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Socialistai kankinami 
Rusų kalėjimuose

Cang, Mandžurijos vai 
doras, sumuštas

Kapitalistai Meksikoj tu 
res dalintis pelnais su 

darbininkais

Mandžurijos vadas Cang pra 
laimėjo kovą su maištininku

Jo armija traukias prieš gen. 
Kuo Sunlino jėgas; Cang 
ruošias apleisti Mukdeną

I PEKINAS, Kinai, gruod. 7. 
— Mandžurijos valdovo’ Čang 
Tsolino, kariuomenė tapo suki
lusio generolo Kuo Sun' no jė
gų sumušta ir netvarkoj trau
kiasi atgal.

Gen. Kuo Sunlinas pirma bu
vo čang Tsolino rėmėjas.

čangas ruošiasi apleisti Man
džurijos sostinę 
sakosi nusitaręs 
kti iš politikos.

Generolo Kuo
gos jau pasiekė činšauą, Man- 
džurijoj, bet vis tik yra dar 
170 mylių gelžkeliu nuo Muk
deno. Daugybė žmonių aplei
džia Mukdeną.

Mukdeną; jis 
visai pasitrau-

priekines j ė

Socialistų terorizavimas 
Sovietijos kalėjimuose

Politiniai kankinami žiauriau
siu budti; budo streikus Ru- 
tirkuo.se ir provincijos kalė
jimuose

Meksikos atstovp butas 
priėmė darbo įstatymą

Einant įstatymu, kapitalistai 
turės dalintis savo pelnais su 
darbininkais

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 7. — Meksikos ir svetimie
ji pramonininkai ir kapitalistai 
Meksikoj begalo įtūžę ant at- 
stdvų buto už tai, kad jis priė
mė įstatymų sumanymą, kuris 
reikalauja, kad kapitalistai da
lintus savo pelnais su Meksikos 
darbininkais.

Tas įstatymo sumanymas bu
vo kongresui pateiktas organi
zuotų Meksikos darbininkų. At
stovų butas jį priėmė ir dabar 
jis įneštas senatam Kapitalis
tai deda pastangų, kad senatas 

modifi-

Jungtiniu Valstijų tai 
pesas susirinko

BERLINAS, gruod. 7. (F).— 
Rusų socialdemokratų partijos 
užsienio delegacija ką tik gavo 
žinių apie naujus sovietų val
džioj žiaurumus ir teroro žy
gius prieš socialistui, ’eikomus 
sovietų kalėjimuose.

Pasirodo, kad panaikinimas 
Solovecko kalėjimo, kaipo trė
mimo vietos suimtiems socialis
tams. kalinių padėtį dar labiau 
pablogino. Visur, kur tik buvo 
atgabenti socialistai 
kalėjimų vyriausybės 
kymų iš Maskvos, 
ypatingai aštriai,, 
žiauriai elgiamės su 
uiais, kurie nenori 
savo socialistinių įsitikinimų ir buk įstatymas 
idealų dėl komunistinio 
šio. Tatai tie kaliniai 
riausiai terorizuojami ir kanki
nami, vis viena, kur jie uždary
ti, ar Tobolsko kalėjime Sibire, 
ar Suzdalio. ar Saratovo, ar se
najame Jaroslavo katorgos ka
lėjime, — visur padėtis ta pati 
ir visur ji kas dien daros blo
gesnė, žiauresnė, 
jimo laikas, kada 
išeiti kieman šiek 
niu oru atsigauti, 
sutiympintas. Maistas duoda
ma toks, kad blogesnio nebegali 
nė būti. Kameros prigrūstos 
žmonių dvigubai daugiau^ ne 
kad numatytas jų talpumas. 
Del menkiausio nusikaltimo, dėl 
menkiausios kalėjimo režimo’ 
kritikos kalinys metams j šia- tojų khygų reviziją, patikrinti 
pią, šaltą ir visai tamsų kalėj i- jų pajamas ir pelnus, ir sulyg 
mo urvą, taip vadinamą kurce- tuo nustatyti, kokia tų pelnų 

kalinių serga į suma turi būt padabota darbi- 
Einant įstatymu, 

neapsako-'samdytojai gali tečiau neduoti 
| darbininkų komitetui knygų 
— tokiu atveju jie

savo 
10

kaliniai, 
gavo įsa- tą įstatymą kaip nors modifi- 
kad butų'kuotų, tečiau darbininkai reikti- 
ypatingai lauja. kad jis butų priimtas be 
tais kali- jokių ptaisymų, •atmesdami 
išsižadėti pramonininkų tvirtinimus, kad 

esąs perdaug 
ragai- sunkus samdytojams, ir netei- 
žiau-

apmo-

Pasivaikščio- 
kaliniai gali 
tiek šviežes- 

visur tapo

\VAS1IINGTONAS, gruod. 7. 
— Po ilgų vakacijų Jungtinių 
Valstijų kongresas šiandie vėl 
susirinko.

Atstovų buto spykeriu [pir
mininku] išrinktas Nicholas 
Longvvorth, republikonas iš 
Ohio valstijos. Jis gavo 229 
balsų. Demokratų kandidatas, 
atstovas Finais Garrett iš Ten- 
nessee, gavo 173, o republikonų 
“insurgentų” (progresyviųjų) 
kandidatas, Henry Allen Coo- 
per iš Wlnvonsiiio, 1.1 balsų.

Prancūzai paėmė Sirijos 
sukilėliy tvirtovę

I Pacific and Atlantic Photo]
Theda Bara, paskilbusi krutamųjų paveikslų aktore, prieš 

kiek laiko buvo sustojusi Chieagoj.
...... .TL^Į-EL—. . ..

Kunigas, kur sekė Kris* Cenzūra užsienio spaudai 
taus pėdomis

Uždirbo 11 milionų dolerių, bet 
mirė biednas, turtus atida
vęs beturčiams

ne katalikų, bet baptis-
II.

t
Lietuvoj veikia

KAUNAS, lapkr. 11. [Lž]. 
— Sąryšy su tuo, kad pasta
ruoju laiku užsienio spaudoj 
pasirodė visa eilė straipsnių 
prieš Lietuvą, užsienio reikalu 
ministerija netrukus ketina 
įvesti cenzūrą užsienio spaudai, 
kuri įvežama ir platinama Lie
tuvoje. Pirmoj eilėj jau įvesta 
cenzūra Rygos laikraščiui “Se- 
godnin.”

Vidaus reikalų m-ja uždrau-

PHILADELPH1A, Pa., gruo
džio 7. - - Vakar čia mirė kuni
gas 
tų — kunigas Dr. Russel
Conwell, sulaukęs 82 motų am
žiaus.

Kunigas Conwell buvo žino
mas leklorius-pamokslininkas. , 
Savo prelekcijomrs jis uždirbo \le įvežti iki gruodžio 15 d. Vo- 
daugiau kaip 11 milionų dole
rių. Bet mirė visai biednas.
Turtų nekrovė. Visa, ką jis už- ter Allgcineine 
dirbdavo, atiduodavo betur
čiams ir labdarybės įstaigoms. 
Philadelphijoj jis pats įsteigė 
ir savo lėšomis laikė dyi ligoni
ni beturčiams, Samaritonų ir 
Garretsono ligonines. Jis taip
jau yra parašęs nemaža knygų, 
didžiumoj biografijų, pasakoji
mų ir kelionių aprašymų.

kiečių laikraštį “Berliuer Tage- 
blatt” ir visai uždraudė “Tilsi- 

Zeitung” ir 
(“Tilsiter Beobachter”.

Kunigas parodė, kaip 
mergaitės atrodo pli

komis krūtinėmis

100,080 besibastančių 
vaiky Ukrainoj

8 bilionai frankų mokės 
niy francuzams

PORTADORNAS, Airija, gr.
- - Praeitą sekmadienį vietos 

išSjo bnxny- 
pasirai- 

Vedimai ir “divorsai” !t°iąs kelines iki kelių, ranko- 
Amprikoi ' ves Iki pažasčių ir plika atlapo 

_____  ta krutinę.
VVASHINGTON-AS, Pruod. 7. į Susirinkę bažnyčioj žmonės 

— Prekybos departamęntas, (. 
kurs kas metai surenka taipjau 
vedimų ir išsiskyrimų skaitme
nis, paskelbia žinias, iš kurių 
matyt, kad aplamai iš kiekvie
nos dešimties vedimų Jungtinė
se Valstijose per praeitus me
tus buvo beveik vienas Pdivor- 
sas”.

ri 

Nicholson 
'čioj pamokslo sakyti,

išsižiojo, nustebę.
“Jus nustebote?“ atsiliepė 

kunigas^ “Na, matotų, aš tik 
norėjau parodyti merginoms ir 
moterims, kaip jos atrodo ki
tiems, kai jos dėvi sejonus iki 
kelių, bluzeles be rankovių ir 
žemai ^iškirptomis krūtinėmis.”

Našlaičiams gelbėti proponuoja
10 nuoA nykesnių vodkai

| 939 automobiliu aukos 
New Yorke

PARYŽIUS, gruod. 7. — Fi
nansų ministeris Loucheur ry
toj pasiūlysiąs ministerių" kabi
netui savo finansinių reformų 
planą, kuriuo einant valdžia per 
ateinančius metus turėtų surin
kti naujais, didžiumoj tiesiogi
niais, mokesniais 8,009,000,000 
(K bilionus) frankų.

Skaičius vedimų-1921 metais' 
buvo -i,17^.2U(k o išsiskyrimų 

170,867. Daugiausiai išsi
skyrimų buvo Tekaso valstijoj: 
15,375 išsiskyrimai prieš 71,- 
9į6 vedimus. Illinois buvo 13,- 
658 išsiskyrimai prieš 81,018 
vedimų. Mažiausia, palyginti, 
išsiskyrimų buvo New Yorko 
valstijoj: 4,622 išsiskyrimai 
prieš 106,312 vedimų, bet užtat i 
Nevadoj buvo beveik fifty-f|f- 
ty: 1,037 “divorsai” prieš 1,079 
vedimus. South Carolinoj išsi
skyrimai yra užginti įstaty
mais.

NE'VV YORKAS, gruod. 7. - 
Policijos komisaro paskelbto
mis žiniomis, šiemet iki gruo
džio 1 dienos, taigi per vienuo
lika mėnesių, New Yorke auto
mobiliai užmušė viso 939 asme
nis. Praeitais 1924 metais per 
tą pati laiką užmuštų buvo 938.

CHARKOVAS,^ Rusija, gruo
džio 7. — Ukrainos miestuose 
bastosi gatvėmis šimtas tūks
tančių palaidų vaikų, neturiu-' 
čių pribglaudos ir didžiumoj 
nežinančių, kur jų tėvai. A|>dri- 
skę, purvini, jie gyvena išmal
domis, arba''ką ,kur rasdami. 
Jų padėtis pasibaisėtina.

Tiems mažiems klaiduoliams 
gelbėti, specialė valdžios komi
sija pataria imti 10 nuoš. mo
kesnio degtinei.

BEIRUTAS, Sirija, gruod. 7. 
- - Po kelių dienų nepaliauja
mo bombardavimo, francuzų jė- 
g s pagaliau paėmė Paabejos 
miestą, suki’usiųjų prieš fran- 
euzus druzn tvirtovę. J raneuzų 
i pilkose dabar yra I lašnoja, Ro- 
šeiva ir Džedida. Francuzai tu
ri 7,000 kariuomenės, o druzai 
apie 5,000.

Praneša, kad druzai buvę 
skaudžiai sumušti ties Kudem 
miesteliu, netoli Damasko,

Deportavimas iš Ame
rikos “negeidžiamų”

singas.
Darbininkų organizacijų va

dai sako, kad Meksikos darbi
ninkai jau perdaug yra prisi
kentėją, buvę begalo išnaudo
jami, nežmoniškai pigiai
kam i, ir jų gyvenimas buvęs 
nepaliaujamas skurdas, 
revoliucijos Meksikoj ta 
ninku padėtis jau šiek tiek ta-, 
pus pagerinta, bet dar daugiau 
reikią reformų, ir proponuoja- 
mas įstatymas esąs tik žings
nis priekin, atatinkąs kitų kraš- 
tų progresyviems darbo įstaty- Italija boikotuoja filmų 
mams.

Atstovų buto priimtas įsta
tymas duoda teisės darbininkų 
komitetams daryti savo samdy-

Nuo 
darbi-

aktorių Valentino

rą. 70 nuoš. 1 
džiova. Didžiuma serga nervų'pinkams, 
ligomis. Visų ūpas 
mai prislėgtas.

Tas pats oficialia Rusų so
cialdemokratų partijos praneši
mas sako, kad Goco draugus, 
žinomas socialistų revoliucionie
rių vadas Timofejevas, pasku
tinį savo bado streiką badavęs 
dvidešimt tris dienas, ir kad ki
ti socialistai 
sėdėję kartu su juo maskviš- i valandos, 
kiame Butirkų kalėjime, sim- gauti atlyginimo už sužeidimus 
patizuodami jam, taipjau pa-1darbo laiku, 
skelbę bado streiką. Po 
nių dienų bado streiko pasta- pagalbos, parūpinti vaistus, už- 
rieji visi buvę išdanginti 
vincijų kalėjimus, bet 
jie nepaliovę streiko. Isstreika-jsirgęs darbininkas pasveiks, 
vus jiems penkioliką dienų, so
vietų valdžia prižadėjus paga-’nimum algos tiek,,

reviduoti, 
privalo sumokėti visiems 
darbininkams bonų, sumoj 
nuoš. jų algos.

{statymas reikalauja, kad 
nuoš. darbininkų hėt kurioj 
taigoj ar įmonėj butų meksikie- 

revoliucionieriai, |čiai. Darbo diena —■ aštuonios 
Darbininkai turi

septy-
Samdytojai savo 

lėšomis turi teikti daktariškos

ROMA, Italija, gruod. 7. - 
Del to, kad žinomas Amerikoj 
paveikslų aktorius, Rudolfo Va
lentino, italas, ruošiasi patapti 
Amerikos piliečiu, Italijos fa
šistai labai įtūžę ir ima boiko
tuoti filmas, kuriose Valentino 
vaidina. Kai viename kruta
mųjų paveikslų teatre Romoj 
buvo paskelbta, kad ateinančią 
savaitę busią roddmi paveiks 
lai su Valentino, publika pro
testui padarę gyvą kačių muzi
ką.

Laikraščiuose pasirodo piktų 
korespondencijų, kur Valentino 
vadinamas renegatu, atsižadan
čiu savo tėvynės, ir žmonės įs
pėjami neiti į teatrus, kur ta
sai “renegatas” rodomas.

Aviatorius užsimušė 
aeroplanui nukritus
ST. PAUL. Minn., gruod. 7. 

— Aeroplanui nukritus žemėn, 
vakar netoli nuo čia užsimušė 
Minnesotos nacionalės gvardi
jos aviatorius, Įeit. Ed. Mich- 
aud.

\VASmNGTONAS, gruod. 7. 
— Imigracijos vyriausybės 
skaitmenimis, per praeitus fis- 
ko metus, pasibaigusius birželio 
30, 'š Jungtinių Valstijų buvo 
deportuota 9,495 “negeidžiom i” 
ateiviai.

4 asmens nutroško 
dengtame vežime

RICHMOND, Va.,
. Nusižudė, suvarydamas sau 

į galvą kulipką,, Anti-Saloon 
Lygos valstijos kasininkas Si- 
mon Jonės, 57 metų.

Kasininkui apsivogus, 
bankas uždaryta

TOPEKA, Kan., gruod. 7. - 
Goddard State Banko kasinin
kui, Aoldfatherui, pąsiglemžug

gruod. 7. $10,000 to banko pinigų, ban
kas tapo valstijos vyriausybės 
uždarytas, žmonių įdėlių ban
kas turėto $158.000 dolerių. 
Kasininkas suimtas.

Į Pro* ■
ir ten visą laiką, kol sužeistas ai* su-

mokėti ligoninei, ir mokėti algą
Mokykla ir knygynas 

sudegė
MOl’NT, PLEASANT, Mich., 

Samdytojai turi mokėti m i- gruod. 7. — Del nežinomos 
kad darbi- priežasties kilęs gaisras praeitą 

liau jų padėtį pagerinti: išsiųs- ninkas su savo šeimyna galėtų naktį sunaikino vyriausį Cent-
t i juos į Sibirą...

LEMGO, Vestfalija, Vokieti
ja, gruod. 7. — Vaikų ligoninėj 
šį rytą rado £azu nutroškusius 
septynis vaikučius, 
nuo 1 iki 3 metų.

žmoniškai gyventi. Minimam ral State Normai mokyklos 
algos normą nustato darbiniu- triobesį ir knygyną,, padaryda- 
kų komitetai. Samdytojai pri- mas apie 500,000 dolerių nuo- 
valo kai kuriuos savo darbinin- stolių.
kus leisti į tekniškas mokyklas met turi 965, ir 90 nuošimtis 
mokintis, o didžiulės įstaigos jų savo klases turėjo

Studentų mokykla žie

vyriau- 
umž’taus.turi tam tikram skaičiui darbi- šiame triobesy, dabar ugnies 

1 sunaikintame.ninku parūpinti namus.

Kitas aviatorius žuvo
I IIORNE, CalM gruod. 7. — 

Cecil de Frietas, 35 metų, užsi
mušė, o jo draugas, Delbert 
Howe, 21, skaudžiai susižeidė, 
jų aeroplanui nukritus žemėn. 
Abudu jie buvo krutamųjų pa
veikslų studijos darbininkai.

žemės drebėjimas
Montanoj

ANACONDA, Mont., gruod 
7. Sekmadienį, 5 valąndą ry
to, čia buvo jaučiamas lengvas 
žemes drebėjimas, atsikartojęs 
antrą kartą 9 vai. ryto, ž^los 
nepadarė.

, ---------

Chicagai ir aplelinkei oficia
lia oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; nedidelė tempe
ratūros atmaina; stiprokas, di
džiumoj vasaros vakarų vėjas.

Vakar temperatūra siekė 
nimum 22°, maksimum 41°

Šiandie Gaulė teka 7:05, 
džiasi 4:19 valandą.

mį

Jei-

WH1TEHALL, 111., gruod. 7. 
— Netoli nuo Čia laukuose rado 
dengtame vežime nutroškusius 
keturis asmenis, keliaujantį ar
klių pirklį Klane. Underbrinką 
ir tris vaikus. Vežime jie tu
rėjo įsitaisę kerosinu šildomą 
krosnelę. Sumigę, nuo susirin
kusių iš tos krosnies garų jie 
nutroško.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI
•Naujienos pagelbės jums.) 

Desėtkai tūkstančių Naujienų' 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia. >

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

tirkuo.se


Domininkas Dzingulėlis

L FABIŪNAS C
NAUJIENOS
Kalėdų Dovana

siūbavo, kaip karklai

kasdien

buvo

NAUJIENOS
1"3‘J So. Halsled St., Chicago, III

ant
neis-

SKAITYTOJAU!

visokių dalykų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

K®

Vardas

Adresas

Garsinkities “NAUJIENOSE

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

gyvi iŠ- 
Julikas 
Jackus 
Kuku*

12th STREET
Tel. Kedzie 8952 o®

rttrmrrtt

ašaras
- niaurojo už smertel-

100 N. LaS'uIle St., Chicago, III 
arba prie vietinių agentų

berniokai J*
Iki saule 

liko tiktai 
Liorlakas i 
Čibukiokas bei Makna

pasinaudo
bet šitame atsiti<

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybes” komplektus, tun 
namuose turtą, kurio kultui ind vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, n okslo straipsniais, žiniomis iŠ 
visų pasaulio kraštų ir įdėtu vos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas i dieną. O už juos gmiiite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

lojo pro duris uždususio pie- 
mens galvai

—Dėdė! dėdė! Ponai avižo-

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

Artinasi, Kalėdos. Kiekvienas pagal seną 
Įpyotį pradeda rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIE
NOS.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir drūtų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone C anai 2591

—Durniau, varyk i kūtę! — 
atrėžė nepatenkintas Liorlakas

—Kad su leverveliais...
- Kaip tai su revelveriais?
—Nagi ponai... avižose...

su leververiais...
-Kad ir su revelveriais, už

&fade by t
Lambert Pharmacal Co., S.tint Lo«m, U. S. A,

švęskite Kalėdas 
i Namie!

Tel. Kepublic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokj darbų pigiomis kainomis.

ANTISEP
TIKAS* 

Apsaugoja 
• ir Prašali

na Gerk
lės Parpi
mo. Skau
dėjimą ii 
Kosėjimą.

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

Kelionė j Kauną
NORTH G E R M A. N

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis. > lietnvmme- • visados 
jkitaruauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 381 h Chicago, <11.

'VIENYBE
Liaudies Universitetą

numirti 
jie visi trys ii 

“tetirviną mušė”, 
baldu, baldu, bul

Kataloge rasite 
kurių jus visados pageidaujate.
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI.' 
Kataloge jus rasįte budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus j dovanas.

Negalėdami kitų 
siu prikelti, 
a u< bodu m o

• Baldu, 
bul-bul-hol.

Op! Rak
—Čjakš!

Tfu! Kad tau velniai!
Patį smarkiausi pakaušio 

skaldymo momentų, šmaukšte-

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO

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

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKlTftS 
PAH MUS, TAS JUMS BUS

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

<Javes žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE- 
N A.S, džiaugsis visiį met^. Netik, kad 

llžiaugsis, bet turės didžiausią naudą, — 
galės daug pasimokinti, patirti.

NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.
J Lietuvą labai'paranku užrašyti SUBA
IGS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS' labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metSms, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
11.50.

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

gyduolėmis dėl pagelbiji* 
kenčiančių žmonių. Daugelis musų 

yra atgabenta ii kitų Salių, 
taipgi turime gyduoles prote- 

Ehrlich’o C06 ir 914 Oficia- 
7.1. i. Kadangi .be- 

ligos paeina dėl negero krau- 
tikrai galime jumis pagydyti 

j musų 'naujausiu meto- 
tinkamų gyduolių tiesiai 

Sis gydymas, jei reikiamas at 
gydytojo, yra be skausmo ir 

nesugaiėtn nei minutės laiko nuo 
Svarbiausias gydytojas — DR. 
— pripažintas specialistas per 

likis aa- 
_ . gų. Mm 

puikias pasekmes gydyme Ilgų 
nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 

nugaros, šonų skaudėjiino, 
užkietėjimų, kepenų, pūslės, 

kitų privatinių Hgų.
X-RAY EGZAM1NACIJA ir 

išbandymas laboratorijoj, taipgi 
mes tikrai surasime priežastį 

Musų kraujo spaudimo apa- 
niekuomet neapvilia '

už gydymą labai rnažee ir jus už- 
.................it be 

Ateikit pas mus dabar ir au- 
nes per

Liorlakas per šventą 
kasmetai pakermošį ke

lia. Kadangi žiemotai jisai kuo- 
laugiausia nukentėjo nuo bo
tagų, tad pakermošis buvo 
ypač triukšmingas. Ir buvo gi 
pas jį --

Gardus alutis padarytas, 
Slauni giminėla suprašyta! 
Visą kiaurų miela naktį jisai 

tvarkų darė.
— Vyrai, nebūkit liurbiai! 

Bet saulei tekant buvo didžiau
sia netvarka. Moterys gulėjo 
ant suolų, vyrai pagal pečių ir 
priemenėj užu skrynios, mer
gutės — daržinėj ant šieno, 

kiety... 
tekėjimo 
— patsai
dzenkiai

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMER1C, LAPLAN1). 
PITTSHURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Souf.uimpton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 

; savaitė.
Visi musų 8-čiog klesos keleiviui 

gauna atskirus kambarius dviems, 
, keturiems ar šešiems žmonėms. Pa- 
' tugumai, puikus maistas ir manda
gumas.

( Kreipkitės prie mus vietinių agen-
■ tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

137 So. Stata SU, Chicago. III.

LISTERINE 
THRDAT 
TABUETS 4

lučius! — dar- 
oretelis, tuo 

iii jo kojos Konkelio 
minkė, ir rankos orų

Miestas ............. .1...................State............
IJffildyk ir siųsk Naujienoms

barzdų už 
nutrikšta!

kas per kalliėto- 
panosej, tary

tam avinas supuvusius obuo
lius gromuluoja. Vos tik Kon- 
kt lio kieme sugrajis šunes uo
degomis - jau kalbėtojo ir 
nebesigirdėti. O kai moterys 
dar paleidžia savo katarinkų, 
t d tiek ir tematyti, kad orc- 
telis žandais žlembsi, ir balso 

nė šnipšt. Pagaliau, Kau
las Radzinkevičius ūme dūkti 

nuo moterų katarinkos ar 
s uilū pakaušį jam įkaitino, 
taip ir paliko neištirta. Tiktai 
visas paraudonavo, kaip sėk
linis agurkas, iškėlė abu su
gniaužtus kumščius į dangų ,ir 
ėmė šaukti piktu gvoltu:

—Pardavė!. Pardavė!
—Kas pardavė? •Vž kiek?] 

kam? kur? ką?
Popiežius Vilnių’ Velniai 

popiežių! Zakristijonas Čeki-| 
iii! Vailokaitis 
Lavos liežuviu 
tarpu,, 1 
prieangį 
i ra i be.

VIENYBE,
193 Grand St., Brooklyn, N. y

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU —

Serganti žmonės 
Jei norite us- 
rasti pagclbų SMlS
nuo savo Lene <
tėjimų eikite į- 
| naujni |s- I 
teigtų EURO- I . 
PIN1-AMER1- h J I
K O N I S K Ą F-* 1 I
SVEIKATOS 
ATGAVIMA L
—“LINCOLN W E
M E D I C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra |- 
rengtaa vė
liausio* mados 
mašinomis ir 
rno 
gyduolių 
Mm 
soriaus 
lis Vokietijos Prirengimas. 
veik visos I 
jo, mes 
be operacijos su 
du, (leidžiant t 
| kraujų 
sakančio 
ligonis 
darbo. 
BOWES . . 
iluugelj metų tarpe gydytojų, 
meninj prižiūrėjimų prie visų 
turime 
kraujo, 
reumatizmo, 
niežėjimo, 
venerinių ir 

DYKAI " 
kraujo 
šlapumo, 
jūsų ligos. , _
ratai niekuomet neapvilia. Musų 
noe ... . 
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekenl 
reikalo, 
taupykit savo laiką ir pinigų, 
tolimesni laiką visvien jus ateisit i mu
sų įstaigų. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apaivylę su kitais gydyto
jais. Ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE

DR. BOIVES 
8PECIALI8TAH IR MED1KALJ8 

DIREKTORIUS 
8 South Clark St.

2-ras augštas (
Viršuj Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro
OE1SQ VALANDOS: Panedėly, Ket

verge ir Pėtnyčioj ntio 9 ryto iki S:3U 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki H vakare. Nedaliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

raitytis aplink sprandus bota
gai, kuriuos tam tyčia buvo 
pasirengę tam tikri piemenys, 
su puodais aplink pakaušį... 
Taip baigėsi garsusai mitingas, 
prieš dvi savaiti šnipšįynėj už
sakytas. - y

Forai valandų praslinkus, su
sirinkusieji pro užkurines du
ris pas Abramką, kurie nuo 
l>otagų nukentėjo, sayp liūdną 
dalią keikė:

Ant kalno umedėla,
Pakalnėj lepšiuke, ~

šita maža sklenytela.
Iš Slavino, šnipštynes prezi

dento vadinamo, rūmų aidėjo:
Gersim da lašiuką,
<v«aX*einri lašiukui

Iš“ to mažo buteliuko!
O pas Berką Konkelį Bara- Amerikon nežiūrint kvotos, 

bošius Cerkela su deputatu te- 
besipiovė. Barabošius Čerkela, 
kaip smala prie čebato, prili
po prie deputato.

I žgurguliuok'/ .Uigurgui- 
liuok! Deputatas purtėsi, krank
sėjo, spjaudėsi, ir vos ištarė:

—Į sveikatą!
Barabo.šius čerkela 

linksmas:
Į sveikatą!

—r-t’ž artimo meilę, tėvynę 
bažnyčių

Dzingulėl. Dzingulėt! Ka 
da gi jus uždėsite l’odegaus 
ką Lietuvos karaliumi?

O tasai Uodegauskas kai im 
davo kalbėti 
kos, tai patsai pristavas 
drįsdavo piršto pajudinti 
ria, būdavo, nuo bačkos 
žius, tai kaip pukštalietu sina 
liną, o seilės per 
pusantro sieksnio

O dabar — 
iai! Vele sau

Naujos nupigintos kainos ten it at
gal 8 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, | Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

CS1CKA. NAUJtKNA. NuuJm M. V 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįtu

į ANGLYS-KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausio* 
nųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

L Ji MGQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel, Wentworth 0209 ir
Englewood 4760

Per Petrines šnipšlynėj bu
vo šilta. Kunigėlis Pleiskana 
sakė, aukštų pamokslą apie šio 
svieto marnastį ir sirenų zdra- 
dzlyvas ašaras. Visa bažnyčia 
verkė 
nūs griekus besigailėdama, o 
užu šventoriaus sienos saulė 
spirgino, škaplerninkai kvasą 
šinkavo, ir aplink Berkos Kon
kelio prieangį jau pulkai vyrų 
ūžė 
pavasario lietaus palyti. Dabar 
nespėjo bažnyčioj moterys aša
rų nusišluostyti, kaip Berkos 
Konkelio aukštame prieangy’ 
r»astir-ocl5 ilpras, jcaip sliolcas, 
sudžiūvęs kaip vapsva, skus
tais Žandais iierniokas.

Jis, jis! ‘— krustelėjo 
dzenkiai, ir nežinojo, kas da
ryti’ nusiimti kepurę, ar ne.

Von, parmazonai, von. 
von.’ — į dzenkių atsidvaksč- 
jinių plonais Iralseliais atsilie
pė moteriški sutverirpai.

lokiu būdu prasidėjo prieš 
dvi savaiti užsakytus šnipšty- 
nėj mitingas, kuriame išėjo 
kalbėli garsusai deputatas Kau
las Itadzinkevičius.

Ir kalbėtojai gi dabar 
Viešpatie apsaugok. Atsime-| 
nu, tūkstantis devyni šimtai 
penktais metais kad kalbėdavo 
vyrai — tai miela pasiklausyt 
Imdavo! Kai šnipštynea prista
vas mane susitikdavo, tai vis 
erzindavo:

Ir pasikėlė aplink Berkos 
Konkelio prieangį tokis zavaru- 
1 is, tarytum žmonės vietoj 
’ aivų turėtų puodynes, ir toA 
j ačios butų pamazgų pilnos!

Kur buvęs, kur nebuvęs Ba- 
i įbošius čarkela, šnipšlynės 
> pskrilumo viršininkas,—kapt 
cretelį už kalnieriaus:

—O kieno piemenys tau sa
kė, kad pardavė? Juk vokiečiai 
uždraudė jautieną... '

— Atsiprašau, aš deputatas... 
—šnypštė depu totas. tempda
mas nuo Konkelio prieangio, į 
lonkelynės vk|įL kad net visa 
tnipštynč aidu garsėjo...

Moteriški sutvėrimai, maty
dami tokį dideliai stebėtiną j 
jeginj, kriokė: I

I-ha-ha! I-ha-ha!
Dzenkių širdys, kurios mik

lesnes, ėmė kop kop-kop sakyti, 
ir iŠ jų krūtinių išsiveržė:

- -Vvrai, turčkimėsl
Baralx>šius Čerkela to tiktai 

ir laukė: pritirusia, visokių du- 
i iu mačiusia, kairia akimi 
mirktelėjo ir vienu pirštu mos
telėjo ir bematant ėmė čian- 
kšėti po dzenkių nugaras ir

<3iv«h FREI

ValadMe Gifts
“Save” reiškia gelbėti; išgel 

bėti; išganyti; paliuosuoti; ap 
saugoti; nedaleisti 
tt; čiedyti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

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

i

J tIT* J • * •’;*
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išsimaudžius Pacifike
Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

Gražuolė Liga. — Kraustymas
— Ko laukiu. — Darbu 
bai.

dar-

rytą.Vieną gražų, anstyvą 
įeina pas mane gražuolė 
buvo spalių 16 d. — mėnuo 
tani .atgal). Nustebau išvydęs 
tokią “puošnią asabą“. Ji bu
vo taip “pasipuošus”, kad pri- 

iai”. lodei aš ne- 
įkys man 
— vyliu-

ilgiau įsižiurė- 
it sena

išdrįsau prabilti. .Tos. 
atrodė lyg nedoros 
gos, o veidas, 
jus, atrodė it sena pirštinė. 
Vien tik rūbai puošė ją. Pasi
rėdžius buvo sulig paskiausios 
mados ir dar truputį (Ridėjus.

Mano padėtis buvo 
Nepratęs “flirtuoti” su

savo 
tave

Tai “maždaug” ir “well” tu
rėjo po “k rajaus” ligonį, ku
riuos nepasisekė į kapus nuva
ryti. Jiedu gerai suprato, kad 
ligoniai:* nr i.šgys ar numirs, 
vist irk nieko nemokės už jų 
triūsą. Su artistais taip būna. 
Ir šį kartą turbut priseis Dr. 
Biežiui pasitenkinti ačiū 
“gražuolės” prašalinimą...

Aš esu taip pat daktaras, 
tik sielos, ne kūno, todėl 
kiuosi “maždaug” pagydyti, 
susirgsi. “Akis už akį, danus1311 m r# xi. ;
už dantį!”..

..

,as sergu, 
niekas ne- 

Ir kas man tikės, kad aš 
Netikėtai susi-

už

bet

jei

Labai nubaudė* mane “Bridge- 
port l'urnihiii* Cę.” su Piktor- 
manu priešaky. Suvežė j mano 
“flatuką” baldus ir kilus prie
dus, bet pianą užlaikė', n<*s. sa
ko. laiko neturį. Daug “džia- 
bo” tur. žmonės ženijasi ir 
Trik juos “apstatyt”... Tai ir 
kankinuosi be muzikas — sa
vo kasdienės duonos.

“Kęstutis” netoli su nelai- 
13 skaitline. “Birutė” 
nes nežino kaip “ITir- 
1 Bengiasi, dabinasi ir 

los laimingos dienos ka-

t M?“Mfirsurs *«- MISHNIEmZ-VIOIKlEhf 
braidžiok po šiukšlynų ieško 
(lamas brilijantų...

(Pabaiga)

kebli, 
tokio

mis asaboniis, mėginau išveng
ti akių usidurimo su ta “gra
žuole”. Kada aš praleidau ke
letą minučių * “taip sau”, ta 
“gražuolė” sukliko ir... din
go. Apsidairiau, dar atsikėlęs 
apsižvalgiau kampuose ir po 
lova • nieko nėra. Visą die
ną mane tas paveikslas perse
kiojo.

Kaip rytoj — 17 spalių, tu
rėjau vykti į Melrose Park, nes 
prižadėjau koncertuoti. Manu 
“gražuolė” neatleido mane nei 
žingsnio. (Irįžęs vakare C.hica- 
gen, mėginau rasti ramią ker
telę. Ieškojau visur žmonių tą 
vakarty ir papuoliau lyg svajo
nėse, lyg tikrenyliėj 
užburta-, kunigaikštis.^ i 
liaus rūmus. Tik mano
mei, nepavyko ir čia rasti 
mi kertelė. Daužė, 
ir visur ir visada 
lė” persekiojo,
kaip koks padauža, 
grįsti į savo buveinę 
draugą 
padariau, 
įnėginau
bet ir tai nepavsko. NeminiuI 
tos “gražuoles“, atsirado, ne- 
žinir iš kur, pilnas kambarys 
svečių. Visi l.uvp aukšti val
dininkai — lyg valstijų, res- 

at tėvai, delegatai...* 
smagenynas galutinai 
funi ionavęs ir aš glo- 

vieno inžinieriaus 
1 delko ne daktaro), 

užgulti ankstybą ry- 
ir čia negelbėjo inŽi- 

kuris mane apkaustė, 
1 ųšies. geležiniu stip- 

is mane persekioja ta

šia u pagalbos pas savo Zalec- 
kį, b?l tas tik nusijuokdavo, 
Stanley nebegalėjo užlipti laip
tais, tai lik vienas “Džinlius” 
saugojo. Jis atnešė lazdą, kry
žių ir grabnyčią.

- Lai. sako, aš 
numarinau, galiu ir 
rinti.”

Beiškia, vadinasi. 
Tiesa, aš sergu, bet 
tiki.
“Dzimdzius”. 
laukiau lankytojų, kurių tarpe 
buvo kons. P. Žudei kis su žmo
na, Kun. J. Albavičius, Dr. K. 
Draugelis, A. A. Olis su pri- 
siega ir daug asmenų. Net gė
lių gavau nuo birutiečių. Jau 
nekurir įtikėjo, kad aš apsės
tas ‘‘gražuoles” ir net vieną va
karą, “Džinlius” norėjo vežt į 
ligoninę. Biežis išklausęs ne- 
kurias vietas, šnibždėjo į ausį 
“Džiuliui”, kad 
“užimti”...

Daktarai’ yru 
niams meluoti, 
pats atsitiko su
maž kasdfe užsukdamas į mus 
‘ligonbutj”, jis sakydavo man, 
kad šiandie, pagulėk, o ryt-po- 
ryt galėsi keltis. Taip tatai aš 
keliausi apie 16 dienų ir vis 
“poryt”... Bet pagaliau notė- 
\ęs kantrybės, pradėjau mie- 
ruuti grindis savo “žirklėmis”. 
Labai keistai atrodžiau žirglio- 
Jamas, nes jaučiaus kaip viš
čiukas iš kiaušinio išsiritęs...

Dabar tai aš jau sveikas kaip 
Birute” galiu

Galutinai pasveikę, ^“iš|-i- 
mufiniui” iš “Džiuliaus” klini
kos ir apsigyvenau netoli klioš- 
toriaus - “Marųuette Park”. 
Savo adreso neduosiu, nes ma
ne “baderiuosit”. o taip netu
riu laiko. Buošiu naujų dai
nų ir gal pasiseks ‘pagimdyti’ 
kokį nors veikaliuką. Labai i- 
pykau ant tos “DespaciOs”, ku
ri nedavė man įkvėpimo - nau
jai kūrybai.

Atsikarapibęs visų negeisti- 
nurnų, laukiu “Birutės” piano, 
kuri šiomis dienomis atgabens. 
-- - ■- ■ - - ------------

mano plaučiai*

Ir man tas
Dr. Biežiu. Be

kaip 
kara- 
nelai-

mėtė mane

Sudaužytas 
mėgi nau 

— pas 
Taip ir

Parvažiavęs namo, 
vienumoj pailsėti.

Mr.no 
nustojo 
bojamas 
(nežinau 
mėginau 
tą. Bet 
niūrius, 
visokios 
rovę. Vi 
“gražuolė”.

Tat vos ankstybai šviesai su
žibėjus, aš užmigau. Nubudau 
ankstokai (sulig laikrodžio) ir 
savo kambary nieko neradau. 
Visi mane apleido'. Jausdamas 
savyje jėgų, nusiritau nuo ant
ro “floro” pas savo kompanio
nus.

-Labs ryts po piet!” — sa
kau jiems. “Džiulius“ nusijuo
kė, o Stanley “apsiverkė”...

Kas tau, Stanley? klau
siu. Nušluostęs ašaras, jis pra
dėjo juoktis. Aš gerokai nusi- 
čiąudėjau ir pradėjau pasakot 
apie tą “gražuolę” (Despacia). 
Musų juokai vis buvo ašaro
mis laistomi, čiaudėjova mu
du su Stanley, o “Džiulius” 
juokėsi. Dek to. Pavalgėm 
pietų ir nutarėm iškrėsti “fo- 
nes”. Norėjom 
bet truko mums partnerių. iNe- 
ilgai laukus, užsuko “Džiovas” 
ir “Maika”, abudu tenorai, Su
lipom į palėpę ir ieškojom už- 

džioke- 
ir ant
mano

čirvu” lošti

kartu

darytam pakery — “ 
rio”... Centą* po centą 
to cento, vis šokinė’a 
“gražuolė”... ,

Stanley juokiasi ir
su manim nosines džiovina 
prieš pečiuką. Mane lyg šaltis 
mėgino krėsti — kvietė imtis. 
“Na, manau sau, eik tu pas 
Požėlą, o jei ne, tai čia pat Vi
džius yra...”

Juokas-juokais, o mano “gra
žuole” paprašė vakare Dr. Bie- 
Žį. Jiedu turbut geri “fren
tai”. kad abudu mane pasigul
dę dabojo. Daktaras, tai tas 
rečiau užsukdavo, o “gražuolė” 
tai dieną-naktį dabojo. Pra-

ridikas. Jau su 
irpetuoti. Tiek laiko sugaišęs 
‘oriu skuliėti. Nekurie ir po 
šiai dienai netiki, kad aš sir
gau. Stebėtina užuojauta! 
Bučiau numiręs ir tai nebūtų

Mirties, tai iY. norėjau maty
li. Dar “reguiem” neturiu pa
rašęs, tai mirti negalima. Da-

taivisko gal atsitikti. Man 
tik viena nesuprantama. Važi
nė jau 3 men ir 3 dienas po 
Vakarus, 
bet sirgti neprisiėjo, 
Chicagoj, be niekur 
įėjau “flirtuoti” su

3 men ir 3 
patyriau visokio oro,1 

o čia - 
nieko, tu-

Po mano ligos 
“Džiulius” sirgalioti. 
taip pat ant vištos kojos lai
kėsi. Man iki fciai dienai ne
suprantama. Aptieka, visokių’ 
vaistų pilna ir mes “trys graci-' 
|o®,/ 
lai kur 
nantis 
sirgti, tai ką bekalbėti apie tuos 
žmones, kurie už keliui ‘blokų” 
tur “aptiekę”.

Aš aptiekai netikiu, nes ji 
igonies “nelaukia”. Daktaras, 

Lai kas kita. Jis kitus gydo, 
bot pats neserga. O musų “kom
panija” labai norėjo apsirgdyti 
Dr. Biežį, bet nepasiseko.

Be musų “kompanijos“, • sir
go dar Dineika. Jis atvažiavo 
mane aplankyti ir teko prie 
“WcH” šauktis. Dineika man 
pasakojo, kad “AVcll” buvo la
bai rimtas, kada klausėsi plau
čių alsavimo.

Weil, sakb, labai “rimtai” 
sergi!...

Dineika, žinoma, išgijo grei
čiau ir atvažiavo manęs lan
kyti. Jaunesnis—stipresnis.

pamėgino
Stanley

* No. 2584 Suknia, kuri labai tinka 
..... suaugusioms moterims ir kuri prfduo- 

tllfėjom pasivergti ilgai. gerą figūrą. Sukirptos’mieroR nuo 
ta teisybė? Jei gvve-1 86 iki 48 colių per krutinę. 86 mierai 

, . . • • reikia 2% yardų 40 colių materijos irkartu su vaistais turi. yardų 32 colių skirtingos materi- 
• i__ «......■>'jos juostai, apikaklei.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
u u rudy tų pavyzdžių, pra&ome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno,pavyzdžio kaina 
15 centų.) Galima prisiųsti pinigu> 
arba krasos ženkleliais kartu su už 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Iii.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, Ilk 
čia (dedu 15 centų ir prašau at

siųsti mAi pavyzdi No.... ...........

Mieroa............... ........ ...» per krutinę

{Vardas ir pavartė)

(Adresas)

(Miestas ir valst)

110 So.

,,Plauk po Am>riko» Vėliavą**

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik 9203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cb»rbourg.

piRM juaų sakanAioa kelionOe 
* Lietuva nuaprendimo, but.nal iš
tirkite kokius puikius laivua United 
States Line*, laivynas valdomas S. • 
V. Valdžiis. siūlo Jūsų patogumui.

Milžinas, kuopuikiausiaa “Levla- 
than", ir visi kiti laivai turi erdvius 
trečios klesiM kamoarius, duoda pui
kų maistą maloniose valgyklose, ir 
turi užtektinai vietos pasiva.kičioji- 
rtiui. ' Prie to, kainos žemos ir gali
ma paruošti gre.tas susisiekimas su 
keliones galu. Apsimokės jums gauti 
pilnų infornąacijų iiandie nuo jūsų 
laivakorčių agento arba rašykime• . 1 
ates Lines

4S Brbsdway, New York City

Tel. Blvd. 3138 
M. Woi1kiewicz- 

BANIS
AKUŠERKA 

asekmingai pa- 
arnauja mote- 
ims prie gimdy- 
no, patarimai 
ykai moterims 
- merginoms.

3113 South 
Halsted S't.

St., kampas 31 gai

Del Vaikų 
Odos Ligų

AKUŠERKA
8101 So. Halsted 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
vusi Pennsy 
vanijos Ilgo, 
bučiuose Sąž 
ningai pata 
nauja, visokį,
se ligose pri»< 
gimdymą, laiV 

| gimdymo ir p« 
Cadum Ointment gali būti vartoja- gimdymo, 

mas a«t minkštos ir švelnios odos ku- ' .............
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de- 
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimų prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nUo odos 
ligų galima to išvengti- vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
isidrėskimų. užgavimų ir taip tolinu. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 

..".'”'.“7. ” pas The Omega Chemical, Company, gu< nepajunti kaip laikas tirps- J76 Pifth Avcnue. New Vork.

DR. HERZMAN • ■minga 
dreba, 
tuoti.” 
laukia 
da susitiks “Kęstutį” ant kraš
to ,marių”.

šį kartą įvyks kitaip: “Kęs
tutį” susitiks “Lietuvių Audi
torijoj” ir jau... nebegyvą... 
Liūdėsi nu*, verksime to karžy
gio, kurį “Birute” įsimylėjo.

Darbų-darbai laukia ir žmo-' ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St.. Room 11)1-12 
Tel Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1316

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
ieną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

■ >!■■■■ — .............. ........ |

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridjęeporto Ofisas
3335 So Halsted St.

Vakarais nuo. 6 iki 8 
Nedalioms nuo 10 ryto 

Yards 0141
Bytnp visuose teismuose 
atraktai — įnirai lojimą i
kola pini irų 1 ir 2 moraričiams

vai. 
iki 12

Ab 
Pas^

JOHN KUCHINSKAS 
laives 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 gt. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 Dakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Modalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
S. La Šalie StM Room 2001
Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. flalsted St. Tel. Varde 0062 

7—9 v. v. apąrt Panedilio ir 
Pėtnyčios.

n 
l'el.

<241

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADyOKATAS , 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLĘ BLDG. 
77 

Cor.
W. Washington St. 
VVashington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 8395

Už dyką p* 
tarimas, dar i 
kitokiuose re 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipk 
t£s, o rasite p> 
geibų.

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

—iŠ K U Si j u o-
Gerai lietuviams žinumua pei 10 

<uetų kaipo patyręs gydytojai 
nirurgaa ir akušeris.

Gydo staigias Ir chruni4iui» li
gas vyrų, moterų ir vaikų paąa> 
■nujausius metodus X-Ray ir ki 
okius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai IOZ6 <*
• sth St„ netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta 
n nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 131»' 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Kepublic 9600
- - /

n ...........
Pranešu

į Kad aš perkėliau savo Ofisų į j 
Į naujų vietų, po No. 3265 South j 
1 Halsted Street, kampas 33rd 1 
A Street. ■
I DR. G. SERNER f

Lietuvis akinis specialistas
II 3265 80. Halsted Street ■!

■M Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
U Ned. nuo 9 iki 12 ryto 

■1 Akiniai $5 ir augėliau

Dienomis: Ganai 
8110 Naktj 
Drezel 0960 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iŠ ryto ir po 8 v. e. »

Telefonais]

l)K. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofiaae
1729 Su. Ashland Ave^ 2 lab<» 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų b 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo t n 
i vai po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
'•ikaro Nedėliomie nuo 1C valan 

dos ryte iki 12 vai. pi piet 
Telefonas Midway 28M

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS ,

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lajide po pietų ii- vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.-

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel Boulevard 5918 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. H.laled St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos*.
9 iki 12. 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

. 4608 S. Ashland AveM
Netoli 46th St. Chicago, Ui

Telephone Yards 0994

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

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die 
oų, 2 iki 3 po pietų. 7 iki ? 
vakare. Nedaliomis nuo ir 
iki 12 dienų.

Res. telephone Hyde Park 4000
n.. n i' 1 i, » — —

• wi Boulevard 0537
V. VV. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 80. La Šalie St„ Room 530 

Tel. Central 6390 ,
V a k, 3223 S. Halsted SL Chicago

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. Washington St Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
1917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bndgeporto Seredoj nuo 
6 8 v. v Subatoj nuo 1-7 v. v 
<236 S. Halsted St. T. Boul 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar į sto

tį, arba savo išnešiotojui .^yk} į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharlng kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metup—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius-—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

............. .................................  A t kirpk čia
Data: Gruodžio 8, 1925

«av\>*co«po*a,hoiy
PRESENT FOR

UNITED PROHT-S^imR&UJ
SENQJ^!f^®lGS<VBa$b K tPAIOTO

TrtRING CORPORATION
VORK.N.V. .. -

DR. MARYA 
D0WIAT—SAS$

A. L DA VIDONIS, M. D.
1643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwood 5107
valandos: nuo 9 iki U vai. rytoj 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

DR. 1. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Q»QA vaIcafp

Ofiso telefonas Pullman 4193 
Namų telefonas Pullman 0349

' A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee A»e^ Room 209 

Kampan North Avė. ir Rohey St 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988

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

Namų telefonai Spaulding «68> 
Ultraviolėtinė šviesa ir diatbermia

v
Boulevard 8686

Res. 6504 So. Artesian 
Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
Gydytojas* Ir Chirurgas 

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

Kasdien 4

rXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos:

j nnn 10 ryto iki 9 vai. vakare, r 
xxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 lld 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTA8
4712 So. Ashland Avė, 

nęar 47th Street 
CHICAGO

Ree. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 0659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. 7AEATORIS
GYDYTOJAS

1821 So. Haluted
Chicago, III.

ik chirurgas

1707 W. 47tb St 
ilandOb nuo 8 iki 12 dieną, a«*v 
t- * vai vak NedėUomis bm* 

8 iki 2 vai. po pietų.

i 
)fibu tel. Boulevard 9698 

nzi'iepcijob tel Drexel wt*»

Dr. A A. Koth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas Moteriškų, Vyriškis 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

ofisas! 3103 Su. Halsted 8Ū 
arti Sint Street

Valandos, 1—8 po piet, 7—8 vak Ne 
dėliumk ir šventadieniais 10—12 dteu

Dįl. M. J. SHEKMAN
Specialistas motery ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 Ir Bla* 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
00 pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. ’

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel Fairfaz 6858

f ", 111 . ’’
Phone Canal 1718-0241

Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oaklej ir 24 Si.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERM4N 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
.... --- --------- ------------



'!*■" *"*'* VflMPSMt’ - ■' -* >«•**■■ *I-*W MrthltMhHtlNN '<««*< «v4r*»«M*«Mle —r,-. x. _ il^.ft-FtJTUl ~

JTAUJIENOT, Cfilctgo, JfflL
—• tl  ~ 1   -• • - ■ ■■■—■» «

Antradienis, Grųud. 8, 1925

KLAIPĖDOS KRAŠTO SEIMELIO ATIDARYMAS.

NAUJIENOS
>'hv i dbuanian Daily Ncwa 

l'volubed Dady Exc:apt Sundlay 
)•> LiYbuauiAn Kawa Pub. Ca, Ima.

Užsimokijimo kaina:
Chicagoje — phf.tu:

Metams ................ A..............«... $8.00
Pusei matų ...................   4.00
THn»^ mSneaiarat     2.00
Dviem mlaeslams ___ ___  .. 1.60

k'dilor P. GRIGAITIS Vienam mSn^siui ........    .76
(’hlcagoje per neiiotojus;

Viena kopija ............................   8c
Savaitei ..................    18c
Minėsiu! .............X...............-...... 76c

173V Soath HalMtrd Street 
Chicago, III.

reit-phoae BooMeeit 85M

Subscription Ra t esi 
$8.00 per year in Canada. 
Š 7.00 per year outaide o f Chicago. 
$8.00 per year in Chieago.

\ 8c. per copy.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ....................................... $7.00
Pusei metų ................................. 8.50
Trims mfinesiams ...............  1.75

Entered as Second Clasa Matter 
Mnrch 17th, 1914, at the Post Office 
.4 "hieago, III., undar tha act of 
Mi vh 2nd 1879.

Dviem mėnesiam ...................... 1.25
Vienam mėnesiui ...........   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...:.............a................  $8.00
Pusei metų ............. ...................   4.00
Trime mėnesiams ............ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kar*n su užsakymu.
-------—4 I

Naujienos eina kasdien, Hskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas; Roosevalt 85t0.

-aa-*??. -g <.............. 1L-L.—J"---- J.1..1

# / ....z?.
cagoje, viešai sakydamas, kad jisai noris įsteigti susipra
timą ir brolišką meilę” tarpe lietuvių ir lenkų!

Akivaizdoje šitų faktų, į Cieplaką negalima žiūrėti 
kitaip, kaip į Lenkijos agentą. Ne religijos reikalais jisai 
atėjo pas lietuvius, bet politikos.

Lenkų grobikai, gen. Želigovskio vedami, išplėšė Lie
tuvai Vilnių. Dabar ateina pas lietuvius jau ne generolo 
mandiera, bet sutana apsivilkęs lenkų pasiuntinys ir, at
kišęs, vietoje kruvino kardo, kryžių, kalbina juoš prie 
“brolybės”!

Ar Cieplakas pripažįsta, kad Lenkija apiplėšė Lietu
vą? Ar jisai žada pasidarbuoti, kad Lietuvai padarytoji 
skriauda butų atitaisyta? Ne, mes apie tai nieko negir
dime. Ažuot Kristaus vardu užprotestavus prieš begė
dišką lenkų smurtą, jisai nori, kad lietuviai vardan krikš
čionybės mylėtų gavo skriaudikus.

LENKŲ VYSKUPAS LANKO LIETUVIŲ 
PARAPIJAS.

l* i« i*. >'. Ii *
KODĖL KLERIKALAI TYLI APIE TĄ 

LENKIJOS AGENTĄ?
• ’ « I • ♦ ws

ii ' •, •••!••• / v* , į>

NE “BROLIS KRISTUJE“, BET ŽELIGOVSKIO 
BROLIS.

Lapkričio 23 d. atsidarė Klaipėdos krašto seimelis. 
Pasveikinimo kalbą pasakė gubernatorius p. Žilius, kuris 
pabrėžė, kad jisai žiuri j seimelio narius, kaip į rinktus 
tam tikrų ekonominių grupių pirklių, ūkininkų ir dar
bininkų — atstovus, o ne kaip į tos ar kitos tautinės arba 
politinės srovės žmones. »

Po gubernatoriaus kalbos seimelis. išsirinko prezi
diumą iš Krauso pirmininko, von Dreššlerio pirmojo 
vicepirmininko ir Kislato antrojo vicepirmininko. Sei
melio pirmininkas savo kalboje pareiškė, kad seimelis 
“dirbs lojaliai (ištikimai) su Lietuvos vyriausybe, nes 
Klaipėdos krašto gyventojai yra Lietuvos piliečiai.”

♦ # r*** \

Reikia manyti, kad seimelio susirinkimas daug prisi
dės prie nuraminimo Klaipėdos krašto gyventojų, kurių 
ūpas pastaruoju laiku buvo labai ištemptas. Net seime
lis su aiškia pro-vokiška dauguma yra geriaus, negu be 
jokio seimelio. Jeigu Lietuvos valdžia butų sušaukusi 
seimelį kokiais metais ankščiau^, tai butų buvę išvengta 
klaipėdiečių suerzinimo, ir šiandie tenai jau gal butų visai 
rami atmosfera.

Krašto gubernatorius visai teisingai pažymėjo; kad 
išrinktieji į seimelį žmonės yra vjsų-pirma tam tikrų vi
suomenės klasių atstovai. Rinkimų agitacijos karštyje 
jie galėjo užmiršti tuos ekonominių reikalų skirtumus, 
kurie yra tarpe miestiečio pirklio ir ūkininko “laukinin
ko“ arba tarpe samdomojo ^darbininko ir jo samdytojo 
fabrikanto; bet kai seimeliui teks tuos reikalus svarstyti, 
tai tuojaus pasirodys, kad vokiečių darbininkų atstovai 
yra artimesni lietuviams darbininkams, 'negu vokiškos 
buržuazijos reikalų gynėjams.

-------------'u I

Kokią politišką propagandą veda tarpe Chicagos ka
talikų arkivyskupos Cieplakas?

Jisai lanko lietuvių parapijas ir .skelbia spaudoje, 
kad jo misija esanti suvesti brolybėn lietuvius su lenkais. 
Kaip jau būvy rašyta “Naujienose”, tas lenkų klerika
lizmo stulpas jau aplankė Šv. Jurgio lietuvių parapiją 
(Bridgeporte) ir užvakar turėjo aplankyt Aušros Vartų 
bažnyčią (Westsaidėje), kurią veda marijonų pokono ku
nigai, t. y. tie patys dvasiškiai, ką leidžia “Draugą\

Musų klerjkalų laikraščiai tečiaus nieko apie tas 
Cieplako vizitas nerašo. Kodėl — ar jiems nemalonus tas 
svečias, ar jie nori paslėpti nuo visuomenės 'savo pasikal
bėjimus su juo?

Kodėl gi tad apie visa tai tyli mustį klerikalinė spau
da, kuri taip mėgsta girtis savo “valstybingumu“ ir “tau
tos meile”? 1 ' : ,

Jeigu Chicagos lietuvių kunigai tūrėtų bėnt krislelį 
pagarbos Lietuvai, tai jie butų pasitikę Cieplaką obalsiu: 
“Vilnius turi būt sugrąžintas Lietuvai!“ .O jeigu patys 
kunigai neturėjo drąsos išreikšti jarti į akis liętuvių rei
kalavimą (kunigas juk, žinia, yra kaip vergas prieš aukš
tesnę “dukauną asabą”!), tai bent parapijonys turėjo pa
sakyt jam, ką jie mano apie “brolių lenkų** valdžią.

Cieplakas yra ne “brolis Kristuje”; bet brolis Želi
govskio. Tokių “brolių“ lietuviams nereikia!

) U ( ' L1
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^ASDIENINĖ DUONA.

“Laisvė“ rašo, kad Bostono 
lietuviai socialistai “surengė iš
kilmingą pasitikimą“ Lietuvos 
klerikalų vadui kun. Šmulkščiui, 
kuomet jisai lankėsi Ameriko
je. Brooklyno komunistų šlam
štelis žino gerai, kad tą pasiti
kimą rengė ne socialistai, bet 
biznierių ir profesionalų orga
nizacija, vadinama “Vaizbos 
Butas.“ Jeigu toje organizaci
joje yra žmonių, draugaujančių 
su socialistais, tai iš to dar vi
sai neišeina, kad ji turi ką nors 
bendra su socializmu. Tatai 
gali ir maža^ vaikas suprasti.

Bet komunistai be melo, ži
noma, negali apseiti. Tai jų 
kasdieninė duona.. Jeigu jie ne 
šmeižtų ir nemeluotų, tai jie 
visai neturėtų ką rašyti.

nes, nei kitokių pažvalgų stu
dentai imtis jokių boikotų. 
Vienu žodžiu, studentams 
kaipo tokiems nereikalingos 
jokips politiškos organizaci
jos ir nereikalingas jiems se
kiojimas kaipo uodegoms tai 
paskui socialistus,, tai pas
kui komunistus, tai paskui 
Liaudininkus ar klerikalus.

“Tokiu paiku darbu užsi
ėmė Rusijos universitetų 
studentai, taip daro kitų Eu
ropos šalių studentai, ir Lie
tuviai nei kiek negali atsi
skirti nuo kitų ir neturi ga
na protingų žmonių mokinti 
moksleiviją kad ji turi rūpin
tis tik mokslu ir užsiimti tik 
moksleivijai priklausančiais 
žaislais, sportu, o ne būti 
uodega kokių nors partijų 
ir už tai kelti muštynes 
savęs.“
Reikia nemažai drąsos, 

šitokiu tonu kalbėjus
moksleiviją. Pati “Dirva“ pri
pažįsta, jogei ne pagal jos re
ceptą elgiasi ne tiktai Lietuvos, 
bet ir kitų Europos šalių uni
versitetų studentai. O betgi 
ji mano, kad tik ji viena žinan
ti, kuo studentai privalą užsi
imti!

Iš kur gi jos redaktorius
laikraščiuose apie Liet. Eniver- sėmė savo žinojimą?“ Jisai 
siteto Socialistų Studentų Drau
giją, tai bus ne pro šalį pa
žymėti, jogei ta draugija nėra 
socialdemokratinio nusistatymo.

Lietuvos studentai socialde
mokratai turi savo atskirą or
ganizaciją, “žaizdrą.” Ji lei
džia (nors ne reguliariai) ir sa
vo laikraštį, “Musų Frontas.“ 

“Žaizdro“ nariai skiriasi nuo 
šiaip socialistų tuo, kad jie pri
pažįsta, jogei socializmą tegali 
įvykinti tiktai organizuotoji 
darbininkų klasė. Todėl jie 
laiko savo pareiga sulig savo 
išgalės dalyvauti darbininkų 
judėjime.

tarp

kac 
apie

SOCIALDEMOKRATŲ STU
DENTŲ DRAUGIJA. .

Kadangi pastaruoju laiku dėl 
kilusio Kauno Universitete 
skandalo buvo daug rašyta

■

Lietuvos ekonominis
šiandie ir ryto

(Anketa laikraščio “Echo“ tar
pe Kauno bankų vadovų).
šiomis dienomis musų' laik

raštyje buto" patalpinti interv
iu ta pačia tema su finansų 
ministeriu p. Karveliu ir Lie
tuvos Banko vedėju p. Jurgai
čiu. Dabar musų laikraštis 
užvedė ankėtą tomis pačiomis 
temomis tarpe Kauno bankų 
vadovų, išdalinus ją į du klau
simu: , x

Tamstos nuomonė apie mu
sų ekonominę padėtį?

—Kas bus toliau? Ko reikė
tų imtis?

Atsakymai musų talpinami 
į įėjimo tvarkoje. Papildomie
ji atsakymai kitų vadovų ban-! 
kų bus musų patalpinti arti- 
/niausiuose numeriuose.*

■. ' . r“Echo“ red.
• T f * t y •
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Tamstos nuoiųonė apie musų 
! ’ lf Ekonominę padėtį?

K. H a d u š i s, žemės Ban
iu) vedėjas. Apie tai, kad da
bartine šalies padėtis yra itin 
sunki, žinoma, žinia visiems. 
Nekurie bankai, dėka ‘savo ne- 
gailėjimo atlęįdimė kreditų im- 
porteriamsr atsidūrei, labai ap
sunkinančio j padėty. šių’ me
tų* krtžis yra ypatingas, ' ir j 
galima paaiškinti tiįt juo. kac 
mum pirkliai K pervirš “užsian
gažavo,*1 patys .nutvėrę savo 
apsunkinimus? ’ ”

• Pereitą metą pas mus buvo 
daugiau valiutos ir apyskai- 
tinis balansas buvo aktyvus — 
pirkliai galėjo gauti žymesnius 
kreditus. šiais metais beveik 
kiaurus metus, prekybinis ba
lansas buvo pasyvia. Ryšy su 

* sumažėjimu buvimo pinigų ša
lyje. ypatingai tarpe ūkininkų, 
kurie ir yra svarbiausiais pir
kėjais, pirkliai atsidūrė itin 
sunkioj padėty: ūkininkai ne
perka, o už prekes, didelėmis 
partijomis einančias iš užsie
nio, visgi reikia mokėti, 
štai dėka 
negaunančių 
bankuose ir 
kią padėtį, 
krizis.

I) r. L.

Nereikia “ieškoti iešmininko“ 
toje katastrofoje: priežastys - 
daug gilesnės ir ne trumpame 
anketos atsakyme yra galimy
be išdėstyti jas.

[Pacific and Atlantic Photo]

Dainininkė, kori dainuoja 
WemBley (Anglijos kolonijų) 
parodoj. Ji nepaprastai gerai 
dainuojanti, Ųet niekas nežino, 
kas ji toki. Ji vartoja slapivar*. 
dę “Ąnnie Bruce”.

;---------------------------:■■”■■■■■■■■
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bo, neį;u jokių mokslų nėjusie
ji žmonės, nors > jisai butų su
kimšęs į savo* galvą viso pasau
lio encyklopedijas.

Ir yra visai juokinga reika
lauti, kad moksleiviai nesikiš
tų į “valstybinę politiką” arba 
kitus reikalus. Juk jie yra su
augę arba < beveik suaugę, žmo
nes. Kiekvienas vyras arba 
moteris Lietuvoje, sulaukę 21 
metų amžiaus, turi * balsavimo 
teisę. Didele dauguma studen
tų kaip tik ir yra tokio am
žiaus. , Tad kaip gi jie gali 
nesirūpinti tuo, kas yra svar
bu visiems piliečiams? Paty
rimas rodo/ kad tie studentai, 
kurie, mokykloje būdami, užsi
ima politika, patampa daug su
manesniais ir naudingeKhiais 
visuomene^ žmonėmis, negu tie, 
kurie stengiasi vien tiktai gau
ti, kaip galint greičiaus, diplo
mą. Beveik visi dabartiniai 
Lietuvos veikėjai, gavusieji 
aukštesnįjį mokslą, buvo savo 
laiku “politikai.“ Daugelis jų 
pradėjo užsiimti politika dar 
tuomet, kai jie buvo tikrai vai
kėzai — nuo ketvirtos, penktos 
klasės gimnazijoje!

Peikti reikia ne studentų in
teresą vimąsi politikė iy partijų' 
ginčais, bet tas nekultūringas 
formas, kuriose pasireiškė poli
tinis judėjimas tarpe Lietuvos Lietuvos Komercijos Banko vai- 
f T •__________ X_____________ 1 J 1 1

Ir 
pirklių-importerių, 
užtektinai kreditu 
papuolusių į sun- 
susidarė panašus

J. Romanas, Tarptauti
nio Banko valdybos pirminin
kas.

Dabartinė finansų-ekonominė 
padėtis Lietuvoje yra beabejo 
rimta, bet kartu toli gražu ne
pavojinga. Eksportas prasidė
jo ir kasdien eina prie didėji
mo. Importas, ypatingai pra
bangos dalykų, žymiai mažėja.

Gyventojai, jau pajutę tru
kumą pinigų, pradeda gyventi 
ekonomiškiau.
.Sunki padėtis, kurioje atsi

durs tas ar kitas bankas, ver
čia juo^ o taipgi ir kitus ban
kus, pertraukti reikalus, pa
remtus spekuliacija ir užsiimti 
grynai bankinėmis operacijo
mis.

nuomone, dar lieka tik 
(Vienas faktorius, galintis ap
sunkinti musų dabartinę padė
tį, — tai perdidelis namų sta
tymas, kuriam naudojami 
trumpalaikiai kreditai. Lietu
voje dabartiniu laiku namų 
.tr.tymo drugys — namus sta- 
;o valdžia, savivaldybės, drau
gijos, firmos ir atskiri piliečiai. 
Visi tie statymai reikalauja pi
nigų be galo. Sutaupytų gi 
lėšų, kurias mes galėtume tam 
tikslui išnaudoti nėra, pini
gus reikia imti iš apyvartos ka
pitalo, — ir, žinoma, kuomet 
apyvartoms neužtenka kapitalo 
salyje, tai ir jaučiamas finan
sų krizis. Nėnoriu pasakyti, 
kad tie statymo darbai nerei
kalingi^ bet mano nuomonė, 
kad be daugumos iš jų mes 
galėtume apseiti dar keletą me
tų, kol šalis neatsistos ant ko- 
ją-

Yra 
viena 
dideliu
kėjimas 
darbą, 
go dalyko pastatymo gali ap
sidirbti vienas žmogus, mes 
statome keturis. Kaipo pavyz
dį galiu nurodyti, nors ir į 
musų banką. Prieš du metu 
pas mus buvo 41 tarnautojas, 
šiandie gi, nors operacijos pa
didėjo beveik dvigubai, užtenka 
10 tarnautojų. Jeigu butų ga
limybė tą patį įvykinti visoj 
šaly ir žmonių likutį išnaudoti 
kitam produktingam darbui, tai 
nėra abejonės, kad musų šalies 
finansinė padėtis netrukus pa- 
gėrėtų.

(Bus daugiau)

dar pas mus Lietuvoje 
aplinkybė, esanti 
sunkumu, musų 

sistamatizuoti 
Ten,, kame prie

šaiiai
nemo-.

savo
teisin-

SoloveiČikas,

Du dalyku verčia lietuvius atkreipti savo dėmesį į tą 
asmenį. Viena, Romos papa paskyrė jį Vilniaus arkivys
kupu. Nuo jo nusistatymo ir-politikos daug priklausys 
lietuvių katalikų padėtis Vilniaus krašte.

Antra, jisai yra pasižymėjęs, kaipo karštas Lenkijos 
patrijotas. Kuomet jisai buvo arkivyskupas Rusijoje, 
tai sovietų valdžia kaltino jį, kaipo Lenkijos šnipą, ir jisai 
buvo už tai pasmerktas mirčiai. Sovietų valdžia skelbė 
suradusi aiškius dokumentus, įrodančiu^ tą Cieplako 
kaltę. Ar tai yra tiesa, mes nežinome. Mirties nuospren
džiui mes nepritariame, jeigu Cieplakas ir tiktai butų 
buyęs lenkų valdžios šnipas, nes mirties bausmę mes lai
kome barbarišku dalyku. Bolševikai, nuteisdami tą as
menį sušaudymui, pavertė Jį kankiniu ir tuo budu paska
tino daugelį žmonių simpatizuoti jam. \ Bolševikiškas 
žiaurumas atnešė naudą tiktai reakcijai.

Bet lietuviams svarbu ne tiek Rusijos despotų pasi
elgimas, kiek Cieplako santykiai su Lenkija; Jisai yra 
lenkas, Lenkijos patriotas ir Lenkijos valdžia patvirtino 
jo paskyrimą Vilniaus arkivyskupu (sulig konkordatu 
Romos papa tegali skirti vyskupus ir arkivyskupus Len
kijai ir Vilniaus kraštui tiktai tokius, kurie tinka Varša- 
vos ponams). Ir jisai dabar lanko lietuvių parapijas Chi-

JUOKINGAS PAMOKSLAS.

Clevelando “Dirva“ rado rei
kalo iškolioti Lietuvos Universi
teto studentus “vaikėzais” ir 
pasakyti jiems pamokslą apie 
“rimtumą.“ O tai 'dėl to, kad 
moksleiviai užsiimu “ne savo 
darbu.“

Paminėjęs dešiniųjų studen
tų surengtas muštynes Univer
siteto salėje ir kilusį delei to 
triukšmą Kaune, minėtas laik
raštis sako:

“Viskas tas parodo, kad 
Lietuvos jauni vaikezai — 
nors skaitosi aukštą mokslą 
lankanti (lankantys? 
RedĄ vyrai 
savo darbu:
studeųtaj neturėjo jokio rei
kalo kištis į valdstybinę po
litiką ar teismišką eigą (?), 
nei klerikalai sugundinti sa
vo vaikezus pakelti mušty-

“N.”
- užsiima ;nc 
nei socialistai

pa- 
ra-

šo, kad
“Tokių kvailysčių nėra

merikos universiteto studen
tų tarpe.“ •
Tai parodo, kad “Dirvos“ re

daktorius neturi nuovokos apie* 
šio krašto universitetus. Jei
gu jisai bent skaitytų Ameri
kos dieninę spaudą, tai jisai ži
notų, jogei Amerikos mokslei
vija anaiptol neignoruoja po
litikos. *Ji gana dažnai rea
guoja į Gilesniuosius politikos 
klausimus (prohibicijos klausi
mą, karo klausimą, Jautų Są
jungos klausimą ir t.t.). Tais 
klausimais esti rengiami deba
tai, priimamos rezoliucijos, or
ganizuojami paskaitų kursai ir

Tiesa, tečiaus, kad daug stu
dentų šio krašto universitetuo
se interesuojasi ne tiek politi
ka, kiek “bolių” spardymu ir 
panašiais sportais. Bet tie stu
dentai toli-gražu negali būt pa
vyzdys Lietuvos moksleivi j i||, 
nes jie ir iš viso neturi jokių 
idėjinių interesų. Kokie pilie
čiai gali išeiti* iš tokių jau
nuolių ?

Yra nesąmone sakyt, kad vie- 
nintėlis moksleivio uždavinys 
tai mokintis ir žaisti. Jie buri 
rengtis Ir prie gyvenimo. O 
pry? gyvenimo prisirengti nega
limą kitaip,' kaip tiktai tame 
gyvenime dalyvaujant. Stu
dentas, kuris per savo mokslo 
metus vien tiktai laikys lekci
jas ir skaitys knygas, bus men
kinus prisirengęs prie savisto
viu /gyvenimo ir praktiško dnr-

Universiteto studentų. Gal būt, 
kad socialistų studentų drau
gija pasielgė netaktingai, iš
kabindama savo protesto rezo
liuciją (dėl mirties bausmes) 
Universitete; karštiems jaunuo
liams išsišokti juk pasitaiko. 
Bet “ateitininkų“ ir tautininkų 
suorganizuotas pogromas Uni
versiteto salėje tai jau visai 
nieku nepateisinamas darbas. 
Tai yra grynas chuliganizmas.

Phtys studentai tečiaus gal 
bUt ir nebūtų pasižeminę ligi 
lokio nekultūringumo, jeigu jie 
nebūtų buvę sukurstyti. Prieš 
įvyksiant tam skandalui kleri
kalų spauda Kaune (ypač “Ry
tas“) varė šlykščią agitaciją 
prieš studentus socialistus; be 
to, klerikalai, matyt, ir suorga
nizavo mušeikas, nes, kaip ra
šo Kauno laikraščiai, “ateiti
ninkų” ir tautininkų būrys, 
kuris suardė paskaitą, buvo at« 
ėjęs tiesiog iš krikščionių de
mokratų kliubo. \

Taig-i studentus reikia smer
kti ne už tau kad jie turi tam 
tikrus politinius įsitikinimus ir 
juos viešai išreiškia, bet už tai, 
kad jie “argumentuoja“ kumš- 
čia, o ne protu! Ir dar labinus 
reikia smerkti tuos juoduosius 
gaivalus, kurie “įkvėpė“’ juos 
prie šitokio nekultūringo elge
sio.

Mt. Lassen ugniakal- 
nis ėmė veikti

dybos pirmininkas.
Finansinė musų šalies padė

tis dabartiniu laiku beabejo 
rimta, bet toli gražu ne kritiš
ka.

Klausimas apie tai, ar Lie
tuva turi aktyvų apyskaitynį 
balansą, atsirado pas 
lito įvedimo laiko.

Pirmoj eilėj buvo 
visų priemonių tam, 
trumpinti importą Į 
vietinės pramonės atstatymu ir 
padidinimu. Ta priemonė ne
abejotinai padėjo, bet ne pilna
me maštabe.

Reikia pastebėti, kad visokio 
emisinio banko užduotis labai 
nelengva. Jam priseina netik
tai reguliuoti piniginę apyvartą 
šalyje interesuose išlaikymo 
kurso išleidžiamųjų juo bank
notų, bet ir rūpintis teisingu 
kreditų paskirstymu

Ardymas kredito 
ekonominiame šalies 
gali iššaukti tokius 
geidaujamus reiškinius, 
ardymas teisingo kraujo cirku
liavimo žmogaus organizme.

Kuomet paskutiniu laiku ėmė 
pasirodyti pablogėjimas \ apy- 
skaitinio balanso, vyriausybėB 
sluoksniams prisiėjo įvesti 
grieštą importo ir diskonto 
politiką. Tas privedė prie ka- 
tastropos žydų Centralinio 
Banko, nenumučiusio, neatsar
giai išduodant kreditus, to pa
vojaus, kuris nuolat tręšia 
kiekvienai bankinei įstaigai de
pozitinių bankų tipo.

Bankų krizio istorijoje tokio 
atsitikimai, koks buvo pas mus' 
žydų Centraliniarhe Banke, la-!

mus nuo

griebtasi 
kad su- 
Lietuvą

šalyje.

funkcijų 
organizme 
pat nepa- 

kaip

! REDD1NG, Gal., gruod. 6.— 
Mt. Lassen, vienintelis ugnia- 
kalnis Jungtinių Valstijų vidu
riuos, pradėjo Vėl stipviui veik
ti/ mesti tirštų dūmų debesius.
Per keletą mėnesių ugniakalnis bai žinomi ir literatūroje apra- 
visai neveikė. syti

Gulbranaen Trade Mark 

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

Pamatykite pas
JOS. F, BUDRI K, 

3343 So. Halsted SI.
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Jau atėjo 
Kultūra No. 10

.. ? Kaina 45c 
Galima gauti

OFISE
1739 So. Halsted Street
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J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.
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J. LAZDAUSKIS, Pirm., 11256 So. Bishop St., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Jtašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

ASTRONOMIJA
Astronomijos pradžia

Iš tilpusių iki šiol musų or
gano astronomijos skyriuje 
straipsnių,, skaitytojai jau gavo 
abelną Šio mokslo vaizdą. 
Trumpais ruožais žymėdami 
pamatinius šio mokslo dėsnius, 
mes palietėme daug klausimų, 
kurie dėl greito musų bėgimo 
per tą mokslą turėjo būti palik
ti pakely, idant neišėjus iš te
mos. Duoti savo skaitytojams 
abelną vaizdą apie astronomijos 
mokslą mes skubinomės todėl, 
kad į šį skyrių gal būt mums 
teks gauti raštų iš musų bend
radarbių. Kuomet kalbama 
apie kokio nors mokslo dalį, tai 
norint tinkamai apkalbamąjį 
dalyką suprasti ir įvertinti rei
kia turėti abelną apkalbamojo 
mokslo supratimą. Abelnas 
musų skaitytojų susipažinimas 
su astronomija pagelbės jiems 
suprasti ir mums aiškinti šį 
mokslą detaliai. Dėstvti bet ku
ri mokslą yra sunku todėl, kad 
kiekvienas didesnis mokslas 
yra ankštai surištas su kilais 
mokslais. Kiekvienas mokslas 
viens kitą remia ir viens kitam 
pagelbsti. Mokslas aiškinti 
yra sunku ir todėl, Kad jis, yra 
pilnas techniškų žodžių. Mes 
tačiau astronomiją dėstysime 
tokioje jau paprastoje kalboje, 
kokioje mes aiškinome iki šiol, 
nes techniškus terminus galėtų 
suprasti tik tie žmonės, kurie 
astronomiją yra studijavę ir 
ją supranta. Mes gi ne jiems 
rašome. Mes rašome darbo 
žmonėms, paprastiems laikraš
čio skaitytojams,, kuriems mo
kyklos ir knygynai yra nepri
einami dalykai.

Pereitam musų organo nu
mery buvo pasakyta, kad mes 
grįšime prie saulinės sistemos.

pirma mes i>rt*d£si-
me saulinę sistemą smulkme

niškai dėstyti, ne prošal j bus 
apsipažinti su astronomijos 
pradžia. Kada mes suprasime 
kaip šis mokslas prasidėjo, kaip 
jį suprato ir aiškino senovės 
žmonės, kaip jis nuolatos keitė
si ir tobulinosi, tai tas paska
tins mus eiti prie teisingo jo 
supratimo. Senovinė astrono
mija išrodys perdaug vaikiška 
tiems žmonėms, kūrie nuo pat 
kūdikystės dienų buvo mokina
mi gamtos įstatymų. Bet jei
gu mes atsiminsime, kad visa 
musų civilizacija ir mokslas 
prasidėjo iš laukinių žmonių, 
tai mes busime priversti pripa
žinti, jog tie primityviai astro
nomai buvo gana gabaus proto 
žmonės.

Saulės patekėjimas ir nusilei
dimas senovės žmonėms buvo 
vieiTas iš sunkiausių ir įdo
miausių klausimų. Mes turime 
pripažinti, kad tie kasdieniniai 
aps.reiškimai nebuvo lengvus 
suprasti laukiniems žmonėms, 
kinių protas ne dąug aukščiau 
storėjo gyvulių proto. Saulė lei
džiasi ir prapuola vakaruose. 
Sekamą rytą saule pateka ry
tuose, pereina skersai dangų ii 
vėl dingsta vakaruose. Toks 
reii kinys pasikartoja kiekvieną 
die ią. Mums yra aišku, kad 
kiecvieną dieną šviečianti šau
lė yra viena ir ta pati. To ta
ria i negalėjo suprasti tie žmo
nes, kūne mane žemę esant 
plokščia lyguma, kurią iš visų

pusių apsiautė jiems galo neži
nomi vandenynai. Kaip galėjo 
ta pati saulė, nusileidusi į -van
denyną pasakiškam tolume va
karuose, sekamą . rytą pakilti 
rytuose tokiame pat atstume? 
Iberiečiai ir kitų senovės tautų 
žmonės įsivaizduodavo, kad 
jie gali girdėti vandens šniokš
timą, kada karštas saulės’ ka-< 
muolys nusileisdavo į vandeny- 
rtą. Senovės mytologija mums 
sako, kad saulei nusileidus į 
vakarus, ją pagaudavo Vulka
nas (ugnies dievas) ir įdėdavo, 
į auksinį kieliką. Tas keistas 
gudruolis, kaip to laiko žmonės 
mane, su savo stebėtinu laivu 
nuveždavo saulę šiaurių vande
nynu į rytus, idant paleidus ją 
dėl patekėjimo. Kai kurie an
kstyvieji fizikai taipjau manė, 
kad nakties laiku tokiu pat bū
du saulė buvo nugabenama 
šiaurių saužemiu. Naktys bu
vo tamsios, jų supratimu, todėl, 
kad laike tos keliones saulės 
šviesą pastodavo aukšti kalnai.

Laikui bėgant žmonių protas 
tobulinosi ir senaisiais įsitiki
nimais jie pradėjo nebesiten- 
kinti. Jie pradėjo suprasti, 
kad nakties laiku saulė keliau
ja žemės apačia. Pirmieji as
tronomai, be to, pradėjo pažinti 
kai kurias žymesniąsias žvaigž
des. Pradėta patėmyti, kad te- 
ka ir leidžiasi ne vien tik saulė, 
Le? panaši istorija pasikartoja 
su žvaigždėmis ir mėnuliu. Fi
losofai pradėjo mokinti, kad į- 
vairųs dangaus kūnai nuolat 
apkeliauja žemfcs apačia. \

Kada jau tapo pripažinta^ jog 
visa dangaus įtalpa keliauja 
apie žemę, tai pradėta prieiti 
prie vieno svarbaus visatos įs
tatymo. Pradėjo darytis aišku, 
kad žemė negali būti be galo ir 
krašto plokštuma. Apačioje 
žmonių kojų turėjo būti koks 
nors galas. Daugiau to. Pradė
ta suprasti, kad nežiūrint ko- 
kios išvai zdos žomo jinai
yrą atskirta nuo kitų visatos 

kūnų ir laikosi erdvose be jo
kio matomo ramsčio. Kada šis 
atradimas buvo pirmą syk pa
skelbtas, tai jis pasirodė kaipo 
begalo stebėtina tiesa, žmo
nėms tačiau buvo sunku supra
sti, kaip ta kietoji žemė, ant 
kurios mes gyvename, laikosi 
niekuo neparemta! Kas laikė 
ją nuo puolimo? Kaip ji gali 
laikytis be paliečiamo daikto 
paramos? Nežiūrint kaip sun
ku žmonėms buvo tą paskelbtą
ją doktriną sutikti, bet laikui 
bręstant jinai buvo būtinai rei
kalingu pripažinimo. Tokiose 
tat sąlygose prasidėjo astrono
mijos mokslas. *

(Bus daugiau)

PROTO R1STYNĖS

Lietuvių Herkuliui rengia 
sporto riatynep, tamposi, dras
kosi vis už obalsį “kas aš” ir 
dar pridėjus plūs, dolerį. Bet 
fnusų studentai nusitarė suren
gti proto ristynes. Jei kas dar 
nėra matęs proto ristynių, tai 
gruodžio 20 d. 8 vai. vak. atei
kite į IJuosybės svetainę, 1822 
VVabansia Avė. e

B. Siinokaitis duos paskaitą, 
o pąskui bus debatai. Deba
tuos K. J. Semaška -hu J. Laz- 
dauskiu temoje: “Ką krikščio- 
nylie gera davė žmonijai?“

—Studentas.

Menas ir Moralybė
Rašo M. Šileikis.

(Tęsinys)
Gražumo supratimas

Paukštelis, kurs gieda, netu 
ri supratimo apie moralybę, 
bet jo daina atsiliepia į mus 
kaipo doros ir žmoniškumo su
pratimas”, sako Ingersoll.

Ką mes paprastai vadiname 
“gražu”, tai visai nereiškia dar, 
kad tas yra dailė, žmonės yra 
ne vienodų minčių, ne vienodo 
išsilavinimo ir ne visi vienaip 
protauja. Vieni vienus daly
kus skaito gražiais arba net 
daile, o kiti kitus.

Gražumas ' yra ne nuogose 
moters figūrose, bet ideale ar
ba idealo priežastyje. Petras 
Povilas Rubens piešė riebias 
moteris ne todėl, kad matė jose 
gražumą, bet todėl, kad jo sub
jektams jos buvo reikalingas 
kaipo pavyzdys. Mikolas An
gelas, dekoruodamas Sikstaus 
koplyčią piešė dvilytes figūras 
liktai dėlto kad labiau ideali- 
žavus savo kūrybą ir mažiau 
kopijavus prigimtį.

Seniau buvo manyta, kad 
dailė reikalinga padaryti malo
nų įspūdį ir visiems įtikti. Tai 
yra klaidinga nuomėnė. Lygiai 
taip butų kaip biblioteka butų 
tiktai pasidžiaugimui arba pa
sipuošimui įsteigta. Kiekvie
nas kūrėjas — rašytojas,, ar 
menininkas — turi savo idea
lus, kuriais jis vaduodamasis, 
žodžiu, ar tai garsu, ar tapylu 
išreiškia savo mintis.

Dažnai net ir apsišvietę žmo
nės išsireiškia, kad gamta yra 
“vyriausias dailininkas’^ Tas 
reiškia, kad gamtos tikrai ne
galima išreikšti paveiksle. Juk 
ir gamtoje yra daug.gyvų ir 
negyvų daiktų, būtent minera
linė medžiaga, kuri esti kiek- 
vienjĮ minutę apšviečiama skir
tinga šviesu. Tokia mintis irgi 

yra klaidinga. Mokslas, mate
matika, rašyba, net ir pati kal
ba nėra realizmas. Visi tie 
daiktai, neįdėjus žmogaus pro
to darbo, žmogaus idealo, nėra 
kūryba. Gamtoje nėra tvar
kos; ji yra be idealo. Dailinin
kas, kurdamas paveikslą tiktai 
seka prigimtį ir idealą. Idealas 
be realizmo nėra gyvas, taip 
kaip vienas realizmas be idealo 
nepasiekia tikros estetikos. Bū
tinai reikalinga, kad tiedu da
lykai susilietų į daiktą, kad su
kūrus didelį kurinį. Graikų fi
losofas Platonas sako:

“Dailė turi vienodą su pri
gimčių ypatybę: ji sukurią ant 
drobės žmogaus paveikslą ir 
kartais savo kūrybos gražumu 
prigimtį pereina. Palyginti 
žmogų, prigimties sutvertą, su 
dailūs paveikslu, taipjau žmo
gaus, tai prigimties tverinys 
mums išrodys ne taip gražiu, 
kaip kad dailės kūrinys, — pa
skutinis geriaus už pirmąjį yra 
padarytas.”

Viktoras Kuziui sako:
“Daile yra tam, kad kurti, 

o ne vien prigimtį sekti.”
Levas Tolstojus irgi buvo 

tokios nuomones, kad reikia 
rrmsų dailininkams labiau kūry
ba susidomėti. Mikolas Ange
las jau žinojo, kad idealas pe- 
>ina prigimtį, bet nežinojo 
kaip tatai atsiekti. Vienok jis 
jau pasižymėjo tame darbu, pažymėta juodus 
Jis sekė savo idealą vaizduotėje klerikalų, kurie

didelių žmonių fiziniu išauklė
jimu ir dvasios didumu. Bet pa
staroji mintis ji supančiojo 
biblijos istorijoj. Tatai rusų 
dailininkai taipjau ir meninin
kai, stropi/i ėmėsi kurti “nau
jąjį meną”. Ačiū tam, pas 
mus tiktai ir atsirado “nesu
prantamoji” kūryba, tai yra 
kubizmas, futurizmas, etc.

Vienas Italijos dailininkas 
nupiešė Marijos Magdelenos 
paveikslą. Paveikslas buvo pa- 
talpihtas viename palociuje. 
Grafas, negalėdamas atsigerė
ti tlio paveikslu, pasikvietė tar
nus ir nuvyko dailininko dirb- 
tuvėn, kad pamatyt to paveik
slo modelį. Jisai manė, jeigu 
paveikslas toks gražus, tai mo
delis turėtų būti dar gražesnis.

“Mielasis, parodyk man mo
delį, kurį tu vartojai Marijos 
Magdelenos ptyvąikslui.” Daili
ninkas pasišaukė vieną savo 
mokinių, stambaus sudėjimo 
jaunikaitį ir pasakė: “štai jis.”

Grafas nusistebėjęs atsakė: 
“Tamsta nedaryk juokų iš ma
nęs...” Dailininkas jam paaiški
no: “Mielas grafe, gražumo 
idėja turi gimti musų galvoje 
ir tas vis tik bus kaip modelis.”

Musų skaitytojai gal pirmą 
kart girdi, kad dailininkai gali 
vartoti vyrus modelius moters 
išvaizdai sukurti, arba moterį 
vyriškai. Tai yra paprastas 
dalykas. Nuoga moters figūra 
nieko ' bendra neturi su nemo- 
ralybe. Kūrybos idealas neturi 
skirtumo tarp nuogos ir apren
gtos žmogaus figūros. Musų 
gadynės moterų aprėdalai turi 
daugiau parnografijos, negu 
pati prigimtis, žmonės, kurie 
turi tiktai vieną dalyką galvoj, 
tai blogas mintis, nekalčiausi 
meno kurinį paverčia niekin
giausiu. Visuomet galima pas
tebėt, studijuojant galerijų 
lankytojus, kai ateina jauni 
vyrai į meno šventyklą, nežino 
net, kad kepurę reikia nusiim
ti, na, ir eina išsižioję po gale
rijas ieškodami nuogų moterų 
stovylų arba paveikslų. Vienas 
dailės mokytojas pasakė: Tokie 
žmonės,, nelyginant karvė, kuri 
eina pro paveikslą; ji mato pa
veikslą, bet jai jis nepatinka, 
geriau sakant, ji nieko apie jį 
nesupranta.

Prie to galima pastebėti kaip 
skirtingų pažiūrų arba sektų 
žmonės klasifikuoja dailę. Re
ligija pripažįsta tiktai religinę 
dailę, o visa kita atmeta (ypač 
seniau taip buvoti Mokytoja 
atsiveda burius mokyklos vaikų 
į galerijas ir aiškina jiemp: 
“Matote, vaikučiai, Jėzus yra. 
Eikite toliau, rasite ir daugiįu 
Jėzaus paveikslų.” Apie ge
riausius paveikslus mokytoja 
vaikams nieko neužsimena, nes 
ir ji pati tiek tesupranta. Kiti 
žmonom tikini paviršutinai žiu
ri į dailę. Jie lankia, kol daili- 

ninkai pagamins tiktai jiems 
patinkamus paveikslus arba 
skulptūrą. Aukščiau pasakėme, 
kad daile niekam nėra taiko
ma. Ji gimsta iš tam tikrų 
gyvenimo prirengtų idėjų — 
pribrendimo.

Kada visuomeninis gyveni
mas taps pastovesniu, žmones 
vienodžiau protaus, tai ir me
nas kursis sulig žmonių prota
vimo proceso.

(Bns daugiau)

Dar dėl Vilniaus Seimo
Ką geresnio rn.es turime šiandie 

“demokratinėje” Lietuvoje?

Mes rengėmės apvaikščioti 
pirmąjį Vilniaus seimą ir su
rengėme lapkričio 21 d. Publi
kos prisirinko pilna svetainė. 
Mes tenai išdėstėme prasmę 
lietuvių seimo, sušaukto Vilniu
je 20 metų atgal, kuriame jie 
svarstė savo reikalus, savo bė
das ir priėmė daugelį rezoliuci
jų reikalaujančių caro -valdžios 
autonomijos lietuvių liaudžiai. 
Apvaikščiodami tą lietuvių •at
gimimo svarbų momentą, ne- 
nuoalsią kovą dėl spaudos ir 
žodžio laisvės, mes dŽiaūge- 
mes Vilniaus seimo nuveiktais 
darbais ir už jų pastangas juos 
tinkamai pagerbėme. Bet 4r toj 
kovoj mes randame istorijoj 

darbus musų 
stengėsi len

kinti lietuvius, tarnauti caro 
valdžiai ir jo žandarams. Pral. 
Antanavičius išleido aplinkraš
tį, ir skleidė savo obalsį: “Vi
sokia valdžia yra Dievo duota”. 
Reiškia ir caras Mikalojus II 
buvo Dievo pumozotas. Taigi 
jųa, lietuviški mužikai, negalite 
Šiauštis prieš carą.

Kaip prie caro, taip ir dabar, 
klerikalai yra veidmainiai. Jie 
tada stengėsi slopinti lietuvių 
spaudą ir kultūrą; jie tą patį 
daro ir šiandie Lietuvoje.. Lie
tuvoj kunigai būdami pilnais 
ponais pasižymi dar blogesniais 
darbais, negu caro valdžia. Vie
nas kunigas užtikęs žmogų 
skaitant Amerikos laikrašty 
straipsnį, antrašte: “Lietuvbs 
kunigų juodi darbai,” patraukė 
jį teisman. Ar jus girdėjote 
kur nors pasauly, kad kas nors 
apskustų žmogų už laikraščio 
skaitymą? Tiesiog inkvizici
jos laikai atėjo, ar galvoj ne
gerai darosi...

įteikia stebėtis, kaip kunigai 
gyvena viduramžių kultūra. 
Bet ar> jie išlaikys besiveržiantį 
tvenkinį? Kada tvenkinys 
sprogs, nušluos ir juos kaip nu
šlavė tokį Rusijos caruką Mi- 
kalojif ir tukstančids jo načal- 
ninkų .(daugumoj ir musų ku
nigėliai riėteko Čino). žinios 
plaukte „plaukta iš Lietuvos: 
tas ir tas redaktorius įkalin
tas,, tas ir tas laikraštis kon
fiskuotas ir tt.

Gyvenimas ęina savo keliu. 
Pats gyvenimas nesiskaito su 
kunigų norais, bet kunigai, 
matydami savų silpnumą, stve
riasi desperatinių priemonių ir 
organizuoja savo auklėtinius- 
studentus, diktuodami jiems fa
šistines priemones prieš nepa
tinkamus sau žmones. Deja, 
kad jie turi dar tamsuolių-da- 
vatkų, kurios paliepus balsuoti 
už krikščionis demokratus, 
balsuoja. Kada caro valdžia 
krito, tai tas ne iš kunigų loc- 
kos įvyko. Jie to nenorėjo. Ka
da Lietuva tapo nepriklausoma 
valstybe, tai kunigai bandė už
sodinti jai ant sprando kitą 
parazitą --- vokiečių Urahą. O 
tai dėl to jie norėjo Lietuvai 
karaliaus, kad turėjus sau už
tarėją. Dabar jie patys liko 
Lietuvos valdonais, bet labai 
negudriais ir naiviais pasaulio 
akyse. Geriau sakant, dabar 
Lietuvą valdo bobinčiai. Su ki
tokių nuomonių žmonėmis ku
nigai nenori skaitytis, lygiai 
taip, kaip kad caras darydavo.

Kodėl kunigų valdžia varto
ja tokį žiaurų smurtą prieš 
Lietuvos lįaudį? O tai todėl, 
kad opozicija yra jau gana stip
ri ir karts nuo karto vis stiprė
ja. Kuo daugiau klerikalinis 
elementas persekioja Sau nepa
tinkamus asmenis, tuo labiau 
opozicija. stipi-Cja ir naujų pa
sekėju atsiranda.

Klerikalai auklėja savo jau
nuomenę viduramžių kultūroje. 
Universitetuose dėstoma bibli
ja ir kitos niekam tikusios fra
zes. Evoliucijos ir kiti mokslai 
ten yra prakeiktais. Kiekviena 
klerikalų pripažinta mokslo 
sritis turi būt “Dievo pamozo- 
ta”. Tokis elemenats, apleidęs 
universitetą, nieko daugiau ne
žino kaip veidmainiauti ir pat
riotizmu prisidengus kunigams 
pataikantį tai viskas.

Pažangesnius studentus te
nai guja iš universiteto ir pro
fesorius šalina. Geras pavyzdys 
kad* ir v lapkričio 8 d. įvykis 
Kauno universitete, kur “atei
tininkai“ ir fašistai studentai 
surengė sviete nematytą uni
versiteto sienose smurtą prieš 
socialistus studentus. Fašistai 
ten > sukėlė muštynes in išardė 
socialistų studentų paskaitą.

Laikui bėgant ar nereikės 
kada nors ir vėl apvaikščioti 
panašų į Vilniaus Seimą minė
jimą, kada Lietuvos žmonės 
pradės reikalauti autonomijos 
iš Kunigų diktatūros. Ne, to ne
reikės, nes kol kas Lietuva 
dar neturi caro. Vienok kuni
gai stengiasi pravesti seimai) 
įstatymą, kąd tiktai jie vieni 
tegalėtų apžioti Lietuvos val
džią. Kad ir pasisektų jiems 
tai padaryti. bet kartais it 
kiaulė susisarmatija.

—Don kilotas.

STUDENTŲ KVAILIO- 
JIMAS.

Nesenai įvyko Northwestrn 
universiteto studentų “riaušes” 
Evanstone. Tos riaušės įvyko 
ne dėl kokių nors svarbių prie
žasčių, bet dėl futbolo lošimo 
laimėjimo. Geriau sakant, bu
vo džiaugsmo triukšmas. Tą 
universitetą lanko daugumoj 
turtuolių vaikai, ypač tos apie- 
linkes Žydukai.

Apvaikščiojant tą futbolo 
pergalę nueita gana toli: imta
si tokių net kriminalių darbų 
kaip padegimas namų. Jie buvo 
padegę ir savo draugijos trio- 
besį. Kada atvyko gaisro gę- 
sinti ugniagesiai, tai studentai 
neleido. Atvykusioj) policija bu
vo išvilkta iš uniformų ir nu
ginkluota. Kada policija negalė
jo suvaldyti šėlau j ančių 2,000 
studentų minios, tai buvo pa
šaukta net ir kareivių. Įsismar
kavę studentai išmėtė gativeka- 
rius iš bėgių, stabdė automo
bilius ir darė tai, kas jiems pa
tiko. Buvo ir majorui švarkas 
suplėšytas. -

I Tokie studentai iškilus kur 
streikui eina’ streiko laužyti, 
nes jų tėvai yra didelių biznių 
.savininkai.
i Northwestern universiteto 
Studentai dažnai pasižymi savo 
■nešvariomis štukomis. Prieš 
porą metų jie' nužudė vieną to 
universitėto studentą.

Tame universitete yra ir lie
tuvių, bet pastarieji yra rimti 
žmonės, kurie siekia savo tiks
lo ir susitaupę kiek pinigų tę
sia mokslą. Turtuoliai studen
tai tiktai pramogų ieško.

—Alfa Beta

GARSIŲJŲ EUROPOS MUZI
KŲ YPATIŠKI SILPNUMAI

.Vagnerio lepumo geidavimas 
buvo taip didelis, kad net skur
džiame padėjime būdamas jis 
dėvėjo šilkinius marškinius.

Berašydamas muzikališkus 
dalykus, Moeait’as ant tiek bu
vo susijaudinęs ir susinerva
vęs, kad jo žmona, duodama 
jam valgyli, buvo priversta su
pjaustyti mėsą, idant jis nesu- 
sipiaustytų savęs.

Bilhoven’as niekad nevedė, 
bet visuomet buvo įsimylėjęs. 
Meilūs ryšiais jis nuolat buvo 
surištas su aukšto gyvenimo- 
stovio ypatomis.

Vienas “dailės mylėtojas” su 
savo žmona ir keturių menesių 
kūdikiu kartą nuvyko teatrai). 
Laike pirmojo veiksmo kūdi
kis pradėjo smarkiai bliauti. 
Publika jiems pastebėjo, kad 
jeigu jie negali kūdikio nura- 
minti. ti»i apleistų tesil-
rą, o pinigai u t Įžangą jiems 

bus grąžinti. Trečiam veiksmui 
prasidėjus, “dailės mylėtojas“ 
atrado, kad neverta toliau žiū
rėti ir atsikreipęs į savo žmo
ną pasakė: “Adele, gnj’ptelūk 
kūdikiui.” —J. Skirka.

Redakcijos Atsakymai
J. U. Moksleiviui. Tams

tos raštelį gavome. Įdėsime jį 
sekamoj “Moksleivių Kelių” 
laidoj, kuri išeis už poros se- 
vaičių.

, > .. .......- ... ...

Jei neri turėt 
nuolatini draugu — 
Skaityk Naujienas.

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkstančių ?moniŲ kasmet mir

šta nuo Sni&o pasekmių. Viena pneumc 
nia nukerta 150,000. Taigi Šaltis, daly
kas rimtus. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Tits būdas ^ra HiJl’s Cascara-Bro- 
mi<lo-Quinine. Jis kas žiemy, sustabdo 
milionus Balčių j 24 valandas.

Vartok žalčiui prasidėjus. Vartok žal 
tį pribaigti, o sulaikyti ftripų. Niekas 
dar nerado geresnio būdo. Visose aptie-

Kafha 30c

LININE
bu paveikslu

koko gaunama.
Tikrai Gauk įy

CASCAM<
Raudona Dėžč^lOMJP

RODĄ DYKAI
tikro HpecinliBto Ir jo paKelbinirfc 
Ta« speciali* pasiūlymas yra 
tiktai trumpam laikui, todėl nx 
Bukit, atailaukykit Aiandten. / Juėlio 
jimag visuomet yra pavojlng/a ne- 
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymą* slaptų ligų ir vyrų krav* 
Jo H»ų yra inusų kpecialumaa.

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vija — ateikite 

paat

85 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy

rų

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

, 12 augštas 
lę . Kambarys 1203
: Kraujo Ligos Gali Būt 
L Išgydytos
V* Ar esate tikras, kad jūsų aiotema 

yra Kuosa nuo Mitų, kurios kenkia 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, “Neuritis”, 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
knrtimo, Paralyžo, “Locdmotor Ata- 
xia”, Bronchito, Astma, Anemios, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pasididinlmo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir silpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galimu išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerą ir teisingą 
gvdymą. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Seru m. člepus, Bakteiyn, 
Antitoxin ir specialės “intra^enous” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikra* Euro
pines “606” ir “914”, jei yra reika
lus.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviukai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 va
karo kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki A vai. vakare. Nedėlioj 
ir tventomi* dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn S t., Chicago

t>:♦:< >:*y xxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk
0 Polam -

BRIN G-y<9UR
Subscntiet“

toOirmperjaaL 5

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

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit už 

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

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

Ėor BILIOUSMESS
Vartoklt

25c. ir 50c, bakseli* 
Pirkit nuo aptiekoriaua,

NETURI CALOMEL
ii valymo žarnų, IAvhIo odą. 
kimo galvos skaudėjimo ir 
Nuo užkletliimo, nublan-

BEECIIAM’H PILĖS s

BtFČHAM#
PILIS

i įloki
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AUGINKI! SIDABRINES LAPES(Tąsa nuo

Veislės. Didelis Pelnas Užtikrintas

MIRAGLE OIL BURNER

von

mažne

IheLurkinSforeIŠPARDAVIMAS UTARNINKE IR

SEREOOJ, GRUODŽIO 8, 9
South Ashland Avė. at 47th Street

Su Side C ar Motorciklis Virtuves Kabinet’as

Setas
susideda
iš 6 šmotų,

setai
Kiekvie
nas setas

Kiti iki $18.00

valgomo 
kambario

kniupš- 
bizunu:

Padarytas iš aržuolo medžio, naturalio 
užbaigimo, su perdirbimais, už

ntvirutę 
atsiųsi 

pas j u:

Cininė body, hu išpintais šonais ir kie 
to gųmo ratukai, mėlynos arba natūra

i
lės spalvos, už

miegamo 
arba

gražiai 
supakuo
tas į bak- 
selį, setui

Lėlių 
Rakandai

Jukų na
mų apšildy
mo uždarinis 
išrištas.

Piktinosi
Paip pames*

a, pone! - 
Matijošius:

pūdymas

'Pinką 
kiekvieną pe 
čių arba l’ur 
nas.

8 Raktų žaidimų Pianas
Gražaus rosewood užbaigimo, upright 
styliaiiH, už

F. AD. RICHTRR & CO 
Berry A South Sth St«.

' Brooklyn, N. Y.

Padla! Sakiau, kad 
ir — pųc jam

padėlį gelbėti 
ir jo dzen 

norėdamas pa

—Pone, 
pūdymas!

—Pašo!
ra bosi tts.

—Pone, 
verkšleno J

, Aplink
nėr... arklio nėr

šykite arba atsišaukite dėl musų kny- 
informacijos apie auginimą, 

t. t. Darykite tai šiandien, šis skelbimus gal 
's, nes mes' turime tik kelias lapes dėl par-

Et jau!...— Nu 
Liorlakas.
Paulas Radzinke
kinkė. Įstatė lan

Geltoni ir juodi body, geri užsukami 
springsai, už

Vaikų Apsivalymui Outfit’as
Susideda iš alyvui mop, mop kotelis dėl plovi* 
ino grindų, šluota ir nuo dulkių kepurė, viskas 
bakselyje, už

DRYZ SILVER F0X RANCH, Ine.
Room 1809, 360 North Michigan Avenue 

Chicago, Illinois

—Na gi, žiūrėk, dėde Tulikai, 
juk tai deputotas! — šūstelė
jo pažnabždoms Makna Kuku
tis. Liorlakas pratrynė besimer
kiančias akis.

Mechaniški Checker 
Cab’ai

skerso- 
r pašo-

SAl.ESMENŲ: Mums reiki: 
sales menų. Atsišauki

įves Elektrinio Traukinio 
Prirengimai

Valet 
AutoStrop 

Razor 
-Sharpent Ittelf

Mechaniški Traukiniai
Ant rundinų trekių, lokomotyvas, anglims vago- 
nukas ir pasažierių vagonas, sudėtas j bakselj 
viskas už

Peggy Toyce, kuri rengiasi 
skirtis su ketvirtu vyru, grafu 
Costa Morner. Divorsai, matyti, 
yra jos specialybė.

vieno arba dviejų svetimkalbių 
augščiau minėtu adresu.

nėra dviejų vie 
ir 10 kon-

THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES

Pilnas autfitun $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodama Raznrs ir Hiades

ĮO kortelių — kiekviena skir 
tinga ir 10 lininių R D f* 
konvertų už .............. , wwW

Atsišaukite 
arba parašy
kite 
Įneš

Schoenhut’o Uniformos Out- 
fitas Del Vaikiukų

Susideda iš poiieisto arba kareivio ru 
bu, kiekvienas

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausia* turtą* 
Murinę yra išvalantis, suminki 

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba ‘*Eye 
Reautv”. Dykai pareikalavus

Barabošius pažiurėjo 
mis akimis, apsidairė, 
ko. kaip vapsvos įgelta 

Gulk, Tudošiau!
Matijošius išsitiesė 

čias, Barabošius šliojo 
Kelkis!

Matijošius pašoko,

ranką prie kaktos:
Ačiū lamstai! ką g 

toliau darysim!
OI, prakeiktas ari 

jojo; nebūt opozicija! — 
ral.-ušiaiis veidas pasidarė 
to griešninko, kinis stačiai j 
peklą keliauna.

Krūmų įipula su Tuliku Lior- 
taku pryšaky sukriuksėjo, kad 
ir ponams visaip pasitaiko. Ba
rabošiui (’/. rkelai nieko kito ne 
liko, kaip savo 
Pamatęs ILiorlaką 
kius. žioptelsi

Pilnas pasirinkimas Kalėdų anspliudų, kartelių, Jtopierų žemiau 
šiomis kainomis

I.ARK1N KRAUTUVĖ — PIRMAS AUGšTAS

Nagi pekla juos čia atne
šė! Vakai* lojojosi, kaip šunes, 
o šiandie... 
mojo ranka

Deputotas 
vičius arklį

budu atsisveikino.
Trims dienoms praslinkus, 

.kilikas Liorlakas sumokėjo tris 
šimtus už viršenybės autoriteto 
įžeidimą ir dvejų piemenų su 
užmautais ant galvų puodais 
Ivdjmas išvažiavo į Varnius.

[“U. B.”]

Del dvieju vaikų, guminiais lankais ra
tukai ir gurno pėdai, — laba\ specialiai

14 Colių Minkštu Kunu Vaikams 
ar Mergaitėms Lėlės

Dažytu veiduku, aprengtos raudonai arba žaliai 
žaketais arba raudonomis arba mėlynomis plau
namomis kelnaitėmis, už

—Pšššt!... Gi ratuose guli 
patsai viršininkas Barabošius 
čerkela su savo sekretorių Kel
mų Mat i j ošiu!

LARKIN KRAUTUVĖ — KETVIRTAS A UOSTA S’

Geras abelnam naudojimui 
linlmentaK

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jut, {įtrinkite skaudama* 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaittinlse. Timy-

žaidimui Bloksai
Apvaliais kampais 20 bioksų j setą 

Giliai" įpjautos raidės aiškių spalvų; taip- 
pi piešti žvėriukai, mėlinai inalevoti. Su
pakuoti j gražų bakselj, bakseliui

rnc 
savo atstovų

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

stovč- 
lanku 

nukoklino 
ėmus

tum
pęr galvą
toliau į avižas. Liorlakas 
širdžiai kapseli, norėjo pradėt 
bijotis, tiktai Jackus Cibukio- 
kas, pasistiebęs ant kelmo ta- MIRAGLE 0IL BURNER 00. 

. 2228-32 W. Madison St.
Telefon Seeley 4062 — We»t 1090 

CHICAGO, ILL.

Užu krumv avižose darėsi 
stebėtini dalykai.

Avižose stovėjo ratai, ku
riuose kriokė-gargalevo du po
nu, b’ trečias ponus po avižas 
arklį gaudė.

Jei jus neturite far- 
moa jų* galite nusi
pirkti Sidabrines 
Lape* ir pavesti 
mums užauginti dėl 
<usų ir kuomet jos 
atves vaikų ir pasi
daugins penkiomis 
ir daugiau poromis, 
tuomet galėsite už
sidėti save lapių 
farmą. Sidabrines 
Lapes apsimoka au
ginti.
Už lapių skuras jus 
užmokėsite už far

mą ii- turėsite neprigulmingą visų savo gyvenimą.
Kas gali auginti šunis, tas lengvai gali auginti ir Sidabrines 
Lapos. Sidabrinių Lapių auginimu rekomenduoja valdžia.
Mes duodame garantijos boną kiekvienam pirkėjui dėl apsau
gojimo nuo nuostolių. Dasižinokito daugiau apie tai.
Jei jums nusibodo dirbti kam nors kitam ir norite eiti į tik
rai pelningų bizni, gaukite tuo i au musų knygelę. Ją duodame 
dykai. Telpfonuokite, ra i. 
gutės, kurioj suteikiama pilnos 
pirkimo sąlygas ir 
daugiau nepusirody 
davimo.

ką, tiktai sumatas — pokš— 
ir nutruko, o apsivertęs depu- 
tohis blogą žodį paminėjo.

Na, kirmyk it, rupūžės! 
murmėjo depu lotas, maudamas 
nuo arklio pavalkus. Paskui 
»>asi>Tiebęs tekinio, apsižergė,

kriokian- 
liakatai-

—Tai yru netvarka! Esant 
tokioms aplinkybėms aš nega
liu atsakyti už šnipštynėjimus, 
ramybę! Tarytum' su kiaulėmis 
butų augę! Ir gėdos neturi!

—Ei jau, prastas vyro nota
ras kaip prageria kelnes, — 
nusijuokė Tulikas Liorlakas - 
i>et dar prastesnis viršenybės, 
kad...

Spjovė Barabošius Liorlai- 
kui į valgomąją, dalį ir lokiu

pavalkus 
tekinio,

rklį, parode ratuos 
lems špygą — ir 
lakatai nurūko deputotas, pa
ikos prietelius pono Dievo ai>- 
’eiždai avižose.

—Ir kiaulė ; 
Makna Kukutis 
i draugus!

Tokie čia ir draugai! — 
uidėjo .laikų ėibukiokas, ne- 
ikedamas.

Tas tai niekis — netrauks 
icrkuijas! Bet jie avižas i.šdcr- 
rė, o kai atjos kas jų parvežti, 
Tol pakinkys arklį, lai visą lau- 
tą pabaigs biauroti! Sam
protavo, pykdamas Tulikas Lior- 

’akas.
Viąi trys vyrai atsargiai sti

pinėdami ėmė ir išvežė Vatus 
u miegančiais' šakaliukais iš 

ivižų j gale buvusį pūdymą. 
Pasirinko jaukesnę vietelę — 
ir laukia, kas toliau bus.

Ar tai nuo ratų triaksejimo, 
ar kurio kito galo, Matijošius, 

pakėlė galvą: 
pone! Aplinkui

kok s ga rg u I i u o j a n t i s
-—Kur musu arklys 

bėjo Matijošius.
-Na gi deputotas nujojo,' 

paaiškino Liorlakas.
Matijošius lyg pro sapną pri

siminė, kad juos i pūdymą, vy
rai vežė, ir pranešė Barabošiui.

Tai, jus, reiškia, mus j ^pū
dymą... kaip mėšlą?... k Įau
ginėjo, lyg be nuovokos, Bara- 
bošius, o jo galva nors ir ūžė, 
kaip bičių avilys, liet vis tik
tai didžias mintis gimdė.

—Kad gi, Tamstos, ponai po 
avižas., .

•r Hm... mus į pūdymų! To
kioj nelaimėj... TYu, tai yra 
pareigas einant šitaip Įžeisti!

Barabošiui čerkolai pasipū
tė gyslos ir jam pasidarė pik-

Ištikrųjų! Baidas Itadzin 
kevičius, kad jį kur vilkas!

Tuo tarpu deputotas 
prie arklio:

Pilnai |vc<iuni. *J4 mčrt. 
iAmok. I'lumbinirą įve
damas tpisriauaiai. Pa
imam iiilo ’S kur. Tai- 
Kome boileriui.

Triangle Plcmbiog 
& Heating Co. 

6512 Cottaga Grava Ar. 
Oorch. 6782. Falrfax 7187

Opan Blindai • to 1

TOŲR EYtO
Murino Co., Dpt. H. S., 9 R. Ohio St., Chicag<

Jgreviruotos Kalėdų Pasveikinimo Kortelės
10 kortelių 
nuodų — 
vertu už

avižų mindžiojimų — j kūlę... 
Einam, vvrai!

.1 ulinas (Liorlakas, .laikus či- 
bukiokas ir Makna Kukutis, 
pasirovę po gerą baslį pakru- 
iniais išgurejo į avižų lauką.

Dvidešimts žingsnių nuo pri- 
potko vietos Tulikas (Liorlakas 
taiv:

*7 A T C T AT ŠIMTAI DIDELIŲ IR MAŽŲ 2AIS- 
Z^ZlLlOUZl.1 [y SU LABAI DIDELIU TAUPYMU

Naujos rųšien elektrinis lokomotyvas, 
pasažieriniai ir tavorų vagonai, apva
lioti rūšies rolė*, už

3.75
Pamokinanti Mediniai Namų 

> Bloksai
DideliN baknas, niieros 8,/jx13x2i/j co

lių. Namų planaa yra pridėtas prie šios 
žemoH kaino*.

1.25

STEAM and HOT VVATER
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NAUJIENOS, Chlcago, m.

CHICAGOS! Snwlkios 2inios
ŽINIOS ;

Prezidentas Coolidge * 
Chicagoje

Vakar Chicagoje lankėsi Jun
gtinių Valstijų prezidentas Cal
vin Coolidge. Jis atvyko į čia 
kalbėti farmerių American 
Farm Bureau konvencijoje. Sa
vo kalboj jis tarp kitko pareiš
kė, kad valdžia nebandys nu
statyti ūkio produktų kainas, 
tuo pasmerkdamas visus pasiū
lymus kongresui teikti pagelbą 
farmeriams.

Prezidentas viešėjusi Chica
goje visai trumpą laiką. Jis 
atvyko ryte ir po piet vėl išva
žiavo į 
spėjus 
gresą.

Arcivyskupas Ciepliak, kuris 
'yra paskirtas Vilniaus vysku- 
1 pu; ir kuris dabar lankosi Chi
cagoje. vizituodamas ir lietuvių 
parapijas, kur skelbia neva 
“lenkų ir lietuvių brolybę“ ry
toj užbaigs savo viešėj imąsi 
Chicagoje ir išvažiuoja į Mil- 
waukee, kur taipjau yra didelė 
lenkų kolonija.

Washington<, kad su- 
šiandie atidaryti kon-

Atėjus šalčiams plėšimai 
vėse ir užpuldinėjimai ant 
krovų labai padidėjo.

Vieną plėšiką, kuris bandė 
apiplėšti sankrovą, policistui 
pasisekė pašauti į koją. Plėši
kas net apsidžiaugė: esą dabar 
jis mažiausia mėnesį laiko tu
rės gulėti ligoninėj ir jam bent 
per tą laiką nereikės rūpintis 
kur jis gaus duonos kąsnelį ar 
kur jis ras sau nakvynę, esą 
dabar bent bus pavalgęs 
gulės šiltoj vietoj.

gat 
san

ir

Sušalę du žmonės
Sekmadienio naktį elėj prie 

Madison ir Desplaines gatvių 
rasta lavoną sušalusio nepažys
tamo žmogaus pirmos aukos 
šios žiemos šalčių. Jį nuvežta 
lavoninėm bet ikišiol lavonas 
tebėra neidentifikuotas. Jis yra 
apie 45 m. amžiaus. Pinigų nų 
raštų pas jį jokių 

Laike pirmesnių

Max Hurley, 1958 W. 
sion St., • savininkas 
“serap lyards“, kuriam 
bankrutas ir kuriam 
kėję praleisti Kalėdas 
pasikorė savo
miau išsiuntęs *savo pačią 
torų susirinkimą Kalėdų 
tei surengti. 

—- i----- -

Divi- 
kelių 
gręsė 

butų rei-
skurde, 

namuose, pir- 
į mo-

Delei to lokalo susirinkimai
visą laiką buvo skaitlingi ir
tvarkus; išnyko peštynės, ku
rijomis susirinkimai pirmiau pa
sižymėdavo, bet" virto rimtais 
tikrais unijos stLshinkiipais, 
kuriuose vien unijos reikalus 
svarstoma. Kada dabartine val
dyba perėmė lokalą, tai lokalo 
iždas buvo^tuščias, o dabar iž- 
dte randasi jau virš $500. To
dėl ir ateinantiems metams’ 
išrinkite tokią pat valdybą, 
kad to atsiekus, balsuokite 
šiuos kandidatus:

Pirmininkas (
1. J. Batchunas

Vice-pirmininkas
J. Čepaitis
Prot. Sekretorius

1. A. M. Kadsel
Fin. Sekr. ir Kasierius

1. J. Bartašius 
Maršalka

1. W. čepelis
Korespondentas

1. X. šaikus
Pi Ida moji Taryba

1. F.. Lėnkarta
2. J. černauskas
3. V. Pachkauskas
5. K. Rugįs 
7. Smalelis
11. M. Baigo
12. Kulvis

Delegatai į Joint 
J. Grigaitis 
J. Auksorius

Prusis
5r A. Čepaitis
7. K. Valskis 

A. Vilis
9. J. Morkus

Bubsiuviai I Balsuokite šian
die — tai jūsų pareiga!

—Rubsiuvis.

1

4 F.

i

Board

mies-

nešu rasta.
šalčių vic-

Geležinkeliai sutiko su 
to pasiūlymu ištiesti Chicagos 
upę tarp Van Buren ir 18 gat
vių, kur ji daro didelį vingį, 

plaukiojimui.nas žmogus atėjo į Desplaines kliudantį laivų .
[ / .. 1 nušalusiom),^Kelios gatvės, kurios negalėjopolicijos stotj su i 

kojomis. Nors jį tuojaus nuve-’ 
žta ligoninėn, bet ten jis už ku
liu dienų pasimirė.

Kitas sušalęs žmogus liko 
rastas pirmadienio ryte- griuvu 
sale kelio ties Willow Springs, 
lavonas taipjau tebėra neiden
tifikuotas. Jis irgi apie 45 m. 
amžiaus ir taipjau beturtis.

susiekti su vidurmiesščiu, da
bar galės būti pratiestos, tad 
atsidarys daugiau kelių į vi- 
durmiestį ir sumažins susigrū
dimą kitose gatvėse.

tainūje. Bus geri kalbėtojai ir 
turtingas programas.

Visi lietuviai darbininkai-es 
rengkitės dalyvauti šiame 20 
metų Lietuvos liaudies kovos 
už laisvę ir teisę paminėjime.

— Socialistas.

Cicero
pereitą

“Kaip kiti padarys, taip 
gerai ir man’’ — to posa- 
laikopi didžiuma narių ii 

patim sau pačiam daro bio-
Delei to daug kuopų at-

8.

Revoliucijos paminėjimas

SKAUDAMA GERKLĖ?
VARTOKIT TERPEN

TINĄ
^’Fcrpentiąak, yrn žiąpinAs kdipd 

gFričiau-Mb pagdba nuo skaudamos 
gerklčs. Kuomet Irinate gerklę jis 
įsigeria per odos skylutes tiesiai 
I, raumenis. Jis prašalina nereika
lingas išmatas ir užsikrėtimų. Jis 
luojails prašalina skausmų kaip 
tik sušyla nuo kūno šilumos. h 
jis atsiunčia šviežių ir grynų krau
jų į gerklę. liet suprantama, ža- 

.lias terpentinas degina ir turi ne
malonų kvapų. Deginimas ir stip
rus kvapas yra prašalintas, be 
sumažinimo gydančios jėgos. Nau
jos, )MT<lirbtas produktas yra va
dinamas ‘Turpo—-Terpentino Oint- 
mentas.' Del greitos pagelbos, nu
sipirkite slovikėlj Turpo. Arba dėl 
|g*rsitikrinimo reikalaukite DYKAI 
seinpelio. Laikykit jį pas save 
namie dėl išgydymo skaudamos 
gerklės arba slogų iš pirmo pasi
rodymo. Adresuokite (ilassner 
Companv, Findlay, Ohio, 35c ir 
7(k*. fclovikeliai ptrt'davunui pas 
visus aptiekorius.

šeštadieny policija 
“reidus“ Bridgeporte ir 
vardų apygardoj, gaudydama 
kriminalistus, kurių ten pilna. 
Suimta daug gatvėse ir saliu- 
nuose. Niekuriuose saliunuose 
reikėjo išlaužti duris, kad įėjus 
vidun. Tarp suimtųjų yna 
lietuvių, < » .

darė 
stock-

ir

POŽĖLOS IŠŠAUKIMAS

Buvo dedama pastangų su
rengti sunkiojo svorio čempio
natą. Bet neprieita prie jokių

Zanavičius, nė 
su Sarpa-

sukak 
sukau 
pirmo-

šie metai yra svarbių 
tuvių metai, nes šiemet 
ka lygiai 20 metų nuo 
sios revoliucijos Rusijoj

kuri išjudino visą Lie- 
pažadino liaudį kovot už; 
ir kuri davė Vilniaus sei- j

tuvoj, 
tiivą, 
laisvę 
mą.

Tos

Vietos SLA. kuopa
0 antradienį laikė savo pirešme- 

už tinį susirinkimą. Nors kiele- 
vienam buvtf siųsta atvirutė, 
bet sulig narių skaičiaus, su
sirinkimas nebuvo skaitlingas. 
Tai parodo tik pačių narių ne
rangumą ir \atsidėjimą ant ki
tų.
bus 
kio 
tuo 
gai.
sidurė prastoj padėty ir paskui 
priseina daug triukšmo kelti 
kol padėtį atitaisoma. Jau vi
si žino, kad ir SLA. veržiasi) 
triukšmadariai politikieriai, ku-l 
rių tikslas yra paimti centrą 
aavo kontrolėn ir delei pačių 
narių apsileidimo, nękurjose 
kuopose ir apskrityse j&u šei
mininkauja, o ir dabar,, Pildo
mosios Tarybos nominącijose, 
stengiasi pęrvaryti savo plauko 
tavorščius.

Tas pats buvo ir pas muši 
Savo riksmu jie bandė laimė
ti ir sumušti dabartinę Pildo
mąją Tarybą, bet nepasisekė ir 
dabartinė centralinė valdyba 
gavo daugiau balsų< išėmus 
daktarą-kvotėją, kur Dr. Biežis 
gavo 25 balsus, o Dr. Klimas

— ’6. Prezidentas Gegužis ga
vo 22 balsus, SoloveiČikas •

. 12, vice-prez. Kamarauskas ...
14, Bacevičius — 12, sekreto
rius P. Jurgeliutė — 22, Jaške- 

1 vičiutė 12, iždininkas Paukštis
— 17, Kišonas 9; iždo glo
bojai Danielius -t- 11, Jačionis 
8; žalimas — 9. 
vo mažiau balsų.

Kuopos valdyba 
karna: Pirmininku
nasis, išrinktas ..vienbalsiai; pir- 

^evoliucijos pa- miųinko pageliu V. Prusjs; nut.
rast. II. Labamfcskas; fin, rast. 
K. Genis (t>rie

Kiti visi

išrinkta
Deveikis,

ga-

se-
se-

svarbi
minėjimui LSS. 4 kp. rengia 
prakalbas ateinantį penktadie
nį, gruodžio 11 d., Mildos sve- Danta); iždininku M.

jj ėjo J. K.

s

j

rezultatų: nė
Komaras nesutinka 
lium ristis.

Kadangi Požėlai 
svorio priešo, tai 
“dideliais vyrais“ ] 
Jis sako, kad vienu vakaru jis 
utinka ristis net su dviem, Za- 

navičium ir Komaru.
Ir Požėla tai 

uždeda $25, kad 
jais ristis. z

Požėla kad ir 
smarkus. ■ —N

nebėra jo 
jis nori su 

persitikrinti.

“minina“: jis 
neatsisakys su

nedidelis, bet

LENK V ČEMPIONATAS

...

AUGANTf Phiternale Pa- 
šclpinč Draugija, kuri ap-1 
draudžia kiekvienų šeimynos 
narj. Yeomen apdraudimai 
turi savyje visus žinomus 
modemiškus patogumus rei
kalaujančius apsidraudžian- 
Čios publikos.

KIMBALL PIJANA1
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintų piano mu
zikų.
Parduodam ant lengvų išmo

kėjimų

PIJANy KRAUTUVES
,_ „L.

mhBHOMK v

1922-32 So. Hafeted St 
4177-83 Archer Avė’.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lb prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Paulauskio svetainėje (17 ir 
Ashland Avė.) Tom Rolewicz 
risis su Zanavičium *už lenkų 
lengvojo svorio čempionatą. 
Bistynėse taipgi dalyvaus Požė
la ir Bihun.

Ristynes įvyks gruodžio 10 
dieną.

Lietuvių Rateliuose
Lietuviams rubsiuviams
šiandie bus rinkimai valdy

bos lietuvių 269 lokalo A. Č. 
W. of A. Balsavimas prasidės 
12 vai. dieną ir tęsis iki 6:30 v. 
v. Balsavimo vietos yra trys, 
409 So. Halsted Si., 2343 So. 
Kedzie Avė. ir 15f>4* N. Robey 
St. (unijos skyriuose). Balsa
vimas bus atliekamas baliotais 
ir visų šio lokalo narių pareiga 
yra dalyvauti balsavimuose ir 
išsirinkti tokią valdybą, kuri 
rūpintųsi unijos ir jos narių 
reikalais. <

Dabartinė valdyba irgi pana
šiu būdu lapo išrinkta ir labai 
gerai tvarkė lokalo reikalus.

i)

berls, senasis ; du iždo globėjai, Į puola šv. Barbora, o lietuviai 
V, Kutulis ir M. Tribičius;< ’ 1 “ ’
maršalka J*. Paulius jr du orga
nizatoriai S. Senkus ir J. 
K. Danta. Daktaras-kvotėjas 
— Dr. Šimkus, nes Dr. Yuška 
atsisakė. Susirinkimus nutar
ta laikyti Liet. Liuosybės svet.

. Buvo 'svarstoma apie atsi
metimą nuo 2-ro apskričio ir 
prisidėjimą prie 6-to. vTuo 
klausimu buvo daug karštų kal
bų ir kolįonių. Daugiausia ke
lionių teko Dr. Montvidui, nes 
jo' bolševikai labai neapkenčia 
ir visaip jį šmeižia. Po tų vi
sų kolionių eita prie balsavimo 
ir 13 balsų prieš 9 nutarta pa
silikti prie 2-ro apskr. Bolše
vikai iš to labai džiaugiasi, bet 
jų džiaugsmas gali nueiti nie
kais, kadangi sekamas susirin
kimas bus metinis ir gali dar 
persvarstyti šį klausimą.* La
bai negražiai atrbdo, kad nors 
kuopa turi virš 100 f narių,, o 
balsavimes tedalyvavo tik 22.

Buvo plačiai kalbama ir’ apie 
rengiamą vakarą^ kuris įvyks

Bus vaidinimas ir 
Nutarta išaiuntinė-

vas. 14 d. , 
koncertas, 
ti tikietus kiekvienam pariui’ ir! 
visi nariai turės dalyvauti nors 
vieną kartą į metus. ,

Daugiau tarimų nepadaryta, 
nes buvo vėlus laikas. Nieku- 
rius dalykus palikta sekamam 
susirinkimui, kuriame, kaipo 
metiniame, bus išduota atskai
ta už visus metus laiku. Visi 
nariai privalėtų tame susirin
kime dalyvauti; jis įvyks pįr- 
mą antradienį sekamo mėn. -- 
sausio 5 dieną.

Senas Narys.

va-yra pripratę “vinčiavoti“ iš 
karo.

Draugai-ės sunešę, g;ėlių 
kietus, atėję muzikaptai, 
patys pp. Paliuliui nieko ir 
žinoję. Paliulis buvo išvažia
vęs ir sugryžo apie 11 vai. vak., 
o p-ni Paliulienė Makosi, kada 
pamačiusi tą visą, taip jai 
griaudu pasidarę, kad tik verk
ti norėjusi.

Tiesa, buvo 
džiaugtis, nes orkestras turbut 
advento laike 
meliodijas, ypač malonu buvo 
klausytis smuikų dueto, talen
tuotų muzikų Miko Petruševi
čiaus ir p-lės Aldonos Grušai
tės. Jiems pianų akompanavo 
p-lė Eugenija Grušaitė.

P-uir Paliuliui parvažiavus 
buvo patiekta tikrai gera vaka
rienė. .Baigiant valgyt liko pa
kviesti iš eilės visi neskiriant 
nė jaunųjų pasakyti ką nors, ir 
kaip Uas išmanė/ visi teikė f)-ei 
B’. Paliulįenęi\ gęrįausius linkė
jimus. Paskutinis žodis teko 

ji visiems 
už atmini-

bu- 
bet 
ne

ko griaudintis ir

griežė gražias

jimus.
p-n i ai Valiulienei;
tinkamai padėkojo
mą, ir kad jai buvę tikras siur
prizas padarytas. /

Taip tai įrie gardžios vaka
rienės,, tostų ir geros muzikos 
buvo apvaikščiotas p-nios B.

K
buvo, apyąiljščjotaš p-nios
Paliulienės vardadienis. K. ir

Klaidos pataisymas

Bridgeportas
Koncertas varduvėse

Gruodžio 3 d., kaip paprastai, 
vakare Užėjau į p. Paliulio 
“Auditorium Cafe“ ant 32-ros 
ir Ilalsted gatvių. Bet šį kartą 
pasirodė kas tai nepaprasto; 
ant stalų gyvų gėlių bukietai, 
iš septynių muzikantų orkest
rus grięžįĮ yįsokius vąįkalus ir 
t. t. vėliaus sužinojau, kad tai 
yra p-ios Paliulienės varduvių 
diena, nes gruodžio 4 d., pri-

THE YEOMEN
Yra šių dienų ir dar pritaikita ateičiai

Suorganizuota 1897

Vakarykščiame. SLA. 36 kp. 
susirinkimo- aprašyme įsibriovė 
klaida. Sąraše išrinktosios -val
dybos sakoma: “atstovų į 'Au
ditorijos Bridgeporto Dr-jų 
Sus-mą — pats Andriulis.“ 
Turi gįjbuti*“#tstovu į Audito
rijos b-vę — irgi KlastaUskas, 
.ątstdVU 1 f Bridgeporto Dr-jų
Sus-mą - pats Andriulis“. 
Klastauskas užima tris vietas— 
organizatoriaus, ligonių lanky
tojo ir atstovo į Auditorijoj 
b-vę. —Narys.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojui 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
------------ —....

YEOMEN ' Apdraudžia 
ir Užtikrina. Apdrau
džia gyvastį tėvų ir už
tikrina dėl Yeomen na- 
tikrina dėl Yeomen kūdi
kių prieglaudą

f'

Viso Apsidraudimų Veikmėje $167,000,000.00

VIRŠ 100 NUOŠIMČIU ĮSIMOKANII. VIENAS MILIŪNAS PASIDAUGINO ASSETS1924
Yeomen’Ų Apsaugos Planas

SKYRIŲ sistema kiekviename mieste Jungtinėse Valstijose.
Apdraucla dėl kiekvieno nario šeimynoje.
Rezervas apdraudų su garantuota verte.
A puid raudinta i vertos nuo $500.00 iki $25,000.00.
Viena pusė apsidraudimo sumos dėl viso ir dalino negalėjimo. 
Tam tikra dalis mokama už nekurios nelaimingus atsitikimus. 
Dviguba apdraudos mokestis jei pasitaiko nelaiminga mirtis.

$1000.oo LAIKE MIRTIES; SlOOO.oo

Kai Kurie Faktai Apie Yeomen
THE YEOMEN yra Fratcrnule Pašelpinc Draugija dėl vyrų 

moterų ir vaikų.
.Ji yra nepartyviška, nesekt antiška, patriotine draugija.
Ji turi skyrius ir narius tūkstančiuose kolonijų.
Jos valdyba yra priežiūroj valstijos valdžios.
Jos visas bizniu nuolat yra peržiūrimas valstijos valdžios.
Jos visas turtas daugiausia randasi Iowa valstijoj.
Kiekvienas asmuo kuris veda Yeomen biznj turi bond’ų. , 
Yra išsidirbusi reputacija kaipo greit išmokanti mokestis. 
Palaidojimo mokestis $100.

SULAUKUS 70 METU AMŽIAUS

Viso Apdraudų Yra Išmokėta nuo pat suorganizavimo, $43,200,000.00
į

MOKESTIS NEPAPRASTUOSE ATSITIKIMUOSE
regėjimo abiejų akių ....
abiejų kojų aukščiau kelio .....
abiejų rankų aukščiau alkūnes

Vi nustojimą
tjž nustoji irtą
Ii/, nustojimų a n iv jų runaų auKscmu uiauurn ............................. ,.....................................
Už nustoj^nų vienos rankos aukščiau ČĮunio ir vienos kojos aukščiau čiuniio 
Už nustojimų
Už nuatojimą

vienos rankos aukščiau čhimlo 
vienos kojos aukščiau kelio v

$500
$500
$500
$500
$250
$250

n .

Lietuviu skyrius dabar yra suorganizuotas Waukegan’e. Dar daugiau informa 
ciju galite gauti šiame skyriuje

Waukegan National Bank Bldg.,Room 501, Tel. 2123
Tai pgi

6 N. Clark St. Room 710,Cliicago, Tel. Dearborn 4162
Klauskite MR. HENNESSY

b
a
$

t

-.aš

5

MIKIiMBihiIH iW' dUijM'i uBihO: »il^'

a Nuo Skausmu »1 I
krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndiegljo, Užsigavimo, įs
itempimo, Štyvumo vartok t,

i Severa’s Į 
j GothardolJ

Tai naminis linimentas greitai j1 
palengvina plėšiančius n e pa- r 
kenčiamus reumatizmo ir p 
neuralgijos skausmus* u.

E
Kaina 30 ir 60 centai.

' I 
Pirmiausiai kreipkis į aptleką. &■’ 
___________________ ,_________ -!

W F. SEVERĄ CO.
C EDA R RAPIDS, IOWA

Ipavlavicia
Undertakers C o.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Bpulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828 
—s——■ i i--------------------------------------

DR. VAITUsSH, U. D.
LIETUVIS AKIU ■>PECIAL1STA-

Palengvins akių įtempimų, kuri« 
esti priežastimi galvos skaudėjim<. 
svaigimo, akių aptemimo, nervu otų* 
mo, skaudamu akių karštį, atitaisc, 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati- 
lafro trumpregystę ir tolipegyst#;. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki R vrJ - Nedčiioi 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
plaitom galima valgyti kiočiausių mai
stų. Garantuojame visą aavo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktu iuj-u reikalai.

1515 West 47th Street
Ashland švm.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, nudėn, Šlapumo, privatinėm, rh * 
tvt, uzseudinto. ir užkrečiamos ligos 
išgydomos.

Vartojami saugiatuii ir geriausiai 
žinomi metodai

DR. B. M. ROSS 
/Atsakantis 
Specialistas

Įsteigta 80 metų

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis Ln- 

eseide gydymas s 
kiama. Vienatimi gy- 
dymas nuo sifilio <’u • 
damas ui 
tomų kainų

tiktai trumpam laikui

Dauginusiai chroniškų, ligų paeina nu 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydžiua 
jus nebandykit senais budai*.
VYRAI! Specialu seru m uydymas yru var 
tojumas su geru pasisekimu dėl atgavite 
stiprumo silpnoms vyrams. Jo gaivinint 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, mrn 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpni'nr 
ir sunykusienis vyrams. Dr. Ross gydyme 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYLIM4 
ir jau iigydi tūkstančius žmonių, tai ’TS. 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus 
rų gydymą. Vienatinis geriausiai jreni-tss 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy 
dymui kaiftbarių. Kraujo illiundytnas ir la
boratorijos egzuminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai x
Atsakantis medikalis putarnuviinus sutaiką 
jums sveikatą ir laimę. Gerinusis gydy
mas. Pigiausios kainos. 'Greičiausius gjdy 
man. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 So. Deurbom St, 

kampaa Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 500. Moterų pri
ėmimo kamliarys 508.

Penktas AugŠtas. Crilly Namas
25 METAI TAME NAME/

i Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto ik l 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa- 
nedėliais, seredomis ir nubotomis npo H 
ryto iki 8 vakare
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Birutė ir jos darbai
Bent keliais trumpais bruo

žais noriu supažindinti “Biru- 
tės” Rėmėjus ir visuomenę su 
planais ir darbais kas dir
bama ir kas norima dirbti.

aš Chi- 
mėginau
su “Bi-
Iš pa-

Pernai metais, kąda 
cagoj dziamdziavau, 
suderinti darbą kartu 
rute,” bet nepasisekė,
sakų Kaune nuo p. Rakauskai
tės, Šimkaus, Balučio ir kitų, 
aš visai kitą bponiją sudariau 
apie “Birutę.” . Turėjęs Kaune 
“Šaulių chorą,” dirbau tauti
nės dailės ir kultūros darbą. Tą 
patį maniau dirbsiąs ir “Biru
tėj”, bet 1924 m. vasarą aš ga
vau suprasti per laišką, kad 
“Birutė” manęs nepageidauja. 
Kitaip ir būti negalėjo. Aš 
pats tai supratau. Be to, aš 
negalėjau lysti už ąkių drau
gui, kuris jau ten vadovavo. 
Taip ir liko. Pradėjau dzim- 
džiauti. Darbas man tiko, nes 
mes pasitarnavom savo taulai. 
Atsigavo dvasia!

Atvykus Chieagon, niekur 
nesikreipiau. Susitikęs su bi-

ALEKSAN DRA R ADZIEN E

Musų mylima moteris’ ir mo
tina persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukusi 55 metų amžiaus, 
Gruodžio 5 dieną, 1925, 5 va
landą vakare. Paėjo iš Kana- 
pinkiškių kaimo, Kaltinėnų vąl- 
sči us, Tauragės apskričio. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, sūnūs: Izidorių ir 
Joną, reserj Marijoną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
4541 So. lloekvvell St.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Gruodžio 9, 8:00 valandą ryto 
j Nekalto Pras'dėjimo P. M. 
paranijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapine?.

Visus gimines,- draugas ir pa- 
žjstamus nuoširdžiai .kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai, Sesuo ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Maže'ka, Tel. Yards 1138

DOMICĖLĖ DUBAUSKIENĖ
Mylėjom mes ją gyvą, neuŽ- 

mirškim jos nei mirusius. Pa
minėjimas metų sukaktuvių. 
Mano brangi moteris ir moti
nėlė, kuri persiskyrė su šiuo 
p-šauliu gruodžio 11, 1924, su
laukusi 45 metų amžiaus. Pa- 
1 ko dideliame nubudime vyrą 
Antaną ir vfeną sūnų Antaną 
ir penkcs dukteris: Domicėlę ir 
Julioną Lietuvoj, o Amerikoj, 
Oną, Juozefą ir Anastaziją.

Jau praslinko metai, kaip 
ta beširdė mirtis išplėšė iš mu
sų ta’po musų mylėtą motinė
le, o pa’iko mums žaizdas ku
rios neiŠgys ant amžių. Ją 
spaudžia šalta žemelė, o musų 
širdis veria gailestis ir ašaro
mis laistome jos kapą. Ilsėkis 
musų brangi motinėle šios ša
lies šaltoj žemelėj; ateisime ir 
mes pas tave.

Pamaldos atsibus gruodžio 
12, 8 vai. ryto, švento Petro 
bažnyčioj, St. Charles, III. Pra
šau visus pažystamus ir gimi
nes dalyvauti pamalduo.se, o po 
pamaldų kviesiu j namus.
49 W. 2nd St., SI. Charles, III.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi- 
esnis Už Ki- 

,ų Patarnavi
mas.

J. R. Etideikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

* 4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
l»0< Weat llth St., ('kero. 

Tel. Cicero 8CV4.

NAUJIENOS, Chicago, III.

rutiečiais, jaučiausi lyg su sve-'mi lietuviškoj dvasioj, o antra 
timais, kurie man kitados taip — dalyvaus Juose geriausios 
artimi buvo... Pirmu pasima- lietuvių artistų ir dainininkų 
tymu, kvietė manę prie... ope- pajėgos.
retės. I) kad tu surūgtum! Aš si- koncertai 
jsishibavęa tautiniam, darbe 
siu kokių ten operečių “i 
ti.” Ir dar svetimas!

I Taip ir paliko, 
toliau iš sielvarto, 
airikta su “Birute.” Jie, ma
nau sau, tegul operėčiuoja, o 
aš vėl skrisiu atgal su lietuvis- koncertai turės pasisekimo. Pa-

Tai Jais prieinamiau- 
visiems, kas. tik 

ei-1 myli dailę. Už pigią kainą, 
staty-' galės publika pora su virš va

landų praleisti gražaus ląiko. 
Dzimdziavau t “Birutė” nežada “biznį” daryti. 
— Mano a/- Jei •■uždirbs, pasidalins su daly

viais, jei ne, dalyviai turus pa
siaukoti. Aš manau, kad toki

ku dzimdzium... (Pas savus 
jaučiaus svetimas.)...
nors pasikark, nes
“trubeiių” buvo.

Apleidus “Birutę" p.
darui, buvau pakviestas kartu 

paruošti pro-^šom.
Laiko visai

todėl
naujo

ir kitur

tarčiau 
ji ima 
visoms

“Ma- 
dalyvaujant 
Hackett ir

Schipa, Bonnolli ir Oukratyisky 
baletui.

Ketvirtadienio vakare 
dama Buttorfly,” 
Raiša, Pavlovska, 
Rimini.

Penktadienio vakare — pa
saulinė premjerė “Namiko San,” 
dalyvaujant Miura, Ritch, Bo- 
nelli ir ”1 Pagliacci,” dalyvau-

PARDAVIMUIPranešimai ĮVAIuyS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI* 
šiuomi pranešam visiems Chica

gos ir npieiinkių lietuviams biz 
nierinms, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairiu sieninių kalendorių 
Hangers, Wall Pockets, DeLuxe Ir 
Cut Outs, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių 
Musų kalendorių kainos gana pri 
einamos — nuo $12 iki $25 už 100 
Pas mus randasi didžiausias ka 
Icndorių pasirinkimas. Reikale ka 
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su samneliais Į\r 
ba dėl platesnio jtasirinkimo pri 
bukite palys vpatiskai šiuo adresu 

AUŠROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halstcd St. 
Tel. Boulevard 9663

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Lietuviu Kriaučių Skyriaus 269 

A. C. W. of A. valdybos balsavimas 
atsibus Utaminke, Gruodžio (D^c.)

PRIVERSTAS parduot: savo gro
jikų piano iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 
roleliai, benčius ir kabinetas, iš
mokėjimais *50 cash ir po $10 į 
mėnesį. NAGAITIS

6512 S. Hnlsted St., Ist floor

IŠPARDAVIMAS ^mulkiu daiktų
— diftių. stalų, .v.. t.. i,:...
namų dalykėlių.

dvi dienas
dalioj.

jant Muzzlo Ansseau, Fermi- «’ ®^avi!rtus ?ra?ids\"uo . T__. » ’ vai. iki 6:80 vakare | visus tris (3)
“Fals- Hnlsteil St., ant >{orthwest Škic 1564 

. „ , , . . 'N. Robey St., ant 'Southwe»t Side
ttvft, dalyvaujant Baisa, Ma- 2848 So. Kedzie Avė. Visi nariai fiio 
son, Pavlovska, Hackett, laimi
ni, Steel.

šeštadienio vakare - papi
gintomis kainomis
dalyvaujant.Muzio, Lenska, An
sseau, Formichi, * Lazzari.

Sekmadieny po piet —
Walkuere,” dalyvaujant
Gordon, Lenska, Forrai, 
mont, Kipnis, Contreuil.

Pirmadienio vakare, gr. 14 d.
“The Masked Bali,” daly

vaujant Raiša, Lenska, Mar- 
shall ir* Steel.

Antradienio v.

<*hi, Lazzari.
šeštadieny po piet

Aida,

Unijos Headąuarters ant 409 South 
Halsted St., ant Nortj)west Side 1564 
N. Robey St., ant ^Southwost Side 

‘ ■ „j 

skyriaus neatbūtinai turite t eiti ir 
balsuoti, nes tas yra jūsų‘svarbus 
dalykas, balsuoti ir išrinkti tinkamus 
narius į valdybą dėl 1926 metų.

. Valdyba.

nrankų ir kitų 
Išpardavimas tę- 

subntoj ir ne-
709 \V. 34 St.
(East corner)
3-čios lubos

PARSIDUODA arba mainy
siu grosernę ir bučernę geroj 
įpielinkėj. Cash biznis. Išdirb
tas per ilgus metus.

3932 So. Rockvvell St.

’IRKIT PLUMBINGĄ PAS MU> 
f IR SUTAUPYK JT 35% / 

Mes parduodame visiems tdsello 
kainomis

Lerfnthal Plumbing ^upply Co„ 
1637 West Divirion StM 

netoli Marshfield

Roseland. — Gruodžio 8 d., 8 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė., jvyks Draugijų 
Sąryšio delegatų priešmetinis susi
rinkimas. Visi delegatai ir delegatės 
atsilankykite paskirtu laiku, bus 
svarstoma Sąryšio svarbus reikalai. 
— J. Tamašauskas, Sekretorius

10727 So. Michigan Avė.

Die
Van

“Birutę” remti ir jei 
savo globon tą darbą, 
išgalėms jai teikti pa- 

Atsiras artistų-daini-
ninkų ir iš kitų miestų, kurie 
gal norės debiutuoti: labai pra- 

Visiems durys atviros.
Toks maždaug planas šio su

šunku zono darbuotės. “Birutė” dirbs 
duoti, tautinės kultūros darbą ir to

dėl aš nuo savęs kviečiu visus 
paremti ją. Jūsų atsialnkyrpas 
į vaidinimus parodys, kad jus 
padedat mums moraliai ir ma
terialiai.

Kiek aš žinau, tai mes pasi
rodysim jums su atskira pro
grama
“Bailų Daktarą 
kiaus zaš mėginu 
naują operėčiukę 
lietuvių gyvenimo, 
džio - koncertą,
besnieji darbai, kurie 
lės sritį. Suvaidinę

liaudies 
mokinti, 

mo-

Pradėjo nekurie “riiuky-
Kentėjau, kol daėjau

Vilniaus.” Ta daina tru-

su ‘‘Dzimdziais” 
gramą 1 vasario, 
mažai liko ir 
buvo kas nors
Parinkau lengvesnes 
daineles ir pradėjau 
Pasirodo, kad mano toks 
kymas” buvo tiesiog ignoruoja
mas, 
lis...’ 
ligi...
pūtį pakeitė santykius, bet vis 
šnairavo j mane.

Tiek įspūdžių liko iš pirmų
jų dienų. Rašau juos vien dėl
to, kad žinotų skaitytojas, kaip 
mes lietuviai esam svetimi 
(Lietuvos ir Amerikos). A 
vieni kitų nesuprantame, 
negalėjau suprasti kur tas 
va pakastas,” kad musų dari 
taip šlubuoja. Rodos, visi lie
tuviai, lietuviškai dainuojam,

iš
ir

L

SU- 
jas

“Werther,” 
dalyvaujant Mary K Garden, 
Freund, Ansseau, Kipnis, Cont- 
reuil.

Trečiadienio vakarti — “Bar- 
ber of Seville,” dalyvaujant 
Meluis, Uackett, Rimini, 
zari, Trevisan

Laz-

PARDAVIMUI d€lil;atescn, 
cigarų ir saldainių krautuvė 
kampinė, yra gyvenimui kam
bariai, renda $35 

2958 W.

* PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c„ 38c. ir 40c. Vilnonio* 
skiautės vaikams, kaina nuo 65 
centų iki $1.00. Marškonio^ gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nu<~ 
35c. iki 50c. piffiau negu kitur.

Atdaru dienomis, vakarais. Sekma
dieny j no pietų.

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

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms’’ gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti syk} 
| savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone. o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, .3210 So. Halsted St, (Tel. 
Hoiilevanl 9663).

ASMENll JIESKOJIMaT
Prašau savo vyro Kazimiero 

Dargužio sugijžti — nes vaikas la
bai tavęs veikia, net sus”go iš 
gailesčio. Sugrįžk, pasikalbėsime 
ir taip Ffi’ šiaip susitarsiva. Im
sime divorsą. ar ka!p kifa’p. Ateik 

LEOSE DARGUŽ1ENĖ

PARSIDUODA saldainių krau
tuvė. Pardavimo priežastis — 
turiu du bizniu.

Kreipkite'':
1737 S. Union Avė.KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
šen, Rcstauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar- 
_ navimas, žemos kainos. 

Suaineinu,, 1912 So. State St. K

PARSIDUODA grcsernė; ge
ras biznis. Išdirbta per ilgus 
metus.

Kreipkitės:
3132 S. Morgan St.

XSmulkmenos

bent 3 kartus žadam 
vaidinti, pas- 

'‘užbaigti” 
Chicagos 

26 balan- 
Tui svar- 
lieėia dai-1 
13 gruo-i

džio “Kęstutį,” darbuosimės 
sau. Gaila pranešti, kad “Bi
rutės” choras dainuos gražias 
dainas, kokių dar nedainavę.

! Neku- 
rie chicagiečiai, kurie man sim
patizuoja “kaipo muzikui, vis 
“niurna,” kad aš neparašąs “ką 
nors naujo...” Gerbiamieji pa
rašyti ištisą veikalą su daino
mis., kokio dar nėra, tai ne 
“baronką” suvalgyti. Tik chi
rurgas gali taip kalbėti, kuriam 
operacija pavyksta į kelias mi- 

. Na, o pamėginkit nau
jų gyvybę duoti?!... Pažiūrė
sit kiek laiko užims!... Tas 
pats ir su veikalu. Reikia lai
ko.

Aš manau, kad chicagiečiai 
bus pilnai patenkinti “Birutes” 
darbuote ir padės jai Įvykdin- 
ti tą tikslą, kurį ji sau užsi
brėžė. Gal nustos “burnoję 
neprieteliai.” kurie iš pavydo 
visokius niekus rašo ir plepa... 

Kitą kart vėl susitiksime su 
spausdintu žodžiu, o dabar, iki 
pasimatymo 13 gruodžio Lie
tuvių

lietuviškai tariamės, bet lietU-1 Tik kantrybės .daugiau!
»».. ♦__  ____- __ I rin rh icjurinčini kurio nvystės klausimo nemėginam iš

kelti. Gastroliuodamas su 
“Dzimdzi Drimdzi” po Ameri
kos lietuvių kolionijas, mačiau 
eyvą reikalą dainuoti musų linu 
dies dainas, kurios į klausyto
jus darė didelį 
dainelės visur 
visų mėgiamos. __
buvo išsižadėję lietuvių dainos, uutes. 
ją pamėgo. Man norėjosi, kad 
“Birutė” dainuotų tuos musų 
tautos perlus ir žadintų chica- 
giečių lietuvių tarpe lietuvybė? 
dvasią, nes kas-gi daugiau, jei 
ne daina, gali padaryti įspūdį 
musu išeivijai.

Tai-gi likęs šiais melais 
lutės” choro 
ėiau pakeisti 
lėtą kartų norėjau su geri), išė
mėjais susitikti, pasikalbėti 
išdėstyti jiems savo darbuotės 
planus, susilaukti pritarimo ar 
papeikimo, bet neteko atsiekti 
tikslo. Todėl priseina keletą 
žodžių tarti raštu. Plačiau 
kitą kart, o dabar aš skelbiu 
jūsų žiniai, kad “Birutė” šį se
zoną dirbs tautinės kultūros 
darbą. Chicagoj mes neturim 
kitos tokios organizacijos, kuri 
rūpintųsi teikti žmonėms lietu
viško peno. “Birute” neatsiliks 
nuo gyvenimo ir neišsižadės lie
tuvystės. R nosim vaidinimus 
musų tėvams, ruošim ir sau. 
Mes norim būti gerais vaikais, 
kurie savo tėvuli myli. Tdi 
mes pirmuoju pasirodymu 13 
gruodžio, duosim lietuviškai pa
triotišką programą. Lai mus 
šmeižia visokio plauko išsigimė
liai, bet mes ne.išsižadėsim lie
tuviškumo. Mus tėvai remia,1 
tai mes pasistengsim atsilygin
ti sulig savo išgalės. I 
programa nors neilga, bet už-1 
tat sava, 
sezoną gal neteks matyti, nes 
mes i 
Juk mes jauni, todėl prie se
nių netinkam. Musų progra
mas bus visai skirtingas.

įspūdį. Musu
dainuojamos ir

Net tie, kurie

Bi- 
vedėjut nusista- 
programą. Ke-

Auditorijoj.
A. Vanagaitis.

“Birutės”' vedėjas.

“Birutė” ruošiasi
Paskutinė priešgeneralė repe

ticija puikiausiai pavyko, nes 
visi dalyviai suprato savo mo
kytojo A. Vanagaičio fantazi
ją. Vaidilutės (sopranai I ii 

.s II) rūpestingai išpildo eiseną 
prie aukuro. Visos gaminasi 
sau rubus ir sekančio ketvirta
dienio generalė repetacija įvyks 
jau kostiumuose. Minią suda
rys “želabnai” pasipuošę žmo
nės, kurie eina lydėti “Kęstu
čio lavoną iš kalėjimo. Tą gm-

pe-Vaičkaus Dramos Teatras 
įeitą sekmadienį vaidino dra
mą “Gyvenimo Bangos,” iš lie
tuvių inteligentų gyvenimo. »

Ateinantį sekmadienį vaidins 
žinomą Žemkalnio (G. Liands- 
bergio) dramą “Blindą,” že
maičių Razbaininkas.” Vyriau
sią rolę vaidins rodos, pats p. 
J. Vaičkus.

REIKIA DARBININKŲ

Teatras dabar su

Buvo rengiataąsi ją

Vaičkaus 
atsidėjimu repetuoja komediją 
“Tvanas.
seniau pastatyti, bet kad, pasak
p. J. Vaičkaus, ta komedija yra 
labai graži, tad norima labai 
gerai prie jos prisirengti ir 
pastatyti ją kaip prideda — ge
rai.

Operos mylėtojai šią savaitę 
pamatys pasaulinę premierą o- 
peros “Nainiko San.’! Ta 
ra, iš japonų gyvenimo, 
niekad nebuvo statyta, 
pastatymą vadovauja
kompozitorius. Aldo Franchetti, 
o ir išpildyme dalyvauja garsi 
japonų dainininkė Miura.

ope
rini 
Jos 
pats

Kitą savaitę irgi bus pasau
linė premjerė operos “A Light 
from St. Agnės.” Orkestrą ves 
pats kompozitorius W. Fran
ke Harding. Ji bus dainuoja
ma anglų kalboj.

Kadangi abi naujosios operos 
yra trumpos, tad po jų seks 
dar po vieną trumpą operą.'

—----

Ateinančią savaitę pirmą kar
ią šį sezoną pasarodys operoj 
Mary Gardęn.

Ateinantį sekmadienį po peit 
pę sudarys altai, tenorai ir bo- Orchestra Dali duos paskutinį 

- , koncertą šį sezoną garsi dai- 
saugos dvf nininkė Amelita Gall-Curci.

Anglų teatruose šią savaitę 
asistentais laimins Kęstučio la- jokių permainų nėra _

sai. Scenoje bus aukuras, ku- 
, rio “šventą ugnį” i

• lusų vaidilutes. Vaidyla su dviem
et už-lr._i..x_ - - - -- • —

lokios programos sj voną prie§ s’U(jegysiant ant lau- įina*senieji veikalai.
• • / ’o. Graudinga ir įspūdinga

rengsime sau spektakli, pries^g, padarys gilų įspūdį į I
\o. Graudinga ir įspūdinga

klausytojus.

visur.

Tas vaidinimas Didesniuose krutaniŲjų 
ruošiamas su tam tikroms de- veikslų teatruose rodoma:

“The Phantom

pa-

. . . . koracijoms.
pasiseks ką nors naujo “išpe- patogi ir maža,

Biiute eina piio įtaikyta viskas sulig išgalės. Dpera (su Lon Chaney); Chi- 
O kad taip mes pasirodom ..Birut6.. rupinasi dekoracijo-, ca»° - 

prieš savo tėvus su nauju vėl- lnis h. jstoriškais kostiumais. <su Roman Novarro);
, ■ Visi nor tų veikalą išpildyti c'te1'3 — “Wonjan 1

artistiškai, kad chicagiečiai bu-
Birutė žada paimti pilnumoj užganėdinti. Tai 

globon sumanytus p. Sarpa- (^ug vjenaa gražiausių “Biru-

rėti!.... 
to.

Birutė

Nors scena nėra j
, bet bus pri- I Roosevelt

rupinasi dekoracijo- ca8°

kalu.!... Ką tada jus pasakysi-

Be to, “

liaus liaudies koncertus. Ką 
jus, gerb. globėjai, tuomet pq- 
tėmysit? Gal tas nereikalin
ga?...

0 ne, gerbiamieji? Visų Chi
cagos lietuvių, yra pareiga rem
ti tokius koncertus, nes mes 
suteiksime progą pasireikšti 
musų talentams. “Birutė” su
tvarkys tuos koncertus, tieks 
kultūros ir dailės darbą. Visu 
pirma tie koncertai bus ruošia-

tės” pasirodymų, kur visi daly
viai vaidins.

Opera
Šiandie vakare 

Lammermoor,” 
Dal Monte, Schipa 
Lazzari.

Antradienio vakaro 
Traviata,

—N.

Di“Lucįa 
dalyvaujant

Bonelli',
, i . ,La Angel

dalyvaujaht Muzio, Giri.

“The Mildshipman” 
; McVi- 

Woipan of the 
World” (su Pola' Negri), Castle 
— “Irjsh Luck” (su Thomas 
Meighan); Orpheum 
Man on the Box”
Chaplin); Monroe “The Bes! 
Ba<l Man” (su Tom Mix); Ti- 
voli — “The Dark Angel” (su 
Donald Colman); Gapitol •— 
“Irish įuck;” Etratford — 
“Souls for Sables” (su Eugene 
O’Brien); Mid-West — That 
Royle Giri” su (Caro! Demps- 
ter); Uptown — “The Dark 

” Harding “l'hat Royle

— “The 
(su Syd

APSIVEDIMAI MOTERŲ

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės, nuo 27 iki 30 me
tų. Aš vaikinas 30 metų, ne girtuok
lis. Malonėkite su pirmu laišku pri
siųsti paveikslą, ant pareikalavimo 
grąžinsiu; kad neprisiųsite paveikslo, 
neduosiu atsakymo. S. S. R. 3210 So. 
Halstcd St., Chicago, III.

REIKIA moterų indų plovė 
jų. Nereikia dirbti nedė.ioj. (ie 
ra mokestis.

Kreipkitės:
4169 S. Halsted St.

GERIAUSIA švenčių dovana, pir
kti pats sau, iš ko turėsite geros 
įaudos. Parsiduoda krautuvė ir gro- 
emė, visokhj daiktų. Gera vieta, 
irieš mokyklą. Nupirksite labai pi
giai. Kas pirmas, tas laimės. Tai 
Sus švenčių linksmybė ir laimė. 3518 
So. Wallace St., Chicago, III.

IŠRENOAVOJIMUI
PASIRENDAV03a 5 kamabrių 

flatas. Klauskite grosemėje arba už
pakalyje ant pirmo aukšto.

5834 S. Rlilnted St.
Tel. Boidevard 3500

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti du vaiku. Vakarais ir 
nedė’dieniais nereikia dirbti; arba 
vedusios moteries, kuri stovi na
mie. puošime kambarj dykai. 

512(1 So. Francisco Avė. 
Tel. Ilemlock 3336

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI restauracija 
svaiginamais gėrimais. Geri 
mai. Biznis gerai eina; geroj 
parduosiu arba mainysiu ant 
nio biznio arba ant mažo
^riežasUs paubvimo — esu moteris 
’r persunkus biznis.

6000 So. State Street
...----------------------- i----------------------------- ' ----------- -į

su ne- 
įtaigy- 
vietoj; 
mažes- 
namo.

NAMAI-ŽEMF
PASIRENDAVO.JA 6 kambariai, 

šviesus? kambariai, karšiu vande
niu apšildomi, atiduosime tik už 
$(><) arbų puxal sutarimą; inoiler- 
niškas n.-iuuis, puikiai įrengtas.

Kreipkitės:
5606 S. Sawyer Avė.

JIESKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU kambario ant Bridge- 

porto apieUnkės. Aš esu moteris su 
vaiku. Vaikas 7 metų, gražiai užlai
komas ir tykus. Kas turite gerą kam
barį, malonėkite pranešti j 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halstcd St.

F. P. K.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI ruimas, frontinis, 

šviesus. Vienam vaikinui.
2 lutos

833 W. 33 Place
Užpakalis

PAS1RENDAVOJA šiltas ir 
didelis kambarys prie spakai- 
nų žmonių vaikinui arba mer
ginai, ant 3 lubų, šnekėkit per 
telefoną angliškai.

1446 E. 54th St., Chicago * 
Tel. Midway 8751

ĮVAIRUS skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS< 

Lony distanco handling.
Turime daug metų patyrimą. 

3238 S'o. Halstcd St.
Tel. res. Yds 3408-Blvd. 7667 office

-e;. 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.

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

Tel. Lafayette 5153-6438 •

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė 
CHICAGO

VYRŲ
AUTOMOBIIJŲ SALESMENŲ. 

Mums reikia dviejų automobilių 
siuesnienu pardavinėti Standard 
automobilius, ‘ 4—6—8 cilindenų 
Liberalis komiŠinas ir koperacija. 
Patyrimas nereikalingas.

6245 W. 22 St. I

MAINYSIU hotelį j miesto namą, 
vra 16 kambarių, lunch ir valgymui 
kambarys, medinis namas, yra elek
tra, garu šildomas, žemė didumo 85x 
340, yra barnė, prie didelio kelio, 
Rock Island geležinkelio Junction, 
Vaina $9,000. F. NOVAK, 12<>8 W. 
I7th St., Chicago, III.

10 DARBININKŲ REIKIA į 
geležies atkarpų jardą. Nuolat 
darbas, gera mokestis.

Atsišaukite:
3647 So. Homan Avė.

REIKIA dviejų cabinet dir
bėjų. Gera mokestis, nuolat 
darbas.
GENERAL NClVELTY FURN.

MANUFACTURING CO. 
4538 So. Marshfield Avė.

7

REIKALINGAS lietuvis karpen- 
teris,, suprantantis taisymą senų 
darbų ir n uju darbų, turi toki at
sišaukti, kurie netingi dirbti dar
bą. Atsišaukite

2001 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Fordas žiemi

nis, 2 pasažierių, vadinamas 
coupe, 1925 senumo labai pi
giai. Atsišaukite, 2 lubos fron-? 
tas. 3300 S. Union Avė.

PARDAVIMUI Velie automo
bilius, 5 pasažieriiį. 
už $150. Kreipkitės 
rašų:
1333 So. 49th Avė.,

Klausk Mr. J. Goditus

Parduosiu 
šiuo ant-

Cicero, Ui.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių 

rakandai,* pianas ir gramofo
nas, taipgi bungalow, . pigiai. 
Nąmie nedelioj.

5727 S. Loomis St.

PARDAVIMUI
Gnojiklių pianų bargenai. šis 

pianas beveik naujas, satin užbai
gimo, ¥8 notų, naujos mados, ver
tas $750, parduosiu už $160, yra 
7Į rolelis ir dvigubas l^enčius. 
Klauskite Mr. Dubro, 

2332 W. Madison St.

Mes pirksime lotus netoli nuo 
Archer Avė. arba ant Archer Avė. 
M inyaimc j gražius 5 kambarių 
mūrinius bungalo\v. Karštu van
deniu Šildomus, 2 karų mūrinis 
garažas.* Vasarinė virtuvė ir 
toi'etas skiepe, arba į lotus 34x 
125, randasi 53 ir Eairfield Avė.
Atsišr ūkite.

J. N. Zewert and Co. 
5882 Archer Avė.
Tel. Pnospeęt 8305

J. E. Vlastnick, Mrg.

MORTGEOIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČ1A1

Suteikiami ant 6% palūkanų
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Are. 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmuking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Ele
nos dienomis ir vakarais.
šaukite,
kitę dėl
2407 W.

I’hone
M. E. HUTFILZ, Manager

Atp
rašykite arba telefonuo- 
tolimeanių informacijų.
Madison, Chicago, UI. 
Seeley 1648

bu

^n^xxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LEVESKIS’ SCHOOI 
Preparatory and CommerdaJ

I3Q1 So. Hslsted SK Chięagp, III. 
(kamp. 88-^ioį? gatv., 2-ros lubos)

cxxrxxxxxxix'xxxxxxxiijixixr

pamalduo.se

