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Francijos ministerių 
kabinetas krito -

a

Šaukias pagalbos Rusijos 
alkanų vaikų armijos

Gresia minkštosios anglies ka
syklų darbininkų streikas

Premjero Painleve minis- Alkaną Rūsy vaiky armi- 
teriy kabinetas krito jos plaukia į Krimą

Naujai Francijos valdžiai su
daryti respublikos preziden-

> tas pakvietė Briandą

Krimas prašo Maskvon pagal
bos; besibastančiu benamių 
vaikų eaą 600,000 .
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PARYŽIUS, lapkr. 23.
Parlamento atstovų butui 278 
balsais prieš 275 atsisakius pa
remti vieną premjero Painleve 
finansų programo straipsnį dėl 
priverstino iždinės trumpater- 
mininių bonų konsolidavimo, 
premjeras ir jo kabinetas va
kar atsistatydino.

Respublikos prezidentas Du- 
mergue pakvietė buvusį užsie
nių ministerį, Aristidą Briandą. 
kad jis sudarytų naują kabipe- 
tą. Briand kaip ir apsiėmė, 
tečiau galutiną atsakymą žadė
jo duoti vakare.

Dviejų traukinių susidūrimas netoli New Yorko.^ Toj nelaimėj 9 žmonės buvo užmušti 
ir 31 sužeista.

lies kasyklą streikas

Zaglul organizuojąs rovė 
liuciją Egipto

Britai sustiprino savo policiją 
3,000 vyrų daugiau

23.
sa-

VIENNA, Austrija, lapkr. 
— Telegrama iš Jeruzolimo 
ko, kad padėtis Egipte pasida
rius begalo rimta. Esanti or
ganizuojama revoliucija, kurios 
prieky stovįs ministeris pirmi
ninkas Zaglul Paša. Premje
ras Zivar Paša užgynęs viso
kius susirinkimus Kairo gatvė
se. Del įvykusių jau šaudymų 
Britų policija tapus sustiprin
ta dar trims tūkstančiais vyrų.

Keturi darbininkai už
simušė, nukritę žemėn

MINNEAPOLIS, Minu., lap
kričio 23. —- Penki darbinin
kai, dirbusieji aukštai naujai i 
statomame elevatory, sulužes 
jų pastolams nukrito devynias
dešimt pėdų žemėn ant cemen
tinių grindų. Keturi jų vietoj 
užsimušė, o penktasis taip 
skaudžiai užsigavęs, kad vei-1 
kiaušiai ’irgi nebeišliks gyvas.

RYGA, Latvija, lapkr. 23.— 
Krimo sovietų pirmininkas Se
vastopoly kreipėsi telegrama į. _ 
maskviškės * valdžios sveikatos I Įjg|| |(|||| (|]||||(SlOSIOS 8H£
komisarą Semašką, prašyda-1 
mas pagalbos tūkstančiams be
namių vaikų, kurie, žiemai už
einant, dideliais buliais plaukia I j£|aUsia Coolidgeą, ar „valdžia 
iš vidurinės Rusijos j šiltesni darys ką kad plivertl|s 
Krinų. I dytojus sutartį pildyti

lą atsišaukimą išspausdino j 
Maskvos laikraštis Pravda. 
Krimo sovietų pirmininkas sa
vo atsišaukime sako, kad Se
vastopoly, Jaltoj, Aluštoj ir ki
tuose Krimo miestuose priplū
do daugybė klaiduolių <iikų. 
gyvenančių elgetavimu, vogimu E 
ir prostitucija. Sovietų pirmi 
ninkas apskaičiuoja, kad kai 
savaitė tokių vaikų atvyksta pc]^ —7
.1,000. Jis sako, kad jei žiema1 
busianti nešalta, vaikai* galė
sią šiaip taip manytis be dide
lės pagalbos, bet jei butų šal
čių, tai daugelis jų turėtų 
žlugti.

Pravda pastebi, kad benamių 
vaikų 
gėdos 
proga 
lionai 
I^nino vardo 
miams vaikams gelbėti. Non 
sovietų. laikraščiai skelbę įvai
rių sumanymų našlaičiams gel
bėti, tečiau, sako Pravda, nie
ko nebuvę padaryta.

Maskvos sveikatos 
riatas nesenai buvo 
kad Rusijoj esą apie 
stančių palaidai 
vaikų, 
komisariato raportas sako, kad 
tokių vaikų skaičius esąs dvigu
bai didesnis.

Reichstagas svarsto Lo
karno saugumo paktą

Kanclerius Lųther gina sutar
tis kaipo atkūrimą pastovios 
taikos Europoje

Prašo Coolidgeą įleisti 
grafiene Karolyi

Advokatai sako, kad sekreto
rius Kellog laužąs Jungtinių 
Valstijų konstituciją.

Pa., lapkr.
VVorkers

I .ewrs pa-

PHILADELPHIA, 
28. United Mine 
prezidentas John L. 
siuntė Jungtinių Valstijų prezi
dentui Coolidgeui laišką, klaus- 

;‘ | dainas, ar vyriausyliė norimi 
įsimaišyti ir priversti minkšto
sios anglies kasyklų liniukus 
dildyti JacksonviHČj padarytą 

i ar 
minkštosios anglies kasyklų 
darbininkai busią pateisinti, jei 
jie patys pavartosią priemonių 
kasyklų savininkams priversti 
sutartį pildyti.

Angliakasių vadas savo laiš- 

padėtis Rusijoj/ darant! didžinliai k„ k| a!ivillinkai. 
sovietų valdžiai >r ta l|msiraSiusiejį. sulartj> kaip nn. 
klausia kur dingę tie nu- L . pittsbur(,h Coal k(,mpa,lija, 
rublių, kur buvę surinkt) I,. ,, I Consolidated Coal kompanija,fondui oena-|r> ... . .Bethleheni Minės korporacija 

ir Pittsburgho, Rochesterio ir 
Buffalo gelžkelių kasyklų inte
resai sulaužę ir tebelaužą pada
rytą sutartį su darbininkais.

WASHINGTONAS, lapkr. 23.
New Yorko advokatų Cur- 

tis, Belknap and Fosdick firma 
laišku į prezidentą

BERLINAS, lapkr. 23.
Reichstage šiandie prasidėjo 
debatai dėl Lokarno saugumo’ 
pakto ir kitų su juo surištų su- kreipėsi 
tarčių. Iš viso matyt, kmi su- Coolidgeą, prašydama, kad jis 
tartys bus patvirtintos.

■ Kahclerius Luther, gindamasGriaus Kelloggo savavališką nuo- 
Lokarno pakto reikšmę, pasakė,'sprendi neįsileisti Vengrų gra- 
kad jo siekinys \ esąs sukurti j fienės Karolyi i Jungtines Val- 
naują ir geresnį pamatą ra- stijas, ir leisti jai atvažiuoti, 
miam visų Europos valstybių 
tarpimui. iš to gi išeiną, kad 
visi suvaržymai Vokietijos tu
rį būt panaikinti, visa, kas ne
suderinama su tikrąją taika, 
kas trukdo ramų rekonstrukci
jos darbą, kas trukdo Vokieti
jai galimybę mokėti reparaci
jas, turi būt panaikinta.

atmainytų valstybės sekreto-

17 įgulos žmonių prigėrė 
laivui paskendus

komisą- 
pranešęs, 
300 tuk- 

besi bastančių 
bet paskutinis švietime

Rusija laikysis nuošaliai 
nuo Jauty Sąjungos

MASKVA, lapkr. 23. Ei-

| Visos Italijos laisvų maso
nų ložos uždaromos

ROMA, Italija, lapkr. 23.* - 
Italijos Laisvų Masonų didysis 
meisteris, Domizio Torrigiani, 
įsakė visas masonų ložas Itali
joj likviduoti. Didžioji Rylų 
toža tečiau veiks ir toliau kaipo 
masonų organizacija, . taikyda
mos prie naujo įstatymo prieš 
slaptąsias draugijas, ir bus or
ganizuojami nauji jos skyriai.

RIO I>E JA NEIRO, Brazili ja, 
lapkr. 23. - Brazilijos laivui 
Mogy plaukiant į Bahią sprogo 
garinis katilas. Sprogimas su
draskė laivą ir jis paskendo. 
Septyniolika įgulos žmonių 
prigėrė. Vien tik laivo kapito
nas ir vienas jurininkas buvę 
plaukusio į Janeiro prekybos 
laivo Cerro Azul išgelbėti.

Du užmušti automobilių 
i\elaimej Herrine

AR NORI KĄ PARDUOTI 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

jpareigas Litvinovas šiandie pa- 
1 reiškė, kad sovietų Rusija 

J esanti tvirtai pasiryžus laikytis 
nuošaliai nuo Tautų Sąjungos'. 
Lokarno saugumo Sutartys nė 
kiek nepakeisiančios sovietų už-

Naujienos pagelbės jums. sjenjų politikos.
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau-' 
j ienose ir skaito klasifikuotų-! 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra-' 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų 
nos: vienas colis (apie 30 
žiu) vienai dienai, $1.05, 
giau kaip vieną diena 92 centai 
| dieną; asmenų paieškojimai *
po 70 centų už colį į dieną. 1 

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie- * 
nose.

Skundžia sovietų vald
žią dėl $45,587,000

kai- 
žod- 
dau-

| NEW YORKAS, lapkr. 23.— 
[Advokatas F. 1). Kohler, atsto- 
Ivaująs vietos Usetifco, Ine., 
korporacijai, įnešė į aukščiau- 
sįjį teismą bylą išieškoti iš Ru
sijos sovietų valdžios $45,587,-

Atsisakė padidinti algą 
statybos darbininkams

1. : __' i •

NEW YORKAS, lapkr. 23.— 
Builing Trades Employers aso
ciacija atsisakė išpildyti staty
bos darbininkų unijos reikala
vimą, kad nuo ateinančio sau
sio 1 dienos statybos darbinin
kams butų pridėta algos, apla
mai, 14 nuoš. Del tos, priežas
ties gali kilti streikas.

i

BUENOS AIBES,, Argentina, 
lapkr. 23. 
stijų 
kurs 
liavo

Buvęs Jungi. Val- 
karo sekretorius Weeks, 

lankėsi Argentinoj, iške

>riai, Sophy Kapnist, Mario Kar- 
poff ir Vera Karpoff Past^roff, 
skundžiasi, kad sovietų valdžia kričio 23. — Aeroplanui 
atėmus iŠ jų aukso rublių, puo- kritus Žemėn užsimušė 
šmens brangmenų ir nuosavy- juo jaunas San Francisco milio-

REDWOOD CITYi, Cal lap-
nu- 

lėkęs

^m-mnŲV*11***^^*1***^/^**"**^01 bių vertės 45,587,,000 dolerių. nininkas, Arčhibald Young.

I1ERRIN, Ilk. lapkr. 28. - 
Automobiliams susimušus va
kar čia du automobilistai buvo 
užmušti, o keturj kiti skaudžiai 
sužeisti.

li AVA’NA, Kuba, lapkr. 23. 
—Kubos Ambasadorius Jungti
nėms Valstijoms, Rafael Ąba- 
Ui, išvyks j VVashingtoną savo 
pareigų eiti lapkričio 26.

SORRSį
Chicagai ir apielinkei oficia

lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galima laukti lietaus ar 
sniego; mažumą šilčiau, stip
rokas žiemos vakarų vėjas.

Vakar temperatūra siekė, ,mi- 
nimum 20°, maksimum 32° F.

Šiandie saulė teka
džiasi 4:23 valandą.

6:50. lei-

f

Axlvokatai nurodo, kad sek
retorius Kellogg ne tik pasisa
vinęs sau galią daryti savava
liškus sprendimus prieš drau
gingų valstybių piliečius, bet 
ir savavališkai trempiąs pirmąjį 
Jungtinių Valstijų konstituci
jos papildymą, kurs nusako, 
kad žodžio laisvė neturi būt 
varžoma. Valstybės sekretorius 
savo sprendimą remias kongre
so 1918 m. Spalių 16 d. aktu, 
papildytu dar 1920 m. birželio 
5 d. aktu, kuriuo nusakoma
kad anarchistai ir kitokį ak
mens, nariai organizacijų, skel
biančių nuvertimą Jungtinių
Valstijų valdžios su jėgos pa
galba, neturi būt įsileidžiami A- 
rtierikon. Bet gi grafiene Ka
ruly i visai nesanti anarchiste, 
nei aplamai neįeinanti į katego
riją žmonių, kurie skelbia nu
vertimą valdžios su jėgos pa
galba, o todėl jai aukščiau nu
rodytas įstatymas visai negalįs 
būt taikomas.

Komunistų vadas, Z. Fos- 
ter, esąs pašalintas

(Jai turėsiąs visai trąuktiA iš 
komunistų workers partijos.

NEVV YORKAS, lapkr. 23.- - 
VVilliam Z. Foster, Amerikos 
Komunistų lyderis, kurj komu
nistų workers partija praeitais 
rinkimais statė savo kandidatu 
į Jungtinių Valstijų prezidento 
vietą, dabar, Maskvos įsakymu, 
tapo iš vadovybės, iš worker,s 
partijos pirmininko vietos, pa
šalintas.

Kaip Fdsteris, taip ir Char 
les E. Ruthenbergas, — pasta 
rasis yra vadas komunistų ma 
žumos ..lakeijos, kuri, Mas^vo- 
tarimu, turi vadovauti workerc 
partijai, — abudu dabar yri 
Rusijoj [Tai yra netiesa. Ruth
enbergas, vvorkers partijos sek
retorius, yra Chicagoj. Rusijoj 
jis nebuvo.] ir abudu stengias 
apginti savo bylą prieš trečioje 
internacionalo vadą, Zinovjevą 
Tikruoju gi Amerikos workers 
partijos vadu yra kažin koki 
“P. Green”, sovietų valdžiom 
agentas Amerikoj.

Vietos komunistai pareiškia 
nuomonės, kad jei Fosteris, bū
damas dabar Maskvoj, nesuge
bėsiąs palenkti Zinovjevą save 
pusėn, tai nepžilgio jis turėsiąs 
visai workers partiją apleisti.

15 mėty vaikas pasmerk
tas mirties bausmei

PM1LADELPIA, Pa., lapkr. 
28. — Valstijos aukščiausia* 
teismą# patvirtino žemesniojo 
teismo sprendimą, kuriuo pen
kiolikos metų vaikas, William 
Cavalier, buvo pasmerktas Xr- 
ties bausmei. Vaikas buvo mi
tinamas dėl nužudymo savo 
močiutės.

Latvijos-Estijos kari
nis susiartinimas

RYGA, spalio 30.. [Ęlta]. 
Latvijos krašto apsaugos mini
steris pulk. Bangerskis pareiš
kė, kad artimesniam kontaktui 
palaikyti tarp Latvijos ir Esti
jos kariuomenių keli latvių ka
rininkai esą prikomandiruoti 
prie estų armijos ir, atvirkš
čiai, estų karininkai prie lat
vių kariuomenės.

Kaunas ir Ryga nuga
lėjo Varšuvą

Vakarų susisiekimas su Rytais 
cit per Kauną ir Rygą.

KAUNAS, spalių 30 [Kita .
Šiomis dienomis grįžo iš 

Haagos tarptautinės geležinke
lių tvarkarašc'iams nustaty i 
konferencijos Lietuvos susi
siekimo ministerijos atstovi-i, 
geležinkelių direktorius in 
Sabaliauskas ir inž. I>andsL< - 
4as. Tokios konferencijos ren
kasi* kasmet rudenį ir nust i' » 
ateinantiems metams geležin
kelių tvarkraščius tarptau. - 
niam susisiekimui, šioj kon1 - 
rencijoj nustatyta- tvarkara 
tis pradęs veikti 1926 m. gegu
žio mėn. 15 d. |

Konferenci joj dalyvavo, vi: ų 
Europos valstybių geležinkeli] 
atstovai. Rusija ir Ispanija š j 
metų konferencijoj .dalyvavo 
pirmą kartą.

Tobulinant tiesioginį susisie
kimą tarp Rusijos ir vakai i] 
Europos Lietuva radikaliai pa
keitė tarptautinių greitųjų r 
pagreitintų traukinių (Nr.
2, 3 ir I) tvarkaraštį. N in a 
tvarka žymiai sutrumpintas k *- 
lionės laikas iš Ru-ijos i v .- 
karų Europos valstybes ir at
gal. Susisiekti vakarų Europ ii 
su Rusija per Varšuvą tvarka
raštis nustatytas su nakvyne 
Varšuvoj, kas sudaro kel i- 
viams daug keblumų. Mu- ų 
atstovų pasiūlymą nustatyti 
tiesioginį susisiekimą peri - 
tuvą be sustojimo konfereiu i- 
ja priėmė. Esant tokioms ke
lionės sąlygoms, kelionė iš vi- 
kart] Europos daug patogesnė 
per Kauną ir Rygą, negu per 
Varšuvą.

Konferencija truko nuo spa
lių 19 iki 24. Olanduose' kon
ferencijos dalyviai patyrė daug 
nuoširdumo ir vaišingumo. Ki
tais metais konferenciją numa
toma šaukti Baden-Badene.

MEDŽIOTOJAS PRIGĖRĖ
SIOUX CITY, Iowa* lapkr. 

23. — Apvirtus valčiai, kuria 
jie plaukė Mįssouri upe meduo
dami, vienas medžiotojų, darbi
ninkas Ffank^ Bielskis, 42 metų, 
prigėrė, o kiti du jo draugai 
daug prikentėjo šaltame vande
ny, ligi pagaliau buvo išgelbė
ti.

Pasiskandino, surikęs 
“No help wanted!”

ties Wood- 
šį rytą šokęs 

pasiskandino kažin 
Netoliese buvo du 

jj
gelbėti, 

dar

DETROIT, Mich., lapkr. 23.
— Detroito upėj 
ward Avenue, 
vandenin 
koks vyras,
policininkai, ir jie, pamatę 
šokantį į upę, puolė 
bet savižudys, kyštelėjęs 
galvą iš vandens, suriko jiems: 
“No help wanted!” ir pranyko 
vandeny.

4 asmens mirė pavalgę 
negeros mėsos

IIANNA, Wyo., lapkr. 23. — 
Vietos angliakasio, Gus Collin- 
so, šeimynai pavalgius mėsos 
vakarienei, visi šeimynos nariai 
tuojau susirgo, ir neilgai tru
kus keturi jų mirė dideliau- 
siuose skausmuose. Penktas 
dar gyvas, bet irgi vargiai be
gu pasveiks. Matyt mėsa bu-
vo ar sugedus, ar užnuodyta.

--------- - -i ................................................................................................. ..... .......................... ' ■

Siųskit per Naujienas
1 PinigusLietuvon ant Kalėdų

eJau dabar yra laikai 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 siuntinjs, pasekmingai 
siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą N1 aujienos nusiun
čia į visas pasaulio dalis.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o.vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 

' RENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.
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KORESPONDENCIJOS
*

Racine, Wisc.
Svarbus pranešimai. - 

sekęs parengimas.

G. D. L. K. Vytauto Ima Divizija Raiteliu
Rengia

IŠKILMINGA BALIU DOVANOMIS
Ketverge, Lapkričio-Nov. 26 d., 1925 ■

(Ih'kaumes vakare)

Krenciaus Svet.,4600 So. Wood St.
Pnnlžia 5:00 va), po piet Muzika po vadovyste Venckevičiaus
Norintieji įstoti j šią*draugijų, buš priimami be įstojimo mokesčių.

Draugystė Atgimties Lietuviu Tautos 
Vyry ir Motery rengia

Kepurini Baliu
Trečiadieny], Lapkričio 25 d., 1925

Tautos Bažnyčios Svetainėje
3501 S<>. Union Avė., Uhicago, III.

Pradžia 7:30 tai. va|$.

Bus duodamos dovanos už gražiausiais ir puikiauses kepures, 
šokiai prie geros muzikos. «

Nuoširdžiai kviečia RENGIMO KOMITETAS.

Pilieti, žemaiti ir Aukštaiti, ar Tu dar ne
skaitei “žemaičio”, kurs išeina Telšiuose?! “že
maitis” įdomiausias laikraštis ūkininkams ir vi
sų kas jį sykį paskaito labai mylimas, “žemai
tis* turi juokų priedą “Pliumpis”, kurs iki aša
rų prijuokina. Skubėk užsirašyti, nes jis labai 
yra pigus, laikraščių pats pigiausias: metams 
kainuoja 8 Lt.,*pusei — 5 Lt., 3 mėn. — 3 Litai.

F

“ŽEMAIČIO” REDAKCIJA 
Telšiai, Kalno gat. 23 Nr.

Kam įdomu žinoti, kas dabar dedasi Lietuvoje, 
tam geriausiai gali patarnauti laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
t 3 • v x z

M 
l J

5 J

y

Leidžiamas Lietuvos Socialdemokratų Partijos. 
Išeina Kaune vieną kurtą per savaitę.

"SOCIALDEMOKRATAS” yra skelbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lie
tuvos Socialdemokratų Partija ir kurias ji iki šiol per 30, metų ugdė 
ir gynė.

"SOCIALDEMOKRATAS” yra vienintelis Lietuvos darbininkų laik
raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gy
venimas, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI,
palaikykite Lietuvos darbininkų laikraštį užsisaky

dami jį satf ir savo giminėms Lietuvoje!
KAS NOKI DOVANAI GAUTI "SOCIALDEMOKRATĄ”, tegul su
renka 5 skaitytojus, atsiunčia už juos pinigus, tai gaus vieną laik
raštį per tiek pat laiko dovanai.
KAINA: Amerikoje metahvg $2.40; pusei metų $1.20.

Lietuvoj įdėtame $1.20; pusei metų 60 centų. '■
ADRESAS: "Socialdemokratas”, Kaunas, Kęstučio 40, Lithuania.

LIETUVOS' DARBININKŲ JAUNIMUI YRA 
LEIDŽIAMAS MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

leidžiu Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga "žiežirba 
KAINA MATAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30 centų.

ADRESAS: “žiežirba”, Kaunas, Kęstučio 40,
LITHUANIA

*
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Nusi-

ruošia

senovei
35 k p.

norėdami:
PIRKTI, PARDUOTI AR M AL* 
NYTI VISADOS KREIPKITftS ’ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

FĄBJONAS _Cu

SKAITYTOJAU!

809 w. 351h SI., Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir b 
Parduodam Laivakortes. į

lapkričio 8 d., 3 vai. po pie
tų Turner salėj įvyko sLa 10 
apskričio, drauge 100 kuopos, 
parengimas su programų. Iš
pildytas šitoks programas. Dr. 
Al. Margeris davė vietos lietu
viams paskaitų temoj: ‘‘Proto 

Aiškiai, supranta- 
proto 
dulko 

prota- 
ir pil- 
paten-

Sveikata”.
mai ir plačiai išdėstė 
sveikatų ir priežastis 
žmonės netenka sveiko 
vimo. Publika klausėsi 
nai likosi pamokomis
kinta. Išbaigęs pamokas Dr. 
Al. Markeris atsakinėjo į klau
simus. Varde 10 apskričio ir 
vielos lietuvių, lir. AL 'Marge- 
riui tariu širdingų ačių už jo 
prielankumų tarnauti visuome
nei.

Po pamokų Kenosha "Dai
lės .Ratelio" mėgėjai gyvai ir 
gerai sulošė veikalą "Susipra
to.” Lžbaigus programų, prie 
Grimalių muzikos tęsėsi šokiai 
iki 11 vai. naktie,“. Pelno liko 
.f 36.14.

Dėkingi esame Kenoshos 
Dailus Batelio mėgėjams už 
dalyvavimą be atlyginimo pro
gramų. Tariame ačiū visai da
lyvavusiai publikai.

Lietuvių Dramos Kliubas vi
su smarkumu imasi už lavini
mosi kas trečiadienio vakaras, 
7 vai. vakare, savo kliubo kam
baryje, 310 'Main SI. Sueina ir 
lavinas lošimo, dainų ir, ant 
užbaigos, gimnastikos. Mano
ma sudaryti ir stygų orkestrą. 
Į tą Itliubą buvo įsimaišę ra
mybės trukdytojai ir pridarė 
nemalonumų, bei nieko * nepe
šę pasitraukė iš jo. L. D. Kliu
bas nutarė laikytis po 
po A. L. L. Sandaros 
čarteriu.

Šis L. D. Kliubas 
linksmą vakarėlį lapkričio 26 
d., Thanksgiving dienoje,/lini
jos salėj; pradžia 2 vai. po 
pietų. Vakare svečiams bus 
patiekta vakarienė. Ateikite 
vietiniai lietuviai, atvažiuokite 
ir kaiminai, visi drauge peši- 
me didelį kalakutą ir šoksime 
prie Grimalių orkestro iki vė
lyvam vakarui.

, Lapkričio 211 d. Turner sa
lėj dvi kolionijos | daigią drau
ge subendrintomis spėkomis 
ruošia įdomų ir didelį progra
mų.
Dailės Batelis, 
no

Iš vienos puses Kenosba 
iš antros Haci- 

Jaunų (Lietuvaičių Choras. 
L. T. Sandaros 35 kp. ir L. 
Kliubas. Kenoshiečiai atvy- 
dainuos ir stygų orkestras

mes

D. 
kę 
skambins.1 linksmins veikalėlius. 
Jau teko girdėti, kad savo ga
bumais jie stebuklus yra mums 
pasirengę parodyti.
i stebuklus netikini, bet svar
bu bus pamatyti. Raciniečiai’ 
sulos dvi komedijas ‘‘Nuo 
Ausies lig Ausies" ir "Dūše
lės". Jaunos, lietuvaitės sudai
nuos keletą dainų. Po progra
mų tęsis šokiai, paprastai kaip 
visuomet iki vėlumai, lad var
de abiejų kolionijų rengėjų 
drystu kviesti vietos ir apie- 
linkią kolonijų lietuvius ateiti 
lapkričio 29 d. į Turrier Hali,

M. Kasparaitis
....... ......... . —............... . 1

Salti
Sustabdo į dieną
Pora dožą HilPs sustabdo šaltį — į 

24 valandas.
Sustabdp ir galvos skaudčjimą, karš

ti, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
na visą kūną. Ir nepalieka blogy pa« 
sekmiu.

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalČiy priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą HilPs ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiokos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARĄ > QUIN!NE
Raudiniu Dėžė su paveikslu

NAUJIENOS
Kalėdų Dovana

f

Artinasi 1 Kalėdos. .Kįekvieųas pagal seną 
įprotį pradeda rūpintis ko.kią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir •draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana— NAUJIE-

■ NOS. ' ' ’ ; ‘• TĮ • I l' II t . ‘ ‘ .

Gavęs žmogus Kalboms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visą metą. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausią naudą, — 
.jalės daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus — kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui) net ir ke
dentis mėnesiams./ * •
I Lietuvą labai paranku*užrašyti SUBĄ 
TOS NAUJIENAS. Lietuvoje -žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
$1.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Serganti Žmonės
Jei norite us- 
ruti pagelbą 
nuo savo kenr 
tėjimų eikite 
| naujai |s- 
telgtą EIJRO- 
PINI-AMERI- 
KONJAKĄ 
SVEIKATOS 
ATGAVIMA 
—••LINCOLN 
M E D I C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra Į- 
rengtai vė
liausios matiem 
marinomis i n -gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių žmonių. Daugelis mujų 
gyduolių yra atgabenta ift kitų ėalių. 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehrlich’o 606 ir 914 Oficia
lia Vokietijos Prirengimas. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos Su musų naujausiu meto
du, {leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
į kraują, šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaiSta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas — DR. 
BOWES — priptfžintas specialistai p<r 
daugelj metų tarpe gydytojų, teikia as
menini prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, fconų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAMINACIJA ir 
kraujo išbandymas laboratorijoj, taipgi 
ilapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labai mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su- 
taupykit savo laiką ir pinigų, nes per 

•tolimesni laiką visvien jus ateisit | m u- 
sų įstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylė «u kitais gydyto
jais. Ai yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE

DR. BOWE8 
SPECIALISTAS IR MEDIKAMS 

DIREKTORIUS
8 South Clark St. 

2-ras a u glitas . 
Viršuj Triangle Restguranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro 
OFISO VALANDOS: Panedėly. Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:30 
vakare. Utarninke, Scredoj ir Subatoj 
nuo V ryto iki 8 vakare. Nedėliomis ir 
Šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

Garsinkities “NAUJIENOSE

Del skilvio ir vidurių nesma
gu nių iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ —

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

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

C AT NO. 1163

Vardas

Adresas .

Miestas .......................... State
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Parašė S. E. Vitaitis, 

("Tėvynės" Redaktorius)
Dydžio, 6x9 colius, pusi. 366
Šią knygą privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atras sau pažįstamų vaiz
dų ir pajaus pats save. J vairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vienų; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa- 
rapijonų su kunigais; kunigi 
dorybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius 
santikius katalikų su f'bedie 
viais”, Kapucino darbus ir jn
pasekmes; vaidus šeimynose, ir 
pagalios,'žmones braidančius gy 
venimo dumble.

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

Knygos kaina: popieros apda 
rais — $2.00, audimo apdarai,1 
— $2.50.

Galima gaut "Naujienose" 
1739 S. Halsted St. Chicago, 111

Babies Love It:

MRS. WlNSLOW'l
Syrup
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SveiKatos Dalykai

Kaso Dr. A. J. Karalius, 
3308 So. Morgan SI., 

Chicago, III.

Kiek mėsos?

žmonės klau-Labai dažnai 
šia: kiek mėsos 
šiuo klausimu ganu paikų pa
tarimų prisiįvnka. Vieni nuo
latos kalba apie kiaulienos ken
ksmingumą, kiti apie rūkytų 
mėsų pragaištingumą, treti vi
sokias nelaimes suverčia ant 
mėsos... * »

Kiek mėsos - gan painus 
klausimas. Sunkų darbą dir
bantis žmogus ir patsai žino, 
kad jam reikia daugiau mėsos, 
ypatingai žiemą. Lengvą dar
bą dirbą žmonės dažnai per
daug mėsos valgo. Vienok •- 
čia noriu aiškiai pasakyti — 
nėra pamato kaltinti mėsa už 
vidurių sukietėjimus ir viso
kius kitus virškinimo aparato 
pakrikimus. Dažnai mėsa to
kiuose atsitikimuose visai ne
kalta.
Proteinas.

Be proteinų musų kūnas krin
ka. Tai jau senai įrodyta tei-’no rakščių 
sybe. O mėsa kaip tik ir yra svarbių, 
geras proteinas, I““ ’’’ 
absorbuojamas (lengvai virstąs 
kunu). Tyrinėjimais senai į- 
rodyta, kad be proteinų gyvū
nai nyksta. Žmogus dar dau
giau. Proteinais vadiname to
kias medžiagas, kurios atstato 
musu kūne nuolatos nykstan
čias celes. Mat celės nuolatos 
gimsta, auga, atlieka savo dar
bą ir paskui miršta — mirusių 
vieton reikia naujų. Protei
nai kaip tik ir yra, toji me
džiaga, iš kurios tos naujos ce
lės pasidaro. Proteinus kar
tais lietuviškai vadina balty
mais, nors tatai terminas (žo
dis) reiškia tiktai dalį protei
nų, būtent albuminus.

Augaluose ir-gi 
proteinų, bet maža ir 
gan neparankus. N 
kalo anglai ir sako, kad jautie
na pasaulį valdo. įlindai (hln- 
dusai) Indijos? labai skaitlingi 

tenais jų milionai, bet keli 
tūkstančiai jautieną valgančių 
anglų juos lengvai valdo. įlin
dai mėsos nevalgo. Kinų tau
ta tur būt skaitlingiausia. Ki
nai maitinasi ryžiais, proteinų 
jie beveik negauna, 
kinai atsilikę, silpni 
kai musės miršta... 
t iena valdo pasaulį, 
butų pasakyti: mėsa 
valdo.

randame 
tie patys 

e be rei-

Ir, žinote, 
jų vaikai 
Taip, jau-

Geriaus 
pasauli

Plytos musų kunui atstatyti.
Skrandis ir . žarnos suvirški

na mėsą, suskaldo proteiną j 
amino rakštis, iš kurių protei
nai sudaryti. Tos amino rak
štys tai plytos, iš kurių buda- 
vojama kūno proteinas. Su
rasta apie aštuoniolika amino 
rakščių. Kiekvienas gyvūnas 
reikalauja kitokių amino rakš
čių — nes jo ‘proteinas trupu
tį kliokis. Kiekvienas gyvū
nas .reikalauja kitokių amino 
—rakščių, - nes jo proteinas 
kitokis. Kiekvieno gyvū
no audiniuose, mat, truputį ki
loki proteinai. Kartais daug 
kitoki. čionais, žinoma šituo 
klausimu mes nesirūpiname: 
tai be galo painus klausimas.

Dabar 
virškinti 
rakštys 
ris juos 

arba 
reikia 
negu

Pd

truputį giliaus. Su 
proteinai arba amino 

pereina į kraują, ku- 
išnešioja visiems ku-

no audiniams atstatyti 
naujiems subudavoti 
daugiaus amino rukščių, 
žemesniems gyvūnams, 
prastai pasidaro perviršis: at 
stačius nusidėvėjusius audinius 
ir subudavojus naujus dai 
daug amino rakščių pasilieka 
Aplamai imant, vos pusė jų tie 
sioginiai tesuvartojama. O aiš
ku kame dalykąs. štai: gy
vūnuose, kaip sakiau, protei
nų arba tų vadinamų amino 

kūnas pa- 
reikia, atsi
kąs netinku 
mes ir vai-

rakščių, kolekcija daug prastes
nė už tai žmogui reikia jų 
daugiau paimti, kad butų iš ko 
pasirinkti. Musų 
ima daugiau negu 
renka kas tinka, o 
pašalina. Reiškia,
gome daugiau mėsos, negu ku
nui iš tikrųjų reikia. Jei per
manai valgysime., arba jei val
gysime tiktai tiek, kiek reikia, 
tai musų audiniai neturės iš ko 
pasirinkti, ir visas kūnas nu
kentės. Dar sykį: štai dėl ko 
valgome daugiau mėsos, negu 
kad tikrai reikia. Ir išmin
tingai darome.

Augalų proteinai.

Suvirškinti augalų proteinai 
suteikia neblogą kolekciją ami
no rukščių, vienok musų kūno 
atstatymui ir naujų audinių su- 
budavojimui mėsos proteinai 
suteikia daug geresnės medžia
gos, išrankesnės medžiagos. 
Augalų proteinai visai neturi 
žmogaus kunui reikalingų ami- 

bent kai kurių, 
falų proteinais 

lengvai ’ kūne'maitinami gyvūnai nyksta: pie
no proteinas juos sustiprina. rna> tiktai apie pusė jų su- 
Tai tyrinėjimų daviniai. Ty
rinėtojai surado, kad smage- 
nys, jaknos, inkstai, širdis gy
vūnų žmogui suteikia daugiau
sia pageidaujamu amino rakš
čių. Paskui eina riebi mėsa, 
pienas, kiaušiniai; galų gale 
augalų proteinai.
Apsunkina jaknas.

Jau sakėme, kad proteinai 
suskaldoma į amino rakštis, 
kad paskui iš tų amino rakš
čių dirbama audiniai arba nu* 
dėvėti taisoma, kad nemaža tų 
rukščių pasilieka nesunaudota. 
Jaknos tas rakštis sunaikina. 
Naikinimas visokių kunui ne
reikalingų ir nuodingų medžia
gų, tai jaknų darbas. Su tom 
rukštim jaknos šitokiu budu 
apsidirba: iš amino rukščių 
paknos padirba urėj'ą, kurią 
inkstai pašalina su šlapimu, ir 
eurkų, kurį audiniai sudegina. 
Ir čionais galima paduoti ar
gumentą' Būtent štai kokį: 
jei tamista valgysi augalų pro
teinus, tai tamistos kūne nebe
bus kiek reikia tų plytų (tų 
medžiagų), kuriomis atstatoma 
nudėvėti audiniai ir iš kurių 
nauji padirbama. Laikui bė
gant tamistos kūnas silpnės. Ki

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Soredoj ir PStnyčioj nuo 9 -iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OL1S
ADVOKATAS

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

Vuku litis
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—-9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyčios.

JOHN H. BORDEN 
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Rępublic 9600

Vienas Jų
Atsiranda

taip sakant, augalu proteinai 
silpnina jaknas.
Vegetai innizmas.

Musų pasauly daugybė viso
kių prašmatnumų.
—vegetarianizmas. 
lengvų galvelių žmonių, kurie 
skelbia buk valgymas augalų— 
išganymas visiems ligoniams. 
Jus atmenate tokių žiopteliu 
ir lietuvių tarpe. Jie visą bė
dą suverčia ant mėsos.

Trumpai ir aiškiai pasakome: 
mėsa musų kunui suteikia pro
teinų - tų plytų, iš kurių sta
toma nauji audiniai ir atstato
ma nudėvėti. Ir tie proteinai 
(mėsos) ne tiek apsunkina jak
nas, kiek augalų proteinai. Rei
škia, mums reikia mėsos. Kar
tais mėsą gali pavaduoti kiau
šiniai, pienas, sviestas, bet vis
gi vidutiniam piliečiui 
be mėsos gyventi.

Perdaug rnėso^*
Bet perdaug mėsos 

kenkia. Kenkia visokis 
šis . Kas perdaug, sakoma, tai
Šolauk. Jei vartojama per
daug mėsos, tai žarnose jinai 
(mėsa) pūva ir pagamina nuo
dų, kuiie paskui kūną silpnina.

Perdaug augalų proteinų.
Toki augalai kaip pupos ir 

žirniai suteikia daug proteinų. 
Vartojant perdaug šitų protei
nų žarnose ir-gi atsiranda pa
vojingas puvimas, kuris kunui 
ne mažiaus užkenkia. Tyrinė
jimai aiškiai įrodė, kad auga
lų proteinai sunkiau virškina- 

virškinamą, o kita pusė žarno
se stačiai pūva.
Ką valgyt?

a

Kai kuriems ligoniams mė
sa kenkia. Ligonis, žinoma, 
gauna tinkamų patarimų ką 
valgyti. Sveikam žmogui ge
riausia valgyti viskas: mėsa, 
daržovės, javai, vaisiai ir tt. 
Juo daugiau maišytų daiktų, 
juo sveikiau. Be proteinų gy
venti negalima. Ekonomingiau- 
sias proteinų'1 sftlfflįjg yra mėsa.

Del 
Odosligų 
žmonės, kurie tur| niežėjimus yer 

metų eilę, gauna ramų miegą ir pa
ils; bevartodami Cadum Ointment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik Ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Oi«tmęnt yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių,- užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

. NAUJIENOS, Chicago, ni.

St., kampas 31 tat

neverta
visiems 
pervir-

LIETUVIAI DAKTARAI

&

Namų telefonas Yards 1G99 
Ofiso Te). Boulevard 5918 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonai* i
i

Tel. Blvd.
M. w oii 

BANIS

AKU1ERKA
Pasekmingai Pr
aniauja mote- 
ima prie glmdy- 

m o , patarimai 
lykal moterim*

Ir merginome.
3113 Soatb 
Halsted St.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA

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

Už dylią pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote 
rims ir mervi 
nonis kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

Lietuviai Advokatai
.. .... • . i.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. duo 9-4 |
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1318

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
s

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisaą
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 8225 
Vąlandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

Garsinkities Naujienose

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W; Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas tu.Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavojl- 
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890 ::

Vak. 3223 S. Halsted St^ Chicago 
TJel. Yards 4681

INM " -----------------------------

A. E. STASULANt
ADVOKATAS 

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

Cicero KetVergo vakare 
1917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 

jatoj nuo 1-7 v. v.
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

___ _jdgeport(
6-8 v. v. Subato,

>
A. L. THOMAS 

LIETUVYS ADVOKATAS 
12037 Normai Avė.
Tel. Pullinan 7097 • 

Veiia bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, mdrgičiai.

f_______

Su Krutamą Povo k-lij
Mokslo ir Gamtos Stebuklai y- 
ra atgabenami t.ea’.otf pa* m u- 
hų daria. Jų vertė priklauso 
nuo mūzų RURebunio nUki.ii ir 

vaizdžiai Jom pamatyti.

i DR. G. SERNER O. D. 
Lietuvis Akių Specialhtaa z
3333 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki !• 
Nedėiiomia. nur H) iki 1

Akiniai $5 ir augsčiau

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. Ir 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 Av«M Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

W ——   I —I

/ .. ...................... '

j

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare 

Kasdien «'

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

h
h
H

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Westem Avė;
Valandos:

M
>4

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR., M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Aehland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 Iki 12 d.

N . ...........  m ■ ' ........ ■■

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, 111.

3

^DR, HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
I8th S t., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4188
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashiand Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vantų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 11d 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000
n, ..........  i -J

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted SL, Chieaga 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Leomis, kampas 18 ir Bl«« 
Island. Ofiso vaJahdos nuo 2 Ud 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Falrfax 6858

Phone Canal 1718-0241
* Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS.IR CHIRURGAS

Kampa* Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki ,4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 ild 8 ▼.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininke
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės: 

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149
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Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Port Office 
>f '’hicaRO, III., vnder the act of 
Jlt-vh 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
d rovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8580.
» -----  - - ' -------- . ------------------- L

DAR APIE TĄ “SĄMOKSLĄ” PRIEŠ MUSSOLINI.
• •••••• • • • • • • 

KAS TIE “SĄMOKSLININKAI”?

VALDŽIOS SĄMOKSLAS PRIEŠ OPOZICIJĄ.
• • • • • te

FAŠISTAI BIJOSI BYLOS DEL MATTEOTTI 
NUŽUDYMO.
___________M,

Atėjusieji iš Europos laikraščiai paduoda įdomių 
smulkmenų apie menamąjį “sąmokslą” prieš Italijos dik
tatoriaus gyvybę.

Kaip jau buvo pranešta telegramose, policija pir
miausia suėmė šiuos tris asmenis, buk tai susitariusius 
nužudyti Mussolinį: buvusįjį parlamento atstovą Zani- 
boni, masonų vadą gen. Capello ir redaktorių Onaglia. 
Apie tuos asmenis dabar mes patiriame ve ką: Zaniboni 
daugiaus, kaip metai laiko atgal yra nutraukęs ryšius su 
socialistų partija. Vienos žinios sako, kad jisai pats pasi
traukė, kuomet partija nepritarė jo nusistatymui \ linkui 
fašizmo; kitos sako, kad jisai buvęs pašalintas partijos 
centro nutarimu. Atstovas Zaniboni, mat, stengęsis 
sutaikyti profesines, dąrbininkų sąjungas su fašistinėmis 
sąjungomis. Paskutiniais rinkimais į parlamentą, jisai 
jau statė savo kandidatūrą prieš socialistų kandidatą, ir 
nebuvo išrinktas.

Kitu du “sąmokslininku” yra taip pat įdomus 
asmens.

Apie gen. Capello rašoma ve kas: jisai buvo karštas 
fašistas dar prieš tai, kai Mussolini paėmė į savo rankas 
valdžią. Gen. Capello dalyvavo garsiajame “ėjime į 
Komą”, kuris tapo “apvainikuotas” fašistų diktatūros 
įsteigimu.

Masonų ordene tas fašistų rėmėjas darbavosi, kad 
masonus padarius fašizmo šalininkais. Bet jisai čia ne
turėjo pasisekimo, nes dauguma masonų yra griežtai nu
sistatę prieš juodmarškinius.

Gen. Capello taip pat važinėjo į kitas šalis, organi
zuodamas fašistus. Jisai dar 1922 m., pav. buvo atsilan
kęs Vokietijoje ir laikė konferencijas su Hittler’io bei 
Ludendorffo organizacijų vadais. z

Trečias, “sąmokslininkas” Onaglia yra katalikiškos 
jaunuomenės sąjungos narys ir katalikų dienraščio 
“Popolo” redaktorius. z /

Šitą asmenį policija, palaikiusi kalėjime dvejetą die
nų, paleido. Ir buvo paskelbta, jogei ji paleidusi jį dėl to, 
kad jisai “išdavęs” kitų dviejų “sąmokslininkų” planus.

Šitos žinios rodo, kad visi trys “didžiausieji kaltinin
kai” turėjo arba turi kokių nors ryšių su fašistais. Re
daktorius Onaglia išduoda valdžiai “sąmokslininkus”; 
gen. Capello darbavosi fašistų naudai tarpe masonų, o 
buvęs atstovas Zaniboni mėgino suartinti su fašistais 
darbininkų unijas.

Todėl galima numanyti ,kad jie buvo suimti ne dėl to, 
kad jie rengęsi nužudyti Mussolini, bet greičiausia dėl to, 
kad jie norėjo padėti jam. Labai galimas daiktas, kad 
tarp jų ir valdžios buvo padarytas sąmokslas, kad valdžia 
juos “suareštuos”, o jie paskui, neva “išduodami savo 
draugus”, įskųs valdžiai tas organizacijas, kurioms jie 
priklausė arba priklauso. '

Ir iš tiesų, puola į akį tas faktas, kad valdžia, suim
dama “sąmokslininkus”, pasirinko ^juos kaip tik tokiu 
budu, kad butų galima per juos įkąsti svarbiausioms or
ganizacijoms, kurios kovoja prieš fašistus: socialistams, 
populistams (katalikams) ir masonams.

Nežiūrint'to, kad Zaniboni senai nebepriklauso so
cialistams, valdžia jau uždraudė socialistų partiją ir jos 
spaudą. Taip pat ji padarė ir su n]asonų ložomis. Kata
likų spauda irgi tapo pasmaugta, ir katalikų atstovus fa
šistų gaujos užpuolė ir sumušė.

žodžiu, iš visa ko matyt, kad tas neva sąmokslas 
prieš Mussolinio gyvybę yru tikrenybėje begėdiškas val
džios sąmokslas prieš opoziciją.

Juodašimčių gauja, laikanti savo naguose Italijos 
valstybė; vairą, padarė tą judošišką darbą veikiausia to
dėl, kad ji norėjo apdumti žmonėms akis, besiartinant 
bylai dėl socialisto Matteotti nužudymo.

----------------------------------------------------- _

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ...................................  $8.00
Pusei metų __    4.00
Trims mėnesiams ....... .1,........ 2 2.00
Dviem mėnesiams .........  1.60
Vienam mėnesiui ................... .76

Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija .....................  8c
Savaitei ...........  _ 18c
Minėsiu! _____ __________________ 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.

! Pastabos iš 
Kauno

♦ ”

Yra daug kas parašyti iš 
musų sostinės (atsiprašau, lai
kinosios kaip ta nuovados vir
šininko žmona “Sudrumstoj 
Ramybėj” sako). Lenkai sa
ko, kad Varšuva yra mažas 
Paryžius, o Kauno ponai tame 
atvėjuje neatsilieka ir*nori, kad 
musų senas Kaunas butų kaipo 
“mažiukas Paryžiukas.”

Norėjome padaryti “veteri
narinę sutartį” su vokiečiais. 
Atvažiavo pora veterinorių iš 
Berlino ir čia buvo proga “Met
ropolio” grindis šampanu nu
lieti. Veterinorius pagerbti 
musų ministeriai suėjo “in cor- 
pore,” net >su premjeru, nors 
vienas iš dalyvių išsitarė, kad 
mums savo “Dalaj-Lamą” rei
kėtų daugiau uždarytų laikyti, 
—priėmimas Jtebuna 10 minu
čių į dieną... Išsigerta, paūž
ta nieko nenutarta, 
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-X- -X- -X-
Klerikalai per “Darbo Fede

raciją” (atsiprašau, Lietuvoj 
“F.” nevartoja, o rašo Prancū
zija, Pizika, Benepisas, Piziolo- 
gija ir tt.) užpuolė Klaipėdos 
kraštą katalikinti, taiįi, kad pa
starieji nuėjo balsuot už vokie
čius Žeimelio rinkimuose: iš
rinko 27 vokiečius ir 2 lietu
vius, nors “Elta,” loŠdama ro
lę “Ivana duračka,” ima’iš pa
vardžių aršiausius vokietinin
kus ir vadina juos “lietuviais.” 
Vieną iš sukilimo vadų, Gėne- 
laitį, už “perdidelį darbininkiš
kų idėjų reiškimą” įmetė kalė
jimai), iš kur * jis išleistas mi
rė. Klerikalai savo agitacijo
mis sukilimo vadus, sukilėlius 
ir visą kraštą sukėlė prieš Lie
tuvą. Pasekmės gali būt la
bai litldnos. Vieton Budrio gu
bernatorium 'skiria klerikalą.

-X- -X- -X-
Spalio vidur/ Laisvės Alė

joje, prie Maironio gatvės, 11 
vai. vakaro pritūpdamas šoko, 
vėmė ir dainavo >Hiitonudtas 
provincijos probaštėlis, Minia 
juokėsi. Teatro artistai ir re- 
žisieris Dauguvietis žiūrėdami 
sakė, kad geresnio numerio jo
kia režisieris neišgalvotų. O 
probaščius “važinėja Rygon,” 
šoka ir dainuoja:

“Von bedieviai, cicilikai, 
Salį valdo katalikai;
Dabar musų linksmos dienos: 
Ir mes vieni ir jos vienos.

Vienulynai pilni bobų
Ten .pakliunl — kaip j rojų; 
Von bedieviai cicilikai, 
šalį valdo katalikai....

»-X- -X- -X- ’
Išėjo naujas dienraštis “Kau

no Naujienos.” Leidžia ir re
daguoja Bagdonas su draugų 
grupe. Nusistatymas numato
mas valstybinis (nepamanykit, 
kad nuo “valstybinės” — bal
tosios). Ar tikrai laikraštis 
atsakys savo tikslui ir uždavi
niams, ar tik “Eltos“ atrajas 
kramtys, —7 parodys ateitis. 
Jau antrame numeryje jdėta 
“naujoviškos” poezijos:

“Spalis į spalius sulindo, 
Dangus gaVo slogą 
Ir varva sau.
O žali tie lapai,
Kaip litai,
Pamažėl
Mažėja^ mažėja, mažėja.
Och, tas purvas 
Su tuo dangum ’ 
Ir su tais litais!
Bent greičiau ponia*žiemą 
Įsisėdus į roges
Atsivežtų savo baitą nosinę 
Ir nušluostytų
Tam varvanosiui dangui 
Nosį.”

-X- -X- -X-%
Ministerių pirmininko įsaky

mu ir įgaliavimais kunigas ži
lius Amerikoje sukėlė “žemės 
Bankui” kapitalą. Tuom ka
pitalu ant kojų atsistojo ir iš
bujojo Ūkio ir Prek. ir Pram. 
bankai, žilius' ir ant Liet. L. 
Paskolos Bonų pasirašė, kaipo 
Finansinės Misijos narys, tuom 
pačiu laiku, kaip žemės Ban
kui kapitalą tarp Amerikos Lie
tuvių kėlė. Adv. Bagočius Že-

kitaip, galima rast Dr. Valako 
adresą (kurį, ačiū Dievams, 
kiekvienas buvęs Amerikoj Lie
tuvos “delegatas” žino) ir as
meninį laiškelį jam parašyti.

Patartina Dr. Valukui ir Dr. 
Pąulioniui (rašiusiems apie am- 
bulahsušj, siunčiant pirmą am- 
balansą, apsilankyt Lietuvoj....i 

-X-, -X- -X-

“Lietuvos žinių redakcija pa
aukavusi po 50 litų klerikalų 
valdžios nubaustiems nelaimės 
draugams “Socialdemokratui” 
ir “Lietuviui” lapkr. 4, rašo:

/Socialdemokratas” renka 
aukų. “Socialdemokr.” redak
cija *įkurū aukų fondą sumokė
ti 1000 litų pabaudai, kurią 

> Kauno miesto ir apskrities ka
ro komendantas šiomis dieno
mis uždėjo kalbamo laikraščio 
redaktoriui, inž. Stepui Kairiui. 
Į tą fondą jau įnešti 400 litų, 
kurie surinkti įvairiose organi
zacijose ir pas privačius asme
nis.”

Amerikos lietuviai, ypač su
sipratę darbininkai, turėtų į tai- 
tinkamai reaguoti.

-x- -x- -x- *
Kalbama, kad “Lietuvis” fak

tinei nubaustas už tai, kad kle* 
rikhlams dirbantį Ėrnestą Gal
vanauską, kuris Tautų Sąjun
gos plenumo posėdy pakėlė 
triukšmą, už ką anglai jp pa
prašė Kaunan išvažiuoti, —pa
vadino Su-be-nausku, —•

L. Mefikonlas.

ĘAŪJIENOB, CTtagO, m
mes Banko akcininkų reikąlus 

Irina. čia biznis* 'trumpas: 
žmonės pirkusieji žemės Ban
ko akcijas privalo per savo įga
liotinį su Lietuvos valdžia kal
bėti, Nėra abejones, kad ak
cininkams pinigus privalo val
džia atmokėti. Fabijus Keme
šiu piekus plepa Bostono brost- 
vininkų gazletoje, nukreipda
mas atsakomybę nuo klerikali
nės Lietuvos valdžios.

-x- -x- -x-
I ' I r 4 > t

Artistas Olšauskas Lietuvoj 
išbus gal iki pavasario. Jį pa
tiko nelaimes: brolį karininką 
laike manevrų pušovė, antras 
brolis kariuomenėje sveikatos 
nustojęs invalidu tapo. Taigi 
artistas su savo žmonele ūkį 
tvarko. 

v I t

Apie Amerikos dzimdzius 
Kaune visaip kalba. Esą Va
nagaitis išperėjo “profesorių” 
Pakštą. (Man gaila Lietuvos 
universiteto ir studentų laiko). 
Girdi, pavažiojo po Ameriką 
ir atsiuntė, kaip gerą tavorą. 
Kalba, kad Dineika rengiasi 
boksuoties su Jack Dempsey. 
(Kuomet golfe ąugales “visą 
Bridgeportą”>. O apie Diki- 
nį sako, kad savo andaroką 
Lietuvon parsiuntęs, jis pd Ur
banavičiaus sijonu palindo....

-X- -X- -X-

Operos choristės pavydi savo 
buvusiai draugei .Takavičaitei. 
Kalba, kad ji ne automobiliais, 
bet orlaiviais lekioja. Mat, iš
tekėjusi už dailininko, milijo
nieriaus Konrado, o, kaip tyčia, 
Kaune/geriausią kavą Konrado 
cukrainėj duoda. Iš to ir iš 
laiškų draugėms tokia situacija 
susidaro...

-x- -x- -x-

“Lietuvoj” iš lapkričio 3, 
1925, tilpęs tokio tTirinio raš
tas:

“ATVIRAS LAIŠKAS 
p, John Waluk’ui

Amerikoje (Brookline?).
Universiteto rektoriaus d-ro 

P. Avižonio vardu yra gauti 
per Lietuvos Kredito Banką ri
to Joha Waluk’o siųstieji 150 
litų (15 dolerių). Prašoma pa
rašyti, kuriam tikslui tie pini
gai buvo siųsti.

Dr. P. Avižonis.”
Kaip tai išaiškint?: Ar Lie

tuvoje bent universiteto rekto
rius rodo pavyzdi su amerikie
čiais džentelmoniškai skaity- 
ties, ar nežino, kad paėmus, 
pav. “Naujienų” biznio rodyk
lę (kurių galima gauti Kaune 
keliose viešose vietose, turin
čiose reikalus su Amerika), ar

rxxxxxr

Apie. įvairius Dalykus
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Stradivarius smuikai, 
kurie buvo padaryti 
prieš du šimtu metų 
ir dabar kainuoja po 
$50,000. —+ Cirkuliaras 
Lietuvos kunigams
Prieš kiek laiko Mischa EI- 

man, vienas geriausiųjų pasau
lio smuikininkų, užmokėjo už 
smuiką $50,000. Smuiką pa
darė Antonio Stradivari, kuris 
prieš du šimtu metų gyveno ne
dideliame Italijos mieste Cre- 
mona. Jo padaryti smuikai va
dinami Stradivarius.

Mokslo, literaiuros ir kitose 
srityse nėra galima išskirti vie
ną žmogų ir pasakyti, kad tai 
žymiausias. Viešoji opinija 
tuo klausimu yra labai pasidali
nusi. Kas kita smuikų dirbimo 
srityj. šiandie nėra mažiau
sios abejonės, kad Antonio Stra
divari priklauso pirma vieta. 
Niekas kitas-nepariare tokių* to
bulų smuikų, kaip jis. 'Stradi
varius smuikai skaitoma ge
riausiais pasaulyj.

Būdamas dar vaiku, Stradi
vari pradėjo mokytis pas Nico- 
las Amati, kaip dirbti smuikus. 
Bet kai jam sukako 22 metu, 
jis jau pats vienas pradėjo dirb
ti smuikus. , Panaudojo jis 
Amati modelį ir todėl jo pirmie
ji smuikai niekuo nesiskyrė 
nuo kitų smuikų. Bet Stradiva
ri stengėsi pasiekti tobulumo 
smuikų daryme. Jis nesisku
bino. Yra tikrai žinoma, kad 
tarp 30 ir 50 metų amžiaus jis 
tepadarė vos kelis smuikus. Vie
nok tatai nereiškia, kad jis ne
dirbo. Atpenč, jis visą laiką 
dirbo ir galvojo, kaip padaryti 
tobulą smuiką. Ir po 20 metų 
darbo jam, ant galo, pasisekė 
surasti tai, ko jis ieškojo: tobu
lą smuiką. Kai jis pradėjo vėl 
daryti smuikus, tai. jie visiškai 
skyrėsi nuo esamųjų.
/ Autentiškas sąrašas jo la

biausia pasižymėjusių instru
mentų mini dviejų dešimčių 
metų laikotarpy j (nuo 1670 iki 
1690 m.) tik du smuiku — 
“Hellier” ir “Selliere”. Vadi
nasi, 20 metų jis praleido, kad 
pądaryti du smuiku! Nuo 1690 
iki 1710 m. padarė nemažiau 
smuikų, kurie kai dėl savo geru 
mp neturi konkurentų. Bet to
buliausius smuikus jis padaru 
laikotarpyj tarp 1710 ir 1720 m 
Jo smuikai “Parke”, “Bois- 
sier”, “Dolphin”, “Gillot”, 

Gen. Amos A. Fries, vyriau
sias armijos departmento che
mikas, kuris tapo pašauktas 
liudyti pulkininko Mitchell by
loj.

“Alard” (geriausias iš visų jo 
smuikų), “Cessot”, “Messiah”, 
“Sasserno”, “Maurin” ir ““Lan- 
terbach” yra skaitoma geriau
siais.

Stradivari nesilaikė Amati, 
savo mokytojo, modelio, bet 
pasidarė savo. Jo daryti smui
kai susideda iš 70 medžio šmo
tukų. Kiekvienas tas šmotu
kas arba smuiko dalis yra pada
rytas tobuliausiai. Smuiko ge
rumas žymiame laipsny j pri
klauso nuo klijų ir liakerio, ku
riuo smuikas nutepama. Stra
divari žinojo tatai.

H. R. Howels sako, jog fran- 
euzų smuikų dirbėjai buvo pra
dėję imituoti Stradivarius ii 
pardavinėti kaipo tokius. Bet 
klasta greit tapo susekta. Nors 
iš paviršiaus jie atrodė gan ge
rai, vienok jų dalys buvo neto 
bulai padarytos, kas Stradiva
rius žinovams tuoj puolė į akį.

Dar iki šiol tikrai nėra ži
noma, kodėl Stradivarius smui
kai yra geriausi. Be abejonės, 
buvo daug smuikų darytojų, 
kurie dėjo visas pastangas, kao 
padaryti tobulus smuikus, vie
nok jie to negalėjo atsiekti. Tu
rint galvoj tą faktą, kad dabar
tinių smuikų modeliai yra ly
giai tokie pat, kaip Stradivarius. 
tenka padaryti išvadą, jog tom 
skirtumas pareina nuo medžie 
kokybes. Tankiai galima išgir
sti tvirtinimų, jog Stradivari 
laikais augę ypatingi medžiai, 
kurie pasižymėję nepaprasta 
akustika. Bet tai tik girdai, 
kurie nėra paremti faktais. 
Pasilieka liakeris. Yra tikrai 
žinoma, kad Stravidari pats su
taisydavo liakerj, kuriuo jis nu
tepdavo smuikus. Kaip jis tą 
liakerj sutaisydavo, — niekas 
nežino. Visi smuikų dirbėjai 
priduoda daug svarbos i lake
liui. Svarbu taipgi ir tai, kaip 
nutepta liakeriu smuiką džio 
viliama. Vienas’ Cremonas smui
kų dirbėjas 1638 m. rašė Ko- 
perninikui,"kuris užsisakė smui
ką, šiaip, “Negalima gauti to 
bulo smuiko be tinkamos sau
lės šilimos.” * Pats Stradi/ar 
kreipė nemažai dėmesio į nulia- 
keilavotų smuikų džiovinimą. Ta 
teorija, jog smuikas prilygsta 
vynui, t. y. juo jis yra senes
nis, tuo jis yra geresnis, ne- 
atatinka tikrenybei. Stradiva- 
riaus smuikai buvo tiek jau 
geri prieš 200 metų, kaip ir 
šiandien.

Stradivari mirė 1737 metais, 
būdamas 92 metų amžiaus. A- 
pie jį viename senovės rašte 
sakoma, kad jis buvęs aukšto 
ūgio, • visuomet susimąstęs ir 
visuomet užimtas. Už smuikus 
jis imdavęs po keturis auksi
nius livrus, ir kadangi pinigų 
dykai neleisdavęs, tai susidė
jęs nemažai ir turto. Crernonos 
gyventojai sakydavę: “turtin
gas, kaip Stradivari.”

Smuikas, už kuri Mischa El- 
man užmokėjo $50,000, prieš 
200 metų buvo vertas tik ketu
ris livrus. Jis buvo padary
tas 1717 m. ir kartą priklau
sė p-iai Recamier.

“Aš manau, jog aš turiu 
vieną iš trijų geriausių smui
kų pasaulyj,” sako Elmaų. 
“ ‘Messiah’ gal yra geriausis 
smuikas, bet jis guli Londone 
Hills kolegijoj ir niekas jo gar
sų negirdi. Kitas smuikas 
‘Betts’ randasi Rogers kolekci
joj New Haven, Conn. Jis ir
gi išstatoma lik parodai. Bet 
šį smuiką muzikos mėgėjai ga
lės visur girdėti.”

Praėjo beveik 200 metų nuo 
to laiko, kai imrė Stradivari. 
Vienok jo padarytieji smuikai 
ir šiandie yra geriausi. Jis bu
vo genialingas artistas toj sri
tyj, kuris neturėjo ir neturi 
sau konkurentų.

• i
-X- -X- -X-

JJetuvoje išeinu Kunigams 
skiriamas “Tiesos Kelias.” 2 to
mo oficiali nėję dalyje randasi 
toks cirkuliaras:
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Parapijų organizacijos ir bu
simieji rinkimai į Seimą.

i

1. Kadangi katalikiškų or
ganizacijų Veikimas turi bū
ti Vyskupo priežiūroje, tad 
kiekvienas klebonas kiekvie
nų metų pradžioje privalo 
detaliai informuoti Kuriją a- 
pie esamas parapijoje orga
nizacijas. Tuo tikslu Kuri
ja siunčia klebonams atatin
kami) blankų, kad juos sta
tistinėmis žiniomis užpildy
tų.

2. Dekanai, lankydami pa
rapijas,, privalo kreipti ypa
tingo dėmesio į katalikiškų 
organizacijų veikimą. Apie 
didesnius trukumus tuojau 
praneša Kurijai. Kurija į 
tai reaguoja.

3. Artinantis rinkimams į 
Seimą, vietos kunigai priva
lo ir privačiai ir viešai baž
nyčioje raginti katalikiškas 
organizacijas prie uolaus 
tam reikalui ruošimos! ir pa
kartotinai iš ambonos išaiš
kinti ir primint) tris kiek
vieno kataliko ir kiekvienos 
katalikės priedermes, bū
tent: 1). kad visi pilname
čiai katalikai ir katalikes bu
tų savo laiku įtraukti į bal
suotojų sąrašus, 2) kad vi
si aliai vienas, • katalikai ir 
katalikes, kurie turi teisės 
balsuoti, stotų į rinkimus ir 
3) kad kiekvienas katalikas 
ir katalikė duotų savo bal
są tik už katalikų sąrašus, 
kuriuose bus pažymėtos pa
valdūs žmonių dorų, sąžinin
gų ir nusimanančių valstybės 
reikaluose.

šį protokolą pasirašyti 
Konferencija įgaliojo prel. 
Just. Staugaitį, kan. I. Lau
kaitį ir kun. A. Steponaitį.

Prel. I. Staugaitis, Kun.
J. Laukaitis, Kun. A, Stepo
naitis.

Tvirtinu

t Antanas Vyskupas.
Paaiškinimų čia jokių nerei

kia. Lietuvos kunigai, vyskupo 
laiminami, pradės bažnyčiose 
laikyti politinius mitingus.

Prie penkių Bažnyčios prisa
kymų Lietuvos kunigams ver
tėtų prikergti dar šeštą: kiek
vienas katalikas privalo bal
suoti už krikščionių demokratų 
kandidatus. —K. A.

Nauji Raštai
“Kultūros” pigiosios knygelės.

1) ž. Budrys. * Socialisti
nis ir kapitalistinis ūkis. Nr. 1 
2.

Šių dienų kapitalistinėj tvar
koj ekonominiai klausimai yra 
labai svarbus ir opus. šian
dien gyvenime viešpatauja di
delė neteisybė. Vieni ir nie
ko neveikdami džiaugiasi pra
banga ir turtais, o kiti ir sun
kiausiai dirbdami neturi net 
duonos kąsnio. ši socialistinė 
nelygybė buvo bandyta įvai
riais budais ir teorijomis paša
linti; dėl to pasaulis susilaukė 
daug revoliucijų ir reformų. 
Šioje knygelėje autorius apra- 
vo vieną tai nelygybei pašalin
ti sugalvotą socializmo teoriją, 
kurią sukurė K. Marksas.

N. R u b a k i n a s. Pasaulio 
kūrimosi paslaptys. Nr. 11-13.

Didelis yra pasaulis, didelė 
visata. Viršui musų erdvės be
galybėje skrėja miliojonai žvai
gždžių, kometų ir meteorų. A- 
pie 'saulę visa sukasi musų že
mė ir kitos planetos Jr ta visa 
begalė dangaus kūnų skrieja 
tam tikrais dangaus keliais, 
tam tikra nustatyta tvarka, nei 
kitiems nekliudydami, nei pa
tys neužkiludami. Ir k.da 
klausimai: iš kur gavo pradžią 
tas milžiniškas pasaulis? Ko
kią, slebukliųgą jėga tvarko šį 
didelį pasaulį? Ar šis didžiulis 
pasaulis amžinas, ar taip pat 
eina galop kaip ir mes? Kur 
to pasaulio ribos? Kas yra 
laikas? Į šiuos visus klausi
mus aiškiai ir suprantamai at- 

'sakę ši N. Rubakino knygele.



/

Antradienis, Lapkr. 24, ’25 NAUJIENOS, CHcKJd/ UI.
—---------------------------------------- ----- ■ ———   ■  n a  ........................ .m ■'■ 

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina du kartu į mėnesį

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, 111.
J. LAZDAUSKIS, Pirm*., 11256 So. Bishop St., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1884 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

Kaip įvertinti 
alegorijas?

Alegorija yra vaizdelis, para
šytas tuo tikslu, kad pamokin
ti žmones moralumo arba do
ros: Veikiantieji alegorijose
asmens paprastai esti įvardin
ti abstraktiškais vardais. Ale
gorijomis ypač turtinga yra 

rusų literatūra. Kentėjtįsieji 
monarchijos priespaudoj i ir ne
galėdami savo vargų ir nepasi
tenkinimų atvirai spaudoje iš
reikšti, rusų rašytojai savo 
mintis sudėdavo į alegorijų rė
mus.

Pastebėtina, kad alegorijomis 
daugiausia pasižymėjo vidur
amžių rašytojai. Moderninių 
alegorijų rašytojų yra mažai, 
šių dienų vaizdeliai, ypač A- 
merikoje, daugumoje susideda 
iš meilės romansų, kurių dau
gelis yra labai pigios vertės.

šioje “Moksleivių Kelių’’ lai
doje skaitytojai ras Jono Bu- 
nyan’o vaizdelį “Krikščionis ir 
Pasitikėjimas Kalėjime.“ Jo
nas Bunnyanas (1628—1688) 
gimė mažam Anglijos kaimely. 
Jo tėvas buvo katilų lopytojas. 
Jo tėvo amatu jis užsiėmė bū
damas dar jaunu vaikeliu. Su
augęs į vyrą, jis pasidarė uo
lus biblijos studijuotojfls h* 
krikščionybės skelbėjas. Ang
lijos episkopatų bažnyčios pa
stangomis jis tapo areštuotas 
ir įkalintas dvylikai metų. Lai
ke įkalinimo jis rašinėjo ale
gorijas. šis vaizdelis irgi yra 
jo kalėjimo darbo vaisius. Jis 
vaizduoja krikščionių persekio
jimą.

Lietuvos krikščionys demo
kratai, kurie taip uoliai perse
kioja sau nepatinkamų pažval- 
gų žmones, turėtų iš šios ale
gorijos pasimokinti. Mes ta
čiau pilnai tikime, jog ateis lai
kas, kada Lietuvos “bedieviai“ 
pasiliuosos iš klerikalų nelais
vės, lygiai taip, kaip Bunyano 
vaizdely pasiliusavo Krikščio
nys ir Pasitikėjimas iš Milžino 
Bevilčio nagų.

John Bunyan

Krikščionis ir pasitikė
jimas kalėjime

Netoli tos vietos, kame Krik
ščionis ir\ Pasitikėjimas gulėjo, 
buvo taip vadinama Abejonių 
Pilis, kurios savininku buvo 
Milžinas Beviltis. Juodu gulė
jo ant Milžino Bevilčio žemės. 
Milžinas Beviltis iš ryto atsi
kėlė ir bevaikščiodamas po sa
vo laukus, rado Krikščionį ii 
Pasitikėjimą bemiegančiu ant 
savo žemės. Su žiauriu ir pik
tu balsu jis paliepė jiems kel
tis ir paklausė, kas jie tokie ir 
ką darė jo žemėje. Juodu pa
sisekė esą paklydę keleiviai. ' 
Mi žinąs tada pasakė:

‘ šią naktį įeidami * į mano 
ženę, jus nusikalto! man ir to
dėl turite- eiti kartu su manim.“

. uodu buvo priversti eiti, nes 
jis buvo stipresnis negu juo
du.

Milžinas Bęviltis turėjo pa
čią, kurios vardas buvo Baile. 
Eidamas gulti, jis pasakė savo 
panai, kad yra suimti du be- 
lehviai ir uždaryti jo kalėjime 
dė iai įėjimo į jo žemę. Po to 
jis jos paklausė, kas su jais 
reikia daryti. Jpiai išklausinė
jo, kas jie. yra, kada jie atėjo

ir ar jie surišti. .lis jai papusti-1apverktinam 
ko j o. Jinai patarė jam iš ryto 
atsikėlus miršti juos be miela- 
širdystės. Atsikėlęs iš ryto, 
jis susirado sunkų obelinį vėz
dą ir nuėjo į kalėjimą pas be
laisvius. Tenai jis puolė juos
koliodamas kaip šunis, nors 
juodu jam nepasakė nė vieno 
pikto žodžio. Tada jis puolė 
ant jų, sumušė taip baisiai, kad 
juodu negalėjo nė pasijudinti. 
Tokį niekingą darbą padaręs, 
jis palieka juodu tenai gailėtis 
savo vargais ir raudoti kan- 
čiuose. Visą tos'dienos laiką 
juodu praleido dūsavime ir 
karčiam aimanavime. Kalbė
dama su savo vyru sekamą 
naktį, Bailė pasakė jam, jog 
reikia belaisviams patarti, kad 
juodu nusižudytų. Byto metą 
jis eina pas belaisvius to
kia jau žiauria mina, kaip pir
ma, nuduodamas jiems buk jis 
gailisi dėliai padarytų dieną 
prieš tai jiems žaizdų. Jisai 
pasakė jiems, kad pasiliuosuoti 
iš kalėjimo jiems nėra lemia, 
todėl geriausis būdas esąs nu
sižudyti peiliu, virve arba nuo
dais.

“Kodėl,“ pasakė jis, “jus tu
rite gyventi, jeigu jūsų gyve
nimas yra vaišinamas tokiomis 
kartybėmis?“

Belaisviai mAprendė nedary
ti nieko. Tada Milžinas Be. 
viltis į juos biauriai pažiurėjo, 
puolė ant jų, norėdamas pats 
jiems galą padaryti, bet jį ap
ėmė nuomaris (saulėtam ore jį 
dažnai užpuldavo nuomaris) ir 
jis neteko sąmonės. Atsipei
kėjęs jis belaisvius apleido, pa
likdamas jiems nuspręsti apie, 
savo likimą. ■

Vakare Milžinas eina į kalė
jimą atgal pažiūrėti. beleis- 
viai išpildė jo patarimą. Nu
ėjęs į kalėjimą jis abu belais
viu rado gyvus. Dėliai iš
troškimo duonos ir vandens ir 
dėliai tų žaizdų, kurias jis juos 
mušdamas padarė, juodu var
giai begalėjo kvėpuoti. Bet aš 
sakau, kad jis juodu rado gy
vu, kas jį įvarė į tokį baisų 
įširdumą, jog jis pasakė, kad su 
belaisviais busią taip bloga, kad 
juodu butų geriau visai negi
mę.

Kada vėl naktis atėjo, Milži
no moteris paklausė, kaip yra 
sti belaisviais ir ar juodu iš
pildė jo patarimą. Į tai jis 
atsakė:

“Juodu yra užsispyrę valka
tos. Juodu verčiau pasirenka 
kentėti skausmus, negu padary
ti sau galą.“

Moteris pasakė:
“Hytoj nuvesk juodu į pilės 

kiemą ir parodyk jiems kaulus 
ir kaukoles tų, kuriuos tu jau 
nusiuntei į aną svietą. įtikink 
juos, kad prieš savaitės pabai
gą tu sudraskysi juos į šmo
telius, kaip esi padaręs su pir- 
mesniais jų draugais.“

Rytui atėjus, Milžinas nueįna 
pas belaisvius, nuveda juos į pL 
lės kiemą ir parodo visa, ką 
jo moteris liepe.

“Šie,“ pasakė jis, “buvo to
kie jau keleiviai kaip jus, ku
rie įžengė į mano žemę. Aš 
jtios sudraskiau M šmotelius. į 
dešimts dienų aš tą patį padu* 
rysiu su jumis. Dabar eikite 
į savo urvą atgal.“

Tatai pasakęs, visą laiką juos 
plakdamas, Milžinas nuvijo 
juos į kalėjimą. Belaisviai gu
lėjo visą sekmadienį tokiam pat

padėjime kaip
pirma.

Kada jau pradėjo aušti, Krik
ščionis pasikėlė ir lyg nustebęs 
pasakė karštą prakalbą:

“Koks kvailas aš esu gulėti 
šiame smirdančiame kalėjime, 
kuomet aš galiu eiti į laisvę! 
Aš turiu savo anty raktą var
du Pažadas, kurs, aš esu tik
ras, atidarys bet kurią Abejo
nių Pilės spyną.“

Pasitikėjimas tada pasakė:
“Tai yra puiki naujiena. 

Brangusis broli, trauk jį lauk 
iš ančio ir bandyk.“

Krikščionis ištraukė raktą iš 
ančio, įkišo į duris, pasuko, 
lengvai atidarė duris ir Krikš
čionis su Pasitikėjimu išėjo 
lauk. Tada jis nuėjo prie du
rų, vedančių į pilės kiemą, ii 
tuo pačiu raktu jas taipjau at
rakino. Vėliau jis nuėjo prie 
geležinių vartų, kurie irgi turi 
būti aiškinti. Nors sunkiau, 
tačiau tas pats raktas atraki
no ir vartus. Juodu smarkiai 
patraukė vartus, kad greitai 
galėjus pabėgti. Kada vartai 
atsidarė, jie smarkiai susttren
kė ir prikėlė iš miego Milžiną 
Beviltį, kurs skubiai nubėgo 
žiūrėti belaisviui. Čia jau jį 
apėmė nuomaris ir vytis jis jų 
negalėjo. Pabėgėliai ėjo prie
kin ir atėjo į Karaliaus Vieš
kelį, kame juodu buvo saugiu, 
nes juodu buvo lauke jo juris
dikcijos.

ASTRONOMIJA
Ar yra daugiau visatų?

Savo skaitytojus mes jau a- 
belnai supažindinome su sauli
ne sistema. Supažindinome 
mes juos ir su visata. Perei
tą sykį buvo pasakyta, kad vi
sata yra daugelio milijonų 
žvaigždžių grupė. Tenai buvo 
pasakyta, be to, kad visatos 
žvaigdės yra taip toli viena 
nuo kitos, kad šviesai, bėgan
čiai 186,000 mylių į sekundų, 
reikėtų 50,000 metų laiko iki 
ji galėtų perlėkti iš vienos visa
tos pusės į kitą. O betgi erd
vėms dar nėra galo! Ar gali
ma tomis erdvėmis keliauti dar 
toliau? Taip, astronomai eina 
dar toliau. Kada astronomai 
kalba apie visata, jie turi ome
ny žvaigždžių grupę, kurios 
yra pakankamai arti viena prie 
kitos, kad gravitacijos (trauki-, 
mo jėgos) pagelba galėjus val
dyty viena tkitos judėjimą. Ka
da astronomai kalba arba rašo, 
tai jie dažnai sako “musų vi
sata.“ Reikia todėl suprasti, 
kad jie turi omeny daugiau vi
satų, nes jeigu jie neturėtų 
omeny “svetimų visatų,“ lai jie 
sakytų visata, o ne “musų vi
sata.“

Jau pereitą sykį mes sakome, 
kad paukščių kelią atstronomai 
skirsto į tam tikrus žvaigždžių 
debesys. Moderninių teleskopų 
pagalba jie įžiūri, kad to pauk
ščių kelio atskiri debesys susi
deda iš tam tikrų žvaigždžių 
grupių, kurias jie vadina “spi
rai nebulae.“ Astronomai iš
dirbo tam tikrą teoriją, kurią 
jie-* vadina “Nebular Thcory.“ 
šitoj teorijoj astronomų nuo
monės nebesu tinka. Jie visi 
sutinka, kad paukščių kely yra 
“spirai nebulae/ bet vieni jų 
sako, kad tie “spirai nebulae“ 
arba žvaigždžių debesys yra 
“besitveriančiais pasauliais, 

kiti sako, kad tie debesys yra 
“salinės visatos“ (island-uni- 
verses) arba tokios jau visa- 
|os kaip mūsiškė visata, kuri 
susideda iš daugelio milijonų 
žvaigždžių. Paukščių kelio 
sudėty yra tūlos ypatybės, ku
rios verčia kai kurius astrono
mus manyti, kad musų visata 
yra “spirai nebula,“ o kitos 
“spirai nebulae“' yra kitos vi
satos.

Milžiniška yra musų saulinė 
sistema, bet jinai yra dulkė ly
ginant prie visatos arba saulių 
bei žvaigždžių sistemos. Astro
nomiškų įrankių pagalba astro
nomai yra padarę kitų visa
tų fotografijas ir davę joms 
tam tikrus vardus. “Spirai 
nebulae“ yra abelnas terminas, 
kurs taikoma prie visų visatų. 
Su tomis tooriji/mis mes savo 
skaitytojus supažindinsime vė
liau, o sekamoj “Moksleivių 
kelių“ laidoj grįšime prie sau
linės sist^mPs.

Menas ir Moralybė
Rašo M. Šileikis.

Menas arba dailė yra auk
ščiausia forma išraiškos ir vai
zdingumo ir tiktai ekzistuoja 
dėl išraiškoj ir vaizdingumo. 
Dailės formoje mintys pasida
ro matomomis ir jaučiamomis. 
Tų formų sąvokoje yra dar ir 
šie dalykai: troškimas, ilgėsis, 
džiaugsmas, parnografinis ins
tinktas, proto jėgų ir filosofijos 
pajauta, kančios, kas teikia 
toms formoms spalvą ir pozą.

Suprantama, tokių dalykų 
kaip absoliute moralybė arba 
absoliute gražybė, visai nėra. 
Gražumas eina kartu su kiek
vieno individualo proto ir sko
nio išlavinimu, taip, jog kiek
vienas individualas gražumą 
visaip supranta; arba, kas vie- 
nam gražu, tai antram priešin
gai. Mes suprantame, kad 
gražumas kokio nors subjekto 
ir musų pačių jausmas, yra du 
bendri dalykai. Mes esame 
peraugę provincializmą taip, 
jog musų asmenybė pereina 
mintis ir papročius. Geriau 
sakant jausmai nugali proto 
jėgas. Reikia neužmiršti ir tai, 
kad miesto gyventojai gyvena 
mechaniniu gyvenimu — atsi
tolinę nuo gamtos. Tokiems 
gyventojams nedainuoja paukš
teliai, nekvepia Taukų gėles, ne
pučia tyras vėjalis, bet nepa
liaujamas miesto ūžesys ir du
rnų debesys erzina juos. Su
prantama, miesto gyventojas 
visa tai nelabai atjaučia nes 
yra pripratęs prie to mašina- 
liško gyvenimo, bet natūraliai 
visa tai veikia į jo protą ir 
jausmus. Miesto gyventojas 
sukuria skirtingus papročius, 
apsiėjimus, savotišką kultūrą 
ir tt. Kokiose aplinkybėse 
žmogus gyvena, kokius papro
čius jis įsigija, iš tokių jo pa
pročių kurias tokis ir menas. 
Kūryba gimsta iš žmogaus idė
jų ir mničių. Jeigu žmogus- 
menininkas yra mažo išsilavi
nimo ir nežino pasauliožvalgos, 
gamtos tinkamai neįvertina, tai 
jis savo kūrybą laipsniškai pra
deda degeneruoti. Aplin
kybės, kurios daug prisideda 
prie meno išsigimimo nėra pra
šalinamos, bet sutinkama aplo
dismentai.

Hammond VVilliam Winter 
New Yorko Tribūne štai ką pa
sakė apie moderninį teatrą.

“Šiuo laiku teatrinė audenci- 
ja pasižymi dideliu skaičiumi 
vulgarinių jausmų žmonėmis, 
kurie nieko nežino apie dailę, 
literatūrą, ir kurie nieko dau
giau nepaiso kaip tiktai priso
tinti' savo gyvuliško apetito že
mus jausmus.“

Kuomet žmones labiau lanko 
burleskas, tai tokių teatrų savi
ninkai pasirūpina ir “tinka
mas” scenas savo rėmėjams. 
Suprantama, tokio teatro nega
lina skaityti arba lyginti prie 
meno, tai yra niekas daugiau 
kaip teatrinės sąšlavos... Bet 
nevien burleskos pasižymi sa
vo vulgariškumu, pasižymi ir 
taip vadinami “geri“ veikalai,

o kuriuos stato goresniuose teat-

šis paveikslas yra M. šilcikio 
pieštas — knygos iliustra
cijai, vaizduojąs vaidylą ir vai- 
diliutę. Tai nėra meno kūri
nys, bet Amerikos mokyklos 
stiliaus komercinis produktas.

ruošė. H. W. Winter, pasižy
mėjęs dramų kritikas buvo to
kios nuomonės, kad “Camille“ 
ir “The Easiest Way“ esą ne
švariausi veikalai.

Panašios rųšies menas neau- 
klėja nė tautos sąmonės, ne do
rų įspūdžių duoda, nė moraly
bės turi, bet v,eda žmones prie 
išsigimimo dvasioje. Nėra 

MacMillan Pasirenka
“Gerai Balansuotą Valgį 
Kuris Sudarytas Iš Mėsos”

Niekas neatsitiko kelionėje kas verstų keisti mano nusi
statymą link valgio; kuris yra gerai balansuotas ir sudary- 
tas iš mėsos ir suteikia geras sveikatos pasekmes.

Kelionėje į šiaurę mes turėjome šviežią mėsą, kurią bu
vome pasiėmę iš namų. Kuomet pasiekėme šiaurę, mes pra
dėjome maitintis laukinių žvėrių mėsa, naudojome jūrių šu
nis, walrus, caribou, muskox ir daugelį rūšių laukinių ančių.

Kasdien mes turėjome šviežią mėsą su daug tauku, 
mažiausiai vieną sykį dienoje, kartais ir daugiau, kuo
met turėjome užtektiną apštj ir kiekvienas musų kėliau-' 
ninku išgyveno sveiki per keturis mėnesius; faktiškai, 
kiekvienas žmogus šioje kelionėje'pasunkėjo.

Kuoipet mes tankiai girdžiame nusiskundžiant, kad 
valgymai perdaug mėsos kenkia sveikatai, yra faktas, 
kad tokios ligos kaip podagra, sukietėjimas arterijų ir 
kiti suirimai; kurie paeina nuo perdaug valgymo mėsos, 
yra visai nežinomi dėl Eskimosu, kurie nieko kito neval
go, kaip mėsą. ,

1 Mano paties patyrime aš nežinau nei vierio žmogaus 
kuris butu ketinęs gyventi Šiaurėje vegetarionų maistu.

Atpenč, kiekvienas Šiaurės tyrinėtojas remiasi ant 
šviežios mėsos maisto, nes ankstybesnieji Šiaurės tyri
nėtojai turėjo daug nesmagumo su maistu, kol jie išmo
ko nuo Eskimosu.

, Viršuj tilpęs pranešimas Donald B. MacMillan, ži- 
nomo Šiaurės tyrinėtojo; yra labai svarbi žinia kiekvie
nai namu šeimininkei. MacMillan ekspedicija ima su 
savim Svifto Premium Kumpius ir Lašinius ir kitus 
Swifto pirmaeilius produktus.

SWIFT & COMPANY

Kartais nuo karto mes bandy
sime gauti klišes iš kitų laik
raščių ir apibudinsime dailės 
klausimą kiek galima plačiau. 
Taipjau patieksime šiame sky
riuje žinių iš meno pasaulio.

/ 

lengvesnio daikto kaip platini
mas blogų dalykų, kurie grei
tai prigija miniose. Geri da
lykai musų gadynėje yra nu
stumti į “užpečkį.“ žmonės 
ieško tiktai asmeninio užsiga- 
nėdinimo, o ko kas ieško, tam 
ir parūpina, nes pinigas vi
siems yra reikalingas.

(Bus daugiau)

Musų vakarėlis 
i pavyko

Pereitą šeštadienį įvykęs Lie
tuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje 2 kuopos vakarėlis 
gerai pavyko. Liuosybes sa
link© buvo pripildyta. Tas va
karėlis buvo surengtas paminė
ti .20 metų sukaktuves nuo Di
džiojo Vilniaus Seimo.

Mitingą atidarė J. Urbonas ir 
pavedė jį, vesti M. Lileikiui. šis 
paaiškino* Vilniaus‘ Seimo pras
mę ir jo tikslą ir pakvietė kal
bėti inžinierių B. Simokaitį. Si- 
mokaitis lietė visą tą Lietuvos 
žmonių kovos periodą nuo HM >5 
iki 1917 metų. Jis išparodė, 
kad per tą periodą Lietuvos 
žmonėms kovojant už spaudos, 
sąžinės ir susirinkimų laisvę, 
Lietuvos kunigai dirbo kartu 
su caro žandarais ir išdavinėjo 
lietuvius caro valdžiai. Ypač 
šlykštus yra praloto Antanavi
čiaus aplinkraštis, kurio svar
besniąsias dalis Simokaitis per
skaitė.

Po B. Simokaičio kalbos p-lės 
Semaškiutė pianu ir M. Šliau- 
teriutė smuiku puikiai sugro
jo. Vėliaus dar kalbėjo K. J. 
Semaška ir J. Lapaitis, kuriuo
du trumpais paaiškinimais a- 
pie Vilniaus Seimą, daugiausia 
kalbėjo apie dabartinį Lietuvos 
padėtį.

Nors šokių mes nežadėjome 
turėti, bet kadangi programas 
baigta apie 11 vai., tai viena 
valanda liko šokiams. Išlai
doms padengti aukų surinkta 
virš šeptynių dolerių.

—Studentas.



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, Lapkr. 24, ’25 •

Šerinio Uiolmso nepasisekimas.
Feljetonas Ark. Ruchovo.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulume savo balso yra 
pamylėti ir didžiai ižgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
hall grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
gerinusiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANU KRAUTUVES

Nunios nupigintos kainom t«n ir 
Ral 8 klesoj iki Kauno ir a t Kai S 2 03 
iki | Klaipėdą $181 iki* ?186, 
pagal latrą.

GERA NAUJIENA. Naujas S- V. 
įstatymas pavelija atlankyki Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMP1C, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBUKGH, AKABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems Žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 Sv. Sl«t« SU Chicaico. IIL

AR SKAUDA GERKLĘ? 
TERPENTINAS GREIT 
PRAŠALINS SKAUSMĄ
Geriausiai žinomos gyduolės dėl 

skaudamos gerklės, tai yra terpen
tinas. Su juo reikia trinti gerklę, jis 
įsigeria per odos skylutes į parau
donavusius giliai raumenis. Prašali
na tuojau užsikrėtimą ir skausmą. 
Jis tuojau pradeda gydyti skaudamą 
vietą. Tuojau pradeda stimulioti cir
kuliaciją gryno ir Šviežio kraujo h* 
gerklė tuojau pagerėja. Vienok, ža
lias terpentinas degina ir turi stip
rų kvapą. Taip, kad deginimas ir 

, stiprus kvapas yra prašalintas he 
panaikinimo gydančių jėgų. * Naujas 
jo produktas yra žinomas kaip 
“TL’RFO — Terpentino Ointmentas”. 
Laikykit Turpo pas save dėl išgydy
mo skaudamos gerklės arba slogų iš 
pirmo pasirodymo. Galite gauti DY
KAI sampelj, be jokios atsakomybės 
tik parašant The Glessner Company, 
Findlay, Ohio. Bet jei jums reikia 
pagelbos greitai, nusipirkite už 35c 
arba 70c, slovikelj Turpo.

irifiraniimiimiiiiri

Klausyk ir Tėmyk
0 Polam

šis musų prietelis dirba iš 
Širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit ui 

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

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

Liesutis veido eharakteriškas 
profilius, dantyse dūdele ir ru
da kepė — neliko daugiau jo
kių abejonių: prieš mane buvo 
šerlokas Cholrhsas*

Alo! Aš jums patarnauti.
Chblmsai pastebėjau aš 

pasisveikinęs — turiu rimtą 
reikalą, c

—Nebijausi uš jokių reika
lų. Atmenate jus prasižengi
mą Silner Chouze?

-Ne. Aš net, nežinau kas 
tai Silner Chouzas: pasivaikš
čioti jachta, arba gyvžuvių so
das.

—Vieta. Ten buvo užmušta 
knapka galvon grafienė Pinter 
Stoti. Mušeika po prasižengi
mo išnyko. Per šešias dienas 
atmosferos bangavimu pažinau 
jo profesiją ir sugavau jį. Ai 
atmenate jus darbą Koso To
mo Sprinterio?

• - Deja, neturiu garbės. Spre
ndžiu, kad jį suėdė ir jus ra
dote pėdsakais Tint seno juri
ninko pantims šepetuko.

—Blogiau. Užburta buvo. 
Jo niekas neužmušė, bet norė
jo išduoti už moters. Knitinin- 
kai kasė ausį pradžioj prasi

žengimo. Iškritusiu plauku 
pažinau*, kad vienas iš jų lie
sas ir suradau Filadelfijoj. 
Pasirodė jis šansonetų dainin- 
ku. Koks jūsų reikalas?

Mister Cholmsai, jis rodo
si, keblesnis. Aš iššaukiau jus 
Kaunan, kad pavesti jums be
veik negalimą darbą.

Dalykas ‘užmušime? ener
gingai jis nutvėrė dūdelę.

—Aš, kad nepradėčiau jus 
drumsti niekniekiais! — dar 
energingiau padaviau jam deg
tuką.

—Ką reikia rasti?
—Cholmsai... šerlok’ Cholm

sai, jeigu jtis norite užlaikyti 
reputaciją genialaus šnipo — 
raskite man Katine gyvais pi
nigais šimtą litų.

—01 rait — ramiai tarė jis 
ir čia pervedė avėk plezir.

Už kelių minučių šerlokas 
ęholmsas buvo darbe.

Apsirengęs paperosninku, 
kad padaryti žmogaus įspūdį, 
prekiaujančio gyvais pinigais, 
Šerlokas įėjo į artimiausią' 
krautuvę ir skambančiu baisu 
tarė, žiūrėdamas į atspirtį šei
mininko akyse.

Užteks. Jus atviri.
—Deja — toli neskambančiu 

balsu pastebėjo šeimininkas — 
man rodos, jog f ak tinai mes 
uždari.

—Meskite spirimasį. Pas 
jus vra šimtas litų.

—Kur? — linksmai atsišau
kė šeimininkas — ką jus sako
te? Sonia, Sonia! Ponas sako, 
kad pas mus yra šimtas litų!

Tuomet šerlokas panaudojo

Cholmsas iškilmingai išėmė 
šimtlitę. Buvo tamsu, bet 
gudri vežėjo akis iškarto juos 
pastebėjo ir nutiko nelaimei 
Užsitiketinai surikęs vežėjas 
perkirto. Išblyškęs arklys liūd
nai išstenėjo: vandens...

Cholmsas skubiai užraše 
blokote: “vežėjų rateliuose gy
vais nesimato. Matomai ve
ža kreditan ir vekseliais.’’

Nelengviau buvo ir akade
mikų rateliuose.

—Nuosavai tariant spren
džiamai apreiškė vienas iš pro
fesorių šimtas litų pinigai 
labai menki ir jeigu paimti au
kso atsarga angliškojo banko, 
kuris 1992 metais lyginosi...

—Neklaidžiokite parodymuo
se! Sakykite kaip senas moks
lininkas: ar yra pas jus šim
tas litų?

—Nejudomuoju?
—Gyvais?
•Jus dar jaunas, jaunas 

žmogau, kad tarti drąsą — už- 
sigaimamai pastebėjo profeso
rius. Neužsigaukite.

01 rait ••- apreiškė Šerlo- 
kas Cholmsas, ką. reiškia fran- 
cuziAkai “eik po velnių.’’

0 blanknotan paraše: “mo* 
kytų rateliuose randasi kaiku- 
rie, nors ir tamsus laidymai 
gyvais. Reikėtų perskaityti 
mokslo ieškojimai ta linkme.“

—Vežike! Nuvežk mane j 
banką.

Į banką? -nedaug pagal
vojo vežikas. — O gal Į mau
dyklę įsakysi?

—Kvaily! Aš tau sakau į 
banką, o tu — į maudyklę, 
Kas tai, ar vienodos įstaigos ar 
ką?

—Dabartiniu laiku, visvien, 
ponas, nė ten, nė čia pinigų 
negausite.

Cholmsas užsirašė trumpai: 
“Į banką — neužeiti; reikia 
laikyti savigarbą.“

Vjenlntėliai rateliai, kuriuo
se apie gyvuosius-pinigus suti
ko kalbėti tai buvo spiri
tistų.

Jus gimėme Vėžiu — grei
tai pastebėjo Cholmsui vienas 
vietinių spiritistų — o jeigu 
ne Vėžiu, tai Ožiu.

Delko jus manote?
---Dėlto; kad jus ieškote Šim

to litų.

76 — 102 oktavo ir trieiles

Puikiausios naujos ir senos snroikos, 
Klarneto*, Saksofonai ir visi Beno 
Instrumentai.

Katalogas Dykai

Vitak — EIsnic Co.
4K39 So. Ashland Avenue 

Chicago, III.

savo mėgiamiausiu bildu — 
stiprų įspūdį.

—Štai, — apskelbė jis, išim
damas šimtelitę. — Štai ko aš 
ieškau.

šeimininkas pažiurėj’o šimtli
tę, išblyško ir, pagriebęs už pi
niginės pakrito ant grindų.

—Kam užmušti senį tokiais 
kraštutinumais. — užslgauna- 
mai pastebėjo tarnautojas — 
Jo metuose ne kiekvienas ir 
penkdešimtlitę išlaikys....

Cholmsas paslėpė pinigus.
01 rait — pastebėjo Jis — 

rodosi čia to nėra. Matomai 
komercijos rateliuose gyvais 
ieškoti nepriseina. Iki pasi
matymo.

Ir, išeidamas gatvėn, rikte
lėjo. . •

—Vežike! Vežk mane į litera
tūros ratelius.

—Kur tai bus, pone, kur ge
ležėlė lošia ar...

—Nugi, kur buvo literato- 
riai....

—Jeigu nenorit pabauda — 
žinau kur... O jei gera va
lia!... Į lombardą, vadinas.

—Aš tau sakau: vežk mane 
į literatorių ratelius.

^-Taipgi adresas... Gal dar 
pinigų už vežimą nėra o ten 
gi....

................. —..................... ...............
Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius *• Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis. 
............- i*............... —

Garsinkitės Naujienose1

I

I

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

r/'A vv » w w r W W •*Wt» W W

nematerializuolomis kelsns

RUDA DYKAINuo Skausmu

vėl buvo pas nia

Gothardolpaniurusiu!
klausiau

matote pra

m a
Kaina 30 ir 60 centai,

rei

.■ v •

[Pacific and Atlantic Photo]

viena pla

nudžiugo Cholm žinomisas Rusiškos ir Turkiškos Vanos
pagerintas

tiktai trumpam laikui

Kvieskit Savo Gimines
Iš Lietuvos Per

NAUJIENAS
DABAR

Naujienų Laivakorčių Skyrius

Kreipkitės ypatiškai ar laiškais

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO, ILL.

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
Įsteigta 80 metų

Cholmsas užrašė

- 0, gal būt, aš ieškau šimto 
dvidešimt ?

ir tikras Europinis Lft* 
escide gydymas »'to
kiam a. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio dus
damas ui f“
temą kainų

sų dalykų reikia prisidėti 
kalai Rabinovičio Chouzo,

Tai naminis hnimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ’ir 
neuralgijos skausmus.

Kraujo, puslfe, šlapumo, privatinės, sla • 
(oš, užsendintos ir užkrečiamos ligos vii t 
išgydomos.

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

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio. užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki I 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dienų. F»- 
nedėliais, seredomis ir subatomis nuo lt 
ryto iki 8 vakare.

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

Daugiausiai chronižkų ligų paeina nųa 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad Ugydžiua 
ja.i nebandykit senais budais.
VYRAI I Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimo 
stiprumo Rilpnčms vyrams.. Jo gaivinant! 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniems 
ir žunykusiems vyrams. Dr. Roas gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

re jis
pridėjo
time itališkai

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodai

tikro specialisto ir jo pagalbini, VZ. 
Tas specialiu pnsiulymaK yra 1 
tiktai trumpam laikui, todėl n įSi-Jtė- 
liokit, ntsilaukykit Mnndien. / JoėliO' 
jimas visuomet yra pavojing/a ne* 
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slapių Ilgų ir vyrų krat- 
jo ligų yra musų specialutnus.

spiritistų
rateliuose yra daug planetų Ir

nėmifi keturių dvasių ir jų gi 
minaičių? Nereikia. ,

35 So. Dearborn St.
kampas Monroe St. Chicago 

Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų Bit
ėm i mo kambarys 508.

Penktas A u gitas, Crilly Namai
25 METAI TAME NAME

Rumanijos karalius Ferdinan
cias, ant kurio >ęyv«a.sties !>uv<

—Tuomet jus gimete po iš 
tisu žvaigždynu — 
neta tokios0 sumos neišlaiko

i GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽK1E- 
TfiJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 

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

109 N. Dearborn S t., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

—Pagailėkite... Jog tai 
tikrinai...' Ar atmenate

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 va- 
karo kaMcIien. IJtarnink^. F>ere<loJ ir Rubato! iki H v«l. vMknrc-. Ne<lėHoj
Ir šventomis dienomis 
1 po pietų.

Imkit elevatorių iki 12 augšto
109 N. Dearborn St., Chicago

JIS TURI 30 MCTŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tųkstančius Įmonių, tai »?< 
užtikrinimas Bergnatiems. kad jie gaus r»- 
rų gydymų. Vienatiniu geriausiai įrengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalia patarnavimas suteikt 
jums sveikatų ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien. «

dvasių; prie 
neatsineša.“

atsi- 
daly- 

kus grafienės Tobl-Chouz? Ar 
pamenate dusintoją Džeką 
Chitrpuną? Ar pamenate...

—Cholmsai! Dabar prie ju-

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambarys 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad jūsų sistema 
yra liuosa nuo ligų, kurios kenkia 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, "Neurltls”, 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap
kurtini o, l’aralyžo, "Ix>comotor Ata- 
xia", Bronchito, Astma, Anemios, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pasididinimo Gručolų, ' Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir silpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima iigydyti.

Ateikit ir gaukit gerų ir teisingų 
gydymų. 8avo praktikoj vartoju ge
riausius Serum, čiepus, Bakteryn, 
Antitoain ir Kpecialės “intravenoua” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines “606” ir “914“, jei yra reika-

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00

NATURAL HEALTH INSTITUTE

Jus ieškote šimto Ktų? Mes 
juos gausim.

- Visai paprastai mes iššau- 
ksim dvasią penkdešimtlitės ir 
paskui ją materializuosim. Pas
kui išnaujo pakartosim istori
ją. Norite?

—Kuot tokie pinigai užtikrin
ti - paniurusiai atsakė Cholm-

-Cholmsai. Jus girdite 
Cholmsai? Išimkite dude

Švęskite Kalėdas 
Namie!

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

Kelionė j Kauną
NORTH GERMAN

lykai Ivanaitis-Parkas ir Veži- 
kas-Bridžas... Eikite ir daugiau 
niekados nesiimkite neišgalimų 
darbų! Supratote?

—Supratau - liūdnai prata-
nneidamas mandagiai 

■ oi rait! — kas ver- 
Tinste-

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

3S metui paty
rimo gydyme
chroniškų

UI
vy-

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikite

pa,:

■"7M f

lę, nuimkite kėpę, surinkite 
sų profilių ir važiuokite j3

K

>1R*

«■■■ ■■■■■■■■■■■■■■»!
Matai Kas Dedasi?

1
- ir
L ĮPtSJ

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

vien varė munšaino bi$nj. Bet 
kada Minatti liudydamas užsi
gynė kokios nors pažinties su 
užmuštuoju, tai jam, Šamui, 
pasidarę aišku, kad Minatti 
yra vienas jo brolio užmušėjų, 
esu “kraujas užvyrė” ir jis 
Minatti nušovė, atsargiai per 
kitų galvas taikindamas į širdį. 
Ginklų gi esą nešiojos ne tikslu 
Minatti nušauti, bet kadangi 
du jo broliui jau tapo nušauti, 
tad jis bijojęs, kad kas ir jo

liGiuvių Rateliuose
Bridgeportas

sprogo

šv. Petronėlės D-jos vakaras

mun

prie 
apar-

Sekmadienio naktį įvairiose 
Chicagos dalyse sprogo net ke
turiom bombos, ir visos keturios 
South sidėj. Dvi bombos spro
go prie policistų namų, o ki
tos dvi prie šiaip sankrovų, i 
Vieila bomba sunkiai sužeidė 
merginų. Trys bombos, kaip 
spėjama turi ryšių su 
samu.

Viena bomba.,
4642 S. Ashhlarid Avė., ir 
dė esančių tame name valgyk
lą. ' Vienas balkis krisdamas 
sunkiai sužeidė p-lę Sophie 
Startek. Manoma, kad bomba 
buvo taikoma William Gursch 
“coffee shop,“ kuri yra antra
me aukšte.

Į rytmetį bomba sprogo po 
policisto Wm. T. VVatts, 6519 
S. Clairmont Avė., namų por- 
čiais. Kelioms minutėms vė
liaus bomba sprogo prie poli
cisto James F. Skala, 5125 S. 
Hermitage Avė., namų. Nors 
abejuose atsitikimuose niekas, 
nesužeista Liet namus bombos 
gerokai apardė.

Ketvirta bomba sprogo prie 
L. H. Andrews automobilių 
reikmenų sankrovos, 7841 
Cottage Grove Avė. Jis turė
jęs nesusipratimų su kitais pa
našiais biznieriais, kadangi jis 
atsisakė sankrovą laikyti^ už
darytų sekmadieniais. Jau ne 
pirma automobilių rčlkmėnų 
sankrova yra nukentėjusi nuo 
bombų delei tų kivirčių apie 
uždarimų sekmadieniais.

Sam Vinci , advokatas jau 
paskelbė, kad jis ginsiąs savo 
klientą kaiprr- beprotį, nes esą 
metai atgal jis bandęs nusižu
dyti, o ir šiaip užeinančios be
protybės valandos, laike kurių 
jis nenusimanąs kų darąs ir to
kioj valandoj jis ir nušovęs 
Minattį. Beprotybė dabar pa
sidarė lengviausias būdas tei- 
Isinimo Chicagoje, ir visuomet 
[sėkmingas, » nes nesunku yra 
rasti daktarų, kurie lengvai ga
bi įrodyti, kad nutik tęišiamie- 
ji, bet ir Visi • žmonės, y ra ne
pilno ųrolo. O bepročių, Kaip 
žinia* neteisia pakorimui, bet 
iiždaro į beprotnamį, iš kurio 
lengva yra pasiliuosuoti.

Pirmų sykį . šiuose metuose 
teko dalyvauti kepuriniam ba
liuj. Tai buvo Uetuvių Audi
torijoj, šeštadienio vakare, Sv. 
Petronėlės surengtas. Linksmas 
būrys žmonių, papuošusių sa
vo galvas įvairiais 
šoko, kalbėjosi iki 
lomos puikioj* ir

dabintais, 
pačios vė- 

gražiai ap-

Prieš pačią pabaigų buvo 
dalinami prizai. Jų buvo paga
minta ne skupiai ir todėl nei 
vienas atsistojęs į \ ratų ir ver
tas dovanos už savo sumanin- 
gumų pasirėdyme nepasijautė 
nuskriaustu.

Pirmą dovaną laimėjo p. T. /r seserų,
koki tai po-Janulis, antrų 

ni pasipuošusi dideliais ragais. 
Jinai laimėjo greičiausia

Apiplėšė ofise
Plėšikai pasekė M. T. Adam- 

son, pirklį, į jo raštinę 192 N. 
Clark St. ir raštinėj atėmė iš 
jo apie $12,000, iš kurių apie 
$10,000 buvo grynais pinigais.

11 sykip apiplėšė

Jinai laimėjo greičiausia dėl 
originalumo, < nes ponios, pa
prastai, ragų nemėgsta. Tre
čias prizas atiteko irgi gražia
jai lyčiai, užsidėjusiai ant gal
vos arelį.

šeimyniškam vakare ir drau
giškam upe laikas praėjo sku
biai. Nė matyt nematėm kai)) 
prisiartino vidunaktis 
kas keliauti namo. Viskas bu
vo gerai, bet vieno tai’ 'gailė
jaus — kad nesusiradau kepu
rės ir nelaimėjau dovanos.

—Report.

Buvo išdalintos mažos knygu
tės kiekvienai nai’ėf pasidar
buoti dėl Labdarybės Foųdo, 
surenkant į kiekvienų knygutę1 
po vienų dolerį.
, Taipgi buvo kitas naujas da

lykas. Buvo išdalinta »kiekvle- 
nai narei po vienų siuvinį, kurį 
turi narės išsiuvinėti ir atnešti 
gatavų ateinančiam susirinki
me. Tada bus surengtas vaka
rėlis tikslu išparduoti tuos visus 
siuvinius ir visas pelnas eis į 
“Tovveha“ Kliubo Labdarybės 
Fondų. Paminėsiu čia, kad tas 
Labdarybės Fondas yra tuks- 
tanties dolerių auka, kurią 
“Tovveha“ kliubas yra pasiry
žęs surinkti kuogreičiausia. Jau 
yra suvirš pusė tos didelės au
kos surinkta.

Buvo nutarta • surengti 
“Christmas Party“ arba Kalė
dinį vakarėlį dėl, mažų vaikų 
būtent, sūnų ir dukterų, bro-

, “Tovveha“ kliubo 
narių. Ant to vakaro bus sve
čias, kurio vardas yra “Santa 
Claus“. Tas vakarėlis bus gruo
džio 19 dieną. Taigi Visos na
rės yra kviečiamos užregistruo
ti, kurios vaikelius atsives su 
savim tų vakarų.

Tuomi susirinkimas ir 
baigė.

h-

Nuolatinis lietuviu tea
tras ir musy visuomenė

užsi-
Ko respondente.

lai- West Side

Nušovė liudytoją koro
nerio teisine

Tarp 
pašauktas ir 

kuris buvo su
ręstom ne. 

Avė. Nušau- 
pa-

už-

Bėgyje pastarųjų keturių 
metų jau 11 sykių plėšikai ap
silankė D. M. Sluckey aptieko- 
je, 559 E. 53 St. Paskiausias 
apsilankymas buvo pereitą sek
madienį, kada plėšikai atėmė iš 
Sluckey $125. Savaitę atgal 
plėšikai atėmė iš jo $100.

ŠIANDIE SARPALIUS RISIS 
SU MART1NSONU

Šiandie Scliool tlatl svetai
nėj K. Sarpalius risis su Paul 
Martinspnu. Be to, ten risis J. 
Šimkus su Brugleo, Dudinskas 
ir kt.

ŠIANDIE KOMARAS RISIS 
COLISEUME

Coliseume J. Komaras šian
die risis su milžinu liaus Stein- 
ke. Juodu risis iki galutinos 
pergalės. Risis taipgi Wl. Zby- 
szko su Judsonu ir kt.

POŽĖLA GAL RISIS SU 
ROMANO

18-tos gatvės apielinkė
SLA 129-os kuopos susirin

kimas įvyko 8 d. lapkričio. Na
rių dalyvavo nedaugiausia, dėl
to ir centro viršininkų nomi
nacijos lapo atidėtos sekan
čiam susirinkimui. Fįn. rašti
ninkas nepribuvo, tiktai pri

buvo rinkta sutvarkyti reika
lus finansų raštininko su cenl- : 
ru raportavo gavusi žinių iš : 
centro, kad dalykus u da nėra 
užbaigtas. Susirinkimas nuta
rė, kad reikalinga rinkli nau
jų fin. raštininką. Tapo išrink
tas V. F. Andriulis. Rengimo 
vakaro, kuris įvyks 13 d. gruo
džio, komitetas pranešė, kad 
esą viskas prirengta, tik visi 
nariai privalo dalyvauti šiame 
parengime; bus gana puikus 
ir įvairus programas, o po pro- 
gramo šokiai prie geros muzi--' 
kos. Programa išpildys Jau
nuolių Orkestras, taipgi ir mu
zika bus po vadovyste J. Z. 
Grušo ir bus trumpos prakal
bos, 
kitę

D-ro Vinco Kudirkos dr-stės 
susirinkimas įvyko lapkričio 
7 d. Narių dalyvavo nemažai;, 
prisirašę vienas naujas narys. 
Komitetas rengimo naujų me
tų vakaro prfinešė, kad bus 
statoma operetė “Kaminkretis 
ir Maluninkas“ ir jau viskas 
prirengta. Komitetas, kartu ir 
susirinkimas išreiškė pageida
vimą, kad visi draugijos nariai 
dalyvautų ir padėtų veikti ko
mitetui, kad vakaras butų pa
sekmingas. Galima užtikrinti, 
kad visi atsilankiusieji į tų va
karų bus užganėdinti. Visiems 
žinoma, kad V. Kudirkos dr-ja 
stato tokius veikalus, kokius 
žmonės geriausia mėgsta, todėl 
ir pavyksta. —G.

Musų tautos gyvenime teat
ras suvaidino ypatingų rolę, 
nes mes ilgus metus neturėjom 
savo spaudos ir vienintelis bu
dus išgirsti viešais musų gražią 
lietuvių kalbą buvo teatras. At- 
gavus spaudų, musų lietuviui, 
susipratusioj i visuomenė, gerai 
suprasdama, kokių rolę lošia 
teatras musų tautos gyvenime, 1 
be paliovos rengdavo įvairiuose 
miestuose, miesteliuose ir baž- 
nybkiemiuose vaidinimus. Tų 
apsireiškimų gerai suprato ru
sų caro rusifįkatoriai ir įvai
riais budais stengėsi tų lietu
vystės liepsnelę užgesinti. Va
karo rengėjai buvo įvairiais 
budais persekiojųmi, bet nors 
iir didžiausis pasiryžimas buvo 
rusų valdžios, užslopinti tai, 
vienok jiems nepasisekė, susi
pratimas ėjo savo keliais ir pa
siekė savo tikslo. Tais laikais 
netiek svarbu buvo pačioj efc- 
mėj vaidinimas, kaip tas kon- 
centravimos lietuvių, tas susi
pažinimas vieno veikėjo su ki
tu. ta, kaipir demdnstracija 
susispietusių lietuvių prieš ru- 

Isų dtspotizmų.
Jeigu persikelsim mintimis į 

Amerikos lietuvių gyvenimą, 
tai pamatysim ką. tai panašaus. 
Nors Amerikos valdžia nesi- 

’ stengia taip žiauriai, kaip ru
sų valdžia persekioti tautiškų 
susipratimą, bet visgi dalinai 
ji džiaugiasi, kad tos mažosios, 
tautos, net ir kultūringos, pra
deda ištautėti. Kų gi mes da
rom, kad sulaikyti tų prasidė
jusį ištautėjimų? Daug yra 

įtokių apsireiškimų, kad netik
tai mažesnio išsilavinimo, ma
žesnio susipratimo šeimynų 
vaikai nebemoka lietuviškoj, 
bet ir musų, taip' vadinamų

į . 1 ’ ' 1 h I I ' i ■ , , į j

inteligentų, kurie ant, kiękyie- j 
nd žingsnio kartoja “aš lietu
viu aš patriotas,“ jų vaikai jau 
vehgia artimesnės pažinties ir 
bendravimos su lietuvių visuo
mene. Išskiriant spaudų., ko
kias mes turim organizacijas, 
kurios palaikytų nors tų kibirk
štėlę, kuri pakol kas dar rusė- 
ja daugumoj musų lietuvių vi
suomenės širdyse? Mes turim 
“Birutę,“ \ kaipo musų muzika- 
linių ii’ vokalinių pajėgų cent
rą, kuri taipgi tankiai nusi
skundžia, kad neturi iš lietuvių 
visuomenės ganėtinai reikalin
gos paramos. Mes turim nuo 
latinį lietuvių dramos teatrų, 
kurs duoda liuli House teatre 
kiekvienų sekmadienį vaidini
mus. i* <' A

žinoma, 4ai yra sunkus dar
bas, be jokių aukų, be jokios 
medžiaginės paspirties išlaiky
ti nuolatinį teatrų, nės teatro 
išsilaikymas surištas su dide
lėmis išlaidomis. Tobulas teat
ras reikalauja paruošti kiek
vienam naujo veikalo pastaty
mui naujų scenerijųfr atatinka
mų kostiumų. Mes žinome ge
rai, kad' teatras yisur yra sub
sidijuojamas. Lietuvoj teatrų 
išlaiko valdžia, čionai Ameri
koj,, žinoma, sunku yra net ti-

MOTINOS
DUKTERŲ

Ras daug naudos skaity
damos Mrs/Quigg*s Laiškų 
Kuriame Sako, Kaip Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound Pagelbėjo Jos 
Dukterei.

. J *• J i •17 7 f
Royersford, Pu. —r “Mano duktė 

buvo serganti nuo pat 13 metų savo
amžiaus, ji turž- 
j o nereguliares 
mėnesines ir taip; 
gi turėjo dideli 
galvos skaudėji
mą, taipgi nuga
ros ir sanų skau
dėjimus. Jos sto
vis taip buvo per 
Šešis mėnesius, kol 
aš pradėjau jai 
duoti Lydia E. 
Pinkham’s Vege-

table Compound. Jai pagelbėjo labai. 
Jai daugiau nebeskauda galva, nuga 
ra ir neturi nusilpimų. Aš jas reko
menduoju kitoms moterims kurios 
turi dukteris su panašiomis ligomis.” 
— Mrs. Quigg, 210 Main St., Royars- 
ford, Pa. » <

Kitas Motinos Laiškas.
Roxbury, *Mass. — “Mano duktė 

turėdama 16 metų amžiaus visai buvo 
suirusi sveikatoje, nerviška, su labai 
prastu krauju. Tie suirimai padarė 
jų silpna ir netinkamą darbui. Ji ban
dė keletą gyduolių, bet jai nieko ne
pagelbėjo. Paskiau aš jai įkalbėjau 
vartoti Vegetable Compound, po to ji 
pradėjo daugiau sverti ir jos stipru
mas nuolat dauginosi. Aš sakiau tuos 
faktus dėl daugelio moterų.” — Mrs. 
Hudson, 252 Eustis St., Roxbury, 
Maęs.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

GulbraaMn Trada Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

Lai PAIN- 
EXPELLERIS 

_ Praveja Skausmus 1 
Trinkite greitai taip, kad iis 
stebėtinas linimentas persisunktu 
per odą j pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 

,, . „ kraujo tekėjimą gjalomis.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butu 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South -ėth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Visi SLA nariai ncpamirš- 
13 d. gruodžio. —G.

Laiškai kurie randasi 
Naujienose

Prašome kuogreičiausia atsiimti
Pinigai Išmokėti Lietuvoje

KOPERACIJOS BANKO

Dft. VAltUŠH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

aidą {tempimą, kumPalengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
teko trumpregystę ir tolire gyslą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali afyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėliok 10 iki 1 vai. p. y.

1545 West 47th Street
Phone Boulerard 7589

Sam Vinci, brolis keletą diei 
nu atgal nušautojo Mike Vinci, 
koronerio tardymuose apie pas
tarojo nušovimą, tiek įdūko, 
kad ant vietos nušovė liudytoją 
John Minatti, 2738 Polk St.

Koronerio tardymai buvo lai
komi pas graborių prie 2418 
Lowe Avė. Buvo susirinkę apie 
100 žmonių — liudytojų, teisė
jų, policijos, advokatų ir šiaip 
įdomaujančių tardymais, 
liudytojų buvo 
John Minatti,
imtas Joe Genaro 
2242 Wentworth 
tasis Mike Vinci prieš mirtį 
sisakė, kad jį nušovė Joe 
naro.

John Minatti liudydamas
sigynė, kad jis visai nepažysta 
nušautojo Mike Vinci, nepa
žystus* ir jo brolio Sam. Sam 
kelis sykius bandė pulti ant 
Minatti, bet policija jį sulaikė. 
Tada jis greitai išsitraukė re
volverį ir paleido vieną šūvį, 
nuo kurio Minatti krito negy
vas, nes kulka pervėrė jo širdį. 
Nušovęs Minatti, Sam ramiai 
atidavė ginklų policijai. Visa- 
publika tardyme išbėgiojo, ne
pasiliko ir teisėjai, liko vieni 
policistai, kuriems Sam visai 
nesipriešino. (

Sam vėliaus pasisakė, kad jo 
nušautasis brolis ir Minatti iš-

Eina gandai, kad bandoma 
sukabinti Požėlų su Mike Ro
mano, kuris m kartų ritosi su 
Ed. Lcx\is po 2 vai. ir daugiau. 
Tai butų bent ristynės. —Z.

Roseland, III.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

“Tovveha“ Kliubas laikė savo 
paprastų mėnesinį susirinkimų 
pėtnyčioje, lapkr. 20 d.. Pal
mei’ Parkt svetainėje.

P-nia Jule Butinienė vedė su
sirinkimų. Protokolas buvo per
skaitytas ir ivenbalsiai priim
tas.

P-lė Elena Stasiuliutė išdavė 
du raportu • iš pereitų dviejų 
balių; raportai buvo vienbal
siai priimti. Ačiū Elenai už pa
sidarbavimą. Pašauksime jus 
vėl trumpu laiku.

Po to sekė nauji dalykai.

Beliackas, Joseph, 3 
Bddrius, Anna 
Dambrauskaitė, Juze 
Daubaras, Justinas 
Dulkia, T 
Griunas, Jonas 
Gintvainis, Leonais 
Gedman, Edward, 2 
Jatulevičiutė, Paulina 
Kruzas, Juozas 
Kazlauskas, K 
Kuser, Henry 
Kungienė, K 
Lukšis C. G., Special Delivęry 
Matlevski George 
Oden, Alex
Petrošius, S. x
Rasimas A. J. 
Rudis I).
Serbentą, E
Shimkus, J. ,2
Staszkus L., registr. laiškas 
Shaucunas, Zidor, 2 
Skalkis Mt
Taujauski, George, 2 
Viskont, J. P.
Varnyte, V

♦

i

Naujieną 'Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sią- 
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai, Tėrtiykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Tamošiui Krutuliui

5029—Magdalenai Parastiekai- 
/ ‘ tei
11704—Viktorui Zimniekui 
11705—Jievai Stapulevičienei 
20966—Onai Daųušienei

5006
11698—Onai Gudmonienei 
11700—Veronikai Aleksiunienei 
20965—Alenai Valeikienei
5009—Gendrutai Šimkienei 
5011—P. Seibučiui
5014 -Uršulei Kuržinauskienei
5016— Veronikai Daunutienei
5017— Matildai Greblauskienei
5018— Petrui Miliui
5026—Baltramiejui Švitrui 

11702—Elzbietai Sudnikienei
A

^2337—Johanai Kareivienei 
5030—Petronėlei Kulpiutei 
5013—Kazimierui Locaičiui 

20963—Petronėlei Beržinienei
5033—Juozapui Miliui
5007—Anelei Silkunięnei
5012—Marijonai Susienei

11708—Jonieškai Muraskauskie- 
nei

11709—Jurgiui Karveliui
5010—Paulinai čemeryčiai 

11697—Martinui Aliuliui
5027— Julijonai Šeštokienei 
5001—Marijonai Degutienei, 
5004 Uršulei Vežienei 
5015—Kazimierui Vastartui
5028— Jonui Miškiniui

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukse. Su inusv 
pleitpm galima valgyti kiečiausią mar 
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite sayo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland 4v*.

BILLY'S UNCLČ
w to

CoęzVCteAVkOki A

\VS sSCVCE
. AV.V VOUS. \/ESV 7

ANGLYS - KOKSAI [
Mes pristatome tiktai geriausios - 
rųštes anglis. Musų atsvėrime, s 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsveri- | 
mas per Liscenced City Weigh- , 
manth.

E. J. McŪuaid )
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 
Englewood 4760

Ar jus žinote, kad —
Šiauliuose, Lietuvoje, Vastakas bu 

į vo apskųstas dėl platinimo komunis 
I tinęs literatūros, surastas kultu i 

už tai nubaustas trims mėnesiams 
sunkiųjų darbų ka’i'jimą. Ar jus ži 
uote, kad grynas Turkiškas tabakai 
vartojamas Helmfiiuose, tai yra ge 
riausia rųšis tabako vartojama ciga- 
retuose.



( I ęsu nuo 7-t<> pus! )

NAUJIENOS, Chtcago, UI,

BRONISI.AV t 
GAIDIMAYlCAlTft

Musų mylima . dukrelė persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kus 14 mėnesių amžiaus, Lap
kričio 23 dieną. 1925 m., 4:25 
valandą ryte. A. A. Bronislava 
gimė Rugsėjo 4,v 1924, Chica- 
goi.

Paliko dideliame nuliudime 
motini Liudviką, po tėvais Ja
nutaitę ir tėvą Ignacą. Kūnas 
f pašarvotas randasi, 4612 South 
>aulina St.

I/uidotuvė
Lapkričio
ryte iš namų į švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę ir pilni gilios slel- 
vartos liekame, Tėvai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds. 1711

— “Vagįs,” 
iš latvių kai* 
artima lietu- 
yagys, ber-

įvyks Ketverge, 
26 d.. 8:00 valandą

BERNARDAS GRIMUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 19, 1925 m., Denver, 
Colorado, tarnaudamas kariuo
menėje. Turėjo amžiaus 30 me
lų. Paliko, ūidžiam nuliudime 
du broliu Antaną ir Joną Ame
rikoje. Lietuvoj paliko motiną, 
4 seseris ir 1 brolį. Paėjo iš 
Lietuvos, Kauno rėdybos, Tau
ragės apskričio, Ansunio kai
mas. Kūnas pašarvotas 3218 
Lime St. /

laidotuvės įvyks Lapkričio 
26, 1925 į šv. Jurgio Bažnyčią 
apie 8 valandą, po pamaldų į 
šv. Kazimiero kapines. Užkvie- 
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse. Nuliūdę

Broliai Antanas ir 
Jonas Griniai

Laidotuvėse jiatarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

IR ANČIŠKI S Z1ULPA

Musų mylimas sūnūs persi-, 
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
4 metų amžiaus, lapkričio 
mėn., 22 dieną, 1925, 10:20 va
landą naktį. Gimęs Amerikoje.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Erančiškų, motiną Mortą 
ir brolį Joną. Kūnas pašarvo
tas randasi 1981 Canalport A v.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Lapkričio 26 d., 8:30 valandą iš 
ryto, iš namų 1931 Canalport 
Avė. į Dievo Apveizdos Bažny
čią, 18th ir Union Avė., o iš 
ten bus nulydėtas į švento Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti rr.irusiamjam paskutinį 
tarnavimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai ir Brolis

laidotuvėse patarnauja 
bonus M. A. Ežerskis, 
Yards 0589. ,

pa-

gra-
Tel.

JUOZAPAS YONCHAS

Musų mylimas vyras persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 55 metų amžiaus, Lapkri
čio 22 dieną, 1925, 10 valandą 
vakare. Paėjo iš Kauno rėdy- 
bos, Tauragės apskričio, Sarti
ninkų kaimo. Amerikoje išgy
veno 14 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną, sūnų Juozapą 
ir dukterį Oną Lietuvoj, o 
Amerikoj 2 pusseseres ir švo- 
gerį Rudį. Kūnas pašarvotas 
randasi 7013 So. Washtenaw 
Avenue. i

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Lapkričio 26, 1925, 8:00 valan
dą ryto iš namų į Nekalto Fra* 
aidėjimo P. S. bažnyčia, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Vaikai, 
Pusseserės ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds. 1741

r

Tel. Lafayette 4223
Plumbingr, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaualai.

M. Yuška,
3228 W. 3«th Chicago, (II.

to, kad 
lietuvis 
raginių 
jis turi

kelis, kad susidarytų koks nors 
fondas, kurs remtų medžiagi
niai teatrą, bet užtektų 

(kiekvienas susipratęs 
agituotų už teatrą, 
tuos žmones, į kuriuos
įtekmės, kad jie lankytų te
atrą, kad lietuvių teatras butų 
nuolatos perpildytas publikos;* 
tada, teatras, turėdamas dau
giau lėšų patobulins vi*kų, kas 
liečia teatrą, pritrauks gabes- 

' nių žmonių, pasigamins deko
racijas ir kostiumus ir pasisam- 
dys erdvesnę ir patogesnę vie
tą.

Pakol kas nnisų jauną teat
rą remia susipratę darbininkai, 

i inteligentija gi • kol kas retai 
r pasirodo. Ji teisinasi, kad jį 

didesnį užsiganėdinimą randa 
| Amerikos teatruose, bet tas ar- 
1‘gumentas gana silpnas l atrodo 
| panašu į tai, kad vaikas tuie- 
I damas negražią motiną, saky

tų “aš pasirinksiu sau kitą, 
gražesnę.” Jeigu mes su pa- 

J garba norime nešioti lietuvio 
I; vardą, tai mes visa ta 
L branginti, kas musų, nes 
I nio pakol kas neturim.

Bendrai juk dar visa 
kultūra žemiau stovi už senų 
kultūringų tautų kultiną, bet 
tai nereiškia, kad mes turim 
sudėti rankas ir atsisakyti nuo 
musų 

I tiktai 
j duoti mums impulso, sukoncen- 
| truoti -------- ----- — -■>
liti planingą 
Ii auklėti savo

būtent
Vaičkaus Dramos te- 
ateity tos dvi orga- 
pasiekusios aukštos-

turim 
geres-

musų

tautos progreso. Kaip 
tas apsireiškimas turi

musų pajėgas ir prade- 
darbą - — auginti, 

tautos kultūros 
“Birutę,” ir: įstaigas, 

nuolatinį 
j atrą, kad 
i niaacijos,
nį kultūros laipsnį, susijungtų 
į vieną galingą organizaciją ir 
duotų galimybės mums tan
kiau džiaugtis jų nuveiktais 
darbais. Prie bendro darbo— 
muzikai, kompozitoriai, daini
ninkai, dramaturgai, artistai, 
menininkai ir bendrai meno ti
po žmonės

Vaičkaus Dramos 
Teatras

lapkričio 29 d. liuli House 
į teatre (800 So. Halsted St.) 7 
' vai. vak. bus pastattyta labai 
'graži 4 veiksmų komedija iš 
inteligentų gyvenimo “Pakrikę- 
liai.”

Scenerijas veikalui piešė dai
lininkas J. Kačerauskas. Tai 

į pirmas atsitikimas lietuvių te-

Pereitą sekmadienį Vaičkaus 
teatras davė antrų iš eilės linki 
smesnę komediją 
J. Pleifio, versta 
bos. Komedija 
viams: ūkininkai,
nai gryžę namo amerikonai, ir 
Žinoma, meilė ir vedybos. Ko
medijos turinys labai geras, 
tankiai pereinantis į farsą, bet 
įscenizavifnas yra labai prastas.

Tai yra greičiau apsirikimų 
tkomedija,' nes viskas sukasi vis 
,apie. apsiix?iškimus. Ukinink’as 
Karkliepas yra labai atsargus: 

lviską laiko po trimis užraktais 
ir yra įsitikinęs, kad nieks jo 
neapvogs. Bet štai plėšikai ima 
ir įsilaužia į jo namus. Kark- 
lienis išbėga j ieškoti vAgilių. 
Tuo tarini sugry.šta iš Ameri
kos Karklienio draugai ir kai- 
minai. Nuo čia ir prasideda 
apsirikimų komedija. Karklio- 
nis nepažysta,' sugry Žūsiu jų ir 
įtaria juos vagimis esant; įta
ria ir žydą, net ir savo berno" 
batus. Kol išsiaiškina visa ta 
klaida, visiems buvo užtektinai 
“strioko,” Bet apsirikimai ir 
toliau tęsiasi. . Karklienio, se
suo senmergė Morta mano, 
kad ją myli ir jai peršasi jau
nasis amerikonas Petras, kuo
met jis ją tuo tarpu perša ki
tam ir pats gretinasi prie Kark
lienio dukters Elenos. Bet vis
kas baigiasi laimingai:, išsiaiš
kina visos klaidos ir nesusipra
timai net ir tikrieji vagy 
sekami ir komedija ba 
sutuoktuvėmis ir dainomis. Į- 
scenizavimo gi paklaidos yra' 
tame, kad vietomis yra didelis 
dirbtinumas ir begaliniai dialo
gai ten, kur jų neturėtų būti 
ir kur veikimas turėtų greitai 
vystytis. štai, praneša apie 
vagystę, bet vieton tuoj bėgti; 
jieškoti vagių, vieton sujudimo, 
autorius verčia aktorius tęsti 
ilgą pasikalbėjimą ir tik po to 
išeinama. Arba štai įtartieji 
“vagys” 
tiek ilgai 
si, aiškiai laukdami, kad sugry- 
štų ūkininkas ir juos užkluptų. 
Ir taip per visą veikalą, 
dėl nežiūrint kopipdijos 
nio linksmumų, ji- išeina 
nuobodi.

Komediją išgelbėjo tik 
Jos vaidinimas, nes vaidinime 
dalyvavo senieji ir gerieji chi- 
cagiečių vaidylos, J. Stasiū
nas/ P. Petravičiutė-Miller, .1. 
Gulbinienė, J. Sankunas, K. 
Širvis, P. Tendžiulytė, J. Brie
dis ir M. Kasparaitis (jis vai
dino vieton sergančio A. Vizba
ro). Kaip paprastai Vaičkaus 
teatre, moterų personalas vai
dino geriau negu vyrai, bet ir

ir pastatant artistą kitu šonu 
į publiką. Tuomet jo nelai
mės nebūtų buvę publikoj ma
tyt ir įspūdis butų buvęs go
resnis.

Kitą sekmadieni turėjo būti 
vaidinafha irgi komedija “Tva
nas,” bet kaip pats p. Vaičkus 
pranešė, teatras įsigijo nau
jas nuo^avias dekoracijas, ku
riomis nori pasidžiaugti ir pa
sirodyti publikai, lodei perkeitė 
repertuarą' ir kitą sekmadienį 
eis “Pakrikėliai” jau su nau
jomis dekoracijomis.

—Vieš kis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK PRAKAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI 5100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 į ihetus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas nnisų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostų cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 

tam tikiu darbą. Praleisdami cen-i 
tų paskui centų, dolerį paskui dų-į 
Jei’lo, mes greitai i 
šimtų ir išsiunčiame savo centus I 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pa.-nislyk kiek jūsų

> uždirbtu jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
npifc taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 8o. Halsted St.

Nuo 10 ry|o įki 8 vai. vakaro.

SU- j šimtas

rengiasi bėgti, bet
apie tai kalbą-

Ir to
tu ri- 
gana

geras

atre, kad scenehijos veikalui „vyrai šį kartą visi gerai pasi- 
butų specialiai piešiamos.

žymesnėse rolėse vaidins Ja-
kavičiutė-Kondrotienė, Petravi
čiutė-Miller, Pola Tendžiulytė ir 
J. Vaičkus. —y.

Vagįs”

komedijų, 
labiau 
Ir tai

Vaičkaus Dramos Teatras 
pradėjo tiekti ir lengvesnio tu
rinio veikalėlių 
kurias publika dabar 
mėgsta, negu dramas.

1 yra netik pas lietuvius, bet 
ir pas anglus, štai jau kokie 
septyni ar aštuoni mesti, kaip 
anglų didieji teatrai (Chicago- 
je) nieko kita neduoda, kaip 
muzikales ir paprastas kome
dijas; vienas teatras buvo ban
dęs statyti dramas, ir tai žy
mesniųjų rašytojų, bet nieko 
neišėjo ir turėjo vėl gryšti prie 
komedijų.

rodė, ant kiek ii^ms leido ne
tikęs komedijos įsceniza vimas; 
moterys šiuo žvilgsniu buvo 
laimingesnės, nes jų rolės buvo 
daug geriau parašytos.

šio vakaro žvaigždė buvo P. 
Petravičiutė-Miller, kuri ne tik 
puikiai suvaidino sunkia Elenos 
rolę, bet tiek pat gražiai su
dainavo pora dainelių. Jos pui
kus vaidinimas išgelbėjo visų 
ketvirtų aktų ir padarė užbaigų 
laoai gyvą. Gera buvo ir Gulbi
nienė Mortcs rolėj. P. Ten-? 
džiulytė šį kartą didesnės ro
lės neturėjo; jai, kaip matyt, 
kaimietės rolę sunku vaidinti 
ir šiame veikale ji davė gerų 
tarnaitės-miestįietės tipą, su 
miestietes manervomis, bet ne 
kaimietės.

Vyrams irgi nieko užmesti 
negalima; jie vaidino gerai, ant 
kiek jiems rolės leido tai pa
daryti. Bet ypač geri buvo J. 
Briedis žydo ir K. širvis — 
Karklieno berno rolėse.

Reikia pastebėti ir režisūros 
klaidas: Ji vieton paslėpti sa
vo artistų trukumus, juos kaip 
tyčia jas iškelia, parodo viešu
mon, tarsi jas dar pabrėždama. 

iPvzd., J. Briedis yni labai ge
ras vaidyla; bet nelaimė, kad 
jis vienos rankos valdyti ne
gali. Ir štai režisūra pastato 

Jį su šautuvu tokiu šonų, kur 
1 jo nelaime ypač aiški ir jį pri- 
I kerčia grūmoti šautuvu, kuo- 
i met visai publikai yra aiškų, 
kad jis šauti negali; o betgi re

žisūrai buvo lengva 
ti, kiek pamainant

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 5 kambarių cottage, 

su elektros šviesa. Del rakto 
pašaukite

Calumet 5150 
1410 W. 15th St.

REIKIA DARBININKŲ
\ VYRŲ

['MMAI-ZEME
šventemsbargenai

t MATRASŲ DIRBĖJŲ
Reikia patyrusių vyrų prie kalimu pasirinkt 

kimšimo maįrasų.
Atsišaukite: .

RENDAI 4 ruimai moderniš
ki, ant antrų lubų, gražioj apie- 
linkėj. Geistina* kad butų lietu
viška šeimyna.

6815 So. Oakley,Ave.

3961 So. Lowe Avė.

Pardavimui nauji mūriniai namai, 
turime po 6 ir 6 

5 ir 5 ir 4 ir 4 kambarius. Visi įtaii 
syti pagal vėliausios mados. Augfiti 
pleisteriuoti beizmental, geležini bal- 
kei, plumbingas vėliausios mados, 
aržuolo trimingas, Bungalow stogai, 
porčiai apdaryti stiklais ir skrynom, 
shades. Karštu vandeniu apšildomi.

PP1VA1 INJC AQ i Mes turime ir pečiais apšildomų vieKEJKALlNGAb janitoriailSHriaht
pagelbininkas, nevedęs, unijis- 

Patyręs savo darbu.tas;

ĮVAIRįlS SKELBIMAI i
MUSŲ KALENDORIAI 
šilimai pranešam visiems Chica

gos ir apielinkių lietuviams biz-1 
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių, 
liangers, \Vall Poeketa, DeLuxc ir 
(hit Ouls, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri-l 
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mitą randasi ()idžiausia.s ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sampeliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys ypatiškai šiuo adresu:

AUŠROS KNYGYNAS, / 
3210 So. Halsted St. 

z Tel. Boulevard 9663

BAGDONAS BROS.
praleidžiamel MOV1NG, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distanco handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. ros. Yds 8408-Blvd. 7667 Office

Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
ant Bridgeporto mėnesinis susirinki
mas1 įvyks Lapkričio 24 d., 1925, 8 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3133 So. Halsted 
St. Visi delegatai esate kviečiami da
lyvauti susirinkime.

A. J. Lazauskas, Sekr.

General? Didžiosios Birutės prakti
kos įvyks Lapkričio 24 d., 8:00 va
landą vakare, Raymond Chapel, arti 
Halsted St. Malonėsite visi atsilan- ( 
kyti, kadangi nebus dovanota tiems, ; 
kurie neatsilankys.

G. Geldbuto, Sekr. 
:__

Jaunuolių Orkestro praktikos ne-1 
įvyks Lapkričio (25 <1., 
ties “Thanksgiving Eve 
praktikos ir mėnesinis 
Gruodžio 2 d., 8:00 vai. vak. 
Jaunuoliai 
su tėvais.

neužmirškite tada

nuo priežas- 
’, bet įvyks, 

mitingas 
Visi 

atvykti

> A. J. Schultz, Rašt.

KliubusPiliečių Brolybės 
rengia didelį rožinį balių,

Lietuvių
Amerikoj,
Kalakutų, dienoj, Lapkričio 26 dieną, 
Mildoj svetainėje. Tai bus vienas iš 
gražiausių balių. Kviečiame visus at
silankyti. Pradžia 7:00 vai. vakare, 
įžanga 50c ypaiaf

KOMITETAS’

Slanis-
Jie

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IEŠKAU Juozo Jociaus, 

lovo Klu.ęo, Liudviko Kielės, 
visii gyvena Chicagoj. Aš atvažia
vau iš Philadelphijos; noriu 
jais susieiti.

• Antanas l^eonavičia 
556 \V. 14 St., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDA| kambaris dėl vaiki

nų, šviesus ir šiltas, arti 
sted St. karų linijos.

819 W. 34th PI.
1 lubos užpakalis

IŠRENDAVOJIMDi

SU

Ha!-

IT-

1134 Indepcndent Blvd. 
Matyti janitorių

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai, vi

si geri daiktai ir pigiai parduo
siu. Skubinkite greitai.

2842 So. Union Avė. 
1-mos hibps

PARDAVIMUI
$700 vertės grojiklis pianas, 

dėl svarbios priežasties turiu 
parduoti, už $130 nupirksite 
grojiklį pianų,, benčių ir 82 ro- 
lėlius. MII. SCHNEIDER, 2332 
W. Madison St., j ‘ūbos.

tas, gerai Lietuviams žinomoj Bright- 
on Park ir Marquette Park apielin- 
kėj. Ka%mylite pirkti ar mainyti ant 
senesnių namų ar lotų, atvažiuokite 
ar pašaukite, mes parodysime tos 

’ namus.

Pardavimui 2 fintų namas, 7 ir 7 
kambariai, augštas beizmentas, karš
tu vandeniu apšildomas, maudynės, 
elektra, porčiai apdirbti stiklais ir 
slcrynom. Prekė $13,000; įmokėti $2,- 
0000, ar mainysiu ant mažesnio na
mo. Vieta: 5422 So. Carpenter St.

Pardavimui 6 kambarių 4»ungalow, 
įtaisyta pagal vėliausios mados, gra
ži vieta, 6025 So. Washtenaw Avė.

Pardavimui 5 kambarių bungalow, 
lotas 37 pėdų platumo, 125 pėdų il
gumo, 3 metų senumo. Vieta graži. 
Prekė tik $6,500; įmokėti $1,500.

Pardavimui ar mainymui 2 nąmai 
po keturius fintus, tik nauji. Vie
nas užbaigtas, kitas baigiamas būda
vot], įtaisyti pagal vėliausios mados 
ir garadžius keturiems mašinoms. 
Vieta labai graži, prie karų lainčs ir 
parko ir mokyklos. Prekę pasakysi
me kaip pamatysite namus ir rietą.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

* HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
. stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

T

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IK SUTAUPYKI! 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Piumbing Supply CoM 
1637 West Divlston Stn 

netoli Mąrshfield

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
rnatkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.60. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. iHgiap negu' kitur.

Krank Selemonavičius 
504 W. 33rd St, Prie Normai Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

KRAUTUVIŲ F1KČEBIAI 
Grosemių, * Bu- 
černių, Delikate- 
šen, Restaurah- 
tų, Kendžių, Be- , 
kemių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims,* 1912 So. State St. 
--------------- !-----------------------------

JIESKO DARBO
J IEŠKAU darbo prie stubos, kad 

butų kartu man pagyvenimas.butų kartu man pagyvenimas. Esu 
Į moteris, turiu mergaitę 2 metų. Esu 

i atsi- 
prie

I 1 ** • •našle. Kam reikalinga meldžiu 
šaukti laišku arba atvažiuoti 
manęs.

ANIELĖ GUDELAITIENĖ 
9824 Avė. L., So. Chicago

ANT ĘENDOS 2 flatai po 4 rui
mus. Gera proga katrie važinėjas ka
rais, nes netoli nuo karų linijos, pu
se bloko nuo \Ve.stern Avė, Ruimai 
pagal paujos mados įtaisyti. Elek
tra ir vanos. Renda pigi. ( 

4005 So. Artesian Avė.

REIKIA DARBININKU,
VYRŲ ir MOTERŲ
VISOKIOS RŪŠIES DARBAI

Kuomet jums reikią darbo, šau
kite telefonu Wcst 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
Western Avė. Mums tuojau reikia 
janitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimntykit 
su mumis šiandien.

RENDAI 4 ruimų flatas, su janitorkų prie apvalymo ir yiso- 
visais patogumais. Rendos $20. 
Turiu parduoti Safe, paslėpti pi
nigams ir dokumentams.

Kreipkitės: '
1125 W. 81st* Street

REIKIA DARBININKįĮ i ~- - - r
MOTERŲ

PARENDAVŪJIMU1 2 flatai REIKALINGA senyva mote- ' t t I f
po 5 kambarius, garu šildomi, ris kuri galėtų prižiūrėti dieno- 
Kaina labai prieinartia. Vienas mię 13 mėn. mergaitę, vakarais 
flatas tinkamas daktaro qfisui. 
Tel. Republic 4966. 2822 Mar-1 
ųuettą Road arba 67th Street.

lietų eiti namo. Atsišaukite 
3429 So. VVallace St., 2 fl. 
Galima matyti visų diena.

_____ i_____ :-----------------------
*ANT RENDOS. 4 ruimai dėl 

parendavojimo gerame lietuvių 
Japielinkėje, 3§02 So. Union Av, 
Už pigią kainą. Meldžiu šaukite I 
per Tel.‘Lafayette 8821 arba 2tai paslėp- 

dekoracijas? lubos iš užpakalio.

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie spėka varomų mašinų.

Atsišaukite:
B. & I. MANUFACTURING CO 

859 No. Franklin St. / ■ 
5th floor

PARDAVIMUI pigiai bučerrtė ir 
grosernė, su namu arba be namo. 
Atsiš:iid<il greit, nepraleiskit 
gos. Pardavimo priežastis — 
teris serga.

John Linkicvicz 
218 — 153 PI. 

('.niurnėt City, UI.

pro- 
m<»-

Pardavimui medinis namas, 2 pra
gyvenimų po 4 ir 4 kambarius, tik 
8 metų senumo, atrodo kaip naujas. 
Elektra ir visi parankamai. Prekė tik 
$4,500; įmokėti $U000, kitus kaip 
rendą.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel, Lafayette 7674

PRIVERSTAS parduoti savo gro
jiklį pianą iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 
roleliai, benčius ir kabinetas, išmo
kėjimais $50 cash ir po $10 į mė
nesį. NAGITIS

6512 So. Halsted St., Ist floor

PARDAVIMUI du bizniai. Bučer- 
ne ir grosernė atskirose vietose. Ge
ras biznis, apivarta į dieną nuo $200 
iki $400 vienoj vietoj.

Nepraleiskite progos.
Atsišaukite:

' 2209 W. I^ike Street 
Melrose Park, III.

PARSIDlilODA grosernė ir 
delikatessen, cigarų, tabako, no- 
tion ir knygų mokykloms krau
tuvė. Pagyvenimui kambariai. 
Renda $35.00.

4838 So. Union Avė.

PARSIDUODA Malt and Hops 
krautuvė. Vieta dėl to biznio 
gera norintiems pinigų padary
ti. 3 mimai pagyvent. Pardavi
mo priežastis — naminis nesu
tikimas. 3553 So. Wallace St.

PARDAVIMUI restorantas, su ne- 
.svaiginančiais gėrimais; biznis gerai 
išdirbtas, geri įtaisymai, kambariai 
gyvenimui, gabiam 1 žmogui tinkama 
vieta. Parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo — esu moteris, man per
sunkus darbas.

6000 So. State St.

NAMAI4EME
Norėdami pirkti, parduoti 
arba mainyti, važiuokite 
pas E. G. Lucas & Co.

-------------u
PARSIDUODA kampinis bizniavus 

namas, parduosiu už $11,850 arba 
mainysiu ant mažesnio namo, far- 
mos, nepaisant Valstijos.

IŠSIMAINO 2-jų flatų naujas mu
ro namas po G ir 6 kambarius, kar
štu vandeniu šildomas, su 2-jų karų 
garadžium, mainysiu ant cottage, lo
to, buČernės, restauranto arba ant 
kitokio biznio.

IŠSIMAINO 6ių kambarių Bunga- 
low, mainysiu ant bizniavo namo.

IŠSIMAINO 2-jų pagyvenimų kam
pinis muro namas, tarp 2-jų bulvarų, 
parduosiu už $12,500 arba įmainysiu 
ant cottage arba priimsiu antrus 
morgičius arba kokį biznį.

IŠSIMAINO 6ių flatų muro na
mas, su 6ių karų garadžium, mainy
siu ant bizniavo namo su bizniu.

IŠSIMAINO automobilius ant loto 
arba namo. Kas norite jsigyti puikų 
ir s gerą automobilių, nepraleiskite 
progos.

Su viršminėtais bargenais, ir 
kalais kreipkitės pas

F, G. Lucas & Co.
4108 Archer Avenue 
Phone Lafayette 5107

rei-

NAMAS 55 St. 30 pėdų į westus 
nuo Kedzie Avė. Storas ir 3 kam
barių flatas, 2 lubos 6 kambariai. 
Vandeniu šildomas, 2 mašinoms 
muro garažas, kaina $18500. Ant
ras namas 6724 So. Evans Avė. 
žydų apgyventa vieta, 3 flatai po 
(> kambarius, Kewnnec boilerius 
lotas platus, namas geras. Kaina 
$18500. Galėčiau mainyti kad ir 
ant šunės. AtsiŠaukit pas bildingų 
kontraktorių

J. WELIČKO
6559 S. Maplewood Avė.

DIDELIS BARGENAS
2 flatų muro namas, 6-6 kam

bariai. Sun Parlors, pleisterio- 
tas beizmentas, kaina $13,500, 
įmojiėt $3,500 arba priimsiu 
mažų maina. Randasi aili 55th 
St. ir arti Kedzie Avė.
V. MILASZEWICZ and SONS, 

Real Estate
172.3 W. 47th Street 

Tel Yards 4.389

PABDAV1MUI South West 
Side namas, turi būt parduotas 
greit. Randasi vienas blokas nuo 
Archer karų linijos, už $2,450 
arba už geriausį pasiūlymų, 

4941 So. Kildare Avė.

BARGENAS. Pardavimui garažas 
54 karų. Taipgi taisome trokus ir 
karus. Geras biznis. ’ Pardavimo prie
žastis, senatvė. Arba mainysiu j ma
žą namą su damokėjimu, pigiai.

Atsišaukite:
.3022 W. 43 rd Street 
Arti Archer Avenue

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzde Ave^ 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl
2407 W.

Phone

Atp
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, UI. 

ne Seeley 1643
M. E. HUTPILZ, Manager

A

iiminiiiraiiniinną

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

LEVESKIS* SCHOOL
Preparatory and Com merei ai

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

TmTimTrrniirmmizy

LIETUVIŲ
Dideliems ir

Utarninkais nuo 7 
Pėtnyčiomis nuo 3 

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avenue

Einu ir i namus 
Telephone Victory 7372

KALBOS 
Mažiems

iki 9 vai. vuk. 
iki 5 po pii tų

■MftHKidMMHi■


