos 

.................  6 
(Lithuanian)

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK .

IŠTYRIMAS KRAUJO
$1 + $1
Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyru !

Dykai patarnavimas daktaro

606 914
Ligoniai moka tiktai biskj už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi
sos kraujo, odos, inkstų,, pūslės ir 
reumgtizmo ligos. 4
Valandos nuo 10 ryto iki 8'vakare; 
Ncdėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

Vienas iš parankamų varto
jime Bordeno Išgaruodinto 
Pieno yra kad galit pirkt bi- 
Ic skaičių blokinių ir turėt 
vartojimui kada norit. Ne- 
surugs atdaroje blekinėje, ne
paisant koksai oras

National Health Clinic
1657 W. Madison St.

For BILIOUSMESS
* ___________________________ •• ;Y t '•

' Vartokit
25c. ir 50c. bakseJin 

Pirkit nuo RRtiekoriaua, 
NETURI CALOMEL 

iftvalymo žarnų. Ižvalo odą. 
kimo galvos skaudėjimo ir 
Nuo užkietėjimo, nublan 

BEECHAM'B PILĖS

BEECHAM’S

■ ■ ■■ ■ B M H E tS M B H ■ ■ ■ ■ ■!* t 

Matai Kas Dedasi?

y<jiu2j>i<? Gifts

Garsinkities “NAUJIENOSE
w W W «W « W W W W W W V' * W W

“Save” reiškia gelbėti \ išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti ; ncdaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus ištirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.



I
Trečiadienis, Lapkr. 4, 1925

T
NATT.TTENOS,^Chicago, III.

<

Nenuoramų Filosofija
Tel. Blvd. 81M 
M. VVoitkieidc*- 

BANIS

AKU1ERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote- 
rims prie gimdy
ki o , patarimai 
tykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

kuriety taip įsakant, smagumų 
suteikia ias užgavus. Visi turi 
proto, bet visi visokiais budais 
stengiasi savo protą slopinti, 
jam neleisti įsikišti. Nes protas 
tuojaus sunaikina prietarus, iš 
blaško sapnus.

Apšvietos, kultūros, mokslo 
mums trūksta —tai sena pasa
ka. Labai sena. Biologiškai 
imant, žmonės nelygus ir nie
kados lygus nebus. Prigimties 
mosiąs, apšvieti! ir kultūra pa
keisti negali. Ar tik neprisieis 
laukti N’čes viršžmogių?

—Nenuorama.

tas šaltis ir kaip jisai jam i galvą mintis, kad ot tai geras 
gerklę įsikraustė, bet juo ma- dalykas. Komunizme, mat, yru 
žiau supranta, juo daugiau mis-' visa galybė prietarų — kvailio 

kvailiausių prietarų. O protauti, 
žinote, visiems labai, labai ne
smagus daiktas. Mes visi mė
gstame sapnuoti, svajoti, bet 
nenorime su faktais susidurti; 
mes bijome taktų: jie toki ne
malonus.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENEi
AKUŠERKA

3101 So. Halsted 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

U ž dyką pa
tarimas, dar Ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi 
poms kreipki
tės, o rasite pa
geltą!

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

terijos, juo žmogus labiau už
ganėdintas. Teisybe jam nema
loni ir jisai jos nemėgsta.

i
Skaito paprastas pilietis gar

sinimus. Kiek juose visokių 
kvailybių? Bet juo kvailesni, 
juo geresnių rezultatų suteikia. 
Pasakyk teisybę, tai niekas tau 
netikės.

Darbininkų Iii.imas skaudus 
ir taisytinas. Pasakyk jiems, jo
gei viskas eina evoliucijos keliu, 
tai jiems nemalonu. Bet kuo
met Lenino sekėjai kalba apie 
komunizmą—kalba prietaringi, 
kvailai, misteringai, — tai kai 
kuriems tuč tuojaus ateina į

St., kampas 31 gal.

Gavo durną Kalvą

Lietuviai Advokatai

Tel. Dearbom 9057 DR. SERNER, 0. D.

Tel.: Hyde Park 8395Namų
s

j. P. WAITCHES
Advokatas

ra.

LIETUVIAI DAKTARAI

Huir.bugŲ ieškojimas

n

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
8®?

W. VVashington St. 
VVashington & Clark

H
Tel.

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

3241
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

, Pėtnyčios.

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS j

4454 So. Western Avė. 5
Valandos: 3

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare, h

________

M
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Yra žmonių, kurie meluoja ir 
savo melais tiki. Maksim Gor
ki apie tai parašė net trumpą 
apsakymėlį.

Tarnavo pas ponus senmerge. 
Ji buvo didelė, negražaus sudė
jimo. Veidas jos buvo įstu
miantis. Reguliariai du kartu 
j mėnesį ji ateidavo į studentą, 
kad tasai parašytų laišką Bo- 
lesiui, jos numylėtiniui. Pridė
davo ji labai gražių, meilių žo
delių. Atsakymus nuo Bolesio 
ji irgi prašydavo parašyti. Ka
da studentas pastebėjo, kad jo
kio Bolesio nėra, tai senmergė 
pradėjo verkti. Girdi, tegul jo 
ir nėra, bet kam tai sakyti. Ji 
rašydama išsvajotam Bolesiui 
meiliškus laiškus ir gaudama 
nuo jo atsakymus (kuriuos, jai 
prašant, parašydavo studentas) 
jausdavosi laiminga.

Vadinasi, senmergė savęs 
“patiešijimui” sugalvojo melą.

Panašiai elgiasi ir broliukų 
gazietos redaktoriai. Meksikos 
bedievių valdžia juos tiek surū
pino, jog jie gavo durną galvą 
bekalbėdami apie ją. Prasima
nė jie, kad prezidentas Calles la
bai persekioja katalikus. Sakau, 
prasimanė, nes amerikonų laik
raščiai, kurie išviso nėra labai 
palankus Calles valdžiai, nieko 
nerašo apie persekiojimus. Gi 
žurnaluose, kur paduodama 
bendrų žinių apie Meksikos pa
dėti, irgi nieko nesakoma apie 
katalikų persekiojimus. Atpenč, 
ten pažymima. kad Meksika ’ 
sparčiai progresuoja. Vien tik 
šiais metais ten tapo atidaryta 
du tūkstančiai su viršum naujų 
mokyklų.

Bet broliukai. žinoma, nesi
jaustų gerai, jeigu negalėtų ką 
nors pameluoti apie Meksiką. 
Jų toks charakteris, kaip Gor 
kio aprašytosios senmergės.

—Nenuorama III.

Vienas senosios Romos galvo- i 
čius yra pasakęs, kad žmones 
ieško progų saviems prietarams 
sutvirtinti. Garsusis Uarnum, 
žinote, sakė, jogei žioplys kas 
minutę gimsta. Iš tikrųjų žiop
lių, prietarų ieškotojų, humbu
gų garbintojų buvo sent vėj, ir 
musų laikuose dar netrūksta. 
Biologiškai imant, jų visuomet 
bus.

Tūkstančiai žmonių vis dar 
humbugų ieško, vis dar linkę 
prie įvflirių prietarų.'. Tu r būt 
toki žmonių prigimtis: mėgti 
tai, kas kvaila, prigavinga, prie
taringa, nesąmoninga. Visi mė
gsta misterinius dalykus. Mis
terija visus traukia. Religinės 
apeigos, ceremonijos, įvairios 
nesuprantamos maldos ir kt. 
žmones patraukia vien dėl to, 
kad tie dalykai nesuprantami.

Tamstos vaistai yra kaip

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosulį, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Table tuose ir kaip skystimas
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Atėjo Kultūros No. 9. — 

Kaina 40c. Galima gauti 
NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, UI.
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Nesužiniai kiekvienas .trokšta 
būti apgautu. Juo daugiau mis
terijos, prietarų, juo stipresnė 
religija. Atimk misteriją, cere
monijas ir visas kvailas slapty
bes, tai neliks jokios pritraukia- 
mybės, neliks tos jėgos, kuri 
sekėjus krūvon suburia Ir palai
ko.

Teisybė yra tokis daiktas, ku
rio niekas nemėgsta ir dažnai 
nekenčia. Visiems daug malo
niau sapnuoti, svajoti, negu su 
teisybe susidurti. Svajonės ma
lonios, faktai įkirųs ir nemalo
nus. Tai visiems ir visuose da
lykuose, ir visuomet. Lengva 
pastatyti rūmai ore, bei labai’ 
sunku savo namuose grindys iš
siplauti.

Humbugų ieškotojų armija 
skaitlinga ir galinga. Gudres
nieji moka šita armija vadovau
ti ir ją saviems tikslams sunau
doti. Paprastam gyvenime tas 
pats. Juo daugiau misterijos, 
juo daugiau nesuprantamų fra
zių, juo pasisekimas geresnis.

Pavyzdžiui. Susirgo žmogus. 
Jei gydytojas pasako jam “gerk
lės įdegimas”, tai žmogus neuž
ganėdintas. Jei jam pasakoj 
‘tamista šaltį j gerklę pagaviai” 
—žmogus daug geriau jaučiasi: 
jisai, žinoma, nesupranta kas

MODERNIŠKAS ROMĖNŲ 
KELIAS

DAS1EK1ANT iki tolimesnių kampų Romėnų 
Imperijos kareiviškų kelių, kūne buvo pada

ryti clel karjerų arba armijos Cezario; jie turėjo 
kelius kurie buvo atsakanti. »

Per pat industrijos vidurį Amerikoje — nuo New 
Yorko iki Chicagos — didelis kelias balso yra pa
vestas patarnavimui, jis taipgi yra pavestas ir pri
guli keliauninkams. Tai yra ilgiausia pasaulyje 
telefonų viela, kuri eina apačia gatvių prisigrūdu
sių miestų, o už miestų ant storų polių, dabar pa
siūlo tokią komunikaciją kuri yra liuosa nuo dide
lių audrų ir kitų pavojų.

Ji teikia greitą ir atsakantį susinešimą minčių ir , 
balso kas minutę tarpe didžiausių miestų. Ji tar
nauja dideliai teritorijai viena ir yra didelis dadeč- 
kas prie telefono linijų visoje šalyje ir atsako žmo
nių reikalavimams.

ILLINOIS BELL TELEPHONE CO.
BELL SYSTEM

One Policy •s One System • ' Vniversal Service

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą irmaterijolą garan
tuojame, musų kosturr/eriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Go.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
NATURAL HEALTH INSTITUTE 
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE
TĖJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ

Valandos nuo JO ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge 
nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėiioj nuo 10 iki 12 dieną.

109 N- Dearborn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c

A BARTKUS Pres
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

sukčiai, 
praktai, 
pryčeriai, 
Jie visi žaidžia
mais, visi pataiko j tas vietas,

visokį burtininkai, 
humbugieriai, chiro- 
naprapatai, kunigai, 

bol še v i z mo s k (‘1 bū j a i.
žmonių jaus-

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearhorn St., Room 1111-12

I ei. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1314

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
\ ieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 S’o. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki. 8 vai.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose • teismuose. — Ab
straktai. —, Ingaliojimni. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiaras.

K. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1319
Telephone Dearbom 8946 

Vakarais 2151 W. 22 Si* nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

. 3514-15 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS ’ 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.

Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kdmbarys 1420

i
Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavo ji- 
me abstraktų ir nejudinamo Uu- 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 530
Tel. Central 6390

V ak. 3223 S. Halsted S’t„ Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. IVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T. BouL 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

. Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto- 

tj, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Shai’ing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

'Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mčnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai, ant pareikalavimo.

.................................................  Atkirpk čia
Datai: Lapkričio 4, 1925

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis 

Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę,* silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimui dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blu« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
no pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.
*

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30- 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 8686 Cicero 4676 
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avc., Cicero
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vąk. Cicero 
Utarn. ir Pėtn. nuo 3 iki 9 vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėiioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LllETUVYS DENTLSTAS 
4712 S’o. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III,

——

<**DR. HERZMAN™
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

OfinaH ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10^-12 pietų 
ir puo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4188
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. V.

Telefonais)

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18* metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 va), ryte, nno 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 1C 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000 
■

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. «th St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nno
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nūs

8( iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurge* 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronlligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicage 
arti 81st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

.................  ■" ."K
Phone Canal 1718-0241

Res. Midvvay 5512
DR. R. C. GUPLER,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kampas Oakley ir 24 St.

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 ▼.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licenscd 
710 West 18th St., Chicago, 111.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTEKA'
MRS. A. ZTMMERMAN, 

S’avininkfe
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 

‘atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Tark Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai
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Lietuvon ir kitur uisieniuoae: 
(Atpiginta)

Metams ..............  ,...........   $8.00
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orderiu kartu su uftsakymu.

politiką”, sovietų valdžia viešai prisipaŽirtfi, kad be priva
tinio biznio Rusija kolkas nepajėgia apseiti. Antra* ver
tus, šaudydama savo biznio agentus, valdžia prisipažįsta, 
kad jos pačios biznio tvarkymas yra netikusiose rankose.' 
Kam gi tuomet smaugti privatinę prekybą?

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8690.

FRANCUOS VALDŽIOS KEBLUMAI.

SOCIALISTAI KOVOJA PRIEŠ KARĄ.
S i: H ■: it

KAINŲ KILIMAS RUSIJOJE.

Šių dienų Rusija kenčia dėl tos pačios nelaimės, kuri 
sutrukdė ekonominį įsivystymą visose despotiškose Azi
jos šalyse. >■ ' ' t

Kodėl negalėjo pakilti pramonė ir žemęs ūkis tokiose 
šAlyse, kaip Persija, Turkija, Syrija ir t. t.? Todėl, kad 
tenai viešpatavo despotiška tvarka, t. y. valdžia tose ša
lyse elgėsi su žmonėmis kaip tinkama, nevaržoma jokių 
įstatymų. Vieną dieną tos valdžios įstatymai buvo vie 
noki, kitą dieną kitokį. Tokioje padėtyje negali atsirasti 
jokia stambesnė įmonė, kurios išsivystymui reikia ilges
nio laiko. Despotizmo tvarkoje gali tarpti tiktai plėšikiš
kas arba spekuliacinis biznis.

Deliai to despotiškiosiose Azijos valstybėse ūkis i* 
pramonė pasiliko ant žemo laipsnio. Ekonominis gi nu
susintas atvedė jas ir prie pražudymo politinės galios. ,

Jeigu Rusijoje ilgiaus pasiliakys bolševikų diktatūra, 
tai ta šalis irgi nusmuks visais atžvilgiais.

TERORAS PRIEŠ SPEKULIANTUS IR 
KYŠININKUS.

DESPOTIZMAS TRUKDO EKONOMINJ 
PLĖTOJIMĄSI. t

**—....

ApžvalgaĮ
! I ■ ---------- -----------------
» •> I' • • i ' .

Naujojo Francijos ministerių kabineto gyvenimas 
bus labai sunkus. Abejojama net, ar jisai patvers ilgiaus, 
negu iki pirmojo balsavimo parlamento.
\ Kabineto padėtis kebli dėl to, kad jam neturi pasiti
kėjimo socialistų partija, kurios frakcija atstovų bute su
sideda iš 103 narių. Kad išsprendus klausimą, ar remti 
naująją valdžią, ar ne, susirinko socialistų partijos kon
ferencija. Ji 1,431 balsu prieš 1,228 balsus nutarė ne
remti valdžios.

KAIP BOLŠEVIKAI “MYLI” 
TIESĄ.

žmones,
Frakcijos Jungtinė Socialistų Partija (kurios nerei

kia maišyti su vadinamais “radikalais socialistais”) buvo 
atsisakiusi remti jau ir pirmąjį Painlevė kabinetą. Ji 
užėmė priešingą jam poziciją dėl to, kad valdžia tęsė ka
rą su riffais. Socialistų priešingumą valdžiai padidino 
dar ta aplinkybė, kad jie buvo nepatenkinti finansine nri- 
nisterio Caillaux politika.

Kad palenkus socialistus savo pusėn, valdžia persior
ganizavo, pašalindama finansų ministerį ir pakeisdama 
kai kuriuos kitus ministerius kairesnio nusistatymo žmo
nėmis. Antram Painlevė kabinetui susidarius, spauda 
sakė, kad naujas kabineto sąstatas rodąs žymų pakrypi
mą kairėn.

Bet Morocco karo klausimas pasiliko neišrištas. Prie 
to karo prisidėjo da ir sukilimas Syrijoje. Todėl socialis
tai nefado galima remti nė naująją valdžią.

Tvirtas Francijos socialistų pasiryžimas kovoti prieš 
kolonijų karus privers valdžią, pagaliau, daryti taiką su 
kolonijų gyventojais. Tiktai tuomet Francija galės rim
tai pradėt tvarkyti savo finansiniuspreikalus. Kol Mo- 
roccoje ir Syrijoje eina karas, tai Valdžia, kad ir apkro
vus specialiais mokesniais kapitalistus, vargiai galėtų pa
taisyti valstybės iždo stovį.

Jeigu Painlevė kabinetas neturės drąsos eiti prie ka
ro likvidavimo kolonijose, tai jam teks pasitraukti ir už
leisti savo vietą dar radikališkesnei valdžiai. •

“Naujienose” jau buvo rašy
ta apie tai, kaip sovietų valdžia 
per Kominterno agentūras va
ro agitaciją vakarų Europoje, 
kad darbininkai siųstų į Rusi
ją delegacijas susipažinti su 
gyvenimo sąlygomis bolševikiš
kam “rojuje.” Bet sovietų 
valdžia apsižiūri, kad į tas de
legacijas nepatektų
kurie gali pamatyti Rusijoje 
tą, vk<> valdžia nenori jiems pa
rodyti. Todėl ji įsileidžia į Ru
siją tiktai tokius “delegatus,” 
kurie yra aiškiai komunistinio 
nusistatymo arba bent simpati- 
zuoja bolševizmui. Be to, ji 
draudžia “delegacijoms” imti 
su savime nekomunistus vertė
jus. Dažniausia vertėjus at
keliaujantiems darbininkams 
parūpina pati valdžia. Kadan
gi atvykusieji iš Vokietijos, 
Francijos arba Belgijos darbi
ninkai rusų kalbos nemoka, tai 
jie Rusijoje patiria tiktai tą, 
ką jiems papasakoja arba “iš
verčia” bolševikų agentai.

šitas bolševikų humbugas 
jau iššaukė aštrią kritiką Euro
pos darbininkų spaudgje. Ji 
nurodo, kad Rusijos diktatoriai, 
ažuot parodę, kas tikrai deda
si Rusijoje, tiktai apgaudinėja 
užsienio darbininkus.

štai dar vienas faktas, iš ku
rio matyt, kad sovietų valdžiai 
“rupi,” kad Europos darbinin
kai butų teisingai painformuo
ti apie bolševikiją. 
darbininkų dienraščio 
redaktorius ir atstovų 
rys, Pierard, sumanė

su angliakasių 
jisai norėjo pa
kitėjas, kadan- 
rusų kalbą. Ji- 
sovietų valdžios

karų Europon, papasakos apie 
tai.

Taigi dar kartą tapo iškel
tas aikštėn ąpgavingas sovietų 
valdžios “skymas.”

Amerikos komunistai nesenai 
kėlė didelį triukšmą, kai valsty
bės sekretorius Kellogg neda
vė vizos Anglijos komunistui 
Saclatvalai, kuris norėjo daly
vauti tarp-parlamentinės kon
ferencijos posėdžiuose Wash- 
ingtone. Bet Maskvai pasielgė 
daug aršiau su Belgijos darbia 
ninku laikraščio redaktorium. 
Ji pati kvietė darbininkus iš 
Belgijos atsilankyti Rusijoje, o 
paskui atsisakė duoti vizą ver

kėliau j ančiam su tais 
tiesiog

[Pacific and Atlantic Photo]

P-ni Suggs iš Los Angeles, 
Cal., yra tos nuomonės, kad iš
važiavus i kitą valstiją galima 
apsivesti, nežiūrint į tai, kad 
pirmasis vyras ir įgyventų. Iki 
šiol ji jau spėjo apsivesti su tri
mis vyrais “nesibaderiodama” 
apie jokius divorsus. Ji tapo 
areštuota ir yra traukiama atsa
komybėn už bigamiją.

Belgijos

buto nu
keliaut į

tejui, 
darbininkais! lai yra 
chamiškas pasielgimas.

SOCIALDEMOKRATAI
KALAUJA REVIDUOTI

STATYMĄ VILNIAUSKLAUSIMU. REI-
NUSI-

i

Rusijoje vėl ėmė smarkiai kilti pramonės gaminių 
kainos. Sovietų valdžia kaltina deliai to “spekuliantus” 
ir nutarė su jais kovoti. Vyriausios ekonominės tarybos 
pirmininkas, Dzeržinskis (buvęs črezvyčaikos galva), su
manė tuo tikslu organizuoti “nepaprastą komisiją”.

Galima numanyt, kad to kova eis tokiu pat budu, ko
kiu bolševikai kovoja su visais savo keblumais, būtent, 
pagalba teroro. Iš Rygos pranešama, kad Rusijoje jau 
prasidėję smulkiųjų biznierių areštavimai, ir tarp jų ki
lusi didelė panika: daugelis pirklių skubinasi išparduoti 
savo prekes ir uždaryti biznius. Kartu su privatinių 
pirklių persekiojimu valdžia ėmusi vartoti aštrias prie
mones prieš savo agentus, kuriems pavesta javų supirki
nėjimas. Už kyšių ėmimą esą be teismo sušaudyta 35 val
džios javų trusto įgaliotiniai.

Iš šitos kruvinos politikos vargiai išeis kas gera. Ky
šininkų ir spekuliantų sovietų Rusijoje jau buvo sušau
dyta nesuskaitoma daugygė, bet kyšių ėmimas ir speku
liacija tenai, kaip ėjo, taip ir tebeina. Norint, kad tie 
blogumai išnyktų, reikia ne žmones galabinti, bet keisti 
sąlygas, iš kurių tie blogumai dygsta.

Privatinių pirklių persekiojimas gali Rusijos pramo 
nei tiktai pakenkti. Sovietų valdžia juk jau yra žymiam 
laipsnyje atsteigus prekybos laisvę* Jeigu ji dabar, ažuot, 
davus prekybai sustiprėti, vėl ją griauja, tai ji naikina 
pasitikėjimą ir pastovumą biznyje. Kaip prie tokių ap
linkybių Rusija gali atsigauti ekonomiškai?

Galėtum sakyti, kad valdžiai nėra ko paisyti privati
nio biznio, jeigu ji pati sugebėtų visą biznį aprėpti ir ge
rai tvarkyti. Bet anąmet, įvesdina “naująją ekonominę

klau- 
todel 
šituo

grupe, kuriai 
tarnaut, kaipo 
gi jisai moka 
sai paklausė 
pasiuntinio,* ar jam bus duota
leidimas įvažiuot į Rusiją, ir 
gavo atsakymą, kad taip.

Bet kai Pierard atvyko j Bėr
imą, tai išėjo visai kitaip. Ne
žiūrint visų pastangų pasima
tyt su komisaru ČiČerinų, re
daktorius Pierard negalėjo prie 
jo prieiti, čičerinas, mat, tu
rėjo laiko daryti vizitas kancle
riui Luther’ui ir užsienio rei
kalų ministeriui Stresemannui 
ir pietauti su gen. Hindenbur- 
gu, bet nesurado pusvalandžio 
laiko priimti palydovą Belgijos 
darbininkų, norinčių aplankyt 
sovietų Rusiją. Belgijos dar
bininkų vadui pasisekė tiktai 
pasimatyti su Rusijos pasiun
tinybės nariu Berline. šis jam 
pareiškė, kad dėl politinių prie
žasčių sovietų valdžia atsisako 
duoti Pierard’ui leidimą {va
žiuot į Rusiją.

Bolševikai neįsileido Pįe- 
rard’o dėl to, kad jisai yra so
cialistas, o ne koks nors sovie
tų valdžios čebatlaižis. Jie 
bijojo, kad jisai, mokėdamas 
rusų kalbą, patirs, kaip Mask
vos diktatoriai spaudžia Rusi
jos dabininkuSį ir, pagrįžęs va-

Kalbėdamas dėl’ naujojo mi- 
nisterių kabineto deklaracijos, 
inžinierius St. Kairys pasakė 
Seime, kad valdžia turi pakei
sti savo nusistatvma Vilniaus 
klausiniu. Socialdemokratų kal
bėtojas pareiškė, kad ta poli
tika, kurios iki šiol laikėsi Vil
niaus klausime Lietuvos val
džia, yra subankrotavusi. Ji 
nedavė jokių tęigiamų rezulta
tų, bet tiktai stūmė valdžią vis 
į didesnius keblumus.

Pasak drg. Kairio, Lietuvos 
valdžia iki šiol ėjo “užsispy
rimo keliu,” stodama už. /tai, 
kad dėl sulaužymo Suvalkų su
tarties negalima turėti jokių 
ryšių su Lenkija. Valdžia ti
kėjosi, kad, atmesdama Viso
kius santykius su lenkais, ji 
galėsianti priversti Europos 
valstybes atitaisyti tą skriaudą, 
kurią lenkai padarė Lietuvai. 
Vienok pasirodė, kad tarptau
tinėje politikoje Vilniaus 
simą iškelti nepasisekė, 
atgauti Vilnių, einanat 
keliu, nebėra vilties.

Kitas būdas Vilniaus atgavi
mui, kurį siūlė valdančiosios 
partijos (ir dalinai taip pat 
valstiečiai liaudininkai), tai 
ginkluota pajėga. Bet rimtai 
protaujantys žmonės į tai tikė
ti negali.

Socialdemokratai žiuri į Vil
nių visų-pirma iš ekonominio 
atžvilgio. Jie mano, kad Lie
tuvą su Vilnium riša ekonomi
nių reikalų .bendrumas. Kad 
Vilnius susidėtų su Lietuva, to
dėl reikia ryšius tarp Lietuvos 
ir Vilniaus stiprinti ir vystyti, 
o ne laikyti sieną tarp tų dvie
jų kraštų.

šitie atst. Kairio išvadžioji
mai yra taip įdomus, kad mes 
paduodame žemiaus ištisai tą 
jo kalbos dąlį, kuri paliečia Vil
niaus klausimą. Socialdemo
kratų frakcijos vadas pasakė:

Tuo klausimu Lietuvos vi
suomenė, Seimas ir vyriau
sybė rūpinasi jau treti me
tai. Tas klausimas dirbtinai 
ar nedirbtinai, pasiliko vie
nas opiausių musų politinio 
gyvenimo skaudulių. Ir ne 
tik politinio. šitam klausi
mui išspręsti ligi šiol buvo

nusistatyta ir buvo einama 
tik vienu keliu, būtent užsi
spyrimo keliu: Lenkija yra 
sulaužiusi Suvalkų sutartį, 
Lenkija užgrobė Vilnių. Len
kija Vilniaus neatiduoda, — 
su Lenkija negali būti jokių 
santykių. Kol Lenkija ne
atitaisys padarytos skriau
dos, tol jokių kalbų su ja, 
jokių normalinių santykių 
negali būti. Ir tuo keliu ei
nama treji metai. Kokio gi 
laimėjimo laukiama iš to nu
sistatymo? Buvo daromos 
dvejopos rųšies pastangos. 
Vienos, — panaudojant pa
lankiai susidėjusią tarptauti
nę konjunktūrą, kelti tinka
mu laiku Vilniaus klausimą, 
rasti jo tinkamo, Lietuvai iš
rišimo sąjungininkų ir jų 
pagalba atitaisyti tai, kas 
buvo sudaryta Želigovskio 
avantiūros. Tos rųšies dip
lomatinė kova buvo vedama 
sulig sugebėjimo visą laiką. 
Kurie rezultatai? Rezulta
tai yra tie, kad faktinai tarp
tautiniame forume Vilniaus 
klausimas lieka veik pamirš
tas. Visos paskutiniojo lai
ko vyriausybės pastangos jį 
atgaivinti, sužadinti susido
mėjimo nedavė tinkamų re
zultatų. O pas mus vis te
belieka tas pats nusistaty
mas toliau tik ir toliau 
eiti užsispyrimo keliu. Iš 
kitos pusės nuolat keliamas 
visuomenėje triukšmas dėl 
Vilniaus klausimo tuo tikslu, 
kad visuomenė nematytų ki
tokių, dar didesnių blogumų 
vidujiniame gyvenime ir su
stojusi mintimi ties Vilniaus 
reikalu galėtų būti demago
giškai naudojama valdančių
jų partijų tikslams. Ant
ras būdas., propaguojamas 
kaipo priemonė Vilniaus 
klausymui išspręsti, keliamas 
Lietuvos visuomenėje ir da
bar, tai ginkluoto atgavimo 
kelias. Idėja ginkluoto re
vanšo, pasiruošimo kritingam 
Trenki j ai momentui, kad ga
lima butų juo pulti ir at
plėšti Vilnius, buvo vystoma 
labai aiškiai. Šita idėja bu
vo remiama ne tik krikščio
niškojo bloko, bet ir jų kai
mynų, — valstiečių liaudinin
kų. P-no Sleževičiaus šakės te
bėra dar visų musų atmintyje 

• (Dešinėj juokas). Bet aš 
manau, kad pačioje visuo
menėje nedaug atsiras nay- 
vių, kurie manytų, kad Lie
tuva ginklo pajėgai galėtų 
atgauti Vilnių. Aš manau, 
kad šituose suoluose (rodo j 
ministerių kėdes) tokių nay- 

; vių nėra nė vieno. s Galvoti 
šiandien apie tai, kad gink
lo pajėga galima butų atgau
ti iš lenkų Vilnius,' aš ma
nau, visai' netenka. Ir nuo
lat laikytis to nusistatymo, 
kurio laikosi valdančiosios 
partijos ir net platesnieji

• .i
Lietuvos sluogsniai, yra klai- 
ding*as. šiandie tenka pasa
kyti, kad eidami tuo keliu 
tamstos įbridot tokion klam
pynėm kurioje galit tik min- 
džiotis vietoje ir su kiekvie
nu kojos krustelėjimu 
klimpstat vis giliau į marma
lynę: Bus gera, jei tams
tos, nors ir batus palikę, nors 
ir basi, kada nors iš tos 
marmalynės išlipsit.

Aš žinau, kad socialdemo
kratų pasisakymas tuo klau
simų sukels mums užmeti
mų, kad mums Vilniaus klau
simas nerupi, kad mes grei
ti esam atsižadėti jo atgavi
mo ir kad tuo budu mes pa
taikau j am lenkų politikai.

Gerbiamieji. Musų par
tija, — seniausia Lietuvoje, 
— pirmoji iškėlė nepriklau
somos Lietuvos Respublikos 
obalsį. Ji pirma tą obalsį 
išvystė ir visą laiką rėmė. 
Rėmė ne deklaracijomis, bet 
gyvu darbavimosi darbinin
kų tarpe. Pagrindinis mu
sų politinio klausimo supra
timas buvo toks, kad Lietu
va turi sudaryti vieną vie
netą su Vilnija, kad tik ta
me plote ekonominių reikalų 
vienodumas ir bendrumas ga
li pilniau išsivystyti. Išei
nant iš to supratimo inusų 
partija manė, kad ta teorija 
turės sudaryti vieną politinį 
vienetą. Musų partija to 
paties įsitikinimo laikosi ir 

i 'dabar. Mes manome,, kad 
tam klausimui rišti • netiek 
sveria tautinis bendrumas, 
kiek ekonominių reikalų ben
drumas. Tai yra pamatas, 
kuris suriša vieną ir kitą 
kraštą.

Jeigu tas nusistatymas y- 
ra teisingas, tai suprantama 
yra iš jo išvada: Jei mes 
norime ant to* pamato staty
ti musų ateitį, norime su
lieti du kraštu į vieną vie
netą, mes galime tai pada
ryti tik augindami ir. stiprin
dami tuos bendrus ekonomi
nius reikalus, duodami jiems 
galimybės vystytis. Iš to 
nusistatymo išeinant, musų 
supratimu, santykių sutvar
kymas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos yra būtina buleny- 
bė. Mums nesudą^co pagrin
dinės reikšmės, ar Lietuvos 
vyriausybė derėsis su Len
kais betarpiai^ ar tarpiniai; 
mums svarbu, kad butų už- 
megsti santykiai, kad bend
ras ekenominis gyvenimas 
atsigaivintų įr galėtų vysty: 
tis, duodant galimybės su
artinti ir sustiprinti ryšius 
tarp Vilniaus krašto ir Lie
tuvos. Ir mes esame įsiti
kinę, kad bendri ekonomi
niai reikalai ateity suves Vil
niaus kraštą su kita Lietu
vos dalimi į vieną politinį 
vienetą. Išeinant iš to su
pratimo, Socialdemokratų 
nusistatymas yra toks, kad 
iki šiol vestoji valdžios par
tijų politika Vilniaus klausi
niu yra subankrutavusi, ir 
kad artimiausioj ateity rei- 

1 kalinga klausimas reviduoti, 
pastačius jį visoj platumoj,, 
reikalinga iškelti jį iš naujo, 
reikalinga surasti nauji ke
liai. Bet kad butų galima 
Vilniaus klausimas pastatyt*! 
visoj platumoj, reikalinga di
delės drąsos. Jeigu dar va
kar vyriausybė pasisakė už 
derybas Kopenhagoj, o šian
dien ji nuo tų derybų neva 
atsisako, tai galima pasaky
ti, kad vyriausybė reikalin
gos drąsos neturi. To klau
simo iškėlimas — ne tokiems 
žmonėms darbas. Aš ma
nau, kad prie dabartinės Sei
mo daugumos, prie dabarti
nės' vyriausybės sudėties, tas 
klausimas niekuomet nebus 
pastatytas visu platumu, at
virumu ir giliu jo suprati
mu.

' Plėšikai miškuose

VILNIUS, 12. X. (Elta). — 
Miškuos tarp Slonimo ir Bara
novičių pastebėta ginkluotas 
būrys iš 50 žmonių. Iš Slonimo 
pasiųsta raitelių policija jiems 
suimti.

Svarbus natūralizacijos 
klausimai ir atsakymai
Kl. Kiek iš viso reikia mo

kėti už natūralizaciją? .............
Ats. Vienas doleris moku

mas; kuomet Intencijos Pareiš
kimas (“pirmieji popierai”) 
padarytas, ir keturi doleriai, 
kuomet Natūralizacijos prašy
mas paduotas. LTž natūraliza
cijos paliudijimą nereikia mo
kėti.

KR Padaviau pirmą Natūra
lizacijos Prašymą, tai yra Form 
2211, prieš penkius mėnesius, 
ir iki šiam laikui nebuvau pa
šauktas ant išklausymo. Ar pa
prastai ima tiek daug laiko?

Ats. Tas priguli* nuo skait- 
liaus laukiančių aplikantų. Ir 
todėl negalima pagreitinti svar
stymą tavo aplikacijos. Rei
kia laukti, kol pašauks. Tik 
siunčiant aplikaciją, reikia at
siminti registruotu laišku pa
siųsti.

Kl. Gyvenu miestely Penn- 
sylvanijoj, kur nėr natūraliza
cijos kvotėjo. Ar turėsiu vyk
ti Philadelphijon kur pasiun
čiau aplikaciją paštu?

Ats. Ne. Kvotimai laikoma 
įvairiuose miestuose. Visuomet 
aplikantams duoda žinoti dieną 
ir vietą.

Kl. At^ąžiavau Amerikon 
vartodamas vieną vardą, po 

TJck laiko permainiau tą var
dą ir dabar vartoju kitą. No
riu visuomet vartoti antrą, ką 
turiu daryti?

Ats. Pildant Form 2214, 
pažymėtoj vietoj, tą dalyką pa
aiškink. Teismas pavėlins var
tojimą antro vardo, jeigu pažy
mėsi pageidavimą ant “Prelimi- 
nary Form-”

Kl. Mano tikras vardas yra 
labai ilgas ir amerikiečiams la
bai sunku ištarti. Noriu per
keisti j “Smith”. Ar tą galėsiu 
padaryti ?

Ats. Kaikdriuosc atsitiki
muose teisdami nepavėlina 
svetimžemiams vartoti tipiškai 
amerikoniškus vardus, bet pa
vėlina vartoti trumpesnius var
dus.

Kl. Mano šeimynos atvažia
vimą Amerikon sulaikė kvotos 
įstatymas, ar tas sulaikys ma
no pilietybę?

Ats. Sunku duoti atsakymą 
į tą klausimą. Pasilieka teis- 
dario nuožiūroj ar tokiam sve- 
timžemiui duoti pilietystę. Kai- 
kurie teisdariai į tą klausimą 
nekreipia atydos, kiti sulaiko 
pilistystę.

J<1. Tarnavau Amerikos ka
riuomenėj laike karo, bet neta
pau piliečiu. Ar galiu dabar 
tapti piliečiu,

Ats. Taip. Bet specialiai ap
rūpinimai* kareiviams išsibaigė, 
ir turėsi sekti reguliarišką pro
cedūrą, t. y., padaryti Intenci
jos Pareiškimą, paduoti prašy
mą dviejais metais vėliaus. Tu
rėsi prirodyti penkių metų “ap
sigyvenimą Suvienytose Valsty
bėse.

Kl. Nelegališku budu atva
žiavau Amerikon, kaipo jūrei
vis. Išsiėmiau pirmas popie- 
ras. Vėliaus mano atvažiavimas 
buvo legalizuotas. Ar mano 
“pirmieji popieriai” geri?

Ats. Kadangi tamstos Inten
cijos Pareiškimas buvo padary
tas, kuomet nelegališkai buvo 
atvykęs, jos nėra legališkos. 
Tokiame atsitikime patartina 
kreiptis prie natūralizacijos 
kvotėjo pirm išimant kitą In
tencijos Pareiškimą.

Kl. Turiu “pirmus popie
rius” nuo 1915 metų. Noriu 
važiuoti Lietuvon. Ar galima 
man gauti Amerikos pasportą?

Ats. “Pirmieje Popieriai” iš
sibaigė. Nes jas turi ilgiaus 
kaip septynios metus. Bet tu
rint “pirmus popierius” negali
ma gauti Amerikos pasporto. 
Amerikos paspėtas duodamas 
vien tik Amerikos piliečiams.

1 [FL1S]

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

T

i
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Among Our Students
We are glad to hear that Mr. 

Aurylla, an “old timer” is back 
vvith us again.

John Kurtinaitis is taking a 
post-graduate course at Crane 
College. John and Vladas Jur
gelionis will leave for U. of I. 
this coming February.

Notice!!
The regular monthly meeting 

of The Lithuanian Students 
Association of America will be 
held at McKinley Park Hali, 
Sunday, November 8th, at 2:00 
P. M. Please be prompt!!

Members, don’t fbrget 
you pledged to bring at 
one new member to this
ing meeting. All students wish- 
ing to join are reųuested to be 
present.

that 
least 
com-

The “Five” who then followed 
took hand in the develop- 
ment of the schocl. This group 
of five musicians, nationalists, 
and idealists owed its formation 
i n the first place to the meet
ing in 1857 between Baiakireff, 
its “father” and Cui “its pro- 
phet”. Soon after making the 
ac<iuaintance of Glinka. Bala-1 
kireff discovered in Cui one 
with wKbm he could “profitably 
discuss the projects which he 
had founded upon the ideas 
engendered by Glinka’s music”.

Later Moussorgsky began to 
take lessons with Baiakireff
and subseųuently became a 
member of this group. Then 
Borodin was introduced to Baia
kireff by Moussorgsky. Rimsky- 
Korsakoff met Baiakireff 
at once became a disciple.

and

Origin of the School
These five men differed veide

ly in temperament būt they re- 
cognized in common the ideals 
of nationalism and sincuity i n 
music.- They wished to produce 
a national style as a medium 
for the expression in music of 
national characteristics.

Since they agreed that they 
could add nothing new to the 
symphony after Beethoven and 
Schumann, they turned their 
attention to the opera vvhere rc1- 
form vvas needed. 
spect they agreed 
that vocal music

In this re- 
b as follovvs: 
should be in 

periect consonance vvith the
sense of the words; second, that 
the music should follovv the plot 
step by step; third, that drania- 
tic music should ahvays have'an 
“intrinsic valtie”, as absolute 
music apari from the text.

Individual Liberty
Nevertheless, the watch word 

of this “Invincible Band” vvas 
indivichial liberty. Therefore one 
finds in the vvorks of these com- 
posers a great deal of orlgin- 
ality in mat terš of detail and 
thematic invention. There are 
novel and daring harmonies, 
vvhich are sometimes spontan- 
eous, and, at other times, are 
indicative of mathematical pre- 
cision and deep thought.

This is to be expected for 
they were men of Science
fore they became musicians. Ba
iakireff vvas a mathematician, 
Borodin, a professor of medi- 
cine, and Cui, a professor of for- 
tification. Moussorgsky had 
been trained for the army, 
vvhereas Rimsky-Korsakoff vvas 
a navai officer. These men did 
not live entirely by the practise 
of music, because in those days 
in Russia music vvas not con- 
sidered a profession. Hovvever 
it befell these five men to pro-

be-

Baiakireff
According to Glinka, Baiaki

reff (1837—1910) became the 
“n?tionalistic Standard bearer”. 
He vvas both the teacher and 
lea ler of the circle as vvell as 
the initiator. He was u thorough 
musician and, above all, a sym- 
phoniat. Baiakireff became the 
hęi d of the free music school 
iii Petrograd and eondueted the 
cor certs 
Society 
made a 
Russian

of the Russian Musical 
for three years. H e 
valuable collection of 
folk-song, and com-

posed overlures and piano 
pieces.

Thamar, a symphonit poem, 
is regarded as 
works. He has 
for the stage, 
to Balakireff’s
vvorks became much more wide- 
ly known, in that he (Baiaki
reff) presented them at the free 
music school and also in his 
travels. Baiakireff is to be re- 
membered in that he never be- 
trayed the mission entrusted to 
him by Glinka.

Cesar Cui
Although Cesar Cui had aid- 

ed Baiakireff in establishjng the 
circle, his Services to the group 
\vere i n the capacity of critic 
and literary propagandist rather 
than composer. Although he 
composed over fifty songs,. 
several piano pieces and three 
operas, the most important of 
\vhich is “Angelo”, he rendered 
his most valuable Service to the 
movement bv means of critb 
cisms and literary ventures.

Cesar Cui vvrote a history of 
Russian music in the French 
language, for this reason, more 
was knovvn in France of the 
Russian national school than in 
any other place. lt is largely 
due to his efforts that “modern 
Russian musical ideal and man- 
ner of expression came vvithin 
seope of western knovvledge”.

Borodin

100 years ago when

from the Broad* Street Pump 
did not contract cholera. There 
was a ijrevvery ncar this pump 
vvith about 230 employees who 
all escaped cholera. Ali the 
other factories in this neighbor- 
hood had several cases. The 
workmen in the brewery vvere 
not protected by the beer būt 
owed thcir escape from the di
sease to the fact that they did 
not usfe the water from the

Louise Narmonta is doing 
graduate vvork in bacteriology 
at University of Chicago.

Miss Skinder and Miss Joza- 
paitis are among the new fresh- 
men at the U. of I. College of 
Pharmacy. We hope Miss Skin
der vvill soon become a member 
of our association. Miss Joza- 
paitis is already an “old timer” 
in our club.

Frank Shimkus, one of our 
new members, is now in his lašt 
year at the pharmacy college.

Just A Smile
Policeman (to speeder) — 

“How vvould you likę to go 
riding in a patrol wagon?”

Autoist — “lt might do in a 
pinch”.

Alexander Borodin (1834 — 
1887) bacame a member of this 
giwup through the influence and 
friendship of Baiakireff. Boro
din’s nationalism is due to here- 
dity and not to environment, 
for he did not live in Russia 
when young and did not come 
in contact with the peasantry 
early in life as did his colleag- 
ues.

two

vvas

He was very active along 
sociological and scientific lines, 
his treatises on Chemical sub- 
jects'having become standabd 
works of reference. This activ- 
ity did not prevent him, hovv- 
ever, from pursuing his music- 
al interests.

Borodin’s compositions as 
contrasted with those of Cui 
vvere invaluable in thcir Service 
to the national school. His com
positions include several vvorks 
for the piano, chamber music, 
a symphonic poem, and 
symphonies.

Prince Igor
His opera, Prince Igor,

completed, after his death, by 
Rimsky-Korsakoff and ‘Glazou- 
noff, his pupil. While compos- 
ing this opera, Borodin dis
covered that it was impossible 
to adhere strietly to the doc- 
trines of the “Five”. His second 
symphony contains the spirit 
of nationalism, although it is 
not vvritten to a definite pro- 
gram. However, its later in- 
fluence on Russian corrtpositions 
is without bounds.

Borodin vvas regarded often 
as a “musical nihilit” iri that 
he portrayed a new aspect of 
music and disregarded tradition. 
Nevertheless, Borodin was the 
third member of group vvho 
carried on the vvork of develop- 
ing and maintaining nation
alism in Russian music.

(Corrections in first installment: 
Five, n<»t Fire; Taniovcka, not laniov- 
cka; Titoff, not litoff; Bolhm, not 
Bolhra; A Life for the Czar, not A 
Lie for the Czar; Lvoff, not Looff).

(To be continued)

In early times the ųuestion 
of vvater supply did not involve 
the large system vvith vvhich 
vve are acąuainted to-day. The 
Romans, early in their history 
lurned their attention to this 
ųuestion of general vvater sup
ply and establish a centrai sup
ply (usually a large vvell vvith 
canals leading therefrom) in 
the citles or tovvns vvhich they 
captured. Shallovv vvells were 
the usual source of Supply uw- 
til about
the largo public vvater supply 
Systems came into human ex- 
istanee. In the cįty of Chicago, 
there vvas at first no City supply 
as vve think of it to-day if vve 
do think of the vvater supply at 
all. The vvater used to be dip- 
ped up out of the lake in huge 
barrels and distributed. This is 
the custom practised in CairoĮnroad Street Pump. 
to-day. The system of dis- jį waa learned also that 
tribution as maintained in famflies who had private vvells 
most rities to-day is būt a com-1 were not affected^by the cho- 
paratively modern affair. hera epidemic.

Bioad Street Pump . Baby Cause of Epidemic
In the early part ot the lašt y]ie Broad Street vvell had a 

century it vvas not knovvn that ,repUtation for vvholesomeness. 
diinking vvater could be the peOpie came from great dis- 
souice of disease, or that con- (ances for this vvater or had 
tamination of the vvater of their relatives and friends living 
shallovv vvells could disseminatė nearby the pump send them 
came to light during the in- some< Dr. Snovv thought that 
vestigation of the famous case L j; e cholera cases in distant 
of the Broad Stieet Pump, to įso]ated distriets had used the 
vvhich the epidemic ot Asiatic|water from this vvell. 
Cholera vvas traced.

In the middle of 
teenth century, the inhabitants 
of London štili vvent to the near- 
est pump, pumped the vvater 
they needed and took it home. 
A small part of the city vvas 
supplied by private companies. 
Then in 1854, Cholera appeared 
in London. From the middle of 
Angust on an average of 1 or 
2 deaths occured every other 
day until the early days of 
September vvhen there appeared 
a local explosion of cases until 
deaths of 70, of 127, and of 126 
for succeeding day and then 
appeared a gradual decline. This 
vvas typical in the vvay Asiatic 
Cholera appeared and is typical 
now.

The investigation of the epi
demic fell into the hands of a 
keen physician Dr. John Snovv 
who vvas vvorking under the 
auspices of Saint James’ Parish 
i n vvhich Broad Street vvas 
located. Dr. Snovv discovered 
some very remarkable things. 
We mušt remember that he 
eondueted this investigation in 
pre-bacteriology days.

Spot Map is Used
D r. Snovv mapped the cases 

bringing into ūse the spot map 
and noticed that the streets 
around the Broad Street Pump 
had many cases and that the 
cases radiated out from this 
pump. This gavę him the cine 
that there may be a possible 
eonneetion betvveen the pump 
and this epidemic of Cholera. 
Such a possibility vvas never 
thought of before. People claim- 
cd to have seen ąvvarms of cho
lera germs flying by in elouds. 
At any rate Dr. Snovv’s first 
step threvv suspieton on the 
vvater supply.

'Another thing vvhich led to 
the confirmation of this 
suspicion vvas the fact that 
those vvho did not ūse vvater I

typhoid cases in the Jackson 
Park distriet of . Chicago. An 
investigation of this distriet led 
to the discovery that something 
vvas vvrong vvith the Sixty- 
eight Street pumping* station. 
Thus the spot map vvas an aid 
in prevėnting a greater spread 
of the disease.

The second point brought out 
in the investigation vvas the 
location of time. The study 
vvas condutted shortly after the 
illness of the baby. Thus time 
is important in tracing the* 
source of a disease. i

And that is the story of the 
famous Broad Street Pump.

Miss Ulyssa A. Moskus, U. 
of I. student is general secretary 
of the Association of Cosmopo- 
jitan Clubs of America. Miss 
Moskus is interested in our 
organization.

We would likę to see John 
Gailiunas, F. Waitkus, Miss 
Stanley, Miss K. Barskis, Stan
ley Lucas, John Chesta, Miss 
A. Pegenas, Miss Jacobs, Leo 
Warsh, John Conrad and all 
other Lithuanian students vvho 
wish to become members at our 
riext meeting. We want you!

the nine- Dr. Snow found, further, that 
the drain from the house near- 
est the well (No. 40 Broad 
Street) came out elose to this 
well. In fact there vvas a space 
of some 2.6 feet betvveen the 
drain and the well. In those 
days drains were not made of 
iron pipe būt of brieks or tiles 
loosely constructed, allowing for 
a fairly. good seepage of the 
contents in the drain. An ex- 
amination of the ground be- 
tween the well and the drain 

rshovved the ground to be sat- 
urated with the drainage which 
was led into the well.

At the time of the investiga- 
tion little emphasis waš placed 
on the following point upon 
which to-day we . would lay a 
great deal of emphasis. A baby 
in this house had had some sort 
of an intestinal trouble, its re- 
fuse having been passed into 
this drain. There vvas no 
diagnosis made of this child’s 
case then, būt to-day it vvould 
be diagnosed as a mild un- 
recognized typical case of Asia
tic cholera. There are the 
dangerous cases vvhich transfer 
disease. This investigation vvas 
eondueted before the days of 
bacteriology. Dr. Snow did not 
know that that 
suffered from a 
tie cholera.

Spot Map a

Two important points were 
bpught out in this investiga
tion. The first point )vas Ihe 
location of the cases as^brought 
out by the spot map. The 
Ipęation of the cases is desig- 
nated by spots on ,the map. As 
soon as the map shovvs a large 
number of spots for a ceflain 

iregion, anrimmediate inųuiry is 
sent out to learn the reason for 
this geographical distribution. 
Severai years ago the spot map 
shovved an alarming number of.

child possibly 
nonfatal Asia-

Great Aid

To Our Readers Did You Know That

Dauber (shovving pietų res) 
— “Don’t you think it is about 
time I exhibited something?”

Candid Friend — 
little talent”.

Yes, a

“What’s the matter?”
“tVhy, I vvrote a long, flow- 

ing artiele on milk, and the 
editor condensed it”.

— London Mail

Freshman —- “Who is that 
man vvho’s trying to cheat the 
conducter out of his f are?”

Sophomore — “Oh, he’s the 
professor in othics”.

His Financial Degree
Tfie boy went through college 

and got his B. A. and M.
grees, būt his P. A. štili sup- 
ports him.

. de-

The Lithuaitian . Students 
Association of America is in no 
way connected or affiliated with 
any other Lithuanian or Ame
rican students organization in 
America. Our organization has 
only one official organ and that 
iSvThe Students Corner.

We make this announcement 
for the reason that many people 
are štili under the impression 
that The Students Corner and 
“Moksleivių Keliai” are both 
eondueted by the šame organ
ization. This is not true. “Mok
sleivių Keliai” is eondueted by 
the Lithuanian-Amejican Stu
dents Association, while The 
Students Corner is eondueted 
by The Lithuanian Studertts 
Association of America, an en- 
tirely different organization.

— Editor.

A scientist in Bulgaria 
creased the growth of crops 
per cent vvith the aid 
Chemicals.

in- 
80 
of

Information Wanted
He — “Do you likę Kipling?”
She — “Why — I don’t know.

How do you Kipple?”
— Epvvorth Herald

Don’t Ūse Big Words
In promulgating 
cogitations or« in 
superficial sen- 

and philosophical

Warning: 
your esoteric 
articulating 
timentalities
or psychological observations, 
beware of platitudinous pon- 
derosity. Lęt your conversation 
possess clarified conciseness, 
compacted comprehensiveness, 
coalescent consistency and co- 
catinated cogency. Eschew all 
conglomerations, flatulent gar- 
rulity, jejune babblemeht and 
asinine affectations. Let your 
extemporaneous decantations 
and unpremeditated expatiations 
have intelligibility vvithout rho- 
domontade or thrasonical bom- 
bast. Sedulously avoid all poly- 
syllabical profundity, pompous 
prolixity and ventriloųuial ver- 
bosity. Shun double entendre 
and prurient jocosity, vvhether 
obseure or apparent.

—- Engirteer.

Wrong Flace
Defendan^t (in a loud voicej 

— “Justice! Justice!
justice!”

Judge — “Silence!
fendant will please

I dėmand

The de- 
remember 

that he is in a court-room.

Cocoanut trees produce a pay- 
ing crop only ten years after 
planting.

Tn Denmark anyone who euts 
down trees mušt plant an equal 
area of new trees.

' The most expensive 
stanee knovvn is Hadon, vvhich 
costs $5,000,000 an ounce.

Pasitarkit su 
Specialistu

sub-

The Chicago Stock Yards was 
started in 1848,

The Board of Health was es- 
tablished in 1836.

The Drainage canal was open- 
ed Jan. 17, 1900.

A certain dwarf tribe in Af- 
rica bind the heads of newly 
born irifants vvith grass rope so 
as to make them as long as 
possible.

The inventor of the stress 
meter for telling the weight a 
bridge vvill Bear is Morris Ber- 
man of Brooklyn, N. Y.

About one hundred years ago 
a Frcnch professor translated 
“Robinson Crusoe” into Latin.

Vaccination has cut the small- 
pox deaths from 14.80 per 10,- 
000 of population to one in 
100,000.

Matthevv Marsh, who at the 
age of 4 was declared to be “the 
brightest boy in Califomia” has 
entered the University of Calf- 
fotnia at 14.

John Colter, a member of the 
Levvis and Clark expedition, dis
covered the Yellovvstone Nation
al park in 18Q6.

Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dsdykaa 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tok; spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pae

daugel; gydytojų, bet vis be pasek
mių. r * - .
Žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit j musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iŠ didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenSju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mos turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” h* “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainds už gydymą » 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The Peopte’s Health 
Institute

Dr. GUI, Specialistas 
40 No. Wells St, 

kampas Washington
Valandos: Panedėlyj'o, Ketverge ir 

PėtnyČioj: 9-6, Utarninke, Seredoj ir 
Sūbatoj: 9-8. Nedėkiieniais ir šven
tėmis: 10-1.

; gydytojų, bet vis be pa 
Priežastis buvo ta, kad jie ne-

Gmsinkitds Naujienose
\
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Sveikatos Dalykai

Kaulų Suminkštėjimas 
arba Rachitas

ir vaikščioti. Raumens min

Rašo Dr. A. Montvidas

suminkštėjimų 
Nors šita liga 

pas kūdikį d a

Anglai kaulų 
vadina rickets. 
gali pasireikšti 
prieš gimimą ir pas suaugusius
žmones, vienok tai reti atsitiki
mai ir apie tai nekalbėsiu. Pas 
kūdikius ir augančius vaikus ji 
labai tanki, todėl apie tai ir už
simoka kalbėti. Ji paeina nuo 
maitinimo Ir metabolizmo ne
tvarkos, nors esama ir priedinių 
priežasčių. Labai yra menkas 
skaitlius vaikų, kurie šitos ligos 
visai neturėtų, ypač tarpe bėd- 
nuomenes ir miestų gyventojų. 
Mineralinių druskų, ypač kal
kių, stoka kauluose daro juos 
minkštus, kreivus ir gimdo ki
tus simpatomus. Kadangi šito
je ligoje vaikas yra neramus, 
nemiega tinkamai ir yra linkęs 
prie konvulsijų, aišku, kad ir 
nervų sistema nėra tvarkoj. 
Apie simptomus kalinsiu to
liau. Dabar pažiūrėkime kokios 
yra priežastys, kurios veda prie 
rachito, kad žinojus, kaip jo 
išvengti.

Pradedant iš pat šaknų, rei
kia pasakyti, kad žmonių tam
sumas yra rachito priežastis. 
Tamsumą palaiko skurdas. To
dėl didžiumos vargšų vaikai ser
ga šia liga. Amerikos negrai 
gyvena varge, todėl rasti negro 
vaiką be rachito yra retenybė. 
Italų Midžiuma irgi dideli varg
dieniai, nestebėtina, kad ir jų 
vaikai tankiau gauna rachitą, 
negu kitų tautų. Anglijos kai
miečiai gyvena vargingiau, ne
gu miestiečiai, todėl kaime ten 
ši liga labiau praplitusi. Ir vi
suose distriktuose, kur gyvena 
rankpelniai, kur susikimšimas 
tenementuose, stoka saulės 
šviesos, tyro oro, m^rgo mais
to, higienos, ten rachitikų pil
na: vaikučiai išklišę, maži, iš
blyškę, keturkampis veidas, 

• silpni, neturi vikrumo, pribuku
siais protais, nervuoti. Sutrau
kiant i daiktą; trumpai galima 
pasakyti, kad rachito priežas
tys yra: stoka trukumo mankš- 
tinimosi ir švarumo. Yrra pa
tirta, kad vasaros metu, kuo
met šitos stokos kiek sumažėja, 
rachitas atsitinka rečiau, žie
mos metu varguomenė gyvena 
susikimšusi, kpr stoka oro ir 
saulės šviesos. Vasaros mais
tas su jos vaisiais ir daržovė
mis, saulės nušvitintais daik
tais ir karvių pienas turtinges
nis vitaminais, negu žiemą, yra 
geri dalykai.

Da nesenai buvo manyta, kad 
vienintėlė kaulų suminkštėjimo 
priežastis yra netinkamas mais
tas. Mat yra faktas, kad kar
dės pienu ir kitais maistais 
maitinami kūdikiai kur kas 
tankiau gauna rachitą, negu 
žinduoliai. Tame yra labai 
daug tiesos, bet ne visa tiesa. 
Didžiumoj atsitikimų motinos 
pienas yra geresnis kūdikiui už 
visus kitus maistus. Pasitaiko, 
kad motinos pienas nėra ge
ras; pasitaiko, kad ji miršta, 
serga tam tikrom ligom arba 
dėl kokių priežasčių negali arba 
nenori kūdikį žindyti. Net ir 
žindamas kūdikis gauna rachi- 

stoka jam oro, sau- 
ir tinkamo pasiman- 
jeigu jis kepinamas 
drabužiuose ir t.t.

tą. Jeigu 
lės šviesos 
kštinimo, 
storuose
Apie maistą tiek galima pasa
kyti, kad jokis maistas kaulų 
suminkštėjimo nedaro; stoka 
maisto, kuriame yra priešrachS 

' tinių medžiagų ir maisto per
viršis kreipia prie rachito. Dr. 
Pritchardo teorija apie maisto 
perviršio suvartojimą veik ir 
išaiškina, kodėl rachitas gauna
ma. Dalis maisto perviršio pa
virsta j glykogeną ir riebumą ir 
pasilaiko kūne; kita dalis sude-

nedygsta laiku, galvos kaulai 
nesuauga ir raudonos minkštos 
vietos. Ilgai (ima, kol kūdikis 
laiko galvą tampriai, kol ijs 
ima sėdėti tiesiai, kol ima sto
vėti
kšti ir pobliurę, kūnas išblyš
kęs. Raumenų silpnumas pasi-' 
reiškia jų menkume ir tampru- Į 
mo neturėjimu, todėl nelengva 
galvą laikyti tiesiai, todėl nu
gara išlinksta, koliai ir alkūnės 
atsikiša, skrandis ir kepenys 
paslenka žemyn ir pilvas tampa 
didelis, atsikišęs, 
traukimas žemyn 
krutinės forma.
alkūnes ir kelius,
juos žymiai pastorėjus. 
šonkaulių krumpliai tartum da 
vatkos rožančiai. Kaktos kau-

Nuo 10 iki 18 mėnesių 
amžiuje:

Pieno nuo 24 iki 32 uncijų;
Javų maisto su pienu ir 

cukrum nuo 4 iki 6 uncijų;
Minkštai virtas kiaušinis;
Morkos, ropė, gručkas, sulo

tos, burokai ar kiti panašus 
daiktai turi bųti gerai šutin
ti ir smulkiui sugrusti. Duoti 
jų porą trejetą šaukštų.

Jautienos syvų arba zupės 
nuo 1 iki 2 uncijų;

Vaisių syvų nuo 2 iki 4 unci- 
jų;

Apgruzdintos duonos arba 
zvviebako nuo 1 iki 2 gabalukų.

Yra nemaža ir kitų daiktų, 
kurie kudikiams tinka, todėl 
galima maistą pamarginti kas 
dieną. 1

Iš vaistų freskos 
aliejus su fosforu ar 
geriausi. Duodama
žies (citrinės paprastai arba ko
kios kitos) bekraujėsrprašalini- 
mui. Nervuotumo ir neramu
mo stabdymui, taipgi vidurių 
kietėjimo šalinimui vartojamos 
šiltos maudynės, kartais ir vai
stai.

Turbut, nieko nėra geresnio 
įvykusio ktuilų .suminkštėjimo 
gydymui, kaip ultravioletinė 
šviesa. Jos nereikia sumaišyti 
su tais švitinimais, kuriuos tū
li gydytojai ir šundaktariai da- 

• ro paprasta penkiolikdolerine 
knV vaikas I leraPa- Apie ultravioletinės 

’ j šviesos veikimų rachltyj ir ki-
tose ligose kada nors pakalbč- 
sifne atskirai. •

vaikus mokslu ir turtu, nes 
sveikata yra daug svarbesnė. 
Sveikas ir drūtas žmjogus leng
viau prasimuša prie mokslo ir 
save aprūpina. Neatbojimas 
apie kūdikio sveikatą gali su
gadinti visą jo gyvenimą. . *

Kaip išvengti rachito
Priežasčių su minėj imas strai

psnio pradžioje leidžia supras
ti, kad jų išvengimas reiškia 
rachito išvengimą. Ant ne
laimės, kad aprūpinus našlai
čius, jiemis steigiami namai, 
prieglaudos. Veik kiekvienoj 
tų prieglaudų yra kelios prie
žastys, kurios veda prie kau
lų min katėjimo. Netoli visi 
prieglaudų vaikai gauna rachi
tą. Prieglaudos nėra tinka
ma vieta vaikų auklėjimui vi
gais žvilgsniais. Kiekvienas kū
dikis reikalingas yra individua- 
lio auklėjimo ir priežiūros, — 
ir kiekvienam našlaičiui reikė
tų surasti vietą 
namuose.

DYKAI
$5,000 $5,000

ga ir virsta į šilimą ir energi
ją; trečioji, nępilnai sudegusioji 
dalis plaukioja kraujuose įvai
rių rūgščių pavydale ir kad 
jas neutralizuoti, yra traukia
mos iš kūno įvairios druskos,— 
taigi ir kalkių druskos iš kau
lų. Vaikas, kuris nėra perdaug 
vystomas ir rėdomas, kuris ne- 
šamas į orų, suvartoja daug 11,8 vis labiau atsikiša, viršugal- 
maisto šilumai; vaikas, 1 (
leidžiamas mankštintis, suvar-1 
toja daug maisto energijai. 
Degimas 
kūne ....................... . . .
gos pasidaryti tiek daug rugš- "^gys, minkšti, greitai trupa, i
čių. Saulės šviesa ir tyras oras'Net sutrenkus, kaulai j Kiekviena motina
irgi didina degimų arba oksi-1 lu*'« lr negrita. suauga juos d.k, ziuretg jeigu 

sustačius. r 
bėgant išlinksta ir kojos pana-'gų. 

! šios į lankus.
pat darosi ir su rankomis, 
tenos pakrypsta ir einant gali 
viena kitą kliudyti. Tėvams ga- Nereikia kūdikis varžiai vysty
ti išrodyeti, kad jos paraiižuo- (t i, storai rėdyti ir šihimbj ko
jos. Veidas išblyškęs, venos pinti. Jis turi gauti tyro oro,
išpurtusios, ypač galvos odoj, daug judėjimo ir saules švie-
ant kaktos, krutinės ir pilvo, sos. Kurie bijo, 1‘*J —-
Kūdikio neramumas pasireiš-1 sušals, pagaus slogas ir bijo jį i 
kia tuo, kad jis nemiega ramiai J išvynioti, kambarį išvėdinti ir 

žibintuvuo (ultravioletine vartosi, šoka iš miego, tankiai ant oro išsinešti, tų kūdikiai 
veikia verkia, nervuojasi^ kilnojant jį gauna kaulų suminkštėjimą.

lengva užgauti ir jis verkia, t. 
y. opus. Raumens jo trūkčio
ja, lengvai ir tankiai gali įpul
ti į konvulsijas. -Gali pasi
reikšti įvairus neuzozai, histe- 
rija ir kiti. Protu vaikas irgi 
paprastai silpnesnis 
kurie neturi rachito. 
ti liaukų padidėjimas 
žastyse ir kirkšnyse, 
irgi kartais padidėja.

1 Tūli kūdikiai, neatsižvelgiant' 
į kaulų suminkštėjimą, yra rie- duodama visas šaukštelis 
bus ir dikli, tečiaus didžiumos kartus dienoj, 
sveikata yra sunykusi ir jie 
labai liesi. Net ir diktleji lai
kui bėgant, netenka svarumo 
nes raumenų pabliurimas ii 
silpnumas trukdo maisto eigą 
žarnomis, iš ko seka nuodingu- * 
mas (toksemija) ir mėsų ny
kimas. Vaikas darosi (palan-1 
kus ligoms, kurios silpnina jo 
kraują. Raudonųjų kraujo kū
nelių skaitlius sumažėja neretai 
per pusę. Hemagloblno nuo
šimtis irgi nupuola, t. y. krau
jas tampa mažiąu raudonas. 
Suprantama, kraują gali ištir
ti tiktai gydytojas. Tirinėji 
mas taipgi parodo, kad su iš
matomis išeina daugiau kalkių i 
ir fosforo, negu reikia, o juk 
kalkės ir 
kaulams.
mo ženklai tankiausiai yra taip 
aiškus, kad net ir negydytoja? 
pažįsta ligą. Retuose atsi
tikimuose ji nėra ryški, todėl 
traukiami X-spindulių paveiks
lai, kurie aiškiai parodo 
nenormalumą.

. l

AUKAUJA
Šitas organų 

sudarko i,r 
Čiupinėįanl 

galima rasti
Ant

kuris i vi° kaulai nesuauga ir randa
ma tarpe jų minkštas tarpas 

maisto energijai. Laiva palengva daiosi ketui 
arba oksidacija jo kampe. Dantys išdygę vė- 

žymus ir nėra pi o- ,lillu- negu reikia. yra karpuoti,'

kepenių 
lik nebus 
dar gele-

LOFTIS BROS. & CO

225 DOVANŲ
KURIOS BUS IŠDALINTOS KONTESTE, 

KURIS ATSIBUS PRIE
privačiuose

privalo ku- 
nėra nepa- 

Ilgieji kaulai laikui keliamų kliūčių ir pavojingų li- 
Nežindomieji kūdikiai 

turi gaūti švarų, šviežią, mar 
gą ir jų amžiui tinkamą mais 
tą. Niekad nereikia peršėrli

79th St.irWestern Avė
daciją. Pastaraisiais laikais ta
po ištirta, kad tūli maistai, ypač 
freskos aliejus, turi savyje sau
lės spindulių, todėl didina ok

sidaciją ir veikia prieš rachi
tą. Net karvių pienas, kurios 
ganosi saulėtose ganyklose, yra 
goresnis prieš rachitą, negu už
darytų karvių arba tamsiuose 
pavėsiuose besiganančių, Tulus 
maistus galima nušvitinti kvor- 
co 
šviesa) ir jie Uiomet 
prieš rachitą.

Svarbu žinoti, kodėl šita liga 
vadinama kaulų suminkštėjimu. 
Nors trumpai žvilkterėkime, 
kas darosi kauluose. Jie darosi 
nepanašus į tikrą kaulą, o min
kšti, kaip kempinė arba pintis. 
Perpiovus, kaulas randamas ne 
tik minkštas ir korėtas, o ,ir 
raudonesnis už normalį. Smul
kiau paegzaminavus jame ran
dame. kraujagyslių 
celės nesueiliuolos 
NoiTnaliame kaule 
druskų esame apie 
tis, rachityjc tik 
nuošimtis. Ilgųjų 
stori, nes kremzlė peraugusi, o 
visas kitas kaulas laibas, plo
nas ir silpnas. Nuo kūno sva
rumo arba raumenų tempimo 
ilgieji kaulai išlinkę, 
Šonkauliai ir krutinės 
nelygus, prumplėti, 
linkę ir neretai sugadina kruti
nės formą. Stuburo arba nu
garkaulio kaulų minkštumas ir 
krumplėtumas neretai išlenkia 
stuburą į kurią nors pusę arba 
priešakį bei užpakalį ir vaikas 
tampa paliegėliu. Galvos kau
lai irgi pastorėja, kakta atsiki
ša, galva darosi storesne, kau
las vienas su kitu greitai nesu
auga, todėl minkštos vietos da 
randama pas 5 ir 6 metų vai
kus. Dantys greitai nedygsta, 
ir išdygę greitai ištrupa. Delei 
kaulų silpnumo letenuose, jos 
kartais išauga plokščios ir kan
kina žmogų visą amžių. Strėnų 
kaulų iškrypimai ruchityje ne-, Labai svarbu pastebėti 
retai moterį daro netinkama tą pačioj pradžioj, kad 
gimdyti kūdikius. 'gus už akių tolesnei Jo

Nors rachitas žmogaus gy-1 kuri padaro neretai neištaiso- 
venimo bėgyj ir dingsta, vienok 
jis palieka pėdsakus, kurių tūli 
daro daug nemalonumo. Anks
tyvas dantų netekimas, klišu- 
mas, sutraukta krūtinė, atsiki
šusi kakta, keturkampis veidas, 
kuprotumas, pervio pas materis 
susiaurėjimas, plokščios lete
nos, organų iš vietos išlinki
mas, amžinas virškinimo pairi- 
mas, nervotumas—gana tankiai 
yra rachito pasekmė.

Kaip pastebėti rachitą 
prasidedant

Liga paprastai prasideda po 
mėnesių nuo gimimo. Jei 

priežastys atsiranda tik vėliau, 
kūdikis gali būti senesnis. Di
džiuma kūdikių gauna da iki1 
dviejų metų amžiaus. Pirmiau- į 
šiai galima pastebėti, kad kudi-'sveikata ™ ........ ..
kio galva prakaituoja, ypač esant nenormaliams, forma ii * deniu ir pasaldinamas geriausia 
miegant. Jis yra neramus ir sudėtim, labai lengva gauti jų salykluotu cukrumi. Juo ku 
nemiega ramiai. Apetitas yra lūžimą. Jdikis auga didyn, tuo daugiau
prastas, viduriai kietėja, dantys1

Neretai taip
Le

už tuos

kakie, pa-
Blužnis

4

Nedelioj, Lapkričio 8
KONTESTE GALI DALYVAUTI VISI

Siųskit kuponą dėl pilnų informacijų ir dykai 
, įžangos blankų

KUPONAS

paviršius, 
tinkamai, 

mineralinių 
65 nuošim- 

apie 25 
kaulų galai

iškrypę.
kaulas

kartais iš-

Tirinėjimai parodė, kad fres
kos kepenių aliejus turi prieš- 

.*"!rachitinių ypatybių. Jis var
tojamas ne tik šios ligos gydy
me, o ir pasaugojome, kad ji ne
atsirastų. Mažiems kūdikiams 
duodama po pusę šaukštelio ši
to aliejaus tris kartus dienoj. 
Geriausiai duoti tokio, įkuria 
yra maišytas su fosforu. Ap- 
tiekose galima nusipirkti. Se
nesniems kūdikiams ir vaikams, 

tris

TASTELESS CASTOR OIL
i/abai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

fosforas reikalingi
Kaulų suminkštėji-

GED. LUGAS & CO
Lietuviu atstovas nuo Hinkamp & Co.

3311 So. Halsted St.

Malonėkit atsiųsti man be jokios atsakomybės 
pilnus nurodymus apie jūsų dovanas ir dykai įžan
gos blankų.

Vardas

kaip 
yra 

Vasaros

Saule švitinimas arba, 
sakoma, saulės maudynes 
ytin geras 'dalykas, 
laiku tai lengva padaryti. Ge
riausia laukuose, vienok ir na
mie galima jomis šio-to atsiek
ti. Saulės spinduliai turi eiti 
per atdarą langą, nes ultravio
letiniai per .stiklą nepereina, 

kuriems 
ir spindu-"

lėtiniai per stiklą 
Miestų gyventojai 
saule šviečia mažai 

ai dingsta dulkėse ir durnuose, 
jei turi ištekliaus, turėtų laiks 

’ nuo laiko nuvežti vaiką pas gy
dytoją, kuris turi ultravioleti-. 
nes šviesos aparatą, 
netik 
o ir 
daro 
prieš

reikia
Tokių 
rachi-

kaulu

rachi- 
užbe- 
ligai,

Todel 
visas

šį šviesa 
kad veikia prieš rachitą, 

prieš tūlas kitas ligas ii 
kūne daugiau atsparos 
visokias ligas.

Gydymas
•Kada liga jau įvykusi, 

stengtis ją prašalinti, 
vaistų, kurie prašalintų
tą, nėra. Vaistai gali mažinti 
jį šiek-tiek, bet kol nebus pra
šalintos priežastys, kurios ligą 
padarė, nieko neišeis, 
svarbiausia prašalinti
priežastis, kurios veda prie ra
chito, ir tuo patim laiku gydy
ti vaistais ir kitomis priemonė
mis. Priežastis jau minėjau, 
straipsnio pradžioj.

Maistas yra svarbus dalykas. 
Kiekvienas kūdikis ir vaikas 
turi savotumus,, todėl nėra ga
lima vieną receptą pritaikyti 
visiems. Maistą reikia taikyti 
su lyg vaiko merumo, amžiaus, 
skonio ir tt. Patarimas gali 
būti šitokis:

mus kūno iškraipymus ir* suiri
mus. Tankiausiai randama, kad i 
šleivos kojos iškilsimas, ištinku 
sios blauzdos, plokščios letenos, 
nugaros netiesumas, pelvio plo
kštumas arba iškrypimas, alsi 
kišęs pilvas, žemyn organui nu- 
slinkimas, siauros, plokščios it 
atkištais kaulais krutinės, plok
ščiais viršugalviais ir ketur
kampės galvos, ištruneję dan
tys yra rachito pasekmė. Ši 
tie kūno sudarkymai pasilieka t lQuo 6 iki 9 mėnesių kūdikiui

Pieno 16 arba 24 uncijas;
Javų maisto su sviesto arba 

aparatas pasilieka'cukraUs šaukšteliu 2 arba *4 un» 
sugadintas, sveikata per amžių ei jas; 
menka, palinkimas prie''nervų 
ligų žymus. Rachitikai yra pa- jas;
lankus kvėpavimo aparato Ii- | Daržovių zupės 1 arba 3 un- 
goms, nes krūtinė sudarkyta, ei jaa. 

i raumens jos silpni ir generalėi

pei1 amžių ir daro daug keblu
mų ir nesveikatos. Taipgi 
virškinimo

Vaisių syvų arba 2 unci-

Į Tai yra dienos' maistas. Pie* 
Kaulams nas maišomas su virintu van-;

Jdikis auga didyn, tuo daugiau 
Neužtenka tėvams aprūpinti jis gauna maisto.

Garsinkites Naujienose
Adresas

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK S AU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.
Daugink savo kuponus, 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos
kitokiais budais

CAY 
g ••obu|Mnt

Varda3

Adresas

Miestas.................................. state.............
Išpildyk ir siųsk Naujienoms



Trečiadieni

914

išlydžiui

Roseland

kad jis nusiris su 
ir neatvažiuos į

yra var- 
atgavimi 

Jo gaivinant 
____  _ " nervu 

nuteikdama stiprumą silpniem, 
vyrama. ‘ Dr. IKosb gydymo 

kasdien pilni ligonių.

pagerintas

606
ir tikros Europinis L/r- 

escide gydymas s 
kiama. Vienatinii gy
dymas nuo sifilio duo
damas už C5 E 
žemą kainą

tiktai trumpam laikui

KIMI PiJANAI
Del lob.ilumo savo balso yra 
pamylėti ir <E< žiai .išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Klm- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANįJ KRAUTUVES

CHICAGOS 
ŽINIOS

Zbyszko atsisakė ristis, 
tad Zanavičius risis su 

Marin Plėstina
Kuomet jau viskas buvo su- 

tvarkyta, St. Zbyszko prisiuntė 
telegramą, 
Zanavičium
Chicagą. Tai jis padarė po to, 
kai telegrama buvo pranešęs, 
jog lapkričio 6 d. būtinai at
vyks ristis. Tur būt, jis pabi
jojo Zanavičiaus ar ką.

Kadangi paaiškėjo, jog Zby
szko neatvyksta, tai prisėjo 
Zanuvičiui gauti kitas priešas.

nyČioj risis vienas geriausių 
pasaulyj ristikų Marin Plėstina. 
Kuomet Levvis buvo čempionas, 
tai Plėstina buvo užstatęs $25,- 
000, kad Lewis ristųsl su juo,

čius vienok nesibijo ir to visų 
ristikų baubo.

‘‘Jeigu aš pralaimėsiu Plėsti
nai’*, sako Zanavičius, ‘‘tai aš 
pralaimėsiu vienam geriausių 
ristikų pasaulyj. Bet dar klau
simas ar jis mane paguldys.”

Kitos poros bus tos pačios: 
K. Požėla su Minnesotos Čem
pionu E. Ebcilhardtu ir K 
palius su italų smarkiu 
ku Ferrero,

Tikietai jau parsiduoda 
“Naujienose”, “Aušroj” ir l - 
niversal Atletikos Klinbe. —Z.

sar- 
risti-

Lieiuviiį Rateliuosd.
SLA nariai sujudę

Vedama gyva agitacija už jvai- 
rius kandidatus. Nori dau
giau chicagiečių Pildomojo] 
Taryboj

Paskelbus prasidėjimą nomi
nacijos kandidatų į SLA. Pil
domąją Tarybą, sujudo ir SLA. 
nariai Chicagoje.

Visi yra susidomėję nomNa
cijomis ir dabar kada vienas 
SLA. narys susitinka kitą narį, 
tuoj klausia: “Ką nominuoti?” 
A beina i, cliicagieciai nėra ne
patenkinti dabartine Pildomąja 
Taryba, išėmus gal vieną ar ki
tą narį ir, žinoma, bolševikus, 
kurie kad sumanytų, tai dabar
tinę Pildomąją Tarybą šaukšte 
vandens paskandintų ir išrink
tų naują vien tiktai, iš savo na
rių, kurie veiktų vien savo 
bolševizmo naudai ir garbei. 
Bet chicagiečiai jaučia, kad Vis
gi reikalinga yra permainų įšil
domojoj 'Taryboj, kad reikia 
įnešti į ją daugiau gyvumo, 
daugiau veiklumo, taip sukanž, 
daugiau ‘‘naujo kraujo.” Ypač 
chicagiečiai norėtų, kad į Pildo
mąją Tarybą įeitų ir chicagie
čių, o ne vien rytinių valstijų 
nariai. Visi chicagiečiai šaukia, 
kad Chicagoje ir centralinėse 
valstijose yra nedaug mažiau 
narių, negu rytinėse valstijose, 
todėl, pasak jų, ir Pild. Taryboj

[Pacific and Atlantic Photo]
Jack Durand, nuteistas nuo 3 iki 20 metų kalėjime už api

plėšimą F. Edson Whiteio nani ų, Lake Forest. Teismas įvyko 
\Vaukegan, III. į

turi būti atatinkamas skaičius 
chicagiečių. Niekurie chicagie
čių tiek toli eina, kad remian- 
ties tuo, jog pačioje1 Chicagoje 
SLA. narių yra daug daugiau, 
negu Ne\v Yorke su Brooklynu, 
veda karštą agitaciją už perke
linių ir paties SLA. centro

ii kandidatų chi- 
pasidalinę. Visi 
reikia daugiau 

bet pasi- 
vieni

Bet dėl pc<: 
cagiečiai yra 
sutinka, kad 
chicagiečių statyti, e
skirsto kai dėl asmenų: 
už vienus agituoja, kiti už ki
tus. Visoj šioj gyvoj agitaci
joj aiškiau iškylu du sąrašai, 
kurie turi daugiausia pritarė
jų. Vienas tų sąrašų yra pažan
giųjų narių, kuriems pritaria ir 
socialistai; antras gi konserva- 
tyviškesnių narių, daugiausia 
sandariečių.

Kaip vieni, taip ir kiti pilnai 
susitaiko dėl SLA. prezidento 
ir sekretoriaus vietų — visi su
tinka palikti senuosius, St. Ge- 
gužį ir p-lę P. Jtirgeliutę, nes 
jie savo pareigas tinkamai at
lieka. Bet dėl kitų 
jau nesusitaikoma.

Pažangieji nariai, 
senuosius prezidentą
rių, kitais kandidatais stato:

Vice-prezidentu — Dr. A. J.

kandidatų

palikdami 
ir sekreto-

Dr. A.

kvotėją ir vieną iždo globėją, 
statyti tik tris, naujus kandi
datus :

Vice-prezidentu — Dr. A. 
Zimontą, narį 86 kp», Chicago.

Iždininku — K. J. Semašką, 
narį 226 kp., Chicago.

Iždo globėju S. Bakaną iš 
Pittsburgh, Pa.

Kuris tų sąrašų ras didesnio 
pritarimo pas chicagiečius ir 
abelnai pas visus SLA. narius, 
dar teks pamatyti. Bet abejoti 
netenka, kad chicagleėlai bu
siančiuose SLA. rinkimuose loš 
svarbią rolę ir visomis pajėgo
mis stengsis pravesti daugiau 
savo kandidatų — chicagiečių.

Turi savo visai atskirą sąra
šą ir tai “full ticket”, bolševi
kai, bet jie savo kandidatų ne
skelbia ir tik patylomis, tarp 
savųjų, veda agitaciją. Jų kan
didatai paaiškės tik prasidėjus 
nominacijoms. Bet bolševikai 
smarkiai puola dabartinę Pildo
mąją Tarybą, o tai rodo,, kad 
jie dės despeęiĮti&kų pastangų 
kokiu nors budu pravesti .savo 
kandidatus į SLA. valdybą.

Pastaromis dienomis paėjo 
tarp chicagiečių gandų, kad da
bartinė SLA. centro sekretorė 
p-lė P. Jurgeliutė daugiau ne- 
bekandidatuosianti. Nors tie 
gandai nėra patvirtinti, bet chi
cagiečiai yra jais susirūpinę, 
nes kito taip tinkamo asmens 
lai vietai nenumato. Kalbama 
apie buvusį sekretorių A. B. 
Strimaitį, bet jo chicagiečiai, 
ypač pažangesni, visai nenori. 
Todėl niekurie pradeda agituo-

įkvėpimo, be jokio ūpo, tik taip 
■saU., Mat aukų antru kartu ne
berinksi, o aukos kiekvieno bol

ševiko prakalbos vyriausias 
tikslas ir įkvėpėjas. Kalbėti gi 
ir nerinkti aukų, tai neįmano
mas dalykas ir todėl pati pra
kalba be aukų, nereikalingas 
bolševikui darbas.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, punlėd, šlapumo, privatinėm, td« • 
tos, uzHond.ntos ir užkrečiamos ligos vii « 
išgydomos. •

Vartojami Kaugiausi ir geriausiai 
metodai .žinomi

žmonių buvo keletas desėtkų. 
■ Butų buvę daug mažiau, bet 
loolševikai įprato su savim tem- 

T. P. O’Connor, kuris yra va- pti ir “Ateities žiedo’ vaiku- 
dinamas Anglijos parlamento čius, iš kurių jie dabar gyvj- 
tėvu. Jis yra 77 metų amžiaus ' na ir kuriais pasilaiko visa jų 
ir sako, kad jam nenusibostų (“partija ’. O su yaikais, 
gyventi ir iki šimto metų, jei
gu tik sveikata gerai tarnau
tų.

. O su yaikais, žino
ma, atėjo ir jų tėvai ir porą va
landų turėjo kalenti dantis šal
toj svetainėj. Vaikai irgi sap
nai dainavo, turbūt irgi dėl šal
čio, nes prakalbų rengėjai ne
pasirūpino, kad svetaine butų 
šilta. — Kep.

Pereitą savaitę čia 
lietuviškųjų bolševikų 
kas vadas L. Pruseika, 
nesenai buvo nupeiktas dar vy
resnių už jį, kad jis permažai 
rūpinasi komunistais ir kad ne 
visai taip redaguoja kriaučių 
organą, kaip komunistams no
rėtųsi. Priėmęs tą pabarimą ir 
padaręs atgailą už savo nuodė- 
des bolševizmui, Pruseika čia 
stengėsi būti kuoščiriausias 
bolševikas. Turbut prisiminęs 
aną atgailą, melde, kad kas jį 
kritikuotų, jei ką jis negerai 
darąs.'

Kalbėjo jis čia apie viską, 
apie ALDL1), piršo ją publikai, 
paskui pasibastė po visą pasau
lį, buvo nuvykęs ir į Lietuvą, 
kur rado tik krikščionis ir ko
munistus. Tie du esą stipriausi 
ir kada klerikalai susmuksią, 
tai valdžią paimsią komunistai. 
Bet Pruseika nesitiki tos dienos 
sulaukti: mat pirma negu ko
munistai suskubs ją pasigrobti, 
Lietuva jau busianti pražuvus, 
nes Lietuva, girdi., negali viena 
išsilaikyti ir turės žūti. Nulė
męs Lietuvai mirtį Pruseika su- 
gryžo atgal į Ameriką, o tai 
dėlto, kad jį šaukė kitas svar
bus reikalas pinigai. Mat 
kad ir gerui po pasaulį balado
tis, bet pinigėlis dar geresnis. 
Todėl, visur besisukinėjęs jis 
gryžo prie “Laisvės“ ir jos by
los. Ir tuoj stvėrėsi už pinigų. 
Byla “Laisvei“ daug kainavusi, 
bet nors ilgai apie tai kalbėjo 
ir apskaitė kidk kitiems laikraš
čiams tokios bylos kainavusios, 
tečiaus taip ir nepasakė kiek ji 
“Laisvei“ apsiėjo. Mat tai tik 
jam žinoti. Ir tuoj ėmėsi pra
šyti, žinoma, aukų. Aukų 
“Laisvei“ surinko $30.04. Pas
kui ir vėl kalbėjo, bet be jokio

kalbejo 
dvasiš

kiais NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble“-
Parašė S. E. Viiaitis, 

(“Tėvynės“ Redaktorius)

Dydžio 6x9 colius, pusi. 366

Šią knygą privalo perskaityt 
kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats įjave. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die- 
iias; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa
rūpi jonų su kunigais; kunigu 
dorybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais“, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynoje, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble. «

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smągumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose“, 
1739 S. Halsted St. Chicago, 111. 
____________L m

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

1922-32 So. Halsted St. Į
4177-83 Archer Avė, j

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ?

Palengvins akių įtempimą, kufis 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis* 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, at> 
taiso trumpregystę ir toliregyst< 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra,* parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. F

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

DK. D. M. ROSS 
Ataakantu 

Specialiataft 
Įsteigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų Kad 
jas nebandykit genais hudak. 
VYRAI I Specialia Bcrum gydymas 
tcjainas su geru pax i sekimu dėl 
»< iprumo Bilpnėm. vyrama, 
jėga veikia utebuklingai ant gilių, 
ir kraujo, 
ir Hunykupicmg 
kambariai
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ

ir jau išgydė tukutančiua žmonių, tai J7M 
užtikrinimaH aergnatiema, kad jie gaus ge
rą gydymą. Vienatinis geriausiai įrengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
medikalis patarnavimas suteiks 

sveikatą ir laimę. Geriausia gydyj 
Pigiausios kainos. Greičiausias gydj- 
Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
%85 So.. Dearborn St. 

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crllly Narna* 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P*- 
nedėliais, seredomis ir subatomis nuo 1S 
ryto iki 8 vakare.

Atsakantis 
jums 
mus. 
ma*.

mmmnnnmumy

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo 
Brtdge geriausio uukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
t »mas musų kainas. Sergėkite save 
[antis, kad nekenktų jūsų sveikata’

1545 West 47th Street
Netoli A«h!anr* Av«.

BRING-yOUR
New Sųbscritei*
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Ask w abotrf

cagoje. '
Iždininku adv. K. P. Gugį. 

narį 36 k p., Chicago.
Iždo globėjais - J. M. Bu

činską, narį 200 kp.t Bingham- 
plon, N. Y. ir bi kurį iš senųjų.

Daktaru kvotėju
Montvidą, narį 226 kp., Chica
go ar Dr.
(aiškaus nusistatymo nėra).

Jie ypač didelės domės krei-. 
pia į užmirštą vice-prezidento 
vietą, nes, sako jie, jis būda
mas visų komisijų pirmininkas, 
jei tik turės noro ir sugabumo, 
gali įnešti į SLA. daug veiklu
mo kitose srityse — apšv.ietos, 
labdarybės, daugiau rūpintis 
savo narių sveikata, o ne vien' 
pašelpas ligoje ir pomirtines 
mokėti. Jie mano, kad Dr. Ka
ralius tokiai vietai yra tinka- 
miausias, nes jis iniciatyvos ir 
energijos dirbti nestokuojąs.

Kitas kartdidatų setas yra se
kamas : Paliekant senuosius 
prezidentą, sekretorių, daktarą-

Klimų, senąjį field, III., jau kartą buvusį kan
didatą, o kiti dar laukia paaiš- 
kėjimo padėties, pasitikėdami,*, 
kad tie gandai yra neteisingi ir 
kad p-lė Jurgeliutė sutiks ir 
toliau eiti SLA. sekretorės pa
reigas. —Klaustukas.

ANGLYS - KOKSAI
Mos pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yru garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209
. Englevood 4760

Dr.HUMPHREYS'

Tol. Lafąyctte 4228
Piumbing, ileating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, III.

Pinigai
Kaina $69Bridgeporto *

For uenza

4

luonu padaryni dideli amagum* 
pala iiau, savo gin.<inėina ir drau- 
gama au kuriam auMraiiuiji h 
greičiau galeli paraiyti laiitk^ 
kf kitą, negu su ranka. Geriau 
šia, parankiausi* ir dalikatniancb 
dtiaftihil* ifu liaturitikomfr raidUmi* 
pahauijja. Galim* ir 
iVtt

GaunaaiAa. f

NAUJIENOS 
I7S9S HutetedStt

, Chicsgo, UI

Šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausiu už 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją;
Už metus .....   150 kuponų
Už pusę metų ....... 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

LIETUVA
per 

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

COLDS
Iš pirmo pasirodymo slogų

— vartok Dr. Humphreys’ 
. “77”. Prašalinkit šalti iš jūsų

sistemos Jos taipgi geros 
nuo gripo. Laikykit namie 
"77”. Bukit prisirengę prie 
slogų ir gripo. "77” yra var
tojami per 30 m. Jos yra iš
bandytos. ’ Gaukit “77” šiandie

At all Druggiati 30 cente.
HUMPHREYS* HOMEO. MEDICINECO. 

166 VVilliam Street, New York

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.iWmr
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Muzika

tiko jos balsui, nes
gaidos pas panelę tebėra pe

nios.
Labai Anelė nusidėjo prieš 

poetą ir kartu prieš kompozi-

POVILAS VIRBICKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
2-rą dieną lapkričio, 1925 m., 
8:10 ryte, sulaukęs 41 metų am
žiaus. Paėjo iš Patitaukio, Ty- 
tavėnų parapijos, Raseinių ap
skričio. Amerikoj išgyveno 22 
metu. Paliko senus tėvelius Lie
tuvoj, Adolfą ir Marijoną Vir- 
birkius ir brolį Antaną. Ame
rikoj paliko dė<les Kazimierą ir 
Joną Vaičiulius, Mass. valstijoj. 
Dėdę A. Vilimą ir pusbrolius K. 
Stonį ir K. Kisplių Chicagoj. 
Kūnas pašarvotas F. Staniulio 
namuose, 1405 So. Fairfieltl 
Avė. Laidotuvės atsibus ketver
ge, 5-tą d. lapkričio, iš namų j 
Nekalto Prasidėjimo š. M. P. 
Bažnyčią, 8:30 ryte, iš ten j 
švento Kazimiero kapines. Vi
sus gimines ir pažįstamus kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nuliūdę
Dėdės, Pusbroliai ir 
Draugas F. Stasulis

‘Laidotuvėse patarnauja gra
bo) iuš Eudeikis, Tel. Yds. 1741

JUOZAPAS MIŠKINIS
Mirė Lapkričio 3 U.. 1925 m. 

amžiaus K menesių 24 dienų. 
Paliko dideliame huliudime tė
vus Juozapą ir Rozaliją, broliu
ką Petrą. Laidotuves įvyks ket- 
virtadieny, B:30 v. ryte l^ipkr. 5 
iš namų 922. W. 35 PI, Meldžia
me giminių ir pažįstamų daly
vauti laidotuvėse.

Liekame nuliūdę
Tėvai ir brolis.

tėvas 
šiuo 

metų

Kai

18 
nu- 
su- 

Alfon- 
ir 

ir brolienę, o 
broliu ir tėve- 
pašarvotas ran- 
39th PI. Laido- 
pėtnyčioį, lap- 
val. rvto iš nu

.MATEUŠAS NORKEVIČIUS 
Musų mylinius vyran, 

ir brolis persiskyrė su 
pasauliu sulaukęs 42 
amžiaus, lapkričio mėn. 
2:15 vai. ryte. Paėjo iš 
šakiškių kaimo, Pam
valsč. Amerikoj išgyveno 
metų. Paliko didiUiamc 
liūdime moterį Pauliną, 
mis Bolealovu 14 m., 
sų 10 m. ir lulvardų 8 m 
broli Antanų 
Lietuvoj du 
liūs. Kūnas 
dasi 2921 \V. 
tuvės įvj ks 
kričio 6 d., 8 
mų 2924 \V. 
kalto Prasidėjimo bažnyčių, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdę liekame

Moteris, sūnūs 
ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis Tel. Yards

CLIESĖ YOD1ENĖ, 
po tėvais Klimaitė

Musu mylima motinėlė per
siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kusi 29 metų amžiaus, Lapkd- 
čio 2 <!., 1925, 7:30 vai. vakare. 
Paėjo iš So<lalių kaimo, Kražių 
parapijos, Raseinių apskričio. 
Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdima 
vyrą Kazimierą, sūnų Franciš- 
kų, tėvą Antaną, seserį Marijo
ną, 3 brolius: Franciftkų, Petrą 
ir Vladislovų. Kunaa. pašarvo
tas randasi 4430 S. Hermitage 
Avė. Laidotuvės įvyks Bubatoj, 
lapkričio 7 iš namų 8 vai. ryto 
j šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bps nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnūs, tėvas, 
sesuo ir broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

L. T. AUŠROS CHORAS

L. T. Aušros Choras savo repe
ticijas laiko kažną pėtnyčią savoj 
svetainėj po bažnyčia ant kampo 
35 ir Union gatvių. Taigi visi na
riai ir narės malonėkit atsilankyt. 
Ir šiaip abelnai yra kviečiami vi
si vaikihai ir merginos, jauni vy
rai ir moterys atsilankyti ir da
lyvauti. Turime daug naujų gies
mių ir lošimų. Taigi dėlto mel
džiame visuomenės prisidėt su pa- 
gelba mums, o ant išsivaizdini il
gos garbės jums.

Kviečia VALDYBA.

Mm

Trečiadienis, Lapkr. 4, 1925NAUJIENOS, Chicago, III.
—-_—.........-------------—-«**—-—r

aukštos j šią savaitę didesniuose kru
tamu jų paveikslų teatruose ro
doma :

McVickers — “The Half Way 
Giri“; Roosevelt — “Merry 

The Kno- 
“Thųnder 
- “Grau-

torių permainydama žodį “ta- Widows“ Chicago 
ve” ant “jumis” dainoje “Aš ckout“; Monroe

----- bijau pasakyt 'taip tave aš my- 
M. Petrausko koncertas Jhb” Vanagaičio, nes tai dary

dama atmainė visą dainos ūpą. 
Abelnai imant dainininkė tu

ri gražią ateitį ir mes linkime 
Anelei geriausios kloties sun
kiame darbe.

Ten buvo ir gorų artistų, pa
vyzdžiui, jau% mums gerai žino
ma simpatinga su žavėjančia 
smuiką p-lė Luhi Raben, kuri 
artistiškai išpildė savo užduo
tį; ten buvo ir žinomas pia
nistas J. Byanskas kuris davė 
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ge»us akompanimentus; ten 
buvo neblogas italas baritonas, 
ir ten buvo gremėzdiškos šokė
jos su mažute mergaite, kurią, 
atrodė, bile k$cla jos išmes iš 
rankų ir sužeis; ir ten dainavo 
p-lė Pečiukailė, kuri perdaug 
savim pasitikę ir mano, kad ji 
baigta dainininkė.. Ji be pa
sigailėjimo gadino arijas iš o- 
perų Aidos ir Rigoietto, apie 
kurias jai ir svajoti negalima.

lapkričio 11 d

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys 

vaikinamą. Kambarys 
ir šviesus.

1 arba 2 
patogus

AUTOMOBILIAI NAM1I-ZEME

“Birutės“ įkūrėjo ir pirmo 
jos vedėjo, kompozitoriaus Mi
ko Petrausko, kuris sugryžęs 
iš Lietuvos dabar vieši Chica-' 
goję, koncertas bus trečiadie
ny, lapkričio U d., C.hicagos 
Lietuvių Auditorijoje. lai gal 
bus tik vienus kompožitoriahs 
koncertas Chicagoje, nes jis po 
to vyks 
miestus.
kitose lietuvių kolonijose 
lapkričio 21 d„ Detroite.

Komp. M. Petrauskas 
koncerte dainuosiąs daug 
naujesnių kompazicijų, 
chicagiečiai dar n?ra

Monroe
Uptown
Pantheon — “The
(Harold Lloyd);
“The Freshman;“

(Douglas 
“The 

“Where

Mountain”;
stark”;
Freshman”
Harding
Senate — “Don Q”
Fairbanks); Tivoli
Freshman!” Capitol 
Was I?”

Pranešimai

Kreipkitės: antras
2138 Greenwick

augštas
St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EKPERTS 

Long distance handllng. 
Turimo daug metų patyrimą.

3238 S'o, IlaiMted St.
Tel. ros. Yds 3408—Blvd. 7667 office

koncertuoti į kitus 
Pirmas jo koncertus 

bus

Northsidės Draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas įvyks lapkričio 4 
d., 8 vai. vakaro, Li uosy bes svetainėj, 
1822 Wabansia Avė". Visi delegatai 
būtinai turi susirinkti, nes turim 
svarbių klausimų išspręsti.

—Valdyba.

Opera

savo 
savo 

kurių 
girdėję.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, lapkričio 4 d. 
8 vai. vakaro, Mark White Squarc 
svet. (Library Room), 2!) ir Halsted 
St. Visi nariai ir tėva<i bukite, nes rei
kės svarstyti daug įsikalu.

A. J. Schultz, rašt.

Tel. Yards 7282
BRIDGEHlRT PAINTING 
s & HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted S’t.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

KAS norit gero automobilio? Aš 
turiu 2 naujus automobilius uždary
tus. Mainysiu ant mažaus autonrobi- 
lio. Atsišaukit pas:

Leon Jarusz,
8252 So. Halated St.
Tel. Yards 4951

PARDAVIMUI
TURIT pamatyti mano naujų 

$760 vertės grojiklį pianų, 92 rolės, 
kabinetas ir benčius, viskas už 
8140 cash arba po $10 į mėnesį. 
.1. Dcmbroski.

2332 \V. Madison St. 1 f L

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa vieta, kuris maloni 
įsigyti gęrą bižnį malonės matyt 
savininką,

1334 S. 49 Ct.. Cicero, III.

V<»::ar atidarė savo sezoną 
didžioji Chicagos opera. Statys Apie kitus dalyvius neužsimo
ta linksmą Strauss operą “Del 
Bosenkavalier,” kuri praėjo di
deliu pasisekimu. Bilietai jau

STONGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamos už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Hnkij. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 

Tik patyrę unijos 
J. J. Dunne 

Roofing Co.. 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

ka minėti ir užimti vietos laik
rašty.

—Dailės Mylėtojas.

| 11 Z, 1 d L4 o 1 II
(L- L. A. 36 kp. mėnesinis susirin- įstaiga Chicagoj. . 

kimus įvyks seredoj 4 <1. lapkričio, darbininkai samdomi. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 8 vai. 
vakare. Visi nariai ir nares malo
nėkite dalyvauti, nes bus nominavi- 
mas kandidatų j S. L. A. Pildomųjų 
Tarybą. Atsiveskite ir naujų narių 
prirašyti prie S. L. A. 36 kp.

Sekr. A. Marcijonailė.

Kas nori pirki, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. ' 
Tel. Boulevard 9641

.PARSIDUODA bučcrr.ė ir gro- 
RcrnC; gera vieta. Kampinis nau
jas namas, biznis išdirbtas; parduo
siu pusę. Gera proga gejam žmo
gui stoti į biznį už partnerį arba 
parduosiu visų biznį už prieinamų 
kainų. Atsišaukit.

Tel. La fa y et t e 8117

PARDUOSIU arba mainysiu 
“Road House” ant Green Bay- 
road. Atsišaukite.

69 W. Washingi.cn St.
Kambarys 507. Paul Pilkis

ros atidarymas visuomet būna 
didelė chicagiočiŲ iški’mė, į ku
rią susirenka visa Chicagos a- 
ristokratija.

šiandie operoj eina “Manon 
Lescaut.“ Joje debiutuos Er- 
nest Torti, baritonas, kuris dar 
pirmą kartą pasirodys Ameri
kos publikai. Kiti dainininkai 
dalyvaus: Muzio, Beck, Cortis, 

jCotreuil, Mojica, Oliviero, Ri
mini, TrevisečTn.

i Rytoj statoma “tarmęn,” da
lyvaujant garsiai Ne\v Yorko 

-operos dainininkei Margueritte 
D’Alvarez/kuri dainuos vyriau
sioj rolėj. Ji yra operos vieš
nia. Taipjau pirmą kartą šia- 

■me sezone pasirodys SergeOuk- 
Irainsky baletas. Kiti dalyviai: 
I D’Hermanoy, Ansseau, Cotreuij 
Kiunis, Mojica.

Penktadieny operos nebus, 
šeštadieny po piet eina “The 

kurioj debiutuos 
baritonas 
dalyviai, 
Lazzari,

daug 
sve-

Dab-tr gi turu » 
svetainę ir galime 

taigi turime ne
lėmė jų, kurie

Susivienijimas Lietuvių
SnvinlukŲ luiky-H
tnOnesini susirinkimą trečiudieny, 
lapkričio 4 d. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Susirinkimas 
prasidės kaip 7:30 vai. vakare, 
si nariai malonėkit susirikti 
ku, nes randasi daug reikalų 
aptarimo. —D. Gulbinas, rašt.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% , 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

I.evint hnl Plumbing P.upply 
1637 We»t Divlslon S t., 

netoli Marshfield

PARSIDUODA grojiklis pianas. 
Puikiausis riešuto medžio su ro
lėms, benčiu ir šepela. Parduosiu 
labai pigiai. Pardavimo priežastis 
patirsit ant vietos. Galit matyt pra
stomis dienomis Viuo 7 iki 9 valandą 
vakare.

843 W. 33 Place 
Žemutinės lubos

.SAVININKAS- parduoda mūrinį 
namą, 2 flatų, iš priežasties didelio 
reikalo pinigų dėl biznio, 5-6 kamba
rių, su skirtingais pečiais, porčiai su 
sieteliais, 1 karo garažas, kaina,. 
$10,500, cash, $4,000. Veikit greit, 
nes šis bargenas ilgai nesitęs.

Atsišaukit
ELLIS FURNITURE CO. 

6224 So. Ashland Avė.

pasi-

varyti. Musų

Chorą, kuris 
t»to

vi
la i- 
del

įvyksBirutėH generalė praktika 
lapkričio 5 <1., 8 vai. vakare, Mark 
\Vhltc Sųtiarc salėj, prie 3(1 g-vės 
ir S. Halsted. Komp. Vanagaitis 
jau nasveiko. Užtai sekantį ket
virtadienį griebsim už Keistučio 
veikalo. Visi birutiečiai būtinai 
privalo atsilankyti pažymėtam lai
ke. Kurie neatsilankys, bus regis-i 
truojami ir neprijęidžiumi dalyvau
ti veikale. —Valdyba.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonlos gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c.. 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
Iki $1.60, Baltoji drobė užvalka
lams ir paklotėms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mann tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičius 
501 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

SKAITYK ŠITĄ! Bučernė ir 
grosernė parsiduoda už jūsų pa
siūlymą arba mainysiu.

Ateik, o busj užganėdintas 
1056 w. 32nd St.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų me
dinis namus, po 5 kambarius. Kai
na $3800, tiktai reikia $500 įnešti, 
kitus ant lengvų išmokėjimų. Tuoj 
Kalima Kvventi. Namas randasi 
3810 S. UllKlahl Xv<- S;.vi ninkn-. 
36'14 S. Union avė., 2 floor.

MORTGECĮAI-PASKOLOS
REIKIA* atsakančios šeimy

nos dėl užbaigimo mokesčio už 
grojiklį pianą, $145, po $12 į 
menesį. Atsišaukite i krautuvę.
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1722 So. Ashland Avė.

ANTRI MORGICIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedz-ie Avė., 

Lafayette 6738

Masked Bali, 
pagarsėjęs Europoje 
Bobert Steel. Kiti 
Van Gordon, Kipnis, 
Marshhall, Torti. 

šeštadienio vakare 
tomis kainomis eina

dalyvaujant Charles Hack- 
Formichi, Graziella Pare- 
D’Mermanoy, Nadvvorney,

Cicero susilauks
“Mildos”

Ciceriečiams prisiėjo 
' vargti, kol neturėjo savo 
tainčs. 
žią
džiaugti. Bet 
užmiršti savo 
nuims padėjo ir dabar padeda 
mums ta darbu
rėmėjais turime priskaityti ii 
Pirmyn Mišrų 
knsjnet nni‘ ų svetainėj 
tai operetę, tai kitą kokį grą
žų veikalą, nors ir sutinka ma
žus nesmagumus iš musų val
donų. Kaip matyti iš apgarsi
nimų, tai ateinantį nedūldienį, 
lapkričio 8 d., Pirmyn Mišrus 
choras stato gražų * muzikali 
veikalą “Milda.” Todėl cicerie- 
čiai. neužmirškite to vakaro. 
“Milda” yra gražus veikalas, 
daugiausiA susideda iš dainų, 
o niekas žmogau^ jausmų tiek 
nesujudina, kąip gražios daine
lės.
Pirmyn Mišrus Chorąs 
North Sidės būrelis rimtų dai
lės mylėtojų ir nesi kišdamas į 
jokius partiviškumus veikia 
kiek galėdamas. Kaipo simpa- 
tizuotojas Pirmyn Mišraus Cho
ro, 
ti į

L. Su J. Lygos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadieny, lap
kričio 5 d., 8:30 vai. vakaro, Mark 
\Vhite Sųuare Parko svet., 29 St. 
ir Halsted. Nariai būtinai turi at
silankyti į šį susirinkimų, nes įvai
rus komitetai pasirengę išduoti 
sąskaitų iš savo darbuotės. Be kitų 
dalyku reikės pasitarti kai (iel ta; 
vinimosi šį sezoną. Tųd visi nariai 
atsilankykite susirinkimai).

—Valdyba.

Tcl. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So; Kgd%ie Avė.
CHICAGO

-PARDAVIIMLl bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu ant 
namo; 3 metų lygas. Teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas.

Rakandai nauji.
šaukit Boulevard 665I

MOKYKLOS

Da turiu priminti, kad 
yra

papigin- 
‘ Rigolet

to,” 
ett, 
to, 
Beck, Cotreuil, Nicollcn.

Sekmadieny po piet eina “La 
Traviata,” dalyvaujant Claudia1
Muzio, Antonio Cortis, D’Her-' 
manoy, Ęeck, Nicolich, Olivie
ro, Torti, taipjau debiutuos ba
ritonas Richard Bonelli. Taip
jau dalyvauja Oukrainsky ba
letas.

Musų sostinėje dainavo 
A. Salaveičikiutė iš 

Rytu šalies

aš raginu visus atsilanky
tą parengimą.

—Cicerietis.

Smulkmenos
Jau-Ateinantį sekmadienį 

nuolių Qrkestras, vedamas J. 
L. Grušo, atidarys savo sezo
ną koncertu M. Meldažio sve
tainėj.

va-Ateinantį sekmadienį, 
kare, Auditorium teatre, duos 
koncertą paskilbęs dainininkas, 

Kiek daugiau žinoma rytuo- tenoras John McCormlck. Jo 
se p-lė Anelė Saiaveičvkiutė koncerte, duotame savaitę at- 
kaipo dainininkė pasirodė pir- gal Ųittsburghe tiek buvo pub- 
rną kartą Chicagoje pereitą kos, kad apie 5,000 žmonių gry- 
sekmadienį, Lietuvių Auditori- žo nuo svetainės durų. Bilie- 
joje, prieš publiką, kuriai visi tai buvo išparduoti už savaitės 
artistai be jokio pasigailėjimo laiko prieš koncertą. Tikimasi, 
drožė kaip iš pipkės “operų ari- kad tas pats gali atsitikti ir 
jas,” į vietą, kad dainuoti vi
siems suprantamas liaudies dai
nas.

Išgirdę, kad rytietė dainuos, 
žinoma, susirinko apsčiai ir einantį sekmadienį Huli House 
rnuzikališkos publikos jos pa- teatre statys keturių veiksmų 
siklausyti. dramą “Menas ir Meilė.“

Mes čia labai esame kritiški —---------
ir gana sunku artistams mus' Anglų teatruose šią savaitę 
patenkinti, taipgi nesinori ir didelių permainų nėra.
p-lės Anelės jaunų jausmų už-1 Olympic teatre pradėjo mu
ganti. Bet pasakysiu tiek, kad 
dainininkė turi didelį dramati
nį soprano balsą ir jeigu pa
puls į gerą mokyklą, tai daug 
ko galima tikėtis; o gera mo
kykla duos ir scenišką taktą, j Blackstone teatr 
kuriuo labai reikalinga papuoš- savaitę eina “The 
ti jos graciją. Kaip visos pra- tą savaitę ten eis 
dinės dainininkės, taip ir p-lč “The Dove“.
Anelė griebiasi prie “arijų,“ ta- Apollo teatre 
čiaus ji geriausia sudainavo muzikalė komedija 
“Lopšinę,” Šimkaus, kuri ata- Village Follies.

Chicagoje, nes jis yra mylia 
minusias airių dainininkas.

Vaičkaus Dramos T eatras at-

zikalę komediją “Somę Day”.
Illinois teatre paskutinę sa

vaitę eina “The Grab Bag”. Ki-/ 
tą savaitę eis Music Box Re- 
vue.

•e paskutinę
Rivals”. Ki- 

meiodrama

pradėjo eiti
Greenwich

Susivienijimas Lietuvišku Orga
nizacijų laikys extra ^susirinkimą 
seredoj lapkričio 4 d., 7:30 vai. va- 
<aro. Mrs. Liatukienės svet., 4523 
S. Wood St. Gerbdami atstovai vi
si turi būtinai pribūti, nes bus 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

Jos. Yucius, rašt.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių Specialis prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta de) 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

PARDAVIMl*! groserne; geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per 
daug metų. (Parduosiu arba 
mainysiu ant namo. Priežastį 
patirsit ant vietos.

4565 S. Paulina St.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

' COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

ASMENĮ) JIESKOJIMAI i

PARDAVIML! dėl barbernės 
fikčeriai ir barber pol. Labai 
pigiai už $40.

Kreipkitės:
7 W. 22 St.

PA IEŠKAU savo brolio Jono Išga- 
naičio, kuris gyveno pirmiau Scran- 
;on, Pa. Taipgi Simono Mačiulio, ku
ris gyveno Hardwart, Conecticut. Jie 
jatys ar kiti, kurie juos pažįsta mel
džiu pranešti.

Antanina švelnienė
5514 S. Kildavę Avė., Chicago, III.

PRANEŠIMAS N A JI V 
SAVININKAMS

stu-

r IEŠKAU Barborą Gedmintaitę; 
paeina SpraudŽiu kaimo, Rietavos 
vals., Telšių apskr. Gyvena Chica
goj. Turiu svarbių reikalų ir mel
džiu atsišaukti. Prašau žinančių 
pranešti. Uršula Bubinaitė,

3723 S Emerald avė., Chicago 
Tel. ’ Yards 7290

Pleisteruoju senas ir naujas 
bas, palopau plumbing ir atlieku 
visą darba, kas tik hannii reika
linga. Dirbu gerai ir atsakau 
savo darbą.

ANTANAS DURSZA , 
3723 So. Emerald Avė.

Tel. Yards 7290
Turiu patyrimų per 20 metų,

lai garsinu, kad persikėliau į nau
ji) ‘vietų. 1

uz

Už

PAIEŠKAI’ savo brolių, gyve
nančių Amerikoj; Stanislovų ir 
Juozą Uliekių. Aš grįžęs iŠ BUsi- 
jos į Lretuvų Kazimieras uyvenu Slobodve, Krakių valsČ. 
Kėdainių apskr. 

LIETUVIAI tėmykit. Savas pas 
savą, šiuomi pranešu visuomenei, 
jog atidariau naują barbernę ant 

ir 4508 So. Honore St. Visuotinį pię 
■ tarnavimą suteiksiu greit, čystai 

Uliekis jr tinkamai panai paneidavitną.

BASTA-PAMSETA REIKIA DARBININKŲ
RASTA-PAMESTA

PAMEČIAU bunčių raktų. Jei

MOTERŲ
REIKALINGA moteris ar mergi

na prie namų darbo; aljya, guolis ar-
radote malonėkit sugrąžinti į ba duosiu ruimus žinotai'porai/ Mo- •• f'l TT.1.1 1 O X Alni'Naujienas, 1739 So. Halsted St.

IBBENDAVOJIMUI
tari.s turėtų pridaboti namus. Atsi
šaukit

K. šimkaitis,
3634 So. Hermitage Avė.

RENDAI Storas, geras dėl bučernės 
ir grosernės; Ice Box ir visokį rakan
dai, 4 ruimai gyvenimui. Rendos $30 
į mėnesį. Kreipkitės:

3628 So. Union Avė. 
Savininkas P. Grimaila

3630 So. Union Avė.

PASIRENDAVOJA vieno pa- 
gyvęnimo namas, 5 kambarių su 
rakandais ar be jų — kaip 
rite.

River Grove, III.
Box 407

no-

SIŪLYMAI KAMBARIU
BENDAI kambarys 1 ar 2 

Vaikinam ar merginom, arba 
vedusiai porai. Kambarys pato
gus šviesus garu apšildomas. 
6007 So. Maplewood Avė. 1 fl.

RiEPKIA tuojau 6 merginų j 
musų' pop corn departmentą.

Kreipkitės.:
Albert Dickinson Co.

2750 W. 35 St,

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai, vėliau

sios mados seklyčios setas, kau
rai. stalas, liampa ir tt. Rakandai 
vartoti tik 3 mėnesius. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastį patir
sit ant vietos. Galima matyti nuo 7 
iki 9 vakaro. ’

843 W. 33 rd Place 
žemutinės lubos

ais 
bai

PARDUODU savo visai nau- 
4 kambarių rakandus, 
pigiai. Atsišaukit.

1635 W.
Įsi

61 St. 
floor

la-

PARSIDUODA grosemė, labai pi
giai, lietuvių kolonijoj, netoli lietu
vių bažnyčios, biznis senas ir gerai 
išdirbtas per daugelį metų. Par
duosiu už teisingų pasiūlymą.

1413 So. 49 Ct.
Cicero, III.

PARSIDUODA) bučernė ir groser- 
ne arba mainysiu cnt namo, gera 
vieta ant kampo, biznis išdirbtas ge
rai, gera proga getam žmogui įeiti .už 
partnerį. Yra 3 ruimai užpakaly. 
Renda $85 į mėnesį. Atsišaukit pas 
savininką,

5200 So. Honore St.,
> Tel. Hemlock 1458

3NGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam’ šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St„ Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroj biznio vietoj; biznis 
c.ash. Parduosiu visą arba puse biznio. Priežastis pardavimo — 
nesveikata.

10321 S. Michigan Avė.
Roseland, III. -

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių ir visokių smulkmenų krautu
vė. Senas biznis. .Patogi vieta biz
niauti.

Kreipkitės.
'Pony Millcr 

3148 Auburn Avė.

PARSIDUODA restauranas; ge
ras biznis garantuojama. Atidarą 
nuo 7 ryto iki .7 vakare visomis 
dienomis apart subatos; ’/a vertės 
įmokėti.

Kreipkitės;
3335 W. Chicago Avė.

NAMtl-ŽEME
HARGENAS lengvais 

išmokėjimais. 14 kamb. mūrinė 
rezidencija, yra elektra, vanos, 
gerame stovyje, kaina, $4950 
dėl greito pardavimo. Savinin
kas: 528 W. 45th Street

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas, yra didelis skiepas, 
nebrangia kaina.

Atsišaukit
1619 S. Halsted St.

LIETUVIŲ
Dideliems ir

Utarninkais nuo 7
Pėtnyčiomis nuo 3

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avenue

Einu ir į namus 
Telephone Victory 7372

KALBOS 
Mažiems

iki 9 vai. vak. 
iki 5 • po pietų

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų

me- 
pasl- 

naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus Išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA; analų - kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, mašinė
le rašymo, prekybos leisiu, laiš
kų rašymo, Stiv. Vaisi, istori
jos, abelnos isterijos, geografi
jos, pilietystės, dailrašystės, gra
matikos, retorikos, literatūros, 
etimologijos, oratorystės, logi
kos. ekonomijos, fizikos, socio
logijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

P. S. Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

V I " ' ........................

Washingi.cn

