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Kiniečiai iššaudė 
rusų brigadą

Sovietai išduoda Lenkijai 
jos pabėgėlius

Papa bando vėl suvienyti Grai
kų ir Romos bažnyčias !

Kiniečiai šaudo savo Romos ir Graiky kataliky 
padėjėjus rusus bažnyčiy vienijimas

Generolo čang Taoiino šantun- 
go divizija pakėlė maistą 
prieš rusu baltąją brigadą

TSINGTAU. Kinai, lapkr. 16. 
— Mandžurijos vado Cang 
Tsolino penktoji dantungo divi
zija vakar, pakėlus maištą, ėmė 
iš užpakalio šaudyti čang Tso- 
linui tarnaujančią rusų baltąją 
brigadą. Praneša, kad didžiu
ma rusų buvę užmušti.

Rusų brigada, susidedanti iš 
3,000 kareivių, stengusis sulai
kyti maršalo Vu Peifu jėgas
tuomet šantungiečiai ėmę iš už
pakalio ją šaudyti.

SSSR išduoda Lenkijai jos 
karo pabėgėlius

• VARŠUVA, Lenkija/ lapkr. 
16. Vietos žydų laikraštis 
I nzer Folks Caitung praneša, 
kad SSSR vyriausybė pradėjus 
išdavinei Lenkijai jaunuolius, 
kurie, nenorėdami eiti tarnaut 
Lenkų kariuomenėj, pabėgę i 
SSSR. Laikraštis rašo:

“Iš Rusų-Lenkų sienos mums 
praneša: Pirmą kartą dar atsi
tiko faktas, kad sovietų vyriau
sybė išdavė Lenkijos valdžiai 
keletą lenkų jaunuolių, kurie, 
norėdami išvengti kariuomenėm 
tarnybos, buvo pabėgę iš Len
kijos į SSSR. Šį kartą sovieti- 
jos sienos vyriausybė išdavė 
Lenkams dvyliką jaunuolių, pa
bėgusių nuo kareiviavimo.

Keturi asmens žuvo 
ežere laike audros
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[Pacific and Atlantic Photo]
Antonio Piip (kairėj pusėj), Estijos ministeris moka dalį skolos Amerikai. Viso Estija Ame- 

papai Piui XI. daly-1 rjkai yra skolinga $13,830,000. šalę Piip sėdi Andrew Mellon, iždo sekretorius, stovi Garrard B. 
|Winson, Meliono padėjėjas, ir sėdi F. G. Blair, iždo departamento valdininkas.

Graikų bažnyčios metropolitas 
laiko Šv. Petro bazilikoj pa
maldas, 
vaujant

ROMA, 
Vakar ŠV. 
laikomos iškilmingos 
graikų-bizaųtiškuoj u 
kas ženklina, kad daroma pas
tangų suvienyti vėl Graikų ir 
Romos katalikų 
viena jų galva — 

Trijų šimtų 
ir! gurguolė atgabeno

Lateraniečio bazilikos į šv. I 1VASH1NGIONAS, lapkr. 
Petro baziliką Išganytojam -j 16- Administracijai palanku-
pavt/kslą, kurs buvo patalpin-18^ laikraštis \Vashington Post 
tas prieš papos sostą tarp pir-ptiprtii vedamuoju straipsniu 
mojo ir paskutiniojo papų pa įgraudena prezideiltą Coolidgeą 
veikslų, tuo ženklinant kaip ii Į Pašalinti iš vietos laivyno sek- 
sutaykymą Rytų ir Vakarų ti- j storių \\ ilburą ir padaryti 
kybų. |clean-up visame armijos gene-

Per mišias, kurias Rumani- traliniame štabe. Post sako:
jos mitropolitas laikė graikę Į “Ponas Prezidente, jus turite 
kalba vaizdingu bizantišku bu- i kompetentingą karo sekretorių, 
du, papa Pius XI. formaliai IPavartokite jį. Tegul jis išvalo 
priėmė Graikų katalikų bažny-jgeneralinį štabą. Paliepkite 
čios išpažintojų pagarbinimus,Iiam pasirūpinti, kad štabe bu- 
ir daugiau kaip 30 tūkstančių PM žmonės, nusimaną aviacijos 
klūpojančių maldininkų giedo-[dalykuose. Įsakykite naujam 
jo graikiškai. j generaliniam štabui sutaisyti

__ ______ _ I planą oro jėgoms išvystyti, ko- 
. .___ ■ • ■__i ... v lordinuojant jas * su militariniais4 traukimo tarnautojai uz- krašto apsaugos planais. Bet

v., i i . r » Ijųs, Prezidente, turite nekom-mušti katastrofoj Įpetentingą laivyno sekretorių.
I Atsikratykite jo. Laivyno de- 

lapkr jpartamento viršininku pastaty- 
Ikitę žmogų, kuriuo ir( žmonės 

greiUsis ČhicagB, Mii-|ir laivynas pasitikėtų. Tamjam 
and St. Paul trauki-įsakykite, kad jis pašalintų iš 
prekių traukiniu. Ne-peneralės tarybos nekompeten- 
keturi traukinio tar-|tin*us asmens, ir liepkite jai 

sutaisyti planus oro jėgoms

Italija, lapkr. 16.
Petro bazilikoj buvo 

mišios 
ritualu,

Reikalauja laivyno sek 
rotoriaus pašalinimo

Čechoslovakijos valdžia 
laimėjo rinkimus

Leningrade 12 asmeny 
pasmerkta sušaudyti >
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Ciepliakas esąs paskirtas, 
Vilniaus arkivyskupu

ROMA, Italija, lapkr. 16. —* 
Pranešama, kad arkivyskupas 
Giepliak, kurs buvo sovietų 
valdžios kalinamas, ir kuris 
dabar lankosi Jungtinėse ?als 
tijose, tapęs paskirtas Vilniaus 
arkivyskupu. Del tos priežas
ties jo vizitas Amerikoj tur būt 
bus sutrumpintas.

Iš Klaipėdos Krašto

No. 271

lapkr. 16. 
šiandie 

ežere v;e-

BUFFALO, N. Y., 
— Laike siautusios 
smarkios audros Erie 
na barža, Vilnių blokšta į Buf-
falo uosto molą, sudužo, ir buvę 
joj keturi ą^smens, trys vyrai 
ir viena moteriškė, žuvo vilny 
se.

bažnyčias su |Washington Post sako, kad 
Romos papa. I Wilbur esąs nekompetentin- 

automobiliui K«s tai vietai užimti 
iš šv. Jone i

Krašto sostinėj, Prahoj, laimė
jo socialdemokratai

RENVILLE, Minu
16. — Netoli nuo čfa vakar su
simušė 
waukee 
nys su 
laimėje 
nautojai buvo užmušti. Visi pa- 
sažieriai buvo smarkiai sukrės- j išvystyti, kooperuojant su lai- 
ti, bet skaudžiai sužeistų 
buvo.

PRAHA, Čęchoslovakija, lap
kričio 16. -— Pirmieji^ įvykusių 
čechoslovakuose parlamento 
rinkimų daviniai daro įspūdžio, 
kad valdžios koalicija išlaikė 
savo poziciją, kurią ji laikė pir
mykščiame parlamente.

čechoslovakijos sostinėj, 
Prahoj, laimėjo socialdemokra
tai.

Rinkimų kampanija buvo ga
na aštri. Vienas vyriausių klau
simų, kuriuos tie rinkimai tu
rėjo išspręsti, buvo santykių 
tarp valstybės ir bažnyčios 
klausimas. Kampanijos metu 
užsienių reikalų ministeris 
Beneš pareiškė, kad valdžia 
esanti oficialiai pranešusi papos 
nuncijui, kai jis pirmą kartą 
buvęs priimtas, kad ji stojanti 
už atskyrimą valstybės nuo 
bažnyčios. Valdžia tečiaus ma
nanti, kad tas klausimas turįs 
būt išspręstas, laipsniškai ir, 
kiek tatai galima, susitariant 
su Vatikanu,

Visi buvę aukšti uosto valdinin
kai; juos kaltina dėl plėšimo 
valstybės turto

LENINGRADAS, lapkr. 16.
- Sovietų aukščiausias teis

mas šiandie pasmerkė sušaudy
ti dvyliką asmenų, kaltinamų 
dėl vogimo valstybės turto. Vi
si jie buvę aukšti Leningrado 
uosto valdininkai.

Iš 123 mažesnių uosto valdi- 
nihkų, privačių prekiautojų ir 
komiso agentų, kurie irgi buvo 
įmaišyti į suktybes, tik aš
tuoniolika buvo paleisti be bau
smės. Visi kiti buvo pasmerk
ti įvairiems terminams, nuo 
vienerių iki šešerių metų, kalė
jimo, su konfiskavimu jų turto.

Sumušė moteriškę 
pametusią vyrą 

ir vaikus

ne

Įregistravo stipry 
žemes drebėjimą

Šuo, iš gailesio dėl 
užmušto savo šei

mininko, mirė

vy nu. Kas iš 
dente, kad jus 
ti ekonomijos, 
jos ir laivyno 
ja milijonus dolerių, 
gos vis tiek pasilieka neišvys
tytos.”

lapkr.
rastas

16.
ne

KENOSHA, Wis„
Nesenai čia buvo 

gyvas, piktadarių nužudytas, 
pilietis James Sears, kurs tu
rėjo šunį, Buster vardu, Boston 
bull terrier veislės. Dabar it 

, tas šuo nebegyvas. Veterinari- 
| jos gydytojas sako, kad šuo 
'miręs iš didelio susikrimtimo, 
netekęs savo šeimininko. Per 
yisą savaitę šuo nesitraukė 
nuo namų durų, liūdėdamas ii ' 
laukdamas šeimininko. Paskui I 
jis visai atsisakė ėsti. Užmuš-1 
tojo Searso giminės bandė ji1 
visaip nuraminti, bet nieko ne
padėjo. - Pagaliau vakar rado jį , 
'nebegyva.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. • '

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra-

to, ponas Prazi- 
stengiatės dary- 
jei jūsų armi- 

patarėjai aikvo- 
o oro jė-

Medinos miestas ruošią 
sis pasiduot vaha- 

bitams
BOMBĖJUS, Britų Indija, 

lapkr. 16. Iš užtikimų šalti
nių praneša, kad “Pranašo 
Miestas” Hedžase, Medina, ne
beišlaikydamas vahabitų puoli
mo, ruošiąsis pasiduoti puoli- 

t jkams. Miesto gyventojai, sa
ko, pasiuntę vaĮiabitų vadui, 
sultanui Ibn Saudui, įeiti j 
miestą ir priimti jų pasidavi
mą.

[Ibn Saudas šių metų pra
džioj paėmė Mekkos mieštą, 
taipjau užvaldė didelę Arabi
jos dalį.]| EKZEKUCIJA PAKORIMU

" • -—— i— i

FORT MADISON, Iowa, lap- ~’ 
kričio 16. — šį rytą čia valsti- ’ OMAHA, Neot 
jos kalėjime buvo pakartas 
Harlįn Simons, mirties baus
mei pasmerktas už užmušimą 
vieno turisto iš Michigano vals

lapkr. 15.— 
Vakar čia mirė čechų pralotas, 
kun. Jan Vranek, 62 metų am
žiaus. Jis buvo pirmutinis Čę- 
chas, pradėjęs Amerikoj orga
nizuoti Cechų sokolus.

BERKELEY, Gal., lapkr.
— Kalifornijos universiteto
seismografas šiandie įregistra
vo stiprų žemas drebėjimą,
prasidėjusį kaip 4:09 vai. ryto 
ir pasitęsusi per pustrečios va
landos. Drebėjimo centras turė
jo būt už apie 1,900 mylių nuo 
Berkeley, veikiausiai vasaros 
vakarų Meksikoj.

16.

praeitą naktį, 1:20 va

- Žemės drebėjimas 
Connecticuto 

valstijoj
HARTFORD, Conn., la 

16.
landą. Čia buvo jaustas žemės 
drebėjimas. Namai buvo su
purtyti, teęiau žalos jokios ne
padaryta.

ORR 4

Ghicagai ir' apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauju:

Aplamai gražu ; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvas, di
džiumoj pietų vėjas.

Vakar temperatūra 
niškai siekė 34° F,
/ Šiandie saulė teka 6:41, lei
džiasi 4:28 valandą.

viduti-

lapkr.
16. Trys vyrai, kurių vienas 
buvo apsimaskavęs, vakar va
karą pagriebė čia gatvėj vieną 
jauną moteriškę, Verą William- 
sienę iš Eldorado, išsigabeno 

Į ją automobiliu tris mylias už 
miestelio ir skaudžiai nuplakė 
rimbu, prigrūmodami, kad ji 
tuojau grįžtų į Eldorado pas 
savo vyrą ir ketvertą mažų 
vaikų, kuriuos ji pametus at
vyko į Harrisburgą pas vieną 
savo meilužį. Visa mėlynai su
kapota Williamsienė šiaip taip 
atsibastė pas netoli' gyvenusį 
taimerį, kurs pašaukė iš Har- 
risburgo ambulansą ir ji buvo 
pargabenta į vietos ligoninę.

HARRISBURG, 111

129 žodžius per minutę 
rąžomąją mašinėlė

LONDONAS, lapkr. 16.
Tarptautinėse greito rašomąja 
mašinėle rašymo rungtynėse, 
čempionatą šiandie laimėjo 
viena anglų mergaitė, Misr 
Eleanor Mitchell. Per vieną mi
nutę ji padarė 812 užgavimų, 
parašydama 129 žodžius. Kon- 
teste dalyvavo keturiasdešimt 
greičiausių rašytojų
iŠ Anglijos, Franci jos, Šveicari
jos, Belgijos, Italijos ir Ispa
nijos,

rnas inele

Skrenda j Pietų Afriką

IaONDONAS, lapkr. 16. -r 
Britų aviatorius Alan J. Gob- 
bam bandys skristi iš Londono 
į Pietų Afriką. Praęitą žiemą 
jis padarė “round-trip” į Indi
ją-

Tarnautojų ir darbininkų pro
testas

KLAIPĖDA. 26?X. [Elta].— 
“Klaipėdos žinios” praneša, 
kad šiomis dienomis Klaipėdos 
krašto geležinkelių tarnautojai 
ir darbininkai įteikė Klaipėdos 
krašto direktorijai protestą 
prieš visus mokesnius Klaipė
dos miesto savivaldybei todėl, 
kad jiems buvo atimta teisė 
balsuoti seimelio rinkimuose.

Nutruko finansinės de
rybos su Klaipėdos 

kraštu
KAUNAS, sp. 23. Finan

sinės derybos su Klaipėdos kra
što atstovais iš muito akcizo ir 
monopolio pajamų su centro 
vyriausybe atsiskaityti, , einam 
Klaipėdos krašto konvencijos 
§ 35, pradėtos š. m. spalių mon. 
16 d., Klaipėdos krašto atsto
vams prašant, spalių mėn. 20 
d. tapo laikinai pertrauktos. 
Klaipėdos krašto atstovai išvy
ko Klaipėdon gauti tikslesnių 
nurodymų ir informacijų toli
mesnėms deryboms vesti.

Mirė Liudvika Didžiu
lienė - Žmona

KAUNAS.” Spalių 26 <f. 
Grięžionyse ties Traškunais mi
rė žinomoji visuomenės veikėja 
ir rašytoja Didžiulienė — 
žmona. 

t

PAGAUTAS DOLERIŲ PA
DIRBĖJAS ’

KAUNAS.—Kriminaline po
licija spalių 16 d. Kretingoj 
suėmė K. Jugutį, įtartą padir
binėjus dolerius. Tardomas su
laikytasis prisipažino dirbęs do
lerius ir pareiškė, kad per visą 
laiką padirbęs 300 dolerių.

Kaune vėl mozoja 
žydą iškabas

KAUNAS, lapkr. 1. [Musų 
koresp.]. — Vasario 4, 1923 
m. iš nakties Kauno gatvėse, 
gatvių pavadinimo lentelės , 
krautuvių bei įstaigų iškabose, 
parašytieji žydų ir lenkų kal
ba užrašai pasirodė užtepti juo
dais dažais (degutu). Jokia s 
degutinio mokolo juodųjų pat
riotų nešvariais darbeliais biau- 
rėjosi visa pažangioji Lietuve? 
visuomenė ir delei to įvyk.i 
kairieji Seime buvo įnešę pa
klausimą, bet be pasekmių, nes 
užtepusieji iškabas kaltinink. i 
ne tik kad nebuvo nubausti, 
l>et nė nesurasti.

Po tokio iškabų numurziri
mo vasarą, gatvių pavadinimo 
lenteles iškabino naujas, para

dytas vien lietuviškai. Gi iška
lbų savininkai žydai jas nuvaly
dami daugelis vėl buvo atnauji
nę savo senuosius užrašus, bet 
neilgam. Apskrities viršininkas 
išdavė įsakymą, kad krautuvių 
bei įstaigų iškabų užrašai te- 

• butų rašyti vien valstybine 
kalba, lietuviškai. Taigi, išlei
dus tokį paliepimą, žydai no-‘ 
roms-nenoroms buvo priversti 
tuos savo tautinius užrašus pa
naikinti,. ir paskutiniuoju metu 
žydiški užrašai bebuvo užsilikę 
tik daktarų, felšerių bei advo
katų lentelėse ir kai kurių ban
kų iškabose. Ir, rodosi, kasgi 
čia bloga, jei taip garsiai vadi
namoje demokratinėje valsty- 

į beje, tokiose daktarų lentelėse 
[arba bankų iškabose, šalę vals
tybinės kalbos, buvo padėti už
rašai ir tų lentelių bei iškabų 
savininkų kalba —' žydiškai. 
Deja, juodiesiems patriotams 
tie kitataučių užrašai nedavė 
ramybės ir štai nakty iš 28 
prieš 29 spalių Kauno gatvėse 
(daugiausia Laisvės Alėjoj) už
tepė juodais dažais visus žydų 
kalba parašytus užrašui.

Taigi, kaip matome, kauniš
kiai degutinio mokolo mėgėjai 
ir tautinės neapykantos sėjikai, 
nesnaudžia ir tas jų barbariš
kas darbas labai kenkia drau
gingam tautų sugyvenimui ir 
kliudo atgavimui senosios Lie
tuvos sostinės, Vilniaus. Tie 
fanatikai tokiais savo darbais 
jaunutei ir silpnai valstybei, 
vietoje padarius gero, teikia 
meškos patarnavimą.

Šiliški! per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų 

"*** r

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 
centų kiekvienas 'eiuntinįs, pasekmingai 
siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia j visas pasaulio dalis.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniui kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St.
BFNOAIAUS APTIEKA. 1616 West 47 Sf. I

J

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Musu vakarėlis 
šeštadieny

Ateinantį šeštadienį, lapkri
čio 21 dienų, Liuosybės salėj 
(1822 VVabansia avė.) įvyks 
nui'ii vakarėlis. Jisai rengia
mas paminėjimui 1905 metų 
Didžiojo Vilniaus Suvažiavimo. 
Dvidešimt metų praėjo nuo to 
laiko, kaip Lietuvos žmonės, 
susirinkę į Didįjį Vilniaus Sei
mą, padarė pirmą žingsnį į 
neprigulmybę. Su dideliu bu
dėsiu mums tenka žymėti, kad 
to seimo troškimai ir nutari
mai urnai negalėjo būti išpil
dyti. Susiūbavęs Rusijos caro 
sostas atsigriebė ir savo žiau
ria letenu patrempė 1905 metų 
sukilėlius. Nors daug vėliau, 
bet Didžiojo Vilniaus Seimo 
troškimai vistiek išsipildė Pra
eitasis pasaulinis karas suskal
dė Rusijos imperiją j skeveld
ras ir Lietuva tapo nepriklau
soma valstybė. | tą nepriklau
somybę Lietuvai tačiau teko 
bristi per kraują ir ašaras.

Dar didesniu liūdesiu reikia 
žymėti, kad tam tikra Lietuvos 
visuomenės dalis buvo ir tebė
ra Lietuvos nepriklausomybes 
neprieteliais. Kada Lietuvos 
žmonės, kovodami su savo pri
spaudėjais, liejo savo ašaras ir 
kraują, tai kai kurie tos pačios 
tautos žmonės ėjo ranka ran
kon su caro laideliais. Minėda
mi 20 metų Vilniaus Seimo su
kaktuves, mes tuos istorinius 
dokumentus išvilksime į aikš
te ir atiduosime susirinkusių 
žmonių teismui.

& Meno Srities
Rašo M. Šileikis

Kadangi menas-dailė yra 
aukštas kultas, ir kad jį tei
singai supratus bei įvertinus, 
ypatingai tuo momentu, kuo
met lietuviai menu įdomauja 
ir patys bando meną vystyti, 
tobulinti, tai musų spaudai tuo 
klausimu reikėtų daugiau kal
bėti. Kad nėjus prie tikslo šun
takiais, reikia turėti tam tik
ras žinojimas ir nusistatymas.

Musų spaudoje kartais ten
ka pastebėti nevisai tinkamų, 
iškraipytų išsireiškimų, būtent: 
muzika, dainos, teatras esą dai
lė, arba dainininkas-daibninkas. 
Tai yra neteisingas titulojimas 
tij žmonių, kuomet jie yra me- 
nininkai, o ne dailininkai, žo
dis .“dailininkas” tinka tiktai 
tapytojui, piešėjui arba skulp
toriui. Aktorius taipjau yra me
nininkas, o ne dailininkas, žo
dis “menas” reiškia aplamai 
abiejų sričių (dailės ir meno) 
sąvokas. Tos dvi sritys turi 
bendrų ryšių dvasiniu ir kūry
biniu žvilgsniu, l>et techniniu 
toli gražu skiriasi. Taip sam
protaudami mis matome skir
tumą tarp dailininko ir meni
ninko.

Meno-(Jailės bendrumas
Pati meno sąvoka yra tiek 

individualu, jog neretai esti ki
tam žmo/u svetima ir giliai 
paslėpta kilo žmogaus sieloje. 
Menas-dailė taipjau turi ' teori
jas, kurias reikia įvertinti kai
po svarbiausi vaizduotės pama
tą. Svajonė yra deivė poeto, 
kurs žodžiais, atpasakoja savo 
kiirtliį. Dailininkui yva svarbu 
turėti gerą apžiūramų ir išla

vintą jausmą, muzikui —- klau
są. Kaip menininkui, taip ir 
dailininkui yra gera susipažin
ti su abiem tais dalykais, t. y. 
pažinti viens kito profesiją 
nors truputį.

Plastikos, tonacijos bei akus
tikos sąvoka, kuriomis mes 
bandome pasiekti aukščiausi 
laipsnį, neretai pačiam kūrėjui 
būna neaiški ir miglota, bei 
yra svarbu padaryti jas kuo- 
labiausia kotitranstingomis... 
Spalvų harmonija (sąryšys) 
yra labai bendras ir veik tat 
pats, kas yra muzikos gaida, 
šviesų atmainos yra tiek bend
ros, liek ankštai surištos, jog 
paprasta akia negalima jų at
skarti. O tai yra viena ir ta pa
ti teoretinė plastika, kas yra 
ir muzikos savybėse. Kaip mu
zikos tonas, taip ir spalvų to
nas turi j^rspektyvą. Skiriasi 
liktai tuo, kad muzikoj akus
tika lošia rolę, o tapyboje vaiz
das. Niekas nesidaro be me
džiagos, bet tai medžiagai iš
dirbti reikia, paprastam žemės 
sutvėrimui, daug svajoti, pro
tauti, kol jo svajonės bus pa
verstos viršžmogio* protui ly
gios. Tą tiktai mes paskui ir 
pavadiname arba menu-daile. 
arba mokslu.

Meno-dailės formoje mes ga
lime atvaizduoti tai, ko plunks
na nebūtų galima aprašyti. 
Kas dabar galėtų raštu atvaiz
duoti Ciurlionies kuryhą, ko
kia ji yra, kaip išrodo, ir t. t.? 
Alba kas galėtų aprašyti, kad 
toks ir toks žmogus taip ii 
taip išrodo? Nematę* tpkio 
žmogaus skaitydamas aprašy
mą vistiek jo nepažinsi, čia 
yra matymo reikalas, o ne ži 
liejimo arba girdėjimo. Tokia
me atvejyje dailininkas pasi
lieka savo vietoje kaipo nepa- 
vaduojamas kūrėjas. Muzikas 
dirba panašų darbą liaudies 
dainų ir muzikos srityje.* Jis 
charakterizuoja tautos meno 
sąvoką, tobulina ją, ieško kil
nesnių, simboliškesnių formų 
tautos psichologijoj. Teatras 
yra labiau plastinis menas, nes 
jis vaizduoja gyvenimą vaiz
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Šis Norfh Sidės lietuvių Pirmyn Mišrus Choras' dalyviui 
metų Didžiojo Vilniaus Suvažiavimo apvaikščiojimo vakarėly,
nį, lapkričio 21 d., Liuosybės svet., 1822 WaDansia Avi'.

Šis choras yra vienintelis North Sidės lietuvių choras, kurs savo puikiomis dainelėmis 
puošia įvairių musų organizacijų parengimus. Jį vadovauja talentingas musų muzikų Y P., 
Sarpalius.

dais. Poetas irgi yra meninin
kas tiktai savo vietoje. Visi 
jie kelia tautos kultūrą. Kiek
viena kultūringa tauta pąsi- 
žvmi aukšta daile ir menu. 
Kit kviena tauta turi didelį 
kontrastą mene prieš kitą tau
tą.

Yra lengva tapti specialistu 
arba, kaip mes esame pratę sa
kyti, “genijų”, tam, kuris nUo- 
lal dirba tą patį darbą. Bet to- 
kis darbininkas jau nesiskaito 
dailininku, nes jis tampa maši- 
na-mcchanikas. Dailininkas nie
kad nedirba to paties darbo, ii 
tai yra klaidinga manyti, kad 
tapyba yra visados vienoda. 
Kiekviena sekunda šviesa kei
čiasi, kiekvieną kartą subjek
tas naujas, spalvos kitokios, 
charakteris piešiamo daikto ir
gi kitokis. Kad viską tobulai 
atlikti, reikia daug studijuoti, 
kol tave kas pavadintų “geni
jų”. Ką mes vadiname žodžiu 
“gabumas”? Gabumas yra nie
kas daugiau, kaip išsilaivnimas, 
o noras dirbti yra gabumas.

Reagavimas į gyvenimą 
11 " / Menas-dailė yra gyvenimo 

refiekcija, kuri akstiną mus 
taip veikti. Jeigu mes priešin
gai veiklume, tai nebūtų pras
mės veikti. Jeigu politinė agi
tacija veikia į musų dirksnius, 
tai mes kuriame agitacinę kū
rybą. Jeigu kūrėjas yra pesi
mistas, jis ir savo kūryboje 
tuomi pasižymi. Žinoma, čia 
gali būti parsidavimas pinigui, 
bet tokiame atsitikime retai 
kūlėjas sukuria stambų mino 
kurinį, nes jis dirba už pini
gus, o ne iš sielos. Vienas ang
lų rašytojas, ar tai tiksliai, ar 
tai nesužiniai pasakė, kad dai
lė, girdi, yra niekas daugiau 
kaip tiktai propaganda. Tas 
priklauso kokiomis akimis kas 
žiuri ir kaip dalykus jis su
pranta. Bet yra kitokių išva
dų, kurios gali būti paremtos 
bešališkais pamatais. Tiesa, kad 
Italijos renesansas daugiausia 
pasidarbavo Romos katalikų ti
kėjimo propagandai. Jis tiktai 
ir sukure visokius dievus ir

Dalyvauja studentų rengiamam vakarėly

madonas dailės formoje. Grai
kijos gi periodas visu kuo sky- 

t rosi nuo Italijos renesanso. 
Graikai stengėsi išlaikyti savo 
įsitikinimus, savo kultūrą, ta- 

į tai ir šiandie pasiliko dvasios 
milžinų kūryba mums pavyz
džiu.

Taigi negalima kaltinti daili
ninkų, kuomet paties kratšo 
politinis gyvenimas yra suįręs, 
nes menas išauga liktai iš svei
kos tautos. Italijos renesanso 
dailė yra krikščioniškos propa
gandos pobūdžio, bet ji turi 
milžiniškas meno savybes. Mes 
visuomet gerbiame lą žmogų, 
kuris pasižymi dvasios ir pro
to jėgomis, nežiūrint kokių įsi
tikinimų jis nebūtų. Tokia 
žmogus dirba, jeigu ne savo 
tautai, tai pasaulio naudai.

Sacharos tyrai
Apie ctnlralinčh Afrikos ge

ografišką padėtį ir jos žmonių 
gyvenimą mes jau esame rašę. 
Tt nai buvo pasakyta, kad tam 
krašte nuolat viešpatauja va
sara, . tankiai būna lietaus, ir 
įvairių fruktų ir daržovių ne
trūksta per ištisus metus. Bet 
skaitytojas skaudžiai apsiriktų, 
jeigu jis manytų, kad toks kli
matas yra visam Afrikos kon
tinente. šiauiiiiės Afrikos kli
matas yra vėsesnis ir sauses
nis. Kai kuriose šiaurinės Af- 
rikes dalyse lietaus taip ma
žai ir retai tebūna, kad nedaug 
augmenų tegali augti. Nors 
šiaurine? Afrikos daly klima
tas yra šaltesnis, negu centra- 
linėj daly, bet visgi jis yra 
daug šiltesnis klimatas, lygi
nant prie Jungtinių Valstijų 
klimato. Karštas klimatas ir 
stoka lietaus neleidžia augti 
medžiams ir augmenims ir dė- 
liai tų priežasčių tas Afrikos 
žemės plotas vadinama smilty
nų arba Sacharos tyrai.

Tais tyrais galima keliauti 
šimtais mylių neužtinkant nė 
medžių, nė bulh, nė sklypelio 
žalios pievos. Tenai nerasi nie
ko daugiau/ kaip tik smiltis, 
akmenis ir kąi kur džiuslan- 
čins augmenis. Nors labai re
tai, bet visgi kai kada būna 
tuose tyruose lietaus. Kada to
kių lietų pasitaiko, lai urnai 
pasirodo žolė, Jiet iki užeina 
kitas lietus, ta žolė vėl pragaiš
ta. Tokie augmens kaip akaci
ja gali palaikyti savo gyvybę 
net ir lokiam sausam krašte. 
Laikė lietaus tas augmuo pri
traukia savo šaknis, lapus ir 
■stiebą vandeniu ir jo jam pa
kanka iki sekamo lietaus.

Kai kur tačiau ir tuose smil
čių tyruose galima užtikti me
džių ir žalių pievų. Tatai betgi 
atsitinka tik tuose vietuose, 
kame iš kalnų arba šaltinių 
teka į tuos tyrus vanduo. Tie 
kalnų upeliai ir šaltiniai suvil
go arti jų esančią žemę ir pa
daro geras sąlygas žolei augli.

t

lietuvių, moksleivių 190. 
i'S įvyks sekamą šešladių

i KALBAS STUDENTŲ 
VAKARRLY

Dabartinis lietuvių studentų 
organizacijos apšvietus komi
sijos narys, inžinierius B. Si- 
mokaitis, kalbės lietuvių moks
leivių rengiamam 20 metų Vil
niaus Didžiojo Seimo sukaktu
vių minėjimui vakarėly, kurs 
įvyks ateinantį šeštadienį, lap
kričio 21 dįeną, Liuosybės sve
tainėj (1822 VVabansia avė.).

Tokie kalnu upeliai arba šal
tiniai paprastai teikia vandenį 
p; r ištisus melus ir todėl tuose 
vier.ose išauga jiaktilinės pal- 
moj. Tokios žolėmis ir me
džiais apaugusios vietos smil
tynų tyruose išrodo lyg žaliuo* 
jr.nc'ios salos. Į tokias vietas 
spiečiasi ir to krašto gyvento
jai. Kai kur apie tokias vietas 
yra įsikūrę miesteliai. Daktili
nės painios teikia fruktų, ku
riais žmonės maitinasi. Be to, 
žmonės sėja figas ir kviečius; 
laiko galvijų, kupranugarių, 
avių ir ožkų.

Savo nuolatinių namų to 
krašto gyventojai neturi. Tai 
todėl, kad tų ^žmonių užsiėmi
mas susideda veik iš gyvulių 
auginimo. Kada gyvuliais nu
ganoma viena vieta,' tai' būti
nai reikia kraustytis į kitą vie
tą. Dūliai los priežasties to 
krašto gyventojai yra vadina
mi nomadais, arba bastūnais. 
Nomadams netrūksta,
nes jie laiko dideles gyvulių 
bandas. Daro jie ir sviestą, bet 
jų sviestas negali palaikyti to
kios išvaizdos kaip pas mus,, 
nes lenai nuolat būna šiltas 
oras ir jų sviestas išrodo kaip 
buizė. Savo sviestą jie veža į 
rinką supylę į iš gyvulių kailio 
padarytas tarbas. Nomadų su
sisiekimas ir pirkly ha yra la
bai menka, kadangi lenai nėra 
nė gelžkelių, nė pakankamai 
didelių upių. Visa jų pirklyba 
vedama kupranugarių pagalba. 
Kai kurie rašytojai kupranu
garį vadina “tyrų laivu”, neis 
tas gyvulys gali nešti sunkią 
naštą ir keliauti ilgiausias ke
liones negėręs. Savo kūne kup
ranugaris turi tam tikrą “tar- 
bą”, kuri jam geriant prisipil
do vandeniu ir užtenka jo ke
lioms dienoms. Per jsmilčių ty
rus dažnai kupranugariais ke
liaujama ištisomis eilėmis, ku
rias vadinama karavanais.

Smiltynų tyrų gyventojų ap- 
redalai yra skirtingesni negu 
nėgių. Dienos pas juos yra ne
paprastai karšios, giedrios ir 
saule veik nuolat skaisčiai švie
čia. Kūną ir galvą jie prisiden

gia baltu audeklu, kurs* vadi
nama turbanu. Tas turbanas- 
apsaugoja galvą nuo saulės 
kaitros ir smilčių, kurias vė
jas pusto kaip sniegą. Nors 
dieno- pas juos yra labai karš
tos, bat oras atvėsta taip greit, 
kaip lik saulė nusileidžia. Nak
tys lodei' tenai yra gana vė
sios ir reikia turėti šiltas gu
lies užsiklojįmui. Gunės daro
ma iš vilnų, kurias jiems? tei
kia jų gausios avių bandos.

Susispietusieji apie žaliuo
jančias tyrų salas žmonės sau , 
gyvenamuosius butus* daro iš 
purvo, kurs dėliai šilto klima
to greitai džiūsta ir laikosi.j 
Nomadams tokius butus daryti 
neapsimoka, nes už kėletos die
nų po pasistatymo tokio buto 
jiet butų priversti tą vietų ap
leisti. ' Nomadai lodei turi iš 
gyvuliu kailiu ir giniiii padary
tus- šėtras, kurios be vargo ga

li būti nukraustytos iš vietos 
į vietą.

Atsiminę centralinųp Afrikos,' 
eskimų ir Sacharos tyrų žmo
nių gyvenimą, mes matome, 
kad žmonės yra aukos gyveni-' 
mo sąlygų. Jie kovoja už savo 
gyvybės palaikymą, vargsta ir 
skursta ne todėl, kad jiems 
toks gyvenimas patinka, bet 
todėl, kad kitokios išeities nėra. 
O betgi lietuvių tarpe mes tu
rime žmonių, kurie niekina 
tuos žmones, kurie nurodinė
ja, kad visa žmogaus evoliuci
ja yra niekas daugiau kaip tik 
taikymasis prie gyvenime są
lygų. Jeigu tie žmonės kada 
nors išmoks laisvai protauti ir 
supras, kad žmonių protiškas 
pakilimas, doros supratimas ir 
religija priklauso ne nuo žmo
nių noro, bet nuo ekonominių 
sąlygų, tai jie turės rausti iš 
gėdos dėl bereikalingo niekini
mo tų žmonių, kurie sako, kad 
draugijos tvarkos pasikeitimas 
irgi priklauso nuo tų pačių 
ekonominių sąlygų.

R. L. Stevenson

DU DEGTUKU

Vieną sausą metlaikį, kada 
vėjas smarkiai pute, Kaliforni
jos miškais jojo keleivis. Jisai 
jau buvo atjojęs ilgą kelionę, 
todėl jausėsi esąs pavargęs ir 
išalkęs. Nulipo jis nuo arklio, 
idant parūkyti pypkę. Išieško
jęs kišenių®, jisai rado tik du 
degtuku. - Jisai įbraukė vieną 
degtuką, bet šis neužsidegė.

“Štai tau, kad nori,” pasakė 
keliauninkas. “Mirštu nuo iš
troškimo rūkyti; liko tik vie
nas degtukas, kurs irgi vei
kiausia užges! Ar yra sviete 
nelaimingesnis sutvėrimas? Bet 
da leiskime,” mąsto keleivis, 
“kad aš įdegsiu šį degtuką, už
sirūkysiu pypkę ir netyčia 
įkrėsiu kibirkščių į šias žoles. 
Žojės gali urnai užsidegti, nes 
jos labai išdžiuvusios. Iki aš 
fpėsiu liepsnas užgesyti, jos 
gali persimesti į ąžuolų krū
mą; iki aš pasieksiu kurmą, 
jis jau bus liepsnose. Už krū
mo aš matau kerpėmis apaugu
sią pušį. Jinai irgi paskęstų 
liepsnose veik iki pat viršuti
nių šakų. Gaisras pavirstų vie
nu dideliu žibintuvu ir apsiaus
tų visą išdžiuvusį mišką! Aš 
net dabar girdžiu tą klonį 
braškant su sujungtu vėjo ir 
ugnies balsu. Aš pats jaučiu, 
kaip mano siela, bėgdama nuo
besivejančių liepsnų, pasikėlė 
ir savo sparnais nunešė mane 
už kalno. Aš matau tą puikų 
mišką degant per dūmų dienas. 
Matau kaip ugnyje kepa galvi
jai, išdžiūsta šaltiniai, ūkiai 
virsta į anglis ir pelenus, kū
dikiai išblaškomi po pasaulį. 
Koks tai pasaulis kabo ant šio 
momento!”

Po to keliauninaki brėžė pa
skutinį degtuką, kurs irgi už
geso.

“Ačiū Dievui,” pasakė ke
leivis, ir pypkę įsidėjo į kiše
nių.

Pirmojo žmogaus pavardė, 
kurs apkeliavo apie musų že
mės kamuolį yra Magcllan. Sa
vo kelionę jis pradėjo 1519 me
tais iš* Ispanijos. Atvykus jam 
su būreliu, savo draugų j l-'ili- 
pinų salas, jis tų salų indijonų 
lapo užmuštas. Jo pradėtąją 
kelionę pabaigė jo draugai. Nuo 
to laiko mokslinčiai pradėjo 
musų planetą studijuoti su dar1 
didesniu įdomumu.

NORĖDAMI:
PIRKTE PARDUOTI AR MAI-^ 
NYTI VISADOS KREJPKITftS) 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS., *

L. FABION AS Cu
-CI •

809 W, 351h St., Chicago
Tek Be levard (MII ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir k 
Parduodam Laivakortes.

Naujienos 
Kalėdų

Dovana
■ , y

Artinasi Kalėdos. Kiekvie
nas pagal seną įprotį prade
da rūpintis kokią Kalėdų 
dovaną suteikti savo gimi
nėms ir draugams?!
Geriausia Kalėdoms dova
na — NAUJIENOS.
Gavęs žmogus Kalėdoms Do
vanų NAUJIENAS, džiaug
sis visą metą. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiau
sią naudą, r— galės daug pa
simokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tik
ru ir geru draugu per visus 
metus — kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAU
JIENAS metams, galite už
rašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.
Į Lietuvą labai paranku už
rašyti SUBATOS NAUJIE
NAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. 
SUBATOS NAUJIENOS 
Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIE
NOS metams $1.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.
xxxxx»ęrxranr^  ̂
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Išgydė jo rupturą
I « /.

Al įgavau didelę rupturą, kuomet kė
liau didelę skrynią keletą metų atgal. Dak
tarai ■ sakė, kad aš būtinai turiu daryti 
operaciją. Diržai man nieko negelbėjo. Pas
kiau aš dasižinojau apie tok j dalyką, ku
ria greit išgydė mano rupturą. Jau kele
tas metų praėjo, o mano rupturą dau
giau nepasirodė, bet vienok aš dirbu sun
kų darbą kaipo karpenteris. Nedariau ope
racijos, nesutrukdžiau laiko, nebuvo tru- 
Itelio. AŠ nieko neturiu pardavimui, bei 
suteiksiu jums pilnas informacijas, kaip 
išgydyti rupturą be operacijos, jei man 
parašysit. Eugene M. Pullen, Carpentei, 
277 M. Marcellus Avė. Manasųuan, N. J. 
Iškirpkit šį straipsnį ir parodykit kitiems, 
kurie turi rupturą jus gal išgelbėsit jų 
gyvybę arba sostabdysit skausmus, prašu- 
linsit rūpestį ir pavojų operacijos.

..............

'Serganti Žmonės
Jei norite us- 
rnsti pagelbą 
nuo savo kenr 
tėjimų eikite 
j naujai įs
teigtą EURO- 
PINJ-AMER1- 
K O N 1 S K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMĄ 

“LINCOLN 
M E D 1 C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra J- 
rengtaa ve- 
linutiioH mačio**
maAinomia ir Kyduoldmia <1«1 vageibiji- 
mo kenčiančių žmonių. DhukcIIh musų 
gyduolių yra atgabentu iš kitų šalių. 
Mes taipgi turime gyduoles prote- 
Boriaus Ėhrllch’o 60K ir 914 Oficia
lia Vokietijoj Prirengitnas. Kudanai be
veik viaoa ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musu naujausiu meto
du. jlcidiiunt tinkamų gyduolių tiesiai 
į kraują. Si* gydymas, joi reikiamas at 
sakančio gydytojo, jra l>e skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutes laiko nuo 
dnrlx>. Svarbiausius gydytojas 1)K. 
BOWES pripaiintas specialistas )ur 
daugelį metu tarpe gydytojų, teikia as
menini priiiurėjimą nrie visų Ilgų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros,’ šonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAMIN ACIJ A ir 
kraujo išbandymus laboratorijoj, taipgi 
Šlapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos ui, gydymą labai mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentekit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyk it savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesnį laiką visvien jus ateisit į mu- 
sų įstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie huvo apsivylę kitais gydyto
jais. Ši yra jūsų proga, ka<| pasveikus. 
LINCOLN MED1CAL INSTITUT E 

l)R. BOWEH 
SPECIALISTAS IK MEDIKALIS 

DIREKTORIUS
8 South Clark St. 
' 2-ras augštas 

Viršuj 'l'riangle Kestauranto 
Sekamos durys nuo Astor teatro 

OFISO VALANDOS: Panodėly, Ket
verge ir Pčtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:30 
Vakare. Utarninke, Seredoj ir S ubą toj 
tnjo lt ryto iki b vakare. Netfeliomta tr 

■ šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

/
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[KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind
Maskaradų 

piknikas, 
lykai.

balius, pa ra pi jonų 
bazaras ir kiti da-

Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiškas Kliubas spalio 25 d., 
Indiana Auditorium svetainėje 
siu engė maskardų balių. Kadan
gi tą pačią dieną ir parapijos ba
zaras buvo, tad, kaip pasakoja 
parapijonys, vietos klebonas per 
pamokslą uždraudęs visiems pa- 
rapijonims eiti į tą “bedievių” 
balių, bet įsakė visiems būti ba- 
zare ir net prigrūmojęs tiems, 
kurie jo neklausys. Tai turbūt 
Čia pirmas atsitikimas, kad ku
nigas per pamokslą butų raginęs 
neiti į kokios draugijos parengi
mą. Ypač, kad tas kliubas yra 
nemažai ir iš kasos aukojęs tai 
bažnyčiai.

Maniau, kad delei to kunigo 
išėjimo prieš tą balių, visai ba 
liuje publikos nebus. Bet apsi
rikau. Vos spėjo atidaryti svt 
tanūs duris, kaip piasidvjo rink 
tis publika. Galma sakyt, kad 
ča buvo veik visas vietos jauni
mas, o ir parapijonys su visomis 
savo šeimynomis atėjo, taip kad 
nors didelė svetainė buvo, bet 
šį kartą ji buvo permaža ir buvo ir vis naujos klebonijos naudai, 
tiek užpildyta, kad šokėjai skun- Kokia 
dėsi negalį dorai pasišokti, de-; pelną turėjo atiduoti tai klebo-

Inijai. To nedarė tik LPD. Kliu-
parapijonys man bas ir SLA. kuopa. Parapija 

paskui pasakojo, kad bazare nie- ;>ati irgi rengė piknikus kiek tik 
ko daugiau tą dieną nebuvę, 
kaip kunigas, vargonininkas ir 
kelios moterys, o vyro nė vieno.

Taigi kunigas bandė pakenkti 
maskaradų baliui, bet pasikenkė 
tik sau. Tai jau antrAs kuni
gas, kuris čia bandė draugijoms 
pakišti koją, bet abu kartu pa
tys kunigai prakišo. Buvęs ku-

i. P. WAITCHES
Advokatas

LIETUVIAI DAKTARAIf

A

Tel. Boulevard 0587

Tel.

3241mm

Kvieskit Savo Gimines
Iš Lietuvos Per

NAUJIENAS
DABAR

Naujienų Laivakorčių Skyrius

H

Kreipkitės ypatiškai ar laiškais. m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. * XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

draugija ne rengė, vis

1707 W. 47th SL
Valandos nuo* 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nue

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth

J)R. G. SERNER O. D. 
Lietuvis Akių Specialistą*

3333 So. Halsted S't.
Valandos: nuo 1 iki 'J 
Nedaliomis: nu< HJ iki 1

Akiniai $5 ir augščiau

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
= Dr. Lawrence P. Slakis

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

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

Hu Krutamu 1’aveikHių PngeihR, 
Moknlo ir GumtoH Stebuklai y- 
ra atgabenami tleHing: mu-
hu durin. Jų veftė priklauso 
nuo musų HUgcbunio niakiai 

vaizdžiai Joa pamatyti.

lei daugumo publikos.
Tie patys 

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, Prea.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

nįgas Gerveckas bandė pakišti 
koją SLA. 185 kp., kada toji 
rengė vakarą Dzimdzi-1 Irimdzi 
artistams, bet nepavyko. Da
bartinis gi bandė pakenkti LPD. 
Kliubui ir irgi nepavyko.

Kunigas gi ant šo kliubo py
ksta jau nuo pereitos vasaros. 
Mat kunigas su keliomis davat
komis rūgs. 27 d. buvo surengęs 
“visų draugysčių“ pikniką, bei 
kuriame nedalyvavo LPD. Kliu- 
bas ir SLA. 185 kp., turintys 
apie 300 narių, kuomet prisidė
jusios prie rengimo kelios drau
gijos nesudaro nė šimto narių. 
Kliubas ir nebuvo kviestas pri
sidėti prie to pikniko. Bet ku
nigas dabar pyksta ant kliubie- 
čių kam jie nevažiavo į jo pik
niką.

Sena lietuvių patarlė sako, 
kad nuo vieno jaučio dviejų 
skurų lupti negalima. Bet pas 
mus lupama ne po dvi, bet po 
kelias skuras, tik 
nuo jaučių, o nuo
Tai daro vietos klebonas, kuris 
nors sakosi esąs grinorius, bet 
pinigų viliojime jis yra gudres
nis rr už seną amerikoną.

Klebonas sumanė pasi būdavot 
naują kleboniją. Ir visą perei
tą vasarą parapijonys turėjo 
kas sekmadienis rengti piknikus

žinoma, ne 
parapijom).

Tol. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktiyius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

yra susitvarkęs taip, kad gali suteikti plačiau
sias informacijas ir geriausi patarnavimą ke
liaujantiems iš Lietuvos.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto iki 2 po 
pietų.

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

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 Sharing kuponust sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per menes;, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apnflainymui, 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—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo

..........................................v...... Atkirpk čia
Data: Lapkričio 17, 1925

galėjo ir vis tai nelaimingai kle- 'ne jų 
bpnijai. To dar neužteko. I.ei- bet “ 
do išlaimėjimui visokiausius kupo 
daiktus, pardiivinėjo tikietus vi- jau 
si ir visur. Būdavo nė gatvėn 
negalima išeiti. Išeini pasivai
kščioti, susitinki lietuvę, žiūrėk 
ir siūlo tau t i kietą, nors lų ti- 
kietų pilni kišenini. Namie ir
gi neduodavo ramybės visokie 
kolektoriai, kurių kasdie parei
davo po kelis.
suaugę, kaip atbėga vaikai 
prašo Įmesti 
vertuką, nes taip prašęs klebo
nas, o kam 
gana kad davatkos kolektuoja, 
eina kolektuoti ir pats kimi-

i. <«Lietuviai Advokatai 
ir į ________________

nors kiek j kon-1 —

jie nežiną. Ne-

Visą tai labai įgriso parūpi jo
ninis ir keletas smarkesnių jam 
priminė seną patarlę, kad nuo 
vieno jaučio dviejų skurų nie
kas nelupa. Tuo priminimu la
bai įsižeidė kunigas ir per pa
mokslą skundėsi, k< 
vadiną jį jautlupiu. Esą jis 
nepanašus į tokį ir jam skurų 
nereikia, liesa, jam skurų ne
reikia; bet pinigų lai “aure’

žmones j

Nesenai prasidėjo bazaras. 
Bet ne taip kaip seniaus būda
vo. Dabar reikia užsimokėti ir 

dolerių praleisti, o jei mažai 
praleidi — tai negeras.

Ir kam visa tai? žmonės 
mokūs ir mokės, bet niekad ne
išmokės. Ir kam? Juk visą tai

NAUJIENOS, Chicago, III

gi eit

mus,

, parapijom;, nuosavybė, 
prapertis’’ kokio nors vys- 

airio. Bet parapijonys 
pradeda susiprasti ir gal 
sustabdys visus bereika- 
ir nepabaigiamus mokėji- 
kiirio visiems taip labai 

lt — Senas Senelis.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Fel. Centrai 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
— N.. ........................ I ■■■>

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 So. Halsted St.

Vakarais nuo G iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

'Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001
Rando! ph 1034—Vai. nuo 9-6

V akh ra i fi
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN
, J v f

(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVaBhington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

Hemorrhoidai
Labai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Cadum Ointment.
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
merit savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Te!.: Hyde Park 8895

Tel. Pullman 6377 Roseland, PL

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St. •
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

•SPECIA LI ST A S egzam i n avo ji- 
me abstraktų ir nejudinamo tui- 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Koom 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted S't., Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STAgULANI 
ADVOKATAS 

77 W, VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 VV. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Sukatoj nuo 1-7 v. 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.

Telefonai! j

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE 
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningą! patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi 
noms kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

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

3464 So. Halsted št.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 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 OA VIDONIS, M. 0.
.4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 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 Are., Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvrick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

. ................... ......-—i-..—

Boulevard 3686 Cicero 4676 
> .Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:

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. Nedėlioj 10 iki 12 d.

J

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

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.

Tel.
M. Woitkiew«s- 

HANI8

AKUŠERKA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 Soatli 
Halsted St.

DR. HERZMAN™
i RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
8110. Naktf 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
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 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku, 

Vaikų ir visų chroniškų ligą 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., (llicage 

arti 81st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dlen.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A .R. BLUMENTHAL

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

-

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 ▼.

I ■■ I ■.............................I ■■ I ■ 1

/.Butkus Undertaking 
ę Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chicago, III.

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

LIETUVIŠKA APTIEKI
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininke
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: 

Briglilon Park Aptieks 
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Pt.'liahfel Daily Exęept Suniay 
by the Lithuanian N«wa Pub. Cft. Ibc

Editor K GRIGAITIS 

1739 Soath Halated Street 
Chicago, III.

Telepboae Rooaevelt 8500
Subscription Kates j

78.00 per year in Canada.
37.00 per year outside of Chicago.
38.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered aa Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Poat Office 
af '’hicago, III., under tho act of 
kkivh 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8590.

Už KĄ VALDŽIA NUBAUDĖ ST. KAIRĮ.

BOLŠEVIKAI JAU KEIČIA SAVO NUOMONĘ 
APIE LOCARNO.

Del kredito klausimo Lietuvoj
VI.

RAKOVSKIO PAREIŠKIMAS SPAUDAI.
• t • • • • ♦ •

• e e e • •

“PRAVDA” ATMETA ANTLSOVIETINĮ BAUBĄ.

JAU IR TAUTŲ SĄJUNGOS NESIKRATO.

šiame “Naujienų” numeryje perspausdinta iš Kauno 
“Socialdemokrato” Nr. 42 straipsnis “Jie nieku nesivar
žo”, už kurį karo komendantas nubaudė (nesiklausęs 
Seimo) atst. St. Kairį 1000 litų arba vienu mėnesiu kalė
jimo. Skaitytojai gali įsitikinti, kad tame straipsnyje 
nėra nieko daugiau®, kaip tiktai faktais paremta val
džios kritika. :; H. J ! *

Reiškia, Lietuvoje nevalia kritikuoti valdžių — taip, 
kaip bolševikiškoje Rusijoje arba fašistinėje Italijoje. O 
tuo tarpu Lietuvos konstitucija garantuoja piliečiams 
žodžio ir spaudos laisvę!

’ ’ <|jp Į   1 ***

Maskva jau pradėjo griežtai keisti savo frontų tarp
tautinėje politikoje.

Locarno konferencijos metu bolševikų spaudei ir dip
lomatai skelbė, kad saugumo sutartį tarp Francijos, Vo
kietijos, Anglijos ir Belgijos sugalvoję sovietų Rusijos 
priešai. Tiems priešams vadovaujanti Anglijos valdžia, 
kuri norinti suvienyti vakarti Europos valstybes kovai 
prieš bolševizmų.

Bet dabar bolševikų diplomatai jau ėmė kalbėt visai 
kitaip. Rusijos pasiuntinys Rakovsky, kuris nesenai buvo 
perkeltas iš Londono į Paryžių, pasikalbėjime su vieno 
anglų laikraščio atstovu pasakė:

“Aš asmeniškai nemanau, kad Locarno sutartis ga
li, bent artimiausioje ateityje, pavirsti baze antį-so- 
vietinei politikai. Aš taip sakau dėlto, kad man ro
dosi, jogei Locarno sutartis netektų viso savo paci
fistinio pagražinimo, jeigu ji butų panaudota tokiai 
politikai, ir tuo budu butų patvirtinta prieš visų pa
saulį, kad Locarno yra ne priemonė visuotinos taikos 
sustiprinimui, bet tiktai, naujas žinksnis prie karo 
prirengimo”.

Aukščiaus cituotieji Rakovskio žodžiai aiškiai sako, 
kad sovietų valdžios pasiuntinys netiki, jfgei susitarimas 
Locarno konferencijoje buvęs padarytas tikslu sumobi
lizuoti vakarų Europos jėgas prieš Rusiją. Bet gal tai’yra 
tiktai asmeniška Rakovskio nuomonė?

Ne, taip manyti butų klaidinga; Oficialis valdžios įga
liotinis negali skelbti savo asmeniškų nuomonių syarbiu 
tarptautinės politikos klausimu, nepaisydamas, ar jos su
tinka su valdžios nusistatymu, ar ne; negali tuo labiaus, 
kuomet jisai rengiasi užimti pasiuntinio vietų naujoje ša
lyje. Kas butų per diplomatas toks žmogus, kuris, gavęs 
iš savo valdžios įgaliavimų atstovauti jos reikalus sveti
moje šalyje, darytų spaudoje pareiškimus, nesutinkančius 
su josios politika?

Minėtame interview (pasikalbėjime) su anglų laik
raščio atstovu Rakovskis, be abejonės, išreiškė tų, ką jam 
buvo padiktavusi Maskva.

Vienok ir oficialė Maskvos spauda šiandie jau kalba 
apie santykius su vakarų Europa visai kitaip, negu prieš 
keletą savaičių.

Spalių mėn. 25 <1. centraliniam Rusijos komunistų 
partijos organe, “Pravdoje“, tilpo įdomus straipsnis. Ja
me kritikuojama ta nuomonė, kad Locarno sutartys izo
liavusios (atskyrusios) sovietų Rusiją. Tai esą neįvyki
namas dalykas:

“Mes daugiaus nebegrjšime į karinių intervencijų 
laikus. Mes daugiaus nebeisime atgal prie diplomati
nės blokados, į Genuos ir Haagos laikus. Kodėl? To
dėl, kad taip diplomatinė, kaip ir finansinė blokada 
yra lazda dviem galais”.
Taigi “Pravda” jau visiškai atmeta tų baubų, kurį ji 

pirmiaus pati maliavodavo, pasakodama, kad Europos 
valdžios norinčios izoliuoti Rusiją, organizuoti prieš jų 
boikotų ir ginkluotų intervencijų.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams ......................   $8.00
Pusei metų  ______________ _ 44)9
Trims mėnesiams .............. „~2 2.00
Dviem mėnesiams ______ L“ 1,50
Vienam mėnesiui ......   ,75

Chicago jo per nėšio tojus:
Viena kopija .......   8c
Savaitei ____________  18c
Mėnesiui ______________ ____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų .....  8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ...... .............. 1.25
Vienam mėnesiui .... ..................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ....._.......-.......... . ..... _ $8.00
Pusei metų  .........................   4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Tame pačiame “pravdos” straipsnyje tečiaus yra pa
sakyta dar ir įdomesnių dalykų. Jame dėstoma, kad tik
rieji pasaulio taikos šalininkai turį stengtis pašalinti skir
tumus tarpe Sovietų Sąjungos ir kitų valstybių. Paga- 
liaus sakoma:

“Tie, kurie nuoširdžiai stoja už musų įstojimų į 
Tautų Sąjungų, turi pirmiausia suteikti mums tokių 
padėtį tarptautinėje politikoje, kad į mus nebūtų žiū
rima, kaipo į valstybę apribotomis teisėmis....” •
Bolševikai, vadinasi, reikalauja sovietų Rusijai lygy

bės su pilnateisėmis valstybėmis, kurios vadovauja Tau
tų Sąjungoje. Jie duoda suprasti tų valstybių valdžioms, 
kad, jeigu Rusijai butų suteikta pilnos teisės tarptautinė
je politikoje, tai ji neatsisakytų ir į Tautų Sąjungų sto
ti.

Maskvos davatkos, kurios iki šiol tikėjo, kad bolše
vikų priešingumas “imperialistinei” Tautų Sąjungai esąs 
nepermaldaujamas, gaus vienų gražių dienų plačiai išsi
žiot iš nusistebėjimo, kai pamatys, kad Genevoje jau yra 
svarstoma sovietų valdžios aplikacija.

Lietuva yra reikalinga uži’ube- 
žinio kapitalo. — Amerika — 
pasaulio kreditorius. — Už
sieniai tiki Letuvos kreditin
gumui. — Minčių sutrauka.

»irutėje (chaos) ir toks Lenki
jos stovis paeina nuo jos už
sispyrimo laikyti skaitlingiau
sią negu visoje Europoje ar
miją ir nuo jos užsieninės po
litikos, kuri sukiršino visas 
kaimynes tautas (suprask: lie
tuvius, latvius, gudus, ukrai
niečius, čekus ir vokiečius.) 
Vienintelė šalis — sako tas 
laikraštininkas—su kuria Len
kija mano esanti drauginga, 
yra Rusijos sovietų valdžiai; 
tik šitas draugingumas yi*a vos 
kelių savaičių senumo.“

Tat,, bestudijuodami Rytų 
Europą, amerikonai jau prade
da manyti tikrąjį Lenkijos vei
dą. Bestudijuodami toliau — 
įsitikins, jog Baltijos valstybės 
remia savo ateitį ne ant armijų 
bet ant ekonominio progreso ir 
taikos. Kas liečia bent Lietuvos, 
tai ji įkūrė pastovią savo valiu
tą, subalansavo • valstybes biu
džetą, pasiekė lygsvaros užru- 
bežinėje prekyboje, sureguliavo 
savo skolas svetimoms valsty
bėms ir jas reguliariai atmoka. 
Tų faktų akyvaizdoųe Lietuvos 
kreditingumas užsienio akyse 
auga. Tai patvirtina pirmiau 
gautos paskolos iš Francijos 
(garvežiams), iš Švedijos (pie- 

. ninėms); numatoma paskola iš 
Londono (gelžkelių statybai).

Kadangi Amerikos “Baltieji 
Bumai“ laikosi politikos, jog 

’ nei viena Europos šalis, kuri 
i dar nesureguliavo savo karinių 
:skolų'Amerikai, negali tikėtis 
; gauti naujo kredito, Lietuva 
'turi pilną galimybę, tą kreditą 
(gauti. Ta galimybė pasitvirtina 
ir iš kitos pusės: pati Ameri
ka turėdama kapitalo perteklių, 
ieško kreditingų skolininkų po 
visą pasaulį. Vienas žymiausių 
Amerikos finansininkų, Rufus 
C. I)awes, pirmininkas Čikagos 
“Association of Commerce” bu
vęs A liautų reparacijų komisi
jos reikalų vedėjas, brolis gar
saus Charles Dawes, šių vasarų 
kalbėdamas bankininkų suva
žiavime tarp kitko pareiškė: 
“Europos valstybės, kad sustip
rinti savo gamybos įgalėjimų, 

'pirkti kas reikia šaliai ir įgalė- 
j ima atsilyginti kreditoriams, 

privalo ieškoti paskolų. Ame- 
'rikos finansinės galybės pafei- 
Įga yra išdalinti po visų pašau- 
|lį, be skirtumo, musų kredito 
perviršį, dabojant, kad pinigai 
nedingtų, dabojant, kad pini
gai butų suvartoti pasaulio pro- 
duktingumo astatymo tikslams 
ir sustiprinimui įperkamosios 
jogos musų klijentų. Kiekviena 
paskola, kurių mes duodame 
svetur padidina galimybę grei
čiau atgauti musų nųcionales 
paskolas ir kiekvienas banki

Kaip duona be mielių nekįla, 
taip gamyba (produkcija) be 
kapitalo nesivysto ir visa šalis 
skursta. Ypatingai tą atjaučia 
naujai įsikūrusios valstybes 
Baltijos pakraščiuose, Delei liu- 
diios Rusų viešpatavimo gady
nės, šiandien tos valstybės yra 
daugel atžvilgių atsilikusios nuo 
savo kaimynų iš vakarų. Kada 
tai Danai, Olandai, ir Belgai bu
vo tokioje pat padėtyje kaip 
kad dabar Lietuviai, Latviai ir 
Estai, bet savo ištverme ir su 
pagelba svetimo kapitalo tos 
tautos išlaikė žmonijos akyse 
brandos kvotimus ir yra šian
dien viso pasaulio gerbiamos. 
Baltijos tautoms netrūksta iš
tvermės ir darbštumo; tegul tik 
pasaulis jom teikia moralės pa
ramos ir duoda kiek reikia pri
einamomis sąlygomis kredito, 
tai jos netrukus irgi žydes. Juk 
ir United States tik pusantro 
šimto metų atgal atrodė prole- 
tariškai; betgi per darbštumą ir 
ačiū Europos valstijų kapitalui, 
šiandien užėmė pasaulinio kre
ditoriaus vietą, o darbo atlygi
nimo žvilgsniu pralenkė senojo 
pasaulio šalis. Gal nieks to taip 
gerai nesupranta kaip patys 
Amerikonai. Vienas Amerikos 
laikraštininkas (P. S. Mowrer) 
aplankęs Baltijos kraštus taip 
rašo: “Vakarinės tautos turėtų 
suprasti tas ypatingas sunkeny
bes, kurias turi pakelti valsty
bės, atsiradusios Rusijos vaka
ruose; turėtų joms simpatizuo
ti,. ir stiprinti jas moraliai, o 
ypatingai remti jas pinigiškai 
prie kekvienos progos; tuo budu 
sustiprinta tų pakraštinių vals
tybių padėtis, tuo butų pašalin
ta viena (pasaulio) nenusistovė- 
jimo priežasčių, — čia dalykas 
liečia pasaulio taikos.”
• Tas pats laikraštininkas to
linus nurodo, kad Amerika 
(U. S.) neturi dar aiškios po
litikos Rytinės Europos reika
luose ir sako, kad “turėtų bū
ti darorrMs tyrinėjimas ar 
Amerika kartais neprivalėtų 
duoti .mažoms Raitijos valsti
joms paskolų, kurių jos iki 
šiolei be pasekmių prašo.“ Ge
riau vėliau negu niekad,—pa- 
sakytumėm mes.

Amerika jau yra ctikčiai 
skolinusi Lenkijai. Bet kad 
Lenkija vėl atsisukusi prašo 
paskolos ir yra pasiryžusi už 
naujas paskolas viską užstaty
ti, kad dar liko neužstatyta, 
tai, Amerikonai gali manyti, 
kad ir Baltijos valstybes 
toks pat kiauras maišas 
Lenkija.

Kitas < Amerikos laikraštinin
kas (l)onald Day) įtekminga

ninkas turi žinoti, kad, kada tik 
kreditas yra suteikiamas Euro- 

yra pai ar kam kitam svetur, for- 
kaip moję investinimo, yra tai- Ame

rikos išdirbiniai, kurie turi 
plaukti svetur. Taip elgdamie
si mes tamautumėm savo ir.

me Čikagos laikraštyj “Tri
būne” tarp kitko nesenai taip' 
apibudino Lenkijos podūtį: 
“Lenkija dabar yra pilnoje fi
nansinėje ir ekonominėje su- 

pasaulio interesams.
“Jungtinės Amerikos Valsti

jos, buvo laikai, turėjo kolosa
lus skolas, liet su svetimu kapi
talų pagelba išvystė savo eko-

nomines pajėgas ir iš didžiau
sio skolininko “Dėdė Šamas“ 

j dabar yra didžiausia pasaulio 
i kreidtoriuą, turįs 21,000,000,- 
000 dol. įvesdinęs svetur. Bet 
to negana: kredito išplatinimo 
darbe Amerika privalo pasiekti 
laipsnio, kurį turėjo Anglija 
prieš karų.“

Pasakyta gana aiškiai ir at
virai. Reiškia Amerika norė
tų (ir galėtų) dar apie 10 bi
lijonų paskolinti užsieniams. 
Taigi nėra negalimų.' daiktas 
kad ir Lietuva gali ir laikui bė
gant labiau galės Amerikoje su
rasti sau kredito prieinamomis 
sąlygomis. Pirma kregždė be
rods jau pasirodė: New Yorko 
finansininkai vedo su Lietuvos 
valdžia Kaune paskolos dery
bas. Jei tos derybos vaisingai 
pasibaigs, — galima laukti, kad 
po jų prasidės naujos jau pra
mintuoju keliu. Įdomu, ar čia 
negalėtų aktyviai pasirodyti 
taip vadinami Lietuviški Ame
rikos bankai? Praktiški ame
rikonai mato, kad Lietuvai pa
skolos reikalingos gelžkeliams, 
plentams ir vandens keliams, 
miestams, pramonei ir žemes 
kultūrai, ir kad tas paskolas 
Lietuvos valdžia gali ganėtinai 
tvirtai garantuoti pajamomis iš 
valstybinių turtų, įmonįų ir 
monopolių. Amerikonai taip
gi pamatys didelę geografinę 
reikšmę Klaipėdos uosto, kuris, 
iš užguitos vokiečių pasienio 
prieplaukos tapęs Lietuvos 
svarbiausiuoju portu, turi pro
gos pralenkti kitus Baltijos 
portus, kaipo patogi anga per 
Vilniaus gelžkelių mazgą į di
džiųjų dalį Rytų Europos, 
čia tai Dėdė Šamas pamatytų 
Vilniaus likimų, kuris vietoje 
būti Lietuvos valstybės centru, 
patapo Lenkijos pasienio gar
nizono buveine, čia tai Ameri
ka supras, Rodei Lietuva iškil
mingai pareiškė pasauliui, jog 
be Vilniaus nenurims.

Baigiant šių Lietuvos kredi
to klausimo apžvalgų, Amerikos 
Lietuvių ekonominį sandarbi- 
ninkavimų su Lietuva galima, 
trumpai tariant, šiaip išreikš
ti: 1

a) Kadangi prekyba su už
sieniais yra. kiekvienam kraštui 
taip svarbu, kaip gyvam kūnui 
tyras oras, kadangi tarp Lie
tuvos ir Amerikos yra tiesus 

•vandens kelias su patogiais por- 
viai—Aimerikiečiai galėtų suloš
ti čionai didelę rolę kaipo Lie
tuvos produktų importininkai. 
Juk pavyzdžiui Amerikiečiai— 
Vokiečiai labiausia prekiauja su 
ta pačia Vokietija. Amerikos 
gyvenimas yra puiki prekybos 
ir visokio biznio mokykla, ir 
produktams keistis; dėlto tai 
Amerikos Lietuvių jaunimai 
užuot veržtis į advokatus ir 
gydytojus, kurių vietomis yra 
perdaug ir dėlto trūksta darbo, 
turėtų biznio mokyklas lankyti. 
Juk tai yra faktas, jog Ame
rikos Lietuvių negalima surasti 
prekybos specialisto — su pa- 
tirimu ir su mokslu. Lietu
vos gamintojai, iš kitos pusės, 
turėtų pasinaudoti kiekviena 
proga susiartinti su Amerika: 
sekančiais 1926 metais Phila- 
delphia, Pa., bus tarptautinė 
paroda paminėjimui 150 metų 
United States nepriklausomy
bės, — Lietuva būtinai turėtų 
pasirodyti su savo darbo vai
siais. Philadelphijos paroda y- 
ra svarbi netik Lietuvai, — bet 
ir Amerikos Lietuviams: čia jie 
turėtų proga parodyti Ameri
kos visuomenei, kaip atrodo ta 
šalis, iš kurios jie yra atėję 
ir kų jinai produktuoja. čia 
Lietuvos ir Amerikiečių tikslai 
supuola.

Svarbu, kų apie tai mano Au 
merikos Lietuviai biznieriai, 
jų ekonominės ir politinės or
ganizacijos ir kuomi jos galėtų 
prisidėti iš savo pusės?

b) Bendravimas finansų .sri
tyje turėtų stiprėti jau pramin
tais keliais, • iš Amerikiečių 
puses: perimant 5% Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonus, kurių 
atmokėjimas įvyks jau į 10 me
tų, bet kuriuos vis dar galima 
naujai įsigyti; depozituojant 
atliekamą dalį taupmenų Lietu
vos bankuosna už vidutiniškai 

10%; reikalui esant, — talki
ninkaujant Lietuvai gavime 
kredito iš Amerikoniškų ban
kų; iš Lietuvos pusės: Lietu
vos bankams tampriau sandar- 
bininkaut su Amerikiečių-Lie- 
tuvių finansinėmis įstaigomis 
(bankais); .proteguojan Ameri
kiečių pinigais įsteigtas ir stei
giamas įmones Lietuvoje.

c) Ūž Amerikos Lietuvių mo
ralę ir materialę pagelbų ko
voje už Lietuvos nepriklauso
mybę, už jų paramų kovoje už 
Klaipėdų ir Vilnių, ir jų nuola
tinį šelpimų savo giminaičių 
Lietuvoje, — Lietuvos valdžia 
turėtų Amerikiečių reikalus 
ir proteguoti ir teikti abipusiai 
naudingų progų jų kapitalaihs 
įdėti.

P. žadeikis. 
Čikaga,
Lapkr. 4 d., 1925 m.

Nauji Raštai
N. A. R u b a k i n. Kam . \

ir kaip reikia skaityti knygas. 
Nr. 22-23-24-25/

“Kiekvienus gali ir turi iš
mokslinti, išlavinti save ir virs
ti šviesuoliu,, inteligentu,” — 
suko autorius knygelės pradžio
je. Ne visiems yra prieina
mos mokyklos bei mokslo įstai
gos, bet visiems yra < prieina
ma knyga. Knygos pagalba ir 
nemokšas gali tapti šviesuoliu. 
Daug yra tokių žmonių, kurie 
nori patys mokytis, bet nežino 
kuo pradėti, kokius vadovėlius 
ir knygas pasirinkti, kaip mo
kytis . įžymus rusų populiari- 
zatorius N. A. Rubakinas to
kiems savamoksliams ir skiria 
šių savo knygelę, nurodydamas 
jiems, kokiu budu išmokslinti 
save. Gaila, kad prie knygelės 
nepridėtas sąrašas vadovėlių 
bei knygų> patartinų savomok- 
sliams vartoti. “Kultūros“ B- 
vei tam tikslui reikėtų išleisti 
atskirų knygelę. Bet ir be to 
ši N. A. Rubakino knygelė la
bai naudingas dalykėlis.

’ V. Viršila. Nusikalsta
mumas ir kova su juo. I dalis. 
Nr. 26-27.

Pasauly vyrauja gera ir blo
ga. žmonija amžinai siekia ge
ra ir kovoja prieš bloga! Jau 
senai prasidėjo ta kova, bet į- 
vairios gyvenimo aplinkybės 
trukdo kovoti su piktybėmis ir 
leidžia joms įsigalėti gyvenime. 
Šiandien, kaip įr prieš tūkstan
ti metų, tebevyrauja prostitu
cija, žmogžudystė, aferizmas ir 
kiti nedorumai. Autorius, api
budinęs savo knygelės I-oj da
ly kai kuriuos nusikaltimus, 
antroje, tur būt, nurodys prie
mones kovai su tais nusikalti
mais, nes taip spėti leidžia ir 
patsai knygelės vardas.

N. G u s e v. Kovotojas už 
tiesų Jeronimas Savanarola. 
Vertė St. Č. Nr. 28-29-30.

Esama žmonijos gyvenime 
tokių laikotarpių, kada žmonės 
visai pamiršta dorų, kai visur 
įsiviešpatauja pasileidimai ir 
neteisybė. Ir jeigu tokiais lai
kais neatsirastų žmonių, kurie 
išdrįstų paskelbti tiesos žodį, 
tai pasauly įsiviešpatautų di
džiausia neteisybė. Vienas iš 
tokių žmonių, išdrįsęs pradėti 
kovų su XV šimtmečio visuo
menės ištvirkimu, buvo Jero
nimas Savanarola. Jis drąsiai 
stojo kovon už tiesų ir pradė
jo skelbti pamirštų Dievo žo
dį, nors, aišku, jo drąsus moks
las nepatiko. ištvirkusiai tų lai
kų kunigijai ir bajorams, bet 
Savanarola į tai nežiūrėjo. Įnir
šus kunigija visaip persekiojo 
drąsų pamokslininkų, ir paga
liau sudegino anl laužo. Sava
narola žuvo, bet jo mokslas li
ko, o jį patį žmonija dar ir 
šiandien nepamiršta. šioje 
knygelėje ir aprašomas jo gy
venimas.

V. L u n k e v i č i u s. Kasa
mosios anglys. Nr. 31-32-33-34.

Akmeninės anglys šių dienų 
gamyboje ir pramonėje yra 
svarbiausias kuras. Akmens 
anglimis kūrenama pusė pasau
lio fabrikų, garvežimių, laivų 
ir kitų Įmonių? Taigi akmens 
anglys labai daug reiškia žmo-

n i jos gyvenime. Dar prieš 
tūkstančius metų ištisi didžiu
liai miškai buvo palaidoti že
mės gilumoje, kur jie begulėda
mi virto anglimis. Plačiau apie 
tuos laikus, kada akmens ang
lys žaliavo dar gyvu mišku, a- 
pie jų nugrimzdimo į žemės gi
lumas priežastis ir galimybes 
virsti ten ■ anglimis aprašo ši 
V. Lunkevičiaus knygelė. Vie
na keista: kodėl vertėjas kny
gelę pavadino “Kasamosios an
glys,“ o ne “Akmens anglys?” 
šis vardas jai geriau tiktų.

Kam reikalingos vartotojų 
bendrovės? C Įteisiną sekda
mas parašė J. Sondeckis. 
Nr. 35-36.

Kovoje su žmonijos skurdu, 
neturtu ir vargais geriausia 
priemonė — koperacija. šių 
dienų pramonė ir pirklyba yra 
tik keliolikos ^didžturčių, kapi
talistų rankose, kurie brangin
dami savo gaminius išnaudoja 
žmones. Kovoti prieš tokį var
totojų išnaudojimų dar 1841 
metais Ročdelio miestely, Ang
lijoj buvo įsteigia pirmoji var
totojų bendrovė, kuri davė pra
džią ir visai nūdieniniai kope- 
racijai. Kitur panašios varto
tojų bendrovės labai išsiplati
nę ir žymiai lengvina kova su 
kapitalizmo gobšumu. Pas mus 
iki to dar labai toli, bet vis 
tik ir mums kiek galint reikia 
skleisti koperacijos idėjų.

Redakcijos Atsakymai
D. Wedeckis. — To “mandra- 

pipkio” pavardės skelbti negali
me.

DIRBTUVĖS MERGAITE
VIENA IS 98

Atsakys laiškus moterų ku
rios klaus apie Lydia E.

Pinkham’s Vegetable
Compound

ALititz, Pa. — “Aš buvau labai ner
viška ir kentėjau ilgą laiką nuo skau

smų nugaroje ir šo
nų. Aš dirbau dirb
tuvėje ir per tris 
mėnesius aš nega
lėjau visai dirbti. 
Ten buvo dvi mo
terys kurios pasa
kė man apie Lydia 
E. Pinkham’s Vege
table Compound. 
Aš netikėjau ką 
jos man pasakojo, 
bet paskiau aš pa- 

. Jos -prašalino ma
no skausmus ir nerviškumą. Malonu 
pasakyti, kad aš esu viena ‘98 iš 100’ 
kurioms pagelbėjo. Aš jas rekomen
duoju kuomet tiktai galiu, nes aš ži
nau, kad jos geros dėl moterų tru- 
belių. Aš atsakysiu bile laišką kurį 
moteris man parašys. Aš žinau, kad 
Vegetable Compound pagelbėjo man 
ir noriu, kad jos pagelbėtų ir kitoms”. 
— Mrs. Charles R. Shue; R. F. D. 
2, Lititz, Pa.

98 iš kiekvieno 100 moterų variuo
ja šias gyduoles nuo visokių ligų ku
rios joms pagelbsti. Taip ios sako at
sakydamos j musų klausimą.

Parduodamos pas aptiekorius visur.

Oulbransan Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

rainab Rite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St Į

ANGLYS - KOKSAI '
Mes pristatome tiktai geriausios į 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas ’ 
yra garantuotas per Chicago Coal lt 
Mėrchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McQuaid /
5822 So. Racine Avė. .

Tel. Wentworth 0209 ir 
laiglewu(Nl 4760 I
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SPORTAS 
SARPALIUS, MMKUS IR KT. 

RISIS LAPKRIČIO 27 I). • 
Lapkričio 27 d. Sarpalius su- 

sireins su Paul Martinsonu, 
kinis vadinama “Iriai horse“ 
Toks vardas jam duota todėl, 
kad visi su pretenzijomis sun
kiojo svorio ristikai turi pe
reiti per Martinsono rankas. 
Jeigu Martinson paguldo, tai 
tam ristikui yra “kaput“, o 
jeigu atsilaiko prieš jį, tai jis 
yra gan geras ir gali ristis su 
žvaigždėmis. Mat, Martinson 
yra geriausiu ristiku. Risis 
taipgi Šimkus ir kiti. Bet apie 
lai bus pranešta vėliau.

PASIPELNO IR PADEDA
LIETUVAI •

žinovai spėja, kad Idetuva 
dar ilgai stokos pinigų. Ap
sukresnieji Amerikos lietuviai 
naudojasi šia proga: padeda 
Lietuvos gyventojams ir patys 
turi pelno iš to.

Jie deda savo pinigus į in
dėlių sąskaitą (savings ac- 
eount) Lietuvos Tarptautinia
me Banke, kuris tuo tarpu 
jiems moka 12 Puoš, metams.

Procentai jiems yra priskai- 
lomi kiekvieno sausio ir liepos 
pirmą dieną. Jeigu jie padeda 
šimtą dolerių, tai po šešerių 
metų gauna du šimtu vieną 
dolerj ir 21 centą. Padėtus pi
nigus jie gali atsiimti, kiek
vieną karią pareikalavę. Para
šo Tarptautiniam Bankui laiš
ką, nurodydami, kiek nori pi
nigų, ir kartu su savo banki
ne knygute pasiunčia Tarptau
tiniam Bankui. Bankas tuojau 
atsiunčia jiems čekį doleriais, 
skirtą vienam kuriam dides
niam Amerikos bankui., Iž tą 
čekį kiekvienam Amerikos Ban
ke jie tuojau gauna pinigus.

Padėti pinigus į Tarptauti
nį Banką irgi jiems lengva. 
Nueina į bent kurį banką, iš- 
siperka vadinama “Cashier’s 
chcck” vardu “Lietuvos Tarp
tautinis Bankas.“ Tą čeki nu
siunčia į Lietuvos Tarptauti
nį Banką Kaune ir netrukus 
gaunu bankinę knygelę.

Rizikos daugiau, kaip de
dant pinigus j bankus Ameri
koj, nėra, nes dabar visus ban
kus Lietuvoje stropiai žiuri 
ne vien ,Lietuvos Finansų Mi
nisterija, bet ir Lietuvos Ban
kas. Prie to kas mėnuo daro 
reviziją pačių Banko akcionie-i 
rių išrinktoji komisija. Dabar 
Banko reikalai yra vedami la
bai atsargiai. Banko reikalus 
veda ir prižiūri prityrę valdy- 
l>os nariai: Jonas .L Romanas, 
Antanas Smetona ir Stasvs Žu
kas. -

Kurie nori daugiau sužinoti 
apie Lietuvos Tarptautinį Ban
ką, apie jo stovį ir apie savo 
jame sudėtų pinigų saugumą, 
lie gali pasiteirauti tad kuria
me Lietuvos Konsulate Ameri
koje.

Laikydami savo pinigus Lie
tuvos bankuose, Amerikos lie
tuviai padeda Lietuvos gyven
tojams gauti kredito, reikalin
go pagerinti ūkini, padidinti 
eksportui ir pagreitinti preky
bos ir pramonės apyvartai.

(Skelbimas)

CHICAGOS 
ŽINIOS

Trys žmonės pašauti
Vyras pašovė savo pačią, jos 

seserį ir pats nusišovė

Arthur Lorenz, 36 metų, kar- 
penteris, 841 Lili Avė., pašovė 
ir gal mirtinai sužeidė savo pa
čią Mary, 30 metų ir taipjau 
pašovė jos seserį p-lę Lydia 
Tlutz, 25 m. ir paskui pats nu
sišovė. Persišaudymas įvyko se
sers namuose 5216 So. Sanga- 
mon St.

Arthur Lorenz ir jo pati, pa
simetė pora menesių atgal. Ji 
pareikalavo perskirų, kaltinda
ma, kad jis yra žiaurus. Šį pir
madienį turėjo būti nagrinėja
ma jų perskirų byla. Pasak jo 
motinos, jis visą naktį nemiego
jęs besirūpindamas, kad jos sū
nus netektų jo žmonos globon. 
Išeidamas jis pasakęs motinai, 
kad jis savo pačią nušausiąs, 
jei toji reikalaus sunaus. Atė
jęs pas savo pačią, kuri gyveno 
kartu su pašautąja seseria, jis 
sūnų išsiuntė gatvėn ir pradė
jo bartis su pačia. Tas barnis 
užsibaigė tuo, kad jis savo pa
čią ir jos seserį pašovė ir gal 
mirtinai sužeidė ir pas nusišo- 
šovė. Paliktame testamente jis 
sako, kad jis negalėjęs su savo 
pačia gyventi todėl, kad ji 
nuolatos jį bardavusi. Visą sa
vo turtą jis palieka savo sunui. 
Turtas bus priežiūroje jo pus
brolio, o sūnų prašo pavesti 
saužudžio motinai auklėti.

* %
Nori nutildyti munšai- 
no skandalo tyrinėjimą

Gandai, kad republikonų ir 
demokratų politikieriai susi
vienijo tikslu sustabdyti veda
mus tyrinėjimus apie augštų 
politikierių ir valdininkų mun- 
šaino šmugelį ir neprileisti fe
deralinio grand jury tyrinėji
mo, privertė Better Govern
ment Ass’n paskelbti, kad ji 
siunčia penkių vyrų delegaciją 
pas prezidentą Coolidge tikslu 
asmeniniai perstatyti padėtį 
prezidentui ir prašyti neprilei
sti nutildyti tuos tyrinėjimus. 
| O į tą skandalą yra įmaišyti 
labai augšti Chicagos ir kitų 
miestų valdininkai ir politikie
riai, policijos viršininkai ir net 
keli geležinkeliai, kurie munšai- 
ną ir alų gabendaiZb. Asociaci
ja reikalauja, kad tyrinėjimai 
butų daromi ne vien Chicagoje, 
bet taipjau ir Pittsburghe ir 
New Yorke, k ui* ta šaika taip^ 
jau veikė ir turi savo skyrius.

Iš Chicagos žymesnių politi
kierių į tą skandalą yra įvel
ti augšto valdininko sūnūs, du 
augšti valdininkai, artimi ma- 
yorui, vieno tų valdininkų sek
retorius, keli augšti federali- 
niai valdininkai, surišti su pro- 
hibicijos v.vkinimu ir keturi po
licijos kapitonai.

Penki žmonės užmušti
Pereitą šeštadienį automobi

liai Chicagoje užmušė , penkis 
žmones.

Muštynės rubsiuvių 
susirinkime

Kokia tai frakcija amalga- 
meitų rubsiuvių unijoj susirin
ko Biltmore salėj, 2032 W. Di- 
vision St., užprotestuoti prieš 
kokius ten asesmentus. Bet ant 
jų užpuolęs būrys kilų rubsiu- 
sių ir keletą jų skaudžiai su
mušęs. Pašaukta policija, kuri 
atvykusi rado tik aplaužytą sa
lę ir šešis sumuštus žmones. Vi
si kiti jau buvo išbėgioję, įskai
tant ir užpultuosius.' Sumuštie
ji gi atsisakė pasakyti kas juos 
sumušė.

Kilnoja policiją
Policijos viršininko įsakymu 

perkelta iš vienų stočių į kitas 
16 policijos leitenantų, 5 ser
žantai ir 60 policistų. Veik vi
sos stotys tapo paliestos šio 
perkilnojimp policijos, bet ypač 
tapo paliesta Maxwell stotis.

« I ,

t.i _ - ~ L

Sportą s
ZANAVICIUS RISIS SU 
FARMERIU MARSHALU

Pelnyčio  j, lapk r. ’ 20 d., M. 
Zanavibius risis su “farmeriu“ 
Marshalu, kuris pasižymi ne
paprastomis “žirklėmis“. Sako
ma, kad jis kojomis gali neblo
giau suspausti už K. Sarpalių.

AČas volios ant matraso 
VVladeką Zbyszko. Be to, bus 
vienas tvirčiausių žmonių pa
saulyje, kuris lankstys geležį 
ir rodys visokias štukas, o vė
liau dar risis. —Z.

GOLFAS

Lietuvių Golfo Kliubo meti
nis mėgėjų (amateur) turna- 
mentas įvyko “Laramie“ Golfo 
Kliube. Po didelės kovos šių 
metų mėgėjų golfo laimėtoju 
paliko: Dr. S. Naikelis — čem
pionas Dr. C. Kasputis — run- 
ner-up.

Laramie Par
434444344-^4
444843546-37

71
Dr. Naikelio skore .......... 91
Dr. Kaspučio skore: ....... 91

Finalistams sulošus 18 sky
lių išėjo lygiomis;; pradeda lo

SVARBI NAUJIENA
X

Visi, kurie norite parsikviesti giminai
čius arba pažįstamus iš Lietuvos, atsilanky
kite ypatiškai j musų ofisų, gausite sąžinin
gų patarimų: kokiu budu galima pergabenti.

Jeigu norite, kad pinigai pareitu Kalė-

JOHN
4601 So. Marshfield Avė.

V*......... ................. .. ........................—. —■■■' .

doms, pasiųskite per musų ofisą. Užtikrina
me teisingą ir greitą išmokėjimą.

- Doviernastis ir kitus valdiškus doku
mentus prirengiame su Kopsulo užtvirtini
mais.

J. ZOLP
Chicago, III.

šti devyrtioliką ir Dr. Naikelis 
išeina laimėtoju, apgalėdamas 
Dr. Kasputį 1 virš ant devy
nioliktos skyles. Abu finalistai 
lošė gerai ir gražiai Dr.- N. be
veik visą laiką turėjo 1 bei 2 
virš ant Dr. K., bet baigiant 
lošti Dr. N. keletą kartų pakliu
vo į dideles žoles ir Dr. K. su
silygino ant 18 skylės. Prade
dant 19 skylę, Dr. Kasputis 
padaro ilgą drive, bet slaisiną 
į grabę iš ten į kitą grabę, iš 
ten vos išlipa dar trumpą, pen
ktą kirtį ant “green“ ir jau 
skaitant 2 “putts“ pasidaro 7 
kirčiai. Dr. Naikelis paskubėjo 
ir numušė bolę į ilgą žolę iš 
ten padaro gražų ir ilgą kirtį 
dar ima vieną trumpą ir 2 
hpults“ pasidaro 6 kirčiai, ką 
ir užteko laimėti. .

Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti 

I.

Severas
Cough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 50 centai.

Nuo peršalimo nėra-
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.

Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 
kosulio, peršalimo ir užkimimo.

Pirmiausiai kraipkie į aptieką.

W. F. SEVERĄ ČO.
CEDAR'KAPUOS, !OWA

SLOGOS! PRAšALINKIT 
JAS GREITAI

SU TERPENTINU

Terpentinas greičiausiai prašalina 
slogas iš galvos, gerklės arba kruti
nės. Bet jo kvepėjimas ir smarku
mas daugeliui žmoniij nepatinka. To
dėl mokslas surado būdą “atlešioti” 
kvepėjimą ir deginimą, bet palikti 
jame GERĄ veikimą. Tas naujas, 
gardžiai kvepiantis, nedeginanti for
ma Terpentino yra žinomas kaip 
“Turpo” — Terpentino Ointnventas. 
Jis įsigeria tiekiai j sužeistus raume
nis ir prašalina slogas kaip magija. 
Prašalina “karščio“ jautimą. Padaro 
galvą, gerklę ir krutinę “skamban
čias kaip varpas“ tuč tuojau. Ter
pentinas yra geras, bet Turpo dar 
yra geresnis. Jos taip greit pagelb
sti, kad jus nusistebėsit, nusipirkite 
už 35c arba 70c slovikelį bile kokio
je aptiekoje. Del tikro darodymo rei
kalaukit DYKAI Kampelio. Adresuo
kite The Glessner Company, Findlay, 
Ohio.

Pasižiūrėti finalistų kovos už 
šių metų mėgėjų- golfo čem
pionatą susirinko gražus būre
lis sporto mylėtojų. Lošėjai 
užsilaikė mandagiai ir tik kovo
jo prieš savo oponentą steng
damiesi padaryti mažiausia 
kirčių. Referavo jiems A. K. 
Menas ir Dę. Karalius prižiū
rėjo, kad kontestantai prisilai
kytų visų golfo taisyklių. Dr. 
Naikelis palikdamas čempionu 
laimi p. Juliaus Zavlevičiaus 
trofiją. Dr. Kasputis antrą pri
zą. -—L. G. K. Valdyba.

švęskite Kalėdas 
Namie!

ir važiuokite per Bremeną ant 
MUENCHEN ...... Gruodžio 1
LUETZOW .......... Gruodžio 10
COLUMBUS   Gruodžio 13 
Didžiausi ir Greičiausi Vokie
čių Laivai. Su viršminėtais iš
plaukimais jus galėsite pasiek
ti namus prieš pat šventes.

Kelionėj Kauną
NORTH GERMAN 

LLOYD 
100 N. LaS'alle St., Chicago, Iii. 

arba prie vietinių-agentų

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karėti, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir aug&čiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar- 
•f naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 

i žemas musų kainas. Sergėkite savo 
i dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

KIMBALL PIJAMAI
Del tobulumo savo balso yra į 
pamylėti ir didžiai išgirti per ' 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
>all grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PUŠNŲ KRAUTUVES

1922-32 So. Halsted St. 
4177-83 Archer Avė.v

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo 
IMPORTUOTOJŲ 

Su dideliu sutaupymu

Maišytos plunksnos .... *59c. svarūi 
Žąsų plunksnos .......... 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted St., Chicago 

į .. .  .ii—....................

PAVLAVICIAl
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828L—. . . .. . . . —- - - - - - -

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, purien, šlapumo, privatinės, šia « 
tos. uAsernfintos ir užkrečiamos ligos vii » 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

dr. u. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
įsteigta 30 metų

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis Lit* 

escide gydymau s 
kiama. Vienatinii tar 
dymas nuo sifilio dus
damas už F"
žemą kainą

tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžiui 
jas nebandykit senais budais. ' 
VYRAI! Speciafis serum gydymas yra var- 
tojamasNsu geru pasisekimu dėl atgavun'i 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo gaivinanti 
j ė K u veikiu etebukl ingai ant Kiiiy. ncr^i| 
ir kraujo, suteikdama stiprumu silpnierm* 
ir HunykuRlema vyramu. Dr. Rw» gydymu 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ - 
Ir jau iAxy<ie tulfHtan£iu» £raonii|, tai * TA 
užtikrinimas aerpmatiems, kad jie gaui 
ri> gydymą. Vienatinis geriausiai j rengt m 
ofisas J anglinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

, Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. .Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

bR. B. M. ROSS
35 So. Dearbom St. 

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

Penktas Augštas, Crilly Namaz 
25 METAI TAME NAME ‘

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto, iki 6 
vakare. Nedėiioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa- 
nedėliąis, seredomis ir subatomis riuo U 
ryto iki 8 vakare.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3223 W.* 38tii Chicago, III.

Gaisinkitės Naujienose

BY HITTHi rf AND KLlNN——lt Looks As Though Poor Bull Is In for a “Skinning," If He Wantsl> Be Handsome!
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Lietuvių RaiBliuūse.!"«™.. . . .. . . .
LIUDVIKA AMBLOŽAITIENft
Apleido šitą pasaulį sulaukusi 
S3 »r». nmiiauH, b>pnlio H 
1925. Tapo palaidotu Lietuvoje, 
Gaurės parapijos kapinėse, Tau
ragės apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
du sunu Joną ir Kazimierą ir 
tris dukteris Marijoną, Marcį- 
joną ir Petronėlę. Visus Ame
rikoj.

Gedulingos pamaldos atsibus 
už velionės sielų Lapkričio 20 
d., 8 vai. ryte. Nekalto Prasi
dėjimo Bažnyčioje, 14-tos gat
ves ir Fairfield Avė.

U/.kviečiame gimines, pažy
stamus ir kaimynus išklausyti 
šv. Mišių minėtą dieną ir pa
simelsime už velionės sielą.

Liekame nuliudusios 
dukterys,

Marijona 
Marei joną 
Petronėlė

NavardauskienP
Stulginskienė
R udienė

Musų mylimas brolis porėi- 
>kyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 51 metų amžiaus, lapkri
čio 15 dieną, 1925, 9:45 valan
dą vakare. Paėjo iš Kauno rėd., 
Kretingos apskr., Linkimų kai
mo. Amerikoje išgyveno 21 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
brolius Jurgį, Petrą. Valerijoną 
ir Joną ir seserį Barborą. Kū
nas pašaivotas randasi 171) E. 
Il6th St., Kensingtvn, UI.

Laidotuvės įvyks seredoj, lap
kričio 18, 8 valandą ryto iš na
mų j Visų šventų 
Bažnyčią, Koseland, 
bus nulydėtas j šv. 
kapines.

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

Nuliūdę ir pilni gilios 
vartos liekame,

Broliai ir Sesuo
Laidotuvėse patarnauja 

borius Eudeikis, Tej, Yds.

Parapijos 
o iš . ten 

Kazimiero

s iel -

wa-
1741.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tu Patarnavi
mas.

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4010 
SKYRIUS

1117 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4901 West 14th St., Cicero.

Tel. Cicero 8094.

Pearl Queen Koncertinos

Puikiausios naujos ir senos snvuikos, 
Klarnetos, Saksofonai ir visi Bono 
Instrumentai.

76 — 102 oktavo ir trieilės

Katalogas Dykai

Vitak — Elsnic Co
4639 So. Ashland Avenue 

Chicago, III.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE

ANTISEP
TIKAS’ 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk* 
lės Parpi* 
ma. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

ZMadc by

ASMENŲ JIEŠIOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ_ . ' ’ .. . . . IEŠKAU Prano Smith-Poctnus.

sv. Jurgio parapijonai, kurie Prasišalino nuo manęs trečiadieny, 
neturi vargonininko 
keturias savaites, buvo labai 

______  nudžiugrę, nesi pasklydo žinia, 
Mildos svetainėj Birutė surcn-.buk artistas -J. Kudirko, kuris

Birutės vakarienė pa
gerbimui M. Petrausko jau nėr lapkričio 11; padarė man skrian- 

<lą. Jei kas praneš kur jis randa
si, duonini $5 dovanų.

.loe Tryonis,
('.hieugo

REIKALINGA
-105 1

PARDAVIMUI

gė vakarienę pagerbimui savo dabar randasi rytinėse vaistij 
pionierinus 
kuris šiomis dienomis atvvko 
iš Lietuvos 
amerikiečiams 

ši vakarienė, 
tai, susidėjo iš 
vakar ienės, 
dainų.

Pašokus ir pažaidus, svečiai 
ir birutiečiai buvo pakviesti 
prie skanios vakarienės, kurią, 
kaip buvo girdėti, suplanavo 
Birutės sckr<‘toriusz p. Getdbu- 
to, o pagamino p. Krasauskie* 1 na, 
nė. Kiek pasidrūtinus, 
vedėjas 
bet i p. Geldbutą. 
trumpą įžangą 
apie

Miko Petrausko,

duoti koncertų 
lietuviams.
kaip ir papras- 
šokiu, žaismių,

kalbų, juokų ir

|O- 
se, užims vargonininko vietą, 
bet pasirodo, kad veltui džiaug
smas, nes jo čia nebus. Mat 
nors ir butą gerų toj parapijoj 
vargonininkų, tačiau jie nepa
kenčia apsiėjimo vietinio klebo
no, kuriam nerupi gera muzika. 
Pametė Sabonis, tą patį, padarė 
geras vargonininkas p. Sauris, 
naujas gi nenori užimti vietos.

APSIVĖDIMJI
PAJIEšKAU MERGINOS APS1- 

VED1MUI nuo 2(1 iki 26 metų se
numo. Meldžiu su laišku prisiųsti 
paveikslą. Aš vaikinas 30 metų; tu
riu savo prapertę ir moku gerą ir 
pastovų darbą.

Laišką NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted Street. Box 625.

Plėšikai Bridgeporte auga 
kaip grybai po lietaus. Stebėli- 

kodel biznieriai nepareika- 
vakaro lauja kokios nors pagelbos iš 

Vilkas pristato kai-, miesto. Trečiadienio vakare, , 
Jis padaręs, pasisukant į 33 Jatvę pro ban- 

ir prisiminęs ką, būriai žmonių ėjo iš Pet- j 
Petrausko nuveiktus rausko koncerto. Priešais mane, 

kaipo Birutės įkūrėjo du plėšikai įrėmė revolverius į1 
tęs juokų, baigia savo žmogaus pašones ir liepė jam 

kalbą. Po jo kalba šposinin-. 
kas l)r. Karalius. Jis kalini 
apie vieną vikarą, kuris mirus 
klebonui, norėjo pririnkti daug 
medžiagos iš klebono gyveni
mo ir pasakyti pamokslą kle
boną laidojant. Bet, nabagas, {

i vikaras visus išklausinėjo, 
' rie tik ką nors žinojo apie kle 
! boną. bet visi lik tiek pasakė 
j kad klebonas kasmet į vysku- Adomo M. 
’ pą važiavo. Tad vikaras ant 
klebono kapo ir pasakė tik 

1 tiek, kad “klebonas kasmet | 
vyskupą važiavo.” Po to kalba 
l)r. Naikelis, kuris sakė, kad 

I spyčių, kurį buvo manęs pasa- 
* Ryti, palikęs namie, tad prisi- eina nuo $15.00 iki $20. 
ėję ant vietos pagaminti nau- atsitikimų, kad 
ją, kuris, žinoma, negalėjo bu- žuvies atsiėjo virš dolerio, gi 
Ii ilgas, b t už tai buvo geras, i galima ją nupirkti už 25 cen- 
Po l)r. Naikelio kalba, kaip ir tus. Bet juos nepertikrinsi nes 
visuomet trumpai inž. K. A u- jie sako, kad lydeką pagauti 

, gustinavičius ię pasakęs ’kele- tai didelis jiems sportas.
i tą juokingų anekdotų apie ii- r— B. ir B.
įgils spyčius, baigia kalbą. I’a- 
' galiau kalba ir p. M. Petraus
kas. .lis kalbėjo trumpai apie 
Birutes besikurimo diena'S 
dvidešimts metų atgal. Tuo lai-į 
ku buvo perstatytas, sako p. 
Petrauskas, ’ vienas stambesnių 
veikalų “Birutė” ir nuo to vei
kalo dabartinė Birutė gavo sa
vo vardą. Kadangi tuoj su
kaks Birutei nuo jos gimimo 
dienos dvidešimts metų, tad p.*

i Petrauskas reiškė noro, I
I Birutė švęsdama savo jubilie-' 
jų perstatytų veikalą “Birutę”. 

, Paskutinis kalbėjo dabartinis 
Birutės vedėjas p. Vanagaitis. 
Jis pareiškė, kad esąs žentas 
p. Petrausko, kuris Birutę iš
auklėjo ir todėl darys viską, 
kad įtikus savo uošviui (p. 
Petrauskui), gyvendamas su 
Birute kartu ir dalindamasis 
su ja savo siela ir sielos gy
venimu. Kalbėjo ir 
sauskiene.

Aplamai paėmus, 
buvo gan smagus, 
smagus, draugiški, 
patenkinti. —Svečias.

eiti nesustojant ir balso neiš- 
duodant, taip apkrausią ki.še- 
nius nubėgo sau. Tai nepap
rasta drąsa plėšikų. Turėtų bū
ti koks nors tam galas.

Mes Bridgeporte turime 
ku- daug įvairių sporto mėgėjų bei 

kliubų, bet štai da vienas spor- 
ėgtas Antano ir 
tai žvejojimas,

štai kokią “fish story” jie su
teikia. Per visą vasarą jie 
šeštadienį po piet su visa para- 
fernalija įsisėdo į automobilių 
ir drožia kur prie ežero. Kiek
vienas jiems išvažiavimas atsi

buvo
jiems svaras

Lietuviu bylos .teismuose
(Tęsinys)

Judge Pam 
26 397738 

Bladęnis 
151 394646 
195 404491

Schifauer 
kad 235 406447

Kulewicz v

Jonės v Yonetes 
VVahilis v

VValulis v

p-ia K ra

vakarėlis 
Visi buvo 
linksmi ir

North Side
Pereita šeštadieni American- 

Danisb svetainėj įvyko Hum- 
boldt Parko Lietuvių Politinio 
K Ii ubo šokiai. Dalyvavo gana 
skaitlingas būrelis žmonių. Vi
si šoko ir linksminosi iki dvy
liktai 
liksią ♦

VYRU IR MOTERŲ- A.r 
ididinki savo uždarbius?

282
293

459
516
678

Vree v Yucus

Urba v Yanowitz 
Skrzynecki v .Bare 
Rainės v Gold 
Lietwiska et ai v

407718
408353
416939
417163
420073
359837

Wausiedos
727 394754 Kukanauskas v 

Baliunas

Judge Steffen 
49 402767 
61 332265

McEvven 
75 360417
Pepchunais

Baltuskis

Borisas v Senievv
Gregaliunas v

et ai
Obremski v

1121 385021
Jakantas

124 385897
Gorenitz

162 397366
katurakis

215 405496
Knaber

616 423681
Ciszar et

{632 423990 Jannusch v
i W B M Wks,
723 392161 Jusis v Houlder

(Bus daugiau)

Karminis

Tomlinson

v

v

v

Bachinskis v

Kimpelis v

valandai nakties. Kliubui 
apie 8(1 dolerių pelno.

Reporteris.

Bridgeportas
Artistas V. Dineika apleido

Chicagą

jo talento 
sekma*

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

L. S. S. 4-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas atsibus antradieny. Lap
kričio 17. 8 vai. vak., Raymbnd Cha- 
pel svetainėj, 816 W. 3Ist St. Drau
gai ir draugės malončsite pribūti ant 
paskirto laiko, nes turime daug svar
bių reikalų, atlikti, taipgi naujų na
rių atsiveskite. — Valdyba.

Gerai žinomas ir visų myli
mas artistas V. Dineika, lydi
mas didelio būrio 
garbintojų, užpereito 
dienio vakarą, kaip 8:30 vai.
apleido musų sostinę ir išvyko 
į Bostoną. Ten su savo draugu 
J. Dikiniu jie sudarys trupą ir 
važinės po rytinių valstijų lie
tuvių kolonijas ruošdami jiems 
spektaklius.

V. Dineika ketina apie Kale- Permainykite savo antrašus dėl me
las sugryžti Chicagon ir čia Onio HU»irihkimo: 
sudaryti iš vietinių talentu

ATYDA Mildos Teatro ir Chicago 
Lithuanian Auditorium Dalininkams.

J. P. Ewald, Sekr.
840 W. 38rd St.

PAIEŠKAI’ apsivediniui mer
ginos arba našlės nuo 25 iki 
35 melų senumo. Aš esu 35 
metų, liūliu gerą darbą. Malo
nėkit atsišaukti. T. P.
4900 S. Priston Avė., Chicago

nori 
Jei 

darbą turi — įneš parodysime 
kaip liuosu laiku uždirbti ant
rą algą; jei darbo neturi — mes 
suteiksime geriausiai apmoka
mą darbą..

Ateik pasiteirauti, tas juk 
nieko nekainuos. Mes esame pa
sirengę jum padėti.

Kalbame lietuviškai.
Atsilankančius priimsime 

12-tos vai. dieną,- iki 7:30
vakare, Utarninke ir Seredoj. 

Room 1104
116 So. Michigan Avė.

/ Reikalaukite:
MR. HUGHES

BULVES! BULVES
Nepraleiskit šitos progos. Bulves 

Wisconsino pirmos rųšles $4.00 šinv- 
tas svarų. Galima pasižiūrėti

4456 So. Honore St. 
iv •

'644 We«t St.

Mes gerai patyrę Aitam biznyje. 
Mos kas motai po daug knrlodų par
duodam, $4.00 už 100 svarų su pri
statymu. '

Tol. Lafayette 4427

' NAMAI-ŽEMF
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
fannag, lotus, 
toip^i ir viso

kius biznius, vi

suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St- 
Tel. Boukvard 9641

nuo 
vai.

ISRENDAVOJIMUI

TIKBAS BARGENAS. Par
siduoda kendžių, cigarų, ciga- 
r tų ir tabako krautuve. Taip
gi mokykloms reikmenįs ir 
.smulkmenos. Ilgas Ivsas.

2815 W. 381 h’ St.
PARSIDUODA^Z“

IJestauranlas, darantis gerą 
biznį.

Atsišaukite: e
1114 W. Madison St.

RENDA1 I kambarių Hutas, 
2 lubos, visi įrengimai moder
niški.

.Meldžiu kreiptis:
4031 S. Talman Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

VEITERKA
REIKALINGA

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė už cash arba mainysiu į namą. 
Biznis geras, remia pigi $35 j mėne
sį. Lysas ant 5 metų. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Atsišau
kite prie savininko.

5200 So. Honore St. 
Tel. Homlock 04,58 

Vakarais Homlock 2808

JIESKO KAMBARIŲ KAUNO RESTORANUI
- 2325 So. Leavitt Str.

PAIEŠKAU 
mažos, švarios 
mynos ir jei galima 
karionė. Geistina, 
pietinėj daly miesto.

1739 S. Halsted SI.,

kambario prie 
ir blaivos šei- 

gauli va- 
kad butų

LIAMPŲ SHADE 
DIRBĖJU

PARDAVIMUI cigarų, taba
ko, groserio ir nesvaiginamų 
gėrimų parloras.

Kreipkitės:
1621 S. Union Avė.

Didelis Bergenas
4 kamb. namelis, netoli gatvekarių 

ir mokyklos, lotas 50x125, kaina 
$2500, su mažu jmokėjimu ir likusius 
kaip rendą.

5 kąmb. namelis, akerio žemės, 
galima laikyti vištų ir kitų gyvulių, 
2 karų garadžius, kaina $3950, pri
ims lotą ir mažą {mokėjimą pinigais.

7 kamb. namas, Cicero, netoli baž
nyčios ir mokyklos, lotas 50x125, 
kaina dėl greito pardavimo $6500, su 
mažu jmokėjimu.

Mes turime business lotų ant Ar
cher Avė. nuo $850 su mažu jmokė
jimu.

Rezidencijos lotai parduodami nuo 
$175 ir augščiau, vanduo, elektriką 
ir fialytakiai.

Matykite:—J. E. Vlastnick, Mgr.

J. N. Zewert & Co.
5882 Archer Avenue
Telefonas Prospect 8305

ANT MAINO

Box 626

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOV1NG. EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handlinp. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—BĮvd. 7667 office

Namų darbininkės turi 
būti patyrusios dėl išdirbi- 
nėjimo augštos rųšles Įtam
pų shade namie.

ART LAMP 
MANUFACTURING CO.

PARDAVIMUI bučernė ii 
įgrosernė. Parduosiu arba mai
nysiu ant namo. Priežastis: ne
turiu patyrimo bizny. Atsišau
kite: 3901 N. CVowford Avė.

Tel. Keystone 9556

1435 So. Wabash Avė.

ŠILKINIU SHADE 
DIRBĖJŲ

AUTOMOBILIAI

2 flatų po 6 kambarius, mūrinis 
namas, 1 metų senumo; pirmas aug- 
štas karštu vandeniu šildomas, mai
nysiu ant mažesnio namo, kad ir 
medinio, po 4 kambarius arba po 5. 
Kas turite tokį namą, Brighton 
Park apielinkėj, tai malonėkite at
sišaukti. Telefonuokit apie 8 iki 10 
vai. vakare Lafayette 2856.

Reikalaukite

M R. JOE PATUMIS

Tel. Yards 7282 -
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. $. RAMANčIONlS, Prez.

PIRKIT PLUMBINGA TAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West,XHvision St., 

netoli Marshfield

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Sclemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

MUSŲ KALENDORIAI
šiuonii pranešam visiems Chica- 

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hangers, \Vall Pockets, DeLuxe ir 
Cut Outs, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sampeliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys ypatiskai šiuo adresu: 

AUŠROS KNYGYNAS,
k 3210 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 0663

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
8en> Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

^7 specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, ' 1912 So. State St.

VYRŲ ir MOTERŲ
VISOKIOS RŪŠIES DARBAI

Kuomet jums reikia (laibo, šau
kite telefonu West 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
VVcstern Avė. Mums tuojau reikia 
janitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimatykit 
su mumis šiandien,

Reikia patyrusių merginų 
dėl siuvimo Kampoms užlai
dų. Gera alga, labai geros 
darbo apystovos.

ART LAMP
MANUFACTURING

1435 So. WaBash Avė.
co.

BEI KA L1N (i A s t enograf ė
Beal Estate ofise dirbti; turi 
mokėti lietuviškai rašyti. At- 
sišaukit. Z. S. IMickeviėe 

2423 W. 63rd St.
Tel. Prospect 4345

REIKALINGA moteris lar 
mergina prie namų darbo; val
gis ir guolis'. Mokesnis pagal 
sutartį. Kreipkitės.

6918 S. Artesian Avė.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo pri
žiūrėti vaiką į mokyklą einantį. 
Darbas pastovus; netoli Chica- 
gos. Kreipkitės.

3210 S. Halsted St.

REIKALINGAS UITAS
Brighton Parke, ar South Sidėj, 
mainysiu ant gero Chandler 
Sedan automobiliaus. Atsišauki
te: ;

JOS. VILIMAS 
4405 So. Fairfield Avė.

NAMAI-2EME
Perkant, Parduodant, 

Mainant
REIKALAUJANT PASKOLOS AR 

BUDAVOJANT NAMUS
Matykit J. Namon firmą
Kuri yra labai išsiplėtojusi dėl 

teisingo ir greito patarnavimo. 
Skolinam pinigus ant antrų mor- 
gičių. Taipgi perkam antrus, tre
čius morgicius ir kontraktus. Per- 
žiurim ir padarom legalius doku
mentus perkant ir parduodant. Ap
draudžiant namus ir kitus dalykus 
nuo ugnieat Visuose reikaluose 
kreipkitės pas

J. Namon
REAL ESTATE INVESTMENTS 
2418 W. Marųuette Road 

Arti \Vestern Avė.
Tel. Prospect 8678

NEPAPRASTAS BARGENAS
PARDUOSIU už geriausį pa

siūlymą 4 pagyvenimų namą. 
Yra elektra, vanos, etc. Kenda 
$1104.(10 j metus. Arba mainy
siu j grosernę, bučernę su na
mu ar be namo. Atsišauk it tuo
jau*. X

F. SAVICKAS
726 Weet 18th St.,

'!'(»!. Canal 1603

MORTGECl AI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius

i »• Vonf pnlrf iiq
INTERNATIONAL INVESTMENT

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė.,

Lafayette 6738
L-

$200 iki $10,000
Paskola žemės savininkams. Kad 
pagelbėjus nusipirkti namą. Užmo
kėti taksus, nuošimčius arba morgi
čius. Namo pataisymui, užmokėji
mui skolų, jeiti j biznį. Pugu, tikra, 
greitas patarnavimas.

RELIANCE REALTY & 
MORTGAGE CO.,

30 N. LaSalle St. Franklin 1808.

šo. 269

REIKIA DARBININKU ’
VYRŲ

REIKALINGAS bučeris, 
prantantis savo darbą.

Atsišauki t.
2119 S. Halsted St.

su-

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, su restauranu. Labai gra
žioje vietoje, geroje biznio ir in
dustrijos vietoje, Halsted netoli 22 
St. Daromas geras biznis. Parduo
siu namą su restaurantu.

Atsišaukite
RADZIK & CO.,
1826 S. Halsted St.

Arba prie savininko, 
2138 S. Halsted St.

MOKYKLOS

! REIKIA patyrusių trokų va
žinėtųjų ir patyrusiu prie žirk
lių ir šešių beileritį. Darbas 
geležies atkarpų jarde.

Cohu Iron & Steel Co. 
2034 Southport Avė.

MAN REIKIA PINIGŲ
Parduosiu savo 2 flatų mūrinį na

mą, 5-6 kambarių flatai, 2 skyrium 
pečiai, garažas, už $10,500, cash 
$3,000. Veikit greit. Geroje vietoje.

H. ELLIS FURNITURE CO. 
6222-24 So. Ashland Avė.

...... ..........................

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking, 

^skrybėlių dirbimo ir siovimo. 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

PARDAVIMUI
TURIT pamatyti mano naują 

$700 vertės groįiklj pianą, 92 rolės, 
kabinetas ir benčius, viskas už 
$140 cash arba po $10 į mfinesp 
J. Dembroski,

2332 W. Madison St. 1 fl.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklj pianą iš pirežasties Išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $906, parduosiu už $150, 125 
roleliai, benčius ir kabinetas, iš
mokėjimais $50 cash ir po $10 i 
mėnesi.

NAGTTIS,
6512 S. Halsted St., Ist floor

BUčERNe ir groserne par
siduoda už prieinamą kainą tar
pe visokių tautų apgyventa, 4 
rūmai gyvenimui.

Kreipkitės:
4235 So. Kedzie Avė.

’ 2 FLATŲ medinis namas, 11 
kambarių, pigi kaina, turi būt 
parduotas tuoj aus.

P. TUSKA, 
539 W. 45 PI.

GERIAUSIA PROGA
$500

jmokėjimu gali pirkti naują 
bungalovv su lengvomis išly
gomis. Viskas kieto medžio, 
f urnas u apšildomas, luotas 30 
X125. Randasi ant Campbell 
Avė., arti, Marųuette Parko.

Z. S. Mickeviče, 
2423 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 4345

PARDAVIMUI 2 aukštų, 1 
kambarių medinis namas, Auk
štas, geras l/eizmentas su fur- 
nasu apšildomas. Gausit bar- 
geną nuo savininko. 1 lubos.

2615 W. 40th Placc

XKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 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 būda mokinimo I^e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Com m erčiai

3301 So. Halsted St., Chicago, III.
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos) 

lO3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy
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P A M O K O S 
LIET U V IV KALBOS 

Dideliems ir Mažiems 
Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Pėtnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų 

J. I. BRIEDIS
2816 Emerald Avenue 

Einu ir j namus 
Telephone Victory 7372

v... ........ - . ■ i.,. ■


