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Graikijoje paskelbta ®,aį. ™ri R“61' ’ ’ r darbininku unijaskaro padėtis
Skerdynės politinių kali

nių Sibiro kalėjime

Pripažįstamos tik fašistų uni
jos, ir tik su jomis samdyto
jai tegalės tartis

Fašistai siekias sunaikint dar 
bininkų unijas Italijoj

Visoj Graikijoj paskelb 
ta karo padėtis

I politiniai užmušti bol 
ševiky kalėjime

Premjero Pangaloso valdžia sie
kias represijomis išlaikyti 
krašte ramumų

Šeši kiti socialistai, dalyvvavę 
kalinių proteste prieš kalėji
mo režimų, sužeisti.

LONIX)NAS, spalio 6. —Te
legramos iš Atėnų praneša, kad 
Graikijos valdžia paskelbė karo 
padėtį visame krašte.

Telegrama Daily Telegraph’- 
ui sako, kad Graikijos ministe- 
ris pirmininkas Pangalos pasa
kęs, jogei karo padėties paskel
bimo tikslai esąs įsteigti cenzu-! Rėmės kalėjime, Sibiro, į kur 
ra, idant neleidus politiniams į Maskvos satrapai išsiuntė dalį 
vadams pavartoti 1 
visuomenės opinijai drumsti.

BERLINAS, spalio 6. — Įvy
to nauja politinių kalinių sker- 
dynė bolševikijos kalėjime, kur 
teturi kaliniai, socialistai, buvo 
komunistinių kalėjimo sargų 
nušauti, o šeši* kiti pavojingai 
sužeisti.

Šiuo kartu tragedija įvyko

ROMA, Italija, spalio 6. — 
Fašistų valdžia siekias sunai
kinti visai pažangųjį darbinin
kų judėjimų Italijoj. Vykinant 
diktatoriaus Musisolinio planus, 
tarp Italijos pramonininkų są
jungos ir fašistų partijos sekre
toriaus Farinacci vakar tapo 
padaryta sutartis, kuria einant 
pramonininkai nuo šio laiko 
pripažįsta tik fašistų darbinin
kų unijas kai|>o vieninteles Ita
lijos darbi n inde ų klasei atsto
vaujančias organizacijas. Viso 
kias derybas ir susitarimus su 
darbininkais ateity samdytojai 
ves tik su fašistų darbininkų 
sąjungų atstovais.

Panaikinami taipjau visi iki 
šiol buvę darbininkų dirbtuvių 
komitetai. Jų vieta užims ko
mitetai, kurie bus ne pačių 
dirbtuvės darbininkų renkami, 
bet fašistų sąjungos viršininkų 
paskiriami.

Kapitonas John H. Diehl, ku
rio laivas City of Rome užga
vo ir paskandino šubmarinų S- ku kluxų lyderis, kuris dabar 
51 prie Block Island, R. L.Ta įtariamas nužudymu savo žmo- 
nelaimė jvyko rugsėjo 20 d. nos.

Lietuvos su Lenkais de-- 
i rybos vėl prasidės
Pabaltės valstybių ir lyenkijos 

konferencija bus laikoma Ry- 
i goj 1926 m. kovo mėnesį.

VARŠUVA, spalio 6. — Po
litiniuose rateliuose kalbama, 
kad Pabaltės valstybių Ir Len
kijos užsienių reikalų mlniste- 
rių konferencijoj Genevoj priei
ta prie susitarimo taip vadina
mą mietinę Pabaltos valstybių 
konferenciją laikyti tik ateinan
čių metų kovo arba balandžio 
mėnesį Rygoj.

Kai dėl Lietuvos su Lenkija 
derybų, tai jos busią atnaujin
tos ateinantį šeštadienį, spalio 
10 dieną,, viename Šveicarijos 
miestų, regis Lugane.

ciiffoid cook iš vinton, ia., 1926 m. sąmatos svars-

I

Druzy sukilimas Sirijoj Nacionalė gvardija oro 
' esąs likviduotas pašto lakūnui ieškoti

Ex-premjei’o byla panaikinta

laikraščių Isocialdemokratų ir socialistų
(revoliucionierių, kurie pirmiau 
buvo laikomi ir kankinami žiau
riajame Solovecko kalėjime.

Bolševikiškų kalėjimo sargų 
nužudyti yra šie socialistai:

Mussolini vis didesnius 
ragus auginasi.

Sukilimo vadas Hamed Bei At- 
raš pasidavęs francuzams be 
sąlygų

tymas Ministerių 
Kabinete

Londonan, p. J. Kaupas. TJetu- 
vos Banko direktorius ir p. A. 
Galdikas, kuris darė minėtų 
banknotų piešinius.

Byla dėl Kapsuko 
motorciklo

Lietuvos
Mickevi-

savo mo-
Vilniuje

atvežė

ro Papanastasiono byla, kuri 
turėjo kaip šiandie prasidėti, 
tapo panaikiųta. \Banaikinmio 
priežastis nepaduodama.

[Telegrama iš Atėnų praeitą 
šeštadienį skelbė, kad Pa pana.s- 
tasionas traukiamas tiescn dėl 
jo išleisto į‘ Graikų tautų atsi
šaukimo, kuriame jis daro sun
kių kaltinimų premjero Pangs- 
loso valdžiai.]

30 žmonių užmušta ne- J 
ramumuose Sirijoj

KAUNAS. [Lž.]. —1919 me
tais, bolševikams apleidus Vil
nių, tuometinio Lietuvos “Sov 
narkomo” pirmininkas ir da
bartinis Komintemo 
sekcijos pirmininkas 
čius-Kapsukas paliko 
torciklą pas likusius 
draugus, kurio vėliau
jį Kaunan ir čia paslėpė.

1921 m. pradžioj, susekus 
Kaune komunistų organizacija, 
pas vieną komunistą buvo ras
tas tasai Kapsuko motorciklas. 
Jis buvo iš komunistų atimtas 
ir iki .šiol tebėra politinės poli
cijos žinioj.

Nesenai Kapsuko tėvas Mic
kevičius, kuris gyvena Kaune ir 
tarnauja kaipo gelžkelietis, įtei
kė valstybes gynėjui prašymą, 
kuriame jis nurodo, kad kalba
mas motorciklas esąs privatus 
jojo sūnaus turtas ir kad svnus 
įgaliojęs jį tą motorciklą atsi
imti. Kauno apygardos teismo 
valstybės gynėjas pavedė kri- 
minalei policijai visą Maly ką iš
tirti. Kriminale policija iššau
kė visų eilę buvusiųjų komunis
tų, jų tarpe ir buvusį Kapsuko 
sekretorių, kuris tarp kitko pa
pasakojo, kad tą motorcikią pir
kęs Petrapily Lietuvos komu
nistų - partijos centro komite
tas Vilniuje ir juo Kapsukas 
atvažiavo Viln;nn r; uuona.’ ū 
armijai užėmus miestą.

Bet tardymas parodė, kad 
kalbamas motorciklas pirktas 
už lietuvių pinigus ir dei to 
jis negali būti atiduotas Kap
suko tėvui. Tokiu būdu jojo 
prašymas liko atmestas.

Tokios rųšies motorcįklų vi
soj Lietuvoj tėra tik trys. Jų 
kaina — 10,000 litų.

KAUNAS, 17. IX. (Elta).
Ministerių Kabinetas rugsėjo 
16 d. posėdy priėmė žemes ūkio 
ministerijos 1926 m. pajamų 
sąmatą 19,791,268 Lt. ir išlaidų 
21,996,513 Lt. sumai.

Šiems metams žemės ūkio mi
nisterijos pajamų sąmata suda
ro 21,996,513 Lt. ir išlaidų 19,- 
573,855 Lt. — 1926 m. išlaidų 
sąmata padidėjo dėl to, kad 
gana daug pinigų numatyta že 
mes ūkio kultūrai kelti: tam 
tikslui šiems metams buvo skir-

BEIRUTAS, Sirija, spalio 6.
Oficialiuose rateliuose skel

biama, kad druzų sukilimas 
prieš franeuzų mandatų Sirijoj 
tapęs beveik jau likviduotas, 

.vienam vyriausių sukilimo vadų,
j Austrų parla- Hamedui Bei Atrąšui, be jokių šiandie dar mobilizuota iš pen 

mento narys buvo nepalankiai ’sąlygų vakar pasidavus francu- kių miestų nacionalės f---- r
1 1 • ■ • * 1 • •

ROMA, Italija, spalio 6. 
Fašistų valdžia pareikalavo 
Austrijos formaliai atsiprašyti 
dėl “neparlamentiškos socialis
tų atstovo kalbos Austrijos par
lamente.” 

| Savo • kąlboj

iš

dikta-

BELLEFONTE, Pa., spalio 
6. — Oro pašto aviatoriaus 
Charleso H. Ames’o, kurs pra
eito penktadienio naktį kelionėj 
iš New Yorko į Chicagą pra
puolė su savo aeroplanu Al- 
legheny kalnuose, iki šiol vts 
nesurandama, nežiūrint, kad
jo ieško tūkstančiai skautų irKa 3,680,530 Lt., luo/turpu ka; 
dvylika aeroplanų. Jo ieškoti ,10‘^K m. skirta 6,114.467 Lt.

L* I Be to, priimta užsienių rei. 
gvard’-j^y ministerijos pajamų rą- 

,mata 1,502,500 Lt. ir išlaidų - 
3,991,186 Lt. sumai.

zų karo vadui, generolui Game- jos skyriai.
linui. Oro pašto tarnybos viršinin-

Nuo šio laiko franeuzų kn- kas sako, kad aeroplanas ga- 
riuomenė -Sirijoj nebevesianti benęs trylika maišų pašto siun- 
daugiau karo operacijų, bet vi- tinių. 
sų savo energiją pašvęs’anli I 
kraštui nuraminti.

. , atsiliepęs apie Italijos 
torių Muscolinį.

Italijos ministeriui 
užprotestavus, Austrijos 
nių reikalų ministerls atsipra
šė, bet Mussoliniui pasirodė to 
nepakanka: jis reikalauja atsi
prašyti raštu, formaliai.

Mas-1
piv i

dėl to 
užsie

ATĖNAI, Graikija, spalio o
Buvusio Graikijos premje | Lapin, buvęs mokytojas Niž 

niame Novgorode, kurs prieš 
tai buvo beveik penkerius me
tus kankinamas Solovecko pra
gare tik už tai, kad jis drįso’ 
kritikuoti sovietų vaklžios 
bus.

Kotov ir Zacharov, du 
Ievos darbininkai, kurie
miau buvo išsiųsti į Solovecką 
dėl dalyvavimo darbininku 
streike.

i l^achno, buvęs veiklus social
demokratas, darbavęsis dau
giausiai Kijevo gubernijoj.
| Skerdynė įvyko dėl to, kad 
tie keturi nušautieji ir šeši su
žeistieji kariu su kitais savo 
draugais dalyvavo proteste 
prieš žiaurų kalėjimo režimų, 
kurs pasirodė dar žiauresnis, 
negu paskubusiame SoloVkų ka
lėj ime.

Persai nebenori šacho
Austrijos aktoriai pro
testuoja prieš importa

vimą užsienių filmų

Ką gali padaryt mote
riškė savo saldžiu 

nusišypsojimu

. Nauji banknotai 
Lietuvai

— Hamah’e įvyko didelių nera
mumų, kurie tečiau buvo S’rų 
kavalerijos eskadrono numal
šinti. Maištų gesinant trisde
šimt asmenų buvo užmušta.

Minia žmonių, tarp kurių bu- 
vo daug beduinų, puolė admini- 

vietos policiją ir buvo jau pade- Sovietai gavo Vokietijoj 
gus ramus, bet tuo tarpu atvy- j 
ko kavalerija ir maištininkai 
buvo suvaldyti.

Visur krašte laikomi mitingai 
protestui prieš šacho grįžimų 
Persijoti

18 miliony kredito
BELOIT, Wis., spalio 6. — • 

Automobiliui nuvirtus į griovį, 
užsimušė juo važiavusi 24 me
tų mergaitė. Mirtie Williams’- 
iutė, iš Amhersto, Wis.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

MASKVA, spalio 6. — Sovie-. 
tų finansų komisaras Sokolni- 
kov vakar paskelbė, kad tapus i 
padaryta sutartis su Vokietijos] 
bankininkais dėl 18 milijonų; 
dolerių kredito Sovietų Valsty-1 
bes bankui. Sokolnikov tatai 
paskelbdamas pareiškę, T<aa ta i 
sai trumpam terminui gautas' 
kreditas be savo praktinės ver-l 
tės valdžiai turįs dar didelės 
politinės svarbos, nes tuo su
laužoma svetimų valstybių poli
tika finansiniai blokuoti Rusija.

TEHERANAS, Persija, spar 
lio 6. — Visur svarbesniuose 
Persijos miestuose laikomi mi
tingai protestui prieš šacho 
(Persų karaliaus) grįžimą. Val
džia gauna daug telegramų iš 
provincijos, kuriose pareiškia
ma, kad kraštui pakankamai 

■ įsipykus dabartinė šachų dinas- 
jtija ir kad todėl turinti įvykti 
atmaina režime.

Valdžia tyli, bet yra žinoma, 
{kad ji tiems žmonių reikalavi
mams nepritaria.

Rusijos legacija vis dar te- 
besergėjama kareivių sargybos 

] nors pabėgėliai tapo pašalinti. 
| Karo padėtis neleidžia jokių 
daigiau demonstracijų

NEW YORKAS, spalio 
Vakar čia tapo areštuota 
jauna graži moteriškė, Patricia 

| Lavvrence’ienė, kaltinama dėl 
iškeitimo vienamę Chlcagoš 
banko “telleriui”, kad tasis bu 
pargabenta Chicagon.

Lawrence’ienč prisipažino pa
darius klastų, ir kaip jai tatai 
pavykę. Ji nuėjus į bankų su 
klastingu čekiu $1,100 sumai, 

nusišypsojus 
banke “telleriui”, kad tasis bu
vęs sužavėtas ir nebegalėjęs 
įtarti jos dėl klastos. Gavus 
1,100 dolerių ji išdumus į Bos
tonų, kur turėjus good time, o 
dabar atvykus į New Yorką 
darbo ieškotis.

VIENNA, Austrija, spalio 6.
Apie trys tūkstančiai Vien-i 

nos krutamu jų paveikslų akto-' 
rių, vyrų ir moterų, vakar su
ruošė demonstracijų gatvėse, 
protestuodami prieš importavi
mų iš užsienių krutamą jų pa
veikslų. Kadangi daugiausiai 
filmų importuojama iš Jungti- 
nių Valstijų demfonstracijoj L sul(Jžiai 
dalyvavusieji aktoriai ir akto
rės priėmė rezoliucijų, reika-| 
laudami, kad' toks importavi-1 
mas butų sustabdytas.

Buvo paskirta tam tikra de
legacija į vyriausybę reikalau
ti, kad ji užgintų krutamą,ių 
paveikslų importų ir tuo apsau
gotų savųjų filmų pramonę.

Du aviatoriai .užsimušė 
aeroplanui nukritus

6. — 
viena

Du milicininkai užmuš
ti traukiniui sudaužius 

auto-troką

KAUNAS. [Lž]. — Anglų 
firma Bradbury Wilkinson Co., 
Ltd. turi užsakymų iš Lietuvos 
Banko 500 litų' ir 1000 litų ban
knotams. Penkiasdešimčiai ban
knotai žada būti išsiųsti Lietu
von šį mėnesį, gi tūkstantiniai 

vėliau.
Sąryšy su šitų banknotų dir-(coliu gilumo. Tv....w 

bimu nesenai buvo atvažiavęs1 krito iki 25 laipsnių.

ŽIEMA WYOMINGE

CASPER,, Wyo., spalio 6.
Praeitą naktį čia gerokai pasni
go. Sniegas nuklojo žemę du

Termometras nu-

Dabar Laikas

Naujienos pagelbės jums. —
Desėtkai tūkstančių Naujienų FLEPERIŲ 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką Mergaičių organizacija, vadina 
turit parduoti, o pirkėjų atra- mą Camp Fire Girk, 
šit greičiausia. *

Klasifikuotųjų skelbimų 
nos: vienas colis (apie 30 
žiu) vienai dienai, $1.05, 
giau kaip vienų dienų 92 centai 
j dienų; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per1 paskelbimus Naujie
nose.

PRAŠOM DAU
GIAU NEBEVADINT 

FI.EPERIAIS
NEW YORKAS spalio 6. -

Sprogimas parako fab
rike; vienas darbinin

kas užmuštas
6.—
Tro

LONG BEAČH, Gal.
6. — Daugherty lauke, netoli 
nuo čia, nukrito žemėn aero
planas, kuriuo^ Skrido lakūnai 
Watson Keerle ir Harold 
Chuck. Abddu jie užsimušė.

kai- 
žod- 
dau-

OAKLAND, Cal., spalio 
Netoli nuo čia esančiame 
jau Povvder fabrike šiandie įvy
ko sprogimas, kurio vienas 
darbininkas buvo užmuštas 
keletas kitų sužeisti.

ir OR

spalio) GENEVA, N. Y., spalio 6.
i Netoli nuo Čia vakar ekspresi
nis Black Diamond traukinys 
sudaužė Lehigh Valley gelžke- 
lio linijoj auto-troką, kuriuo va
žiavo du valstijos milicininkai. 
Abudu jie buvo užmušti. Aštuo- 
ni traukinio vagonai buvo iš
mesti iš bėgių, bet pasažierių’ 
niekas nenukentėjo.

netet-
Jauno

PASTORIO ŽMONA PAGIM
DĖ TREJUKUS

turinti* 
160,000 narių, pradėjo kampa
niją prieš vadinimą jaunų mer
gaičių “Reperiais” (flappers), 
nes tai esąs Kiauras ir 
singas pravardžiavimas.
amžiaus mergaitės turinčios būt 
vadinamos “modernėmis”, o nv 
Reperiais/

Kampanijos vadu išrinkta ak
torė Colleen Moore, krutamu jų 
paveikslų pasauly žinoma kaipo 
“perfect iiapper”.

Chicagai ir apielinkei ’ oficia- 
lis oro biuras 
našauja:

Nenusistojęs 
lietaus; daug 
didžiumoj žiemių vėjas, o

šiai dienai pra-

oras; gali būt 
šalčiau; stiprus,PORT JERVIS, N. Y., spalio

6. — Vietos St. Francis ligoni- ___ ____ ____
nėj protestonų pastoriol Vakar temperatūra vidutiniš- 
Aldridge žmona pagimdė trejus kai siekė 55° F.
kus, visas tris mergaites. Mo- :
tina ir kūdikiai sveiki.

šiandię šaulė teka 5:52,' lei
džiasi 5:24 valandų.

Traukiniams susimušus 
1 užmuštas, 8 .sužeisti
SACRAMENTO, Cal., spalio 

6. —Pasažieriniam traukiniui 
susimušus su prekių traukiniu 
netoli Sparks, Nev., paisažierinio 
traukinio mašinistas buvo už
muštas ir astuoni pasažieriai 
sužeisti; pasigendama dar ma
šinisto padėjėjo.

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

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
21/2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite mušu apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
HJPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

HAUJOIENIOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



Išsimaudžius Pacifike
VANAGAITIS

tuomet

savo

me

receptų

SKAITYTOJAU! Tel. Dearborn 9057

ŠOKIAI!!
Advokatas

įžanga 75c

29 So. La

Vardas

Adresas

KUPONAS
Rašalai 
M ėsos 

Košelės

Lietuvių šeimyna Amerikoje, suprantama, trok
šta savo krajavų valgių, ir tas yra* teisėta ir pri
prasta. Taipgi pagirtina kad senos tėvynės val
gymų tradicijos palaikomos gyvos šioje šalyje, 
kadangi daugelis brangių ypatybių, kurias turi 
Amerikonai Lietuvių kilmės galima davesti iki 
tų gerų, nepainių ir sveikų valgių, senai garbi
namų gimtose šalyse kur jie atsirado. Bet šioje 
šaly daugelis tų valgių turi būti gaminami iš 
medžiagų, kurios prieinamiausios, ir dažnai Lie
tuvė gaspadinė turį galvosūkio, ką pasirinkti.

si Tautų Lygoje, šiomis dieno 
mis jis mirė savo vasarnamyj.

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

VARDAS .
ADRESAS

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

praeities Tavo Sūnų 
stiprybe semia!..”

c i I i ko 
skirtu 
buvo 
nes

Jums, Moters-Lietuvės, 

Kurios esat Gaspadinės

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

rikos
savo

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra du syk riebesnis 
negu paprastas pienas. Jei nori vartoti kaip paprasta 
pieną, tai turi imti pusę Borden’s Išgaruodinto pieno 
ir pusę vandens.

CAT NO.H63
BtfOOCoUfO'lt

JI įsva- 
jei mes 
išvaduo
ji’ savo

niaus, 
jimais 
galim savo 
Ten Tautos 
nimo dienas 
penki metai, 
duotume 
save

Namų Tel.: Hyde Park 3395

reikalam 
tokiu 
gauti

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavo  ji 
me abstraktų ir nejudinamo tu*- 
to teisėse. Taipgi7 veda visokius su

LIETUVYS ADVOKATAS
12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

[Pacific and Atlantic Photo]
Leon Bourgeois, garsus fran- 

euzų politikas. Jis gimė 1851 
m. Paryžiuje. Tūlą laiką buvo 
premieru, paskutiniais keleliais

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADV()£ATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

THE BORDEN COMPANY 
Borden Buildin*, N«w York

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

809 W. 351h SI., Chicago 
TeL Ik ievard 0611 k 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

mals i
jausmą
tos vadus, tada 
gerbs!

štai 
pa t riar- 
ar nors 
ji? Ba- 
Vilnius! 

išvaduosime, tu- 
ir Vilnių, nes jis iš Vil- 

nenor niekur eiti.
Kudirka sako:

Miestą

Lietuvis Advokatas .
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

.............................  State ........,...
-'4‘< n2*

Išpildyk ir siųsk Naujienoms

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

iHlIe St., Room 530
Central 6890

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

Jei neri žinoti kaip virti su Borden’s Išgaruodintu 
Pienu, išpildyk kuponą, paženklinant kurių 
nori, ir mes prisiusime visai dykai.

i CH€WINO
l riAvor.

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St„ Room 1111*12 
Tel. Central 4411. Vai. duo 9-4

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.

ADVOKATAS 
77 W. VVashington St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Aht Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. • 
3236 S. Halsted St. T. BouL 6737

PRESENT FOR 
UNITED PROFrbSH^ięftR&ll

Tel. Pullman 6377 Roseland

10717 Indiana Avė., 
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St<

Data: Spalio 7, 1925

susibūrę vieneton 
budu padės Lietuvai at- 
sos tinę Vilnių!’

bukim gerais tėvynai- 
ugdykim pagarbos 
Pagerbkime savo tau- 

mus kiti pa

» Rengia *

Balto Dobilo Kliubas Bridgeporto Skyrius

ADVOKATAS
11 S. La Šalie Stw Room 2001 

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedčlio ir 

Pėtnyčios.

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

tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai anl pareikalavimo. 

.................................................. Atitirpk čia ..................................................

vnsweetene°

1vaporatP’ 
milk

Atsimenu praeitup metus, 
kada su Dzimdzi Drimdzi va
žinėjau po Amerikos Rytus, tai 
nemačiau gyvenimo, nemačiau 
gamtos grožybių, nes matavau 
cemento kelius, uosčiau dirb
tuvių durnus, viešėjau 'pas sa
vo tautiečius—darbo žmones, 
kurie per dienų-dienas alsavo 
darbu. Lyg koks užburtas ra
tas—mašina, kur žmonės švil
pukus daboja ir savo gyvastis 
už duonos kąsnį aukoja. Bet 
kaip aš šįmet pamačiau Vaka
rtis, aš pamilau šalį. Tai 
naujoji Europa— baltųjų žmo
nių kūrinys, kuriam tur galvą 
lenkti

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133-35 SO. HALSTED ST.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

musų tauta 
žmonių giminė

, ir tinginys, 
! Bijom lie- 
bijom į kitą 

bijom su 
Tinginys 

Tie du bičiuliai 
moraliai ir ma-

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

Pradžia 7:30 vai. vak.
Bob Peaiy Orkestrą

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 Sb. Halsted St. 

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

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

Juk Basanavičius yra musų 
praeitis. Jis kartu su Dru Šliu
pu, Kudirka, Tumu ir kitais, 
mums praskynė takus į šviesią 
ateitį! O ką mes darom? Mes 
drabstomus purvais! Užmirš
tame praeitj! Negerbiame 
vadų!

štai 9 spalių minėsim 5 
tų sukaktuves palaidojimo

bet kas iš to. Ne minė- 
bel materiale patama 

sostinę atgauti. 
Prezidentas gyve- 
baigia laukia jau 
kad mes 

nes. jis žino, 
tautos didvyrį 
ai išvaduosim 

rūstinę Vilnių!
Skubėkim su pagalba musų 

didvyriui Basanavičiui. Nu- 
siųskim jam paramos, lai pa
tarnauja musų aukos jo svei
katai ir lai jis bus musų tauto 
idealas, o per jį mes atgausi
me ir savo sostinę Vilnių! Su- 
darykim fondą Dro Basanavi
čiaus vardu. Lai tas fondas 
rems ne lik Basanavičių, bet 
ir kitus musų taulos vadus!

Gana kalbų, gana protestų! 
Aš nuo savęs skiriu 25 dol. 
tam fondui ir tikiuos, kad Chi- 
cagos lietuviai aukos tautos

EPAIP TO

RING CORPORATION

Kur musų tautos vadai? Kur 
vai piečiai? Kur tėvynės sar
gai? Nejaugi jie žuvo? Kur 
Bfbanavhčius, šliupas, Kudir
ka, Tumas, Maironis ir kili? 
Juk kitados jie mus žadino iš 
tniego? Jie varpais skambino, 
sargais dabąjot..

Basanavičių# » bado siūtis 
siuva Vilniuje sau įpirties rū
bus! Ar jam užjaučiame nors 
vienas! Mes renkame aukas1metais jis daugiausia darbavo 
Vilniui „Mvadiu^i, aukojame 
mokykloms ir draugijoms, o 
užmirštame savo vadų 
Vilniuj vargsta musų 
has Basanavičius, o 
vienas pagalvojo apie 
(lanavičiuš tai musų 
Kada mes jį 
i esim 
niaus

Dras V

NORĖDAMI? 
PIRKTI, PARDUOTI AR M Al-k 
NYTI VISADOS KREIPKlTfiSf 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. ;

i. L FABĮONftS Ctt

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU —

Maždaug, taip sakant, anot 
Biežio, teko alsuot l’a- 
svajonemis ir būt at- 
nuo visų... l iesa, įdomu 
kalbėtis su nekalbamu, 

daug naujų minčių suplau- 
į smagėti yną. Kiekvienas 

dailininkas kalbasi pats su sa
vim, jei tur tam tikrą įnagį. 
Reik matyt, žinot, mokėt. Jei 
aš nebūčiau matęs Pacifiko, 
jei bučiau nežinojęs, kad už 

Jo “pečių” yra Japonija, Sibi
ras, Uraląs, Maskva, tai nebū
čiau žinojęs, kad už Maskvos 
ir toliau, yra Lietuva. O jei 
bučiau matęs ir žinojęs, bet 
nemokėjęs kalbėti 
“sveiks dingęs'’!..

Ta mano kelionė visai nebū
tų įdomi, jei tų trijų dalykų 
nebūčiau paveldėjęs. Nors var
gas kankino, nors nedamiegoji- 
mas, nedavalgymas ir kiti tru
kumai glabojo, bet šiandien aš 
džiaugiuos.

Mačiau aš tai, ką nevisi dar 
matė. . Amerika yra didele ir 
turtinga šalis. Ji užima pirmą 
vietą valstybių tarpe. Garbė 
pionieriams, kurie padėjo tai 
šaliai pasukti tą kultūros ir 
civilizacijos laipsnį, kokio ki
tos šalys dar netur. Garliė 
tam. kas yra Amerikos pilie-

Visai užsimiršau, kad šian
dien 7 spalių. Visai nukrypau 
nio geografijos. Mano šios die
nos “paskaita” visai kito turi
nio. Ta tema gal aš prabilsiu 
9 spalių (Lietuvių Auditorijoj. 
Labai gailiuosi prasitaręs, nes 
atsiras bailių, kurie pamanys, 
kad tą vakarą rinks aukas etc... 
Nuo savęs aš pridursiu štai ką: 
jokių aukų nieks nurinks i 
prakalbų nieks nesakys, nes 
lai ką aš rašiau, tėra tik in
trodukcija. Padaviau mintį, 
įrauksiu balso iš visuomenes. 
Jei kartais mums pasisektu 
toks “Basanavičiaus Fondas” 
įsteigti, tuomet be abejo aš 
pasišvęsiu darbuotis. Tik mir 
reikėtų pasitarti. Turim tris 
vakarus suėjimų: 7, 9 ir 11 
spalių. Matysimės visi, todėl 
galėtume visi aptarti. Bukim 
pavyzdžiu visiems Amerikos 
lietuviams. Chicąįbf lietuviai 
daug nuveiks, jei nej&Ungės. i

Man pasitarus su nekuriąis 
inteligentais, gavau drąsos 
prabilti viešai. Tat i darbą!

(Bus daugiau)visi, kas smegenyną tur. 
trokštu kiekvienam Ame- 
piliečiui, susipažinti su 

šalimi. Pirmiausiai pa
linkėsiu savo tautiečiams, kad 
jie pirmutiniai progai pasitai
kius, važiuotų skersai per 
Ameriką. Jokio vargo nema
tysit, nes Vakaruos, visur civi
lizacija pasiekė. Labai džiau
gsiuos, jei galėsiu patarnauti 
tiems, kurie norės Vakaruos 
lankytis.

Musų lietuviai * perdaug už
sidarė savo bizny j, profesijoj. 
Atėjo laikas pasireikšti pasau
liui, kad musų tauta nėra 
“laukinių 
kultūringa.! Baimė 
tai musų gyvatės 
luviškai prabilti, 
miestą nuvažiuoti, 
kaimynu susitikti 
apsūdo mus! 
mus išnaudoj 
terialiai. Vejamus turtus, ma
das kartu su kitais ir vis esam 
atsilikę. Ar tai ne tragedjia?! 
O lietuvis, gabus—protingas, 
sumanus! Kas iš musų, jei bu
sim turtais pertekę, o niekas 
nežinos, kad mes gyvename!

š|aryl|'rt tarias Cičelri|nai, 
tariasi lenkai, prancūzai, ang
lai, vokiečiai, kaip mus pasi
dalinti, o mes?.. Mes laukiam!.. 
Atidavėm Vilnių, atiduosiu! 
Klaipėdą ir neužilgo patys nu 
eisim lenkams bernauti...

Nežinia delko rengiam pro
testus, organizuojamės Vilnių 
atvaduoti, siunčiam delegacijas 
su lenkais tartis, tariamės kaip 
nepriklausomybę išlaikyti, o toj 
pat valandoj griūvame su vi
sais kabinetais, vaduodamas 
tautos obalsiais... Kur kalti
ninkas?! Kas išdavikas?! Pa
kart! Pasodint kalėjiman!..

Teisiam vieni kitus, o visi 
lėki. Delko? Dėlto kad ne- 
urim pagailos jausmo! Mes 

norim, kad kiti mus gerbtų, o 
;.avęs nemokam pagerbti. Ka
da Tauta negerbia savo vadų, 
tai niekas jos negęrbs.
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus :

Raitelis

Joju. Joju 
Į pasaulį.

(Feljetonėlis)
Dyvų dyvai! 

pas mus atsirado! Tik susimi!- ’ 
darni nemanykit, kad tai ispa- • 
nų kraujo ricerij. Fui, visai nt!

vių Auditoriją, kur visu aky- čia grynai
veizdoje “Dzimdzi” kelsis 
numirusiu. įsakymas turii ' c z J 
ti išpildytas. Korės.

Rūksta dulkės! 
Ei, šalin nuo 
Kelio mulkiai! 
Mano kiaulė...

Artisto artistiškas 
pasigarsinimas

Į pasaulio 
Miglą velias.

|šėlus lekia 
Per pasaulio 
Klaidžią kekią!

Visą lovį
Nekuklu matuoti griovį, 
Aš ant nugaros guliu 
Išmatuok pasaulio plotą, 
Kiaulių siekį nerybotą. 
Lėki kvaistančių keliu 
Aš ant nugaros guliu, 
čiukė lekia, čiukė rūksta, 
Dulkės kyla, dulkės rūksta! 
Ei, pirmyn: kriu-kriu, 
Kriu-kriu—
Dar toli nujot turiu...

Didvyris

(Faletonpalaikis)

Jau žinote, kaip^Padaužos 
žiuri į musų gBrbrtfmus ir di
džiai gerbiamus, bet čionais rei
kia feljetonėlis rašyti — tai štai 
jums, broliai ir seserys.

Didvyris vaikšto Bričpoito 
gatvėmis, valgo lietuviškose val
gyklose ir keikia socialistus, kle
rikalus ir kitus nedidvyrius, o 
draugučius komunistus kartais 
pagiria, ypatingai kai tie Gri
gaitį šmeižia. Jisai kalba visų 
kitų didvyriu vardu: visuomet 
sako mes, mes, mes, musų sro
vė .rnusų partija, musų visuo- 

musų minia musų viskas.
mums 

kontro

snaudai ietis ir 
Kai visi Anie- 
prisirašys prie 

išnyks socia-

men
Pirmiau jisai .sakė: 

reikia Susivienijimas 
liuoti, Lietuvos politika kontro
liuoti, savo spaudą įsitaisyti ir 
ją platinti, jaunuolius organi
zuoti, Vilnių atgauti. Jisai pro
jektų turi prisidirbęs, planų pri
sigaminęs, propozicijų pas jį 
pilni kišeniai.

Jisai didelis 
gilus patriotas, 
rikos lietuviai 
snaudariečių, tai
listai ir kiti nenuoramos, o Pa
daužos neturės minios užpaka
ly. Tai jo tokia filosofija. Su
sivienijime jau perilgai sėdėjo 
tie patys žmonės, centras per
toji nuo jo biznio. Reikia iš
rinkti savo partijos žmonės, 
centrą permufuoti prie jo biz
nio, —ot tada tai bus ir snau
dariečiams ir Skambalninkams 
tikra rugiapiutė. Skambalas ta
da pasiims sau dolerių, snauda- 
rieČiai kontroliuos iždą, 
da, jisai sako, bus ir Vilnius at
gautas ir Lietuvoje klerikalai 
sumušti, ir Amerikoje socialis
tų laikraščiai uždaryti, ir visi 
biznieriai bus didvyriai. Tuo 
met, sako, mes visi busime tik
ri

pėdos

lietuviai ir broliai 
tada rūkysime KlaL 

žydelių dirbtus cigaretus, 
valgysime iš Lietuvos impor
tuotą sūrį, musų moterys kak
lus apsikaišys Palangos ginta
rais. Bus tada tikra ir laimin
ga visiems snaudariečiams ir 
nusisnauduriavusiems didvy
riams gadynė.

Šitaip musų didvyris šneka. 
Jisai šneka, šneka ir šneka. O 
burnelę jisai turi gerą,
pavardės nesakysiu: jus jį 
lite visur savomis akimis

O jo 
ga- 
pa-

matyti.—Padauža.
t

Proklamacija
šviesiausis Prezidentas šio

mis dienomis išleido prokla
maciją, kuria įsako visiems 
Padaužų piliečiams būtinai 0si

tel. Blvd. 3138 
I. Woii kieriez- 

BANIS

AKUAERKA 
/asekmingai P®' 
‘amauja mote- 

iiriR prie gimdy- 
o , patarimai 

ykei_ moterim* 
■ merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Neišskyrė Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENEDon Kichotas Biržuose
i —Yra prieš jus priešvalstybi
nių gaivalų kuopa? — klausia

i jo Don Kichotas. 
Don Kichotas t __ ... , . .I —Yr...ra, tik jau, kad locka, 

susimildamas, nežudyk...
- Nebijok, nebijok, aš tik iš

. .v, . .... . patylu kandžioju, — ir pakišę,Bet, vaikei,lietuviškas tautiškai ; \. . Ljq1i*,,h”, .. .... Paršaičiui “Saliem Kavalier l daužyti .kraujo Don Kieno- .. ., poperosą. — O nežinai, ar jie 
'nešioja raudonas skiautures?

'Nežinau, leisk 
tas... pati... vaikai..

Ir kuomet Paršaitis paspru
ko, ne siūlo galo ant savo kū
no sauso nebeturėjo...

Tbii maždaug toks Don Kic
hotas pas mus atsirado. Patar
čiau visiems arčiau sib juo su
sipažinti. Tik čia . reikia atmin
ti, loąj lietuviškai tautiškai ka
talikiškas Don Kichotas kariais 
mėgsta “šapku nevidimku 
šioti.—Svirplys*

Motina: ‘‘Juozuk, bėk višti- 
dėn ir atnešk naujai padėtus 
kiaušinius. Tik žiūrėk, nepa
miršk porcelianinių”. (Po geros 
valandos Juozukui sugrįžus): 

juk kiaušiniai šu

AKUŠERKA
3101 So. Hahted St., kampas 31 gat.

lė katal’Hško 
tas.hu-

Vienas artistas štai kaip pra-. 
nešė publikai apie 
“Commercial Art

tai, kad jis 
Studio”

Don Kichotas nelu-

Juozukas: “Na, juk aš turė
jau išmėginti, kad nepaimti 

aš nckal-’porcelianinių”.

“Siuomi pranešu 
musų 
dio”

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

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

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

—.———;——.—-—

DR. HERZMAN ™
š RUSIJOS-

Gcrai lietuviams žinomas 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 
18111 St., netoli Morgan St.

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

i Dienomis: Canal
Telefonais: 3110. Naktį

/ į Drexel 0950
’ Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10- iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

..... ................................ iBaltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos portu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sėdot New Yor- 
ke atveža Jumis beveik j pačią Tė- 
vynę-Lietuvą, ba iš Danzigo j Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra ifikaščių.
Sekanti išplaukimai iš New Yorko 

Laivas 
Laivas

Mūsiškis
ri nuolatinio Sančio Pančio, bet 
už tai jis turi džimi batus, 
džimi keline i, džimi šlipsą, di
delį džimi portfelį, kuriame daž
nai nešioja senus džimi laik
raščius, ir džimi nosį, kuria jis

ati- puikiai šiberį šoka, ai ai! Dvi 
kapos tautiškai katalikišku de
koltuotų Dulcinejų nuolat vien 

I apie jį ir jo džimį ir lestų/ uo- 
ja. čia jau mūsiškio l)n 
choto privalumas, prieš 
niškąjį Don Kichotų.

Jus netikite, stebitės? Gerai. 
Aš jums apie jį kiek smulkiau 
pasakosiu.

Lietuviškai tautiškai katali
kiškąjį Don Kichotą pagimdė 

j beraštis (Lietuvos artojas, o iš- 
maitino ašakota Lietuvos duo- 

i nelė. Ligi aštuoniolikos metų 
jis kiaules pagiry ganė ir nebu
vo dar traukinio matęs.

Dabar Don Kichotas, žino
ma, visai kitoks. Jhs baltas, iš
prusęs, kaip jau sakiau, visas 
džimiuotas; jo sermėga Angli
joje austa. Paryžiuje siutą ir 
Biržuose “ant išmekėjimo” 
per tris mėnesius pirkta.

Bet kam daug kalbėti. Juk

kadi
Stu-

esamnį es 
jums pa-

Ki- 
ispa-

nc-

yra ątlie-j

jums, 
“Commercial Art 

atsidarė po mim.— 
jūsų reikale,

vistu met pasirengę 
tarnauti.

“Per musų studiją 
kami šie vaizbos darbai: Pieši
mai klišėms dėl leibelių ir pa
garsinimų į laikraščius, viso
kios rūšies “show-card” ir l.t. 
Krautuvių langams piešiniai 
dėl ‘background”, visokios - iš
kalbos (signs) ant langų ir ki
tur yra daromos palei užsaky
mą.

“Dailės darbai piešti alieji
ne malcva, pastelium; ir t.l. 
žema vaizdžiai (landseapes),
nortratai kambinuoti piešiniai, 
flekorarijos, (designs) ir artis
tiškai rašytos poezijos Ir tt.

“Tuose 
kreipkitės į musų studiją.

“Su tikra paagrba,
Padaužos gyvena nuo 

senovės 
do ratų, 
girdėjo, 
ne re i ai 
įima užsisakyti “artistiškai 
šytos poezijos’’.—,-------

reikaluose visuomet jį kasdien kiekvienas gali pats 
savom akim matyti. Tik gerai 
pasidairyk, jeigu turi laiko, už
suk į vieną kitą įstaigą, pamin
džiok cementuotus trotuarus — 
būtinai jį sutiksi. O jei ne, 
tai užeik i I>žimi Klubą —bū
tinai ten prie žaliojo staliuko jį 
rasi— jis ten dieną naktį “dar
buojasi tėvynės labui’’. '

Pirmadienį suliko savo tikrą 
tėvą turguje ir klausia jo: 

—-Pšiprašom! Kas tu toks,
gal priešvaltybinis gaivalas?

~ Favn, kad1, focltoi, ponas 
Don Kichote, locnas tėvas. I 

Nusičiaudėjo mūsiškis Don 
Kichotas ir nusispiovęs pasuke 

ir pasakyti džimi kulnis į klioštoryno

senų 
metų, mio gimimo žy
bt! dar niekuomet ne- 
kad bet kurioj Com- 

Art Studijoj butų ga- 
ra-

Delei trumpiausių lietu
viškų eilių konkurso...

kad išeitų

laikraštyje

Skaičiau laikrašty, kad buvęs 
konkursas trumpiausioms (an
gliškoms) eilėms 
kuotrumpiausiai, 
kuodaugiausiai.
buvo pasakyta, kad reikia esą 
ir lietuviškų trumpiausių eilių 
konkursas paskelbti. Čia aš. 
duodu tam konkursui savo ei- 

stengiausi 
kuo
jos:

les (jose, berods, 
kuctrumpiausiaį rašyti ir 
daugiausia pasakyti), štai

Meilės poema

pusę. Jam gėda buvo, kad ki
ti džimi ponai neišgirstų, kad 
kažkoks vyžuotas kaimo “klo- 
pas” jo tėvu vadintis drįsta. 
Bet vis gii jis jam į snukį ne
rėžė !

Todėl vargšas Užušilių par- 
šaitis gavo chroninį kinkų dre-

Mes kartu:

O papa...
•rods, išreikš ta trum- 

ra’s žedžiais visa meilės trage
dija, su visais jos pergyveni
mais ir ‘nusigy veniniais”. Skai
tau šias savo eiles trumpiau- 
domis, kokios lietuvių kalboje 
v ra. O gal kas iš poetų dar 
trumpesnes ir “reikšminges
nes” eiles parašys?tLauksiu ir 
aš —L. V.

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

$203
IŠ NEVY YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

NAMAI, LOTAI
FARMOS

LTA j į)

Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis. 
Musų pasažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusiems 
konduktoriams.

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų Informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
nyontn avha prio

United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. Michigan Avenae 

Chicago, IU.

Gei’as patarimas

Moteriške: “Aš niekaip nega
liu priversti savo vyrą namie 
būti”.

Jos draugė: “žinai ką, pamė
gink pati pirma jo išeiti ir vė
liau pareiti”.

žvejas—Sykį musų laivas su
dužo ir bangos mane išmetė 
ant salos kur buvo vien pasiu
tusios moterys be liežuvių!

Palangos
ina !.. 

kalbėti ? t

žvejas—Ne. Užtai jos ir pa
siuto!

Kampelninkas —
Al- HOp-alCjo JOS

“LITUANM” 13 d. Spalio 
“ESTONIA” 3 Lapkritis

Kainos laivakorčių:
I Klaipėdą visu keliu vandeniu: 
3-Čia klesa $107; 2-ra $132.50

Baltic Ahierica Line
i N. I.n Šalie Str„ Chicago, III.

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

miglų. Ant

ATGAL NAMIE
MIESTOąJicyizontas apsireiškia pats iš 

kiauto"'Šlovinti žmonės pradeda rėkauti, džiaugiasi 
laivo signalais . Atplaukiantis laivas pamažu suranda 
savo vietą. Laivo darbininKai bruzda, nuleidžia ant kra
što lentas; ir raino grįžtanti pajuntą žemę po savo kojų.

Kai kuriems keliauninkams poetas jau yra kaip ir 
slenkstis namų. Jie dar turi važiuoti daug mylių — gal
būt skersai visos šalies — kad pasiekus vietas ir žmonės 
apie kuriuos jie nuolat mąsto.

Bet dėl tų kurie mąsto apie namus nėra rubežių dėl jų 
minčių. Amerika turi visoje šalyje komunikacijos agen
tūras kur pasiekiama mylių mylias kaip magija. Tuojau 
keliauninkas grįžęs savo šalin, gali susikalbėti su savo 
mylimaisiais. Del jų simbolas Bell Systemos yra uni
versalia patarnavimas ir ženklas, kad jis ištikrųjų yra 
“atgal namie”, nežiūrint /kaip toli jo tikri namai butų.

% ILLINOIS BELL TELEPHONE CO
\| BELL SYSTEMBELL SYSTEM

One Policy - One System * Universal Service

Pasinaudoke 
Auksine 

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai: '
I

Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus

DR. SERNER, 0. D.'

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

Dr. Lawrence P. Siekis 
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. pc piet.
Telefonas Midway 2880 ------------------------- ——J

H

LIETUVIŠKA APTIEK*
MRS. A. ZTMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yard^ 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A; J. BERTASII

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

pietų ii* 6 iki 8 vakare.
.......... ...............................................-ui., i .i*

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
. .....................      ii i .111^

'... ----------------- —
DR. I. E. MAKARAS

Gydytojas ir Chirurgas
10748 So. Michigan Avenue 

VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 
8:30 vakare.

Ofiso telefonas Pullman 1103 
s Namų telefonas Pullman 0349

Telephone Yards 0094 1
DR. MADRIDE KAHN

4631 So. Ashland Are.
Ofiso Valandos: nuo 10 i!d 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 0 
vakare. Nedėliomis nuo Iii 
iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietį).
t I .1 . ...........................  >

Ofiso tel. BoUlevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Clrieago 
arti 31st Street

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

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija.

DR. HORVAT. DR.
1347 W. 18 St., kampas Blue Island
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Perkam, parduodam ir mainom, 
mus, lotus ir fermas. Parduodam 
vakortes į Lietuvą ir j Ameriką 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
j visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviemastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted St., Chicago, III. 

N. C. Krukonis Manag.
Telephone Yards 1234.

na- 
lai- 
ant IŠTYRIMAS KRAUJO

Dykai Klinika
Tiktai dėl Vyry

Dykai patarnavimas daktaro

606 » 914

per metą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už ............... $2.50

GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, veitės už ............... 25
Knygą: APYSAKYMfiLIAI IŠ GYVULIŲ GYVENIMO .... 85
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS .......  <........... .,................ 25
Knygą: TRAKOM A arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka ........................     15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15
Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15 ,

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 l>o pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
v.

Boulevard 8686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 491 h Avė., Cicero
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

r------------ -------------------- .

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Ligoniai moka tiktai biskį už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi
sos kraujo, odos, inkstų, pūslės ir Į 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

National Health Clinic
1657 W. Madison St

1 Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į 
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros" vieną cxamplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
1 4712 So. Ashland A ve., 

near 47th Street 
CM1CAGO

p — - - -
Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0164
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 19, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Ptbhshed Daily Except Sunday 
b y the Litbuaniaa Nevm Fub. Cq. Ibc.

 Editor P. GRIGAITIS 
1739 South Ualated StTMt 

Chicago, III.
Tekphoiie Roottevelt 8600

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c; per copy.
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Entered as Second Clasa Mattel 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, UI., under the act of 
March 2nd 1879.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams ....................................... $8.00
Pusei metų ..... .......................... w 4.00

. Trims mėnesiams .................... M 2.00
Dviem mėnesiams ............„..... 1.50
Vienam mėnesiui _________ __ .75

Chicagoje pei\ neiiotojus:
Viena kopija ----- ;..........................  3c
Savąfcei ......... ♦...*_________ ... 18c
Mėnesiui .......    76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama .........——......................  $7.00
Pusei metų ............................  3.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiam ...................... 1.25
Vienam mėnesiui ............................ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .................   $8.00

laikyti prakalbas Vokietijos darbininkams, keldamas į 
padanges sovietų tvarką ir šmeiždamas Rusijos socialis
tus. Angliakasių internacionalo centras nutarė vienbal
siai išreikšti tam pleperiui papeikimą.

Įdomu, kad už papeikimo rezoliuciją Cook’ui balsa
vo ir visi Anglijos angliakasių atstovai internacionalo 
centre. . >

žodžiu, organizuotieji Europos darbininkai pasiro
dė, kad jie nėra toki mulkiai, kaip įsivaizdavo Maskva.

$

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
jtekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500^

Pusei metų ..................................... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2^)0
Pinigus reikia siųsti palto Moncy 

orderiu kartu su ufctakyuiu.
SOCIALDEMOKRATAI AT

META KOMUNISTŲ 
PASIŪLYMĄ

tik dabar atsiminė kovoti už 
tą, už ką socialdemokratai 
kovoja jau virš 30 metų, t. 
y. kaip dar komunistai negi
mę buvo. Už šiuos re;kala- 
vimus nevienas socialdemo- 

. kratas buvo Rusijos caro vui- 
• džios sušaudytas, daugybė

dynėje Lietuvos kunigijos va- kios bausmės nesulaikys silpna- 
dai ėjo išvien -su Rusijos žan
darais ir padėjo jiems gaudyti 
caro priešus. Didžiojo karo 
metu vyskupas Karevičius siū
le Vokietijos valdžiai padaryti 
Lietuy ^Vokieti jos dalim. Ir 
net, kai jau buvo susidariusi 
Lietuvos Taryba Vilniuje, kle
rikalai kvietė princą Urachą už
imti Lietuvos sostą.

Ar ne gėda “Draugui,” aky- 
veizdoje šitų visiems žinomų 
faktų, kaltinti liaudininkus ir 
socialistus, buk jie esą Lictu-

vėliau buvo Lietuvos minis- 
teriu pirrhihinku; Jų partija, 
sudalant ministerių kabine
tą antrrojo seimo metu, rei
kalavo sau 3 svarbiausių mi
nisterijų, nežiūrint kad, pro
porciniai sulig jų skaičiumi, 
jiems viena tepriklausė. Su
vienytų Amerikos Valstijų 
valdžia tokių ponų, kurie pa
sižymi savo valstybinio pa
sistatymo priešingumu, neįsi- 
elidžia visiškai nė į šalį, kaip 
pavyzdžiui pereitą /savaitę 
įvyko su vienu anglų atsto
vu bolševiku, norinčiu vykti vos nepriklausomybės priešais? 
į Washingtono konferenciją. Petrogrado Lietuvių Seime 
Rusijoje tokius ponus Išmau- klausimas ėjo ne apie tai, ar skaičius butų galima sumažinti 
do kraujuose.”
Taigi, pasirodo, kad “Drau-

pročio su kriminaliniais palin
kimais nuo žmogžudystės. Silp
napročiai reikia ne bausti., ale 
izpliuoti, kad jie negalėtų da
ryli žalos draugijai.

Prof. Schlapp mano, jog kiek
viena valstija turėti; įkurti to
kią įstaigą, kur butų laikomi 
silpnapročiai. Jis sako, kad 
išviso reikėtų daugiau dėmesio 
kreipti į proto ligas. Pastebė 
jus žmogų su aiškia proto liga, 
reikėtų jį atskirti. »

, Taip darant, sako, profeso
rius Schlapp, žmogžudysčių

BOLŠEVIKŲ BLIOFAS SU “DARBININKŲ ' 
DELEGACIJOMIS”

NIEKENO NEĮGALIOTI “ATSTOVAI”
• • • • i • 3*^ • v x *

ANGLIAKASIŲ INTERNACIONALAS ATIDENGĖ 
MASKVOS KLASTĄ

• e e e •

PAPEIKIMAS ANGLUOS “KAIRIASPARNIUI” 
COOKUI

Bolševikų švindelis su vadinamomis “darbininkų de
legacijomis” tolyn vią labiaus išeina į viršų.

Per keletą paskutinių mėnesių Maskva ir jos agen
tai vakarinėje Europoje vedė smarkią agitaciją, kad įvai
rių šalių darbininkai siųstų savo “delegatus” sovietų Ru
sijon susipažinti su sąlygomis bolševikų karalijoje ir pa
skui iš tų “delegatų” patirtų, ar tiėsą skelbia apie Rusi
ją bolševikui priešai. Socialistų spauda Europoje iš kartę 
pareiškė, kad tas bolševikų . sumanymas yra humbugas, 
.sugalvotas tam, kad apdumus akis pasaulio darbinin
kams. Nes jeigu Maskvos diktatoriai tikrai norėtų, kad 
kitų šalių darbo žmonės patirtų tiesą apie Rusiją, tai jie 
visų-pirma suteiktų spaudos • laisvę Rusijos žmonėms. 
Laisva spauda geriausiai galėtų parodyti, kas toje šalyje 
yra gera, o kas bloga.

Be to, jeigu bolševikų valdžiai rūpėtų, kad kitų ša
lių gyventojai' galėtų pažinti sąlygas Rusijoje iš asmeniš
ko patyrimo, tai ji įsteigtų laisvą susisiekimą tarp Rusi
jos ir užsienio — leistų žmonėms iš užsienio laisvai', įva- 
žiuot į sovietų šalį ir Rusijos gyventojams laisvai keliau
ti į užsienį.

Kadangi tečiaus Rusijos valdžia nepripažįsta nei 
spaudos laisvės sovietų žemėje, nei teisės žmonėms lais
vai keliauti iš Rusijos ir į Rusiją, tai aišku, kad ta vald
žia stengiasi paslėpti tiesą apie darbininkų padėtį bolše- 
vikijoje, ir jos kvietimas darbininkų “delegacijų” iš ki
tų šalių yra gryni monai. <

Nesenai mes rašėme apie Lie
tuvos komunistų partijos pasiu- 

[lymą socialdemokratams dėl va
dinamo “bendro fronto.” Kaip 
musų skaitytojai atsimena, ta
me pasiūlyme Maskvos tavorš- 
čiai sakė, kad jie balsuosią už 
socialdemokratų kandidatus į 
Seimą, bet jie statė socialdemo
kratams tam tikrus “reikalavi
mus.”

i “Naujienos” išreiškė savo 
nuomonę, kad Lietuvos social
demokratams nėra jokios pras
mės dėtis su komunistais, nes 
pastarieji Lietuvos darbinin
kuose nebeturi jokios įtakos. 
Dėdamiesi su Kominterno agen
tais tiktai sugadintų savo var
dą.

Tokios pat nuomonės laikosi 
ir musų draugai Lietuvoje. 
Straipsnyje, kuris til|X) Kauno 
“Socialdemokrato” 37-am nu
meryje, sakoma, kad komunis
tai visai nereikalingi bendro 
darbininkų fronto sudarymui. 
Tą bendrą darbininkų frontą 
vykina socialdemokratai, orga
nizuodami darbininkus j vieną 
politinę partiją ir atstelgdami 
profesines darbininkų sąjungas. 
Šitame krypsnyje socialdemo
kratai jau yra pasiekę žymių 
lezultatų, nežiūrint to, kad jų 
darbą trukdo klerikalinė reak
cija ir Maskvos agentai. Lie
tuvos darbininkų klasės vieny
bei reikia, kad komunistei ne
kištų savo purvinų nagų j dar
bininkų judėjimą. Į komunis
tų šauksmus apie “bendrą fron
tą” “Socialdemokratas” atsako 
taip: ,

puvo Sibire ir kalėjimuose, gas” neturėtų nieko net prieš 
Ne vienas iš socialdemokra- j tai, kad su p. Sleževičium ir ki
tų ir šiandie už tuos pačius tais 
reikalavimus kenčia nuo Lie
tuvos klerikalų. Gi Rusijo
je darbininkai socialdemokra
tai už tų pačių laisvių reika
lavimą šaudomi ir pūdomi __ ___ __o_________
kalėjimuose jūsų sėbrų ko- gerai, kad jisai meluoja, lygin-’ 
munistų komisarų. Ir nežlu- damas Sleževičių prie komunis- j 
rint to, jus šiandien veid- to 
mainingai statote savo reika- nėra nei valstybes priešas, 
lavimus. Tai tikrai reikia ginkluoto sukilimo 
neturėti nė kiek gėdos ir1 
žmoniškumo šitaip elgtis.

Šitoms savo

valstiečiais liaudininkais 
butų pasielgta taip, kaip bol
ševikų valdžia elgiasi su -avo 
priešais Rusijoje (“išmaudo 
kraujuose”)!

Tas Maiijonų organas žino

(LietuVa turi būt nepriklausoma, per pusę, 
ar ne; bet apie tai, kaip tą ne- i 
priklausomybę įgyti. Liaudi- • 
ninkai su socialistais sakė, kad 
prie nepriklausomybės Lietuva hibiciją, tuo geriau, 
turi eiti apsisprendimo keliu, t. no, kad tai tik juokas, 
y. kad Lietuvos likimą turi nu- geria, uliavoja 
spręsti patys Lietuvos žmonės, jos juokiasi. 
Na, ar tai buvo neteisinga 
zicija?

ATVAŽIUOJA MIKAS 
PETRAUSKAS

ooo

Juo mažiau kalbėti apie pro- 
Visi ži- 
žmonės 

ir iš prohibici-
Pirma rojaus 

gaudavo saliu 
patys

Po to, kai Maskvos pastangomis vis tik susidarė vie- 
na-kita “darbininkų delegacija” iš vokiečių, anglų, fran- 
euzų ir k. ir jos;, iškeliavo aplankyt Rusiją, tai pasirodė, 
kad jos susideda vien ’w- komunistų arba politiniai nesu
sipratusių žmonių, kuriuos komunistai prikalbino prisi
dėti ir pasivažinėti bei pasisvečiuoti bolševikų valdžios 
lėšomis. Jokia Europos darbininkų organizacija, išski
riant kominterno sekcijas, Maskvos kvietimo nepriėmė.

Rusijos diktatoriai, matydami, kad iš to jų bliofo 
nieko neišeis, kreipėsi, pagaliau, į tarptautinę angliaka
sių sąjungą, siūlydama jai paskirti delegatus keliavimui 
į Rusiją. Ši sutiko ir tuojaus pranešė Maskvai sąrašą 
žmonių, kurie ketinama pasiųsti Rusijon. Kartu su tuo 
angliakasių internacionalo centras painformavo sovietų 
valdžią, kad delegacija imasi su savim ir keletą vertėjų, 
mokančių rusų kalbą.

Bet kai Maskva gavo šitą pranešimą, tai atsitiko ve 
kas: ji parašė angliakasių internacionalui, kad tam tik
ri asmens nurodytame delegacijos sąraše ir vertėjai, ku
riuos delegacija nori imti su savim, negalės būt įleisti į 
Rusiją. Tuomet angliakasių internacionalo pildomasis 
komitetas nutarė jokių delegatų nesiųsti ir šitą nutari
mą paskelbė spaudoje.

Šis incidentas galutinai nutraukė maską bolševikams. 
Jisai aiškiai parodė, kad Maskvos diktatoriai vadinamų
jų “darbininkų delegacijų” kvietimu tiktai mulkina pa
saulį. Jie įsileidžia į Rusiją ne tuos darbininkus, kurie 
nori ir gali ištirti gyvenimo sąlygas sovietų krašte, bet 
tiktai tuos, kurie yra iš kalno pasiryžę girti bolševikiš
ką “rojų” arba kurie, nemokėdami rusų kalbos, ima už 
gryną pinigą visa, ką jiems papasakoja sovietų valdžios 
palydovai.

Tarptautine angliakasių sąjunga nenorėjo duoti sa
ve už nosies vadžioti bolševikams, todėl jos įgaliotiniams 
durys į sovietų “rojų” paliko uždarytos. /

Tam pačiam angliakasių internacionalo posėdyje, 
kuris atmetė Maskvos “skymą”, buvo svarstomas ir An
glijos angliakasių federacijos viršininko Cook’ę klausi
mas. šis džentelmonas atvyko į Vokietiją su kai kuriais 
aplankiusiais Rusiją komunistais ir ėmė kartu su jais

“Įvykdykite bendrą fron
tą Rusijoje, paleiskite ten iš 
kalėjimų darbininkus s»xjlal- 
demokratus, perstokite begė
diškai apgaudinėję melais 
darbininkus, kovokite prieš 
buržuaziją, o ne prieš social
demokratus, kaip jus dabar 
darote, ir tuomet tasai jū
sų siūlomas bendras frontas 
pats savaimi įvyks.”
Komunistų pasiūlymą “Soci

aldemokrato rašytojas laiko 
provokatoriškų darbu. .Jisai 
mato jame pasikėsinimą peš
ti suirutę į darbininkų judėji
mą, piudant darbininkų mases 
prieš tų plačių darbininkų iš- 
rinktuosiusj^yadus, ir rašo:

šiomis dienomis, kai kurio
se vietose pasirodė lapeliai 
pasirašyti Lietuvos Komunis
tų Partijos ir adresuoti Lie
tuvos Socialdemokratų orga
nizacijoms. Tame lapely 
socialdemokratai kviečiami į 
kokį tai “bendrą frontą” ir 
net siūlosi agituosią už so
cialdemokratų sąrašus ren
kant į Seimą. Tai tikras ju- 
došiaus darbas. Iš vienos pu
sės plusta, kaip išmanyda
mi darbininkus socialdemo
kratus, iš kitos gi pusės pri
eina su meiliu veideliu ir 

' “bučiuoja” — siūlo “bendrą 
frontą.” Apart to tame pat 
lapely išdidžiai stato darbi
ninkams socialdemokratams 
lokius reikalavimus: prof. 
sąjungų vienybė ne žodžiais, 
bet darbais; kova dėl visuo
tino darbininkų draudimo 
šeimininkų lėšomis; kova dėl 
bedm-bių (draudimo ir jų or
ganizavimo; kovar del 8 vai. 
darbo dienos; kova dėl spau
dos susirinkimų ir organi
zacijų laisvės ir tt. Iš tik
rųjų, kokie jie jurgeliai Ši
tie komunistų agentai. Jie

Saklatvalos. Sleževičius
nei 

šalininkas.
Jeigu kam Lietuvoje galima torius Mikas Petrauskas, kuris 
prikaišioti priešingumą neį>ri- rengiasi duoti didesnėse lietu-

provokacijo- klausomybės, tai —klermalams vių < kolionijose eilę koncertų 
mis komunistų agentai nori (nekalbant., jau apie komunis- i A Jisai išj 
va ką atsiekti. Jie nori nu- tus).
griauti Liet. Sociald. Parti- tų atvirai ėjo prieš Lietuvos g’o ir apie 20 spalių bus New 
ją ir prof. sąjungas, kad pa- žmonių pastangas’ nusikratyti Yorke. Koncertus pradėt keti-1 
skum turėjus galimybę pasl-1 svetimo jungo. Carizmo ga- na pradžioje lapkričio, 
girti savo Maskvos viešpa-! . 
čiams. Joi jiem šitas pavyk- ■ 
tų, jie džiaugsmu šuRautų: 
— žiūrėkite, jau nėra sodai- J 1 
demokratų, jau jie veda prof., S 
sąjungas, o mes komunistai 
ir tt. Dabar jie mato, kad I 
plusdami darbininkus sočiai-' pranašauja šaltu 
demokratus, skaldydami vi
sur kur tik gali prof. sąjun-1 
gas jie atstume nuo savęs' 
darbininkus. Gi socialde-; 
mokratai dirbdami darbiniu-' 
kų masėse įgijo dideliausio 
pasitikėjimo. Nežiūrint kle-1 
rikalų pasiutusios reakcijos 
socialdemokratų partijos pa 
stangomis šiandien sukurtos 
jau vėl gana stiprios darbi
ninkų prof. sąjungos. 7 
tik K todėl yra stiprios, 
ten nėra komunistų ir todėl žinomi 
nėra kam įnešti ginčų ir jįep0S 4 d. buvusi nepaprastai 
skaldyti darbininkų vienybę, |)et vanduo užšaIęs
Reiškią, Socialdemokratų pa-1 -
stangomis tarp Lietuvos pro- Tais metais ūkininkai nepa- 
letarų yra sudarytas didelis prastai nukentėję, 
vienybes frontas. Tat su ko- j 
kiu čia “bendru frontu” len
date 
tai? 
visai 
darni 
šitą musų darbininkų vieny
bę, o ne'stiprint i ją.

Dar porą žodžių. Su kuo 
gi mes dėsimės į tą “fron
tą,” juk darbininkų masių 
jus neturite, dhrbininkai ei
na su socialdemokratais, pas 
jumjs pasilieka tik kominter
no agentai ir šiaip gal vie- /0 1922 
nas kitas asmuo. Tai su kuo rof^. 
čia dėtis? Antra vertus* kad 
tarp jus, brolyčiai komunis
tai, kaip jau gyvenimas pa- Kyla klausimas, kodėl seka- 
rodė, atsiranda nevienas ii 
žvalgybininkas provokato
rius. Tokiu budu dedantis 
su komunistu galima labai 
lengvai pakliūti į žvalgybi
ninko rankas.

—r-1 Amerikon atvyksta kompozi- j

po- skystimėlio jie 
nuošė, o dabar 
siverda.

Taip dalykai 
odžiais.

Indėnai

namie iš

stovi su balta-

irgi ne(indijonai)
Jie surado, kad ir be 
galima linksmai gy-munšaino 

venti.
Mat, dalykas štai kame. So.

1JVSC enę AVHveivų. |)akotoj ir kitose kaimyninėse
plauks spahų 13 d. . ... „ __ ___, i i - j . i . UT • m „ v * (valstijose auga keistas aughiuo, Nes klenkalm daug Kar- laivu Levmthan iš Cherboui- j kuris vadinama peyote Tas 

įaugmuo turi savo rųšies pum- 
, purus. Indėnai surado, 
kramtant tuos pumpurus žmo-

~ gU3 pradeda “labai gerai jaus- 
lis.“ Sukramtęs pakankamą 

E pumpurų skaičių, žmogus visai 
į pasigeria ir labai malonius re- 
K ginius mato. < žodžiu, peyote

* iKlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx veikia maž-daug taip pat, kaip •II

XXX"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXyXy

Apie Įvairius Dalykus
8 metus.—Vo

kietijoj sumažėjo gimimų 
skaičius. — Olandai sausina 
jurą.—Silpnapročiai ir žmog
žudystės. — Indėnai ir pro- 
hibicija. — Mažiausias su
tvėrimas pasaulyj. — Turkai 
baus astrologus.

kad

z 'opiumas.
no už metų ar dviejų ncia-Jp-į Blogiausia yra tai, kad labai
kios galimybės. lengva priprasti prie peyote’o.kios galimybės.

Kieno pusėj teisybė — pama-'Pas indėnus to augmens varto- 
tysime sekamais metais. jimas yra pusėtinai prasiplati- 

jnęs. Ir kadangi jie vartoja 
—OOO augmenį savo religiškoms

Praeitais metais gimimų skai- ajieigoms, tai kovoti su tuo 
čius Vokietijoj buvo nepapras- piktu yra labai sunku, 
tai mažas. Kiekvienam tūks
tančiui gyventojų išpuolė tik'pumpurai apsaugoją juos nuo 

Amerikos meteorologas, prana- 21.1 gimimų. Turint galvoj, [džiovos ir munšaino. Tačiau 
sauja, kad 1926 ir 1927 m. m. kad 1913 m. tam pačiam skai- visai kitokios nuomonės laikosi 

R’ jos mes beveik neturėsime vasaros.’įįui gyventojų išpuolė 27 7 gi- daktarai, kurie tvirtina, kad 
’ Praeityj tokie atsitikimai yra*mimų, reikia pripažinti didelį tas uugmuo yra gan kenksmin- 

Pavyzdžiui,1 1816 ni.Įgimimų skaičiaus sumažėjimą, gas. • • < • I

Herbert J. Browpe, žymus
Indėnai tvirtina, kad peyote o

j ųs, kominterno agen-
Mums darbininkams 

aišku yra, kad jus lys- 
dabar norite sugriauti

Iš kitos pusės, statistika ro-1 
do, jog ir mirimų skaičius 
miai sumažėjo. Tuo budu 
vėntojų prieauglis pasilieka 
veik normalus.

žy
gy- , 
be- Į nas pasaulyj ?

ooo

Pasak Browne’o vandenynai 
yra tikrieji šilimos sandėliai. 
Vandenynų temperatūra parei
na nuo to, kiek gaunama Šili
mos iš saulės. Bet gi yra ži- 'energija . 
noma, jog ne kiekvieną meia ‘pavertė derlingais laukais, žem- jų negalima 
vienodai gaunama šilimos iš 
saulės: vieną metą mažiau, ki
tą metą daugiau. Bet Išviso 
tas įvairiavimas nėra didelis. 
Pasitaiko vienok ir tokių metų, 
kuomet saulė dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių pasidaro la
bai šykšti. T okiais 'metais bu

J Rezn’tatas jau pasl- 
paskutini*'J.> keleri me

tai, tiksliau sakant, kelios va
saros nepasižymėjo šiltumu.

ooo-----

NUŠNEKĖJO!

“Draugas,” rašydamas 
“demokratizmą,” sako.

mos pora vasarų turi būti šal
čiausios ?

Dalykas toks. Pasekmės to 
kių metų, kai iŠ saulės gauna
ma palyginamai nedaug šilimos, 
pasirodo ne tuoj. O tai to
dėl, kad vandenynai lyg ir su
geria saulės šilimą, kad pas- 

. kui ją vėl paliuosuoti. Tam 
apic procesui reikalinga keli metai, 

ypač todėl kad toks reiškinys
“Jeigu galima kas primes- veikia j šiltąsias vandenyno arė

ti Lietuvos, demokratizmui, ves. Kuomet srovių tekėjime 
tai tas, kad joje yra per daug įvyksta permainų, tąsyk mes 
laisvės (! “N.” Red.), štąi jaučiame didelių permainų ir 
pora pavyzdžių. Kuriantis temperatūroj.
Lietuvos valstybei atsirado1 Browne mano, kad 1922 m. 
josios sūnų, nenorinčių savo kaip tik ir atsitiko tokių i per- 
kraštui nepriklausomybes, mainų, kurios lemia sekamiem 
bet jai įsikūrus, jie drįsta dviem metam dabai šaltas vasa- 
stoti prie valstybinio vairo ras. Jis pranašauja, kad ir 
d r dar reikalauja savo parti- šių itietų ruduo busiąs labai 
jai ypatingų privilęgijų ar- šaltas ir lietingas, 
ba stačiai, atsitriiųkę/iš vąl- Iš kitos pusės, Charles F. 
d^ios, trukdo visą valstybinį Marvin,! Jungtinių Valstijų oro 
darbą.'
p. Šleževičius su visais kitais les F. Brooks ir kiti moksjinin 
socialistais 
vių Seime 
Lietuvos

Kuris yra rffažiausias gyvu- 
Mikrobas. Taip 

bent buvo manoma iki šiol. Bet 
lDr. M. d’Herelle iš Pasteuro 
Instituto surado, jog ant mik-

Olandai nuo senai pasižymi robų kūno gyvena dar kiti mik- 
savo nepaprastu darbštumu ir robai, kurie yra tiek maži, kad 

. Jie pelkes ir balas ir su padidinamaisiais stiklais 
matyti. Tuos 

dirbystę jie pastatė ant tokios “mikrobų mikrobus” Dr. d’He- 
aukštumos, kurios reta šalis lelle 
teįstengė pasiekti.

Bet Olandiją, kaip žinia, yr 
nedidelė šalis, 
mes plotas tesudaro tik 13,000 
ketvirtainių mylių. Ir nežiū
rint į tai, kad ten kiekvienas Į 
žemės plotas yra tinkamai su-1 
naudojamas, — žmonėms visgi 
darosi ankšta gyventi. Kad pra- 
plėtus savo teritoriją, olandai po kito, 
sumanė nepaprastai originalų skelbta didelės svarbos refor- 
dalyką. Jie suntanė užkariau- mos, kurios liečia moteris. l)a- 
ti ne kitų valstybių žemes, ak bar ateina žinių, kad turkų val- 
jurą. Dalykas štai kame. Di- džia išleido patvarkymą, ku- 
delis juros plotas, kuris prieina riuo draudžiama astrologams 
prie Olandijos, yra gan seklus, užsiiminėti savo profesija. Ki- 
Giliausia vieta nesiekia dau- tais žodžiais sakant, astrologai 
giau negu 40 pėdų. Tad olan- priskaitoma prie prigavikų ir 
dai sumanė tvenkinių pagalba bus baudžiami kaipo tokie, 
išdžiovinti tą juros plotą — , Kaip Žinia, astrologija yra 
Zuyder Zee. Darbas bus pra- neva “mokslas,” kuris spėja a- 
dėtas kitą metą ir baigtas 1934 pie žmogaus ateitį, dabartį ir 
m. Tam tikslui skiriama $185,- praeitį.
000,000.
Zee 
350 
rių 
tei.

Mpkslingumas ir energija to- voliucijos (1908 m.) prie sul- 
lyn vis
kliūtis.

pavadino bakteriofagais 
(bacteriophages).

Tie bakteriofagai tankiai iš- 
Visas jos že- gelbsti žmogaus gyvastį sunai- 

ligaskindami mikrobus, kurie 
gimdo.

---- obo------
Turkai sparčiai žengia 

o. greso keliu. Prietarai ir 
a- kę papročiai naikinama vienas

Nesenai buvo pa-

pro- 
neti-

Astrologai apie žmo-
Nusausinus Zuydef gų sprendžia iš to, “po kokia 

prie Olandijos prisidės 1- planeta” jis yra gimęs, 
ketvirtainių mylių, iš ku-1 Kiek astrologai buvo Turki- 

apie 1,000 tiks žemdirbys- joj įsigalėję, jau galima spręs
ti iš to, jog iki pat turkų re-

labiau nugali gamtos tono rūmų buvo užlaikomas 
(“karališkas astrologas,” kuriam 
iš valdžios iždo buvo mokama 
pusėtinai didele alga.

Gyvi pavyzdžiai — biuro viršininkas, prof. Char-

Petrogrado Lietu- kai reiškia tą nuomonę, jog ten- 
buvo priešingas singai (pasiremiant mokslo da- 

nepriklausomybei; viniais) išpranašauti orą iškal-

------- OOO--------
Max Schlapp iš New 
sako, k ikad dauguma 

Žmogžudžių, yra nesveiko proto 
žmonės. Amerikoje kas metai 
nužudoma 10,000 —11,000 žmo
nių, 
deja, 
rūpinama silpnapročiais

Prof.
Yor^ko

Ir tos skaičius nuolat di- 
O tai todėl, kad nesl- 

Jo-

Tel. Lafayette 4223
Plumbing9 Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuska.
3228 W. 381 h Chicago, III.
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Micro - cinematography
Micro-cinematography is the rays, and to remove the ultra- 

study of micro-organisms by, violet rays. The apparatus is 
means of the cinematograph in ' placed on a rigid bench. The 
conjunction vvith the micro- 1 adjustabie parts slide on a 
scope. The micro-cfnematograph horizontai triangular metai base 
has enlarged the scope of bac- * to which they are clamped in 
teriologieal research and has , order to prevent flexibility. The 
made possible the “production • light comes from an electric are 
of the actual processes of germ ' in the lantern which is at the 
life”. extreme end of the bench. This

Dr. J. Comandon, a French 
professor, has been studying 
for many years the structure 
and funetion of the blood, and 
the action between the cor- 
puscles and the parasites. This 
study was hindered because of 
the limits of the microscope and 
the ultra-microscope. Organisms 
vvhich are invisible even with 
the microscope can be seen vvith 
the ultra-microscope, as bright 
spots on a dark back-ground. 
Hovvever, their fonus, sizes, and 
othcr details are not clearly de- 
fined.

Since almost all organisms 
deait vvith are transparent, it 
is necesarry to stain them with 
aniline dyes in order to make 
the detailą sufficiently clear. 
In ninety-ninė cases out of a 
possible hundred, the invest- 
įgator has to deal with the dyed 
corpses of the microbes. This 
limits his research.

This French investigator 
thought that if the cmemato- 
giaph could be combined with 
a microscope i n such a way as 
to photograph the organisms 
clearly and distinetly, the in- 
vestigations of minute organ
isms vvould undoubtedly be en
larged. Because of the magnifi- 
cation it would be very easy and 
simple to study the life, habits 
and moments of this Kingdom 
invisible to the naked eye and, 
i n some cases, invisible even by 
means of the microscope.

He took his idea to Messrs. 
Pathe Freres, vvho fell in with 
his plans to try the thing for 
they realized the possibilities 
of the idea.

The manufactuiers began 
vvork on the special apparatus 
as soon as possible, būt there 
vvere many technical difficulties 
i n the vvay of construction. Bac- 
teria are very sensitive to heat 
and light, and conseųuently 
vvhen exposed to sunlight, vvill 
invariably die. Since the elect
ric light used in the lantern 
elosely approximates sunlight, 
the ultra-violet rays had to be 
evcluded. On the othcr hand, 
the rays of ‘light from the 
electric are in the lantern pro- 
duce a very intense heat which 
no microbe could endure. There- 
fore it was necessary to miti
nate there heat rays. Also, the 
instrument had to be con- 
stn.cted perfeetly for the 
pieture to be taken had to be 
photographed accurately, other- 
vvise an error in Aetail would 
be magnified as many times as 
the organism itself, which would 
be from 50,000 to 100,000 
times.

It took aboutA year of per- 
sistent effort tolperfect the in- 
strnment. FinallKone vvas ob- 
taired which novv aids the 
sekntist in his studies and gives' 
the people an insight hito this 
u nl novv n world.

The instrument is arranged 
in such a manner as to over- 
come the strength of the heat
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light is condensed into one thjn 
ray vvhich passes through the 
object and then on to the film. 
To absorb the heat rays, the 

line of light is just passed 
through a glass condenser just 
outside the lantern. A stream 
of cold vvater flows through 
this condenser, thus absorbing 
the heat, būt produeing no di- 
minution in luminosity.

A shutter is placed between 
the lantern and the micro
scope, which vvorks simulta- 
neously vvith the one in the 
camera. This precaution is 
necessary so that the organ
isms vvill not be subj'ected to 
the light any longer than is 
absolutely necessary. Thus, the 
bacteria are exposed to the 
light only vvhen the film in the 
camera is exposed.

This camera is at the opposite 
end of the bench and is provided 
vvith “extending bellovvs” in or
der to focus the object proper- 
ly. A small box containing a 
roll, of unexposed film is ad- 
justed on top of the camera. 
When this box becomes empty, 
ii can be removed easily and a 
nevv box adjusted in its ‘place. 
The film drops from this box 
through an operture into the 
camera and drops out belovv 
ihto a second box vvhich can al
so be removed vvithout difficulty 
vvhen fuli and a nevv box sub- 
stituted. This camera is similar 
technically to the animated 
photęgraph ic camera and is 
operated in mųch the šame 
fashion “by turning the handle”.

It is possible not-only to see 
the movement of the blood 
stream vvith the corpuscles as 
large as platės, būt it is also 
possible to see thel reaction be- 
tvveen the corpuscles and the 
parasites. When the film is 
throvvn upon the screen, an or
ganism is magnified 50,000 to 
100,000 times and a flea looks 
as big as a horse.

These parasites look likę tad- 
poles moving svviftly in the 
plasma, ,the liųuid vvhich re- 
tains the red and vvhite blood 
corpuscles. Here it is possible 
to follovv the “phenomenon of 
agglutination” very definitely. 
One can actually see the vvhite 
corpuscle grasp the germ and 
throvv out serum to kili and 
destroy the microbes. These 
processes and those shovving 
the vietorious parasites can be 
portrayed. \

When one stops to realize 
that in .0000061 of a cubic inch 
of blood there are about 5,000,- 
000 red corpuącles and 6000 
vvhite ones, it is possible then 
to entertain an idea of the ex- 
tent of magnification.

Dr. Comandon’s perseveranco 
made the micro-cinemątogfhph 
a possibility. The unknown ia 
brought to light. Micro-cinema- 
tography presents tremendous 
opportunities for the unravel- 
iug of this great scientific 
puzzle. — Lt N.
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The Russian National 
School of Music

By Louise Narmonta

The Russian national school 
of music is about fifty years 
old būt its development has been 
rapid even i n so short a space 
of time. It ovves'its success to 
the efforts of five men,-knovvn 
as the “Invincible Band”, the 
“Fire”, and as the “Nation- 
alists”. Glinka, a member of 
this group, ir responsible for 
the origination of this national 
school of music. K

Early Efforts
Before Glinka succeeded in 

plačing Russian national music 
upon a firm basis, Russia vvas 
passing thru the Italian epoch 
in its development along musical 
lines. The German and French 
influence mušt be taken into 
account also. Along vvith these 
Continental influences, a fevv 
scattered individual musicians 
made tentative efforts in a 
nationalistic direction.

In this eonneetion, mention 
may be made of Volkoff, vvhose 
opera “lanioveka” is considered 
the earliest vvork having in any 
sense a Russian character; of 
Fomine, composer of “Mat- 
insky”, of litoff, and of Cavas, 
a Venetian, who vvas the first 
foreign composer vvho tried 
vvith some success to introduce 
Russian musical traits into his 
operas. f L i

Berezovsky and Bortniansky 
are regarded as the fathers of 
the art of religious music, 
vvhich had a great influence 
upon the music of the future. 
Alabieff, knovvn especially by 
his songs appeared a little later. 
V(/rstovsky comp'osed and pro- 
duced an opera “The Tomb of 
Askold” vvhich attained no little 
popularity. Glinka, hovvever, 
vVas destined to become the 
“Father of Russian Music”.

Glinka
Michael Ivanovitch Glinka 

(1803-57) shovved a “lively 
aptitude for music” at an early 
age. When only eight years 
old, he composed a valse and a 
sėt of variations. Later he 
studied vvith John Field and 
then vvith Bolhra. For a time, 
he vvorked for the government 
and managed not to neglect his 
musical studies. In 1828 his 
family offered him an allovv- 
ance vvhereby he vvas able to 
devote himself entirely to the 
study of music.

As Glinka’s health vvhich vvas 
never very good, necessitated 
charfge of scene, he decided to 
visit,Italy and Germany. While 
he vvas at Milan, he felt the 
“call” of Russia ancL became 
imbued vvith the idea of creat- 
ing a truly Russian type of 
musitf. Eventually he vvent to 
Berlin, vvhere, under the direc
tion off Dehn, he undertooki to 
develop his insufficient theore- 
tical knovvledge.

“A life for the czar”
Then he returned to Russia 

vvith the intention of composing 
an opera of vvhich the text and 
music vvere to be Russian. He 
vvished the vvork to be 
thorougly Russian. The opera 
“A Lie for the Czar” the text 
of vvhich vvas epic in character 
vvas first produced in 1836 and 
vvas an immediate success vvith 
the people because of its 
national character, Glinka com
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posed many other vvorks replete 
vvith Russian musical traits, būt 
the opera “a Life for a Czar” 
became the foundation of the 
Russian national school of mu
sic.

In order to make his com- 
position pūrely nationalistis, 
Glinka obtained his material 
from the folk songs of vvhich 
Russia, composing so much’ 
land and so many races, has 
such a large variety. He intro- 
duced the ūse of bars of five 
and sevėn beats. His vvorks 
shovv an originality of com- 
position vvhich expresses Glin
ka’s ovvn musical individuality. 
Glinka possessed the faculties 
of original production and 
assimilation, and these com
bined enabled him to invest the 
folk-song material employed by 
him vvith the dignity requisite 
for its embodiment in the form 
of art—music”.

Dargomijsky
Dargomijsky (1813-69), 

Glinka’s successor ,did not act
ually carry on the vvork of 
establishing the Russian mu
sical natįonality until tovvards 
the end of his career vvhen he 
composed “The Stone Guest” 
vvhich “The Fire” vvere to ūse 
as a model “vvhcih embodied the 
Cardinal principles of operatic 
construction”.

Seroff & Looff
Besides Glinka and Dargo

mijsky, Seroff and Looff, the 
composer of the national hymn, 
made attempts along lines of 
nationalistic composition. Būt 
Glinka and Dargomijsky stand 
foremost; Glinka, as the 
founder of the national school, 
vvho “unified the experience 
and the aims of the earlier 
and lesser composer in the 
accomplishment of his single 
purpose; that of plačing the 
Russian musical nationality 
upon a firm basiB'*, Dargo
mijsky vvho “may be said to 
have invented the proceedure 
of employing art-music as a 
means of cjiaricaturing the 
foibjes of his generation” and 
vvho left as a gift the prccepts 
of “The Stone Guest”.

(To be continued)

Some “jaw-breakers”
If your looking for some hard 

vvoids, vve have; them for you. 
The most unpronouneable of the 
number contains thirty-tvvo let- 
ters, more than the vvhole al- 
phabet, and tvvelve syllables. 
Try and' pronounce them. Here 
they are:

Subconstitutional
Incomprehensibility
Philoprogenitiveness 
Honorificicilitudinity 
Anthropophageparian 
Disproportionableness 
Velocipedstrianistical 
Transubstantionabieness
Procentitransubstantictienis- 

tical.

How to Study
Do you knovv hovv to study? 

If not, these fevv rules given by 
A. W. Kornhauser, associate 
professor of psychology at^ the 
University of Chicago, might 
hęlp you.

“Keep yourself in good 
physical condition. Get enough 
food and enough sleep.

“See that your place of study 
is properly lighted, heated, and 
ventilated.

“Arrange your chair and 
vvork to avoid strain and 
Utigue. 

‘ t •

“Study in a quite room vvhen- 
ever possible.

“During examinations be cool 
and self-confldent. Reasure 
yourself. Trust your memory”.

ThinkitOver' p * ' r> t .

“What a piece of vvork is 
man! hovv noble in reasonl hovv 
infinite in faculty! in form and 
moving hovv express and admir- 
able! in action hovv likę an an- 
gel! i n apprehension hovv likę a 
god! the beauty of the vvorld! 
the paragon of animals!”

—- Shakespeare

♦
No man can be happy vvith

out a friend, nor be sure of him 
until he’s unhappy.

* X *
*

The most difficult province 
in friendship is letting a man 
see his foults and errors.

* *
♦

To»maintain a faųlt knovvn is 
a double fault. •

* *
♦

To mastei? ones self is the 
greatest mastery.

A Profession
Whether pharmacy is in fact 

a profession, or simply a trade 
has been a debatable ųuestion 
for some time. This ųuestion 
has novv been settled by the 
recent report of Dr. W. W. 
Charters, chairman of a com- 
mittee investigating all phases 
pharmaceutical activity. The 
committee has arrived At the 
conclusion that pharmacy is a 
profession and is entitled to re- 
cognitibn as such.

In the report vve find the 
follovving statement:

“After a careful study of the 
pharmacy curriculum vvith an 
open mind for a period extend- 
ing over more than tvvo years, 
the director of the study is 
definitely convinced that phar
macy is a profession rather 
than a trade4 The materials that 
the pharmacist deals vvith are 
in many cases So dangerous in 
their effects upon physical vvell 
being and the problems that 
face him in the handling of 
these materials and in his con- 
tacts vvith the public reųuire 
so much intelligence if they are 
properly performed — that it is 
absolutely essential for him to 
have a rather vvide and intimate 
acųuaintance vvith the fun
damentai Sciences^ upon vvhich 
the art depends; and since the 
distinetion betvveen the trade 
and the profession lies essen- 

tially in the fact that the trade 
needs to knovv only the methods 
i n order to be proficient vvhile 
the profession needs to knovv 
the principles upon vvhich the 
methods depend, it follovvs that 
pharmacy is a profession rather 
than a trade’\

A Friend
A friend is a person vvho is 

“for you” alvvays, under any 
circumstances.

She never investigates you. 
When charges are made against 
you she does not ask proof; she 
asks the accuser to clear out.

She likęs you just as you are. 
She does not vvant to alter you. 
She likęs your moods and en- 
joys your' pessimism as much 
as your optirtrism. She likęs 
your success, and your failure 
endears you to her įhe more.

She is better than a lover be
cause she is never jealoua. She 
vvants nothing from you except 
that you be yourself. She is the 
one being vvith vvhom you can 
feel safe. With her you can 
utter your heart; its badness 
ahd its goodness.

There are many.1 faithful 
vviv es and husbands; there are 
fevv faithful friends. Friendship 
is the most admirable, amazing 
and rare artiele among human 
being-H. Anybody can s t And by 
you vvhen you are right; a 

friend stands by you even vvhen 
you are vvrong.

Likę the shade of a great tree 
in the noonday heat, is a friend. 
Likę the home port, vvith your 
country’s flag flying, after long 
journeys, is a friend.

A friend is an impregnable 
citadel of refuge in the strife 
of existence. It is she vvho keeps 
alive your faith in. human 
nature, vvho makes you believe 
it is a good universe. She is the 
antidote for despair, the elixir 
of hope, the tonic for de- 
pression.

When you are vigorous and 
spirited you likę to take your 
pleasures vvith her; vvhen you 
are in» trouble you vvant to tell 
her; vvhen you are dying you 
vvant her near you. You give 
to her vvithout reluctancd and 
borrovv from her vvithout em- 
barrassment. v a

If yoji live fifty years and 
find one absolutb friend you 
are fortunate.

Health Mottoes
• _

1 Indoor vvorkers need out- 
door air.
2 Let your daily bread be your 

graham bread.
3 Heads up!
4 Spare the milk and spoil the 

musele.
5 One scar or many? Be 

vaccinated.
6 Look before you sleep — 

i’or an open vvindovv. f
7 A balanced meal means a 

balanced mind.
8 Man is a good sort — stand 

straight.
9 Less meat, more milk.

10 You can’t trade your body 
in on a nevv model.
11 Let your bath be a h abi t, 
not an event.
12 Walk a mile for — vvell, just 
for the vvalk.
13 Obey that impulse — get a 
drink of vvater.
14 Paint your cheeks from the 
inside.

/ — DO.

1. Indoor vvorkers need out- 
door air.

2. Let your daily bread be 
your graham bread.

3. Heads up!
4. Spare the milk and spoil 

the musele,
5. One scar or many? Be vac

cinated.
6. Look before you sleep — 

for an open vvindovv.
7. A balanced meal means a 

balanced mind.
8. Man is a good sort — stand 

straight.
9. Less meat, more milk.
10. You can’t trade your body 

in on a nevv model.
11. Let your bath be a habit, 

not an event.
12. Walk a mile for — vvell, 

just for the vvalk.
13. Obey that impulse — get 

a drink of vvater.
14. Paint your cheeks from 

the inside.
—DO.

English Teacher: “Why, vvhen 
I vvas a student T spent vveeks 
over one paragraph”.

Voice: “That’s nothing, a 
fellovv in Joliet is spending five 
years on one sentence”.

Little Lucy (to guest): “Do 
you likę cakes, Mrs. Brovvn?”

Mrs. Brovvn: “Yes, dear, very 
much”.

Lucy: “That’s funny, ‘cause 
motker said you haven’U any 
taste”. — London Tld-Bits.

“Gosh! Hovv did you get that 
bump on your head?”

“Appendicitis operation*\
“Hovv come?”
“They ran out of ether and 

hit me over the head vvith a 
hummer”. — Judge.

Editor: “They say my humor 
is contagiouss’.

Student: “How’s that?”
Editor: “Whonever you read 

it, it makes you siek”.

NOTICE!

The next meeting of the 
LDthuanian Student’s Associa- 
tion of America will be held 
Sunday, October llth, at 2:00 
P. M., at the home of Julius 
Rakštis, 4435 So. Washtenaw 
Avė. Don’t forget, the itfeeting 
starts at 2:00 P. M. sharp. Bring 
nevv members.

Just a Smile
“Hovv vvas the Barber’s Bali 

ląst night?”
“Well, I stayed until a 

fellovv cx>mmitted herpicide, 
and then I decided the party 
vvas getting too dandruff”.

— California Pelican

Jim: “May I have the ncxt 
dance vvith you?”

Mary: “1 am very par- 
ticplar vvith whom I dance”.

Jim: “I’m not, that’s vvhy 1 
asked you”. '

Muriel: “I hear you’ve 
broken your engagement to 
Diek”.

Alke: “Yes, he vvas becom- 
ing a nuisance — he vvanted 
to giet married”.

— London Mail

Teacher: ‘1What vvere the 
different ages in history?”

Willie: “The stone age, 
bronze age, iron age”.

Teacher: “What age are 
vve living in now?”

Will|ie: “The hard-boilcd 
age”. 1

— Vancouver Province

The Boy: “Papa, vvhy didi 
you marry mamma?” z

The Father: “Heilo, my 
boy; is it beginning to puzzle 
you also?”

— London Ansvvers

Mother: “l’m ashamed of 
you Betty! Why are you 
vvhipping poor pušsy?”

Betty: “Gos he’s dirty. He 
spits on his feet and vvipes 
them on his face”.

— Business World

HEAR YE! HEAR YE!

Poets, philosophers, humor- 
ists and pessimists! You have 
a line running in this hoose- 
paper and it’s not a bit 
croivvded, so get on! If tRo 
riding is too rough you can 
tell the. eonduetor vvhere to 
get off. That’s f are enough!

RED HOT

THINK IT OVER
“What a piece of vvork is 

man! hovv noble m reason! hovv 
infinite in faculty! in form and 
movipg hovv express and ad- 
mirable! in action* hovv likę an 
angel! in apprehension hovv likę 
a god! the beauty of the vvorld! 
the paragon of animals!”

— Shakespeare
* ♦ ♦

No man can be happy vvith
out a -friend, nor be sure of 
him until he’s unhappy.

* *
*

The most difficult province 
in frie?n<lsd%ip is letting a man 
see his faults and enrors. ‘

* ♦
♦ *

To maintain a fault knovvn is 
a double faulti.

* ♦
*To master ones sėli is the 

greatest mastery.

♦ * 
* z

The uverage vveight df a 
lieart is from fifteen to 
eighteen ounces. A man has 
been found in (Engiant vvith 
d heart vveighing iearly tvvo 
pounds.

In Algiers some people burv 
the dead vvith the drugs used 
during their lašt illness.
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Dominikos Dzingulėlis.

Apie žeme ir mėšlą
i

Turiu rublį1, dvi kapeikas, 
Ant veidelio nebesveikas, 
Džingul, džingul, .džinguliu- 

kai... '
Dzinguliavo sargybinis ir 

nuo tvoros iki tvoros skaitė po 
penkioliką žingsnių: Baralro- 
šių čerkela jau dienų ir naktį 
sargyba sergėjo, kad kas ne
pavogtų.

Barabošiaus ankstuos rūmuos 
rangėsi užu stalo Kuinas Mak
makmenskis ir laukė perilgai 
Begrįžtančio iš baudžiamoje 
užvažiavimo į pakermošj 
Barabosiau’s. įimtas tūkstančių 
musių zujo aplink langus ir 
nedarbo drigantų maršų graji- 
no, o trys šimtai tų pono Die
vo gyvulėlių buvo nusistatę 
Kuinui Makmakmenskiui nu
mukusį viršugalvį pratęsti. Iš 
tos priežasties jo nuobodžios 
laukiamos valandos dhrės dar 
nuobodesnes. Kad ne tos mu
sės, tai Kuinas Makmakmens- 
kis gal visai ir nebūtų prisimi
nęs savo pakaušio, jo numuki
me priežasčių ir kitų dideliai 
apverktinų dalykų.

* Jaunes dienos— neprotingos. 
Paklydimais gan turtingos,— 
kokio tai griešninko dainuš- 
ninko žodžiai, taip ir zvimbė 
Kuino smilkiniuose. () juk 
buvo laikai, kada ir jo pakau
šis nebuvo plikas, buvo apžėlęs 
ir bujojo, kad ne tik musė, bet 
ir bimbalas nebūtų galėjęs 
įgelti. Bet paskui., et, jau!... 
Paskui susigriebė, kad jau dau
giau taip gyventi nebegalima, 

griebėsi darbo, pastojo j 
krautuvę prikazčiku, šinkavo 
silkių, kerosiną, degutą, deg
tukus, muilą, uknolius ir kitus 
gerus ir naudingus daiktus, bet 
visos pastangos nuėjo niekais: 
pakaušis nebeapžėlė. Ir nu
sprendė tuomet jisai, kad visas 
pasaulis marnastis, ir žmo
nės - marnastis, ir pakaušis, 
ir musės —■ marnastis, ir iš to 
nusiminimo įsirašydino į šven
tųjų demokratų partijų, šven
tais trejybės ryšiais susirišu
sią su slaptingų cnatų moterų 
sąjunga ir nedarbo drigantais. 
Įsirašydino ir, numojęs ranka 
į saulę ir mėnuli bei silkių nau
dingumą, pasileido suktis po 
politikų, po priemenes ir za
kristijas, palei sutonus ir sijo
nus, ir iš karto pateko deputa
tu į patį Steigiamąjį. Nusipir
ko tuomet baltą apykaklę, ko
kią ir ne kiekvienas ponas ne
šioja: jei kartais pasilaiko, pa
vyzdžiui, musės apibjauroja, 
tai ėmei, paspjaudei, putrinei 
alkūne, ir vėl blizga, ir tvis
ka, kaip Maušienės nažutka 
apatinė. įsigijo tuomet ir 
kaklaraišti, skersai drjžų. Ir 
ypač didelio džiaugsmo jisai 
turėjo, kaf įsitaisė tokią rau
donmargę skarelę, kuri viso
kiems reikalams tinka; jei, 
pavyzdžiui, kartais ties viršu
tine lupa pasidaro drėgna, — 
pabraukei ta skarale kartų, ki
tą — ir drėgnumo kaip nė ne
buvę. Arba, pavyzdžiui, jei 
kartais pavasarį pėsčiam int 
prabaščių važiuoti, tai priean
gy pazulinai kiek ta skarike 
batus, ir jie blizga ir tviska, 
kaip Maušienės nažutka apati
nė. Gera buvo skaralė, viso
kiems reikalams tiko!

Tik vieno tereikėjo, kad 
Steigiamasis kuoilgiausiai bu
tų. Bet kur tau! Keletą metų 
pasišnekėjęs Steigiamasis išsi
skirstė ir Kuinui Makmakmen
skiui vėl apsiniaukė dangus. 
Be didžiųjų darbų ir pašėnavo- 
nės vaikščiojo nabagas trejus 
motus, tris mėnesius ir tris 
dienas, niekur paguodos rasti 
negalėdamas.

Ir pagailo jo liūdnos dalios 
ponui Krupnikui, juodabarz
džiam kunigui su kelnėmis, 
drauge ir šventųjų demokratų 
bei paslaptingi} cnatų moterų 
viršininkui. Ir šis parmazoniš- 
kos išvaizdos kunigas Krupni
kas pasišaukė Makmakmenskį 
int save ir šitaip jam tarė:

—Mielas prieteliau Kuine! 
Tu iš tikrųjų esi pirmos rųšies 
kuinas, dirbdamas Viešpaties 
Dievo palaimintų partijos dar
bą nei purvo, nei pamazgų ne
bijai! Nuo šios dienos tu busi 
mano kairė ir dešinė ir va
liusios mano ministernčs man- 
driausias inspektoris žemės te- 
rllojimo srity.

Taip kalbėjo maloniai patem
pęs apatinę lupų parmazoniš- 
kos išvaizdos kunigas Krupni
kas. Ir nuo tokių saldžių žod
žių, kaip nuo samagono porei- 
jyslės, taip gražiai apsisukę 
Kuinui Makmakmenskiui gal
va! Ir atsisukę ji jam tik tuo 
m< t, kai jau pirmų sykį kokis 
tai eretikiškai nusistatęs nau
juku ris savo plačia letena trau
kė per žandų. Ir tuomet jisai 
tesuprato, kokį sunkų kryžių 
uždėjo jam tasai parmazoniš- 
kos išvaizdos kunigėlis, malo
niai apatinę Jupų patempęs.

Jo gražiųjų atsiminimų lita
nijų nutraukė didis ratų dun
dėjimas ir kazokų trepsėji
mas: Barabošius Čerkela su
grįžo iš baudžiamojo užvažia
vimo į pakermošį. Ir Kuinas 
Makmakmenskis, pamatęs tokį 
didelį poną taip susijaudino, 
kad atsikrankštė ir nurijo.

—Aš pas poną su reikalu,— 
praslobizavo jisai.

—Nors ir su dviem, — paga
vo linksmas Barabošius jį už 
kalniėriaus ir apsisukę aplink, 
kad jam net prietaisai, kurie 
dabojo, kad kelnės nenusileis
tų, nutruko.

Tokiems ponams, kaip Kui
nas, aš visuomet... nurijo žo
džio galą dar linksmesnis Ba
rabošius-.

—Matai, aš esu ,žemės terlio- 
jimo ministernės mandriausias 
inspektorius...

Jo, jo! Aš ir nuluptą pa
žinčiau, kad esi inspektorius...

—Tai vis su tais naujaku
riais...

—Jo, Jo. Aš tuos prakvostus 
moku gydyti. Koks reikalas?

Ir patupdė Barabošius Kui
nų ant kėdės galo.

Žinai pone, čia yra neto
liese toks grapas Dantys...

—O kaip gi, žinau, žinau...
Taigi, jo palivarką Maža- 

kulius mes norim nusavinti...
Ir gerai darot, kad aš bu

čiau jūsų vietoje, aš jam ir 
paskutines- kelnes nusavinčiau.

Ale, kad, mat, neišeina.
Kaip tai neišeina? Kas ko

jas kelia, tam einasi! •
—Taigi kad neinasi. 1922 

mi tais tas grapas tų palivar
ką išnuomavo savo ordinari
ninkams, po keletą hektarų. 
Paliko jiems pasėtus dobilus, 
davė sėklos, trąšų, padėjo 
iiems įsitaisyti gyvulius, pa
dargų, padėjo susilipdyti tro
besius, net dvejus už juos mo
kesčius mokėjo...

Ir kų gi Tamsta j tai?
—Ką aš į tai ? Aš tai iš kar

to supratau, kad tai yra did
žiausia netvarka! Kaip gi taip 
galima, — naujakuriai, kurie 
ima žemę iš musų, nieko ne
gauna, o tie ordinarčikai taip 
iš karto per dvejus metus pa
sidarė gaspadoriai... ■

—Hm... — numykė abejin
gai Barabošius, pagavo nuo 
Kuiso plikės musę ir uždėjo 
ant danties... •♦

—Tai yra tokia netvarka,— 
tęsė toliau Kuinas, kad aš ne
bežinau nei kas daryti. Pra
simi ‘Mušeikų apskrities žemes 

tvarkytojo, kad jis kų nors pa
darytų, bet jis ir girdėt neno
ri, prašo įsakyk, esą, raštu. 
Nebuvo man kas daryti. Pra- 
šiau4 maždaug taip: Mane pa
siekė žinios, kad Mažakulių 
dvaro savininkas “dvaro žemę 
sauvališkai parceliuoja ir par
celiuojamai žemei kandidatus 
skiria.” Ir pridėjau tokį įsa
kymą : “Sauvališka dvarininko 
Dančio žemės parceliavimų 
tuoj sustabdyti ir jo nustaty
tiems kandidatams, jeigu jie 
jau žemę faktinai valdo, duoti 
įspėjimų, kad Dančio žygis 
jokios reikšmės turėti negali 
r jiems, kandidatams, jokių 
teisių, jokios progos jų įsigyti 
neduoda, ir kad už jiems ne

naudingas šio žygio pasekmes 
atsakomybę jie patys teneša...”

—Kų gi, gelbėjo?
—Ale, kur tau! Dar daugiau 

lA’dos. Visų pirma tas pra
keiktas žemės tvarkytojas; jis 
pakelė didžiausį gvoltų. Jisai 
sako, kad tie ordinarčikai, kai
po bežemiai ir smulkus nuomi
ninkai, turi teisės, einant įsta
tymu, gauti žemės. Paskui jis 
mant parodė tų ordinarčikų 
pareiškimą, kuriuo jie prašo 
dabar jų faktinai valdomų že
mę pripažinti jiems. Paskui jis 
mane nuvežė į laukus ir paro
dė šių naujakurių ir kitų ja
vus, ii’kj. Pasirodo, šių buvusių 
ordinarčikų trobos geros, lau
kai, vasarojus, rugiai — nely
ginant kokiame gerame dvare 
prieš karą. O kili naujakuriai 
gyvena kažkokiose t lindynėse, 
teturi tik gal po žiurkę rųelžia- 

,mi), lankai — vienos varles 
:r smilgos. Tai man parodęs 
žemės tvarkytojas, šaukė grū
modamas kumščiu: “Jei darote 
žemės reformą tai ir darykit! 
Gana ubagus Lietuvoj veisti”. 
Dideliai supykęs ant to tvar
kytojo grįžtu namo ir randu 
oaties Dančio pareiškimą, ku
riuo jis sulig dokumentų ir 
'statymų įrodo, kad jokio sau- 
vališko žemės porceliavimo ji
sai nėra daręs, ir pridėjo mar
kę, 2 litų, prašydamas paaiš
kinti, kur aš numačiau tų sau- 
vališką poręeliavimą... Taigi aš. 
su Tamista, pone Barabošiau, 
norėjau pasitarti, kas man da
ryti?.. baigė uždusęs Kui
nas Makmakmenskis.

- Na, prisiųstų grapo Dan
čio markę pradėjo Barabo
šius Čerkela, - pasilik sau 
ant arbatos: iš mėšlo vaško ne
išspausi, kaip sakoma. Kų gi 
jam gali atsakyti, jeigu jo tei
sybė? Tuo labiau nėra ko at
siųstus litukus mėtyti, jeigu 
neturi vilties iš jo daugiau 
gauti.. Ar jis tau daugiau 
duos?

-^-Kažin! Sunku, brol, neiš- 
spausiu! 1 * ' P 4 O • JI .—Na, tai ir neatsakinėk! O 
kas liečia tuos prakeiktus or- 
linarčikus, tai mat juos vel
niai — palik juos ramybėj: 
žemės tvarkytojas teisybę sako 
— ir be to (Lietuvoj ubagų yra 
pakankamai! leptelėjo Ba
rabošius.

Kad gi negalima jiems že
mės duoti! — atrėžė Kuinas 
Makmakmenskis.

Kodėl negalima? Juk jie 
teisės turi?

Maža, kad turi! Mes turi
me tokį slaptų parėdymų, ku
riuo leidžiama žemės teduoti 
tik tiems, kurie priklauso prie 
šventųjų demokratų, paslap
tingų cnatų moterų sąjungos 
ar nedarbo drigantų. O tie or
dinarčikai niekur Čionai neįsi
rašė. Aš juos kalbinau ir ge
ruoju, ir pikiuoju; ir zuperio 
žadėjau, ir sakiau, kad klebo
nas veltui šliubų duos, vaikus 
krikštys, vakaruškų pakrūmėj 
nedraus, jei tik jie įsirašys... 
Bet jie — kur tau: -lojo j a, kaip 
padūkusį šunį ir baslio ieško! 
Kaip gi galima jiems žemės 
duoti ?!

O žinai, brol, — man tie 
visi jūsų slapti parėdymai ir 
įsakymai iki kaklo daede. 
Šventieji demokratai, eretikų 
centras, ir visokia kita velnia
va ištisais pundais 'tau rašo 
kasdieną slaptus įsakymus, o 
tu turi jų kiaušy ii, juos vyk

dyti! Kiek tokių įsakymų dėl 
besiartinančių rinkimų — net 
galva sukasi, kai pamisliji. ‘

-—Bet jau, tokių vietą užimi, 
ir tokius niekus kalbi: kas šu
niui uodegų kilnotų, jei pats 
nesistorotų! 'Reikia storotis 
mums patiems! Reikia viskas 
daryti, kad ateinančius rinki
mus laimėjus. Nes jeigu jų ne
laimėsiu) — visas musų darbas 
perniek!

- Gera jums storotis, kai 
kiekvienas jūsų turi po banke
lį, po centrelį, o mes kų gi — 
biedni apskritumo veršinin
kai..

—Na, jau, negriešink ponui’ 
Dievui, jei tik galvų turi, tai i 
jau negali skųstis, kad apskri- j 

tumo veršininkas užima nepel
ningų vietų!... O pralaimėsim 
rinkimus, tai ir jums bus blo
ga, ir mums su dvaro centrais 
— striuka...

- Tegu bus tavo teisybė, 
brol: kas šuniui uodegų kilno
tų, jei pats nesistorotų, kaip tu 
razumnai sakai. Tai žinai kų, 
ar negalima butų kas padaryti, 
kad mes pas tuos grapo Dan
čio ordinarčikus rastum kokių 
bolševikų proklamacijų ar ku
rių paibelių... Tuomet kuriam 
laikui aš tuos ordinarčikus pa
dėčiau, kur reikia, o tuo tarpu 
jų žeme butų galima saviesiems 
atiduoti... Man tai nepirmie- 
na... Kai]) mislini?...

Kuinas Makmakmenskis pa
kelė nosį į viršų ir patempė lu
pų, kaip tasai parmazoniškos 
išvaizdos kunigėlis, kurs visuo
met dideliai razumnius daiktus 
daro.. .

Barabošiaus čenkdos kamba
riuose, kur viešėjo Kuinas" 
Makmakmenskis šviesa degė 
iki apyaušriui. Sargybinjs, ku
ris daboja, kad šnypštynes Ba
rabošiaus kas nepavogtų, kart
kartėmis dzinguliukus dzingu
liavo:
Mano rankos nepapeiksi, — 
Kai suduosiu nusibaigsi. 
Mano ranka pamačlyva — \ 
Džingul, džingul, džinguliukai...

[”U. B.”]
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Matai Kas Dedasi?
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“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti;'paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti*, čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti’ ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
ri* ■■■■■■■■■■■■ k u ■■ b

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų, mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suraminto j a ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia ----  padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo- 
liną jauti — padainuok ir su- 
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
”’untimu $1.50.

NAUJIENOS 
1789 S* Halsted St. 

Chicaap, nu.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi- 

. nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Geras paprotys *
Naudoklt Rufflea kaadl.n, kad ullalklua 

galvot odą aveika ir kad turBtl pulkiua 
ivilgančlua plaukui, Y

aunaiklna pleiskana., tą avarblausl J 
priešą gražiu plaukų.

Nusipirkite bon^ą už 65c šiandien \ 
pat aavo vaiatlninką. 75c kuomet 
aiumčiatna tiesiog iš laboratorijos. J

1 F. AD. RICHTER & CO./
Berry & South 5th Sts. f 

Brooklyn, N.

(■

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

Tik

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

CHICAGO, ILL.

šviesų ir pajiegų suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb- / 
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

> Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Int.

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

Vilnius
I /

1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė

K. Binkis ir P. Tarutis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalbai pradeda savo raštų:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežtfrai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: jų skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvienų žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

Jsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd Str., Chicago, 111.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo: 1

BRIN.GyOUR

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

24197—Antanui Kančiauskui 
22296 Zigmontui Jančauskui 
22304—Jurgiui Gruodžiui 
55249—Uršulei Pocienei 
55252—Onai Kačerauskienei
4721—Marijonai Steponaitie

nei
20906 -Uršulei Rumčikienei 
4761—Apolonijai Grig-ulienei

55237—Evai Pranckienei
55246—Kazimierui Stravinskui

884—Stanislovai Jakubaus
kaitei

24191—Petrui Letukui
20916—Jurgiui Mickui
4778—Juozuį Kikilui

11620—Teklei Balčaitienei
4785—Michalinai Ruzelienei
4788—Mortai Žilinskienei 
4814-r-Onai Šiaučiūnienei
4823—Marijonai Latošinskie- 

nei
887—Stanislavai Bartkevičie- 

nei
22315—Agotai Tunaitykei

4757— Juozapui Kliobui
11615—Mataušui Ivanauskui
4758— Palegijai Butienei

0- ■M

4767—Izidoriui Bartusevičiui 
55233—Onai Vingrytei 
55245—Julijonai Kaulakienei 
20918—Antanui Zaniauskui
4794— Olikei Fabijonavičaitei
4795— Monikai 'Fabijonavičai

tei
22814---- Rozalijai Rokienei

4822—Petrui Andrijauskui

20927—Cicilijai Miliskaitei 
22308—Kazimierui Tijušui 
22317—Marijonai Šimkienei 
22303—Onai Griškienei

4844—Jonui Klizenčftii
22321—Vincui Slivkai
20931—Jonui šarakauskuf
4856—Marcelei Marcijonienei
4854 Aleksandrui Juodžiui 
4854—Vincui Pocevičiui
4721 Marijonai Steponaitie

nei
Perlaidos:
Perlaidos:
Perlaidos:
22246—Pranui Mockui
24182—Elzbietai Jaugelavičie- 

nei
4679—Pranui Matulioniui

JIS DABAR PILNAS PEP
Neturi daugiau gasų 

viduriuose
George ’Ceka, 231.3 W. 50 Place, 

kentėjo per daugelį mėnesių nuo 
visokių ligų. 
Jis jau nema
nė, kad gaus 
kur nors pa- 
gelbų ir jau vi
sai buvo nusto
jęs vilties, bet 
pagaliau jis at
sišaukė pas Dr. 
Raymond. Jo 
nugara taip 
skaudėjo, kad 
jis kaltais ne
galėjo eiti dar
ban. Apetitas 
buvo prastas ir 
po valgiui tiek 
gasų viduriuo
se pasidaryda
vo nuo kurių 

jis jausdavo labai prastai. Jo vi
duriai užkiet£davo, apimdavo svai
guliai, skaudėdavo galva ir jis 
nustojo svarumo. Liepos 16 die
nų jis atsidavė į Dr. Raymondo 
rankas ir dabar jis jaučiasi gerai. 
Nugaros skaudėjimas pražuvo, 
valtfo Kar<ižiai, mie^a perai, ne
turi jokių gasų viduriuose ir jau 
užaugo kelis svarus sunkumo.

Sveikas Skilvis
Sveikas žmogus gali net ir ne- 

pamislyti, kad jis turi skilvį. Virš
kinimas gero, normalio valgio, tu
ri būti automatiškas. Bet to ne
gali būti, jei skilvis negauna už
tektinai energijos. Kuomet skil
vis nustoja normaliai veikti, yra 
dvi taisyklės kurių reikia tuojau 
prisilaikyti — jus galit sumažinti 
valgių normų, kad suteikus skil
viui mažiau darbo, arba jus tų ga
lit lengvai prašalinti trinimu nu
garkaulio kuris sugrąžina praras
tą. energiją ir ji vėl atsiranda pil
noje savo jėgoje.

Su pagelba mano Chiropractic 
Sveikatos Metodo aš išgydžiau li
gas akių, ausų, nosies, gerklės, 
plaučių, širdies, skilvio, inkstų, 
žarnų ir apatinių organų.

Aš neimsiu gydyti jūsų ligos 
jei aš jums negalėsiu pagelbėti. 
Telefonuokit Lafayette 3800 dėl 
susitarimo.

DR. W. J. RAYMOND
Southwest Chiropractor’ius 

3450 S. Robey St.
N. W. kampas 35 St. ir Robey 

Valandos: nuo 1 iki 6 vakare ir 
nuo 7-8 vakare. Apart nedėldienių

xxxxxmxxix^^
ir

Klausyk ir Tėmyk
0 Putam

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

Darykit tai ir Jus

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

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana. , 
xx xxx xxx x-x^x x,x xx x»x x.x,x zzx-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Ėlbert H. Gary, pilėno kara
lius, paaukojo $250,000 ir Ju
lius Rosenwa!d $50,000 nupirki
mui Indianos smiltynų Sand 
Du nes ir pavertimui' jų parku. 
Bet tie pinigai tapo duot^ su 
sąlyga, kad tam tikra draugija 
sukels dar $500,090. ’ Indiana , 
valstija jau sukėlė $800,000.

Buvęs miesto mayoras Car- 
ter H. Harrison ir jo žmona 
išvažiavo į Indo-Chiniją me
džioti ant retų laukinių karvių 
saladang.' Ji gi ims krutamuo- 
sius paveikslus. Harrison pen
kis bartus 
yoru. Abu 
mylėtojai 
apvažiavę 
daug kartų 
rytuose.

POŽĖLA VĖL RITASI

Ketverge, spalio 8 d., K 
žėla risis Columbia Hali 
tainėje, 48 ir Paulina St.. 
priešas bus tvirtas italų risti- 
kas F. Ferero.

Be Požėlos ten dar risis Vic- 
tor Soldat su Niek Bihun, uk
rainiečiu čempionu ir John Za 
wacki, vienas geriausias lenkų 
lengvojo svorio ristikas, su 
La Bouche.

Pradžia 8 vai. vakaro. —N.
'F==

r

/

buvo Chicagos ma- 
yra dideli kelionių 
ir yra kelis kartus ! 
visų pasaulį; ypač Į 

lankėsi tolimuose

Po, 
sve-

’sako, kad taip, tai pareikalauja 
tų 20 dol. patikrinimui ar ge
ras ar negeras tas pinigas. Ka
da paduoda tą 20 dol., tai Jie 
išduoda raštelį, kad priėmė tą 
20 dol. ir išeina, bei daugiau 
jau nebegryšta. Turi būt at 
sargus žmonės su tokiais perė
jūnais ir jais nereikia pasitikė
ti ir iš kiekvieno prisistatančio 
valdžios ar kitokiu agentu turi 
reikalauti tikrų įrodymų. —P.

Milteliai jau sugryžo 
Chicagon

i

O. B1EŽIENĖ
Ona Biežienė yra Petrausko ir Šimkaus užauginta biru- ; 

tiete. Dabar ji yra puiki dainininkė. Ji dalyvaus spalio 11 
d. Birutės didžiąjame sezono atidarymo koncerte Lietuvių 
Auditorijoje. Kiekvienam bus malonu išgirsti savo mėgiamą- • 1 • • • 1 * I

Lieiuvių Raibliuose
Apvaikščiokime Spalio 9 

Dieną

18-tos gatvės apielinkė

Tūkstančiai šeimynų yra nusipir
kę pijanus pas Budriką ir visi yra 
pilnai užganėdinti.

Didelis pasirinkimas pijanų.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Stock Ruoni 3327 So. Halsted st.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

kyti ir ILiepofų. Ten teatro rū
mai puikesni už Kauno, bet 
pats teatras turi daug mažiau 
pajėgų ,už Lietuvos teatrą.

Gryždami Amerikon, drg. 
Mileriui per kcBias dienas lan
kė ir didžiąją Anglijos Valsti
jų parodą.

Sugryžę Chicagon abu tuoj 
pasinėrė į darbų, nė nebandy
dami pasilsėti po ilgos kelio
nės. P. Milleris, kuris yra teno
ras birutes Chore, jau pirma
dieny dalyvavo choro pamo
kose, kad prisirengus ir galė
jus dalyvauti ateinančiame Bi
rutės koncerte spalio 11 d., o 
nuo vakar pradėjo darbuotis 
Naujienose, laikinai pavaduo jy, kuoarčiausia susidraugauti 
damas sergant) V. iMiŠeiką. ,

Vėliau jis pats plačiau ap,- taigomis 
rašys Naujienose r 
džius apsilankymo 'Lietuvoje.

BIZNIERiy DOVANOS Pasitarkit su
NAUJIENŲ MAS ■

KARADUI
SKAITYKIT KAS PIENĄ 

PATĖMYKIT PERMAINAS i
IK

žemiau seka dovanos musų 
biznierių, kurios bus Išdalytas 
Naujienų '' Maskarado,, .daly
viams, kuomi nors ypatingu pa
sižymėjusiems, ar tai kliubams 
ar pavienėms ypatoms. Naujie
nos apvertindamos Kiekvieną 
dovaną suteiktą per kiekvieną 
biznierių, prašo savq skaityto

Specialistu
1—l KuOiųet jus 8U- 

Į sergate, tai pir- 
I mutinis dalykas 
1 jus norite gauti 
' gerą specialistą., 

kati jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kurie “nedaro 
spėliojimų”. Gal

Ii būt, kad jus jau 
ii esat gydęsis pas

savo įspu- juos. x

su šiais biznieriais ir biznio įs- 
i ir nuolatos. remti

VAITTTdPI O Ti ' Fonografą vertės .... $100.00 v Al A v DU, v. U. pEOpLES FURN1TURE CO. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS'arba Lietuvių Rakandų Bendro- 

|Vė savininkai dviejų didžiausių 
krautuvių, lietuvių Amerikoje.

1922 So. Halsted St.
4177 Archer Avė.

daugel} gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvo ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit ) musų ofisą ir daleiskito 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir laba ra tori jo jį ta? pilnai pasakys, 
kas jums yra fr kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste. i

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sias serumus,

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute• Į

Dr. Gili, Specialistas
40 No. Wclls St.,

kampas TVashington

Valandos: PanedSlyje, Ketverge 
Pėtnyčioj: 9-6. Utaminkc, Seredoj 
Subatoj: 9-8. 
temis: 10-1.

5-kių Tūbų Radio Sėt $50.00 
Dovanoja j. J3UDR1K.

Pianų ir kitokių muzikalių 
daiktų krautuvė, 3348 So. Hal
sted St. Chicago, BĮ. -

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
•svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se .atsitikimuose egzaminavimas da- 

_. romas su elektra, parodančia ma- 
Hi-'Baustas klaidas. Specialė atyda at- 

i kreipiama j mokyklos vaikus. Aki- 
, mm IIUU >P‘LVV H HUUOLlrtd. Vai: 10 

•sario Naujįc’nų Ekskursijos pa-'’ki 8 val- Nedėliol 10 iki 1 vai. p. f 
lydovas Povilas Miller ir jo 1545 West 47th Street 
žmona, žinoma artistė-mylėto-' Pbone Boulevard 7589 
ja Petronėlė* Petraičiutė-Miller. * 
Sugryžo jiedu po kelių mene-' 
šių viešėjimo Lietuvoje.

Abu pasakoja, kad Lietuva! 
jiems labai patikę. Labdi yra 
smagu, jie sako, paviešėti Lie
tuvoje savas kraštas, savi 
žmonės. Bet tik paviešėti. Ap-; 
sigyventi gi Lietuvoje, ypač 
gyventi iš savo darbo, ameri-’ Lietuvių Dentistas patar- 
kiečiui venik yra negalimA ir ( naus geriau, 
todėl nežiūrint viso Lietuvos A _. . 1 laukimas dantų be skausmo,
gyvenimo smagumo, keletą mė- Bridge geriausio aukso. Su musų 
nėšių paviešėjęs amerikietis pleilom galipia valgyti kiečiausią mai- 

vi , 4/ A • • stą. Garantuojame visą savo darbą, ngryzta vėl Amerikon. Amen- įeraas musų kainas. Sergėkite save 
kiečiai yra Lietuvoje gerbiami,1 dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai 
jiiems visos durys yra atdaros,1 
bet tik tol, kol dolerių yra; ne-* 
teko dolerių — ir amerikietis. 
lieka visų paniekintas. Tokių 
užuitų, visų niekinamų, liku-l 
šių be dolerių amerikiečių yra 
pilna Lietuvoje. Jie visi noriai 
gryžtų Amerikon, bet jau ne
begali, praracĮę tam tčisę.

Drg. Milleriai, kaipo dideli 
dailės mylėtojai, lankėsi visose 
dailės įstaigose. Jie sako, kad 
Lietuvos opera yra labai gerai 
pastatyta ir tokių seenerijų, 
kokias turi Lietuvos opera, ne
turi nė Chicagos didžioji ope
ra. Valstybinis ir Dramos te
atrai taipjau labai gerai pa
statyti. Vilkolakis gi juokina 
visą Kauną. Teko jiems apian-

P. Petraičiutč-'MiHer.
Pereitą sekmadienį sugryžo 

i “Naujienų” L
Pasisaugokite netikrų čekių, 'rektorius ir pirmosios šio pava-‘ HaiPnu™a$4.00 ^augščiau

Šioj apielinkėjj o gal ir ki
tose apielinkėse, pradėta sklei
sti netikrus čekius, kurių biz
nieriai turėtų pasisaugoti, nes 
juos skleidžia gana didelė sai
ką.

Čekiai yra išduodami vardu 
The Vita Food Co., 909 North

šiemet, kaip ir pereitais mo
tais, Chicagos lietuviai apvaik
ščios liūdnas 5 metų sukaktu
ves netekimo Vilniaus, kurį ne
teisėtai nuo Lietuvos atplėšė Paulina St. ant Security Bank 
grobimų lenkų bandos, gen. Že
ligovskio vedamos.

Nors laikinai ir netekome 
Vilniaus, netekome didelio Lie
tuvos ploto, tačiaus vilties tą 
laikinai prarastąjį Vilnijos kra
štą vėl atgauti nė vienas dai 
nenustojome. . y

Ir Vilnių atgausime! Nenu
rims lietuvis amerikietis, žemai
tis z ir aukštaitis, nenurims 
skriaudžiamieji musų broliai 
Vilniečiai ir kels protesto balsą 
prieš lenkų nedorybes, kovoda
mi su skriaudikais kol galuti
ni ir garbinga pergalė nebus 
laimėta.

Atgausime musų sostinę Vil
nių, kaip atgavome Klaipėdos 
kraštą, nors ir daug daugiau

Su karštu pasiryžimu ir vii 
timi, mes dirbsime tą sunkų 
vadavimo (darbą ir padėsime 
musų broliams vilniečiams tą 
žiaurų lenkų jungą greičiau nu
sikratyti. Lai visas pasaulis 
mato musų • tvirtą pasiryžimą 
savo teises nuo priešų ginti.

Tad Chicagos lieutviai, be 
skirtumo politinių ir tikybinių 
įsitikinimų, kuriems tik rupi 
Lietuvos ateitis ir gerovė, tu 
rime dalyvauti massmftinge 
spalių 9 dieną, vakare, Vilniaus 
Vadavimo Komiteto rengiamam, 
Lietuvių Auditorijos didžiojoj 
svetainėj. —S. V. V.

; Chicagon
I • . •

Pečių, vertės ........i... $19.00 
Dovanoja PETER BARŠKIS 
Rakandų, karpetų, pečių ir ki
tokių daiktų krautuvė,

1748 West 47th St.
Chicago, III.

of Chicago, prie Milwaukee ir 
Carpenter gatvių. . Čekiai yra 
neva alga toj dirbtuvėj dirban
tiems darbininkams. Po če 
kiu pasirašo Geo. ,H. Booton 
(ar Borton), kaipo sekretolrus- 
kasierius, o šone čekio pasira
šo R. Smith, kaipo preziden
tas.

čekius maino daugiausia ru
sai, kurie sakosi tai kompanijai 
dirbą. Bet ta kompanija jau 
trys metai kaip nebegyvuoja ir 
neturi banke jokios apyskaitos.

Jeigu kas norėtų tokį čekį 
kur išmainyti, prašomas yra tą 
žmogų sulaikyti ir atiduoti po 
licijai, kartu pranešti Petrui 
Gadeikiui, 1606 S. Halsted St., 
phone CanaI 5512, kad jis ga
lėtų suimtąjį identifikuoti, nes 
ir pas jį tie apgavikai išmainė 
du čekius ir kelis bandė išmai
nyti. Visi jie buvo rusai. —S.

West Šitie
Biznieriui turi būt atsargus.

VVest Sidėj atsiranda naujos 
rūšies apgavikai ir policija pra
nešė visiems biznieriams, kad 
tuos apgavikus turėtų rapor
tuoti policijai arba sulaikyti. 
Viena moteris lankosi groser- 
nėse ir kepyklose, perkasi mai
sto ir moka popierine dvide 
šimke, gavus likio ir išeina 
Po kiek laiko ateiną du vyrai, 
ir persistato esą valdžios agen
tai. Pirmiausia užklausia ar 
buvo toki rųoteris, kuri mai 

1 ’ ( kada pasi

Pilniausia garantija
I už siunčiamus pinigus
- Lietuvon, duoda Naujienos. Į20 dolerių,

Elektrinė Lempa, vertės $19 
Dovanoja Z. PIETKIEWICZ 
Rakandų, kaurų, karpetų, 
ir fonografų krautuvė, 

1721 VVest 47-th St. 
Chicago, III.

pečių

$15.00Perlo karolius, vertės 
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktų Ir laikro
džių krautuvė,

2422 West 47-th Street, ■
Chicago, III.

ir
Nedėldieniais ir šven

1545 WesM7th Street 
Netoli Ashland Are.

Sieninį laikrodį, lertės $15.90 
Dovanoja A. R. JUNIEWIECZ. 
Aukso daiktų .ir laikrodžių 
krautuvė, specialistas laikro
džių taisyme ir šliubinių žiedų.

3317 So. ^Halsted Street, 
Chicago, III.

Illlllllllllllllllllllllllllllh
CICERO NAUJIENŲ
■ SKAITYTOJAMS

Šiuo pranešu, kad nuo spa
lio 12 d., 1925, dabartinė Nau
jienų stotis bus panaikinta, o 
visi joj atliekami ar priimami 
reikalai bus jierkelti po žemiau 
paduotu adresu. Kas nori gau
ti Naujienas, kasdien, paduoti 
kokį spaudos darbą ar apgarsi-* 
ninią į Naujienas, kreipkitės 
pas

KELLOGG S 
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor oi) pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

AGNIEŠKA OŽELIENĖ 
Pa tėvais Nausėdaitė •

Persiskyrė su šiuomi pasau
liu po sunkios ligos sulaukusi 
33 metų amžiaus subatoj 3 Spa
lio, 10:30 .minutų vakare, 1925 
metais. Paėjo iš Lietuvos Nau
miesčio parapijos, Tauragės ap
skričio, Jokubiškąs kaimo. Ame
rikoj išgyveno 15 metų, 
ko dideliame nuliudime 
Petrą ir sūnų Antaną 
valandų, ir 30 minutų, 
Petrą ir brolienę Domicėlę 
Amerikoj, Lietuvoj brolius Juo
zapą, Domininką, Konstantiną 
ir seserj Petronėlę Nausėdienę. 
Velionė prigulėjo prie draugys
tės šv. Petronėlės, prie Susi
vienijimo Lietuvių Amerikos 36 
kuopos. Kūnas pašarvotas' po 
numeriu 3421 So. Lowe Avė. 
Laidotuvės įvyks ketverge, 8 d. 
Spalio, 1925 m. 8:30 iš ryto j 
Šv. Jurgio bažnyčią, kur atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą ,po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Kviečiam visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

Pasiliekam nuliūdę 
Vyras Petras Oželis ir 
Petras brolis ir brolienė 
Domicėlė Nausėdai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, telefonas 
Boulevard 4139.

Perlo karolius, vertės $10.00 
Dovanoja P. K. BRUCHAS,

Dcimonto, aukso daiktų krau
tuvė, %

3321 So. Halsted Street, / 
Chicago, III.

F. LUKOŠEVIČIUS 
1444 S. 50th Ct. 
Tel. Cicero 8187

IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIM

Pali- 
vyrą 

dviejų 
b r oi j

Pusę tuzino paveikslų $10.00 
Dovanoja W. J. STANKŪNAS, 
Fotografas,

3315 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Babies Love lt
tini skilviu ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra 'geresnio 
kaip sis saugus Kūdikių 
Lasative.

Perfumų ir Ružės, vertes
Dovanoja OREMUS DRUG 
'Gyduolių išdirbėjai,

3313 So. Halstd Street, 
Chicago, 111.

$3.
CO. Mrs. Winslow’S 

Syrup

Sliperius, ’ vertės ___  $3.00
Dovanoja WILSON’S FASU- 
ION SHOE,

Čeverykų krautvė, 
3235 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

i Tai tiek iki šiai dienai —kas 
daugiau ?

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Bėtter Add Another Thousand to the “Policy Bcfore Seeing This Guy- BY HITTHitt and Runn

US.MAIL

M4UAT D0C10R ARL 
YOu <wOtM.Cs? TO ?

T _ _ _____________

(bE.E-1 KUOK P.iM-

TuTŠ> IKI mt 'UN- L

KO VCMBT uc 
REALU tAEANT 

a—
ARE Y CpOlKl’ A VLEA%AU1 •

)F GlN- Tolti K E
UL UOPp WED t^ET

A(oAIN &OON

MO*-

*

J

[pornToTmC DOCTORfo

| OFMC t Tu M AVĖ M v 
TtuSILS TAKEK Ol)T- CfcRb Į

į IHATS

- l WA'» 
tMlRObUCCbYO

UlM -



8

e atras
Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 
« ar kviečia. .

ir

Jubiliejinis vakaras O. Biežienė dalyvaus 
spalio 9 d. minėjime KIEK

Liūdname minėjime spalio 
9 d., kada penki metai atgal 
lenkų gaujos užgrobė musų sos-

Sekmadieny, spalio 4 d . Lie
tuvių Auditorijoj įvyko vieno iš 
didžiausių lietuvių kliubų Chi- 
cagoje vakaras. Tai Brighton
Parko Lietuvių Keistučio Pa- tinę Vilnių ir ikišiol jį tebelai- 
šelpinis kliubas su savo 400 na ’k0, be daugelio kilų 
rių arniija šiame vakare pada-..............
re suprizą savo kai kuriems na
riu ns suteikdamas jiems dova
nas. Atminimui savo narių Ir 
atminimui 14 metų su kaklu vii 
Lietuvių Keistučio Pašeipinio 
kl’.ui o gyvavimo, buvo pateik
tas geras programas.

Vakaro pirmininkas buvo 
kliubo prezidentas p. Jonas F. 
Aleksandravičius.

tistų dalyvauja ir 
chicagiečkų pamėgta 
kė p-ia Ona Biežienė.

Dalyvauja tame
apvaikščiojime ir didysis Biru
tės choras,, Dzimdzi-Drimdzi, 
Jaunuolių Orkestras, Jaunoji 
Birutė, S. Krasaųckienft. ir k.

Galime tik džiaugtis, kad ir 
musų artistai atjaučia Lietuvos 
nelaimę ir noriai aukojasi musų 
sostinei, remia kenčiančius prie

KAINUOJA ŽMOGUI PRA
LEISTI flOO.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metho per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cefl- 
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen- 

musn he- *0 paskui centą, dolerį paskui do- 
/ ? lerio, mes greitai praleidžiame

senui jau Jjmtą ir išsiunčiame savo centus 
daininin- <lhbti dėl kitų.

į Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
; džiate pinigus. Atsiminkite, kiek

liūdnam'- lie uždirbtų jums jei pa<U>
*w tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit < 
doleris.

uždirba po 
kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumčt jį

Prieš pratiesiant programą ir SpUUdą jr vargą musų brolius,
laike šokių griežė p. Yurgono 
(Keistučio kliubo nario) orke.v- 

mišrus cho-

karą. Cicero,
r ristatytas

Sabonis ir jo
j. Bijanskas.
nas gražiai padainavo:
brohai ulevokim,
‘Stasys”.

NAUJIENOS, Chicago, III

PRANEŠIMAI
Trečiadienis, Spalio 7, 1925

Vilniaus lietuvius. Mus visų gi 
pareiga dalyvauti tame liūdna
me minėjime ir kartu su artis
tais išreikšti savo gilią užuojau
tą vargstantiems
Mas-mitingas bus Lietuviu Au 
ditorijoj. — V.

vilniečiams.

Vaičkaus Dramos 
Teatras

su sekretorių 
, o nuo jo su- 
dauginsis jūsų

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo |() ryto iki 8 vai. vakaro.

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

Amerikos Lietuvių 
Dukterys 
Rengia 

Penkių Metų Sukaktuvių 
ŠOKIUS 

Seredoj Spalio 7,1925 
Crystal Bali Room 

COOPER-CARLSON 
HOTEL 

5307 Hyde Park Blvd. 
Pradža 8:30 v. v. 

Komitetas.
. ..................................................................................... < i ...........

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJ1MUI flatas 7 kam
bariai ant pirmo augšto, furnasu šil
domas, karšto vandens intaisai, va
nos, elektra, gasas — rendos $45.00 
j mėnesį, šauk telefonu savininką: 

.2828 Wilcox Avė.
Spaulding 9207

PASIRENDAVOJA flatas 4-rių 
Yuimų nedideliai šeimynai — švie
sus. Kam reikia gerų ruimų už ga
na prieinamą rendą nepraleiskite pro
gos — renda tiktai $16.00.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33rd St., 

(Arti prie Normai Avė.) 
_______ - ■ ................ .

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKA LING A moteris 
mergina prie namų darbo, 
užmokesčių sutiksime.

IGNACAS GRIGALIŪNAS 
96 W. 6th St., 
St. Charles, III.

ar
Su

REIKIA moterų core dirbėjų, 
darbas nuo fitukų. Darbas nuo
lat, gera mokestis.

Masan Davis & Co.
7740 S. Chicago Avė.

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI grosernė ir deli- 

catessen, biznis išdirbtas per 20 me
tų, nėra kompeticijos, pigi renda, 7 

j kambariai dėl gyvenimo. Kas norit 
gražioj vietoj gyvent it pasidaryt pi
nigų atsišaukit greit, nes kitos tor 
kios progos negausit.

1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

/

PARSIDUODA ice cream par- 
lor, cigarų, cigarelų ir kitokių 
mažų daiktų, biznio vieta 
gyventa lietuvių; renda 
brangi. Atsišaukite:

1437 S. 49th Ct., Cicero,

ap- 
ne-

III.

Kas nori1 pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

Spalio mėn. 9 d. sukanka 
penkeri metai, nuo dienos už
grobimo lenkais musų sostinės 
Vilniaus. Tai nepaprastai liūd
nas musų tautos gyvenime" ap 
sireiškimas. Tą dieną kiekvie
no tikro lietuvio pareiga parei
kšti kokiu nors budu savo pro
testą prieš tą didžiausią skriau
dą lietuvių tautai, kurią pada
rė- lenkai.

Todėl Vaičkaus Dramos teąt- 
ras sąryšy su tud spalio mėn. 
,11 d. sekmadieny to liūdno 
apsireiškimo paminėjimui stalo 
scenoje “Laisvės Kovotojus”, 
nes to veikalo turinys kaip tik
tai primena tuos sunkius lai
kus, tas kovas už musų nepri
klausomybę. Mes daugiau netu
rime tokių veikalų, kuriuose

tras. “Pirmyn 
ras, vedamas | 
gražiai padainavo kvlioliką gra
žių • dainelių ir skubiai apleido 
svetainę, nes važiavo į kitą va- 

dainuoti. 
solistas p. Kastas 
ukompanisUis p.
Sabonis, ’uirito- 

Cerkim
Kalvis” ir 

Jo dainavimas la
bai patiko publikai ir jį priver
tė vėl dainuoti. Saboniu daina
vo “Dzim baliukus/’

p-lė Adelė Aiauliutė giažiai 
padainavo keletą dainelių. Nors 
ji yra jauna dainininkė ir A- 
merikoj gimusi, bet labai gra
žiai akcentuoja.

’l'cni Press, armonistas, su-
,’cžė keletą maršų ir arijų iš 

operos ‘Aida’’. • M
išeina amerikoniški artistai: 

Arch su savo žmona, kurie da 
vė gražų vodevilį; dainavo ir 
juokingai kalbėjosi.

Edward Doretz, jaunas akro
batas, parodė savo gabumus iš 
akrobatiškos atletikos. I

Jaunutė Salomėja Sabonlutė. ,, , ... c, . , • apibudintų taip brangius mumsduktė solisto p. Sabonio, pui
kiai padainavo lietuviškai. Dai-| 
navo trejetas jaunų daininin
kių, mokinių p. Sabonio: K. Sa- 
boniutė, B. Kairiutė ir Juzefą ■ 
(pavardės nenugirsta). 2mo-i 
nėms patiko jų dainavimas.; 
Joms akompanavo p. Sabonis.

P-as Aleksandravičius, prezi
dentas kliubo pasakė prakalbė
ję apie 14 metų kliubo darbavi-1 
mąsi, jo bujojimą ir t.

P-ia Bakauskienė 
sudainavo 4 daineles.

Užbaigimui programo 
bonis sudainavo ariją 
mėn operos. • 1 >aina “7 ” 
mano stonas” buvo labai gerai i 
sudainuota. Sabonis buvo žvai 
gždė šiamfe vakare ir Jam pub
lika dėkojo plodama rankomis, 

įtaikė programo buvo įteikta 
dovanos šiems nariams: Jonas 
F. Aleksandravičius, kuris bu
vo šio kliubo organizatorius iv 
yra daug šiam “Keistučio” 
kliubui per 4 metus pasidarba
vęs, aplaikė puikų auksinį žie
dą. Povilas Ožėlas, Antanas 
Maženis ir Tomas Maženis ap
laikė po auksinį žiedą su saVo 
kliubo žyme. Jie išbuvo nesirgę 
per 12 metų, todėl už geležinę 
jų sveikatą gavo dovanas.

Žmonių buvo pilna Auditori
ja, o po programui priėjo 
daug jaunų šokėjų. —Rep.

laikus. Todėl nepamirškime 
spalio mėn. 11 d. Huil Ilouse. 

[kampas Polk ir Halsted St. ir 
'pasidžiaugkime tenai tais dici- 
• vyriais, kurie su didžiausiu 
{pasiryžimu atsimindami musų 
bočių karžygiškus žygius, sek
dami jų pavyzdį iškovojo Lie
tuvai laisvę. Tegul didvyriški 
žygiai tikrų Lietuvos sūnų su- 

j stiprina musų dvasią, priduo
da ištvermės ir kantrybės to
limesnėms kovoms už Lietuvos 
gerovę. Beabejonės, kad tas 

P’-k ‘ įkas jaučia save lietuviu ir trok- i> I 41 T— i,T v’ ’šta jai gražios ateities, tas ne Mažas yra . . .. _ ,. . . pamiršs spalio men. 11 d. —y.

P- 
gražiai-

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Šiandie Dzimdzi-
Drimdzi

Vakare, 7:30, Lietuvių Audi
torijoj pasisveikinsime su 
Dzimdzi-Drimdzi. 
kaip bus,, nežinome, 
tikėtis 
įdomu 
ją”.

Visi
Dzimdzių vakarą, kur linksmai 
pasidalinsime įspūdžiais. Nesi- 
vėluokime, nes punktualiai* pra
dės. — N.

pasisveikinsime
Kas bus ir 

tik reik 
ko tai naujo. Ypatingai 
išgirsti apie “geografi-

kartu su mumis į

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Naujienų Spulkos nariams. Su 1 
' d. Spalio pasibaigia antras kvartalas 
šių metų. Skulkos knygos turi būti 
sutvarkytos ir peržiūrėtos/ Labai 
mąn nemalonu parodyti knygose, kad 
mokestjs kieno nors užvilktos. To
dėl, kad išvengus to, meldžiu visų pa
vėlavusių kuogreičiausiai sumokėti 
užvilktus mokesčius. Lauksiu iki 
Spalio 11, 1925. Taipgi naiiai kurie 
permainėte adresu meldžiu priduoti 
naujus.

Spulkos Sekretorius V. Mifieiku.

RENDON ofisas arba 5 kam
barių flatas, tinkamas dėl dak
taro, dentisto arba dėl Real 
Estą te ofiso, renda $50. Kampi
nis muro namas, prie karų li
nijos. Atsišaukit 2 fl. iš fronto 

5100 S. Paulina St.

RENDON 7 kambarių flatai, 
pečium šildomi, rendos po $30. 
6 kambarių flatai, garu šildo
mi, rendos $45 ir daugiau. At
stovas nuo 2:30 iki 5 vak. 

1134—1152 S. VVestern Avė. 
f +

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks seredoj, 7 d. Spalio, 8 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Nariai visi malonėkite dalyvauti, bus 
išduotas raportas delegatų iš II Ap
skričio konferencijos. Taipgi yra 
kviečiami nauji nariai prisirašyti prie 
S. L. A. 36 kp.

— Sekr. A. Marcijonaitė.
Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi

rinkimas įvyks Spalio 7 d., 1925 m. 
7 v. v. Mark White Sųuare svetainė
je, (Library Room) 29 ir Halsted St. 
Visi jaunuoliai ir tėvai jnalonėkit at
vykti. Visi komitetai bdkite.

— Rešt. A. J. Schultz.

Roseland. L. S. M. Ratelio susi
rinkimas bus šj vakarą, spalio 6, 8 
vai. vakare, Strumilos svetainėj. Yra 
daug svarbių reikalų. — Valdyba.

Northsides Lietuviu Draugijų San- 
ryšio delegatų mėnesinis susirinki
mas atsibus Spalio 7 dięną, 8 vai. 
vak. Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Draugai malonėkit susirinkti, 
nes yra daug svarbių dalykų.

San ryšio rašt. K. čepulevič.

PARENDAVOJIMU1 flatas 5 
kambarių, karštu vandeniu šil
domas; namas dar naujas, prie 
Marcfuette parko. Visi gyveni
mo patogumai. Atsišaukit grei
tai. 7034 S. Roekjwell St. 
--r.". .. .— 

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

. Long distance handlin^.
Turime daug fnetų patyrimą.

3406 So. Hahted St.
Phones: Yds 3408 — Plvd. 1969 res.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& KI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm mąlevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Jaunuolių Orkestrą. Jaunuoliai, 
mėnesinis orkestros susirinkimas 
įvyks seredoj Spalio 7 d. Kadangi 
turinve dalyvauti PStnyčioj Vilniaus 
Vad. Kom. rengiamam Mas Mitingo 
Koncerte, tai nrieš susirinkimą turė
sime generališką repeticiją, todėl 
prašau visų atvykti lygiai ant 7 vai.
vąk. Taipgi atsilankykit ir jaunuo- NAIVIŲ STATYTOJAI 
hų tėvai.

Jaun. Ork. vedėjas J. S'. Grušas.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

Repeticijos veikalo MILDA įvyks 
šį vakarą, trečiadieny, spalio 7 d.,' 
lygiai 8 vai. vakaro, Pulaski Pk.Į 
svetainėj, prie Noble ir Black- 
hawk gatvių.

—M Dundulienė.

Jaunosios Birutės dainų repeti
cija įvyks šiandie (seredoj) 7 vai. 
vak., didžiojoj Mark White Sq. 
vet. Kaip žinoma, Jaunoji Birutė 
dalyvaus spalių 9 d. masiniame 
mitinge Chicagos Lietuvių Audito- j 
rijoj. Todėl prašoma visų narių 
atsilankyti ir dalyvauti pamokose, 
kurias ves p. P. Sarpalius,

l • I —Organiz.

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savė sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visieips yra 
malonu, kada sapnuojasi / geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums I 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap-' 
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tękiu gy- 
venimu, kuriame sapnuotuose dieny, spalio 7 d. 7:30 vai. vakaro, 
tiktai geri sapnai; c .... ...... . . ......... . "'
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su 
siuntimu 75 centai.

Cicero Lietuvių Namą Savininkų 
Kliubo susirinkimas įvyks šian
die 7:30 vai. vak. W. Lukšto sve
tainėj. 1900 S. 49 Avė. Todėl ma
lonėkit visi kliubiečiai atsilankyti 
ir kaimynus atsivesti.

—Raštininkas.

Susivienijimas Lietuvių Namų 
Savininkų anl Bridgeporto laikys 
savo mėnesini susirinkimą trečia-

O išaiškini- 1 Lietuvių Auditorium, 3133 South 
Halsted St. Visi nariai malonėkit 
rusirirkti laiku, nes randasi daug 
reikalų dcl aptarimo.

—D. Gulbinas*, rašt.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

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

k.

pri-

Veikalo “šėtono Karalystė’’ kuris 
įvyks spalio 18, Meldažio svetai
nėj. tikietai parsiduoda Naujienų 
raštinėj, 1739 S. Halsted St., Auš
ros knygyne, 3210 S. Halsted 
Varpo redakcijoj, 3251 S. Halsted 
ir pas artistus.

St.
St.

na-

3804 So. Kedzie Avė
CHICAGO

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

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

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY £0.

490 Milwaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems obelio 
kainomis

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

netoli, Marshfield

yžPLASTER board po 4c. pž 
ketvirtainį pėdos; dastatome 6, 7, 
8. 9, 10 pėdų augščio. Pilnas pasi
rinkimas lentų, stogų dengimo ir 
moldingų. Greitas patarnavimas. 
Greitas dastatymas visur, šaukit 

. Mr. Smetana
Bulldęrs Suply & Eumber Co. 

2228 W. Madison St.
Tel. West 1090 — Seeley 4062

Pranešimas Šv. Petronėlės
"Sms. — Ištikus mirčiai musų d-jos Į__________ ___ ____
narės Agnieškos Oželienės, molo- jjej grosernių. bu^ernių, 
nėkjte susirinkti į švento Jurgio sen, restauracijų, saldainių krautu- 
bažnytinę svet. kaip 8 vai. ryto vjų, keptuvių Specialis prirengi- 
ketverge, snaho 8 d. Reikią daly- mas Sosfheim’s labai tvirta dėl 
vauti paskutiniame patarnavime -keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš- 
gerbiamos Agnieškos.* Kviečia B. mokėjimu.
Bytautienė, šv. Petronėlės Drau-' 1912 SO. STATE STREET 
gijos pirmininkė. ' ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

| KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del grosernių, buČernių, delikate-

t.

Proga visam gyvenimui
Ąugštos rųšies energingo sales 

managerio veikti kaipo specia
lia atstovas pardavinėti parink
tų žemių North West Sidėjc. 
Musų kainos yra žemesnės ne
gu kitų. Mes greit pradėsime 
plačiai skelbtis laikraščiuose ir 
per radio. Patyrimas nereika
lingas. Aš noriu tokio žmogaus, 
kuris nori uždirbti $10,000 į 
metus ar daugiau. Jus 
padaryti čia.

Klausk Mr. Coilplin 
North Side Realty 

Room 713 
77 W. Washington

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
bučernė ir grosernė. Biznis išdirb
tas ir yra nešąs gana gerą pelną. 
Biznis cash — nėra knygučių. 
Taipgi ‘randasi 7 ruimai gyveni
mui, renda pigi. Arba ieškau gero, 
patyrusio bučerio.

3651 S. VVallace St.

PARDUODU arba mainau ant au- 
tomobiliaus grosernę, tabako ir ken- 
džių štorą, 4 ruimai pagyvenimui 
priežastis, einu j savo namą, 
rie turite mašinas atsišaukite

505 W. \32 St., 
Telefonas Michigan 0602

Kat-

galit

ro.

st.

tą

PARDAVIMUI pigiai Molt and 
Hops Storas. Kartu ir Fordas. Už 
gerą, teisingą pasiūlymą atiduosiu. 
Biznis išdirbtas gerai.

3237 S. Morgan St.
Phone Boulevard 1496

C. P. Suromskis & Co.
Real Eatate

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

PARSIDUODA 2 aukštų biznio 
namas su bučernė ir groserne; 
daroma didelis biznis, gražioje 
apielinkėje. Namas kaip naujas. Par
davimo priežastis — nusibodo biz
nis. Arba mainysiu ant 2 aukštų 
namo South Side.

,5306 S. Union Avė.
Tel. Yards 1321

PARDAVIMUI 7 kambarių 
namas ir ekstra sale lotas, 2 
karų garažas, $5500 cash arba 
išmokėjimais. Atsišaukit prie 
savininko 8016 Emerald Avė.

Tel. Stewart 9472

MORTGEClfll-PASKOLOS

REIKIA dviejų patyrusių 
shearmenų. Darbas geležies 
karpų jarde. Geras darbas, 
ra mokestis.

Kohn Iron & Stęel Co 
2034 Southport Avė.

SPEC1AL BARGENAS
Bučernė pardavimui arba išmai

nysi™ ant mažo namo arba loto. 
Cash biznis; geroj vietoj. Taipgi 
yra trokas prie biznio. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukit. \

1 E. 103 St.
Tel. Pullman 0227

at-
ge-

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
. 3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

REIKIA vyro virš 20 metų 
amžiaus pagelbėti gydytojo ofi
se. Turi kalbėti angliškai.

Telefonuokit Pullman 0711

B EI KALINGA S kriaučius 
naujo ir seno darbo.

Kreipkitės:
5749 W. Augusta St.
Phone Mansfield 2949

anl

ir 
lat

į
REIKIA vyrų prie benčiaus 
ant grindų molderių. Nuo
dą rbas, gera mokestis.

Mason, Davis & Co. 
7740 S. Chicago Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI

Apperson sėdau, 
klesos padėjime.

1821 W.

automobilius 
1923, pirmos 
Bargenas.
35 St.

RAKANDAI
PARSIDUODA 4-rių ruimų rakan

dai už gana prieinamą kainą. Prie
žastis pardavimo apleidžiu miestą. 
Sykiu randasi ir piarias. Ateiti ga- 
Jite nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

WM. BUTKUS,
3231 So. Aubum Avė.
3čios lubos užpakalis 

Tel. Yards 3039

PARSIDUODA bučernė, labai pi
giai. Turi būti tuojaus parduota 
Priimsiu, mainais automobilių.

106 S. 5th Avė. 
MAYVVOOD, ILL. 
Tel. Maywood 15

HARDAVIM4.M nųdcVos, hard- 
ware krautuvė; daromas gera*; biz
nis; lenkų ir lietuvių kalonijoj, 
yra 5 kambariai gyvenimui, 2 ka
rų garažas. Parduosiu už $1950. 

2237 W. 22 St.

PARDAVIMUI pigiai dvi bu- 
černės, South Side; daromas 
geras biznis.

2410 W. 47 St. ir 
3408 W. 63 St.

NAMAI-ŽEME
TURIU keletą virš mieros lo

tų, netoli elevatorių stoties iri 
bulvaro, parduosiu už akrų kai 
ną, $995 kožnas. Išmokėjimais. Į 
Veikit greit. Tas yra tikras 
bargenas. Mr. ROBJNSON, 
Room 722, 6 N. Michigan Avė.

Tel. State 7503

PARSIDUODA garažas su bizniu, 
randasi labai geroje vietoje N. W. 
Side. Parduosiu už $32,000. Morgi- 
čių yra $12,990 ant 5 mėty. Tai 
kas ieškote garažo geroje vietoje, 
tai kreipkitės pas Wm. Gritenas,l 
3241 S. Halsted St. Tel. Blvd. 5066

TURIU parduoti arba mainy
ti 2 augštų namą, su groserne. 
iYra mūrinis garažas dėl 2 ka
rų. JOHN STEFKAS, 

2252 W. 54th Place

PARSIDUODA pigiai 5 kambarių 
geri l’urničiai ir flatas randavojas 
pigiai. Malonėkit matyt vakare 
tarp 6 ir 9 vai.
3360 S. Emerald Avė. 1-as aukštas 

Iš užpakalio kampas 34 St.

MAINAU medinį namą, 2-jų 
pagyvenimų, ant farmos, atsi
šaukit tuojau aprašydami pil
nas informacijas, prekę, mort- 
gage, etc. F. J. Szemet, 

4010 S. Albany Avė.RAKANDAI pardavimui, var
toti 2 mėnesiu, riešutinis mieg-( NAUJI BUNGALOWS 
ruimio setas, valgomo kamba- $2000 įmokėt, $50 į mėn. 
rio setas, mohair parloro setas, „ . . . KAINA $8950 
karpetai, lempos, paveikslai, |<ambai'ys ant augšto, octogan sun 
pianas, puikus bargenas. 
1 1839 Wes 55th St.

PARDAVIMUI

I parlorai, lietaus lašų vanos, pro- 
I sinimui lenta, ugnavietės, knygy
nai. bufetai, plieno kostrukcija, 30 
pėdų lotas, Marųuette Manor.

5920 S. Mozart St.
Tel. Prospect 0604

AUGŠTO S rųšies Schroeder Gro- 
jiklis Pianas, su elektros prijungi-' 
mu, su rolėmis, ben£iumi ir kabi
netu, vertas $1000, parduosiu už 
$135

I- 2332 W. Madison St. 1 fl.

TEISINGAS PASIU 
LYMAS

mu-

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone

Atsi- 
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madicon, Chicago, III. 
Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
h- ■ !■■■■ P M—✓

XXX7XXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXX

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

YXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy 
•------------------------ - ■■ — v — ■

i

Vieną Mėnesį Dykai Ang
lų Kalbos Lekcijos 

Geriausias mokinimas visoje 
šalyje. Ateikit tuojau

SCHOOL OF ENGLISH
21 E. Van Buren St., Chicago, III. 
4tos lubos. Ofiso kambarys 402 

.............. ■ ...............— n./

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

me- 
pasi- 

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

1507 W. Madison St.

PARDAVIMUI groserio rakandai 
už visai prieinamą kainą, kaip tai: 
lentynos, baras, kendžių šovkeisas, 
kainotas registeris, svarstyki? ir 
taipgi yra pardavimui trokas 2-jų ir 
pusės tono. Yra ir kitų smulkių 

t daiktu reikalingų prie panašaus biz
nio, George Brątts, 3500 So. Union1 
Avenue.

Parsiduoda dabar slalomas 
rinis namas, 5—5 kamb., 3 bedrui- 
miai, 18 pėdų ilgio frontinė, ir di
delis kičinas. Visas trinias aržuo- 
lo, aržuolo karnizai frontihės, dai
ną klozetai, pentrių kabinetai 8 
pėdų užpakalio j>orįiai stiklais

apdirbti. Apron sinkus, kendle
elektrikas fikčeriai, karštu vande
niu apšildomas pirmas flatas, bun-

________ 1 galow stogas, su n parlor, 30 pėdų 
i lotas. Randasi prie Western Avė.

PARDAVIMUI pigiai pirmos ir 71 gatvės. Namas kada bus pa-' 
klesos 
symo 
per 7 
vimo,

Amerikony Kalba 
užima pirmą vietą ne tik Ameri
koje, bet visur, todėl kiekvienas 
žmogus privalo jos mokytis. Mo
kantieji Amerikonų kalbos ir ra
šyti teisingai, jie pasirenka šau
nias vietas ir gerai apmokamus 
darbus. Amerikonų kalbos, grama
tikos, aritmetikos, stenografijos ir 
kitų mokslo, šakų galite sėkmin
gai išmokti Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Skaitym-ai lekcijų įro
doma knygose, o speliuoti ir kal
bėti laviname be knygų, asmeniš
kai. Sąlygos kiekvienam mokiniui 
prieinamos. Mokslas eina dieno
mis ir vakarais. Kviečiame visus- 
as ateikite ir įstokite mokyklon 
šiandien.
Amerikos Lietuvių Mokykla 
3106 So. Halsted 81., Chicago, III.

elektriška čeverykų tai- Jci pirksil
dirbtuvė, biznis' išdirbtas 
metus, nriežastis parda 

turiu kitą biznį.
106 E. 107 St.

Tel. Pullman 5606

dabar, gausit už $11500.
Savininkas kontraktorius

JOHN PAKALNIS

3120 W. 53rd Place
Tel. Hcmlock 0367

IŠMOKYT MURININKYSTĖS 
Uždibkit $12 iki $16 j dieną

Mes mokiname praktiškos muri- 
ninkystės prie patyrusių instruk
torių. Klesos dieninės ir vakarinės. 
Lengvais savaitiniais išmokėji
mais. Atsišaukite arba rašykite

1322 CLYBOURN AVĖ.

i


