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Talkininkai taikosi
, •. 'I I

dėl kontribucijos?
Rusijos atstovas 

Francijoj
‘ •

Vokietijos paklausimas 
Francijai

• I ja laikosi nuomonės, kad kadan- 
Į gi Vokietija turi mokėti repera- 
cijas, tai jos dalyku yra ir rū
pintis budais tų reparacijų mo
kėjimo ir šaltiniais pasemimo 
tam tikslui pinigų.

' Primenama, kad kada Prusi- 
I jos kareiviai laikė dalį Francijos 
iki Francija neužmokėjo repara
cijų, tai Vokietijos valdžia pali
ko Franci j ai pasirinkti savo bu
dus surinkimui pinigų, vien tik 
reikalaudama, kad reparacijos 
butų laiku užmokėtos.

Francijos valdžia tečiaus tu
rinti kelis desetkus pienų, taip 
kad jei talkininkai ir Vokietija 
bus jų reikalingi, pieną bus*ga
lima lengvai rasti. *

2,000,000 Vokietijos vai 
ky gręsia badavimas

Durtuvais stabdo Berlino 
maisto riaušes

Vokietija jau nutarė leisti 
naujus pinigus

300 riaušininku areštavo

Visi pinigai 'išsisėmė ir patys 
vokiečiai neįstengia jų sušelp
ti. Net ir austrai gelbsti ve 
Riečiams.

2,000,000 Vokietijos vaikų 
gręsia badavimas

Vokiečiai klausia kas 
mokės fabrikantams

gręsia

pini-

ncbe-

Belgija turinti naujų kont 
ribucijos pasiūlymų

Šiandie čia pareikšta, kad 
Francijos valdžia pilnai prita-

Ruhr fabrikantai sutarė pri
statyti Frančijai reparacijų 
prekių. Valdžia klausia kas 
jiems už tas prekes apmokės

mus.

Pasiūlymai nustatą 12 bilionų 
dolerių kontribuciją. Anglija 
tam pienui pritarianti. Prita
rianti ir Francija.

Rusijos atstovas Francijoje

PARYŽIUS, spalių 16. — Už
sienio reikalų ministerijoje 
gauta žinių, kad Anglijos vald
žia priėmė. Belgijos sumanymą 
paduoti Belgijos kontribucijos 
pieną talkininkų kontribucijos 
komisijai, kaipo pamatą išriši
mui kontribucijos klausimo. 
Tuo jau visi talkininkai bite už- 
gyrę tą pieną, kadangi Italija 
jį užgyrė pereitą * šeštadienį. 
Ilabar kontribucijoj komisija 
galės tą pieną pradėti svarstyti 
oficialiniai. Neoficialiniai tuos 
pasiūlymus komisija 
jau kelias saviates.

Belgijos pienas nustato mi
nimam kontribuciją 50,000,- 
000,000 auksinių markių (apie 
$12^0a,’000,000), pridedant 
prie jos dar 82,000,000,000 
markių “C” bonais. Pienas pa
žymi, kad pirmoji skaitline yra 
pripažinta kaipo vidutine ir 
kad ją, yra priėmę visi talkinin
kai; taipjau' ją pripažinęs tei
singa internacionalinis sociali
stų kongresas Hamburge.

Sulig pieno, Vokietija gali 
pajiegti sumokėti po 3,000,- 
000,000 markių kontribucijos j 
metus. Reorganizuojant Vo

kietijos geležinkelius pasiūlytu 
pienu, jie vieni duotų 1,000,- 
000,000 markių, o kiti mono
poliai, kaip tabako, vyno, alaus 
mineralinių vandenų, druskos, 
cukraus, degtukų ir anglių, jei 
butų vedami kaip ekspertai 
siūlo, duotų dar 1,500,000,000 
auksinių markių. Prie šių skai
tlinių esą galima pridėti dar 
500,000,000 markių' kaipo vai
sių busimo talkininkų dalyva
vimo Vokietijos industrijoje.

Bando užmegsti ryšius su ban- 
kieriais. Tikimąsi diploma
tinių derybų.

PARYŽIUS, sp. 16. — Rusi
jos valstybės banko direkto
rius Scheiniuann atvyko iš 
Maskvos į Paryžių. Skaitomą, 
kad tai yra pirmas žingsnis 
prie Francijos ir Rusijos su
sitarimo.

Bolševikų valdžios 
nis viršininkas tikisi 
su' Francijos finansų 
siu Lasteyrie ir jau

finansi. 
pasitarti 
ministe- 
susitarė

svarsto
pasimatyti su daugeliu ’ žy
miausių Paryžiaus bankierių.

Scheinmanno apsilankymas 
po plačios, matomai įkvėptos, 
kampanijos laikraščiuose už 
Rusijos pripažinimą, veikiau
sia pranašauja prasidėjimą di
plomatinių derybų tarp abiejų 
šalių valdžių.

PARYŽIUS, sp. 16. — Vo
kietijos atstovas Hoesch vakar 

I paprašė pasimatymo su* pre
mjeru Poincare, kad paklau- 

I sus pastarojo apie tai, kas už
mokės už anglis, koksą ir ma
nufaktūrą, kuriuos niekurie 
Ruhr fabrikantai sutiko Fran- 
cijai pristatyti privatine su
tartim su okupantų komanduo
toji! gen. Degoutte.

Iš vokiečių šaltinių patirta, 
kad Hoesch nepaduos jokių 
naujų pasiūlymų kontribuci
jos dalyke. Atpenč, kancleris 
Streseniannas įsakė Hoeschui 
pasakyti Poincare, kad Vokie
tija negali atlyginti Fuhr fab
rikantams už pristatytus tal
kininkams anglis ir medžiagas. 
Vokietijos valdžia bando patir
ti iš Francijos kas turės mo
kėti už tas

Vokiečiai 
naujinimas 
ir kokso
1,500,000,000 
metus, kurios 
ketos.

“Kiekvienas
kieti ja negali užmokėti • pana
šios sumos po devynių mėne
sių Ruhr okupacijos.^ Visos ša
lies industrinė Budavonė liko 
suardyta ir jos pinigai susmu
ko”, sako vokiečiai.

Prisimenamą, kad pereito 
sausio talkininkų tarybos su
sirinkime, kuris paįro ir iššau
kė Ruhr okupaciją, Poincare 
sutiko suteikti Vokietijai tri
jų metų moratoriumą, jei 
Francija! bus leista pasilaiky
ti produktyvius užstatus. Vo
kiečiai nurodo, kad Francija 
dabar laiko užstatus, bet jie 
klausia kaip bus apmokama 
kasykloms, kad jos galėtų ir 
toliau dirbti.

BERLINAS, sp. 16.— Gramm, 
direktorius Vaikų Maitinimo 
Orga niza c i į os, tfrikail u sa n čios

Vokietijos (xntraliniam Šelpia
mo Komitetui- paskelbė, kad 
daugiau kąip 2,000,000 Vokie
tijos vaikų . šią 'žiemą 
badavimas, jei nebus 
išorinio pasaulio pagelba 
gaiš ir prekėmis. x 

“Komitetas jau visai
turi pinigų”, sako Gramm. “Jo 
ižde nėra nė vieno skatiko. 
Ikišiol komitetą daugiausia fi
nansavo amerikiečiai — Ame
rikos šelpimo Administracija, 
kvakeriai ir vokiečiai Ameri
koje.

“Per kęturius metus išdalin
ta 12,000,000 1 dolerių, bet pe
reitą mėnesį pinigai išsibaigė. 
Net ir prieš tai galima buvo iš
maitinti tik 500,(MM) iš dakta
rų rekomenduotų )2,090,000 
vaikų kaip!) reikalingų globos.

“Šią žiemą padėtis bus blo
gesnė. Katastrofinis puolimas 
markės dar daugiau žmonių 
pastūmėjo prįe badavimo ir 
pašalino galimybę pagelbos iš 
pačių vokiečių. Markės puoli
mas įvedė praktiškai blokadą 
prieš pirkimą maisto užsieny, 
kadangi už jį negalima užmo
kėti.

“Vokietijai šią žiemą gręsia 
tokia padėtis, kokia buvo Ru
sijoje pereitais metais ir Aust-

BERLINAS, spalių 16.
Kėlu tūkstančiai bedarbių ban
dė šturmuoti miesto salę vidur
io iesty, bet liko atmušti polici
jos, kuri vartojo durtuvus.

Vienas bedarbių liko nušau
tas. Vėliausios žinios suko, 
kad 20 žmonių liko sužeista po
licijos šuyiais.

Bedarbiai tarp kitko reikala
vo 10,000,006,000 markių bo- 
nuso kiekvienam ir taipjau ne
mokamo maisto ir ki?rp.

Valdžia sako, kad demons
tracijai vadovavo komunistai.

Kitose Berlino dalyse, irgi bu
vo maisto riaušių. Viename at
sitikime policija buvo priversta 
šauti j minią ir tris žmones 
sužeidė. Daugelis sankrovų už
sidarė prisibijodamos plėšimų.

Naujos maisto riaušes ištiko 
daugely Vokietijos vietų. Smar
kus • susirėmimas ištiko Man
heime, ki?r vienas seržantas ir 
vienas demonstrantas bko už- 
(mušti. \

(Lcipzige taipjau tęsiasi riau
šės ir daugelis sankrovininkų 
sutiko išdalinti duoną ir oleo- 
margariną, kad tik nebūtų plė
šiamos krautuvės. Daugelis san 
krovų išėmė prekes iš langų, 
ar visai užsidatė. *

Duona labai pabrango.
Umite pakilimas kainos 

svarų duonos kepalo nuo <J4
480,000,000 markių sujudino ir 
užrustino Berlino darbininkus. 
Taipjau tas iššaukė plėšimus 
duonkepyklų.

Paprasta kava Berline parsk 
davinėja po $1 už 12 u‘i\eijų 
svarą; geresnes rūšies kava dat 
brangesnė, 
kainuoja $1 
rą.

Areštavo

4 
iki

piniNaujieji auksu paremti 
gai pasirodys apyvartoje atei
nantį mėnesį.

tomis iraušč-

nuostolius 
kelių 
pusę 

o ki-

'reikės 
kurių

pinigų

lapkri- 
visai

pasko-

DUSSELDORF, sp. 16.— Po 
šeštadienio riaušių po visą 
miestą .namuose randama iš
plėštų iš sankrovų prekių. Iki 
šiol jau 300 žmonių liko areš
tuota sąryšy si? 
mis.

Kad atlyginus 
sanlkrovi n inkams, 
milionų dalerių,
turės padengti miestas, 
tą pusę valstybė.

Manoma, kad riaušės 
nai apsistojo, bet gimdančios 
riaušes ekonomnės priežastys 

tebėra. Ugnagesiai, sankrovi- 
nifikai, darbininkų unijos su
tiko gelbėti policijai, 
komunistai prisižadėjo 
vo šimtinėmis pagelbėti

laiki-

si? sa
palai-

kad iš

medžiagas.
nurodo, kad at- 

pristatymo anglių 
sieks daugiau kaip 

auks. markių į 
turi būti užmo-

žino, kad Vo-

Francija nenorinti duoti 
savų pasiūlymų

Pasiūlymus turinti paduoti pati 
‘ Vokietija.

PARYŽIUS, sp. 16. — Vokie
tijos atstovas Hoesch trečiadie
ny pasimatyt su premieru Poin- 
carė.

Francijos valdžia nėra palin
kusi paduoti Anglijai ir kitiems 
talkininkams nuodugnius pie
nus, kaip tą siūlė savo kalboj 
Anglijos užsienio reikalų minis- 
teris lordas Curzon, pareikšdar 
mas, kad Vokietija dabar turi 
surinkti reparacijų pinigus iš 
savo valstybės žmonių. Franci-

Apskaitoma, kad $8,000,- 
000 išgelbės desetkus tūkstan
čių vaikų. Net ir vis dar tebes
anti silpna Austrija, kuriai ir
gi badas nepaliauja gręsęs, at*- 
eina pagelbon Vokietijai. Su
sikūrus! tam ... tikra austrų or
ganizacija perėmė kaizerio 
virtuves Berline ir ten įkurs 
bendrijos virtuvę, kur vieni 
pietus į dieną bus duodami už 
aktualę kainą. Ta virtuvė Ski
riama yra tiems žmonėms, ku
rie seniaus buvo pasiturį, bet 
dabar jiems gręsia badavimas, 
o jie yra perdaug išdidus, ar 
gėdijasi eiti į sriubos virtuves.

Arbata taipjau 
už Vokietijos sva-

100 komunistų. •
•Daugiau kaip 100 komunistų 

vadovų tapo areštuota Hilden- 
sheim ir Elfeld, Hanover pro
vincijoj, kada jie bandė laiky
ti darbininkų tarybų kongresą.

Puolė birža.

minią 
biržą;

Dar 23 saliunus uždaro

Demokratija esanti 
pavojuje

Taip sako Lloyd George.

“Demokratija
Taip pareiškė

CHICAGO. 
yra pavojuje” 
vakar buvęs Anglijos premieras 
Lloyd George kalbėdamas pre
kybos kameros puotoj. Europo
je viena po kitos šalyse pasiduo
da autokratijai ir dabar yra tik 
trys šalis — Jungt. Valstijos 
Anglija ir. išdalies Francija, ku
rios stovi už demokratiją.

. LONDONAS, sp. 16.
Berlino pranešama, kad 
bandė įsiveržti į Berlino 
bet durys liko greitai uždarytos
to pašaukta daug policijos, kuri 
minią išvaikė. Minia taipjau 
bandė šturmuoti miesto salę, bet 
ir ją policija išgelbėjo. Nieku- 
riam laikui birža ir miesto salė 
uždarytos ir saugojamos didelių 
burių policijos, taipjau buvo už
daryta ir Wilhemstrasse.

bankas
Renten- 
išleista
1,200,-

dabartinės popieri- 
Nebus bandoma 

jų vertę biržoje. 
Vokietija lapkri- 
turės apyvartoje

pinigus — renten 
dabartines popierines

BERILINAS, sp. 16. — Stre- 
semanno kabinetas vakarykš
čiame susirinkime nutarė, kad 
užbaigus spausdinti 5, 10, 500 
ir 100 bilionų banknotų, dau
giau senųjų popierinių 
nebus spausdinama.

Vieton to, pirmąją 
čio savaitę bus paleisti 
nauji pinigai, paremti 
banko aukso rezervu ir
la ant viso Vokietijos tikrojo 
turto. Tie pinigai! bus išleisti 
notomis nuo 5 iki 5,000 mar
kių, o dėl 50 pfenigų, 1 ir 2 
markių bus padaryti aliumini
niai ir variniai pinigai.

Naujasis emisijos 
vadinsis Deutsche 

bank. Išpradžių bus 
apyvartai ir rezervui
000,000 markių. Laike sekamų 
dviejų Savaičių, dar prieš iš
leidimą naujų pinigų, bus pa
leista icirkuliacjjon maži auk
sinės paskolos certifikatai ver
tės po $1, $2 ir $5. Jie bus var
tojami kaipo pinigai. /

Per tūlą laiką pasiliks apy
vartoje ir 
nes markes, 
kontroliuoti 
Tokiu* būdu 
čio mėnesy 
trejopos 
markes,
markes ir aukso ar dolerio pa
skolas certnfikatus. Tečiaus 
prieš sausio 1 d. aukso pasko
los certlfrkatai bus išimti iš 
marketo, taipjau bus atšauk
tos ir popierinės markes, taip 
kad pasiliks apyvartoje vien 
renten markės.

Naujasis emisijos bankas 
turės 14 direktorių, kurių pen
ki bus ūkininkų atstovai, trys 
(penki?) fabrikantai, du at
stovaus finansinius interesus, 
o du prekybos interesus.

Penki žmonės žuvo girios 
gaisre

MARQUETTE, Mich., sp. 16. 
— Penki žmonės žuvo girios 
gaisre ties Bircb, Mich. Visi 
žuvusieji yra darbininkai Lake 

Independencc Luinber Co. iš 
Birclj.

Nežiūrint to fakto, 
500,000 gyventojų čia yra 100,- 
000 bedarbių, franeuzai tvirti
na, kad riaušes sukurstė na
cionalistai su komunistais, ku
rie ėjo išvien. Pirmieji 16 fran- 
euzų areštuotų riaušininkų yra 
jaunuoliai iki 20 m. amžiaus, 
priklausą'- komunistų partijai. 
Jie nesą alkani darbininkai, 
bet neatsakomingi agitatoriai, 
kurie pildo tik kitų įšąkymus. 
Sakoma, kad sankrovos, ku
rias jie išplėšė, buvo jau iš
kabu) 
kaipo 
tams.

w nužymėtos piešimui, 
neprielankios komunis-

Atmetė 8 vai. darbo dieną 
moterims

PORTLAND. M e., spalių 1(».
Dar nepilni balsavimų davi

niai rodo, kad referendufrnas 
apie 15,000 balsų didžiuma at
metė pašildymą įvesti valstijo
je 8 vai. darbo dieną.

Po pet^iciija {referendumui 
surinkta 12,000 balsų, bet pa
čiuose balsavimuose, palygina
mai nedidelis skaičius žmonių 
dalyvavo.

ŠIANDIE — nepastovus, gal 
lietus; maža permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 6:04 vai., leidžia
si 5:07 vai. Mėnuo leidžiasi 12 
valandą nakties.

EXTRA
“Kaip Lietuva atrodo dabar“

Toj temoj kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redak
torius, kuris nesenai sugrįžo iš Lietuvos. Nėra 
reikalo priminti, kad bus suteiktos teisingos ir 
rimtos žinios apie Lietuvos padėtį, nes Chica- 
giečiams P. Grigaitis yra gerai žinomas.

Prakalbos bus 7:30 vai. vak.

PėtnyčioJ, Spalio 19,
Meldažio svetainėj, 2244 W, 23rd PI.

Kviečia KOMITETAS.

iCHICAGO. — Vakar mayo- 
ras Devčr atėmė laisnius da 
23 sultonams, grosernėms ir 
ręsta u^andi joms, kur| rasta 
pardavinėjant “gerą” uty ir 
mutaŠainą. Policijos viršinin
kas padavė rekomendacijas 
atimti Jaisnius dar 200 saliu- 
nų. Jei ir tie saliunai bus už
daryti, tai mayoras į mažiau 
kaip > mėnuo laiko bus atėmęs 
laisnius ir uždaręs apie 1,400 
sailunų.

Saliunai, kurie kad išgelbė
jus savo laisniuts, savanoriai 
užsidarė, vis dar tebestovi už
sidarę, ‘ bijodamies atsidaryti, 
nes medžlioklė ir puolimai ąąt 
•aliunij dar teapsistoja.

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.

CHICAGO. «■* Vakar į Chi
cago atvyko buvęs Anglijos 
premieras Lloyd George. Jis 
vešėsiąs čia dvejetą dienų.

Vasara praėjo, užeina ruduo, 
taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
ri pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose. Čia tavo paskelbi* 
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, Ir 
Jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

Suėmė baltųjų vergių pirklius. 
. BERL1NAS, sp. 15. — Vo

kietijos policija areštavo tris 
žmones kaipo baltųjų vergių 
pirklius, kurie gabendavo mer
gaites iš Vokietijos į Holandiją 
ir Jitfngt. Valstijas tvirkavimp 
tikslams. Pas vieną jų rasta 
laišką, kad šešios mergaites at
vyko ir tapo pasiųstos į Sap 
Francisco senam patvirkeliuį. 
Laiške nusiskundžiama, kad 
sunku buvo praslysti pro poli
ciją Hamburge ir kad dvi mer
gaites reikėjo apsvaiginti.* Kiti 
du vyrai, vokietis ir holandas, 
atgabeno į Holandiją 50 mer
gaičių, prižadėdami joms ten 
neva1 darbą.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 16 dieną, užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... . $4-57
• Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ...............  $5.31
Danijos 100 markių $17.60
Finų 100 markių ................... $2.99
Francijos 100 frankų ..... .*..... $6.15
Italijos 100 lirų..... .... .. ........  $4.60
Lietuvos 100 Litų.................. $10.00
Lenkų 100,000 markių ........... 15e
Norvegijos 100 kronų'.........$15.50
Olandų 100 kronų ............... $39.30
Švedijos 100 kronų.... ..........  $23.431
Šveicarijos 100 iamkų .;;Uu. $17.96'

NAUJIENOS
1739 S. Hafcted St 

Chicagolll.
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Žodžiai ir Darbai
“Kad religija yra ^varbiaitsis 

žmogaus ir visos žmonijos 
veiksnys, kad tik religija yra 
tikroji civilizacijos progreso al
fa ir omega (mano pabraukta. 
V.), daug netenka kalbėti. At
imkime iš žmogaus religiją, ji
sai tik kunu, bet ne dvasia bus 
žmogus. O jei atimtume reli
giją iš plačios visuomenės, tai 
ji birtų žmogžudžių, plėšikų ir 
ištvirkėlių gauja, bet tik ne 
žmonių. Ji ne tik nepadarys ir 
mažiausio progreso civilizacijos 
srity, bet ir jau esamą civiliza
ciją stums į regseso kelią.” 
Taip rašoma “Laisvės (kleri
kalų laikraštis' Kaune. — N. 
Bed.) 193-iam numery.

Jau ne nuo šiandien žinomas 
jėzuitų dėsnys: tikslas pateisi
na priemones. Lietuvių klerika
lai pilnai to dėsnio prisilaiko. 
Jie visa ką daro, kad tįk galėtų 
taip viešpatauti tamsiose mi
niose, kaip yra viešpatavęs kle- 
ras viduramžiais, ir kas jiems 
stoja skersai kelio, tai tas yra 
puolamas be atodairos.

Jie skubinasi mesti kuodau- 
giausia kaltininkų sau priešin
giems žmonėms, bet neužmirš
ta pasisavinti jų gerų darbų. 
Jie sako: tikyba yra viso ko 
alfa ir omega (pradžia ir pabai
ga). O man atrodo, kad toji ti
kyba, kurią atstovauja musų 
kunigai, greičiau yra visam kam 
tik omega, t. y. galas. Sakosi, 
jie esą civilizacijos stūmėjais.

Prisižiūrėkime kad ir kultūros 
istorijai, ir ją rimtai patyrinė
ję rasime, kurie daugiau kul
tūrai pasidarbavo, dievuotieji 
ar vadinamieji bedieviai.

Vardai Galilėjaus, Huso, Vrk- 
lifo, “šventieji” kryžiau^ karai 
prieš tariamuosius tkybos prie
šininkus, kruvinoji inkvizicija, 
— tai ir iš tolimos praeities da 
primena mums tas priemones, 
kurių pagalba buvo slopinama 
laisva mintis, laisva sąžinė, va
dinasi, tos jėgos, kurios kure 
ir skatino civilizaciją.

Tuomet tikybos reiškėjai 
nieku nesivaržė, nes niekas ne
buvo prieš juos galingesnis. 
Tos jiems laimingos praeities 
svajonės neišdilo iš sielos ir 
musų klerikalams. Jie pas mus 
dar tikisi, kad be didesnių kliū
čių galės taip viešpatauti, kaip 
senovėje.

Bet liaudy platinasi apšvieti
mas. švietimo darbo priešaky 
Lietuvoj stovi mokytojai, su
siorganizavę į savo profesinę 
sąjungą. Visi ne jų dvasios mo
kytojai, — tai klerikalams pei
lis po kaklu. Su atskirais asme
nimis butų dar lengvesnė kova; 
bet sif suvienytais darosi gana 
sunki. Dėlto visokiais šmeiž
tais norima nužeminti moky
tojų autoritetas liaudies akyse. 
Dėlto labai dažnai tenka girdė
ti vadinant mokytojus ncdaino- 
keliais, patvirkčliais, bolševi
kais.

Tiesa, mokytojų eilėse yra 
daug nepakanikamai pasiruo
šusių, tolimų tikslo tobulybės.

Extra! VYRAMS Eilra!
Šiandien, tiktai šiandien

TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS SVETAINĖJ 
35 ir Union gatvių

Pradžia 8 vai. vakare. • Įžanga 25c.
Vyrų paslaptys — gėda ir pasekmės gė- 

dos. Kaip nuo jos apsisaugoti. Tų aiškins 
Dr. A. J. Karalius, Rengia “Gyvenimas”.

Kviečia KOMITETAS.

ŪOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi i Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

Bet juk tobulybė niekados pil-( 
nai neatsiiekiama, reikia visas i 
amžius dirbti. Ir becenzių mo
kytojų dau’guma kiek galėda
mi šiose sunkiose sąlygose dir
ba, mokinasi, ir daugelis, žinau, 
atlieka savo darbą geriau, negu 
klerikalų kvalifikuotieji, ku
rie gerai tedėsto gal tik tikybą.

Ogi patys musų kunigėliai? 
Baigia 4 klases ir keletą metų 
pasimokinę senovės tikybos ir 
profesijos dalykų, ar gali skai
tytis mokslą pasiekę? Yra gal 
dar didesnis profanas kaip kitas 
mokytojas, nors dedasi žmonių 
sielos vadovu.

Klerikalai negali sau įsivaiz
dinti, kad be tikybos gali būti 
dora. Jie sako, kad tai yra “na
mas statomas be pamato smil
čių kalne”. Bet pažiūrėkime 
kad ir į musų dievotųjų ir be
dievių. Kur daugiau rasime 
šmeižimų, niekinimų, neapy
kantos, keršto? Kas iš sakyklų 
viešai apkalba, apšmeižia, su
kursto? Kas rūpinasi, kad tie
sos ir teisėtumo vieton įsiga
lėtų žvalgyba, komendantų ir 
milicijos sauvalė? 
kime į klebonijas, 
rasime? Aš aklai 
kairiųjų; atsiranda 
nevalyvų, net nedorų žmonių. 
Už tai nieko nesakytum kade- 
mams, jei jie pavienių asmenų 
nusikaltimų nesegtų visai pro
fesijai, luomui. Užpultam rei
kia gintis. Tai ir mes turime 
nurodinėti pavienių žmonių iš 
jų tarpo klaidas, tik jokiu btf- 
du neprimeskime jų kaltės vi
sam luomui. Ir neprivalome 
nusileisti neteisingai, puolami. 
Imkime! kad ir tokį užmetimą.

Visada ir visur šaukiama, 
kad pradžios ‘mokyklų mokyto
jai “bedieviai” padarysią vai
kus bedieviais ir ištvirkėliais. 
Kokiu gi budu? Juk visi mo
kytojai, kurie visai jos nelie
čia mokykloje, neskleidžia ate
izmo dvasios. Tikyba paveda
ma dėstyti 
žmonėms.
tėvai, mokykloje — kunigijos 
priedermė. O jei pastarieji to 
neatlieka, — žinau daug mo
kyklų, kur yra pašonėj kuni
gas, o -tikybos 1 dėstyti neatei
na dėl asmeninių ar kitokiu 
priežasčių, ir tik niekina, šmei
žia mokytoją, — tai jau jų ir 
tėvų dalykas. Atsitinka dar 
prasčiau. Atsitinka, net, ka( 
į mokyklą atėjęs kunigas prie 
vaikų šmeižia tą patį mokyto
ja. Bet niekados nesu girdėjęs 
mokytojo šmeižiant pradžios 
mokykloje kunigus, tikybą. 
Jei kapelionai mažai tekreipia 
domės į tikybos dėstymą, tai 
čia jų pačių kaltė. Dėlto never
tėtų užpuldinėti mokytojus.

Kreipdamos į musų .pažan
giuosius mokytojus, norėčiau 
užbaigti savo rašinėlį tos pa
čios “Laisves” žodžiais, mū
siškai pasakytais.

“Visi bendromis jėgomis 
stokim darban, kad stengtume 
atsispirti klerikalizmo Lan
gai iš kademų pusės, ku*rie no
ri mus nuoslopinti! 
viešpatauti, nori 
tamsias minias.
darbui organizuokimčs visi į 
tvirtą sąjungą ir tada bus ne
baisus visi šmeižtai, grąsini- 
mai ir puolimai.
(iS.-d.) —J. Vaišbuta#.

NAUJIENOS, CWcag<5, UI.

S. L FABIONAS 00 I

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISAD'* ^ISJLPfclTfiS 
P^ TAS JUMS BUS

ANT NAWOS.

809 W. 351h SI.,
Tel. Boulevard 0611 ttr C.T4

PADAROM PIRKIMO Ui PAR- Į
DAVIMO RAŠTUS. ; 

Pasekmingai siunčiam ĮiJnigiis ir | 
Parduodam Laivakortes.

O pažiurč- 
— ką ten 
negiriu ir 
ir čia gana

atsakomi ilgiems 
Namie tai padaro

ir patys 
išnaudoti 
Bendram

Apsisaugoki! Persišaldymo
Ar jus žinote, kad bakterijos pa

prasto persišaldymo, influneza ir pne
umonija tankiausiai dasigauna į jūsų 
systemą pagelba jūsų rankų..

Senas supratimas, kad ligos yra 
ore, tas jau yra atmesta. Net čiaudė
jimas arba kosėjimas, jei nėra tiesiai 
daroma j jūsų veidą, nėra taip labai 
pavojingas, kaip mes būdavo ma
nome. •

Bakterijos tuojau miršta ore, bet 
jos dauginasi kuomet atsisėda ant 
rankų arba ant tų dalykų kuriuos ran
kos čiupinėja.

šiame metų laike, kuomet persišal
dymas taip lengvai yra gaunamas, 
beveik viskas ka jus Čiupinėjate yra 
padengta bakterijomis pavojingų li
gų. Ir jus žinote, kaip tankiai jūsų 
rankos yra arti jūsų burnos ir nosies.

Tai yra pavojus — štai kaip jus 
gaunate persišaldymą — arba dar ar- , 
šiau būna. «

Bet beveik pilnas apsaugojimas v, 
sveikatos yra labai paprastas — tik Yj. 
reikia labai tankiai mazgoti savo ran- 
kas .ir veidą su Lifebuoy Sveiku 
Muilu.

Čiupinėkite dalykų kiek tik norite, 
nelieskite savo burnos nei nosies ran
komis -r- ir vartokite Lifebuoy — ar 
tai koks nors vargas apsisaugoti nuo 
lijęų prisiartinant žiemai?

KAIP LIFEBUOY APSAUGOJA.
Nepaprastas reiškinys kuris atski-i 

ria Lifebuoy nuo paprasto muilo yrą 
tas, kad jis yra puikus antiseptikas; 
kuris turi savyje daug smetoninių pu-

SVEIKATOS DAK
TARAS SAKO:
Rudens dienos yra 

pavojingos kiekvieno 
systemai kurie nėra 
prisirengę prie šalto 
oro ir turi labai ma- ' 
žai pasipriešinimo 
nuo ligų bakterijų.

Tikras apsisaugo
jimas yra užlaikant 
rankas ir veidų AT- 
ŠV1EŽINANT MU ti
krai sveiku muilu.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12’ryto.

&

Užlaikant Rankas Švariai
tų, kuris giliai įsigeria j kiekvieną 
odos skylutę ir prašalina visus bakteri 
jų perus.

Jei jūsų rankos visuomet butų taip 
grynos kaip tik po išmazgojiino su 
Lifeblioy, tai nebūtų jokio pavojaus.

MINKŠTA, PUIKI ODA VISĄ 
ŽIEMĄ.

Lifebuoy labai gerai užlaikys jūsų 
odą minkšta ir sveika visą žiemą, ap
saugos nuo suskirdimo arba supleiše- 
jimo. Todėl, kad grynų vaisių alyvas 
iš painių fruktų ir cocoanut, sujungta 
su puikiu Lifebuoy Sveiku Elementu, 
yra labiausiai apsaugojanti odos svei
katą.

Jums patiks Lifebuoy gardus kva
pas. Jis turi daug kvapo ir tas yra 
užtikrinimas, kad jūsų oda yra 
apsaugota, atšviežinta ir maloni.

Motinos — padėkite Lifebuoy kur 
tik yra bėgantis vanduo ir apsougokit 
savo šeimyną nuo persišaldymo. Lever 
Bros. Co., Cambridge, Mass.

PIRMĄ KA’RTĄ CICERO

FANTASTIŠKA OPERA
Stato Pirmyn Mišrus Choras 

Nedelioje, Spalio-October 21, 1923 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE 

14th Street ir 49th Court, Cicero, UI.
Pradžia 7:00 valandą .vakare

v Sis veikalas yra vienas iš svarbiausių lietuviškoj kalboj, kurį paraše M. Rastenis pasiremdamas “Ne
užmušk” idėja, o muziką prirengė Mikas Petrauskas, šiame veikale randasi nervų tempiančių tarpų, bet 
taipgi daug juokų ir daug puikių ir umoristinių dainų.

Pirmyn Mišrus -choras. po vadovyste P. Sarpaliaus stęngsias veikalą pastatyti kuo geriausiai. Veikalui 
reziseTiuoja M. Dundulienė. Po (perstatymo Balius prie geriausios Orkestros.

■ -Kviečia PIRMYN MIŠRUS CHORAS.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
reęioj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

[amus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
HM U II I l)U II I II 1^

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. '
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

v, W. RUTKAUSKAS
(Advokatas

,29 So. Lą SĄlįe St. Room 530 
Tel.*Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted S t., Chicago. 
Tel. Yards 4681

S. W. BĄNES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai."

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

AR SERGI?
Ateik pas mane ir lik sveiku 

Nedftleisk, kad tavo liga pasidary
tu chroniška arba kritiškame padė
jime. Ateik šiandien asmeniniam 
pasimatymui. Aš lengvai prašalin
siu kad ir labiausiai chroniškas 
ligas.

DR. M. S. RASISTĄ,
CHIROPRACTOR
1809 So. Loomis St.

i

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St
Chicago, UI

Pinigai

LIETUVĄ

. ...............................-............ ____ ________ i___________ ‘ ___________________

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

JAU TURIME LIETUVIS 
Ky ŠOKIŲ ORKESTRAI

FOLO (DALĮ) NO. L
Talpinanti 31 populerių lietuviškų 

šokių šiems instrumentams: 1-mai 
Smuikai, 2-rai Smuikai, Bassui, Vio- 
lenčelei, Fleitai, Klarnetui A, 1-mam 
ir 2-ram Kornetui A, Trombonui (sti
priausiam balsui), Bugnui ir Piano 
akompanuoti. Kaina kiekvienos rū
šies 50c. Piano akompanuoti $1.00.

VISOS TOS DALYS ŠIOJE KNY
GOJE TINKA IR KONCERTINAI, 
KAIP IR KIEKVIENA DALIS AT 
SKIRAI ORCHESTROS RAKTE.

Tikrąi jsigyk setą šitų gaidų, o bu 
site pilnai užganėdinti.

Georgi & Vitak Music Co 
4639 So. Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL.

Kelias į Socializmą
Parašė Dr. O. Bauer 

Lietuvos Socialdemokratu Partijos 
Leidinys 

Versta iš vokiečiu kalbos Bridgeporto
1. Politikos ir visuomenės 

revoliucija
2. Stambiosios pramonės so- 

cializacija
3. Pramonės organizacija 

Darbininkų komitetai 
Stambiųjų dvarų sociali- 
zacija

6. Valstiečių ūkio socializa- 
cija

7. Miestų žemės plotų ir na
mų sodializacija

8. Bankų socializacija
9. Ekspropriatorių ekspro- 

priacija
10. Socializacijos sąlygos

> Knygute 35 puslapių.
Kaina 35 Centai

Verta kiekvienam perskaityti.

“NAUJIENŲ” KNYGYNAS,
1789 So. Halsted St

4.
5.

Chicago, III

j per 
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663.

Garsinkitės Naujienose

^verkautai
2 kelnių siutai

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo 

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jųa 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros. • 
Siutai ir overkautai C į O Cfii 
ir. augščiau U
Vaikų siutai ir overkautai C O CD 
ir augščiau '

S. GORDON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys i rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo '8; ryto iki 10 vakąre.

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.



MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

Taupymas
Rodos, nėra nieko sunkesnio, 

kaip priprasti taupyti, bet jei
gu sykį 
mums tas neišrodytų 
k u ir negalimu.

Taupymas, tiesa, 
tikras talentas. Yra 
kurie nors ir daug uždirba, bet 
niekuomet nieko neturi. Apie 
tokius žmones sakoma, kad 
pinigas 
jo nemėgsta.
kurie rodos tik šia 
na ir apie šaltų ir 
tojų nei nemušto; 
lios ir tokių, kurie 
pranta, kad reikia 
dai dienai, bet per savo silpnu
mą neįstengia save prispirti. 
Tokie žmonės tankiausia save 
ramina, kad girdi; aš mažai 
uždirbu, man neapsimoka 
dėti vienų, antrų dolerį, 
tokiu būdu vis vien nieko 
sutaupysi. Tas netiesa.

Jeigu, jums kuomet 
prisiėjo girdėti apie Ameriko
nus ir jų taupymo systemų, tai 
jus matėte, kad jie ne dolerius 
taupo, bet centus — tai yra 
tikriausias ir lengviausias 
pymo būdas tiems, kurie 
daug uždirba.

Bankuose galima gauti 
tikra, gražių 
truputį didesnę 
niškų sidabrinį doleri, į 
rią galima sutaupyti $5.00 
šimtukais.

Jeigu kasdien įdėtuTnci į 
kių dėžutę

pamėgintume, 
taip

tai 
sun-

tamyra 
žmonių,

žmones
nito jų bėga, nes jie 

Yra * ir tokių, 
diena gyve- 
netikrų ry- 
yra paga- 

nors ir su- 
atidėjj juo-

pa-

ne-

pradės būti minkšti (arba pu
siau gatavi). .Nusu‘nk vande
nį ir atsargiai išimk kopūsto 
lapus, žiūrėdama, , kad nesu- 
darskytum.

Turėk gatava kiek nori šal
tos ir virtos 
pustai verda, 
sumaišyk su 
uos trupinių.

mėsos. Kol ko
sti kapok mėsų ir 
lygiai tiek duo-

keletą šmotelių sviesto ir leng-čią. Kepk vidutiniai karštu
vai apiberk druska ir pipirais.me pečiuje iki pyragas atšoks 
(reikia mažai dėti). Vėl uždėk 
eilę makaronų, vėl tomačių 
iki bliudak bus beveik pilnas. 
Išvoliok arba smulkiai sutru
pink 5 argu 6 krekės gerai su
maišius su ištirpintu sviestu 
ir uždėk ant viršaus bliudo.
Kepk pečiuje per 15 ar 20 mi
nutų.

nv.‘o karštų blėtų, ir kuomet 
paspaudi viršų pyrago, jis- vėl 
atšoka ir nesilieka duobutės. 
Kepimas turi imti-nuo 40 iki 
60 minutų.

Seimyninkėms patarimai

Sūrio kiaušinienė
Gerai išplak 2 kiaušiniu 

sumaišyk su jais
ir 

puskvortę 
Pridėk druskos I karšto pieno. Įdėk keletą rie

ji1 pipirų pagal skonį, truput; Į ’ai$įų senos baltos duonos į 
sviesto ir vieną, du, ar tris bliudą. Sutarkuok ant
(pagal daugumą mėsos) ge-hios duonos ketvirtą dalį sva
rai išplaktus kiaušinius. Įmai- ,.() angliško suTio. Apipilk 
syk sukapotus mažesnius ko- Į kiaušiniais ir pienu.
pusto galvos lapus prie mėsos Įdėk į pečių ir kepk kokią 
ir trupinių. Uždėk po keletą >o minutų. Padėk ant stalo 
šaukštų šios košės ant kiekvie- Įar labai karštą.
no kopūstų lapo ir atsargiai I  
suvyniok, galutinai aprišda-l

kad kopūstai nepasileistų. # I Paprastas sviesto pyragas |
Sudėk į karštą vandenį ir 

viryk iki lapai bus minkšti.
Jeigu nori gali kopūstus api

pilti su ištirpytų 
padaryk dažalą su 
tona.

nors A atuią
Kulbėmis.

tau-
ne-

tam 
patogių dėžutę, 

už ameriko- 
ku- 
de-

to-
10 centų, tai per | t 

metus laiko sutaupysi $36.50, 
o per du metu $73.00.

Ar toks taupymo būdas 
sunkus? Sunkiausia turi 
ti bus atsiminti .įdėti tų 
šimtuką, nes pačio dešimtuko I 
vargiai kas pasigestų. i

Tie, kurie gali atidėti dau
giau, turėtų pasidaryti sąma- • 
tų vieną ar du syk j mėnesį 
ir gavus algą atidėti likusius 
nuo išladų pinigus. i

Žmogus, jkuiris nesirūpina 
apie rytojų, yra lygus tam, 
kuris audrai užėjus, — netu
ri pastoges.

ne simku!

sviestu arba 
rūgščia sme-

paduoti su

Makaronai ir tomatės
Sulaužyk makaronus į ma

žus šmotelius iki tuTesi pilnų 
nuodukų. Nuplauk ir sudėk į 
pr/nidintą vandenį dubelta- 

nie puode. Viryk iki makaro
nai bus minkšti. Gerai iŠsvies- 
tuok lėkštų bliudą ir įdėk eilę 
makaronų, lengvai apibarstyk 
pipirais ir uždėk eilę tomačių 
(iš lilėtos, arba žalius, riekelė- 

’lmis). Padėk ant tomačių

I Gerai išplak pusę puoduko 
Į sviesto. Išlengvo sumaišyje 
m sviestu 2 puoduku cukraus

I (dedant tik po truputį cuk
raus) . Įmaišyk 4 kiaušinių 

[trynius išplaktus iki bu!s tirš
ti. Pridek vienų šaukštų va
idilos. Turėk, gatavų vienų 
puodukų saldaus pieno ir 3 
puodukus “pastry” miltų išsi

jotus drauge si? 4 šaukštukais 
“baking poNvder” į vienų šešta
dalį šaukštuko druskos. Įmai
šyk miltus ir pienų pramaniu, 
dedant po truputį vieno, o pas
kui po kito, iki viskas bus 
sumaišyta. Galutinai labai 
lengvai įmaišyk su4 peiliu (vis 
pjaudama tešlų, 4 kiaušinių 
baltymus, taip stipriai išplak-Į 
tus ,kad neišpuola kuomet ap
voži bliudelį. Ištaukuok dvi 
blėtas ir į tiesk popierų į apak

vra
bu-
de-

taupyti — tai

Kaip ir ką vilti
Rauginti kopūstai su kumpiu.

kurnpio užpilk vandenio, su
dėk kopūstais ir užvirink. Ko
pūstų reikia dėti gana tirštai. 
Kuomet vanduo užvirs, įdek 
vienų didelį svagunų, pipirų ir 
lapelių. Virink apie 3 valan
das. Kas turi taukinės, gerai 
yra įdėt šmotukų, pirm gerai 
su t r i pus bliude. Jeigu tauki
nės nesideda, gerai yra paplakt 

truputį miltų su šaltu vande
niu ir prie galo virimo įpilti į 
kopūstas. Šitie kopūstai yra 
dar gardesnį, jeigu jie pastovi 
dienų ir jvtos pašildyti.

O

• o

Sutinta višta
Supiaustyk vištų į šmotokus, 

sudėk į puodų, užpilk vande
niu, kad vos mėsą apsemtų, j- 
dėk šmotukų supjaustytų, ne
rūkytų lašinių, uždenk ir šu
tink pakol mėsa bute minkšta, 
vanduo beveik visai išgaruoja.

Ištarpink šaukštų (sviesto 
ant skaurados, įmaišyk į jį 
pora šauktų miltų, truputį pa
gruzdink, bet neperdaug, įpilk 
pora puodukų pieno; įdėk 
druskos ir pipirų pagal skonį. 
Sudėk vištų ant torielkos, už
pilk sunkų ir apiberk smulkiai 
sukapoto m petruškom T(pars-

625

ma-

Norint gauti vieną ar dauginus virš 
įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
laduotą blank u tą arba priduoti pavyz- 
ižio numeri, pažymėti mierą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavarde It 
tdreeą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
estų. Galima prisiųsti pinigais arba 

Kratos ženkleliais kartu su užsakymu. 
(*ai<kus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept, 1789 So. 
lalsted St, Chieago, III.

Lygios dalįs ąmonijos ir ter- 
petino sumaišytos, išims tepy- 
lų (paini) iš drapanų.

$15 JKryptok Akiniai, $8
Išpardevi- 
m a s visą 
savąitę

Tie žinomi akiniai yra pardavinėjami po 
$15 ai- daugiau vidų akinių npccialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimų ar nuvargusius akis, ateikite j' senų 
pnsitikėtina firmą, kiu'i tarnauju publikai 
jau 50 metu. Mes pritaikome speciajius aki
nius tokia kaina kurių galite užmokėti.
Patarimas dykai C. E. MOWER, 
ruotas OptiKas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
šeštas augštas Relfance Building

32 N. State St. kampas Washington
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

įskaitant s abatas.

MfS. A MiCHNIEVICZ-VIDIKIEUi
AKUŠERKA

3101 So, Halsted St., kampas 31 gal 
\ Ofi»as su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119

Rėkiat-

st.

Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo • 
se. Sąžiniškai pa-1 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. !

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS
AKUŠERE A

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Ila’sted St.

Jeigu rankos labai purvinos, 
ir sunku jas neplauti, 
jas druska ir tada tik 
su muilu.

patrink 
nuplauk

.galimaSkurincs jpirštines 
užlaikyti suvyniojus jas į vil
nonių flanelę (grynų vilnų ma
terijų).

šhtotą daug ilgiau galėsi 
vartoti, jeigu jų pakabinsi ant 
sienos, vietoj pastačius į kam
pų- u

Puodų, kuriame verdi kavų 
būtinai reikia kas savaitę 
Iruskuotame vandenyj arba 
vietoj- druskos įdėti “boric 
a ei d”.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vb.ndcs 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chieago, 11.

Pinigai
• v
1S

Brighton Park

LIETUVĄ
per ,

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette* 7674.

Prikimšti kopūstai
Nuimk atsargiai lapus 

kopūsto galvos ir viryk
nuo 

iki

No. 1704. Viena lengviausiai pasiu
vamų suknių. Patogi, graži ir pigi.

Sukirptos mieros, 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

36 mierai reikia 3% yardo, 36 co
lių materijos.

Išsiuvinėjimui pavyzdžio No. 
kaina 15c. extra.

No. 1350. Suknia ir kelnaitės 
žai mergaitei.

Sukirptos mieros 2, 4, 6 ir 8» me
tų. 4 metų mergaitei reikia 2U yar
do 36 colių materijos.

No. 1802. Madni ir gerai išrodan
ti suknia.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

36 mierai reikia 5 yardų 40 colių 
materijos ir % yardo apikaklei ir ran
kovėms apsiūti materijos.

No. 1200. Lengva ir patogi bluz- 
ka. Gali ją pasisiūdinti į valandą 
laiko.

Sukirptos mieros 86, 88, 40 Ir 42 eo- 
tinę. 36 mierai reikia

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St. Chieago, III, 

siusti man pavyzdį No...........
čia įdedu 15 centų ir praSau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

lių per 
yardo 36 colių materijos.

(Miestas ir vaist.)

VANOS
Rekomenduojame musų karšto oro 
ir sieros vanas, taipgi elektriškus 
gydymus ir masažą dėl moterų ir 
vyrų gydymui reumatizmo dėl blo
go kraujo cirkuliacijos, šalčio ir tt.

A. F. GEHL & CO., 
1550 Clybourn Avenue.
Daktarai rekomenduoja šitas 

maudynes.
Telefonas Lincoln 4424

UŽ dyką 
rimas, da ir 
kiuose 
se moterims 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

pata 
kito

kreip 
rasite

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

-lė Kudulaite
i š

Fhe Stock Yards 
Savings Bank

ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

The Stock Yards Savings Sauk
4162-72 So. Halsted Street, Chieago.

CLEARJNG HOUSE BANKAS.

Dr. Mikolas Lewin, Gydytojas ir Chirurgas 
Buvęs kapitonas-gydytojas lenkų kariuomenėj 

SPECIALUMAS: — VENERINĖS LIGOS
866 Milwaukee Avė., netoli Racine Avė. Telefonas Haymarket 3042 

Valandos: kasdien nuo 10 vai. ryto iki 12 dieną, po pietų nuo
6 iki 9 valandai vakare.

h............................................................................................................................................. III I III III....................  ■ ....................................

Ofiso Telefonas r>f> H A RRtlAO Busto Telefonas
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutaimą.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

----------- ----------------------------------------------------- ■ ‘ - -------------------- ------------------------------------------- -------------------- ■

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: Iiki3ir6iki8v. v. 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phoue Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Tel. Lafayette 8415

DR. C. K. CERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką
4454 So. Westem Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 3 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

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

nuo 5:80 fld 7:8t vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS *

1821 So. Halsted St., CUcage, IH.
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted Stn Chieago. III.

4fj£?'=DR. HERZMAN^53k
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 ptetų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktj Drexel 95 * 
Boulevard 4138

Telefonai:

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. /shland Avė., 2 lubos 

Chieago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2888

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
i

4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nekėliomis nuo 10 iki

• 12 dieną.

Tel. Boulevard 8537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471B St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chieago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 7042 ,

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO. ILL.
... ........... . .............. ...... /

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chieago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną,
Res. 1139 Independence Blvd. Chieago

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojau ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

DR. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

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

Oplometrtot
TeL Boulevard 64H7 
4640 S. Aehliuid Ava 

r Kampaa 47-to* gal. 
2-roa lubobe

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chieago, iii.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti 

L_ 1
...... .. ..... ........... .. . ...............

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan SU 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
- ........ - *

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

8315 Soeth Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M. 
Ned. 9—12 A. M.

Office Hours: 10 iki 12 pietą 
6 iki 7 vaL 

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUŠKA
PHYSICLAN AND SURGEON 

1040 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118 |

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 6574 
CHICAGO, ILL.

i DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Rlue 
^land. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietį) ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
" ...............- ......

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

30 mėty patyrimo 9
Duokite savo akis ištirti senam spe- 

✓ : cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

DR. B. F. GARNITZ
8149 So. Morgan St. antros lubos 

Ofiso valandos: Nuo 12 iki 2, nuo 
4 iki 6 ir nuo 8 iki 9.

Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. dieną
-------- - ■ - -

I



NAUJIENOS
TK« Uthvaaiaa Daily Nevi 

fuSUihed Daily, azcopt Sunday by 
Tba UthuanUa V«wt Pub. 0a.t Ino.

P. Grigaiti!

1789 South Halsted Stnat 
Chicago, III. 

Telephona Roosevelt 85M

Subscrlption Katėsi
$8.00 per year iu Canada.
17.00 per year outaide of Cbictgv.
18.01 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Socond Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
at Chicago, UI., undar the act of 
Marei! 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drori, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Ui. — Telafonasi Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui

Metams---- ------------- $8.00
Pusei metų____________ —- .. 4.00
Trims mėnesiams - - , . 2.00
Dviem nenašiam --------- , - - 1.50
Vienam minėsiu!.75

Chicagoje per neiifftejusl
Viena kopiją? - — 8c
Savaitei__ ' --- . -_____18c
Minėsiu! - ------ , 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltui

Metams-------------------------------- $7.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams____________ 1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui _________ L-' .75

«

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams........... ...... ......................... $8.00
Pusei metų............... .......... 4.0©
Trims rafineaiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
-- ■ ■ ■■!!■ - '"-'-Z -L -,JJ IL-.'l.. JJl----

Asmenų 
niekinimai. -

Musų spaudą visuomet 
teršdavo perdaug tankus 
užpuldinėjimai ant atskirų 
asmenų, bet paskutiniu lai
ku šita laikraštijos liga pa
virto tikra epidemija.

Paimsi į rankas by kurį 
komunistų laikraštį, tai tik 
mirga bjauriausi pasikolio- 
jimo žodžiai ir niekinimai 
įvairių asmenų adresu: tas 
ir tas “niekšas”, tas ir tas 
“biaurybė”, tas ir tas “apga
vikas”, “mulkintojas”, “Ju
desius” ir tt. Atskleisi kle
rikalų “Draugą” — randi tą 
pat; tik jisai neturi tiek ori
ginalumo, kaip bolševikui 
laikraščiai. Kuomet šie be-

I • . : 1'veik visus savo keiksmus 
patys sugalvoja, tai jisai 
dažnai perspausdinėja ko- 
liones iš komunistų “Lais
vės” ir iš čikagiškio savaiti
nio skebų užtarėjo.

Nuo komunistų su kleri
kalais stengiasi neatsilikti 
ir kai kurie tautininkų lai
kraščiai. Vienas jų, pavyz
džiui, neįstengdamas kitaip 
sumušti “Keleivį”, ėmė pieš
ti jo redaktorių lietuvių tau
tos priešu ir tituluoja jį 
“panie Michalkiewicz”.

Kurį sveiko proto žmogų 
gali įtikinti šitokios rųšies 
“argumentai”? Nejaugi tie 
asmenų niekintojai mano, 
kad jeigu jie iškonoveiks tą 
arba kitą visuomenei žino
mą žmogų/ tai ji ims ir su 
panieka nusigręš nuo lai
kraščio, kurį jisai redaguo
ja, arba nuo organizacijos, 
kurioje jisai veikia? O jei
gu jie nemano, kad asmenų 
niekinimais galima to pa
siekti, tai nejaugi jie atski
rus asmenis “peizoja” tiktai 
tam, kad nori išlieti ant jų 
savo tulžj?]
' Niekinami yra tie žmonės, 
kurie stovi kurio nors judė
jimo priešakyje. Papras
tiems, eiliniems piliečiams 
duodama ramybė. Ir išeina 
tuomet keistas dalykas: as
mens, kuriems yra pavesta 
svarbesnis visuomeninis dar 
bas, yra apjuodinti, purvais 
apdrapstyti — tarytum jie 
butų blogiausi už visus!

Jeigu tie rašytojai, kurie 
užsiima asmenų niekinimu, 
mano, kad tai yra tiesa, tai 
tegu jie paaiškina: kame 
priežastis, kad musų visuo
menė kaip tik tuos šmeižia
mus, purvinamus asmenis 
stato į atsakomingiausias 
vietas ir paveda jiems svar
biausiąjį darbą? O jeigu 
jie taip nemano, tai tegu jie 
netvirkina savo skaitytojų.

Pirmutinė rašytojo parei
ga yra skelbti skaitančia j ai 
publikai tiesą ir mokyti ją 
žmoniškumo. Laikraščio

špaltos nėra “spitunas”, į 
kurį diena iš dienos, savaitė 
iš savaitės gali by kas spjau
dytis!.

Rusijos 
pripažinimas.

Keletas Amerikos senato
rių ir atstovų buto narių šią, 
vasarą aplankė Rusiją. Kai 
kurie jų parsivežė palankią 
bolševikų valstybei nuomo
nę, kiti nepalankią. Ka
dangi jų nuomonės ne vie
nodos, tai negalima tikėtis, 
kad kongresas nutartų ra
ginti valdžią pripažinti so
vietų Rusiją.

To negalima tikėtis da ir 
dėlto, kad Rusijos pripažini
mui priežUi pasipriešino pa
skutinėje savo konvencijoje 
Amerikos Darbo Federacija.

Bet yra galimas daiktas, 
kad iš kongreso bus daro
mas spaudimas į adminis
traciją, idant ji užmegstų su 
Rusija prekybos santykius. 
Prekyba vesti su Rusija 
Jungtinės Valstijos galėtų ir 
nadavusibs juridinio pripa
žinimo bolševikų valdžiai, 
kaip daro, pav. Anglija.

Juridinis’ pripažinimas 
reiškia daugiaus, negu pre
kybos ryšius. Jisai reiškia 
ir pripažinimą tų tarptauti
nių sutarčių, kurias yra pa
dariusi sovietų valdžia. 
Tarp tų sutarčių yra viena, 
labai pragaištinga Lietuvai, 
būtent: Rygos sutarus, kuri 
faktihai pavedė Vilnių len
kams.

MĖLYNO KRAUJO 
FILOSOFIJA.

“Sandara” staigu užsimanė 
padaryti lietuvių tautų aristo
kratine. Sako:

‘ “Lietuviai yra mėlynakiai 
—tai nordikų rase. Nordi- 

' kai ir yra valdančioji rasė.

Pažiūrėkime' ;į Maskoliją, 
kutrioje didžiumoje alpįnie- 
čiai, susimaišė su mongolais' 
(totoriais), ir pamatysite, 
kad ten patys nemoka val
dytis: Pirmiau Maskoliją 
valdė Vokiečiai valdininkai, 
dabar—žyda|i. Lenkai, ku-’ 

rie didžiumoje alpiniečių ra
sos, turi vyriausiuosius sa- 
vo vaidininkus iš lietuvių 
(Pilsudskiai, Naruttavičiai, 
Vaiciekauskai, Narbutai ir 
1.1.). Ispanai yra vidurže- 
m iečių rasės — ir kas juos 
valdo? Gi atėjūnai mėlyn- 
akidi-nordikati, (kurie pasto-

• jo jų šalies didžiūnais. (Del 
jų mėlynų akių ir išsišovu-’ 
šių mėlynų' gyslų ir viso svie
to hristokrataį vadinasi 
‘mėlyno kraujo*). Kur tik 
ne nordikų šalis, ten arba 
bloga , valdžia,! arba atėję 
nordikai valdo5., Kur didžiu
ma yra nordikų (Vokietija, 
Angilja, SuV. Valstijos ir tt.), 
ten valdžia yra tvarki. Tik 
vieni nordikai turi mėlynas 
akis. Drąsiai galima spėti, 
kad bent 95% lietuvių yra 
mėlynakiai, t. y. jie beveik 

' tyri nordikai—tik vieni šve
dai tyresni už lietuvius nor-*’ 
dikai. Būdami nordikų » — 
tvarkdarių — rasės, lietuviai 
mokės susitvarkyti... **
Mes irgi, žinoma, turime; 

vilties, kad lietuviai mokės, 
tvarkytis; bet “aristokratiš
kai” lietuvių tautos prigimčiai,' 
deja, nesugebame dėti tiek 
daujg svarbos, kaip “Sandara”.

Jeigu musų tautos prigimtis 
butų toks didelis dalykas, tai* 
kodėl gi mėlynakius lietuvius 
per šimtus metų valdė kitos 
tautos? Kodėl jie, turėję ki
tąsyk galingą valstybę, neįsten
gė savo šalį net nuo Svetimo 
jungo apsaugoti? ;

“Sandaros” redaktorius, be
je, pats sumuša savo teoriją,' 
kuomet jisai nurodo, kad 
šiandie Rusiją valdą žydai, ku
rie juk visai nėrą “nordikai”.

Nėra “nordikų” rasės ir ry
miečiai; vienok Rymas kitą
syk buvo sutvėręs galingą im
periją, kuri apėmė kuone vi
są žinomąjį tuo laiku pasaulį. 

>Nėra joįįe “nordikai” ir grai
kai, kurie savo laiku stovėjo 
pasaulio civilizacijos prieša
kyje-

Rasių teorija iš viso yra pu
sėtinai tuščias dalykas. Ji gali 
būt įdomi, tyrinėjant tą sri

tį, kuti randasi tarpe gamtos 
mokslų ir visuomenės mokslą; 
bet priėjus prie grynai visuo
meninių klausimų, ji netenka 
jokios vertės. Ne žmonių kil
mė nustato tuos arba kitus 
santykius visuomenėje, bet jų 
kasdieniniai reikalai ir tie bu
dai, kuriais jie stengiasi tuos 
.reikalus aprūpinti.

Kad tai yra tiesa, tai paro-' 
‘do tas faktas, jogei tos pačios 
rasės (kilmės) žmonės vieno
je gadynėje tvarkėsi vienaip, 
kitoje — kitaip: jie dėjosi į' 
didesnes arba mažesnes gru
pes; jie turėjo įvairių rųšių 
valdžias; jie gyveno savaran-’ 
kiškai ’ arba buvo pavergti, ir; 
Lt. , • J

Visuomenės mokslai šian
die jau yra padarę tokį progre-' 
są, kad niekas nebetiki įtas 
pasakas apie “mėlyną kraujų”, 
kurias buvo sugalvoję feudaliz- 
mo gadynėje darbo žmonių 
išnaudotojai, ponai. ,Bet yra 
visai juokinga, kuomet tomis1 
pasakomis mėginama maitirtti 
lietuvių liaudį, vos keletas de
šimčių metų atgal pasiliuosa- 
vusią nuo baudžiavos jungol i

»
-* . - - - I -■ .1- \ .......... !

VĖL EINA VAIRAS. ’ M

Smetona ir Voldemaras vėl 
ėmė leisti žurnalą “Vairą”. Ga
vome pirmuoju du jo nume
riu. Aplink jį yra susispietę 
visi tie publicistai ir politikai, 
kurie priklauso Lietuvos “Pa
žangos” partijai ir kurie pir
ma leido dienraštį “Krašto 
Balsą”.

LIETUVOJE PASIBAIGĖ 
GYVENTOJŲ SURAŠYMAS.;

“Lietuva” praneša, kad vi
suotinas gyventojų surašymas 
Lietuvoje jau pasibaigė. Su
rašinėjime dalyvavę apie 4500 
žmonių. Nesusipratimų nebu
vę jokių, gyventojai žiūrėję į 
tą darbą labai palankiai.

Dabar einąs bendras suskai- 
tymas ir netrukus busią pra
nešta, kiek iš viso yra Lietuvos 
gyventojų, kiek vyrų, moterų, 
ir kitokios žinios.

KODĖL SUSTOJO KLERIKA
LŲ “'LAISVE”.

“Tėvynei” vienas korespon
dentas'iŠ Lietuvos rašo:

“Vienas arti ‘Laisvės’ sto
vėjusių žmonių nejučiomis,

išsitarė, kad šitas dienraštis 
stebėtinai mažai skaitytojų 

turėjęs. Net Lietuvos kleri
kalinio judėjimo vadai jo 
nenorėję skaityti ,jau nekal
bant apie liaudį, kuri net dy- 

' kai dalijant nenorėjusi jo 
imti. Net ir paprasčiausia 

. žmogelis nesidrovėdavo sta
čiai pasakyti, kad tai yra 
melų ir purvų organas ir to
dėl neverta jo nė j rankas 
imti. Delei šitos priežasties 
tasai laikraštis ir buvo pri
verstas sustoti, ne® finansi
nės paramos jam netruko. 
Dabar girdėtis, kad klerika
lai neužilgo pradės leisti ki
tu vardu dienraštį, kad liau
dis nežinotų, jog tai yra tos 
pačios./Laisvės* melų ir pii^ 
vų tęsinys. Šitai teko suži
noti iš to paties arti “Lais
vės* stovėjusio asmens.”

Antisemistiniai akcesai 
Lietuvoj

.... „.„.„Į -

Kaunė fr provincijoj žydai už
puldinėjami ir mušami.

Kaunas, spalių 15 (žydų ko- 
resp. Biuro). — Paskutiniame 
Lietuvos Seimo posedyj žydų 
atstovai Finkelšteinas, Robin
sonas, Garfinkelis ir Ragins- 
kis padavė paklausimą Vidaus 
Reikalų ministeriui dėl įvyku
sių pastangoj u laiku provin
cijoj neramumų prieš žydus. 
Daugelis dalyvavusių tuose ne-» 
ramumuose chuliganų buvo 
kariškių (rūbuose^ ir policija 
nieko jiems nedarė. Panevė- 
žyj buvo šaudoma į žydų šulę. 
Ukmergėj lietuvių kareiviai 
plikais .; savo kardais sužeidė 
dvidešimt žydų. Visur, kur 
tik buvo žydų kalba iškabos, 
jos buvę smala numozotos. 
Dagi Kauno gatvėse praeiviai 
žydai buvo chuliganų užpuldi
nėjami ir mušami.- Gardino 
gatvėj, dviem didžiausiom žy
dų .šulėm išdaužyta langai. 
Langai išdaužyta taipjau Žydų 
Tautos Tarybos rūmų.

KAUNO GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS.

Kaunas, spalių 15 (Žydų Ko- 
resp. Biuro). — Statistikps 
biuro pranešimu Kaunas turi 
91,302 gyventojų, tame skai
čiuje žydų yra 24,691 gyvento
jas.

Įvairenybės
TROGLODITŲ SKULPTŪROS

DIRBTUVĖ. 1

Jaunas prancūzų archeolo
gas Kastre Tuluzos apylinkėj, 
maudydamasis Garonos prie- 
uPy» pastefbejo, kad greitas, iš 
kurio teka požeminis upelis, 
daugiau, kaip paprastai, ati
dengtas. Prisirišęs prie kak
tos elektros lempelę ir nuplau
kęs tuo požeminiu upeliu apie 
du kilometru, dešinėj pusėj 
rado sausą galeriją. Ten jis 
rado padirbtą iš molio meškos 
lieinnį be galvos, ant sienų 
primityvaus darbo ( žvėrių at
vaizdus,. ant žemės gulėjo dau
gybės įvairilį ; moftinių figūrų. 
Čia pat gulėjo ir meškos kiau
šas, knrfš, gali būti, buvai 
skulptoriui modeliu. Prie sie
nos stovėjo dvi olinių liūtų ir 
trys arklių figūros.

Sulyg arcliedlogų nuomo
nės tie radiniai yra pradžios 
dabartines geologijos epochos, 
ta)’p Vadinamoj ncolitiinSs 
epochos: t. y. —20-65,000 me
tų atgal. (L. Ž.)

Jaunimo organizacijos 
Latvijoj.

Latvijoj esą 3 jaunimo or- 
ganizacjijąjs: Socialdemokratų 
jaunimo apie 200 narių, tauti
ninkų sąjungos apie 1500 na
rių ir Latvių jaunatnes savie- 
niba 40,000 narių, ši sąjunga 
laikanti tautinį universitetą, 2 
gimnaziji, 4 dideles mokyklas, 
muzikos institutą, kalbų in
stitutą, 15 skautų draugovių, 
10 skaučių draugovių; turinti 
daug sporto aikštelių ir kliubų, 
skaityklų, darželių ir t. t. Ši 
organizacija yra tautinė ir ne
partinė. šiemet pavasarį, per 
Pabaltos valstybių jaunimo su
važiavimą . Estijoj, svarstant 
kalusimą apie Lenkijos priė
mimą į Pabaltės jaunimo są
jungą, prieš pat to klaupsimo 
nubalsavimą prabilo rygietis 
St. Burlevičius prieš gruobo- 
nių lenkų priėmimą. Latvių 
jaunimo atstovai karštai savoj 
prakalbomis palaike lietuvio 
■siūlymą, estai irgi pritarė —- 
ir Lenkija nebuvo priimta į 
Sąjungą. - . (L. ž.)’ j

P. Gaidamavičius.

Laisvės Poema.
(Laisvai Lamenną sekant)

Tamsi buvo naktis
Ir žvaigždutė jokia 

Nemirgėjo dangaus dar skliautuose;

Šiurpu? darės, baugu
Ir sieloj neramu, 

Rods, kad amžių prislėgtas kapuose.

Nieks netrukdė tylos, 
Tik nuostabus garsai

Lyg sujudinti sparnai šnarėjo.

Girdėt buvo visur;
Virš kaimų ir miestų...

Naktis viską apglobus turėjo...
r

Sutirštėjo tamsa
Ir juodi šiurpuliai* — 

Nemalonus širdyj pasiliko...

Ir gėlė nei viena
Nepabudo tada,

Nors jau žiemei žvaigždutė sušvito.

Tik negyvam name, 
Apšviestame rausvai,

Ten sėdėjo septynios žmogystos.

Sostai jų geležies.
Alkanųjų šmėklų

Nepabūgo dainelės pragystos... 
., , A- •

Purpuro apsiaustai
Dengė komis baisius, ' '

Brilijantų karūnoms dėvėjo. ..

Žiaurus jųjų veidai
Aprasoję kraujais

Įnirtimu pasaulin žiurėjo..

Jie tai amžių vaikai.
Prakeikti jau senai,

Jų žvilgsniai įsiutimu spindėjo,

Baisi juoda naktis —
Jų maloni viltis...

Skurdas kančias auginti pradėjo...

Gludi sostas prieš jas — 
Žmonių kaulų krūva, 

Vietoj suolo prispausta laisvužė.

Nuo sunkių valandų 
Nekantravo jinai,

Vis vaitojo, lyg jaufna giružė.

Varstė ją ten žvilgsniai 
Kaulėtųjų žmonių.

Keršto žodžiais jai ašaras spaudė
•

Ji tylėjo niūrai. ..
Prisiminus linksmai 

Skaisčią viltį ateinančią audė...

Dar stovėjo už jos 
Stalas medžių juodų 

Padabintas vargdienių dejonėms,

Čia įgi kraujo indai
Dar putojo karštai

Užpelnyti už laisvę karionėms...

Prie kraujuotų indų
Buvo vis nuolatos

Žmogaus kaukuofįė-indas gėrimo,

O gerėjai visi
Nusiminę ilgai

Nieko neveikė, kolei aprimo.. .;
</........................ *,^J. • i

Viena žvelgė laisvėn
Ir skaudžiais spinduliais 

Ją pervėrusi kėlės iš sosto, .

Prisvyravo artyn, 
Prisilenkus piktai

Savo kaulėta ranka ją glostė:

Suvirpėjo visa x 
Vos nepuolė šalę ;

Prie laisvės greta stalo baisingo.

Susilaikė silpnai,
Atsiduso sunkiai,

Lyg akmuo greta kaulų sustingo.

Kitos žvelgė į ją 
Nenustebę — šaltai,

Bet kaž-kas per jų veidus perbėgo

Ir baisi šypsena
Lupas iškreipė jų

Aidas šypsnio tamsybėn prasmego.

Vislias buvo ramu... 
Akimirksniu vienu

Ką nusilpusi ji tiktai buvo, i

Indą griebė 'greitai
Prisipylus kraujų ;

Gėrė, gėrė kol kūnas pasrittvo. 5

Tasai gėrimas jai
Davė daugel jėgų —

Ji, naiviai iš pasaulio kvatojo;

Miela buvo žiūrėt,
Kaip kankynės plačiai 

šiam* pasaulyj karalių bujojo...i

Ji gėrėjos ilgai, 1
Kaip ląvonų krufvas ;

Varnai lankė—budeliai pirmieji.

Sukaleno dantims 
Ir pamojo ranka,

Keikė — manė /‘te|un prakeiktieji!”. 
lįC ’.; U:‘ - < ■ i, _
O iš pykčio gilaus '• *
Kėlė galvą’ aukštai

Iš krutinės riksmai pasipylė,

Taip prislėgti didžiai 
Nuliūdimų sunkių.

Gal likimas tamsus jas apvylė?...

Tebūnie pražūtis,
Prakeikimas baisus

Vien tam laisvės nešėjui po žemę,

Jog tai jojo draugai
Kala pančius žiaurius — 

Mums tai pražūtį amžiną lemia!

Šešios draugės kartu
Atsikėlę tingiai

Pakartojo tr ūksmingą ją bylą

Darės joms ir baugu,
Kad kas-kartą greičiau

Vis pasaulis Mus amžinas kyla...

Lėtai sėdos atgal
(Širdys, jų — be vilties,

Nes jos s skaušmą beslegiant pajuto,

O įkaitę veidai 
. Liko šalti ilgai... 
Ir galiaus dar manyti sukruto.

Sesers, mano, kas bus,
Ką daryti reikės,

Kaip tą laisvę nelemtą sutrinti?

.Kaip gyvuoti toliaus?
Tie laikai mums pražus,

Jog likimo nebgal suraminti..'.
t

• ✓

Mus’ pasaulio ryba
Tienaii baigias plati,

Kur prasided ĮJaisvės Karalija,

Tai bendri reikalai —
Sifsiburti tvirtai,

Kad vergautų mums amžiais žmonija.
A hi i’ ’ b.- ‘ ’

Jus patarkite tik,
Kaip baisiausia kova

Gal sukurti prieš musų Vergiją,

» Kad mus rankai tvirtai
Valia butų pilna,

Kad darytus belaisviu Givija

“štai pasiūlau asai”,
Viena tarė iš jų 

—Socializmą visai išnaikinti,

Prieš užgimsiant dar jam ;
Nieks nebuvo prieš mus. ’

Taipgi Laisvę kas troško pažinti...

šisai mokslas baisus, z
Mums dabar pražūtis:

Jis kas diena stiprėja-bujoja.

Išnaikinti jisai! — .
Tarė visos kartu.

(Net ii’ kumščia kita pagrūmojo)

Antroji išdidžiai 1 *1

Atsigėrus kraujų i .
(Šalę sosto jai indas stovėjo).

Tarė drutu balsu, *2

Rods, kad žodžiu vienu 
Ji pasaulį viena nugalėjo.

“Ir ne vien tiktai jis
Reikia mums išnaikint,

Bet ir mokslą ir Laisvąją Mintį,

Juos apkalkim grandims, 
Visa laimės šalis...

Mokslas, girdžiu, mus rengias suminti.

Mokslas žino tai vis; 1
Kas mums kenkia senai;

Kad jie Laisvąją Mintį pažintų,

Ji pirmoji visad,
Pasiryžus sukilt

Prieš tą jėgą,, jei priešas nerimtų.” i '

Jos sutiko linksmai , *
Patarimus' antros i

Joms ir pyktis, rojs, kiek sumažėjo. /

Laisvėn žvelgė niūriai. /
Tyloms keikė vis ją, (

Kol trečioji žmogysta kalbėjo... •
— (Tąsa ant 5-to pusi.)

t IMPERFECT IN ORIGINAL j



KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

Politikos Kliubas laikė savo 
susirinkimą šv. Petro salėj. Be 
kita ko nutarta artimiausiu lai
ku surengti bankietą su tam 
tikru programų ir šokiais. 
Bankieto šeimininkėmis būti 
apsiėmė pp. Dementienė ir Pa- 
/tūliuiĮienė, padedamos kliubie- 
čių vyrų. Plačiau apie tai 
bus paskelbta Naujienose, — 
tėinykite.

Toliau* susirinkimas priėmė 
d. Jelimovškio įnešimą, kad 
butų kuriam laikui nupigintas 
įstojimas į Kliubą. Nutarta, 
kad toks nupigintas įstojimas 
tęstųsi iųjo dabar iki sausjo 
mėn. 1924 m. Buvo dar kal
bama, kad tuo tikslu butų ren
giamos prakalbos, bet suma
nymas atmesta. Nežinia, kodėl 
kaikurie kliubiečiai bijosi pra
kalbų. Jie sako, kad prakal
bos tik sukiršina narius,o nau
dos neatnešą. Tiesa, pasta
ruoju laiku publika ėmė ne
besilankyti į prakalbas, bet 
man rodos, tik dėl to, kad rim
tų prakalbų niekas nė Uebesu*- 
rengė. Jas rengė tik Maskvos 
patrijotai. Tiesa jų kalbėtojai 
kalbėjo lietuviškai, bet ką jie 
kalbėjo?—vientik apie Rusiją, 
vien tik Rusiją garbino. Del 
to lietuvių publika ir atšalo 
nuo tokių “prakalbų”, nebesi
lanko į jas. Ištiesų, kada tik 
nueisi į komunistų surengtas 
prakalbas tuščia salė... Ma
skvos apmokamieji agitatoriai 
barškino ne barškino apie Ru- 

apie “komunizmą” — nic- 
įų nebenori klausyti; dagi 
ki.‘r aklai buvo jiems įti- 

dabar piktai nusisuka 
jų, nes pamatė, kad buvo 

ipgaudinėjami ir mulkina
mi.

Kas kita butų, be abejo, jei 
butų surengtos rimtos prakal
bos-ne apie Maskvą, ne apie 
Rusiją ir ne apie subankruta
vusį Ru‘sų bolševikų “komu
nizmą”, bet apie artimus savo 
širdžiai dalykus, — apie Lietu
vą, apie lietuvių reikalus, apie 
tarpusavio susišelpi mą—■ 
lykas butų visai kitas, 
esame lietuviai ir
mums labiau turi rūpėti ir ru
pi savi reikalai, o ne 
ne rusų, ne vokiečių 
kito.

Tat ir kliubiečiai

nuo

na učių Naujų Metų turėtume 
bent tris šimtus narių!

—Kluibo Slapukas.

Racine, Wis.
Sandariečių prakalbos ir balius.

Spalių 14 d i Union svetainėje 
vietos A. L. T. Sandaros 35 
kuopa ruošė prakalbas, o po 
prakalbų balių. Kalbėtojais 
buvo chicagiečiai p. S. Kodis 
ir p. S. V. Valančius. Tvarkos 
vedėjas M. Kasparaitis atidaręs 
susirinkimą pakvietė {kalbėt 
S. V. Valančių. Šis savo rim
toje kalboj nurodė lietuvių ko
munistų darbus ir jų klaidas. 
Matyt jiems tas nepatiko. Vie
nas po prakalbos pareiškė ne
pasitenkinimo kam kalbėtojas 
pasakęs, kad komunistai einą 
prieš lietuvių tautą. Dar S. 
Valančius plačiai aiškino apie

kviesdamas lietuvius prie tų 
organizacijų dėtis.

S. Kodis išdėstė lietuvių 
“Politinio Iždo” tikslą, nurodė 
Lietuvos klerikalų žalingus 
darbui daromus Lietuvai ir 
jos piliečiams. Baigė kalbą 
kviesdamas daugiau® rūpintis 
savo tautos reikalais.

šokiai pradėta tuojau po 
prakalbų ir tęsėsi iki 9 v. v.’ 
Kaimynai kenoshiečiai ir šį syk 
musų nepamiršo— buvo būre
lis atvykęs.

Kaip prakalbos taip ir ba
lius gerai pavyko. Pabaigoje 
prakalbų aidcų , surinkta $10, 
balius davė pelno daugiau kaip 
$20. Kalbėtojams ir visai pub- 

tariame ačiū už paramą.
—Meldinietis.

Indiana Harbor, Ind;

da- 
Mes 

visiems

svetimi— 
ar kieno

dirbkime 
visų pirma lietuviams naudin
gą darbą, šiuo tarpu pildyki
me* savo tarimą, kad iki atei-

“Bečlerių” Kliuhui ne kaip 
sekasi.

susi- 
bečle-

Kiek laiko atgal buvo 
organizavęs lietuvių 
rių”, vadinas senbernių 'kliu
bas, kuriam beveik visi vietos 
bečleriai priklausė. Buvo nu
tarę ir prisiekę nė vienas neve
sti, — išlaikyti nekaltybę iki 
grabo lentos.

Bet dalykas ne kaip vyksta. 
Skaistveidės ir mėlynakės žiū
rėk ktfrį ir įpainioja į savo 
tinklus, taip kad pastarais ke
liais mėnesiais jau apie pustu
zinis bečlerių kliubo narių 
“žuvo”. Nueis su kuria kru
tamu jų paveikslų teatran, arba 
vakaruškose išves kurią šokti

Laisvės Poema

(Tąsa nuo 4-to pusi.) .

Pagalvojus trumpai, 
Dar kalbėjo trečia, 

Nusišluosčiusi prakaitą juodą.

Kirsdama ant visų,
Net ant draugių savų — 

Jos ramybės sėdėt jai neduoda...

“Mokslą reikia naikint, 
Laisvą Mintį pamint;

Žmonės vėlei kad virstų galvijais,

Tad bus atlikta daug,
Nors dar lieka šis tas....

Kad mus’ triūsas neskraidžiotų vėjais...

' Kad nei viena tauta 
Negirdėtų balsų 

Šalę jos kur gyvena kaimynai.

x Kad nei viens nesiskųsi 
Ir nekeltų galvos;

Reikia jiems čia sutverti purvynai..,

Jų tad niekas neseks, 
Jei kitų nematys.

Dar kad Mokslo niekad nematytų,

Vergija vien juoda 
Viešpatautų čionai.

Mus’ valstija laimingai atgytų.

— pasisuks,* pasižiuręs į mėly
nąsias akutes, o mėlynosios 
akutės kiek arčiau prisiglaus
— ir bečleris sveikas dingęs... 
Priesaika, šventas bečlerystės 
stonas, nekaltybė ligi grabo 
lentos — trauk juo® visi devy
ni!...

Nors bečlerių kliubas deda 
visas pastangai kad gelbėti 
vo niemberius, maža kas 
padeda: vienas paskui kitą 
kliūva į meilės pinkles ir iš 
“nelaimės

sa- 
te-

pa- 
tos 

sunku beiŠsigelbė-

Iš bečlerystės stono išsižadė- 
juSių tenka paminėti ir p. P. 
Gar j anas. Apsuko jam galvelę 
panelė A. Buitvidaitė ir štai 
spalių 7 dieną įvyko jų vestu
vės. P. Garjanas — plačiai ži
nomas vietos lietuvių rate
liuose vaikinas, su visais kuo- 
drfųi gi ilgiausia i sugyvenęs.
P-lė Buitvidaitė, dar tik metai 
kaip atvykus iš, Lietuvos^ spė
jo taipjau plačiai su vietos 
lietuviais susipažinti ir savo 
grakštumu ir mandagumu ne 
vieną musų bečlerių žavėjo. 
Nenuostabu tat, kad jos 
krito šaunusis Garjanas.

Jųdviejų vestuvėsna 
susirinkęs didelis būrelis 
čių ir pavyzdingai linksminda
mies linkėjo naujavedžiams 
laimingiausio šeimyninio gy
venimo. -^Piršlys.

auka

buvo
sve-

PANELĖS SUSIDOMĖKIT

Iš Cedar Rapids, Ioiwa, mpms 
rašo:

Musų miestelis ne visai men
kas; turi suviršum 40 tūkstan
čių gyventojų. Darbai šiuo 
tarpu eina gerai ir uždirbame 
pusėtinai. {Lite tu vilų gyvena 
gerokas skaičius šeimynų ir 
nevedusių vyrų, bet lietuvai
čių panelių tai labai trūksta.

—Naujienų Skaitytojas.

Laiškas iš Lietuvos į 
brolį Amerikoje.

Juozuk! ar atsimeni tą sari kaimeli, 
Utenos apskrityje, netol Tauragnų? 
Ar atsimeni jame tą savo namelį, 
Kur gimei ir augai globoje tėvų ?....

Ar atsimeni ąąyę motę sengalvėlę, 
Atsimeni, kaip tąve mylėjo labai?
Ar atsimeni savo Uršytę seselę, 
Ir mane, Petrelį, nors kiek ar žinai?

Turbut rfežinai, 
Ir atmint nemanai....
Tai aš tau paaiškinsiu, mielas 

brolelį!
Manau, kad žinoti bus svarbu ir tau. 
Tik trokštu labai, kad šitą lapelį 
Paimtum į ranką .... Sakau:

/ 
Pilkenių kaimely jau nėr tos grintelės, 
Kur gimime, augom globoje tėvų; 
Kur buvo\grintelė, ant tosios vietelės 
Tik riogso puvėsiai, galai sąsparų....

1 
Ten liūdna, baisu, 
Žiūrint" širdžiai graudu....

Jau nėr tos močiutės, kuri mus 
mylėjo 

Ir savo sveikatą aukojo vien mum:

Visos šalta dvasia 
Atsidusę sunkiai, 

O trečioji nustojus kalbėti,

Taisės skraistą tingiai, 
Mirksnius žarstė piktai, 

Veidu ašaros ėmė blizgėti...

Skraidė vien liūdesiai 
Po jų rurnus plačius... 

Susimąstė, net visos pravirko,

Tik .galvojo greitai, 
Kaip sugniaužti sparnus 

Laisvei-pricšui kutris tik išsirpo...

—iMusų reikalai sau 
Visuomenės irgi — 

Ketvirtoji rimtai čia prabilo.

—“Nesuderinsim jų, 
Jie, jog priešingi mums 

Matot — visi prieš mumis sukilo.

Priešingumas sukurt 
Reikalinga visur, 

Viešpatauti tada tik galėsim,

Tik

Jas

Ką

Po miestus, bakūžes, 
Taipgi visur aplink.

pradėkim, kaip*vyks pažiūrėsim!”...

Čia veidai linksmesni;
Nes kibirkštis vilties 

aplanke, net visos šypsojo.

Laukė galo kalbos;
Jų ant rankų nešios, 

taip darbą rimtai sugalvojo.

Ji mirS... O tava širdis ar gailėjo? 
Jauteis, kad esi jos sunum? z

Visą gyvenimą tave vis minėjo, 
Tavuosius žodžius mum kartojo daž

nai...
Kalbėjo dažnai, kaip daug bėginėjo, 
Tada, kai “laisvės šalin” važiavai....

Ji vei*k6 dažnai^
Kad tu pražuvai....

Sesutė Uršytė už vyro išėjo 
Dalies nuo tavęs neregėjus....
Nė trumpo laiškelio nuo tavęs ne

turėjo, 
Nors mylėjo tave atsidėjus....

O tąjį brolelį, kurį palikai 
Vien mokant bėgioti po aslą, 
Dabar apie padėtį jo nežinai, — 
Jis mokos is knygos, iš rašto!

Gal ir bus‘jis žmogum, 
Tėvų žemės sunum. »

Tai čia nors trumpai tau duodu 
žinoti, 

Kaip persikeitė tavo gimtinėj 
Kai perskaitysi, prašau padūmoti, 
Jei turi dar širdį krūtinėj.

!
Tuomet tau bus aiškios šios mano 

žinutės, 
Suprasti iš jųjų galėsi plačiai, 
žinosi ir priežastį mirties močiutės, 
Tik sakau: pagalvok — žinosi gerai,—

Viską atsiminęs \
Stversips už krutinės!....

Petras Juška.
Pilkeniai, 11 ,
VIII. 25. 23.

Kova su narkotinių 
vaistų pardavėjais

Suvienytų Vaflstijųi valdžia 
veda kovą su nariais taip va
dinamų narkotinių vaistų par
davinėtojais.

Nuo rugpiučio mėn. 39 nar
kotinių vaistų prekiautojai ir 
suivirš už $12,000 morfino, 
kokaino ir heroino tapo val
džios suimta San Franciscoj. 
Vienas pirklys jpąsmerktas į 
McNeils Salą septynliems me
tams. Teismas turės dar nu
bausti 38 kitiite prasižengėlius.

Gydytojai Veteranų Biuro, 
kurie dirba tik veteranų ligo
ninėse ^isoj štiŲy stengdamj.es 
sugrąžinti sveikatą karo palie
gėliams, per ilgą laiką žiilojo, 
kad jų aršiausi priešai buvo' 
tie pardavinėtojai pavojingų 
narkotinių vaistų. Gal nėr 
nė vienos ligoninės šalyj, kur 
nepasisuktų narkotinių vaistų 
pardavėjai.

Yra žinoiųas faktas, kad 
vienos dienos( susidūrimas su 
narkotiniais vaistais pakenkda
vo viso mėnesio gydymui. Ir 
todėl Veteranų Biuro viršinin
kai, supratę svarbą, ir sten
gias naikinti kiek galint vi
sus narkotinius vaistų parda
vėjus. [FLIS],

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 

eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

-v“Vienas kito nebkęs, 
Neateis jiems galvon, 

Kad sukilti prieš musų vergiją.

Mes laimėsim tada
Ranka musų, laisva 

Pasiliks, kai atgims karalija”.

Visos pritarė jai; ;
Jaukus šypsniai greitai, 

Per jų veidus maloniai perbėgo.

Ir nudžiugę, linksmai 
Akymirksnyj vienam

Jos kalbas, patarimus pamėgo...

“ ’Tis theHeart’s Voice Alone 
Can Reach the Heart.”

—De Musset

ATRADIMAS telefono nebuvo pasekme, 
kad suradus budus susisiekimo, bet 

gilus žingeidumas ir širdingas noras išradė
jo, kad išgirdus žmogaus balsą. Peržiūrint 
visus mokinimo budus išrasta, kad galima 
girdėti ir gėrėtis gražia žmogaus dovana, 
balsu. Alexander Graham Bell išrado tele
fono principą
būti kurčiais jei mes esame 
nuo kito.

kuris daleidžia mums ne
atskirti vienas

PAPRASTAS žmogaus balsas 
girdimas tik keletą pėdų atstu, 
bet tas pats balsas kuomet jis 
yra kalbamas per telefoną jį ga
lima girdėti mylias ir tūkstan
čius mylių atstume. Tonai, gra
žumas, akcentai, skirtingumas 
balso, yra viskas labai gerai per
duodama klausant per telefoną.

Jūsų balsas tai jus patįs. Bell 
tolimesnių pasikalbėjimų telefo
nų systema gatavą patarnavi
mui dieną ir naktį ir tas balsas 
yra perduodamas į visud kampus 
šalies, į ausį mylimų draugų, šei
mynos narių, giminių ir biznio 
žmonių, arba bile vienam sU ku
riuo jus norite pasikalbėti]

Telefonas yra tarptautinis in
strumentas, padarantis visus 
žmonės kaimynais.

“Stalion-to-station” 
long distance calls 
meet almost every re- 
ąuirement and the day 
rates are about 20% 
lotverthanfor“ person- 
to-person” calls. Eve- 
ning rates are about 
50% and night rates 
about 75% lower than 
day rates Jor “station- 
to-station” calls^ būt 
no rate is reducedbelov) 
25 cents. Consult the 
telephone directory for 
further details or call 
“Long Distance,'’

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Nauji Tru-Fit Akiniai
DYKAI Išbandimui

Nesiųskite 'pinigų t U
Aš nepaimsiu ned vie- 

tio cento kol jus nebusite 
Užganėdintas. Aš garan- 
tuoju tikrą pritaikymų ap 
ba nerokuosiu jums nieko.
Aš pertiki’inau daugiau 

kaip 200,000 vyrų ir mo- 
terų, kad mano dideli True Vision akiniai,

'PINIGŲ .
—l VI—

jus nebusite
Aš

I IR Iš 1 < ET U VOS ANT SUVIE
NYTU VALSTIJŲ VAL- 

DŽIOS LAIVŲ. 4 l|
Jtfti keliaukit •mi
giui po priežiūra S. 
V. Valdžios Greiti 
laivai, pūtikus val- 
gftai, dideli kam

bariai, aklrtintfl 
aPba šeimynoms, 
visokį patogumai— 
negalite gaut dau
giau už jūsų pini
gus. Išplaukimai 2 
kartu kas savaitė i

portus. *Bremen'ą ir kitus
S. 8. Leviathan ................ ... Oet. 2«
8. 8. Pres. Koosevelt ........ ...... Oet. 23
8. 8. Pres. Filmore ......... ..... Not. 8
8 S. America .................... 13
8. 8. President Harding ... .... Oet 27
8. S. President Arthur .... ....... Dec. 5
8. 8. Geo. Washington .... ....... Dec. 13

Del kainų ir informacijų rašykite:

UNITED STATES LINES
110 So. JDearborn St., Chicago.

lokaliai agentai visuose miestuose.

Valdantieji Operatoriai dėl
UNITED STATES 8HIPPING BOARD

PINIGUS LIETUVON
dienas 

dienas, 
ausisie-

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogyn|

Kreipkitės
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

- --------------- r"

iEWY0RK
HAMBURG

S

Puikus 
rėmai pagra
žina veidą. 
Nesiųskite nei
ATSIŲSKITE
Ritholz Spectacle Co., Dept. F L. 5 
1462-64-66 W. -

Atsiųskite man
10 “ . ------
Jei man jie
$3.98. ,/d I<V, <XD nURl^.UlOlU
ir už tai nieko nereikės mokėti.
Vardas ........................ .'... Amžius.
Pašto Ofisas ................
Gatvė ir nuipeitis ....
Box No ........... R F D

cenfo aš užsiimu jums
KUPONĄ ŠIANDIEN.

Madison St., Chicago, III 
porą akinių dėl 

dienų DYKAI IŠBANDYMUI, 
patiks aš užmokėsiu 

Jei ne, aš sugrąžinsiu /juos

State

Garsinkities

Penkta rengės kalbėti:
Atsistojus sunkiai, 

Prėjus laistę dar koja pamynė N

Ir iškerus kraujų
Pilni kaukuoli dvi 

Sau pamanė:*--“Laisvesnė gadynė!”

—Sumanyta gerai, 
K To dar vis negana; 

Padarykite žmones galvijais;

Įbaugykit teismu, '
Nei malda nepadės, 

Tada juosius alsinsimi korimais.
< ■' , • į ‘ >. • į

SpauSkit ašaras jiems
Netikėtoms kančioms

Dar kalėjimais, baime prispaustais.

IŠnaikinsim viską:
Musų sostai sušvis 

Ir šypsosis vergais tik pagautais.

torų, kad mano dideli "True Vision" akiniai, su 
frražiais shell rčmais, yra puikiausi ir stipriausi 
hkiniai kokius pralima gauti. Jie apsaugos juąų 
akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėji
mų. Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardų, < adre
sų ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai ir pa
rankiai jie pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arba arti, dienos šviesoje ar 
prie Įtampos.

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygus 
akiniams kur kitur mokama $15, atsiųskite tik 
$8.98, arba sugrųžinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. Išbandykite juos 10 pilnų dienų 
mano Rizika ir mano iškasėtais. Atsiųskite kupo- 
ponų tuojau. Nesiųskite pinigų!

Valkus gold filled antausiai nesužeis labiausiai 
minkštų ausų

“Naujienose”
Jog valdovų tarnai — 
Tai budelis žiaurus, 

Jis didingas ministeris musų.

Taip darysim visur;
Darbo žiedas bujos

Aš kovoj niekada1 nepagriusiu.—

> Palingavo galvas
Visos dvasios rimtai...

Dabar rengės šeštoji kalbėti

Visos laukė naujos, 
Dar prabilstant kalbos;

Nutarimai turėjo skubėti...'

“Toks griežtumas bausmių 
Ir greitumas šaunus

Puikus darbas. Tai mus sumanytas!” 

šaukė šešta dvasia, f - = 
Jos krūtinė silpna K j

Trukšmą kėlė, lyg rudenio rytas. ,

—“Vienok yra sielų
Kur nebijo baiu&męs, 

Kur gyvybę už laisvę aukoja, r

Taip

Mus

Daug žmonių yra tų , 
Senai1 mus užkeiktų 

rūstybę išgirdę kvatoja... j

Norais -silpninti juos, 
Karštą dvasią vėsyt;- 

mes valdžią įvesime savo, i

Sielos kančias gimdyt
Jas gi, skleisti tarp jų...; 

budelis j y kraujo ragavo...

UNITED AMERICAN LINES 
(HARRIMAN LINE) v 

JOINT SERVICE WITHk 

; HAMBURG AMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į visas 

dalis 
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitą ii 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais de luxe 

“Resolute”, “Reliaace" 
"Albert Ballin” 
“Deutachland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
1 sažleriue ir populiariiki laivai 

"Mount Clay", Cleveland, "Han- 
1 sa”, "Thuringia" ir "Westphalia” 

su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph SĖ, 
! Chicago, III.

I Arba bilo autorizuoto agento.

Dora nedera mums: 
Ji auklėja jėgas,

Tad supūdyti ją tiktai reikia —

Sako — žukit greičiau 
Dora, jėgos, drąsa”— 

(Čia jau visos vienodai tam veikia)
4

Paskutinė mintis 4
Teko skleist septinta;:

Ji išgėrusi kaukuolę kraujo, i.

Spaudė Laisvę ranka, J
Piktyj skendo visa

Keikdama vis ant pranašo naujo...

—Šalin mokslai visi, ' 
Sk’eidžią laimę žmonėms, 

Tegyvuoja baisiausias vien karas!

Karas nebaigiams, ne, i
Jo pražūtis sapne... j|

Tegu kauja jis žmones lyg aras!...

Te upeliai kraujų > 1
Žemę dažo rausvai,

O mums — pokilis naujas ir naujas...]

Kaip puiku būt žiūrėt
Į krūvas negyvų, 

O 'iš j srovė plūstų—tai kraujas.
į MuSų daina dainų

Tyliai plauktų visur, 
Gi vergija juoda čia bujotų.

Musų Rojus brangus —
Musų valios dangus 

Visiems amžiams tada atsistotų.
(Bus daugiau)

Ji

| IMPERFEGT IN ORIGINAL1

stengdamj.es
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Mokslas suprantamai išdėstytas
Rašo Dr. A. J. Karalius

Eteras.
Sakoma, kad visa visata lai

kosi etere. Tiesa, tūli fizikai 
atmeta etero buvimą, }>et 
mums vis-gi reikia susipažinti 
si? etero ypatybėmis, 
etero mes negalėtume 
dalykų suprasti. Eteras 
tas išaiškinimui šviesos 
m o energijos per tuščią 
šviesai atkeliauti • ima

nes be 
daug 
išras- 
ir eji- 
erdvę. 

. laiko.
Saulei užtekėjus tiktai už aš- 
tuonių minučių mes ją pama
tome. Reiškia nuo saulės įki 
žemės (93,000,000 mylių) švie
sa atkeliauja į aštuones mi
nutes. šviesa keliauja bango
mis. Mes žinome, kad ir bal
sas keliauja bangomis; balsas 
sudarytas iš bangų oro, van
dens arba medžio — arba ko
kios nors kitos medžiagos, per 
kurią balsas keliauja. Įdėjus 
varpelį į stiklinę ir išėmus vi
są orą, balsas išnyksta. Balsas 
negali kelianti tirštumoje. Mes 
matome varpelį, bet negirdi
mų: reiškia šviesa gali keliau
ti pųr tuštumą. Toji nemato
ma medžiaga, per kurią šviesa 
gali keliauti, vadinasi eteras, o 
tasai eteras užpildo visą erdvę 
ir medžiagą. Tarpe musų ir 
žvaigždžių yra erdvė. Mes ma
tome žvaigždes, šviesa atke
liauja iki žemės, nors ir šim
tmečius reikėtų keliauti. To
dėl mes ir suprantame, kad 
eteras dutoda šviesai galimybes 
keliauti, o mums 
t i. Visa energija, 
liavo nuo saulės į 
kuri šimtmečių 
nebuvo vartojama, kuri dabar 
atlieka musų sunkiausius dar
bus, — visokia nuo 
keliavusi energija, z 
per eterą. Be šito 
perleidėjo, be etero, 
m ė butų negyva.

Mes jau sakėme, 
sa sudaryta iš bangų arba Vil
nių. Eteras .perleidžia banga
vimus arba vibracijas. Šviesos 
bangos nelygios; raudonos 
šviesos bangos iIgiaitetios, vio
letinės — trumpiausios. Musų | spektroskopą, 
akys nevisas šviesos 
pagauna;

jau esame sakę. Įkiškite pa
gaikštį (geležinį) į ugnį. Ang
lių dalelyčių judesis perduo
da dalį savo energijos pagaikš
čio dalelytėms. Dabar judesis 

pasididina ir mes jau? prade
dame jausti šilumą. Vėl įkiš
kite pagaikštį į ugnį ir įkaitin
kite iki 500 C. Jisai pradės 
degti. Geležies dalelytės dabar 
dar smarkiau juda, jų judėji
mo bangos jau trumpesnės — 
ir mes pradedame matyti tas 
bangas: mes matome šviesą.
O nufotografuoti jų dar ne

galima. Šildykite ilgiaus, elek
tronai pradlės dar smarkiau 
suktis, pasidarys balta šviesa. 
Elektronai pradeda greičiau 
apie savo branduolčlį suktis, 
dabar jau trilionus kartų per 
sekundą. Įkaitinkite pagaikštį 

kol šviesa pasidarys 
dabar apart matomų 
atsiranda nematomų, 
galima nufotografuoti; 
dar trumpesnių iki X 
lių, kičrie perlęnda per
(per atomų tarpus) mėsos ir 
kaulų.

Virš dviejų šimtų metų at
gal buvo įrodyta, įkad šviesa 
keliauja 600,000 kartų grei
čiaus, negu balsas. Apie Jupi
terį, kaip sakėme, sukasi me
nuliai. Jie nueina, nuslenka ir 
kitoj pusėj pasirodo. BuVo pa
stebėta, kad Jupeteriui esant 
toliausia nuo žemės, mėnu
liai išlenda 16 minučių ir 36 
sekundas vėliaus, negu kada 
J upe toris yra arčiau s,i a miteli 
žemės. Reiškia šviesai reikėjo 
tiek laiko perlėkti per pasidi
dinusį tolį. Tada tolis nebuvo 
tikrai žinomas ir šviesos grei
tumas neišmatuotas. Dabar 
mes žinome tolumą^ ir galime 
lengvai išmatuoti šviesos grei
tumą.

Dabar tikrai žinome, kad 
šviesa lekia 186,000 mylių per 
sekundą.

gelsva; 
bangų, 
kurias 
paskui 

spindu- 
a tomus

šviesą maty- 
kuri atke

lti ūsų žemę, 
šimtmečius

saulės at- 
atkebavo 
energijos 
musų že-

kad švie-

aliejus. Atmosfera visą dieną 
skirsto Šviesos bangas. Mėlynas 
dangus reiškia štai ką: mažu
tės viršutinio oro dalytės pa
gauna trumpesnes bangas ir 
jas išplėtoja, išskirsto. Labora
torijoj galime padaryti mėly
ną dangų labai lengvai. Pul
kus Alpų rausvumas saulei te
kant, raudonumas saulei besi
leidžiant reiškia išskyrimą rau
donųjų Šviesos bangų kai sau
lės šviesa eina per tirštesnius 
oro sluogsnius.

Paskui gamta vienas ban
gas atmuša, kitas absorbuo
ja (sugeria) ir tuo budu pasi
daro įvairių įvairiausių, ' spal
vų. Štai juoduma, kuri sugeria 
visą šviesą. Baltuma viską at
muša. Kas atsimuša priklauso 
nuo elektronų vibracijų. Ap
lamai sakant, elektronai gau
na srovę trilionų įvairių ban
gų, jie sugeria ilgąsias, viduti
nes arba trumpąsias 
ir mums pagamina 
matomų įvairiausių 
Tūluose atsitikimuose 
nai spinduliuoja dar 
saulės nusileidimo. Tada mes 
gauname jų nematomą šviesą 
ir su ja galime fotografijas 
nuimti. Kiti kūnai juda sykiu 
su šviesos bangomis ir leidžia 
joms pereiti (pv. stiklas).

džius namams, < kaip vėliaus 
pamatysime. t Medis kyla aukš
tyn, kad šitos šviesos bangas 
pagavuls. Musų’ anglių kasyk

lose, senovės gadynių išnyku
siuose miškuose, yra milžiniš
kos krautuvės saulės šviesos, 
kurią mes dabar naudojame 
kiek galėdami.

X-spinduliai tai patsai ga
las, aukščiausia oktava ban-

gų serijų. Jos labai mažos, tos 
x-spindulių bangos, bet smar
kios be galo; fizikas ir jų sek
retus jau4 žino. Tyrinėjimai 
įrodė šitų spindulių bangų il
gį. X-spindulių bangų ilgis 
šimtatūkstantinė dallis ;mįli- 
metro, o milimetras dvide
šimts penkta dalis colio.

Paskutiniu laliku patirta, 
kad ir šviesą kontroliuoja gra-

vitacijos
I šviesos j

i dėsniai. žvaigždės 
_____ spindulys, eidamas pro 
saulę, linksta prie saulės, nes 
saulė pritraukia. Prof. Edding- 
tonas sako, kad šviesą galima 
pasverti, kad galime kalbėti 
apie svarą šviesos, kaip kad 
kalbame apie svarą cukraus. 
Jisai išskaitliavo, kad kas me
tai musų žemė gauna 160 to
nų šviesos nuo' saulės.

Gal jums reikalingi 
akiniai

bangas, 
gamtoje 

spalvų, 
eilektro- 
ilgai po

šviesa be šilumos.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS

Mėlynas dangus.
Mes jau esame kalbėję apie 

esame nujodę, 
bangas I kad spektro s'k opa s suskirsto

pagauna; trumpesnes bangas, Į šviesą į spalvas. Gamta nuo- 
tokias, kokių akys nepagauna Hatps suskirsto šviesos bangas 
ir mes negalime matyti, gali- i skyrius, į spalvas. Vaivorykš- 
ma nufotografuoti. Galima te visiems žinomas reiškinys
rasti dar trumpesnių bangų I Vra gamtos. spektras. Tą patį
iki prieiname prie mažiausių | padaro ant gatvės palietas 
spindulių, vadinamų X-spindu- 
liais, apie kūrintos jau esame 
kalbėję.

Eteras perleidžia ir ilgesnes 
negu šviesos bangas. Fotogra
fija surado penkis kartus il
gesnes bangas, negu violetines 
šviesos bangos. Prie nemato
mų bangų galime priskaityti 
šilumos bangas. Šiluma ir-gi 
keliauja per eterą; mes ją ga
lime jausti, bet nematome, 
nors šilumos bangos ilgesnės 
už šviesos bangas. Yra dar il
gesnių bangų, kurių musų pa
jautos nepagauna; šitas ban-, 
gas galime pagauti tam tikrais 
instrumentais. /Bevielinio tele
grafo bangos gali būti kelių 
mylių ilgio, musų pajautos jų 
nepagauna, vienok žinote, kad 
tam tikras, instrumentas jas 
labai gražiai pagauna. Apart 
to, turime dar elektro-magne- 
tinių bangų. Šviesos, šilumos 
ir elektromagnetinės bangos 
labai panašios, skirtumas tik-l 
lai jų ilgy.
Matoma ir nematoma šviesa. I

Jei šviesa sudaryta iš etero! 
bangų, tai kas pagamina tas! 
bangas? Sugrįžtame prie elek-| 
tronų: visi medžiagos atomai,! 
kaip sakėme, sudaryti iŠ elek-| 
tomų, kurie ytin dideliu smar-| 
kuinu juda, kruta, sukasi ap-| 
linkui branduolelį. Elektronui 
j įdėjimas gali būti sugreitin-i 

tas arba sulėtintas kokių nors! 
išlaukinių įtakų.

Ir kietos šaltos geležies da-| 
lėlytės juda, kruta. Musų nėr-1 
vai negali pagauti geležies da-[ 
lėlyčių vibracijų, bet MistiekĮ 
judėjimas yra ir didelis, kaip!

Tuli daiktai žiba, 'turi savo 
pušies šaltą šviesą. Labai svar
bus dalykas šita šalta šviesa ir 
praktiškai labai visus intere
suojąs reiškinys. Jei mes galė
tume pagaminti šviesą be ši
lumos, mes padarytume mil
žinišką darbą. Dabar mes su
naudojame vos 10% gamina
mos šviesos: šviesą •gandinda
mi mes kartu gaminame šilif- 
mos bangas ir ultravioletines 
bangas, kurios mums nereika
lingos, kurias mes nenaudoja
me. Fosforas gamina šviesą be 
šilumos, bet fosforas turi ne
malonų kvapsnį. O musų dirb
tinė šviesa ne tik perbrangi, 
bet dažnai prastos spalvos. 
Kartais mes nuperkamo švar
ką prie dirbtinės, šviesos, o pa
skui mums jo spalva nepatin
ka. Dirbtine šviesa neparodo 
tas spalvas, kurias saules spin
duliai mums parodo.

Už violetinės šviesos bangų 
randama trumpesnes ir grei
tesnes ultra violetinės bangos, 
kurios labai brangios fotogra
fui. Šitos bangos (šviesa) au
galams suteikia chlorofilą, pri
rengia mums maistą ir me-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Dovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didele eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3X)0, gaus šių 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienus metinis skaitytojas arba narys gaus Šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

SANDARA
327 E Str So. Boston, Mass. •

Pirma ir paskutinė proga 
tiems, kurie mėgsta 

pasiskaityti
KNYGOS UZ PUSĘ 

KAINOS
Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Au.jrikos Pilietis..................................
Barbora Ubrika............................... —
Darbas (romanas)...... ........... ......
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija 
Ghidi-Ludi (eiles) ....... :........................
Kas Išganys Liaudį........... >................ .
Kdfe Yra Socializacija............... ..........
Macbeth (Drama).................... u.........
Macbeth (Drama) apdaryta..............
Maratas.........................  —.................
Mįslių Knyga :................... ....................
Nuosavybes išsivystymas..................
Palydovas .......................... ...................
Pasakojimas apie Jėzų........................
Pašakos (Soc. Dem. leidinys)............
Skaitymai .............................................. 
Socializmo Minties Blaivumas.......... .
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta)....
Minikų Kunigų darbai Filipinuose................
Namai Pragarai ..................... ...........................
Padavimas pas įvairias tautas........................
Paskendusis Varpas (drama) ........................
Aukso veršis (drama)................ :................. .
Spąstai (komedija) ............................................
Trimitas......... ......................................................
Vokiečių jieprigulm. Soc. Programas ............
žemaitės Raštai...................................... :..........
Apie Rusų Politines Partijas..........................
Audėjai (drama)................................................
Janonio Raštai.....................................................
Kaip žmogus mąsto................................. .........
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas.......................... .
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija......
Lokis (lietuvių legenda) ................
Moralybės Išsivystymas..................
Mulkių Apaštalas..............................
Musų žinynas .................................. .
Gera Galva......................... ...............
Gyvulių Protas..................................
Iš širdies............... ............................ .
Kas yra taip, o kas ne taip..............
Kelias į. Socializmą...........................
Kryžius (drama) ............. •..............
Kur Protas (komedija).................. .
šešiolika Kristų ............... ;................
Slepemingoji žmogaus didybė.......
Teisingos Paslaptis.............. ,T...........
Tėviškė............ .......... ?............:.......... .
Bludas (romanas) .............................
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos•

$10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiusk money orderį arba čekį

.... 25c

.... 50c

.... 75c

.... 50c

....50c

.... 50c

.... 15c

....75c
$1.00

.... 10c
$1.00

.... 50c
.... 50c
....20c
.... 20c
.... 40c
$1.00
$1.50
....35c
.... 10c
.... 20c
....50c
....15c
....15c
....10c
....35c
....50c
....30c
....50c
....50c
.... 15c
$1.25
....25c
....10c
.... 15c
....25c
....15c
.... 75c
.... 10c
$1.00
.... 15c
....50c
.... 10c
... 30c
.... 10c
.... 30c
.... 25c
.... 25c
.... 10c
$1.00
.... 30c

Adresuok:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad .raidės su
silieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiurėįf- 
mOj ašarų bėgimą ir galvos sksu- 
dėiimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės Šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETĄNA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avo. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
dėtos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Septintadieniafa f r. iki 12 dienos.
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PINIGAI
ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St

Rockford, UI.

l’l * 1 IMI ! i f 
•’l ‘r'P.'lli , 1*1' ‘i i iii

PINIGAI
Iš ‘ .

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim

iausia įstaiga pasiunti

mui pinigų Lietuvon 

yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington. 

... ■■ ,

Fine for Lumbago*
Musterole drivea pain away ano 

beings in ita place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It ia a clcan, vvhite ointment, mada 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLAST E F

| IMPERFECT IN ORIGINAL
___________ _ _____



Trečiadienis, Spalio 17,192* V,

CHICAGOS ŽINIOS
Anglijos parlamento na

no pranešimas
Amerikos darbininkai turi sukurti savo partiją 

sako George M. Dalias.
Anglijos darbininkų judėjimas 

prieš 20 metų.
Pereitą sekmadienį Socialis

tų Partijos mitinge darė pra-' 
nešimą George M. Dalias, An-i 
gi i jos parlamento narys ir vie-j 
nas žymesnių Darbo Partijos- 
veikėjas. Mitingas įvyko Ma- 
chinist Hali (113 S. Ashland

Visų pirma d. Dalias pareiš
kė, jog jis nemanąs Amerikos 
darbininkus mokyti, kaip ir ką 

daryti. Tai jų pWčių 
Jam esą rupi tik pa- 
apie Anglijos darbi- 

judėjimą paskutiniais 
O tai 

ir 
ku-

jie turi 
reikalas, 
pasakoti 
ninku
keliais desėtkais metų, 
gal bus naudinga žinoti 
A merikos darbininkams, 
rie pastaruoju laiku lyg pra
deda nusiminti ir nebetekti 
vilties, kad kas nors butų ga
lima padaryti Amerikoje. Gi 
tikrenybei tokiam nusimini
mui nėra mažiausio pagrindo.

1900 m. ' Anglijos Darbo 
Partija turėjo parlamente tik 
du savo atstovu, o šiandien ji 
turi 114 attsųvus ir yra kara
liškos valdžios 
ja.

Taigi *į porą

opozicinė parti-

desėtkų metų 
tiek sustiprėjo, 

jog Anglijoje dabar visai rim-. 
tai kalbama, kad jau visai ne
betoli tas laikas, kuomet jai 
teks atsistoti prie valdžios vai
ro. i

“Gerų žmonių” politika.
Prieš tris dešimts metų An-i 

gi i joje dėjosi tokių pat daly
kų, kokie dabar dedasi Ame-i 
rikoje. Tarp darbininkų vadų 
irgi buyo , Jokių. f atbukėlių 
(logies), kurie tvirtino, jog( 
amatinės unijos neprivalo kiš
tis į politiką, neprivalo politi
koje tureli savo liniją. Esą.- 
jie privalo rinkimų metais 
remti “gerus žmones”. Ir uni-1 
ių darbininkai darė taip. Bet* 
tie “geri žmonės” parlamente 
nieko gera darbininkams ne-i 
duodavo. Kartais jie gan1 
karštai pakalbėdavo, parėkau • 
davo, — lai ir viskas. Bet kadi 
turėti savo atskirą politiką,— ■ 
to pas juos nebuvo. —Jie pri-' 
sišliedavo prie Liberalų Parti
jos. O tarp liberalų ir kon
servatorių skirtumas yra tik 
toks, kaip tarp šuns, kuris uo-l 
degą vizgina į šalis, ir šuns,! 
kuris vizgina uodegą žemyn ir!

re pasakaitė apie Kentucky 
valstijos negrą, Jonnsoną. Rin-I 
kimų dienoje Johnson labai; 
linksti atvyko į balsavimo vie-į 
tą. Kandidatas šypsodamas iri 
maloniai pasiliko jį:

4*-as Johnson, ar jus jauį 
balsavote?

— Dar ne, pone.
—Bet juk jus balsuosite? 1 
—Žinoma, pone.

Keliom valandoms prabėgus 
Johnson vėl atvyko į balsavi
mo vietų. '

—Ar jus dar nebalsavote, p.1 
Johnson, — pUklausė kandida
tas.

—Dar ne.
—Bet juk jus balsuosite?
—Tikrai taip. ' , b
Vėlai vakare Johnson ir vėl 

atvyko į balsavimo vietą. Kan
didatas nustebo:

—-'Nejaugi jus dar 
vote, p. Johnson.

—Nebalsavau.
—.Bet kodėl?
—Aš iš patyrimo žinau*, kad 

prieš balsavimus su manim 
labai mandagiai apsieinama ir 
daug man žadama. Bet kaip 
tjk aš paduodu savo balsą, —’ 
niekas manimi nebesi interesuo
ja' 
nors 
nim

nebalsa-

Tat nusprendžiau, kad 
vieną ištisą dieną sū ma- 
aukšti žmonės skaitytų-

“gerų žmonių” prie nieko 
neveda, jie ėmė galvoti 
sukūrimą savo partijos. 
1887 m. smarkiai veikė

Nepriklausoma 
Tos partijos 
atstovu.
m. Amatinių

Darbo
Hardie

Unijų 
darbi-

Taip daro “gerieji žmonės”: 
rinkimų metu jie nepaprastai 
malonus ir viską žada, bet po 
rinkimų>—nugarą atsuka.

Darbo Partijos augimas.
Kuomet Anglijos darbinin

kai pilnai įsitikino, jog rinki
mas 
gero 
apie 
Nuo
Fabian draugija. Įvairios so
cialistų organliza^jos varė 
plačią agitaciją. Ir štai 1892 
m. į parlamentą tapo išrinktas 
Keir Hardie, o 1893 m. susi
kūrė 
Partija, 
ir buvo 

1899
kongresas nutarė, kad 
trinkai turi stengtis pravesti į 
parlamentą savo kandidatus. 
Buvo sukurtas “Darbininkų 
Atstovybės Komitetas”?, kiurio 
garbės sekretoriaus pareigas

MacDonald, 
Patrijos va

tas komitetas 
kandidatų, iš

ėjo J. Ramsay 
dabartinis Darbo 
das. 1900 m. 
pastatė 15 savo 
kurių tik du tapo išrinkti į
parlamentą. O jau 1906 m. 
susikurusi Darbo Partija pra
vedė 4 parlamentą 29 savo kan 
didatus. Tai buvo nepaprastas 
siurprizas. To niekas nesiti
kėjo. 1918 Jin. Darbo Partijos 
atstovų parlamente buvo 60, 
o 1922 m. jų skaičius pašoko 
iki 142, gi papildomieji rinki
mai davė dar 2, — tokiu bil
du Darbo Partija parlamente 
dabar turi 144 atstovus.

Darbo Partijos įstatas.
Anglijos Darbo Partija sa

vo sąstatu* yra neįmanomai 
marga. Net parlamente ji tu
ri įvairių žmonių: juodo dar
bo darbininkų, mokytojų, žy
mių profesorių, rašytojų, x ad-į 
vokatų, daktarų, inžinierių ir< 
net faibrikininkų. Taiip daly-

SOUIRE EDGEGATE

Darbo Partija atsistos prie vai-! 
džios vairo. Lietuvių Rateliuose

tikslo.
seniau
metus 
buvo

ir dabar.
X

Anglijos 
juokdarių

kams esant, regis, partijoje ne
būtų galima nustatyti bendros 
politikos, bendros veikimo li
nijos. , Bet taip nėra. Darbo 
Partija apima visas Anglijos 
gyvenimo sritis. Ten sutelpa 
visokie žmonės, kurie laikosi 
tos nuomonės, jog dabartinė 
tvarka turi būti pakeista. 0 
kad Darbo Partija ištikrųjų 
ryžusi tvanką keisti, tatai pa
rodo kad ir Philip Sno^deno 
pagaminta trezoJiuoija, kuri 
buvo Skaitoma ir svarstoma 
parlamente. Toje rezoliucijoj- 
je be jokio dvejojimo buvo 
siūloma suvisuomeninti gamy
bos įmones. Ir ta rezoliucija 
išreiškė Darbo Partijos politi
ką!

Darbo Partija atmeta prie
vartą. Ji yra pilnai įsitikinusi, 
jog legaMnemis priemonėmis 
ji gali atsiekti savo
Pėrlam entas

Prieš kelis 
parlamentas
vadinamas šauniausiu klubu 
visoje Europoje. Ir ištikrųjų 
tai buvo linksma vieta, kur su
sirinkdavo puošnios damos pa
žiopsoti. Parlamento bufete 
buvo galima gauti ne tik 
“minkštų”, o ir pusėtnai “kie
tų” gėrimų. Parlamento na
riai irgi ne dirbti eidavo, o tik 
linksmai laiką praleisti. Laike 
posėdžių jie be niekur nieko 
kalbėdavęs! tarpu* savyje.

Visai kitaip atrodo parla
mentas dabar. Darbo Partija 
jį išjudino, reformavo. Reikia 
žinoti, kad kiekvienas Darbo 
Partijos narys parlamente pri
klauso kuriai nors komisijai: 
švietimo, užsienio reikalų, in
dustrijos, agrikultūros, laivy
no, etc. Tos komisijos nuo
dugniai studijuoja pavestu^ 
joms klausimus. Ir kokis tik 
klaupsimas nekiltų parlamente, 
Darbo Partija visuomet/ yra 
gerai apsipažinusi su juo, ir 
gali kalbėti ne pagraibom, o 
autoritetingai.

Pats parlamentas irgi nusto
jo buvęs klubu. Yra nemažai 
atsitikimų, kuomet posėdžiai 
visu- įtempimu tęsiasi nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. ryto se
kamos dienos.
Ką jau yra nuveikusi Darbo 

Partija.
. Nesenai valdžia sumanė lai
kytis “ekonomijos”. Girdi, val
stybės išlaidos esamuos nebe
pakeliamos, reikia biudžetas 
mažinti. Galvojimas visai tei
singas. Tik nelaimei ta “eko
nomija” skaudžiausiai užgavo 
bedarbes moteris. Mat valdžia 
skyrė bedarbėms pašelpą, ku
rią ekonomijos išrokavimais 
ir sumanė panaikinti. Parla
mente kilo triukšmas. Kai ku
rie Darbo Partijos nariai tapo 
prašalinti iš posėdžių. Bet galų 
gale valdžia turėjo nusileisti ir 
prisižadėti, jog ir toliau šelps 
bedarbius.

Jeigu darbininkiškos organi- 
zacijos turi kokių nors nesusi
pratimų su darbdaviais ar vald
žia, tai Darbo Partijos advo
katai veda darbininkų bylas. 
Parlamente Darbo Partija turi 
žymiausi Anglijos advokatą. 
Tokie dalykai, kaip drausmių 
išdavimas prieš darbininkus, 
Anglijoje nieku* budu nebūtų 
toleruojami.

Darbo- 
aiškiai 
ar vė- 

vadeles j

Nepaprastas Anglijos 
Partijos sustiprėjimas 
rodo, jog ji anksčiau 
liau paims valdžios 
savo rankas. Į tai, kad MacDo
nald dalyvavo karaliaus pokily- 
je, Anglijoje žiūrima be jokio 
susijudinimo. Rįmti ir sveiko 
proto darbininkai saiko, kad taij 
reiškia nieko daugiau, kaip tikį 
karaliaus nusilenkimą. Juk Įkąrą 
liui gal visai neužilgo gali pri
sieiti Darbo Partijos vadą kvie-[ 
sti, kad sudarytų vaildžią. Tat| 
visai natūralu, kad karalius! 
norėjo susipažinti su busimu 
valdžios galva. Apie kokią nors 
išdavystę gali kalbėti tik tie, 
kurie nemoka ir negali prptau- 
u- ■ -

Ta Anglijos Darbo Partijos! 
istorija gali sustiprinti Ameri
kos darbininkuose viltį, jog ir 
čia į kelis desėtkus metų dar
bininkų judėjimas gali taipjau: 
sutvirtėti. Bet Amerikos dar-j 
bininkai tu’rės sukurti savo po-į 
litinę partiją, turės atsižadėti, 
nuo “gerų žmonių” rėmimo poi 
litikos. O kuomet tai bus įvy-į 
kinta, tai gal į visai trumpą lai-Į 
ką Anglijos’ socialistas premie- 
ras pasisveikins’ su Amerikos! 
socialistu prezidentu...
Lloyd George — diskredituotas 

politikierius.
“Kam atstovauja Lloyd Ge

orge — žmonėms ar valdžiai?/ 
buvo paklausta kalbėtojo.

Dalias atsakė, kad Lloyd Ge-’ 
orge atstovauja tik Lloyd Ge-J 
orge’ui, — ir niekam daugiau. 
Jis yra diskreditotas politikie-* 
rilis, kuris nebėra reikalingas i 
nė valdžiai nė žmonėms. Angli
joje niekas rimtesnių žmonių, 

nemano, kad jis kada nors vėl1 
atsistotų valdžios. • priešakyje. 
Jo daina jau sudainuota. Bet 
kad jis yra nepaprastų gabumų 
žmogus, ir kad Anglijos poli
tikoje jis vaidino nepaprastą 
vaidmenį, — to Užginti negali
ma. •;
Darbo Partija ir komunistai.

Buvo pakĮgusta, kokie yra 
santykiai Darbo Partijos 
ir komunistų. Dalias atsakė, 
kad Darbo Partija neturi ir ne
nori turėti nieko bendra su ko
munistais. O tai dėl to, kad ko
munistai visokiais budais nie
kino Darbo Partiją, Partijos 
narius jie* kitai p ir nevadinda
vo, kaip tik išdavikais, parsi
davėliais, kapitalistų bernais. 
Bet kitomet jie pradėjo nebete
kti įtakos, tai pasiūlė Darbo 
Partijai sudaryti su jais “ben
drą frontą”! Sudaryti bendrą 
frontą su išdavikais! Supranta
ma, kad Dargo Partija visu 
griežtumu atsisakė ką nors 
bendra turėti su Maskvos pa
kalikais.

Prieš Dalias kalbą buvo ren
kamos Socialistų Partijai au
kos varymui rinkimų Kampa
nijos, 
tais.

S u rink ta $37 su cen-
— K. Sėjikas.

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

It May Have Bcen An Insult Long Ago—Būt Not So Now
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Rubsiuviy Unijos 269 < 
skyriaus susirinkimasi
Penktadienį spalių 12 d. Uni-i 

jos svetainėje įvyko Rubsiuvių 
.Unijos 269 skyriaus susirinki
mas. Stlsirinkimą atidarei 
pirmininkas V. Prusis. . Buvo, 
skaityti lokalo ir pildomosios1 
tarybos laikytų susirinkimųį 
protokolai, kurie liko priimti., 
Skaityta laiškai. Vienas laiš-! 
kas buvo prisiųstas nuo ChiJ 
cagos laikraščio “Majority”, re
dakcijos, kad rubsiuvių lęką- 
las (269) duotų savo organiza
cinių reikalų; apgarsinimus! 
tam laikraščiui. Dar kelis laiš
kus perskaičius su|sirinkimas 
juos priėmė. Bendrosios tary-1 
bos delegatas pranešė, kad tarp, 
Chicagos Amalgameitų. virši-! 
ninku buvo iškilę kivirčai, bet 
Hilnian, unijos prezidentas, vi
są tą viršininkų susikirtimą 
likvidavęs. Delegatas nusiskun
dė, kad girdi,' lietuvių lokalo 
delegatai turį prastą reputaci
ją bendrosios tarybos susirin
kimuose ir tai vis dėl savo tei
singų kairiųjų klausimų ir 
naujų sumanymų. Girdi, mta- 
sų lokalo delegatai visuomet 
pirmi išlenda su visokiais klau
simais.

Nuo Frineds of So- 
viet Russia delegatas Butvilai 
pranešė, kad minėto fondo 
lietuvių skyriaus iChicagoj ir 
kitur surinktais pinigais iš lie
tuviškų draugijų išmaitinta 
Maskvoj keturiolika vaikų. Tie 
vaikai esą našlaičiai žuvusių
jų kare rusų kareivių. Gi rusų 
skyrius surinkęs tiek pinigų,' 
kad išmaitinta Maskvoj šim
tas našlaičių.

Vaikų prieglauda Maskvoj, 
našlaičių namas, tapo užvardy- 
tas komunisto Fosterio vardu4. 
Butvilas girdamas dar pridėjo, 
kad, girdi, aš. remiu ir visi su
sipratę darbininkai turi remti 
Rusijos vaikus, o tai' todėl, 
kad Rusija esanti darb'iniitkų 
šalis, kur darbininkai valdo 
“patys savo tėvynę”. Nuo Chi- 
cagoj parodytų Rusijos kru
tamu jų paveikslų pelno likę 
apie keturi tūkstančiai dolerių.

Biznio * agentas K. Kairys 
pranešė, kad siuvėjų darbai 
Chiacgoj apsistojo. Daug ša
pų užsidarė nea.pr|ibotam lai
kui. Daugelis rubsiuvyklų dir
ba tik po tris, penkias valan
das į dieną. Apie šeši tūks
tančiai Chicagos kriuaęių uni
joj užsiregistravę į bedarbius 
ir laukia, kol unija parūpins 
jiems darbą, ir bedarbių rub
siuvių darbininkų-eilės vis di
dinasi. Kairys taipgi pranešė, 
l^id Shane kompanija jau turi 
susiglaudžiusi du šimtu ir tris 
skobus. Bet eina girdai, kad 
ir to3 skobų dirbykloj darbai 
mažėja.

’ Tapo išrinkti unijos baliui 
darbininkai. 'Buvoi pakeltas 
klausimas, kas reikėtų daryti 
ir kokiu budu butų galima 
narius užinteresuoti, kad jie 
skaitlingiaus lankytus į sky
riaus susirinkimus, nes dabar 
daugiauįsiai ijeigU atsilanko 
apie trisdešimts narių. Loka-

zruST Ą MOMtNT 
Til I GLMtt Ąr < 
777 A»tfR///W6 'Pąv&Ą

las gi turi daugiau neig vieną 
tūkstantį narių.

Tas klausimas padįskujuo
tas ir paliktas kitam susirin
kimui. Pirmininkas pranešė, 
kad kitame suvirinkime bus 
nominuota lolkailo rvaldyba 
1924 metams. ‘Neturint dau
ginus reikalų susirinkimas už
sidarė.

—Siuvėjas.

Pažangiyjy draugijy domei
Yra gautas svarbus raštas iš 

Lietuvos. <

Pažangiųjų draugijų valdy
bos yra kviečiamos penktadie
nį, apatijų 19 d., 8:30 vai. vak.j 
atvykti j Raymond Chapel (816 
W. 31 St.)

Reikalas nepaprastai „ svąr-l 
bus. Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos Atstovybė ga_, 
vusf iš Mariampolės realės? 
gimnazijos raštą, kuris apeina, 
kiekvieną pažangą ir šviesą myJ 
lintį žmogų. Tąi visos pažan-; 
giosios visuomenės reikalas.

Ir kadangi reikalas skubo
tas, tat mes ir kreipiamės į 
draugijų valdybas, kad jos at
vyktų į Lietuvos Mokytojų! 
Profesinės Sąjungos rėmėjų ir 
veikėjų komiteto susirinkimą 
ateinantį penktadienį. Vietoje 
bus padaryta platesnis prane
šimas apie patį reikalą.

LMPS. Atstovybė 
Aimerikoje.

V Trindamas su Ruffles L
, Ištrins i Pleiskanas Lauk. « 

| Niežti, niežti visą dieną — jus net U 
stebitės iš kur tų .pleiskanų tiek y 
imasi I Juo daugiau jus kasote, juo (g 
daugiau pleiskanų išpuola iš jūsų gal-

I vo$, suteršia jūsų drabužius, daro ni> (5 
| malonuriio kiekvienam arti jus esan- A 
'/ čiam, ir. vis neapsakomai niežti i

Rtiffl&s |
tai pravalius. .yra tonikų
galvos odai ir plaukams. Rufflet yra X 
pleiskanų naikintojas bu puikiomis W > 
pasekmėmis. Z|

Ir tame nGra jokios paslapties. X į 
Rufflta yra sudarytas gabių ir paty;
rusių kemikų, kurie iikUrbd' forthulą X 
specialiai paskirtą sunaikinųpui i>leis- U 
kanų perų — ir Ruffltta atlieka savo A 
darbų. U

PamGglhlcit lx>nkų I Įtrinkit truputi /| 
Rufflet j ,sayp galvos odų kasdien y 
apie per saivaitę laiko. O kuomet 
pleiskanos Jau išteks, tuomet naudo- x 
kitę karta nuo karto ir pleiskanos jus U 
daugiųu niekuomet nekankins! Tik 
C5e. ui bonkų. Galima gauti aptiekosc. y

F. AO. R1CHTER * CO. M

NUSIPIRK. :
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Raganiaus Raportas
Dar naujas biznierius atvyksta

P'-as K. Ramašauskas, savi-] 
ninkąs įstaigos “Oremus”, nu
sipirko namą 3313 So. Halsted 
ir dabar remontuoja jį, kad pa
darius dailią vaistų krautuvę;5 
įtaisymus daro moderniškifs. 1

Dabartiniu laiku p. K. Ra-' 
mašauskas turi sankrovą ant! 
Halsted prie 18 gatvės.

Klausiu jo: “ Del k o tamsta
(Tąsa ant 8-to pusi.)

* • • . f • I’ t

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerų gyduolę 

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty
rėsiu sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo.. 
Jei •turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c-

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

ATYDAI TOWN OF 
LAKIEČIAMS!

Kurie norite skaityti “Naujie
nas” ir gauti kasdieną į savo 
namus, kreipkitės laišku arba 
asmeniškai pas

FRANK JURĖNAS. 
5118 So. Paulina Str.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai ’ gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S.’Halsted 
St. Vai.. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:80 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. V&L 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III.

BY LOUIS RICHARf)

Kaina $60 /
Tuomi padarysi didelį smagumą 
tfats sau, savo giminėms ir drau
gam^ su kuriais igams1 su kuriais susiraSinėji . ir 
greičiau galėsi •parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

Town of

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau- 
j ienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
j ienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokanti greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

4. A. PAISYS
, 220 Milwaukee Avė., r' 

Kenosha. Wis,

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE



8 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 7-to pusi.) \ 

apleidi 18 gatvę? Taip ilgai ten 
buvai.”

—A! aštuonilikta eina iš 
mados. Perdaug (sumaišytas 
svietelis; per daiflg visokių spal 
vuotų tautų apgyventa.

Welcome to our neighbor- 
hood.

Vyru paslaptys.
Kokias vyrai turi paslaptis 

ir kas su jais darosi? Į tai bus 
atsakyta Dr. A. J. Karaliaus 
rytoj, trečiadienį, spalio 17 d., 
Tautiškos Bažnyčios svetainėje 
(35 ir Union Avė.) Pradžia 8 
valandą vakare, 
nimas”.

Sakoma, kad 
kai visai nebus

Kadangi Dr. A. Karalius yra 
daug studijavęs tuos dalykičs ir 
be to yra literatas, tai mano
ma, kad jis sugebės gerai tą 
klausimą išgvildenti. Vyrams 
vertėtų tokios progos nepralei
sti.

Svarbus susirinkimas.

Rengia “Gyvo-

moters ir vai- 
į leidžiam i.

Susirinkiman ateinantį penk
tadienį spalių 19 d. šaukiama vi 
sų draugijų viršytos ir atstovai į 
Raymond Chapel, 816 W. 31 
gatve, 8 vai. vakaro.

Koks tikslas —dar nepatir
ta, nesakoma. Tik teko išgirs 
t i, kad su Lietuvos reikalais 
Daugelis jau* prisižadėjo tame 
susirinkime dalyvauti. Po susi
rinkimui bus pranešta visuo
menei.

to, nors visur dalinamas veltui.
Man, kaipo daktarui, yra ži
noma, kad kūdikis kada gema 
iŠ nenormalių tėvų, lieka ne
normaliu per visa savo gyveni
mą.

—Iš kur daktare turi tiek 
laiko dirbti? Tiek daug paci
entų, laikraštis, prakalbos, pa
skaitos; visgi reikia prisiren
gimo?

—Aš studijuoju kiekvieną 
minutę, nežiūrint ar diena, va
karas ar naktis.

—Kiek tamsta miegi?
Nieko neatsakė, tik luteijuo- 18 sustreikavo, 

kė. — Raganius.

Streikas.

Kadangi vagonų fabriko ad
ministracija nesutiko pakelti 
darbininkams algas, rugsėjo

PASARGA.
RESIGARSINANTIEMS 

Klaidos padalytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

'Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie-

12 dieną 240 darbinjnkų 187 >ų draugai prašomi pranešti Naujie- 
hnUni<4 nutarė nuo rnffseio 13 ofisan apie einančius streikus, Baisais nutarė nuo rugsėjo dant Naujienų darbininkai geriaus
d. pradėti streikų. Streikas ati
dėtas, nes vienas iš fabriko ad
ministracijos buvo nuvykęs 
Kaunan tartis su vyriausybe. 
Kai pastarasis rugsėjo 17 d. 
sugrįžo negavęs pažadėjimo 

pakelti darbininkams užmo
kėsiu, tai darbininkai rugsėjo

Rado pamest? Mį Pranešimai
Užvakar, spalio 15 d. pirmą! ----------- -----

valandą po pietų atrastas ko-Į KaS, ką, kllP, kaip IT 
kio mėnesio senumo kūdikis. 
Jis buvo padėtas prie durių 
namo 3322 So. Union 
Tuose namitose gyvena

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

A.

galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
nai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
Jiejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neii- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos di» 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTB

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

įstaiga Chicagoj. Til 
darbininkai samdomi. 
Roofin

ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į aptielą 

už praktikantą. Kam yra rei
kalingas tokis žmogus, kreipki
tės laišku, Aušros Knygynas, 
3210 S. Halsted St. Box No. 41.

REIKIA DARBINIKKįĮ
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI MOTERŲ

PEIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

AUTOMOBILIŲ MOKYKLA
Reikalingi žmonės važinėti automo

biliais. Darbas geras, mokestis $50 
ir augščiaus. Praktiškas mokslas vi
siems ir visada. Mokiname taisyt ir 
važinėt visokius karus. Lekcijos die
noms ir vakarais. •

PETER GUSITIS,
3238 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

Trečiadienio, Spalio 17,

NAMAI-ŽEME
IŠPARDAVIMAS ANT 

AUKCIJONO

16 pageidaujamų Ciceros lotų
NEDĖLIOJ, SPALIO 21, 1923

1:30 po pietų prie Šiaur-vakarinio 
kampo 50 Ct. ir 16 St. Jus galėsite, nu
sipirkti lotus jūsų pačių kaina.

Vienuolika lotų prie 52 Avė., tarpe 
15 ir 16 gatvių ir penki lotai prie 
šiaur-rytinio kampo 50 Ct. ir 16 St., 
bus parduoti.

Tinkami dėl krautuvių ir 2 f)atų na
mų. Nepamirškite atsilankyti. Bus 
mokamas nuošimtis 1% bile vienam 
su laisniu brokeriui dėl jo klijentų 
pirm šio išpardavimo. Depozito rei- 
fcSs 20% pinigais arba certified čekiu 
geriausiam pasiulytojui.

MICHAEL TAUBER & CO.
317 S. Market St. 

Phone Harrison 0890 
Aukcijonieriai

EXTRA! EXTRA!
Bučernę ir grosernę parduosiu la

bai pigiau Parsiduoda Visi bučernė? 
fumišiai. Turi būti parduota į trum
pą laiką. Atsišaukite greit, parduo
siu už teisingą pirmą pasiūlymą. 
Pardavimo priežastis liga.

Kreipkitės po šituo numeriu
4342 So. Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 0551

PARDAVIMUI bučemė ir gro 
šerne, biznis geras 4 kambariai 
dėl gyvenimo. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. 2612 W. 47th St-

PARDAVIMUI bizniavus medinis 
namas, geroj bizniavoj vietoj, tinka
mas dėl grosernės, dry goods Storo ir 
kitokių biznių. Parduosiu už prieina
mą kaina ant lengvų išlygų.

Kreipkitės
P. BARŠKIS, 

iFurniture Store, 
1748-50 W. 47 St.

ŠILKINIŲ liampų šeidų dir
bėju, gerų siuvėjų prie augštos 
rųšies 'darbo. Gera mokestis. 
Atsišaukite, Hartman & Molcolm 
Co., 1507 So. Michigan Avė.

PAJIEŠKAU savo vyro Jurgio Ma
žeikos iš Lietuvos paeina Piliuonos 
kaimo, Pakuoniu parapijos, girdėjau, 
kad gyverio Ledford, III. Jai kas, apie 
,iį žinote, ar jo paties meldžiiųatsi- 
šaukti, už kų busiu labai dėkingas, ba 
aš atvažiavou iš Lietuvos jau nuo lie
pos 13 d. šių metu ir labai nurėče su 
juom sueiti. Ona Mažeikienė, (po pir
mu vyru Lincenšienė) 389 Roy St., St. 
Paul, Minn. . \

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda- 
nas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
lepatėmysi kaip susidėsi užtektinai

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Vaišvilas.
Kūdikis yra gražus ir

kas berniukas. Su juo rasta ir
aiškas, kuris pažymi, kad ku-1 rinigo, kad nusipirkus sau namelį.

* * 7 | NJ o Vnitlba

likis nekrikštytas. Pp. Vaišvi-
’ai, kaipo dievobamingi žmo
nės, nunešė kūdikį i šv. Jur-| DRAUGIJŲ VALDYBOMS’.

1 v , .. v... T Pėtnvčioje, spalių 19 d., Raymond»io bažnyčią ir pakrikštijo Jo-1 chapel* 816 W. 31 St., 8:30 lai. va
lu. Kadangi Jono, tėvų “ne-1 kare įvyksta Lietuvos Mokytojų Pro- 
irnndn” Irinlmr fni Izi fesin6s Sąjungos rėmėjų ir veikėjųiiancla ttabar, tai Ki.ftu^asl komiteto susirinkimas.
>aikrikštiijęs pasiuntė .kūdikį į I Gauta labai svarbus raštas iš Rea- 

Benedikto nrienlmidn ‘ :: lės Gimnazijos Mariampolėje. Raštas n“I,eauu'° . priegiaucią JI I ]abai svarbus visoms amerikiečių pa
ilginti.—Bubnis. Į žangiomsioms draugijoms. Malonė-

I kitę atsilankyti. Vietoje bus plačiau 
......------------- | paaiškinta.

Lietuvos Mokytojų Profesines Są
jungos atstovybė Suvienytose 
Amerikos Valstybėse.

s ve i

JIEšKAU Joe Sidario. Jei 
kas žinote, maldnėkite pranešti.

JURGIS SIDOR,
2330 N. Basworth Avė.,*

Chicago, III-

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo, leng
vas darbas, gera mokestis. Atsi
šaukite skubiai, 754 California 
Terrace. Tel. Buckingham 4485.

PARDAVIMUI bučemė ir gre 
sefnė ;biznis eina gerai, kostu- 
merįų daug. Priežastis pardavi
mo — nesutikimas partnerių 
Parduosime už pirmą pasiūlymą 

4511 So. Wood St.

MAINYSIU 2 pagyvenimų 
nurinį namą ant biznio: Bu- 
černe% grosernes |ar kitoikio 
biznio. Kreipkitės pas J. Bal
čiūnas, 3200 So. Lowe Avenuė 

Tel. Boulevard 9265

lau laikas atsiminti, pa 
galvoti ir kaip protas 

nurodys pasielgti
Prašome p. J. Pajaujį iš Arlington, 

N. J. prisiųsti savo andresą Naujie
noms 1739. S. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEšKAU savo pusbrolio Zig
manto Skerstono. Paeina Triškių 
kaimo, Papilės parapijos. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kas kitas 
malonėkite pranešti.

JUZĖ ZNOTIENĖ,
613 W. 14 PI., 2nd floor 

Chicago. III.

REIKIA 10 patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. Mo
kama gera alga. Atsišaukite

Republic. Waste Paper Co.
1039 W. Congress St, 

netoli Morgan St.

PARDAVIMUI grosemė ir bu
čemė. Didelis biznis. Pigi 
renda. Gera krautuvė.

Atsišahkite
935 E. 75th St.

PARSIDUODA farma 40 akrų, vi
sa dirbama, Alabamos valstijoj, kur 
klimatas visados yra geras, arba mai- 
tysiu ant namo Chicagoj. ar biznevos 
prapertės. Kreipkitės prie savininko.

J. ŠULCAS,
3241 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5066

Reikia
Naujas Intertype.

šiomis dienomis “Naujie
nos” įsigijo naują Intertype I Jau ruduo žmonės, gyvuliai, 
Tai yra jau trečias iš eilės Į gyvūnai ir net augmenys ren- 
“Naujirnų” bendrovė bttvo pri- Į pas pasitikti šaltą žiaurią žie- 
versta pirkti šį Intertype, nes I mą. Tas daroma be didelių 
daug yra darbų. Į prptavimų, tiesiog instinkty-

----------- t I ziai ar net mechaniškai. Gyvu- 
Universal State Bankas jau! tai prisirenka sau maisto žie- 

baigia savo priekio puošymą I mai, užsiaugina tankesnius 
Gana dailių akmenų priekis at- Į daukus kad butų šilčiau. Kiti 
rodo puikiai. Apie lapkričio 151 prisirengia šiltas guštas, 
d. manoma baigti remontą I 'engviau butų 
Kada bus darbas pabaigtas | šalčiai; treti, kaip 
bankas atrodys visai kitokiu 
neg tas kuris pirma buvo. Vi
si bankiniai reikalai yra vado Į-jastangų jyriširengfmui, 
mi kitame banko gale įeinant“' 
iš 33 gatvės.

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos, Įvyks trečiadieny, 17 dieną 
spalio, Mark White Sųuare, didžiulėje 
svetainėje, prie 29 ir Halsted gatvių 
lygiai kaip 6:30 vai. vakare. Visi 
nariai bukite laiku. — Valdyba.

Cicero Lietuvių Namo Bendrovės 
prakalbos įvyks nuosavame name (14 
-St. ir 49 Court), spalių 17 d., 7:30 
vai. po pietų.

Kalbės geriausi kalbėtojai iš Chi- 
cagos. — Komitetas.

APSIVEDIMAI.
JIEšKAU apsivedimul doros mer

ginos arba našlės, tik ne gyvanaš
lės, be vaikų gal būti neturtinga, 
bet išmintinga, geistina kuri kalba 
lenkiškai, nuo 27 iki 35 metų amž. 
Aš esu 40 metų senumo, ir sveriu 
200, 6 pėdų aukščio, turiu gerą pa
stovų darbą negerįu ir nerūkau, 
myliu ramiai gyvehti, stoviu namie 
skaitau geras knygas. Kuri norė
tų taikintis prie tokio budo atsi
šaukite laišku ir paveikslą kartu 
J. M. Mirta, 1121 N. Ashland Avė. 
Chicago, III.

50 gabių merginų.
Darbas prie grobų.
Nuolat darbas.
Gera alga.
Puikiausi darbo 
kambariai ir pasilsio.

S j ■ ■ V < K

Atsišaukite į 
superitendentę ofisų.

OPPENHEIMER CASING
1020-1026 W. 36 Str.

Chicago.

PARDAVIMUI grosemė ir rukitor 
mėsos, kendžiu ir visokių smulkiv 
daiktų krautuvė, 5 ruimai gyvenimui 
Randa pigi $25.00 į mėnesį. Kas pir 
mas tas laimės. Priežastis patirsil 
ant vietos.

Atsišaukite
3642 Pameti Avė.

PARDUODU 6 pagyvenimų murini 
įamą po 6 kambarius. Aržuoliniai 
rimingai. Renda į metus $5,160.00. 
'Caina tik $26,000.00. $10,000.00
•ash. Kreipkitės prie

WM. GRITIENAS, 
3241 So. Halsted St., 2 lubos

• . Tel.- Boulevard 5066

co.

PARSIDUODA du pečiai ma
žiau negi? už pusę kainos. Vie
nas kietų anglim šildomas, o 
antras kukninis. Galima ma
tyti visuomet. ^856 W. 39-th 
Place antros lubos Lafayette 
1778

JŪSŲ PROGA

kad 
pakęsti dideli 

paukščiai, 
keliasi į kitus šiltesnius kraš
tus. Žmonės irgi deda nemažai 

, kad 
’engviau praleisti tą truTnpą 
dienią. Bet kur kas daugiau tu-

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utarninkais ir 
pėtnyčiomls Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

PAJIEŠKOM apsivcdimuii vaikinų 
ir merginų. Mes juS supažindinsime 
su mokytais ir turtingais draugais ir 
draugėm. Prisiųskitė 10c. dėl infor
macijų. Jurų apsimoka apie tą daly
ką sužinoti.

SOCIAL AID BURBAU 
105 W. Monroe st. R.412, Chicago, III.

Lietuvių Stygų 

vai. vak., Mark White

K. Pavietas dar nepagautas. 
Buvo daug gandų paskalų ka 
dėl jo suareertaviino. Keletas 
žmonių sulaikyta bet pats K. 
Pavietas dar ant laisvės.

“Gyvenimas” auga.
Užėjau pas I>r. A. J. Kara

lių, leidėją “Gyvenimo,” ir 
klausiu:

—Daktare, kaip su “Gyveni
mu“?

—Well, gerai, — atsako.

>us, kari prisirengti sutikti il- 
*ą senatvę, ar nedarbo laiką ai 
ligą,“ar kokią nelaimę. Protin
gas žmogus gerai uždirbdamas 
kai dabar pas mus yra, turi

Bridgeportas.
Orkestro praktikos įvyksta kas antra- 
lienį, 7:30 1
Park svet., 29 gat. ir So.’Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

IŠRENOAKOJIMUI

MOTERŲ ir J^eSbINŲ 16 metų 
amžiaus ir senesnių lengvam, darbui į 
baksų dirbtuvę. Moderniškas 
girnas ir puikios apystovos.

Atsišaukite
1418 W. 22 St. 

RATHBORNE HAIR & 
RIDGWAY CO.

jren-

PARDAVIMUI grosernė ken- 
tižių ir Ice. creamo krautuvė 
Geroj biznio vietoj 54 St. ir 
rfalsted St. Kreipkitės prie sa- 
yiniinko. Agentų nenorim 

5252 So. Artesian Avė.

Prie So. Halsted St. biznio praper- 
e. Modemiška krautuvė ir 6 kam
barių flatas. Aržuolo trimingai, ce
mentinis skiepas, landrė, elektra. 
Trautuvė dabar tuščia.

7127 So. Halsted St. Veikite grei
tai, nes krautuve bus tuojau išren- 
Juota.

ENGLEW00D REALTY CO. 
7054 S. Halsted St.

Plaukia pilnu smarkumu*.
— O kiek prenumeratorių jau 

turite?
—Well, apie dešimtį prenu

meratų ateina kasdien.
—Kur daktaras spausdini 

‘^Gyvenimų”?
—“Naujienose“, nes jos ge

riausiai iš visų atžvilgių atlie
ka darbų.

—O kaip sekantis
—Išeis apie pirmų 

astuoniais puslapiais 
tas ir su paveikslais.

—Ar prenumerata
—Ne, bus ta pilti

rublis metams.,
—Na, o kaip ilgai 

sėsite jį leisti..
—Tol, kol pats gyvas busiu.
—Na, o kaip su Mokslo

numeris? 
lapkričio 
padidin-

pakelsit?
— vienas

jus ište-

Dra ugais?
—Orait, yra geras dalykas. 

Vertas parėmimo.
—Ar • tamsta, daktare, skai

tei tūlą laikraštį, kurį žmonės 
vadina Tiliponu?

—Na, o kas tokio?
—Jis apie’tamsta ką tai rašė.
—Tai jis gali 

nori.
—Ką ’ tamsta 

pasakyti?
—Atsakinėti

ra šč i iri” neužsimoka, -4, butų 
per žema. Jog jo niekas neskai-

zaunyti kiek

manai apie tai

tokiam “laik-

t i, atidėti, prisirengti sutikti 
tas juodas dienas, kurios kiek
vienam pasitaiko, o labai gal 
'uiti kad tas atsitiks greitai.

Todėl nelaukdami pradėkime 
taupymo darbų kol dabar gali
na.

Geriausia įstaiga taupymams 
tai Naujienų Spulka. Ten pini- 
<*ai atsargiau leidžiama į api- 
vartą, mažesnės išlaidos užlai
kymo ir todėl didesni nitošim? 
*iai lieka sudėtam kapitalui 
negu kitur. Jįevėluokite, neaFi- 
lėiiokite, bet tuoj pradekite 
darbų.

Dabar Naujienų Spulka pra
deda 3-čią seriją, todėl labai 
naranku prie jos dabar prisidė
ti. Prisirašyti galima kas die-

North Side. — LDLD. 86 kuopos 
susirinkimas bus laikomas trečiadienį, 
spalių 17 <1., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Pradžia lygiai 8 vai. 
— Visi nariai ir norintieji būti LDLD. 
nariais susirinkite, yra svarbių reika
lų aptarti LDLD organizacijos labui. 
Bus taipjau nominavimas Centro vir
šininkų 
gas už

ANT RENDOS štokas ant Kedzie 
Avė. Prieš didžiausią Crano kompa
niją, kur dirba 25,000 žmonių., Sto
ras. ilgio 80 pėdų. Renda pigi. Ga
linta uždėti valgyklą, poolruimį, Ice 
Creatn parlorą ir tt.

4632 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7309

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė. Parduosiu už cash ar 
ba mainysiu ant automobihauF 
ar loto. Didelis bargenas. At«i- 
ša ūkite: '

4600 S. Francisco Avė.

dų
nuo 8 vai. ryto iki 8 valan- 
vakaro. Naujienų ofise.

fitekretorius;:
V. Mišeika.

Iš Klaipėdos krašto
Klaipėda.— Laivų judėjimas 

uoste rugpjūčio mėnesį. Viso 
uostą aplankė 232 laivai: at
plaukė 116, išplaukė irgi 116. 
Uostau atvežė daugiausiai mal
kų, anglių, cemento, trąšų, 
spirito), kalkių, dmskos, gy
vulių, javų, žibalo; išvežė — 
malkų, javų, celulozos spirito, 
geležies. Sulig valstybių buvo 
141 Vokietijos, 33 Klaipėdos 
krašto, 20 Švedijos, 11 Latvi
jos, 6 Norvegijos, 4 Lietuvos, 
4 Rolanduos, 3 Danijos, 3 Es
tijos, 2 Prancūzijos, 2 Belgi-

1924
1922

VIII

metams, ir gausite kny.- 
metus.

— Sekr. A. Vilis.

Rajono koncerto ir pra 
raogų rengimo komiteto susirinkimas 
įvyks seredoj, spalių 17 d., Naujienų 
Name, 8:30 vai. vakare.

Visi apsiėmusieji draugai malonėkit 
atvykti laiku. — Pirmininkas.

ANT RENDOS, Mųrųuette Manor, 
6 kambarių moderniškus flatas, karš
tu vandeniu šildomas. Su “sleeping 
porch”; prie pat parko, netoli nuo gat- 
vekarių ir “Bus” linijos.

DR. M. T. STRIKOL
6641 So. Albany Avė. • 

Tel. Prospect 1930

VYRŲ prie medžio tamerių, 
patyrusių prie tekinimo mažų pe- 
destalų.

Winkler Writhman Co. 
4801 So. Morgan St.

PARSIDUOiDA grosernė ir 
bučemė geras biznis. TuTiu par 
duoti greit ir todėl parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į savo 
gimtinę. ' 3300 Wallace Str.

ĮIEŠKO KAMBARIU

♦VYRŲ dėl smilčių Šlapinimo ir 
nrie mašinų darbo. Darbas nuo štu- 
kų, mokestis $10 už 8 valandas darbo. 
Lai atsišaukia sunkių darbų darbi
ninkai.

WINKLER REICHMAN CO.
1725 W. 74 St.

PARDAVIMUI Pekamė kur yra 
kepama visokios rūšies duona ir kek
sai. Biznis senas ir gerai išdirbtas. 
Nuphksit už vidutinišką kainą.

Kreipkitės
4530 So. Honore St.
Tel. Lafayette 4005

Girių Karalius fantastiška opera 
stato Pirmyn mišrus choras nėdėlioj“ 
21 dienų spalio (October) Liuosybės 
svetainėj, Cicero. Komitetas.

Vyrų a tyriai! Trečiadieni, spalio 17 
d., įvyksta “Gyvenimo” paskaitos vien 
vyrams — vaikai ir moters nebus 
įleidžiami. Kalbės Dr. A. J. Kara
lius. Pradžia 8 vai. vakare. Tautiš
kos bažnyčios svetainėje, 35 ir Union 
gatvių. Visus kviečia Koniiteas.

North Side. — Sandaros 23 kuopos 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spalio 
17 d., 8 vai. vak., Liuosybės svetainė
je. — Rašt.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadienį, spalių 19 d., 
7:30 vai. vak., Raymond Chapel (816 
W. 31 St.). Su sekamu penktadieniu 
prasidės lietuvių kalbos pamokos. Mo
kytojaus K. Augustinavičius. Norin
tieji pamokas lankyti atvykite laiku. 
Pamokos prasidės punktuliai, nežiū
rint į tai, kiek narių susirinktų. Bus 
taipgi debatai klausimu “Ar mokyk
los išmokina mokinius protauti?”

— Valdyba.

Brighton Park. — Keistučio Kliubo 
dramos skyriaus veikalo “Netikėtai” 
įvyks trečiadienį, spalių 17 d., 7:30 
vai. vak., KasparaiČia name (3827 Ar
cher Avė.), pirmame aukštyje.

Visi lošėjai atvykite į repeticijas, 
nes spalių 27 d. turėsime lošti. — K.

LDLD. Chicagos Rajono Komiteto 
susirinkimas įvyks ketvirtadieny, spa- 

jo», 1 Anglijos, 1 Danijos ir 1j lio 18 d., Naujienose. Visi K-to na- 
tt- riai prašomi atvykti; yra svarbių rei-riLTne. kalų. — šekr. ijaronaeb

JIEŠKAU KAMBARIO SU 
valgiu. North Sidėj arba \Vest
S įdėję. x

Atsišaukite:
Naujienos Box 349

REIKIA 25 vyrų į geležies at
karpų jardų. Nuolat darbas, ge
ra mokestis.

Atsišaukite
3647 S. Roman Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIO
RUIMAS dpi rendos švariems 

vaikinams, dėl vieno^arba dvie
jų, šviesus, gražus kambarys. 
Viskas naujos mados. 4507 So. 
Mozart St., Tel. Lafayette 
5478. .

REIKALINGAS kriaučių* 
prie naujo ir seno darbo. Turi 
būt patyręs. Darbas ant visa
dos..

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė; geroj vietoj, maišytų tautų apgy
venta. Lysas ant 3 metų, 4 kamba- 
iai pagyvenimui.

Atsišaukite
1833 W. 22n<V St.

■RAKANDAI

Amerikos Lietuvių -Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos. Typevvriting, Pirklybos 
Teisių, laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams, nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:80 vai. vak.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

“SIGNS
Lietuvis

Iškabų maliorius, lan
gų, lentų, sienų, dro
bės ir visokių skelbi
mų: šokiams, baliams. 
Darba atlieku atsa
kančiai.

Charles Masalskis,
3227 So. Halsted St., 

Tel. Yards 3408

Atsišaukite.
L. Enzbigelis 

5749 W. Augusta St.

REIKALINGAS bučeris, ži
nantys savo amatų atsakančiai

Atsišaukite,
Klauskyte Mary S'lefender 

1340 S. Jefferson St. 2-os lubos

PARSIDUODA labai pigiai dviejų 
miegamų kambarių setai ir gesinis 
pečius. Rakandai yra visi mažai 
yartoti.

Atsišaukite
4435 So. Sowyer Avė.

1 flatas
Tel. Lafayette 62fi8

REIKIA—
Sheannenų į geležies atkarpų 

jardų. Gera alga. Atsišaukite:
Rubens Metai and Iron Go.-,

1334 W. Lake Str.

REIKIA bučerio, kuris atsa
kančiai supranta savo darbų. 
Darbas lietuviiį kolonijoj.

858 W. 33 St., 
Phone Yards 2947

REIKALINGAS bučerfe, jaunas 
vaikinas apsipažinęs sų bufemfe dar
bu. Mokestis ir kambarys su pra
gyvenimu.

GRANT W0RKS MARKET 
1409 So. 49 Court 

Cicero, III.

PARDAVIMUI 3 kambarių nauji 
rakandai, parduosiu pigiai, nes išva
žiuoju į kitą miestą.

MAKT che.
716 Keith St. ir Chicago Avė.

Chicago, UI, 
šiokiom dienom nuo 6 vai. vakare, 

nedėlioj visą dieną

■ NAMAI-ZEME
KAM KO REIKIA

Pirkti, parduoti, manyti; naprus, 
lotus, farmas ir visokios rųžies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI dviejų augStų biz
nio namas, su dviem pagyvenimals; 
gazas, elektra, vanos Ir viri kiti {tai
symai. 2 blokai nuo 47 St. gatveka- 
rių linijos.

4504 So. Washtenaw Avė.
Taipgi parduosiu Oldsmobfle 1022 

modelio, Sedan labai pigiai.

Levesklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
rvotimų į visas augštesniąsias xno- 
<yklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
Id 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
NedSldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
tos gramatikos Ir rašybos.
1301 So. Halsted StM Chicago. 
kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

The Hoffman Priren
giamoji Mokykla 

įsteigta Rugpjūčio mėnM 1910 
Mes išmokinsime jus kaip skai

tyti, rašyti ir kalbėti angliškai į 
labai trumpą laiką. Taipgi arit- 
metikosi gramatikos, geoęrafiios, 
istorijos. Musų augštesnėj moky
kloje mes pridengsime jus į kole
giją ir universitetą į dvyliką mė
nesių.

Jus galite 'rasti pas mus užbai
gusius Kiekvienoje Chicagos kole
gijoje Ir daug jau yra praktikuo
jančių gydytojų, dendistų, advoka
tų, aptiekorių. Ateikite pas mus. 
Mes pagelbėjome šimtams jaunų 
žmonių kad dariekus mokslo. Mes 
pagelbšsime fr jums.

Klesos dienomis ir vakarais.
1537 N. Robey St,

netoli Miltraukee Ate.
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