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A. D. F. Konvencija M“os ““’ vadovauja katalikaiDetroite
Maištininkams Meksikoje 

vadovauja Vyčiai

Buvo 
bet 
gai

pagrobę Santiago miestą, 
tapo sumušti; du kuni- 
suimta

Ispanijos darbininkai purtyda 
mies remia diktat. de Riverą

Suimta 
astuoni

Amerikos Darbo Federaci 
jos 46-as suvažiavimas

Dalyvauja per penkis šimtus 
delegatų, taipjau užsienio 
darbininkų atstovų

5.
ketu-

DETROIT, Mich., X.
Vakar Detroite prasidėjo 
riašdešimt šeštoji metinė Ame
rikos Darbo Federacijos konven- 
cija, dalyvaujant daugiau kaip 
penkiems šimtams delegatų, 
taip jau dviem dešimtim ar 
daugiau fraternalių delegatų 
nuo užsienio darbo organizaci
jų — Meksikos, Kanados, Di 
džiosios Britanijos, Franci jos,
Vokietijos, Šveicarijos ir k. 
Meksikos delegacijos 
yra Ričardo Trcvino, 
nis Meksikos Darbo 
jos sekretorius.

Am. I 
domoji taryba savo pranešime 
konvencijai Federacijos atei
nančių metų darbuotės progra- 
man deda šiuos svarbiausius 
punktus:

Kovoti visomis savo jėgomis 
prieš samdytojų pastangas pri
versti savo daibininkus dėtis į 
kompanijos unijas.

Tęsti toliau energingą visa
me krašte kovą už. vaikų darini 
panaikinimą.

Remti kooperavimą tarp dar
bininkų ir Įmonių administra
cijų industrijos vedime tikslu 
sumažinti gamybos lėšas.

Priešintis judėjimui panai
kinti tiesiogini kandidatų nomi- 
navimą.

Kovoti su klastinga bolševikų 
propaganda.

Remti faimerių kooperacijos 
organizacijas.

Vesti kampaniją už įvedimą 
visame krašte ir visose pramo
nėse penkių darbo dienų savai
tės.

kosi ir laikysis autonomijos ir 
tolerantybės principų, kuriais 
darbininkų judėjimas remiasi. 
Tų principu laikydamos, Ameri
kos Darbo Federacija atsisakius 
daryti bet kurios įtakos Meksi

kos Darbo Federacijai ir jos 
nusistatymui kilusio] Meksikoje 
kovoje tarp bažnyčios ir vals
tybės. [Meksikos Darbo Fede
racija remia psezidento Calleso 
valdžią jos kovoje su kunigija.]
ADF nusistaymas Amsterdamo 

Internacionalui

MEKSIKOS MIESTAS. X. 5. 
— Generolas Leou praneša, kad 
Meksikos maištininkams Du- 
rango valstijoj vadovaująs Tir- 
go Guerola, Kolumbo Vytis.1 
[Kolumbo Vyčiai* yra žinoma 
katalikų organizacija] 
du kataliku kunigai ir
civiliai, kurie atiduodami į tei
smo rankas, dėl maišto kėlimo.

Federalinės kariuomenės va
das Du rango valstijoj savo pra
nešime sako, kad maištininkai 
buvę paėmę Santiago miestą, 
bet po trijų valandų kovos bu
vę federalinių jčRu nuveikti ir 
išvyti. Kautynėse dešimt mai
štininkų ir šeši fedeialiniai ka
reiviai krito.

Mellon dėl penkiy darbo 
dienu savaitės

Nors Amerikos Darbo Fede- 
nebepriklauso 

Profesiniu 
Susivienymui

Internacionalui!.

tiniam
jungų
damo
priklauso viso pasauli!) profesi-

Darbo Sa-
(Amster- 

k tiriam

sąjun- 
rau- 

są jungas, 
savo praneši

prieky nės darbininkų sąjungų 
generali- gos. išskiriant komunistų 
Federaci- donasiąs profesines

retomis. įvyKoomoji tryoa savo pranesi-
Darbo Federacijos vyk- me pareiškia didelės simpatijos 
taryba savo pranešime Amsterdamo Internacionalui ir

rodo palinkimą iš naujo prie 
jo dėtis. Kaip žinia. Amerikos 
Darbo Federacija 1919 metais 
l>asitraukė iš Amsterdamo In
ternacionalo dėl to, kad Gom- 
persui, kurs tuomet buvo Fe- 
deracifhs prezidentas, pasirodė 
tasai internacionalas perdaug 
radikalus.

Iždo sekretorius mano, kad 40 
valandų darbo savaitė Ameri
koj busianti įvesta

[Pacific and Atlantic Photo]

Miaini viešbutis Plaza po baisiojo Floridos uragano.

Trys asmens žuvo auto 
mobiliu nelaimėj

Pa valdės rodo, kad užmuštieji 
yra lietuviai

LIVINGSTON, UI.. X. 5.
Trys asmenys, vienas vyras ir 
dvi moterys, buvo užmušti va
kar geležinkely, Big 
kiniui sudaužius 
Užmušti yra: John 
metų; Mrs. Jose p h 
70 m., ir Mrs. 
wish, 55 metų.
matyt, kad visi nelaimingai žu
vusieji yra lietuviai.]

Four trau- 
automobilį. 
WilkeĮ, 40 
Sakalosky,

A n na Ambro- 
[Iš pavardžių

Ispanija liekas dirbti Tau 
ly Darbo Biure

Nors pasitraukus iš Tautų Są
jungos, ji seka Argentinos ir 
Brazilijos pavyzdžiu

Lietuvos žinios
Kokiu valdininkų rankose 
buvo žemės reformos vyk

dymas Lietuvoj
KAUNAS, rūgs. 2. [Sdj.

Tenka patirti, kad nuo rugsėjo 
1 d. žemės Ūkio M-joj paliuo- 
suojami iš Žemės Reformos 
Departamento referentai Ka
zys Borkys, Broni|is> Plokštis 
ir buvęs direktorius Pr. Vai
nauskas. Referentas Masaitis 
pažemintas į Seinų apsk. tvar
kytojo padėjėjus. Vyrės, revi
zorius Vt. Vaitkus atleistas 
jam pačiam prašant.

Del pašalinimo priežasčių 
tenka sužinoti, kad Pr. Vainau
skas, būdamas žemės Refoi- 
mos * Departamento direktorius, 
savo valdininkus tiesiog vai u 
varydavo agituoti. Agitacijos 
laiką iškaitydavo į atostogas. 
Jo žinioje esantieji referentai 
Borkys, Plokštis ir Masaitis 
veik nuo Naujų Metų nesirody
davo ministerijoj, važinėdami 
po provinciją su , mitingais. 
Tas pats K. Borkys, per nak
tis kažin kur trankydamasis.

ADF santykiai su užsienio dar
bininkų judėjimu

Kalbėdama apie santykius su 
Meksikos ir kitų kraštų darbi
ninkų judėjimais, vykdomoji ta
ryba savo pranešimi sake ka 
Amerikos Darbo Federacija lai-

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Federacijos stovis
Iš vykdomosios tarybos pra

nešimo matyt, kad mažėjimas 
skaičiaus nariu Amerikos dar- c

bo unijose, pasireiškęs po karo, 
dabar jau visai sulaikytas, ii 
unijos vėl sustiprėjusios. Šian
die Federacija turi 2,813,910 
pilnai užsimokėjusių duokles 
narių. Tai yra apie 60,000 lia
nų mažiau, ne kad buvo 1924 
metais, bet tas sumažėjimas 
čia parėjo dėl suspendavimo ge
ležinkelių klerkų unijos dėl jos 
neklausymo Federacijos tarimų 
ir kėlimo neautorizuotų streikų.

Federacijos centro pajamos 
per šiuos metus buvo $518,451.- 
49, išlaidos gi tą sumą truputį 
viršija. Federacijos ižde dabai 
yra $19,296 bendrų fondų ir 
$193.095 vietų unijų pinigų, 
laikomų streikų reikalams. Di
džiulės unijos turi nuosavus iž
dus su fondais, siekiančiais šim
tus tūkstančių dolerių.

Federacijos konvencija tęsis 
per dvi savaites.

VVASHINGTONAS, X. 5.
Jungtinių Valstijų iždp sekreto
rius Mellon pareiškė, kaip pen
kių dienu arba keturių dešim
čių valandų darbo savaitė, kaip 
kad proponuoja Amerikos Dar
bo Federacija, galų gale bu
sianti įvesta, jei ne visui, tai 
vis tik didesnėj daly Amerikos 
pramonių. Tatai betgi turėsią 
būt įvesta ne vienu kartu, bet 
laipsniškai, nes kitaip, sako 
Mellon, gamyba galėtų skau
džiai nukentėti.

Prisiminęs Fordo automobi
lių fabrikus, Mellon nurodė, 
kad dėl įvestos ten penkių die
nų darbo savaitės gamyba, vis 
tik nesumažėjo.

Kardinolas gieda garbės 
giesme Mussoliniui

ROMA, Italija, X. 5. — Kal
bėdamas šv. Frandiškaus Assi- 
ziečio septynių šimtų metų 
mirties sukaktuvių iškilmėse 
Assizy, kardinolas Merry dėl 
Vai garbino Italijos diktatorių 
Mussolinį. Giedojo kardinolas:

“Aš dėkoju tam, kurs savo 
rankose 
vadžias;
realybės 
trokšta, 
g rbiamas i
Bėgimai Dievo saugojamas, jis 
[Mussolini] išmintingai pakėlė 
tautos likimą ir padidino jos 
prestižą visame pasauly.“

laiko Italijos valdžios 
kurs su aiškia dalykui 
vizija troško, ir tebe- 
kad tikėjimas butų 

ir praktikuojamas.

Pani skiriamas Meksi
kos pasiuntiniu 

Pai^žiuj
SAN ANTONIO, Tex., X. K

Ispanijos darbininkai ftashingtono Universitelo
• ii v i> . Ibendradarbiautiprezidentas pasalinta i —remia de Riverą

Nekenčia diktatoriaus, jis blo
gas, bet, sako jie, politikie
riai dar 'blogesni . ..

---- T7~ fDr. Suzallo pralaimėjo kovą su ( 
reakcininku gubernatorium
Hartley

SEATTLE, Wash., X. 5. — 
Dr. Henry Suzallo, per zvienuo- 
liką metų buvęs Washingtono 

’ Universiteto prezidentas, pra
laimėjo savo dviejų metų kovą 

gubernatorium 
, Jis tapo pa-

MADRIDAS, Ispanija, X. 5.
— Juliau Besteiro, Ispanijos 
socialistų partijos pirmininkas, 
pareiškė, kad Ispanijos darbi
ninkai norį geriau turėti vai- su valstijos 
džioj gen. Primo de Riverą, ne Bolandu Hartley, 
kad senuosius-.. politikierius, ša|inlas iž vietos. 
kurie daro sąmokslus jį nuver-' - - 
sti. iV

Ispanijos darbininkai, galin
giausia organizuota jėga kimš
te, išskiriant armiją ir bažny
čią, visa širdžia nekenčia dik
tatoriškos generolo de Riveros 
valdžios; jie yra nuoširdus res- 
publikininkai, taigi nenori nė 
karaliaus. Bet jie labai gerai 
atsimena, kaip su jais biauriai 
elgėsi konstitucinė valdžia, ku
rią pagaliau diktatorius de Bi- 
vera suspendavo.

Todėl Ispanijos darbo federa
cija ir jos smegenys — socia
listų partija — visai atsisako 
padėti seniems liberalams, kon
servatoriams ir respublikonams, 
su jų grafais de Komanones, 
Sanches Guerra ir- Lerroux 
prieky, tų ponų vedamoj kam
panijoj nuversti diktatorių ir 
karalių.

Ispanijos darbo federacija 
nori respublikos ir naujos kon
stitucijos. Ji nori, kad armija 
butų laikoma po stipriu konsti
tucijos raktu, tečiau bevelija 
matyt ją de Biveros kontroliuo
jamą, ne kad senų politikinin-

Gub. Hartley senai nekentė 
Dro Suzallos. Jo pyktis prasi
dėjo dar karo metais. Tuomet 
Dr. Suzallo buvo valstijos ap
saugos tarybos pirmininkas, ir 
kaipo toks, jis 'pasiųlė įvesti 
VVashingtono miško skyhyklose 
ir plovyklose astuonių valandų 
darbą. Hartley, turtingas miš
ko pramonininkas, aitriai tam 
priešines (jis tuomet nebuvo 
gubernatorium), bet 
valdžia Dro Suzallos 
priėmė ir> astuonios 
landos buvo įvestos.

Kai prieš dvejus metus Hart- 
|ley thpo išrinktas valstijos gu
bernatorium, jis tuojau ėmė 
kabinėtis prie nekenčiamo Uni
versiteto prezidento. Kai nese
nai gub. Hartley sumanė žy
miai sumažinti skyrimą pinigų 
valstijos švietimo reikalams, 
Dr. Suzallo tam pasipriešino.

Universiteto 
dauguma yra 
paskirti, dabar 
Dro Suzallos 
jam atsisakius, 
Universiteto prezįdęntu išrinko 
kitą.

valstijos 
pasiūlymą 
darbo va-

regentai, kurių 
gubernatoriaus 
pareikalavo iš 
rezignacijos, o 

atstatė jį ir

MADRIDAS, Ispanija, X. 5.
— Darbo ministerija oficialiai 
pranešė, kad Ispanija, nors pa
sitraukus iš Tautų Sąjungos, 
vis dėlto dalyvausianti ir to
liau Tarptautinio Darbo Biuro 
darbuose ’Genevoje.

Ispanija tat seka pavyzdžiu
(Argentinos ir Brazilijos, kurios atėjęs įstaigon miegodavo.
irgi pasitraukusios iš T^Sąjun- Borkys, Masaitis ir kiti yra 
gos, bet jos Tarptautiniame (federacijos suorganizuotos 
Darbo Biure pasilieka ir toliaus.“naujakurių” sąjungos steigė

jai. Ta “naujakurių“ sąjunga 
!iš valstybės iždo yra gavusi 
20,000 lt. Bet kur tie pinigai 
'dingo, tai tie patys steigėjai 
tardomi nepasisako.

Tų ponų rankose buvo žemės 
reforma! Nestebėtina, kad 
kun. Krupavičiui ministeriau- 
jant iš žemes 
rytas' toks 

! šiandien visa 
j pulti, kad padarytą valstybei 
ir visuomenei žalą atitaisyti.

Pilsudskis pabaigė or 
ganizuot kabinetą

VARŠUVA* Lenkija. X.
[Pilsudskis pabaigė organizuot 
savo kabinetą, užsienio i*eikalų 
ministeįiu paskirdamas Augus
tą Zaleskių Tą postą Zaleskis 
laikė ir Kartelio kabinete.

MOTERIŠKĖ NUŠOVĖ ERE 
LĮ, NORĖJUSJ PAGROB

TI ŠUNIUKĄ

reformos suda- 
šiukšlynas, kad 

energija reikia

Vilnius
MOKYTOJUS

VILNIUS, VIII. 28 (Elta).
Pas Biižijos mokytoją T.

HINGltAM, Mass., X. 5. — |
Viena moteriškė, V\'agnerienė, KRATOS PAS 
vakar nušovė didelį erelį, kuls ——
bandė pagrobti jauną šuniuką.
Išgirdusi vaikų riksmą, Wagne-
rienė žvilgterėjus pamatė, kaip Volčaką, Kaltinėnų parap. įvy- 
erelis leidžiasi žemyn paskui ko krata. Ieškojo 
šunytį, kurs supratęs pavojų, bombų, nieko tačiau 
kiek įkirsdamas šuoliavo jos Policija tik paėmė

Ikiemo linkui Moteriškė pastvė-iniuj leidžiamus lietuviškus lai
te šautuvą ir pirmu šuviu ere-įkraščius, keletą laiškų, nuorašų 
lį nušovė. Erelio mastas buvo ir medalį “Atmink Vilnių“, ku- 
devynios pėdos nuo vieno spar- rj tas mokytojas 
no galo iki antčo.

ginklų ir
nerasta.

visus Vil-

buvo gavęs 
už gerą vaidinimą vakarėlyje.

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Rusai nuėmė J. V. ir x 
Anglijos vėliavas 
Vrangelio saloj

TOKIO, Japonija, X. 5. — 
Praneša, kad Rusijos laivas 
StavropoJ, atplaukęs į Vrange
lio salą, pašalinęs Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos vėliavas ir 
iškėlęs raudoną SSSR vėliavą. 
Salon atgab*”**'' penkiasdešimt 
rusų emigrantų.

BERLINAS, X. 5. — Tele
grama iš Hamburgo praneša, 
kad sprog'us rankinei granatai, 
kuri buvo paslėpta dar nuą ka
ro metų, keturi vaikai bv.vo už
mušti.

— Gautais čia pranešimais, 
Meksikos finansų ministeris 
Alberto Pani, kurs dabar rezig
navo, busiąs, paskirtas Meksi
kos pasiuntiniu Paryžiuje, į 
vietą Alfonso Reyeso, kurs ski
riamas į Vienną.
PROHIBIŪIJOS LAUŽYTOJŲ 

PABAUDOS

WASHINC/rONAS, 5. — 
Teisingumo departamento pra
nešimu per praeitus metus, pa
sibaigusius birželio 30, už nusi
kaltimus prohibicijos įstatymui 
Jungtinėse Valstijose viso 44,- 
022 asmens buvo nubausti ka
lėjimu bendrai 5,666 metam*, ir 

•piniginėmis pabaudomis bend
rai $7,336,915.

kų.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: ,

Dalinai apsiniaukę;- nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 59e F.

F '1

šiandie saulė teka 5:51, lei 
dviaši 5:25 valandą. Mėnuo te
ka 5:22 ryto.

Universiteto studentai tuo 
labai pasipiktinę ir kelia protes
tus. Vakar vakarą 5,000 stu
dentų sunlbšė pašalintam pre
zidentui žibintų procesiją, bet 
kai jie su žibintais atvyko ties 
Dro Suzallos Ramais, jis papra
šė juos nekelti dėl jo demon
stracijų. Studentai kurstosi 
streikui.

Jenos universiteto pir
mininkas nusižudė

JENA, Vokietija, X. 5. — 
Savo chemijos laboratorijoj 
šiandie nusišovė prof. F. Alex- 
ander Gutbier, Jenos Universi
teto pirmininkas. Nusižudymo 
priežastis'' nežinoma. Prof. 
Gutbier buvo 50 metų amžiaus.

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per- 
' siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 

išmokėjimą.
Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 

kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Dl.
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“Birutės” Jubiliejus
< 1 ................. ... 1 ■ 1--

Rašo A. Vanagaitis

(Tęsinys)

Beveik kasdien mąstau apie 
musą bendrai nuveiktus darbus 
ateity. Ot, rodos, ateis laikas 
kada mes sustambėsime pažiū
romis į dailės darbą, kada visi 

\ žmonės, lietuviškai kalbantieji, 
' sudarys vieną šeimyną; pasista
tys sau kultūros žydinj: pamėgs 
tsavo tautoj kilmės meną; pa- 

norėS būti gražesniais bei kilne
sniais sieloje; auklės savo vai
kus dalinai lietuvių dvasioje, 
leisdami susipažinti jiems su lie 
tuvišku menu, mokslu, literatū
ra etc.; patys lankysis savo įsi-

rai vieni kitiems apie papildytus 
netikslumus, susitaikins, pasi
bučiuos ir bus vėl tikri draugai 
—lietuviai svetimoj šaly, kurio
je tiek daug vargo pakėlė vien 
tam, kad savo tėvynei Lietuvai 
pagelbėti.

kur atsilankę nerado tiek jau
kumo, artimumo ir šiltumo, 
kaip čia Chicagoj.; jaunimas 
šoks, žais, dainuos, linksminsis 
kituos kambariuos, o seniai su 
cigarais dadtyse džiaugsis įsigi-

gytuose Rūmuose į parengimus, ję nuosavą vietą, kurioje nokins
teatrus; įsikurs nuosavą operą, 
operetę, dramos teatrą; parsi- 
kvies iš Lietuvos Operą, Dramos 
teatrą gAtiiplėms; laikys moks
liškas paskaitas; seni veikėjai 
seks pasakas apie nuveiktus 
darbus praeity — kada dar Lie
tuva “kalėjime” buvo; ilgus žie
mos vakarus praleis gražiuose 
rūmuose, prie gražių kalbų ar 
šiaip pasilinksminimų; atsives 
savo vaikus pasiskaityti lietu
viškų laikraščių, knygų, paro
dys jiems savo raštus, papasą- 
kos istoriją, kaip jis atvažiavo 
Amerikon pabėgęs iš kalėjimo, 
kuriame “atsitūpė” už lietuviš
ką žodį; nusives savo vaikus it 
į muziejų parodyti musų daili
ninkų darbus; .priims tas pats 
lietuvis svečia iš Lietuvos savo 
name — po lietuvišku stogu; pa
sakos vieni kitiems, kaip jie ki
tados rinkdavos j kotelius, res
to ra nūs mieste, kaip neparanku Krasauskienę, 
būdavo, kaip neturėdavo kur su
sitikti ir tt., ir tt.; priims gal ir 
Lietuvos prezidentą arba kitą 
aukštą svečią; prisipažins atvi-

savo jaunystę, kupina visokių 
atsiminimų; musų mamytės su 
dukrelėms gamins mums gar
džią vakarienę, paskui prašys 
pasekti pasakas, o už tai dukre
lės ir sūneliai, padainuos gražių 
dainelių, pašoks suktinį, valcą, 
polką...; tai vėl atsilankysime 
teatran; jau prie įžangos, skai
tome ant marmuro lentos 
tas savo pavardes, kurios 
mi aukas: vienas, žiūrėk, 
kavo vargonus teatrui, 
scenai šviesas, trečias pačią sce
ną įruošė, ketvirtas kėdės Įtai
sė, penktas grindis, karpetus ir 
tt„ ir tt., visi skaito, džiaugiasi 
savo tautiečių dovanomis, džiau
giasi ir pats plytos aukautojas, 
nes be vienos plytos, tas namas 
nebūtų įrengtas; scenoj mes iš
girstam operą, kurioj dainuoja 
musų artistai chicagiečiai, mes 
išgirstame ir Biežienę, Bručienę, 

Pocienę, Rama
nauską, Sarpalių, Stogį ir kitus, 
kurių turime labai daug. Musų 
dainininkai turi progos lavintis 
operoj. Chicagos lietuviai įsi-

iškal- 
pažy- 
paau- 
kitas

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimįninkei

RODYKLE

Virimo Recept is
Tomatė yra labai maistingas svei

kas valgis ir turi žymią vitaminų 
vertę. Ji yra keliariojo didumo ir 
formos. Geriausia tomatė namams 
vra ta kuri turi vienoda spalvą, ap

lyti, vidutinio didumo, storu 
ir mažom sėklom. Dėžinės 

naudojama daugiau negu 
daržovės,

Naminiai Pasigelbėjimai
Sutaidinimui palaidų pintiniu 

siu apačių, numazgok juos I.

vai! ir 
viršum 
tomatė 
kokios kitos dėžėse 
nes jas lengvą nusipirkti, nebrangios
ir yra veik geros kaip šviežios. Pa
vaišink savo šeimyną skania tomatų 
zupe iš apačioj paduodamo recepto. 
Esu tikra kad visiems ji patiks.
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kūrė sau operą: “Lithuanian 
Opera in Chicago”... Ką jus 
pasakysite? Ar jus manote, 
kad mes negalime tą padaryti? 
Gerbiamieji! Mes galime tai pa 
tį Kauną turėti čia—Chicagoj, 
tik jus sukruskite! Sugebėki
te mums dailininkams — meni
ninkams darbuotis, o mes jums 
visus patogomus teiksime.

Musų Opera.
Kai. kam tas atrodo fantazi

ja, bet tai nėra fantazija, tik 
ateities Vaizdas.

Turėti mums opera nėra taip 
sunku. Sunkiau turėti toatras, 
be kurio neįmanoma pradžių. 
Operos pastatymas reikalauja 
daug lėšų ir *darbo. Mulns tėra 
reikalinga opera mažesnės ska
lės, kuri nereikalaus daug išlai
dų. Turint savo tdTtrą išlaidos 
mažėja kiekvienu operos pasta
tymu. įsigyti dekoracijas ir 
kostumus, tai yra didžiausios 
išlaidos, šiandien be savo te
atro statyti opera visai neapsi
moka, nes jos pastatymas atseis 
kur kas brangiau, negu įeigos.

Operos įsteigimui, be abejo, 
atsiras žmonių, .kurie paaukos 
tam reikalui pinigų, su kuriais 
mes galėsime pradėti darbą. 
Man pasitarus su musų daini
ninkais, pasirodė yra galimybė 
pradėti darbą. Jie mielu noru 
mokinsis roles ir lankys repeti
cijas, jei tik visuomenė pastaty
tų teatrą. Chicagos lietuviai 
turėtų rimtai pagalvoti apie tai. 
Jus savo aukomis galite įsigyti 
didį dvasinį turtą, be kurio ne
galite apseiti.

Pamanykite, kokia klaida pa-

Birutės pelnas?

BISKETAI

Ar Jus Mėgstat Virti? 
Daugelis moterų mėgsta virti, suprantama, 
ne tik vien dėl savęs, bet savo visai šeimynai. 
Jus žinote, kad geras valgis yra didelis sma
gumas dėl jūsų, šeimininkes kurios vartoja 
Borden’s Evaporated Pienų dėl valgių recep
tų mėgsta virimų. Jos žino, kad kiekvienas 
receptas kurį jos daro suteiks užganediniinų 
ir pasisekimų.
Jus galit padaryti bile kokį receptą kuriame reikia 
vartoti pieną arba Smetoną su Borden’s Evaporated 
Pienu. Borden’s Evaporated Pienas padaro gar
džius pajus, pudingus, sosus, salad košeles, keksus 
ir dessert’us. Kiekvienas mėgsta valgyti gardžius 
karštus bisketus. Pabandykit receptą čionai at
spaustą. Jį yra lengva padaryti ir prie to dar eko
nomiška.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas farmų pie
nas su palikta jame Smetona. Jūsų groserninkas 
užmoka biskį daugiau už Borden’s, nes jis žino, kad 
jis yra saugus ir grynas pienas, kuris suteiks jums 
didžiausj užganėdinimą.
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’/j puoduko Bordrn’. Evapo
rated Pieno atmiešto au 

•/a puoduko vandens 
puodukai miltų

5 arbatiniai . šaukštukai bak'.ng 
powder ' 
arbatinis ašukštuka* druskos 
arbatiniai šaukštukai svies
to užvaduotojo

Sumaišyki! sau*a*ia* dali* su 
drattka du sykiu, (maišykit svie
sto pavaduotojų *u galais p ki
tų; dadėkil pamažu miltų, mai
šant su taukštu minkštų teš
lų. Panktau sudarykit pust co
lio storumo bandutę. Nuplau
kit su bisketo piautuvėliu, pa
dekit ant sviestuoto keptuvo 
ir kepklt karštame 
penkiol&ą minutų

Mažas
Kenas 
6 unc.

pečiuje apie

DYKAI
100,000 moterų nuolatos pri- 
niunčia mums nauju* receptu* 
hu Borden’* Evaropated Pienu. 
Jeigu jų* norit žinoti kaip 
psnidaryti tuos {vairiu* recep
tus su Rorden’n ižpildykit ku
ponu pažymėdamofi kokių re
ceptų jum* reikia, ir prisių*- 
kit

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir,.

Garbės Laiškus)

Ųž Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 
j Nepalyginamą Vertybę

Kuomet renkėsi sau pkiną, pri
ėjęs prie Kim,ball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ba!] yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjai laimėjęs augščiau- 
Bias dovanas).

RimbaiI pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose. x

Matykite Kimball pas Peoplee

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue
mums.

Pudingai 
Sosai 
Sriubos

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Didelis
Kenas
16 unc.

Vardas
Adresas ................... Lithuanian

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, Nevv York

Mėsa 
Košeles
Pajai

Bohemian

3514-16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

*JNSWEETENEO \

tVAPORATED
MILK

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEME. 

/
Negalite užauginti bulvių pu»- 

tynčse, nei gražių stambių plau
kų ant plFkos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

Per 20 metų Birutė turėjo 
perengimų nemažiau 100. Jeigu 
mes vidutiniai paskirsime jos 
išlaidas po 200 dol., tai pasida
rys suma 20,000 dol. Bet buvo 
parengimų, kurie kainavo virs 
2000 dol.! Visi tie musų pinigai 
pateko i kitataučių rankas, šian
dien jau mes nenorime tuos, 
nnųsų publikos, pinigus atidavi 
nėti kitiems. Gana tų kvailys
čių !

Paimkime štai ką. šiais me
tais Birutė kartu su Dramos 
Skyrium turės bent 10 parengi
mų, iš jų šeši Lietuvių Auditori
joj (10 spalių, 5 gruodžio, 31 
gruodžio, 1927 m. 20'vasario, 3 
balandžio ir 24 bal.). Apie 4 
vaidinimai atsibus kitur. Tie 10 
vaidinimų atseis nemažiau 
3—4()00 dol. Gerai, kad turim 
Auditoriją, 
duoti 
kada 
viską 
Tada

Matote koks “pelnas”. Tai 
ėmiau minimum. Keikia tikė
tis, kad išlaidos tų vaidinimų 
sieks daugiau 5 6000 dol.

Neturint savo teatro, dau
giau vaidinimų negalima ruošti. 
Lietuvių Auditorija didesniems 
vaidinimams netinka, todėl jo
kios konkurencijos nepadarytų 
naujo teatro pastatymas. Ope
ra įkurus, mes ne tik patys nau- 
dotumės, bet ir kitataučiai lan
kytų. Juk jiems visviena klau
sytis: itališkai ar lietuviškai.'

s Rįtffles 
pleiskanų mirtinas priešas tą 
jumi pgjarys. {trinant švelniai 
į galvos odą per savaitę ar 
dešimt; dienų laiko, Rvfflea 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininkų šianden, arba 
įei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
į laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
Beny and So. 5th St*. 

Brooklyn, N. Y.
, į —- ■ ■ .i i

i kvė- 
karštu 

vandeniu ir padžiaug atvirame ore.
Niekad nedėk | 

pusės materijos | 
tinis išėmimas yr 
užtiesk kitą šmotą 
prosinimo.

Plėtmai padaryti 1 
ant rakandų galima 
nant biskiu saldaus niter spirito, 
to greitai nutrink su skaruliu pada
žytu saldžiame aliejuje.

Dažus nuo langų stiklų galima nu
imti su biskiu ammonijos.

Drošti arba malti muilai yra daug 
geriau skalbimui negu šmotai.

Labai geras rakandams švaksas 
galima į 
to ir po tiek pat dadėjus 
aliejaus ir terputino.

Grožės Patarimai.
Perdaug svorio reiškia persidirbi- 

mą. Kožnas ekstra svaas uždeda 
sunkumą inkstams ir širdžiai. Re
tai kuris žmogus normalės vogos es
ti auka diabito — tiktai 
vyrus ir moteris ta liga atakuoja.

Saugok savo svorį *ir užsilaikyk 
gerai. štai kaip galima numažint 
savo perriebų padėjimą.

L Turi būti tvirtas 
apsimažinti svorį.

2. Turi būti apmažinta 
valgomų maistų kiekis.

3. Vidurius 'liusuojanti 
ri būti naudojama.

4. Reikia rinktis maistus su 
žomis kalorijomis.

5. Reikia gerti pakankamai 
dens.

Ypatiška Sveikata
Grudu maistas yra ekonomiškiau

sias šaltinis maitintis. Pusryčiams 
grudus valgoma su grietine, duona 
su sviestu, ir tas yra labai maistin
ga. Riebalai kaip Smetona, sviestas, 
aliejai ir suris reikia valgyti liuosai. 
Pieno galima pridėti prie kiekvieno 
valgio arba gerti tarp valgių. Re
guliavimas maistų labai svarbu. Sė
lenų maistas palaiko vidurius gera
me stovyje. Vaisiai ir daržovės sti
muliuoja apetitą ir sykiu priduoda 
mineralus, vitaminus. Grudų 
tai ir juoda duona taipgi yra 
reguliatoriai.

proso ant gerosios 
prašinant. Viena- 
a vata. Būtinai 

t materijos laike

karštais indais 
i prašalint tri-

Po

padaryt iš vienos dalies ac- 
pat dadėjus sėmenų

dėžė evaporated pieno
dėžė tomatų 
maža bonkutė kimštų alyvų 
šaukštai tarpyto sviesto 
šaukštai miltųų 
puodukas vandens 
šaukštas cukraus

Druskos ir pipirų pagal skonio
Žiupsnis sodos.
Po gerą žiupsnį: nutmego, gvaz

dikų, eurry, celerių druskos.
Užkaitink iki virimo tomates (pa

naudojant tik jų skystimą). Užkai
tink paskiram puode pieną atmieštą 
vandenyje. Sumaišyk miltus, svies
tą ir prieskonius ir sudėk j karštas 
tomates, maišant iki sutirštės. Ka
da bus gatava duoti, padėk žiupsnį 
sodos i tomates; paskui palengva 
įmaišyk karštą pieną, nuolat mai
šant. Uždaryk druską, pipirais ir 
cukrum. Pridėk pusiau pjaustytų 
kimštų alyvų ir duok j stalą 
sudžioviniais arba kiekiais.

Virtuvės Reikaluose.
Nuvalymui varinių katiliukų, 

imk riekutę lemono su biskiu’ 
kos ir trink pavirš), 
greitai su šmotu chamois

Kuomet šiklai torielkas ir indus 
;nt pečiaus"viršaus, padėk po jomis 
laikrašti. Tas neduos torielkoms 
sutrukti nuo šilumos.

Kad keusnis neparuduotų perdaug 
laike kepimo. įdėk į pečių indą su 
vandeniu. Vandens garas neduos 
apdengti ir mėsą turės geresnį skonį.

MES REKOMENDUOJAME’ SEKANČIUS PRODUKTUS:

pariebius

pasiryžimas

kasdien su-

maistai tu-

ma-

van-

arba

pa- 
<1VU8- 

Nušluostyk

Borden’s Evaporated pienas yra 
riebus karvių pienas su palikta jame 
smetona. Jis padaro murdžius val
gius. Groserninkas mėgsta parduoti

mais- 
geri

Borden’s, nes jis perstato kiekį ir jis 
žino, kad jus noit gauti savo pinigų 
vertę, tavorą.

tai negaila jai ati- 
tukstantis* ar daugiau, bet 
mes važiuojame i miestą, 
atiduodame kitataučiams, 
skaudu.

Todėl bijotis dėl teatro rūmų 
išsilaikyrųo netenka, nes pats 
teatras išsilaikytų, žinoma, įei I 
kia prie jo įtaisyti bent porą 
pelningų įstaigų. 

• t
G ryžtu prie rėmėjų.

Matote koks jūsų nuopelnas. 
Remiate jus Birutę, o ji jums 
išauklėjo dainininkus, artistus, 
kurie ne tik Kauną puošia, bet 
puoš ir Chicagą. Minėdami šių 
metų Birutės jubiliejų, padėki
me pamatus naujam teatrui. 
Pastatykite teatrą, kliubą, šokių 
ir žaidimo salę, nes mums kaip 
tik to trūksta. Organizuokite 
savo kliubą, kaip tai daro kita
taučiai. Laikas stoti į kultū
ringų tautų eilę ir bendromis 
pajėgomis dirbti darbą naudin
gą ne tik savo tautai, bet ir 
žmonijai. Mažiau nepasiten ki
nimo ir pavydo! Su linksma 
šypsena daugiau galima nuveik
ti. Linksmu veidu stokime į

Importuotos
PLUNKSNOS

Parduodamos pas

Beck’s Dept. Store 
3323-25 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Geros rųšies baltos plunksnos ran
komis suplėšytos. Žąsų plunksnos 
svarui .................... ,....%........... rfl.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, su
maišytos su pūkais ..............  $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Neperleidžianti plunksnų įpilsi, 
specialiai jardui ............ ..... 39c

Sampeliai ant pareikalavimo

darbą ir sulauksime gausingų 
vaisiu. Užmirškime kas buvo 
praeity. įsivaizduokime, kad 
mes esam nauji žmonės arba, 
tikriau sakant, “atjauninti se
niai”, kurių gyslose teka jaunas 

j kraujas! Energija, noras ir pa
sišventimas—štai: musų pirmas 
obalsis. Dar mes šoksim suk
tinį savo salėj ir špksim taip, 
kad net grindys jlinks!...

Naujam teatre mes susitiksi 
me tada, kada susitiksime Lietu
vių Auditorijoj dėl įkūnijimo 
žodžio.

“Išpradžių buvo žodis, o žo
dis buvo pas Dievij, o Dievu, bu
vo žodis!...” Tuos žodžius man 
primena senis A. Olšauskas, ku
ris pilnfti tiki “Lietuvių Rūmų” 
pastatymu,, kuriuose talpinsis 
teatras, muziejus, knygynas ir 
tt. Bet ne tik vienas Olšauskas 
tiki, tiki ir kiti Birutės .rėmėjai, 
kad mes ką nors sukursime Chi
cagoj. Tik tarkimės kaip pra
dėti organizacinis darbas. To-
kiam darbui žmonės aukų nepa
gailės. Juk ne kitiems, o sau!

(Bus daugiau).

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrų — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrų, ūkanų ar lietų.
3. Besiartinančių audrų ir smarkų vėjų.
4. Sniegų, pūgų ar šerkšnų, žiemos laiku.
5. Iškur ateinu vėjas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po
Pasiimantiems iš ofiso po..........

. 80 centų 
75 centus

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

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau- 
jiehų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malohėkite pranešti, 
prisiusime. Šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 Sro. Halsted St.

Chicago, III.

YOUR ET to
Murinę Co., DpL H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

švarios, šviesios, Svci- 
; kos, Gražios Akys 
Tai yra puikiausias turtas

Murinę yra {irsiantis, suminki- 
tinantis, atšviežinantis ir 

nekenkiantis.
Jums patiks jisai 

Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo- 
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.



NAUJIENOS, Chicago, 11).

[KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mieli.
Lietuvių judėjimas ir įvykiai

Nors trumpais ruožais noriu 
apibriežti Detroito lietuvių ju
dėjimą.

Rudeninio sezono veikimas 
tarp lietuvių jau prasidėjo. Nors 
vietos lietuviai yra susiskaldę 
Į visokias partijas ir kol-kas 
tam skaldimosi galo nesimato, 
bet veikime pasirodo visi, tik, 
žinoma, kiekviena srovė atski
rai.

Rūgs. 19 d., Lietuvių svetai
nėj buvo surengęs koncertą St. 
Rimkus. Kaipo savo “Aido” 
choro nariui, darbiečiai buvo 
pasižadėję patarnauti koncertą 
ir paremti jį kaipo pradinį dai
nininką, kuris nori ir toliau la
vintis* dainavime, bet stokuoja 
lėšų. Bet darbiečiai jį labai su-

Paskirtu laiku nueinu sve
tainėn, bet randu tik kelis žmo
nes ir tie veik visi pašaliniai. 
Net tūlų darbiečių, Rimkaus 
idėjos draugų, nesimato. Manau 
sau: nejaugi ir čia jie yra su-

kia tvarka, 
programas 
vai. čia gi 
programas

kas ne rengtų, 
užsibaigti 8 

veik 8 vai., o 
ir nepradėtas.

atsakė, kad 
kelia ir

liet palyginus su pirmesnių jo 
dainavimu, šį syki jis dainavo 
silpnokai, lig nervavosi, ar 
Šiaip jautėsi nesmagiai; girdė
jau, kad jis sirgęs, tad gal ne
buvo pilnai pasveikęs.

Užbaigai Rimkus ir Valiukas 
dviese* sudainavo porą dainų, 
kurios išėjo gerai, 't uo progra
mas ir baigėsi.

Abelnai apie 
turiu pasakyti, 
buvo nedaug, 
draugai,—darbiečiai neatėjo 
jį paremti. Net ne visi Aido 
choro nariai pirko tikiotus. Ne
kuriu choristų man stačiai pa
sakė: “Kas jis mums?” O kiti 
ir visai priešingi jam buvo. 
Tuo tarpu gi Rimkus jau dau
gelį kurtų yra darbiečių paren
gimuose dalyvavęs ir pildęs pro
gramų. Jie statini versdavo ji 
dalyvauti, grūmodami prašaliu-! 
t i iš choro, jei atsisakytų, nes 
tai esą laužymas disciplinos. 
Bet kaip jie patys dabar atsi
nešė prie savo choro nario? 
Tiesiog pajuokon pastatė. Aišku 
kiekvienam, kaip darbiečiai my- 
i dailę ir kaip atsineša prie tų 
avųjų. kurie siekiasi prasila

vinti, aukščiau prasisieki!, bet 
kurie yra reikalingi materiali-i 

ės paramos. Rimkus turės 
nuostolių, o jei padengs išla
ląs, tai bus labai gerai. O kiek 
laibo buvo, kiek rūpesčio! Bet 
io vienminčiams tai ne galvoj, 
iie dabar tik juokiasi iš netur
tingo dailės mylėtojo.

Paieškoma
1) Marijona Braničkaite-Bu- 

vaišienė, prieš karą su ketu
riais- savo vaikais gyvenusi Nevv

2) Vasiliauskai Antanas, Sil
vestras, Alena, Agnieška ir My
kolas, • iš Krosnos vaisė., prieš 
karų gyveno Shenandoah, Pu.

3) luomas, Antanas, iš Sau- 
dogalos kaimo, Saločių vaisė., 
į Ameriką atvykęs 1910 m. ir 
gyvenęs 632 Water Street, Ne\v 
York’e. ,

J’. A. V. kariuomenėje ir buvę 
du kart sužeistas; tuoj po kai 
gyvenęs pietinėse 'valstybėse 
bet kur, — nėra žinoma.

1 ieškomieji arba apie juos k 
nors 
liepti

žinantieji prašoma als 
šiuo adresu:
Lilbuanian Consulate,

38 Park Hmv,

•H
•o

E. Feleskaitė,
Konsulato Sekretoriui

Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street

s. ■ h'iCl.bEVICZ-VIDIKIENE
AKUSERKA

St, kampas 31 gat,So. Halsted
'ei. Yard* 1119 
laigusi skuše- 
ijos kolegiją; 
gai pr>iktika- 
uni Pentisyl- 
anijos ligon- 
učiuose. Sąžl- 
ingai pa tar
auja, visokio- 
0 ligose prieš 
imdymą, laike 
imdymo ir po 
imdymo.

parpusia naujiena. Laukiu il
gokai, bet koncertas- vis nepra
sideda. (’rerai žinodamas sve
tainės narius, paklausiau jų 
kaip yra su programų, kad ne
pradeda, nes svetainėj yra to- 

kad 
turi 
jau 

dar
Svetainės nariai 
dai biečiai revoliuciją 
nieko nepaiso.

Ar tai 'Liet. svetainei ant 
keršto, ar dėl kokio nesusipra
timo tarp pačių rengėjų, neži
nia kas paliejo prie durų tam 
tyčia sutaisyto smirdančio 
skistimo. Žmonės išušiepę vie
nas j kitą žiuri ir daro visokius 
spėliojimus. Reikia pasakyti, 
kas tai padarė, jokios sau gar
bės neužsipelnė, tik užsitraukė 
panieką, nes švarumą pripažys- 
ta kiekvienas nors kiek protau
jantis žmogus.

Programas prasidėjo toli po 
paskirtam laikui. Ir čia tuo- 
iaus pasirodė pačiu rengėjų ne
tvarkomas. Pirmas išeina dar
biečių “Aido” choras. Vedant 
A. P. Kvedarui sudainuoja vie
ną dainą. Nors daug buvo skel
biama apie Kvederą, daug buvo 
piešiama apie ji, bet publika 
pasitiko jį šaltai, visai nesiin- 
domaudama jo asmeniu. Bet 
Kvedaras išėjo i prieki ir pra
dėjo pašiepti publiką, kini ne
klauso kaip dainuoja choras. 
Tas publikai nepatiko, bet tur
būt niekas ir nesitikėjo to iš 
chorvedžio. () gal tyčiomis tai 
darė, kad pasigarsinti, nes kaip 
net patys choristai kalbą, A. P. 
Kvederą tik tuo liksiu į De
troitą ir atsikvietė, kad su
griauti (ar bent pakenkti) de
šimtį metų gyvuojanti apšvie- 
tiečių “Ateities” chorą. Bet 
Kvederas savo išsišokimu meš
kiškai pasitarnavo chorui, nes 
sudainavus antrą dainą, choro 
niekas ir nebešaukė.

Po to dainuoja Valiukas, te
noras (Vytis)
buvo pasikvietęs pagelbon. Jis 
sudainavo dvi dainas, ir abidvi 
gerai išėjo.

Dar dainavo V. Petrušionienč. 
Dvi dainas sudainavo neblogai, 
bet trečią dainą dainuojant su
simaišė, taip kad pianas sau 
skamba, o daina sau. Daininin
kė kiek susimaišė, norėjo baigti, 
bet visgi išlaikė iki galo. Gal 
išdalies ir pianisto A. P. Kve- 
dero kaltė. Reikia pasakyti, 
kad žiūrint j jo skambinimą 
pianu išrodo, kad jis šposus 
krečia, ar tai iš dainininkų, ar 
iš savęs, prisiskaitydamas save 
labai mandriu pianistu. Visas 
jo elgimasis prie piano yra pa
našus į važiuojantį ratuose žy
delį, linguoja bambėdamas sa
vo poterius.

Išeina dainuoti S. Rimkus. 
Jam akomponavo Baroniutė. 
Dvi dainas sudainavo neblogai.

Neklausė Bimkus rimtų žmo
nų, kaip komp. M. Petrauskas 
kurie patarė, kaipo' pradiniam 
dainininkui nesikišti į politiką. 
I'ada nepaklausė, bet gal nors 
laL*ar pamatys darbiečių tak
tiką ir ateity bus atsargesnis*, j

Toko svetainėj sužinoti 
:pie kilos pusės— apšvietiečių 
veikimą.; Jų Liet. Prog. Dra
mos Dr-ja suvaidins Liet. Sve
tainės B-vei komedijų, nes su 
spalio 17 d. prasideda B-vės 
bazaras. Visgi reikia pasaky
ki, kad apšvietiečiai skaitosi su 
’ietuviais, kaipo su 
neskaldo draugijų, 
darbiečiai daro, be' 
ginsi/vienyti, dirbti

kuri Rimkus

Už dyką pa> 
arimas, dar i) 
dtosiuose rei- 
.aluose mote 
ims ir mergi 
ioms, kreipki 
ės, o rasite pa

Skausmą nuo li
guistos pūslės 
— greitai su
stabdo 
SANTAL MIDY 
’ersitikrink kad 
jauni tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodį “M i d y”. 
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
Čiose.

veikalą, o. ką apšvietiečiai pri
žada, tą ir atlieka.

♦ * >H

šiomis dienomis pasirodė At
eities choro plakatai, kuriuose 
skelbiama, kad Ateities choras 
spalo 10 d. renkia didelį kon
certą. Tikiu, kad koncertas 
bus didelis, nes ir plakatuose 
skelbiama, kad pirmą syk j De
troite dalyvauja chicagietč 
smuikininkė p-lė Aldona Gru
šaitė. Esu jau ne nuo vieno 
buvusių Chicagoj detroiliečių 
girdėjęs, kad p-lė A. Grušaitė

koncertą tiek| vra hibai gabi smuikininkė ir 
Į kornetistė. Visi kas matė pla- 
[ kalus, susidomėjo koncertu ir 
Į visi rengiasi j j j atsilankyti.
Apie (‘.hicAgos Grušų šeimynos 
muzikai i ngumą mai) vienas pa
sakojo sekamai: “Vyruti, Gru
šų šluba tai tikra konservato
rija; kiekvienas ten griežia po 
kelis instrumentus. Jų orkestro 
ir dabar dar negaliu užmiršti. 
Aldonos Grušaitės dalyvavimas 
koncerte užtikrina, kad jis bus 
muzikalia ir lietuviai turės 
progos užgirsti tai, ko nėra 
giradėję”. Nepamirškime tad, 
kad koncertas bus spalio 10 d., 
lygiai 5:30 vai. po piet, Lietu
vą svetainėj, 25 gt. ir Dix Avė.

>S ♦ >!«

s Lietuvių. Svetinės B-vė su 
spalio mėn. savo namo skiepe 
ketina atidaryti kliubą. . Bus 
vieta įvairiems pasilinksmini-1 
mams ir skaitykla. Laikraščiui 
bus: Naujienos, Vienybė, Dran
gas Darbininkas ir kitokių, dėl 
kurių dar galutinai nesusitarta. 
Labai gerai, kad nariai pirmiau
sia pasiskyrė Naujienas, nes 
dienraštis yra būtinai visiems 
reikalingas; vakarais gi į sve- 

’i tainę susirenka daug darbinin- 
’jkų, tad galės liuoslaikį praleisti 

Į skaitymui. Butų gerai, kad B-vė 
nevilkintų, bet su pradžia ba- 
zaro jau atidarytų skaityklą.

♦ ♦ ♦

Darbiečiai savo
.J svetainę ilouse of Masses pra

švilpavę, buvo susi nešę savo
i amuniciją į Liet. Svetainę. Bet 
dabar turės išsinešdinti, nes 
kliubui atsidarius, nariai nepa
kęs nuolatinių “revoliucijų” ir 
šnairavimų, nes čia bus rimta 
užeiga, o Pruseikos kareiviai 
rimtų žmonių neapkenčia.

Girdėjau, kad jau turi 
rendavę deguotą skiepą, 
galės kelti revoliuciją su 
kėmis ir katėmis.—J. B-kus

•I) Valaitis, Julijonas, iš 
Naumiesčio, i Ameriką atkelia
vęs 1886 m., gyvenęs Brook ly
ne (ar Brookline) ir dirbęs prie 
akmenų tašymo.

5) Pranckaitis, Juozas, iš 
Dačnaujienos , kaimo, sakių 
vals., pirm I I m. buvęs Antani
nos Janušienės įnamiu,, 1125 
Blair Avenue, Scranton, Pa. 
Kur dabar jis—vaikai nežino.

6) Bartkevičius Andrius, iš 
Naujų-Navasiolkų k., Semeliš
kių vals’č., Trakų apskr., į Ame
riką išvykęs 1912 m., tarnavęs

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 V. 38th Street, Chicago, III.-

ir

žmonėmis: 
kaip kad 
dar sten- 

dr-jų mui
stai ir B-vei jie suvaidins

“krepastį”- j

pasi- 
kur 

ži or

Lietuviai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St, Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS’ 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo.10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER .

Tel. Doarbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tek: Hyde Park 3395

BJOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

V.

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma. 
gumų iš priežasties danty 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip Sis saugus Kūdikių 
Laiative.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

LIETUVIAI DAKTARAI

Valandos nu< 
ryto iki 2 p< 
etų, nuo 6 ik 
vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKIIAERKA

3252 So. Halsted St.

Moterys

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Viršuje
State

Universal
Bank

ir mergi-

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G^ERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

LAIKAS nuo laiko jus išgirsite pastabą: 
“Jei Anheuser-Busch duotų dovanų su 

. Budvveiser Salyklos Syrupu, žmonės ne
pirktų kitokių rųšių.”
Tas gali būti tiesa,, bet lengviau pasakoma, 
negu padaroma. Nes su Budweiser Tikrų 
Apynių Salyklos Syrupu mes teikiame 100% 
gryną ekstraktą parinktą žiemių miežių, 
paskanintų su geru mišiniu impoituotų 
Saazer ir parinktų vietos apynių, ir garan
tuojame, kad nėra jokių priemaišų, šiukš
lių, ar pridėčkų.
Taigi nėra galima duoti tą viską ir parduoti 
už tiek kiek paprastas synipas kainuoja — 
ir dar duoti dovaą su kiekvienu kenu.

ANHEUSER-BUSCH
v ST. LOUIS

Pilna 3 
svarų kėny

Pirkite nuo 
gavo 
įlinko 
įnyno

groser- 
ar kai- 

pirklio

Western Sales Corporation^*
Dit t ribų tors , Chicago, III. J

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir P^tnyčioj nuo 9 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S« Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681'

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.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St, Room 2001

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

f
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
, 3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street

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

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

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

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

Dienomis: Canal
Telefonai: J 3110‘,NakHQO 

) South Shore 2238 
' Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

A. L Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

rr i ji nuo 9 ikt 11 vai. ryte;
V alandosy nuo 5 j|d q vai. vakare

NAUJIENŲ 
Pinigų , Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i stotj, 

arba savo išnešiotojui sykj j mėnesi b 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 mėnesi, 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 kuoponų dar duodama priedo sekamai:
/ Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
J Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Z............................................... Atkirp čia*........................... .............
Data: Saplio 6 d., 1926 

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Te). Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8683

Ultravioletine šviesa ir diathermia

DR. CHARLES SEGAL 
I

> Praktikuoja 18 metai 
Ofisas

4729 S’o. Ashland Avė, 2 lubos 
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 ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

DR. MARGIRIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 6—9 
Sekmadieniais: 10—2 

. 1

felephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Perk 4000

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820.^ Res, 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedčlioj 10 iki 12 d.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Valkų ir visų chroniškų ligų- 
isas: 3103 So. Halsted St., Chicago

arti 31st Streėt
dandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
itomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezclis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

Optemestrist 
■dįlŽMEffišg T< I. Boulevard 6487 

C^4619 S. Ashland A v.
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

Res. 6600 So. Artesian Avė, 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

1

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
sland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
o pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
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Bet Amerikos tie dalykai neriša. Del Lietuvos ir Rusijos 
nusistatymo Vilniaus klausimu ji gali kuoramiausiai pa
sakyt ir parašyt: “Ali right!” »

nas, kuris visuomet pasižymė
davo aštrumu polemikoje, pra
minė social-revoliucionierius “so- 
cial-reakcionieriais”. .Jisai šauk
davo jiems: Ar jus nematote,

ro valdžią, Leninas ir jo vien-1 Kai tapo priimtas prohibici- 
minčiai staiga užmiršo savo' jos įstatymas, butlegeriai pir- 
pirmesniua įsitikinimus ir pa- minusia ir pasinaudojo indus- 
reiškė, kad Rusija galinti tuo- trainiu alkoholiu, kuris skiria- 
jaus, “vienu šuoliu” nušokti į mus perfumų ir veido tepalų 
socializmo tvarką! Iš socialde- išdirbyslei. Kuris nors butle- 
mokratų jie pavirto liaudinin- gėris užsideda neva veido tepa
lų uodega. Tik, kad paslėpus lų išdirbystę. Iš valdžios jis 
nuo publikos šitą savo idėjinę gali gauti apie galionų 
kapituliaciją paniekintiems “so- industrinio alkoholiaus mėne- 
cial-rcakcionieriams”, bolševi- siui. Jeigu jis nori, jis gali

Apžvalga
taip įstrigo į akį “Laisvės” re- kad tuo laiku, kai jus plepate^ kai apsikrikštijo “komunistais” pats įsteigti atatinkamą labo- 
daktoriui, ne idealizavo ukinin- apie “peršokimą per kapitaliz- ir savo atsižadėjimą Markso ratoriją alkoholiaus valymui
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NETIKRI GANDAI

AMERIKA SUSIINTERESAVO VILNIAUS 
KLAUSIMU

SIMPATIJA LIETUVAI 
.« l« it is L S 

BOl^EVIKIšKO BAUBO AMERIKONAI NEBIJO

SOVIETAI GEIDŽIA SUSITARTI SU AMERIKA

Klerikalų spauda Lietuvoje 
paleido gandą, kad finansų mi- 
nisteris A. Rimka rezignuosiąs, 
kaipo “netinkamas” tai vietai 
asmuo, šitas gandas yra pa
kartotas ir viename Amerikos 
lietuvių laikraštyje. Bet Lietu
vos Telegrafo Agentūra (Elta) 
praneša, kad tas gandas netu
rįs jokio pagrindo.

SAKOSI NE “PRAKEIKUS”

kus, bet pažymėjo jų neigiamą mą”, kapitalizmas Rusijoje 
(blogą) pusę — palinkimų prie yra atsiradęs? Jus norite 
“stiprios”, anti-demokratinės sukti istorijos ratą atgal!

esate reaksionieriai!!
1917 metais tačiaus, kai

jau mokslo pavadino “tikruoju arba parduoti jį kitam, uždir- 
pa- marksizmu”. Kurie nėra akai- bant du ar net ir daugiau do- 
Jųs tę Markso veikalų, iki šiol te- lerius ant kiekvieno galiono.

valdžios, šituo atžvilgiu jisai 
atsitolino nuo tipingų liaudinin
kų ir prisiartino prie socialistų, sijoje kilo revoliucija prieš ca- 
Jisai priėmė socialistų paž valgą* 
ūkininkų klausime.
“gudrusią” komunistų organo 
redaktorius švokščia, kad liau
dininkui pasidarę socialistų “te
oretikai”.

; betiki tuo bolševikų humbugu. Kaip matote, tai labai lengvas 
Ęu’ (Bus daugiau) ' iir biznis-. butl<-

; gerystė tiek prasiplatino, jog 
! pradėta vartoti ir kitos rųšies 

, | industrinis alkoholius. O 
gan pavojingas dalykas.

J skirti metilinį nuo etilinio 
J koholiaus yra labai sunku

Tačiaus mxxxxxxxxxxxmcmxxxxYxxxxTxxxTxxxiiirKTxxrr 11 tįį
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Apie (vairius Dalykus
tai
At- 
al- 

net

žinia apie Lietuvos sutartį su Rusija 'tur-but pada
rė nepaprasto įspūdžio Europoje, jeigu per keletą dienų 
visi didieji Amerikos laikraščiai dėjo apie ją po dvi-tris 
telegramas kiekvienam savo numeryje.

Amerikos žmonės tąja žinia, matyt, irgi labai susi- 
interesavo. Vakar ir užvakar iš amerikonų laikraščių ir 
visuomenės veikėjų ‘'Naujienos” gavo keletą paklausimų 
telefonų, ar Chicagos lietuviai rengiasi prie kokių iškil
mių sąryšyje su Vilniaus klausimu. Jiems buvo atsakyta, 
kad yra rengiamos ateinantį penktadienį didelės prakal
bos Bridgeporte ir Ciceroje.

Pirmiaus amerikonus reikėdavo į lietuvių iškilmes 
kviesti, o dabar jie patys apie jas teiraujasi!

Iš to amerikonų susiinteresavimo Vilniaus klausimu 
nuomanu, kad šio krašto visuomenė simpatizuoja Lietu
vai, o ne Lenkijai.

Vidutiniškas apsišvietęs amerikonas žiuri į Lietuvą, 
kaipo j nuskriaustą šalį. Lietuvos skriaudikų lenkų jisai 
nemėgsta, kadangi jisai žino, jogei lenkai yra Francijos 
imperialistų įnagis — tos Francijos, kuri nemoka Ame^ 
rikai savo skolų, teisindamasi savo “neturtu”, bet kartu 
užlaiko milžinišką armiją ir ginkluoja kitas šalis! Ame
rikos žmonės nuoširdžiai pasidžiaugtų, jeigu kas tiems 
militarizmo apaštalams ir jų klapčiukams apkarpytų na
gus — nors ir Rusijos bolševikai!

Bolševikiško baubo amerikonai senai paliovė baidę- 
si. O dabar, kai Maskvą ėmė nuolatos lankyti Amerikos 
bankininkai, fabrikantai, pirkliai, “pryčeriai” ir kapita
listiniai laikraštininkai, tai amerikonai jaučia kuone dė
kingumą sovietų valdžiai, kad ji yra tokia, o ne kitokia.

Jeigu ne sovietai, tai juk Rusija šiandie butų sąjun
goje su Francija ir Anglija, ir franeuzų bei anglų kapi
talas turėtų savo rankose Rusijos biznį. Gi dabar Ameri
kos kapitalistai turi tiek pat progų, kaip franeuzai ir an
glai, arba net daugiaus, paimti tą biznį į savo rankas.

Jeigu ne sovietai, tai Rusija butų Tautų Sąjungos 
narys, ir Amerika viena stovėtų nuošaliai. Šiandie gi 
Jungtinės Valstijos g^li Genevos organizaciją daugiaus 
ar mažiaus ignoruoti, kaipo “^nepilną”.

Pagaliau, jeigu ne sovietai, tai ir dėdės Gomperso 
įpėdinis Amerikos Darbo Federacijoje, prezidentas 
Green, neturėtų taip puikių argumentų kritikuoti “pai
kas radikalų svajones”.

Taigi tame, kad Lietuva susitarė su sovietų Rusija, 
Amerika šiandie nemato nieko bloga. Labai galimas daik
tas, kad neuždlgio padarys su ja sutartį ir pati Ameri
ka.

Šituo atžvilgiu yra ypač įdomus Stalino pasikalbėji
mas. su Yale universiteto profesorium, p. Davis’u, turė
jusiu rekomendacijos laišką nuo senatoriaus Borah. Ru
sijos diktatorius tam amerikonui pareiškė, kad sovietų 
valdžia mielai sutiktų ir mokėti karo skolas ir uždrau
sti savo agentams bolševikišką propagandą "Amerikoje, 
jeigu tiktai Washingtonas neatsisakytų eiti į derybas su 
Maskva. Iki šiol, girdi, sovietų valdžia ne kartą siūliusi 
tokias derybas užvesti, bet Amerika vis buvusi priešin- 
ga. ■ ' ' *

Po Rusijos komunistų partijos kongreso, kuris įvyks 
apie šio mėnesio pabaigų, įeigu tik Stalino “mašina” lai
mės (ko reikia laukti), derybos veikiausią bus pradėtos.

t > ■ ------------------------
Lietuvos interesų žvilksniu (jau nekalbant apie ki

tus motyvus), butų labai pageidaujama, kad Jungtinės 
Vąlstijos padarytų su Rusija sutartį. Viena, tai uždėtų 
priedermę Rusijos valdžiai elgtis rimtai ir vengti viso
kių avantiūrų. Lietuva tuomet galėtų jaustis saugesnė.

Antra, Jungtinių Valstijų valdžia, darydama sutar
tį su rusais, apsiimtų pagerbti ir rusų padarytąsias su
tartis su kitoms šalinis, t. y. ir su Lietuva. Maskvos pak-

Art. Vaičkus, atsakydamas 
“Vien.” bendradarbiui, rašo, 
kad jisai ne keikęs ir ne pra
keikęs tų žmonių, kurie neda
lyvavo kunigų surengtoje. Lie
tuvių Dienoje, Philadelphijojc. 
Vaičkus sakosi dalyvavęs taip 
pat ir Visuotinam Seime.

pasekėjai kaip 
o ne socia-

Rusijos bol- 
nuo social-

Tame,

M 
> — - w • •^3uncasaa[X<XZXZZX2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlXXXXXXXXXl ,r patyrusioms chemikams. Tuo 

tarpu dauguma butlcgerių netu- 
anglies dvideginis. Likusieji ele- ri nei tinkamų žmonių, nei rei- 
mentai susigrupuoja taip, jog kalingų prietaisų tam darbui, 
padaro alkoholių. Paprasčiaus- štai kodėl iš tos rųšies indus- 
sias būdas alkoholiui padaryti trinto alkoholiaus pagamintas 
yra cukraus (vienokios ar ki-‘ gėrimas yra tankiai nuodingas, 
tokios rųšjes) fermentacija.

Alkoholius, iš kurios rųšies 
cukrau.*? jis nebūtų padarytas, 
yra vienokis. Jis gkH bUti var
tojamas industrijos reikalams 
arba gėrimui. Valdžios chemi
ko darbas yra sutaisyti jį taip,1 
kad jo nebūtų galima gerti. Jis 
turi todėl industrijai vartoja
mą alkoholių sumaišyti su ko-1 
kiu nors skysčiu, kurio butle- 
gerių chemikas negalėtų at
skirti.

Į industrinį alkoholių valdžios 
chemikai gali įmaišyti kvininą. 
Nuo kvlhino alkoholius pasida- jie patys kalti, 
ro tiek kartus, jog jo niekas 
negali gerti. Vienok kvininą 
nuo alkoholiaus yra labai leng-Į 
va atskirti. Virinant alkoho
lius išvirsta garais, o kvininas 
kieta mase.

Neblogas priemaišas butų an
glinis aliejus, kuris gerai mai-' 
šosi su alkoholiu. Bet kuomet 
į tokį mišinį įpilama kiek van
dens, tai aliejus pradeda pavir
šiu pluderiuoti ir nesimaišo. | 

Pirm negu-Amerjka pradėjo 
gaminti industrinį alkoholių 
Europos tautos per ilgą laiką 
ieškojo tinkamą priemaišą.1 
Daug visokių dalykų buvo iš
bandyta, bet nieko gersnio ne
surasta, kaip . metilinis (med
žio) alkoholius. Metilinis alko-' 
holius 
kuris yra kaitinamas specialėse| 
retortose. Jis yra nuodingas ir 
turi nemalonų kvapą.

Eldinis alkoholius, kuris var-; 
tojama,gėrimui, labąi gerai mai-' 
šosi su metiliniu. Bet kas svar-į 
biausia, iš tokio mišinio medžio 
alkoholius yra labai sunku iš

Naujos ryšies industri
nis alkoholius

Valdžios chemikai urado naują 
chemikalą, kuris bus maišo
mas su industriniu alkoholiu. 
—Prohibicijos sunkenybės. — 
Budai industrinam alkoholiui 
gaminti.-^Metilinfo alkoho
likus rolė.—Butlegeriai ir 
dustrinis alkoholius.

Mat, butlegeriai tankiai nepa
jėgia atskirti visą metilinj al
koholių. i

in-

Bolševikai — liaudininkų* 
uodega.1

Jeigu Brooklyno komunistų 
organas bent kiek išmanytų 
apie politiko-ekonomines v teori
jas, tai jisai žinotų, kad liaudi
ninkų teorijos
tik yra bolševikai, 
listai.

Kame pasireiškė 
ševikų nukrypimas 
demokratų programo?
kad jie atmetė tą marksizmo 
dėsnį, jogei socializmo tvarka 
tegali būt įvesta tiktai tam tik
ram ekonominio visuomenės 
plėtojimosi laipsnyje. Iki vasa
ros 1917 m. patys bolševikai 
tvirtai laikėsi to dėsnio, ir nie
kas taip griežtai jo ne’gindayo, jjus> 
kaip jų vadas Leninas. ' j

Ta idėja, kad dirvą socializ
mui turįs prirengti ekonominis 
visuomenės, vystymąsi, kuris 
dabartinėje visuomenėje eina 
kapitalizmo formoje, atskyrė 
Rusijoje socialdemokratus-mar- 
ksininkus nuo visokių spalvų 
revoliucionierių liaudininkų jau 

I prieš 40 su viršum metų. Liau- 
I dininkai tos idėjos nepriėmė, 
j Jie buvo įsitikinę, kad kapita- 
Į listinė plėtojimosi stadija esan- 

“Ko ‘Naujienos’, tačiaus, įj “nereikalinga”; jie net sakė, 
neprisimena, tai valstiečių ro-^ ^a(| šaliai, kurioje kapitalizmo 
lės Rušijos revoliucijoje. Jei- nėra, esą dar lengviau prieiti 
gu sodžiaus -proletariatas ir prje socializmo tvarkos, negu 
pusiau-proletariatas, mažieji kapitalistinėms šalims. Tokia 
ir vidutiniai ūkininkai, nebu- šalis esanti “laiminga”, nes ka
tu parėmę bolševistinės revo- pitalizmas joje dar “nesugadi- 
liucijos, Sovietų valdžia nebu-(nęs” liaudies; ji galinti pasiekti 
tų išsilaikiusi (įdomus prisi-^ socializmą vienu “šuoliu”, kuo- 
pažinimas! “N.” Red.). Tie- met kapitalistinėse šalyse dar- 
sa, proletariatas padarė pra- bininkams tenką vesti sunkią 
džią, pravedė kelią, bet pro-( jr ilgą kovą, iki buržuazija bus 
letariatą drūčiai parėmė so- nugalėta, 
džiaus bežemiai ir mažaže- . , • , . .
miai. Ir pastarasiais laikais,', 1 ’«c S,toklb 
kas tik lankėsi Sovietuose, HuslJos 1‘audtmnkai skyrė pir
kus tik tyrinėjo minias vals- mi"us,a ,Ru8i*>- J1.® ske '*■ kafl 
liečiu, atrado, jog jie prisi-! Ruslla- kU|,“« m>lžnnška dau- 

.............gyventojų susideda is 
ūkininkų, pralenksianti “supu- 

i vusius Vakarus” (I. y. Vakarų 
į Europos kraštus), kadangi so- 
Į cializmo pagrindą ji jau turinti. 
į Tas pagrindas’ lai — ūkininkų 
I “obščinos” (kaimai, kuriuose 

. Kuone 
90 nuošimčių Rusijos žmonių, 
ūkininkai, jau, gyveną “I 

, socializme”, todėl busią visai 
nesunku įvesti joje “pilną so- 
cializmą” — reikėsią tiktai pa
tobulinti sodžiaus X komunas 
(kaimų “obščinas”) ir išplėsti

ŪKININKŲ REVOUUCIN- 
GUMAS

“Laisves” ignorantai dar vis 
tauzija, kad “Naujienos” per
šančios ūkininkams karalių. 
Tą “išvadą” jie padarė pirmiau
sia iš to, kad “Naujienose” kar
tą tilpo vieno rašytojo straips
nis, kur buvo pasakyta, jogei 
ūkininkai stoją už “tvirtą val
džią”. Dabar Brooklyno komi
sarai surado “monarchizmą” 
“Naujienų” nurodyme, kad ūki
ninkai yra konservatyvis ele
mentas šių dienų Europoje.

Komunistų organas kritikuo
ja tuos musų žodžius taip:

šią žiemą, sako William 
Du Puy, Amerikos žmonės 
tirs naują kvapą, nuo kurio 
pranyks visokis noras ragauti 
industrinį alkoholių. Visose ga
zolino stotyse bus pardavinėja
mas naujai pagamintas alkoho- 

kad apsaugoti automobi- 
alkoho- 
ypatin- 
kvapas 

Girdi, 
negalė-

pa-

Pastaruoju laiku 
mažai triukšmauta 
nimo nuodingo industrinio al
koholiaus. Valdžiai tiesiog pri
metama žmonių nuodijimas. Iš 
kito^ pusės, prohibicijos šali
ninkai atsako, jog dedama visus 
pastangos supažindinti publiką 
su butlegcrių gaminamų svai
galų pavojum. O jeigu po to 
atsiranda dar žmonių, kurie 
kreipia į įspėjimus dėmesio,

spaudoj ne- 
delei gami-

rišę prie Sovietų valdžios (? 
“N.” Red.) ir niekad neda- 
leisią grįžt atgal carinei 
(monarchinei) senovei.

“Iš tos taisyklės išimti su
daro tiktai stambieji ukinin- 
kui-buožės (kulkai); tik „ei^alinta).
tarpe rastum monarchijos sa
lininkų. Bet jie sudaro tiktai 
mažą nuošimtį. Tačiaus, ma-’ 
tomai, ir ‘Naujienos’ ir 
liaudininkai politiko-ekono-' 
mai daugiausia atsižvelgia f 
Luožes-kulokus, įrodinėdami, 
buk valstiečių luomui (? “N.” 
Red.), kaip tokiam, reikią (? 
“N.” Red.) karaliaus valdžios*.I

“AiCiu pasireiškiu ne kas' 

kita, kaip tik karališkos sim-'nią atmetė 
pati jos pačių socialistų ir jų' socialistai, 
teoretikų liaudininkų.”
Atsakinėti į žioplą Vidiko pra- 

simanymą, kad socialistai turį metaįs įsteigė pirmį socialde- gyventojui išpuola maž-daug 
j mokratinę rusų organizaciją — viena kvorta to alkoholiaus. Ži-

* i “Osvoboždenije Truda” (Darbo noma, kai kurie savo kvortos 
11 Paliuosavimas). Ir nuo to laiko negauna, bet ustat kiti atsiima 

per dešimtmečius ėjo kova tar- jų dalį.
pe tų dviejų Rusijos socializmo 
srovių — liaudininkų ir social
demokratų. Pastarieji laikui bė
gant sukūrė Rusijos Social-i)e- 
mok ratų Darbininkų Partiją; o 
liaudininkai, kiek vėliau, įstei
gė Rusijos Sočial-Revoliųcionie- 
rių Partiją. z

sius nuo užšąlimo. Tas 
liūs bus sumaišytas su 
gu priemaišų, kurio 
esąs labai nemalopuSi 
ir aršiausias girtuoklis 
siąs jo pakęsti.

Priemaišą su nemaloniu kva
pą pagamino valdžios chemikai. 
Tai busianti viena iš priemonių 
vesti kovą su prohibicijos lau
žytojais. Tuo budu ’ manoma 
užkirsti kelią buŲegeriams, ku
rie iki šiol suvartodavo nema
žai industrinio alkoholiaus. Bet 
su nepageidaujamu kvapu teks 
susidurti ne vien tik tiems, ku
rie mėgsta išsigerti, ale ir vi
siems Amerikos žmonėms.

Viena sunkiausių problemų 
prohibicijos įvykdyme yra se
kama: suteikti pakankamai al
koholiaus industrijos reika
lams ir tuo pačiu laiku neda- 
leisti, kad tas alkoholius butų

1 vartojamas gėrimui. Industrijoj 
1 alkoholius yra nepamainomas 
dalykas. Alkoholius yra ge-' 
riausias tarpytojas organinių 
medžiagų. Daugybė chemiškų 
industpjų yra paremta ant al
koholiaus naudojimo. Be jo 
nebūtų galima padaryti įvairių skirti. 
yaistŲ, perfumų,, dirbtinį šilkui į Francijos, Vokietijos ir An-

i per eilę 
fnetų bandė surasti geresnį 
priemaišą, negu metilinis alko
holius. Už tokį priemaišą Fran
cija buvo paskirusi 100,000 
frankų. Bet iki šiol to prizo 
niekas neatsiėmė. Net Vokieti- , , t .
jos chemikai neįstengė nieko 1 aliejų, kuris nuo

lie
tai

visVienok valdžios chemikai 
dar nepaliauja ieškoję tinka
mesnio priemaišo. Prieš kiek 
laiko industrinis alkoholius 
pradėta maišyti su kerosinu. 
Tai žymiai apsunkino butlege- 
rių biznį, nes kerosinas atskirti 
nėra jau taip lengva. O šią žie
mą, kaip jau minėjau, industri
nis alkoholius bus maišomas su 
nauju chemikalu, kurio kvapas 
esąs nepakenčiamas. Iki šiol 
valdžia tik tiek tepaskelbė, kad 
naujas chemikalas yra padaro
mas iš kerosino. Su alkoholiu 
jis taip gerai susimaišąs, jog 
išskirti jį yra neįmanomai sun
ku. Tuo budu butlegeriams 
nebeužsimokės vartoti indus
trinį alkbholių svaiginančių gė- 

padaroma iš medžio, rjmų gaminimui.—K. A.

Įvairenybės
Ypatingas reklamos 

būdas

celuliodinius .dirbinius, sprogs- giijQS mokslininkai 
tamąją medžiagą ir 1.1. Kaip 
kiekvienam yra žinoma, alkoho-| 
liūs negreit tesušala, pertai žie
mos laiku, kai prasideda smar
kų*‘'šalčiai, jis plačiai yra au- 

heveik ^tomobilistų vartojamas.
Valdžiai, /suprantama, 

palaikyti industriją. Bet ji deda geresnio surasti, 
paetangų, kad chemikalas ne-, 
butų vartojamas gėrimui. Ap
skaitoma, kad iš 9O,()OO|0OO ga
lionų industrinio alkpholiaus 
mažiausia 10,000,000 i. 
yru ivunaudojama. visokių svni- 

Rusijos galų gaminimui*. Visokie s vai-' 
progos ginantys gėrimai, kuriuos par-' 

susipažinti su socialistiniu ju- davinėjo butlegeriai, daugumoj, . , . . . ,
dėjimu Europoje ir ypatingai atvejų yra padaryti iš to alko-; Z , u . užkiet6:.,.. „irtui(k 

■su K. Markso moksliu Jie 1883 lioliaus. Kiekvenam Amerikos 801101 uus užkietins mituok

“karališkų simpatijų”, nėra rei
kalo, kadangi net kvailiausia 
Maskvos davatka vargiai gali 
tokia nesąmone tikėti.

“Karališkų simpatijų 
abejonės, nėiĄ nė pas Lietuvos 
liaudininkus. Jų pažValgos* į 
ūkininkus, tiesa, yra kitokios, 
negu socialistų; bet jos ne ino- 
narchistiškos. liaudininkai grei
čiaus yra linkę ūkininkus idea
lizuoti, t. y. matyti juose tas 
pajėgas ir ypatybes, kurių pa
galba galima įvykinti aukštus 
visuomeninius idealus.

/Pasai gi liaudininkas, kurio 
straipsnis, tilpęs “Naujienose”,

1 be

rupi

likusių gyventojų, miestuose.
^iitokį 1 i ijucl i n i nl< ų i 

kai kurie 
turėjusieji

Kai Amerika 1905 m. pra
dėjo industrinį alkoholių ga
minti, ji irgi priėmė metilinj 

galionų priemaišą. Kai
i kurios valstybės (pavyzdžiui, 
I Kanada) vartoja - metilinio ul- 

i koholiaus net iki 30%. Ameri-
1 ka tevartojo tik 10%. Tuo bu-

Kai didžiojo karo pabaigoj 
ėmė siausti visoj Europoj ispan- 
ka, vienas anglų laikraščio lei
dėjas (Pearson’s Weekly) suma

inė panaudoti tą ligą labiau pa
skelbti ir paskleisti savo laik
raštį. Tuo tikslu jis įsakė pa
merkti vieną laikraščib numerį 

» se- 
I nai yra žinomas kaipo geras 
j vaistas prieš visokias influen- 
zas\ Šito sumanymo išdavinys 
buvo milžiniškas. Kiekvienas 
norėjo apsigint nuo ispankos, 
pirko laikraštį ir nešiojosi kiše
nėse, laikė namuose ant stalo, 
ir laikraščio ėmėjų skaičius per 
dvi savaites pakilo dvigubai.

..oholiaus ir užkietėjęs girtuok-j 
lis nepajėgia gerti. Priegtam 
toks gėrimas yra pavojingas

Žaibo ilgumas

Alkoholius ima pradžią iš 
krakmolo, kuris randasi augme
nyse. Krakmolas susideda iŠ 
trijų elementų: anglies, vande
nilio ir deguonies. Jeigu jus 
pradedate kramtyti maistą,.ku
riame daug yra krakmolo, tai 

j jis pasidaro saldus. Tai atsitin- 
Bolševikai buvo socialdemok- ka todėl, kad tas krakmolas iš- 

ratų partijos dalis. Jie kartu su virsta cukrumi. Jeigu prie 
kitais socialdemokratais (men- cukraus pridedama mielių, tai 
ševikais) kritikuodavo lą liau-* jis susiskaldo. Dalis deguonies 
dininkų (vėliau, social-revoliu- ir anglies išeina burbulais. Tai

Mes paprastai ir neįsivaiz- 
sveikatai, nes melilinius alko-'duojam, kaip ilgus kartais bu-

> na žaibas. Vieno kilometro il-
industrijose žaibas skaitomas trumpas, 

toks alkoholius tegalima varto-'o neretai pasitaiko 3—5 kilo
ti. Perfumams ir įvairiems metrų ilgio. Taip, fizikas Pti 
kosmetikos dalykams vartoti Tuluzoje išmatavo 17 kilome!- / 
metilinis alkoholius butų tik-'^ų ilgio žaibą, 
ras prasižengimas. Tad tam 
tikslui padaroma specialis ui-,., 
koholius, kuris yra sumaišomas metrų ilgumo ^iežirbą— 
su brucenu. 
neįmanomai 
kartesnis nei 
sa nei laimė tame, 
kams nesunku yra 
alkoholiaus išimti.

holius yra nuodingas.
Bet ne visose

Elektros mašina duoda 5—8 
■ reiš- 

Bruccnas yra kia gamtos žaibas yra stiprės- 
kartus, — daug nis bent tūkstantį kai’tų. Iš to 

kvininas. Tik vi- galima spręsti, 
kad chemi- tros energijos 
bruceną iš atmosferoje ir kokią mažą jos 

dalį išnaudoja

kaip daug elek- 
kaupias musų

žmones.



t

Treer.. y.enis, Spalis 6, 1926

I------------------------------- ------
Important!

Attend the Regular
Meeting Sunday

G. t) e Stubcfrt s’ Cturuer
Pttblished Semi-Monthly By The Lithi^anian Studentą’ Association Of America

Contribs Wanted!
/
If you didn’t write—write

If you did—write again

Votume IV

Editor—in Chief ....... Julius Rukstis
4435 So. Washtenaw Avė., Chicago 
Assistant Editor .... Vladas Jurgelonis 

Associate Editors
Wm. Mack (Makavetzki) Jr. 

Miss Louise Narmonta
Circulation Manager .... Alex Kezes

Who Is Wisest?

end.
first phi- 

the actual 
his every-

before

Lovers and seekers of vvisdom 
are vve all. . Yet, hovv many of 
us succeed in finding vvisdom 
and are actually vvise? And of 
these latter, vvho can l>e deemed 
vvisest ?

Socrates seems to have an- 
svvered these (|uestion« — So
crates, a Greek philosopher, vvho 
lived 469 to 399 B. C., and 
whose philosophy makes up a 
great part of even the modern 
philosophy of today. Indeed, it 
is universally acknovvledged 
that he vvas vvise and all knovv 
hovv, after drinking hemlock, he 
died philosophizing, seeking for 
vvisdom, to the very 

Socrates vvas the 
losopher to turu to 
vvorld, to man and
day affairs; wheręas, 
him, philosophy dealt mostly 
vvith the heavens, the stars, the 
moon, the elements and the di- 
vinities. He began to question 
man’s actions and hovv right 
and just or. vvrong and unjust 
they might be. Other favorite 
topies of his vvere: vvhat is a 
city? vvhat are lavvs, obedience, 
justice, loyalty, piety, impiety?

One mušt ever do vvhat one, 
oneself, thinks is right, regard- 
less of vvhat the public may 
suggest and eagerly advise, vvas 
one of Socrates’ beliefs. An- 
other vvas that evil mušt never 
be returned for evil. Then, 
([uite lirm vvas this philosophei 
in his opinion that men might 
be vvrong in their application of 

’ the lavvs būt that the Lavvs were 
alvvays right and mušt be 
obeyed.

And grand and great vvas the 
creed that if man alvvays did 
vvhat was right and just, he had 
nothing to fear. To be sure, if 
Right and Justice are vvith you, 
He cluimecl, you a.re safe liot 
only in life būt also ift death. 
Death, certainly, mušt be either 
unending slecp or the departure 
of the soul to ajiew home where 
the soul of th</ good, just man 
vvill meet vvith the other good, 
honored souls, aijd this, in 
truth, vvould be a delight and a 

good man,

h e vvas con- 
made no op-

revvard to the 
thought Socrates.

Therefore, when 
tlemned to die, he 
position. The idea that in death
he vvould discover the truth 
about the aftervvorld cheered 
the aged philosopher. So great 
vvas his love of vvisdom.

So anxiously he sought it! 
Hovvever, if told by anyone 
that h e vvas vvise, Socrates dė
ti ied, saying that God alone has 
real vvisdom and knovvledge. 
True, he argucd, man may ap
pear to be vvise if he knows 
more about something than 
some other man does. Yet, he 
is vvise only as regards that 
certain thing and may not be 
in the least vvise in other mat
ters also.

Thus, if man’s conceit — his 
belief that he is really wise — 
vvere gone, man might then 
truly be vvise. And further, 
according to Socrates,( ofiaĮl 
vvise men those are vvisest who 
realize that, as far as having 
vvisdom is concerned, they have

— F. Sadovvskas

Haley’jj comet visits the 
solar system every 76.8 years.

— A. A.' Dubiske

A Reflection On The 
Present

Where a generation or more 
ago man vvas avvakened to his 
daily toil by the crovving of the 
barnyard cock, he is- in this 
modern age aroused from his 
nights sleep by the early morn- 
ing vvhistles sending their 
shallovv and unvvelcome calls to 
armies upon armies of toilers 
— toilers both high and lovv in 
the status of human societv. 
Yet, he is a vvilling slave; or 
rather, is it not that he mušt 
need be such, for did he not 
devise such a scheme of things 
as has made him, or perhaps it 
were better to say, as has en- 
slaved him to a grimy, heart- 
less, and relentless. creature of 
his ovvn making?

Industrialism — that is the 
ruthless monster vvhich’asks of 
man nothing, būt demands of 
him much. It has allured vvith- 
in its meshvvork of steel child-i 
ren in their early teens, mothers 
young and old, men just 
emerged from boyhood, and 
men grown old from anxieties 
confronted in the turbulent in- 
dustrial strife. Obviously the 
labor of each dravvs its revvard; 
to some it means cxistance, to | 
othąrs it means hixuries and 
material seęurity. Think avvhile, 
and consider hovv improportion- 
ate is the recompense to the 
price exacted of the laborer, 
Hovv the thousands of machines 
hum and buzz, many fed and 
guided by the thousands of 
childish hands vvhich likę their 
bodies and other features are 
sieek and emaciated. Sun-light, 
fresh air, play, and other essen- 
tials to health and wholesome 
grovvth are sacrificed; their 
minda have becomei torpid; their 
lives blighted. ' What little boy 
or giri does not feel the absence 
of “mother” during the days 
she vvorks at the factory ? There 
is an atmosphere of emptiness 
in the home; the art of living 
hąs become an art of making 
m’oney, and the child and mother 

pay. The price is inestimable.
The straining of millions of 

museles and minds have ac
complished much; in another 
sense very Mttle. Buildings of 
stupendous Tieight, cities of un- 
imaginable sizes, mechanisms 
of such ingenuity as vvould 
astx^und tho man of yesterday, 
all of these and much more are 
the achievements to which man 
points vvith much pride, and 
perhaps even vvith some arro- 
gancy.

Būt vvhat has become of the* 
man himself? In the con- 
centration of his energies upon 
the external physical elements 
of his environrnent he has lošt 
sight of the inner and better 
man. He continually endeavors 
to become a more practical 
man; he is rehictant to reduce 
the primative man. The tremen- 
dous prodilction of luxuries in« 
forms of such diversity and 
complexity has only served to 
intensify and inerease his sen- 
sual appetites so that he has 
become more deeply bound to 
the creature of his design. In
deed, he is lošt in a veritable 
vvilderness of desires. Thus, for 
the moment he has elosed to 
himself the beauti^s and* joys 
to be found in the handivvork 
of the real Master.

James Kussell Lovvell says: 
MNo man is born into the vvorld 
vvhose vvork is not born vvith 
him“.
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Fleasock’s Fables
n

was a pup, and his 
too con- 

shirts, each

Our Short Story NEWS AND 
NONSENSE

MISS FRANCES SADOWSKAS
Severai weeks ago announce- 

ment vvas made in this paper of 
the many honors received by 
Miss Sadovvskas at the Univers- 
ity of Chicago. Her latest vvas 
a scholarship at U. of C.Frances 
is also secretary of L. S. A. A., 
and is a very popular and am- 
bitious member.

Big Crowd At Speniai 
Meeting

Dance Will Be Held Soon

Our s'pecial meeting opened 
promptly at 2:30 P. M. at the 
home of the editor, J. Rakštis, 
vvhose hospitalily and courtesy 
was i n great measure respon- 
sible for the enthusiasm dis- 
played and the amount of vvork 
accomplished. The anticipated 
inerease ii> attenddnce vvas 
vvholly fulfilled, vvhile the 
smoothness and orderliness 
attending the disposal of busi- 
ness together vvith the hearty 
cooperation shovvn by all mem- 
point tovvard a successful year 
for the club. It is only a mat- 
ter of a short time vvhen our 
yearly plans will be completely 
formed and put into a process 
of vigorous execution^so that 
eventually tlie resuit s \ o r o u r Į 
past ycar’s work wiii appear 
as a feeble effort vvhen 
compared to the achievements 
reasonably expected in the 
ensueing year.

All present vvere very pleased 
with the favorable reports of 
the various committees. Great 
enthusiasm was shown over 
the preliminary details in the 
report of the Dance •Committee. 
There is- definite assufance that 
our next dance will be 
morc successful than any other 
dance previously given by our 
club. The exact date, time, and 
other details vvill be announccd 
next vveek.

Our next meeting vvill be 
held Sunday, Oct. 10 at 
McKinley Park liall. As matters 
of high importance are to be 
discussed and definitely decidųd 
upon, it is imperative that 
ever/ member be present to 
take an aelive part in the pro- 
ceedings.

Young Watson had formed 
habit of dropping in at the 

Leary home every evening, no 
matter vvbat the vveather. He 
ahvays looked as though he vvas 
going home from a Polish vved- 
ding; his hair vyas never 
combed, and most of.it vvas On 
the shoulders of his-eoat; bis 
trousers cleared his shoe-tops; 
he deposited tvvo pounds of 
mud on their near-Persian rug 
every time he called; his s’hirts 
hadn’t seen a bar of soap since 
I leetor 
collars vveren’t any 
geniai vvith the 
tried to get as far avvay from 
the other as possible; and his 
ties tvėre alvvays askevv under 
one

Who he came to see, or vvhat 
he came for, no one seemed to 
knovv. Every evening for 
several months he had drifted 
in about eight o’clock and left 
around tvvelve. During the time 
of his stay, he vvould either 
hold dovvn an end of their 
$298.00 davenport or park him
self i n the deepest, softest 
Morris chair the. Leary living- 
room boasted. After comfort- 
ably ensconcing himself, he 
vvould enter into the conversa-

ear.

the others and -their opinions 
briskly aside. Soon he’d be 
ranting forth at a great rate, 
vvith the others, sitting about, 
just likę so mauy bumps on a 
log. Or, if no one vvas speak- 
ing vvhen he came, he made 
a bee-line fOr • the bookcase, 
helped himself to several 
volumes, and vvas lošt several 
hours.

Helen Leary vvas trying to 
charm a certain young college 
man, and finally he vvas to call. 
Hovv slie vvished Orville Watson

—Aldonna Pūkas

5 vvould stay avvay that evening! 
Būt no! The establisbed guest 
arfived as per sebedule and 
brought along a friend. After 
the introduetion, Watson led 
him around the room pointing 
out different objects of interest, 
remarking on them and strevv- 
ing criticisms generously.

“That vase there, doesn’t it 
seem a genuine antiųue? Savv 
one just likę it at Sheeney’s 
junk yard.—This rug novv, you 
can getVm at Sears, Boebuclį’s 
—Look at this iVory god — 
Hand carved? Real ivory? 
Hum? Guess not! There’s a 
factory on Tvvelfth turn ’em 
out by the hundreds.“ Kavinį 
given his friend the lowdown 
on all the Leary’s most cherished 
possessions, Orville dre.w oilt 
some first editions of great 
vvriters. He and his friend 
pavved over them, this vvay and 
that, till it seemed the books 
mušt fall apart from such 
careless thumbing and rough 
handling. Helen’s cheeks burned 
as she vvondered vvhat her frat 
man vvas thinking.

Somehovv the time passed and 
around oųe o’clock the tvvo 
examples of rubes from
Hįickville arose, and Rūbe
VVatson graciously announced, 
“I’m sure you’ll be sorry to 
hear that I’m not going to call 
any more as 1 am Jeaving for 
Nevv York. Besides I have read 
all your best books and the 
Five-foot Shelf, so that 1 
vvouldn’t profit by calling any 
more. I’m sure you’ll find an 
able substitute for my place 
in my friend here, so don’t be 
too dishearlened’’. 

♦ « «
And the neighbors vvondered 

vvhat had exploded in the 
Leary home, as the front door 
flew out to the pavement ’bear- 
ing tvvo scarecrovvs half clad 
in remnants of clothing.

—A. A. D.

Be not 4he first by whoiji the 
new are tried,

Nor yet the lašt to lay the old 
aside.

.............. f - ■ \

Silence i is as deep as Eterx 
nity; ...' •

Speech is as shallovv as Time.

Hovv many never think vvho 
think they do.

Books are legacies that a 
great genius leaves to man- 
kind,

letters To The Editor
M y dear Sir:
Allovv me to congratulate 

you upon the splfcndid editor- 
ship of “The Students’ Corner”, 
appearing in the “Naujienos“ 
Nevvspaper, issuc oi September 
23, 1926.

I certainly did appreciate the 
fine articles, poem, and original 
wit of your “Corner“.

The editor of the “Naujienos“ 
mušt be an intelligent man to 
realize the* interest such an 
innovation vvould create, appear
ing as it doeš in a foreign 
language nevvspaper.

During the brief period of 
time that 1 have 1,-een reading 
this nevvspaper, I have iound 
this particular issue to be most 
interesting. 1 feel that there 
are many Lithuanians here in 
Chicago vvho think as I do 
about this matter.

1 mušt also he^rtily congrat^ 
ulate the authors of the various 
articles and the members of 
your Association for their morc 
than evident cooperation vvith 
you in this cntcrprise.

Sincerely, 
—Jos. Sosnickas.

Editor’s Note: Mr. Sosnickas 
is director of the Universal 
Pneparatory ahd C.ommercial 
School.

What you mako of lite it will 
be to you.

Live as tho life vvere caru- 
ėst, and life vvill be so.

Interesting Facts
Scientilic investigations sho\v 

that blondes generally have 
more hair than brunettes.

Home-made bread sometimes 
contains as high as 2 per cent 
of aleohol.

lt is said that the'University 
of Oxford vvas founded by King 
Arthur in 872.

One of,the most freųuently 
used vvords in our language is 
“thing“. A certain dietionary 
consumod seven and a half 
columns of small type illus- 
trating itsĄises.

We have approximately 
44,000 thunder storms through- 
out the vvorld each day. It is 
said that in one second the 
cnergy released by the flash of 
lighting is more than that 
furnis’hed by the vvorld’s povver 
stations in six months.r *

IMPORTANT MEETING 
SUNDAY!

The regular monthly meet- 
ing of the Lithunian Stu
dente Association of America 
vvill be held Sunday, October 
10, 1926 at McKinley Park 
Hali at 2:30 P. M. Sharp.

All members vvho wish to 
plące their order for pins 
mušt be present. Important 
reports from various com
mittees to be m£de. t The 
meeting vvill start promptly 
at 2:30. l’oi members only.

_________________________ /
Lašt meeting the club eleeted 

the home of Our Ed for their 
battle grounds and many a 
battle vvas vvon and lošt. 

♦ ♦ ♦

• For exaniple — among the 
boys, the ųuestion of vvhcther 
a mustache vvas an advantage 
or disadvantage.

♦ ♦ ♦ '

They finally dccided to raiše 
one and''find out. Of course 
vve have to give some of them 
a tvvo vveeks handicap.

/ ♦ ♦ * L

At the next meeting all the 
Jyoys vvill get cold feet and 
drop out of the race. Maybe 
some of the girlę vvould likę to 
enter?

Al. Pūkas vvas dovvn an hour 
earlier than scheįule time. 
Wonder if she forgot to sėt 
back the clock or did the 
neighborhood attract her. 

♦ ♦ ♦

She came in a real collegiate 
fliver too. Sloppy fenders and 
everything. 

* ♦ ♦

Mr. Belskis christened his 
boy lašt Sunday and guess vvho 
vvas the “God papa?“ Yes, Ye 
Ed himself.

A * *

Hovv does it feel to be a 
“papa“ Jay?

♦ "* *

ED’S NOTE: Bill vvill soon 
find out. They vvished the'job 
on him for next Sunday.

,, --

This Column Dedicated 
To Tho Freshman

The Best Middle-West Colleges 
and Why

University of Chicago: A good 
research. institution. Searches 
everything būt hip pockets and 
lockers. Stagg parties after 
vvinning football- games.

Northvvestern University: 
Facial surgery necessary for 
most candidates, as only 
students having protruding 
part fu-ce 'tiltecl npward «t 
an angie of 45 degrees vvill be 
admitted. Greatest sport — 
4 o’clock tea. Great f irę vvorks' 
vvhen they vvin a football game 
(vvhen?). Burn several blocks 
of buildings. I

Ciane College: For' real 
honest-to-goodness vvorkers.! 
The best college for Freshies 
and Sophs. No hazing. Do not' 
makc monkeys of Freshies.! 
Someday to be a real four-year ( 
university. Where men are men 
and vvomen are relies,

University of Illinois: Where 
football players become mil-Į 
lionaires and flaming co-eds sėt 
the vvorld afjame. Ex-ice men 
admitted vvithout necessary 
credits. Where' everything is 
“RED“ and “CROSS“.

DID YOU KNOW THAT-
Four out of five Greeks live 

in Piraeus? K
# ♦ *

If you suffer from Hey-Hey 
fever at college — stop the 
charleston. It’s the only eure. 

♦ # *
To Correspondence Course 

Students:
■Call your postman “profes- 

sor“, he deserves the title as 
he is the man who delivers 
you the leetures.

* * *
Junior: Did »you ever take 

ether?
Freshman: No; vvho teaches 

it?

Numbcr 18

Seni žmonės gali rasti pa
lengvinimą nuo dau

gelio ligų
Tūkstančiai vartoja naują pr įrengimą 

ir sako, kad suteikia jiems 
puikų palengvinimų j ke

letu dienų
Jei jūsų gydytojas nėra dar jų už

sakęs jums, tik nueikite pas aĮitieko- 
rių ir nusipirkite butelį šio naujo pri- 
rengimo. Jis vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite jį keletą dienų ir jei jus 
neišrodysit geriau ir nesijausite ge
riau, nekainuos jums nieko. Musų 
skaitytojai suršs, kad Nugu-Tone yra 
nekenkianti, maloni ir gera gyduolė, 
kuri taiso apetitą, nervus, kraują ir 
kūną greitai, suteikia saldų ir malo
nų miegą, stimuliuoja kepenis ir ink
stus ir reguliuoja skilvį ir žarnas. Iš
dirbėjai įtino labai gerai, kad Nuga- 
Tone suteiks jums tiek gero ir jie 
įsakė visiems aptiekoriams duoti 
jums garantiją arba pinigus grąžin
ti, jei jums nepagelbės. Žiūrėkite ga
rantiją ant pakelio. Rekomenduoja
ma, garantuojama ir parduodama pas 
visus aptiekorius.

Baltijos Amerikos linijos
laivai išplaukia:

“Lituania” Spalio 12 dieni 
“Estonia” Lapkr. 2 dieng 

Važiuokit visu keliu vandeniu 
j pačią

, KLAIPĖDĄ ' -
per laisvąjį Danzigo portą

Iš ten tiktai vienou nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog Į Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS,
- TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirtum

Žiniom kreipkitės i vietos agentus ar 
j bendrovę:

Bailio America Line, Ino.
120 North La S’alle Street, Chicago 
312 Second Av. Minneapolis, Minn.

TEN IR 18 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ.

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Reliance, Al bert

Ballin, Deutschland 
Hamburg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, VVestphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos r--------------------- -----

$onn,š new yor* /II iK0 IKIKAU- LUUnO IR ATGAL
Plūs ¥. S. Revenue taksai.... J
Savaitiniai išplaukimai 

Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg American line1
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė.

Chicago, 111.

Atėjo žurnalas Kultūra 
No. 7—8. Kaina 45c. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halstcd St. 

Chicago, III.

~ SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'ir 
ra’ip pataria Lietuvos bankai
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Kauniškiu komunistu 
intrigos
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KAUNAS. Lietuvos komu
nistai, kurių autoritetas yia ga
lutinai susmukęs ir platesniuose 
liaudies sluogsniuose neturi įta
kos, paskutiniuoju metu labai 
subruzdo ir deda didžiausias pa
stangas kaip nors atsigriebti ir 
pakelti savo autoritetą. Ant 
kiek mūsiškiai komunistai yra 

''sugniužę, tai aiškiai matyti nors 
ir iš to, kad jie net neišdrįsta 
vadintis save tikruoju vardu ir 
pajaustai rekomenduja save ko
kiais nors svetimais , pasipuoši
mais būtent: kairiaisiais darbi
ninkais, klasiniu proletariatu ir 
t. p. Pavyzdžiui, 5 rugsėjo š. 
m. Šančiuose “Iliuzijos” salėje 
jie rengė komunistines jaunuo
menės susirinkimą tarptautinio 
bolševistinio jaunimo dienai pa
minėti, tai po išlipdytais dėl to 
susirinkimo pranešimais, ren
gėjų buvo padėtas parašas ne 
komunistinio jaunimo vardu, 
bet "Šančių jaunųjų darbininkų 
grupė”, (ii žmonėms susirin
kus salėn, kada prasidėjo pra- /
kalbos, tai tie nekalti jaunieji 
darbininkai savo kalbose visą 
laiką veik tik garbino komunis
tus ir visaip dergė ir smerkė so
cialdemokratus.

H

K
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M

M
M
M
H
M
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Kauniškiai komunistai, tai 
stačiai pasibiaurėtinas gaivalas 
ir jų nachališkumas peržengė 
visas ribas. jų paskutiniojo 
momento daromųjų visų žygių 
matyti kuodidžiausis noras, 
kaip nors įsigalėti ir žut-butiną 
kovą, užimt liaudyje vadovau
jančių poziciją ir pasiekimui už
sibrėžtojo tikslo, jie vartoja vi
sokią apgaulę, melą, šmeižtus ir 
visokias intrigas. Lietuviškieji 
Kominterno agentukai, matyda
mi, kad jiems patraukt savo pu
sėn liaudį nesiseka, o tuo pačiu 
metu socialdemokratai darbinin- j 
kuose turi didelio pasitikėjimo, 
pastariesiems pakartoninai siū
lo sudaryt su jais bendrą fron
tą, bet gi tie jų bendro fronto 
siūlymai, yra tai vilinga meške
rė ir komunistų noras suardyt 
taip nepageidaujama jiems or
ganizaciją. Siūlydami komunis
tai socialdemokratams bendrą 
frontą, pastaruosius kur tik ne
pasisukdami šlykščiausiai šmei
žia ir visaip juos dergia. Be 
nuolatinių plūdimų visokiuose 
susirinkimuose gyvu žodžiu, ko
munistų laikraštėlis “Darbinin
kų Atstovas” visuomet būna už
pildytas plūdimais prieš social
demokratus, o labiausia dergia
mi įžymesnieji darbuotojai, nuo
lat valkiojant jų pavardes.

Be paliovos taip visur pulda
mi socialdemokratus ,komunis
tai ir po šiai dienai nesidrovi 
veidmainiškai siūlyti bendrą 
frontą. Štai 7 rugsėjo “Social
demokrato“ Redakcijos bute bu
vo Profesinių Sąjungų Kauno 
Skyriaus Centro Biuro plenumo 
posėdis, apsvarstymui degtukų 
darbininkų streiko ir kitokių 
svarbių reikalų, tai į tą posėdį 
apie 10 vai. vakaro įsiveržė 5 
komunistai (apie 30 žmonių dar 
laukė 
siūlyti 
frontą,
galėdami su nelauktais svečiais 
susikalbėti, nes pastarieji kėlė 
didžiausj triukšmą, buvo priver
sti nutraukti posėdį, neužbaigus 
svarstyt svarbių reikalų.

Po tokio savo žygio, kauniš
kiai komunistai 10 rugsėjo išlei
do' specialį atsišaukimą, kuriame 
griežtai smerkiama socialdemo
kratų vadai (daugiausia p. p. 
Plečkaitis ir Paplauskas) ir 11 
rugsėjo raginama susirinkt ben- 
dron Profesinių Sąjungų Konfe- 
rencijon ir toje konferencijoj 
įkurt visų profesinių sąjungų 
Biurą.

Su tokiu tai įnirtimų kauniš
kiai komunistai dirba dasigavi- 
mpi vadovaut darbininkų judė
jimui, o paskui jau siekti kuo- 
greičiau įvesti Lietuvoje savo 
diktatūrą.

— Lietuvos darbininkas.

prieškambary) ir ėmė 
sudaryt su jais bendrą 

Posėdžio dalyviai ne-
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Laikinis-Didžiausias “Naujienų” Knygų Nupiginimas
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAŽIAU $10.00. KNYGŲ DIDELIS NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI

Aktyvam protui reikia maisto — knygų sotina protini žmogaus alkį. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotą tautą žmones, semia sau žinojimą, iš knygų, pertat viaua tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadiname kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas senas galvočius yra pasakęs: “Namas be knygų, tai namas be stogo”. Ir tai yra šventa tiesa, kad namas atrodo daug jaukesnis, 
daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi apščiai knygų. Knygos netiktai gražiną bei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę. liktai 
skaitanti žmonės yra kulturnešiai, yra tikrieji civilizacijos sūnus. Peytat yra verta kiekvienam lietuviui savo namų kertelę išpuošti gerų knygynėlių ir turėdami liuoso laiko semti iš knygų pasaulio gudrybių tintą, 
kuris yra per šimtmečius patirtas ir surašytas j knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, verta geresnių knygų parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms j Lietuvą.

’Siame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS”’ naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lietuviškų knygų, pertai šitą nupiginimą 
daro kaipo jvadą j naują biznį ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yra numažinta. Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $-0.00 PILNA KAINA, tai 
“NAUJIENOMS” prisiųskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite “NAUJIENOMS” tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knygos yra pažymėta numažinta kaina, šitas didžiausias knygų nupiginimas tęsis tiktai iki SPALIO:OCTOBER 31 DIENAI, 1926 m., pertat verta pasirūpinti kiekvienam, kad tuoj įsigijus geriausių knygų iš fiio 
"NAUJIENŲ” paslulijimo.

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. Lalis. (Dalis 1 ir 11). 
čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul
dytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio yra kabose pridėta tar
inė kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos sky
riaus žodis priklauso. Šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintelis pas lietu
vius — geresnio \už jį nėra. Šitas žody
nas reikalingas visiems ateiviams lie
tuviams, ' taipgi ir člagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą, žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1274, gražus tvirti audi
mo apdarai.
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU
VIŠKOS KALBOS. Sutaisė A. Lalis. 
(Dalis II). Čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusla
pių 835, drūtais audimo apdarais.
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $4.00 

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KAL
BOS. Sutaisė J. Laukis. Iš šios kny
gos lengva pačiam per save be pagelbos 
mokytojo išmokti anglišką kalbą. Pus
lapių 310, drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

LITHUANIAN SELF INSTRUCTION.
Sutaisė J. Laukis, šita knyga gera ne
mokantiems lietuvių kalbos, o ypačiai 
čiagimiams lietuviams, kurie visai silp
nai susikalba lietuviškai, o nori išmok
ti tinkamai susikalbėti.
Kaina 50c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė prof. 
Chantepie de la Sauseye’o. Labai dide
lė knyga su daugybe paveikslų dievų, 
dievaičių relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Vienintelė knyga lietuvių kal
ba, kuriuje galima rasti pilna tikėjimų 
istorija. Pusi. 1086, drūtais apdarais. 
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ISTORIJA ABELNA. Parašė Dr. A. 
Bacevičius. Yra tai pilna viso svieto 
istorija nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimimą , 
iki galutinam išdraskymui Aleksandro 
Makedoniškojo imperijos, 146 metų po 
Kristui, šioje knygoje yra istorijos 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, Ba- 
bilionijos, Persijos, Karthaganos, Phoi- 
nikijos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš
patijų kurių vardai čia nepažymėt’i. 
Knyga 498 pusi., drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ, 
šioje knygoje yra pilna Amerikos isto
rija sykiu ir Amerikos konstitucija. 
Kiekvienas perskaitęs šitą knygą ryš
kiai susipažins su Amerikos istorija — 
jos praeitim, jos kovoms ir visu tuo ką 
Amerikos žmonės turėjo pakęsti kolei 
iškovojo tas sąlygas gyvenimui, kurias 
šiandie turim. Pusi. 364, drūtais ap
darais.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

PAVEIKSLŲ KNYGA.
Pictures,
/eikslai, gryni, gamtiški, 
lio formato, 
kalba, apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

VILNIUS. Vilniaus istorijos apžval
ga. Parašė K. Binkis ir Turulis. Lai
kotarpis Vilniaus istorijos yra paimtas 
nuo 1623 metų iki 1923 metų. Repro
dukcijos surinktos iš Bulhako, Fleuryo 
ir Smuglevičiaus litografijų ir senų pie
šinių. Daugybė valsuotų paveikslų ir 
du žemlapiai. Šitas Vilniaus Albumas, 
tai brangus kultūrinis turtas dėl kiek
vieno lietuvio, pertat kam brangi Lie
tuvos praeitis ir jos ateitis, tai kiekvie
nas turi pažinti Vilniaus istoriją su jo 
esamais kultūriniais turtais. Šitas> 
Vilniaus Albumas padabins kiekvieno 
lietuvio namą, pertai mes patariam 
kiekvienam įsigyti Vilniaus Albumą. 
Didelio formatų, su daug paveikslų

- spalvuotų ir nespalvuotų, pusi. 188.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Rygiškio Jono. Pilna lietuvių kalbos 
gramatika. Pusi. 280.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

VARGO MOKYKLA. Sutaisė Jab
lonskis. Skiriama lietuvių kalbos 
mokslo reikalui, geriau pasakius tiems, 
kurie nori išmokti taisykliškai kalbėti 
lietuvių kalbą. Dvi dalis, pusi. 542. /
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

FIZIKA. Parašė K. Šakenis. 3 dalys 
vienoje knygoje. Pusi. 472, apdaryta. 
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

Famous
350 moterų bei merginų pa- 

Knyga dide- 
Pusl. 350, tekstas anglų

LIETUVOS TĖVYNĖS DAINOS. . 
Parašė kun. Vienožinskis. 33 dainos 
Vienožinskio ir 4 dainos vyskupo Mo
tiejaus Valančausko. Pusi. 48.
Kaina 30c., iki Spalio 31 d. tiktai 25c. 

BATARIMAS VYRAMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knygoje nurodama kaip apsisau
goti nuo lytiškų ligų # jas gavus kaip 
galima išsigydyti. Pusi. 233, apdaryta. 
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

PATARIMAI MOTERIMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knyga su daug paveikslų ir nau
dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią knygą įsigyti. 
Puslapių 300, apdaryta.
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

SENŲ GADYNIŲ JšNYKĘ GYVI 
SUTVĖRIMAI. Parašė šernas. Su daug 
paveikslų. ‘ šioje knygoje aprašoma 
apie įvairius sutvėrimus seniausių ga
dynių, gyvenusių dar prieš atsiradimo 
žmogaus. Mokslininkai atkasi nedarni 
žemės sluoksnius randa čielus kimus ir 
pagal jų sprendžia apie žemės senumo 
ir gyvybės atsiradimo ant jos. Pusi. 
370, apdaryta.
Kabia $2.50, iki Spalio 31 d. tiktaif$1.75

ŽINYNAS. Svarbi knyga visokių žinių 
iš mitologijos, /istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos, 
medicinos ir įvairių patarimų bei pamo
kinimų knyga — kaip tai apie sveikatą, 
budus gydymosi, vaistus, nurodymus 
amatininkams, ūkininkams, darbinin
kams, šeimyninkams ir kitiems . šita 
knyga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje bei kiekviename name. Pusi. 
392, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba 
bortų, monų ir visokių raganysčių kny
ga. Taipgi pilnas delnažinystės moks
las su paveikslais. Yra tai didžiausia 
ir praktiškiausia monų ir visokių pas
lapčių knyga pasaulyje. Didelio for
mato 6x9, pusi. 414, apdaryta.
Kaina $4.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50 

LIETUVIŠKAS SAPNININKAS — 
vieninteliai geriausias Sapnininkas, su
taisytas pagal persiškai egiptišką sap
nininką su daugybe paveikslų. Šitas 
sapnininkas geriausia išguldo visokius 
sapnus negu bile vienas kitas sapninin
kas. Taipgi yra ir planatų spėjimo 
ateitis. (Agentai, kurie pirks sykiu 
daug šitų sapnininkų gaus už gana nu
mažintą kainą). Pusi.,205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki SpaliųBl d. tiktai $1.00 

ETHNOLOGIJA arba istorija apie 
žemės tautas. Sutaisė šernas. Su 
daug paveikslų. Šioje knygoje aprašo
ma apie visas žmonių tautas ir gentes, 
veislės ąrba rasės. Knygoje parodoma 
kiekvienos nors ir mažos viešpatystės 
žmonių kilmę, spalvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą. Knyga pilna paveiks
lų visokių žmonių veislių. Knyga žin
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 
667, drūtais apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIK
ŠČIŲ PAVEIKSLAI: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose, 
ofisuose, svetainėse. Perkant visus 4 
paveikslus sykiu atiduosime už $1.25, 
bet perkant atskirai, kaina kiekvieno 
50 centų.

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Knyga 
naudinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais Bei visa šalies 
tvarka. Didelė knyga. Pusi. 1031, 
apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75* 

GEOGRAFIJA arba žemės aprašy
mas. Sutaisė šėmas. Su daug paveik
slų. Aiškiai ir suprantamai aprašoma 
musų žemė, jos pavidalas, didumas, 
aukštis, vulkanai, kur randasi anglis, 
geležis, auksas, druska ir kitos žemės 
gerybės. Kiek kur yra ežerų, marių, 
upių, jų vardai, plotas gylis, kur kokie 
miestai, gyventojai ir tt. Labai žingei
di knyga. Pusi. 469, drūtais apdarais. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Su 
paveikslais. Parašė prof. Vipperis. 
Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki nupuolimo Rymo im
perijos. Pusi. 305, drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. Parašė Karpavičius. Daug už
imančių dalykų randasi šioje knygoje. 
Puslapi^ 148, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

GYVENIMO DUMBLE. Parašė S.
E. Vitaitis. žingeidi apysaka iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, naujai išėjusi iš 
spaudos. Pusi. 366, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

AKYVI APSIREIŠKIMAI SVIETE, 
į kuriuos žmones nuolatai žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Knygelė su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 40c., iki Spalio 31 d. tiktai 30c.

RAISTAS — THE JUNGLE. Para
šė Upton Sinclair. Gana žingeidi apy
saka iš lietuvių gyvenimo. Puslapių 
355; apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 /

BIBLIJA — PILNAI ŠVENTAS RA
ŠTAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta. Pusi. 1127, dydžio 6,/ox91/2- 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meye- 
ris: Aprašyta kokiu budu tvėrės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų žemė 
ir kaip atsirado gyvybė. Su daug pa
veikslų. Pusi. 140, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1700

LIETUVOS ŽEMLAPIS, visai naujas 
— randasi visi Lietuvos miestai, mies
teliai, bažnytkiemiai, kaimai, upės, eže
rai, vieškeliai, plantai, pelkės, tikroji 
valstybės siena, Kurzono linija ir tt. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVA PAVEIKSLUOSE — 60 
gražių gražiausių atviručių (Post 
Cards) ant kurių vaizduojama puikiau
sios bei istoriškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo draugais.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

MAGIŠKOS KAZYROS su pilnu lie- 
tuviŠku išguldymu. Geriausios kazyros 
tiems, kurie nori savo ateitį atburti ka- 
zirų metimo pagelba.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė 
H. Sienkievičiue. įdomi apysaka iš 
krikščionių persekiojimo laikų, geriau 
pasakius apie Nero laikus. Puslapių 
230, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS.
Labai įdomios pasakos su daug paveiks
lų. Puslapių 300.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS. 
žingeidi pasaka iš žmonių padavimų. 
Puslapių 174.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KANDIDAS. Parašė Valtairo. Gar
sus filozofo-istoriko Valtairo veikalas. 
Pusi. 175, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŪKININKO DANGUS. Parašė Ig. 
Končius. Metereologijos populiarus 
vadovėlis, apie žiemą, sniegą, saulę, au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, 
elementus ir tt. Pusi. 112.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Parašė 
N. Osiopovski. Apsakymas kaip gyve
na ir minta žmogaus kūnas, su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 60c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Pa
rašė N. Rubakinas. Įdomi knyga apie 
visokius stebuklus — su daug paveiks
lų. Puslapių 240.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPATAVI
MO LIETUVOJE. Parašė Dr. J. šliupas. 
Pusi, 552, apdaryta.
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

GAMTA IR JOS REIŠKINIAI. Pa
rašė Trojanovskis. žingeidi mokslinė 
knyga su daug paveikslų 4-riose dalyse. 
Puslapių 303. z
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

ARITMETIKOS TEORIJA. Sutaisė
A. Smetona. Pusi. 139.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

ORGANINĖ CHEMIJA.
Rūkas. Pamatinės žinios šitoje srityje. 
Puslapių 384, apdaryta.
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
arba trumpas vadovėlis pačiam mokytis 
arba mokykloms. Sutaisė Damijonai
tis. Pusi. 166. .
Kaina 80c., iki Spalio 31 d. tiktai 60c.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 
80 DIENŲ. Parašė Julės Verne. Įdo
mus pasakojimas apie kelionę aplink pa
saulį. Su paveikslais. Pusi. 228.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

Parašė V.

75c.
Vfi- 
Ba- 
keli

GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS.
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa
tirti gamtos mokslus: augalus, vandenį, 
žemę, žmogų ir kitus gamtos įvairius 
sutvėrimus verta įsigyti šią svarbią 
knygą. Su daug paveikslų. Pusi. 584, 
yra 3-jose dalyse .
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

LIETUVIŲ TAUTA SENOVĖJE ir 
.šiandie. Parašė Dr. J. šliupas. Yra 
tai pilna Lietuvos istorija nuo 13-to iki 
16-to šimtmečio. Pusi. 563, apdaryta. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

ARITMETIKA. Sutaisė A. Busilo.
Aritmetika yra 5-iose dalyse, pusi. 525, 
gana tinkamai sutaisyta dėl mokinimosi 
rokundų .
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. Su
taisė Ilgūnas. Tinkama knyga norin
tiems mokytis knygvedystės. Pusi. 184. 
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Su
taisė Mašiotas. Dvi dalis, pušį. 177. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 75c.

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODY
NAS. Sutaisė Vėgėlė-Strazdas. Tinka
mas nešiotis kišeniuje. Pusi. 252. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
LIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr.

♦ sanavičius. šioje knygoje telpa
širritai gražių pasakų apie rojų, čysčių, 
peklą, giltinę, marą, cholerą, dūšias, 
velnius, vaidinimus ir kitas įvairybes. 
Pusi. 470, apdaryta.
kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAI
RIOS. Surinko Dr. Basanavičius. Daug 
gražių pasakų gana juokingų ir labai 
žingeidžių. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

I.ITHUANIA — THE AWAKENING
OF NĄT1ON. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta tinkamai lietuvių kalbos. Šita 
knyga yra anglų kalba ir joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas čiagi- 
mis lietuvis pamylės savo tėvų šalį. 
Pertat, verta kiekvienam tėvui bei kiek-

• vienai motinai pasirūpinti, kad vaikai 
turėtų šitą knygą, nes tai yra brangus 
turtas dėl čiagimių lietuvių. Pusi. 248, 
didelio formato.
Kaina $5.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.50 

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS.
Siidarė K. Būga. 1-mas sąsiuvinis iki 
anč. Pusi. 80, didelio formato.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

VAINIKAI. Naujos visokios dainos 
. mysų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu

staičio, Vinco Krėvės, Kalėdų Kaukės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Steponaičio, Puti
na, Zigmo Gėlės, Fausto Kirsos, Balio 

' Sruogos, Tyrų Duktės, Vaidylos Ainio 
ir Binkio. - Taipgi visų minėtų poetų au
tografijos ir paveikslai. Pusi. 230.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

BLUDAS. Parašė Dobilas. Roma
nas iš laikų buvusios revoliucijos 1905 
metų. Pusi. 428.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

A. VIENUOLIO RAŠTAI, 22 gra
žios — užimančios apysakos. Pusi. 348. 
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMO
NIŲ PADAVIMAI. Parašė Vincas 
Krėvė. Pusi. 152.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 80c.

DYKUMOSE IR GIRIOSE. Labai 
žingeidi apysaka garsaus lenkų rašėjo 
— Henry ko Sinkevičiaus. Dviejose da
lyse. Pusi. 419.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

ATTĮLOS SIAUBIMAS LIETUVOS 
KRAŠTAIS. Parašė Sirvydas. Pusi. 
208, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BA- 
TALIJONO “VEDĖJA. Jos gyvenimas 
ir vargai. Pusi. 296.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJE
AZIJOJE nuo senovės iki pateko po val
džia Persų. Parašė I^r. J. šliupas, žin
geidi dalis Lietuvos istorijos. Pusi. 
283, drūtais apdarais.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI.
Parašė Banks. Knyga labai žingeidi, 

, su paveikslais. Pusi. 200, apdaryta.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

PAVASARIO BALSAI. Mairionio.
Gražių dainų knyga. Pusi. 120.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

šitas didžiausias “NAUJIENŲ” knygų nupiginimas, kuris tęsis iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rčmčjams ir visiems “NAUJIENŲ” draugams davus 
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia fiitij knygų, kito panafiau nupiginimo vargiai kada susilauksite. Kurie 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJIENAS” asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus. Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi, nes 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksiihe. Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

NAUJIENOS 1739 So. Halsted St Chicago, III
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Trečiadienis o

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pasigenda liudytojų 
Šalčio byloje Lietuvių Rateliuose Kraujo, adoa, chroniškas

Langų plovėjai 
streikuoja

Užvakar turėjo prasidėti nag
rinėjimas bylos dviejų butlege- 
rių, Joc Šaltis ir Frank Koncil, 
kaltinamų už užmušimą priešin
gos saikus butlegerio John Fo- 
ley. Bet į teisiną atėjo pro-

Kas dar dalyvaus Vilniaus 
Dienoje

Penktadieny, spalio 8 d., su- 
kuroras ir pranešė, kdd jis ne-Įsirinksime visi Lietuvių Audi- 

, gali rasti dviejų svarbių liudy- torijoj paminėti liūdnas šešių 
Vakar sustreikavo 250 langų tojų ir paprašė bylos nagrinė- metų sukaktuves netekimo savo

*• . . _ ? 1 1 Vi  1 _ _ _ —. — • G « • V M* 1 • 1 w • *• • « I '* L - f _ y* 'langųplovėjų, priklausančių 
plovėjų unijos 31 lokahii. Visi 
vidurmiesčio triobėsiai ir kote
liai, kurie samdo langų plovė
jas už tam tikrą algą, nėra pa
liesti šio streiko. Streikas pa
liečia daugiausia tam tikrus 
langų plovimo kontraktorius, 
kurie samdosi langų pjovėjus 
ant valandų ir duoda tik tiek 
darbo, kiek Jie patys turi su
medžioję.

Streikieriai reikalauja pakė
limo algos: vieton dabar mo
kamų $1 į valandą, kad butų 
mokama $1.25 ir butų užtikrin
ta mažiausia $*10 algos j sa
vaitę. Unijos biznio agentu 
Steve Zaharchuk. x

Langų plovėjų 
kontraktorius yra labai nepa
stovus, sunkus ir pavojingas.

darbas

Laimėjo streiką

yra

pas

j imą atidėti, šalčio ir Koncil sostinės Vilniaus, 
advokatai gi reikalavo, kad by-’ 
la butų tuojaus nagrinėjau.

Tie du liudytojai esą buvę po 
polici jos priežiūra, bet prieš ke
lias dienas jie pasprukę iš poli
cijos nagų ir daugiau jų esą 
negalima rasti. Bylos nagri
nėjimas tapo atidėtas porai die
nų, bet dar nežinia kas bus da
roma, jei nebus surasta tų dvie
jų liudytojų. *

Pasigedus dviejų liudytojų 
tuojaus pradėta skelbti sensa
cingas žinias, kad veik visi 
Chicagos butlegeriai laikę savo 
susirinkimą ir sudėję daug pi
nigų gynimui ___  __ ______ (
ne, taipjau sutarę papirkti vi- jas1, 
sus liudytojus, net papirkti ir 
prokurorus, kad jie nebūtų tu- 
kie griežti vedime bylos prieš kjme penktadieny Liėtuvių Au- 
kaltinamuosius. Bet tai tiktai' 
gandai, kurie nėra patikrinti.

,aps varsty
sime liūdną musų brolių-lietu
vių padėtį okupuotame krašte 
ir • dar sykį užprotestuosime 

plėšikiškų lenkų 
mes be Vilniaus

DALYVAUS VILNIAUS
DIENOJE

Art. S. Pilka

Birute ateinantį sekmadienį 
atidaro koncertų sezoną, atida
ro gražiu triveik^miu koncertu

tenkinta, ir gal priprastų skait- 
lingiau lankytis į vakarus. Da- 
bargi asmuo pataikęs į tokį taip senas žaizdas, ligps rectal, 
vadinamą “Lietuvių Didžiausį 8laptas ligas vyrų ir moterų 
rcatrą” lieku suvadžiotas ir 
daugiau kad ir dailinusį vakarų 
jau ir su baranka jo neatveši.

Tūlas gali sakyt, kad užten
ka tik gero režisieriaus. Ne, 
brolau, iš žalios medžiagos . nė 
geriausia meistras nieko gero 
nepadarys. —Cirinletis.

t

Į Vilnių vėl atkreiptos

žygių* nes 
nendrimsime.

Vihiiaifs klausimas vėl virto 
svarbiu dienos klausimu netik 
Lietuvai, bet ir visam pasau
liui.
visų didesniųjų valstybių akys. 
Visi laikraščiai
daug rašo apie Vilnių. O tai dėl 
Lietuvos — Busijos padarytos 
neutralumo sutarties, kurtąja 

-• -J j. Busija pripažysta Vilnių Lietu- 
i šalčio ir McErla- va*- Lenkija delei to labai' sielo- . 4 I • •

dabar labai

Tad ir mes, Chicagos lietu
viai, kuoskaitlingiausia susirin-

Birutė atidaro savo
sezoną

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Ave»
Valandos?

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 13. Neda
lioj nuo'2:30 iki 4:30 po p'Ot’l 

REZIDENCIJA:
2226 • Mart,haU Bivd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9164

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIET 18 AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuru 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Vilniaus Dienos gedu* Lietuvių Auditorijoj. Bus daug 
paminėjime lenkų iš-' solistų ir solisčių, o ir Birutės

dalyvaus 
lingame — ------,— --------- 1,

plėšimo Lietuvos sostinės Vii- choras sudainuos daug naujų 
niaus, penktadieny, spalio 8 d.,1 komp. A. Vanagaičio dainų. 
Lietuvių Auditorijoj; Jis duos, 
nepaprastą vaizdelį Lietuvos 
kovos už savo Vilnių.

Tarp naujų dainų bus ir se
kama dainelė (žodžiai J. Mir 
kuckio, muzika A. Vanagaičio).

VAKARO • ILGESYS

Keistučio Kliubo vakaras Saulute leidžiasi už šilo,

Gerai patyręs gydytojas 
NAPRAPATAS 

Dr. A. J. Normanth 
4454 So. Weutcm Avė. 

2-5-G-8 v. v., Chicago, III.

Bauer taksikabų šoferiai 
kar sugryžo į darbą pilnai 

Streikavo
Pasirašytąja T , _ ,. ... . ,. į: į John Partipilo pakliuvo kale- kompanija1.. 1 ,.. , jiman ir yra kaltinami, kad ne 

i norėjo grąsimmais išgauti pini- 
Įgų iš John Partipilo uošvio Jo- 
I seph Laulętta, .o kada pi- 

kurio atsisakė' ni«?. nc«"V0; tai |,rie jo namų 
_. i padėję bombą, streiko ir nuėjo ’

dabar neteks

va- 
lai- 
jiemėję streiką, 

penkias dienas, 
su unija sutartim 
atsižadėjo savo
kad kiekvienas šoferis, Juri su
mokėti po 5c už galioną suvar
toto gasoliųo.

30 šoferių, 
prisidėti prie 
streiklaužiauti, 
darbo.

v

Brighton Park Lietuvių Kei
stučio Pas. Kliubas sekmadie
ny, spalio 3 d., Uetuvių Audi
torijoj, turėjo vakarą su daino
mis ir vaidinimu “Karolio Te
ta’’, 3-jų veiksmų komedijos.

Solistais buvo: p. K. Sabonis, 
p-lė Adelė šiauliutė ir p-lė Ak
vilė Ančiutė.

P-as K. Sabonis, kaipo senas 
veteranas, sudainavo keletą 
dainų pastebėtinai puikiai.

P-lė A. šiauliutė irgi turi 
nors nedidelį, bet pusėtinai iš
vystytą balselį ir dainuodama 
labai gražiai laikos ant scenos.

P-lė gi A. Ančiutė bene t ii?

Jie be ribų aukštai iškilo, 
Paskendo erdvėse giliai....

Naktis drėgna, vėsi atėjo, 
Sau kelią berdama rasa... 
Užsnūdo oras, nėra vėjo, 
Ir ilsisi gamta visa.

Ateik, ateik čionai, drauguže, 
Aplink ramu, tylu, gražu... 
Sapnuoja kasžin ką giružė... 
O

J,PRADŽIUS
Pigiausias Lietuvi* 

Oraboriun Chi< a go j e 
-Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ifidirby-

OFISAS: 
668 W. 18th St 
Tel. Canal 6174 
* SKYRIUS:

8238 S. Halsted St 
Tel. Blvd. 4068

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

Policistas nuteistas padarė 
kalėjiman

ditoriįoj ir dar sykį pareiškime 
pasauliui, kad Vilnius yra ir bus 
Lietuvos. Pareikškime taip,

Trys broliai pakliuvo kad tą musų balsą tikrai užgir
stų tie, kurie turi tai užgirsti.

Trys broliai, Angelo, Sam ir Anglų laikraščiai yra labai 
susidomėję šiuo Chicagos lietu
vių masiniu mitingu. Jie jau 
dabar teiraujasi apie jį, klausi
nėja kai; bus ir kaip bus. Jie 
tikisi, kad mažiausia penki 
tūkstančiai lietuvių tokiame mi-

Angelo jau tinge turėtų dalyvauti ir kad 
ir išdavęs savo tas mitingas turės didelės svar- 

brolius, taipjau kad viskuo va- bos. Žinoma, neramia akimi se- 
clovavo John, kuris ir laiškus ka ir lenkai, nes ir jiems rupi, pirmą syk pasirodė su dainomis 

j savo uošviui diktavo, ir bombą
i, ir ją padėjo prie uos- doj užsienio 

įvio namų.

kiek čia grožės, kiek dažų!. .
Ateik kaip sapnas, ar kaip 

laime,
Priglausk! prie savęs mane- 
Ateik, nutilo viskas kaime, 1 
Paskendo vakaro sapne...

“OREMUS”
1) . “Oremus” garsi mostis, 

kuri pasekmingai ir greitai 
išgydo Eczema, tai yra išbė
rimus ant žmogaus kūno. Ne
žiūrint to, koks tas išbėrimas 
butų, penkius metus buvęs 
daktaru gydytas ir nenugy- 
dytas, bet šita mostis nugy- 
dys į 48 valandas.. Bonka su 
prisiuntimu 55c ir 95c.

2) . “Oremus” garsi mostis, 
kuri greitai ir pasekmingai 
išgydo šlapę Eczemą, tai yra 
šlapiuojanti išbėrimas ant 
žmogaus kūno; taipgi greitai 
išgydo kojų šlapiavimą ir 
smirdėjimą, taipgi gydo iššu- 
timus, kur tik apsireikštų 
ant žmogaus kūno. .Bonka 
95c ir 55c.

Oremus Chemical 
. ' Laboratorijoj 

(Not Ine.) 
3313 So. Halsted Street 

Chicago, UI.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių. /
' 3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Bridgeportjinai »turi pusėtinai 
balsas stiprų balsą, beĮ mažai dar 

j vintą; pas ją slepiasi k*as 
tai nepaprasto ir 

ji nenustos lavintis, iš 
išeiti gei 

neatsižadam, bet ir toliau kovo-1 Apie lošimą rpinėto 
Parodykime, kad 

nupuolusi, 
profeso-1 bet kad mes esame pilni drą- 

, reikalau-!sos ir pasiryžimo kovoti ir rem- 
kad profesorius užmo- ti visokią kovą už savo sostinę, 

pertaisymą pa- Musų skaitlingas atsilankymas 
į Vilniaus Dienos masinį mitin
gą bus geriausiu to įrodymu.

Jau buvo minėta, kad tame 
masiniame mitinge dalyvaus di
dysis > “Birutės” Choras

ir nerimauja, šitokioj valau- publikai; 
lietuvių

yra be galo svarbus.
Todėl veikime! Veikime tuo- kas 

. gu 
kimo visiems, kad mes Vilniaus &ah

luuvi mitiniu . vvmimv iuu- 

teisman I jaus ir visi iki vienam. Parody-Policistas A. K. \Vinge prisi- Studentas patraukė 
pažino prie butlegeriavimo ir profesorių
tapo federalinio teisėjo Lendley. 
nuteistas 60 dienų kalėjimo.
Policistas Winge su kitais universiteto studentas patraukė'musų dvasia nėra 
dviem bullegeriais tapo sugau- teisman psichologijos 
tas pristatant dvi statines alaus 
vienam Cicero saliunų. Juos su- damas, 
ėmė Cicero policija. \Vinge teis- ketų $350 už 
me prisipažino prie kaltės ir ta
po nuteistas kalėjiman, o du jo 
draugai liko nubausti piniginė
mis pabaudomis.

Philip Jordan, Northwestern'sime už jį.

rių Adolph J. Snow

starojo knygos.
( Pasak Jordan, profesorius tu
ri parašęs didelę knygą, kini 

(nėra labai popt’.liarė. Tad prof. 
• Snovv kreipėsi prie Jordan, pra- 

Gaildoma apkaltintuo* gydamas jį tą knygą peržiūrėti, 
sutrumpinti ją, pertvarkyti. Už 
tą darbą piižadėjęs užmokėti 

Vakar po visą Cicero lakstė j$850. Kada jis atlikęs tą darbą, 
federaliniai agentai j ieškodami (tai leidėjai panorėję, kad kny- 
tų žmonių, kuriuos prieš porą ga butų papildyta naujesniais 
dienų apkaltino federalinis dalykais. Profesorius tada atsi- 
girand jury už laužymą prohi-1sakęs mokėti iki ir tas darbas 
Alicijos įstatymų. Tarp apkaltin- nebusiąs padarytas, 

tųjų yra miestelio mayorasj -----------------
taipjau ir policijos viršininkas, i Identifikavo lavoną kaipo savo 
bet jie patys pristatė federa-x 
linei valdžiai ir sudėjo reikalau
jamą kauciją.

sius ciceriečius

motinos, — rado ją |ęyvą

Paul A. Semrad, 4447 N. 
) Paulina St., nuvyko į ligoninę 

Apiplėšė ir ten identifikavo gatvekario
ICdsvard Majog, 2510 ] lovon užmuštos moters lavoną kaipo 

Avė., važiuodamas McCormick savo motiną Mrs. Lonnie Sem- 
keliu, ties Howard Avė., sku- rad. Bet parėjęs namo rado ga
biai sustojo pamatęs, kad žmo- vo motiną gyvą ir sveiką. . 
gus rengiasi pulti po jo auto- Vėliaus tos moters lavonas 
mobiliu saužudystės’ tikslais. Bet tapo identifikuotas kaipo Mrs. 
vos spėjus sustoti, “saužudys” Anna Rompel, 60 m., 524 Oak- 
išsitiesė, išsitraukė revolverį ir land Avė. Jos lavoną identifi- 
atėmė iš Majog $35 ir du dei- kavo sūnūs. Abi moterys esan- 
mantinius žiedus. čios labai panašios.

dainininkė.' • 
veikalo i 

nieko nelieka . kjjbęti., Iur būt 
buvo vaidinta ne dėl publikos, 
bet dėl garbės .Dievo. Jeigu 
Kliubas savo narių jėgomis no
rėjo vaidint veikalą, taį turė
jo pasirinkt lengvą trumpa ko- 
medijėlę,' o ne,,įmtis už Klasiš
ko, kaip “Karolio Tefa”, veika
lo, kurį kad gerai suvaidinti,, ir.'.įj 
profesionalai arba ir gerai jau 

ir pralavinti mėgėjai turėtų gerai 
danihinkė p-lė S. Krasauckienė. • paprakaituoti. Kad jau užkraut 
Bet tai toli dar ne viskas, nes anL savo narių pečių tokią sun- ■ 
jį puoš dar artistas S. Pilka, kią naštą galima, tai yra kad i 
kuris duosiąs nepaprastą vaiz- ,jie suvaidintų tokį sunkų veika-' 
delį iš Lietuvos kovos už savo lų> is kurio išeina ilgos ir pub- 
sostinę.

Taipgi dalyvaus ir smuikinin
kė p-lė Aldona Grušaitė. Abel/ 
nai p. p. Grušų šeimyna yra 
labai muzikalinga ir jau nuo 
daugel metų da.jiAsi tarp 
jaunuolių, čia irjri dalyvaus 
daugelis tų jaunuolių, kurie 
nors Amerikoj gimę, bet musų 
kovoj už* savo spstinę yra su 
mumis ir karštai remia musu I Mano manymu, ar ne laikas 
darbą —r atvaduoti Vilnių iš jau būt kad draugijos ar kliu- 
plėšriųjų lenkų nagų. bi, norintys turėti vakarą su

Bus ir daugiau pamargini- vaidihimu kreiptųsi prie Biru- 
mų ir žyrrius:ų kalbėtojii, ku- tės dramos skyriaus vedėjo artis- 
rie praneš mums svarbių žinių, to S. Pilkos, kuris su savo jau 
bet apie tai bus paskelbta ve- gerai pralavintais artistais-mė- 
liau. gejais mielai patarnautų už pri-

Visi lietuviai Ir lietuvės reng- einamą atlyginimą. Tuomi.butų 
kimės dalyvauti Vilniaus Die- parama musų taip sakant ga
noje! —M. besniems ir pubjika butų pa

tai,
H. _
J0Si mas. Susirinkimas bus svarbus. 

Niekurių narių buvo paduotas 
SLAl prezidentui skundas delei 
kuopos valdybos apsilenkime 
su SLA įstatais ir šiame susi
rinkime turės būti skaitytas 
prezidento laiškas. Svarbu, tad 
yra, kad visi nariai dalyvautų 
susirinkime

liką varginančios psalmės, tai 
kam tad dar samdyti orkestrą

1 šokiams? Bastųsi gi iš narių 
vienas ant armonikos, kitas bir-1 
bynės, trečias krajaviškai, ant 
smuiko, o ketvirtas dar atsineš-; 
tų pečdangtę, — nu ir dui, 
puikiausia disharmonija. Bet 
nedaro. Tai kamgi daryt tą 
lošimu?

to
SU

BILLY’S UNCLE

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W, 23rd Place
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mand 
darbu busite užga
nėdinti. 1

Tel. Canal J271 
ir 2199

Liet. Auditori-

—r

JONAS MOTERAITES

Persiskyrė su šiuo pasauliu Utarninke, Spalio 5 dieną, 
1926 m., 1 vai. iš ryto, sulaukęs 36 metų amžiaus. Gimė 
Lietuvoj, Kauno rėdyboj, Tauragės apskričio, Dacijonų kai
mas. Amerikoje išgyveno apie 19 metų.

Paliko didžiame nuliudime moterę Anastaziją ir 2 duk
reles, Albiną 9 metų ir Bronislavą 6 metų. Taip pat paliko 
brolį Vincentą Amerikoje. Lietuvoje paliko tėvą, motiną ir 
3 seseles: Oną, Marijoną ir Zosytę ir brolį Juozapą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2300 W. North Avė.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioje, Spalio 8 cL, 1926 m., 8 
vai. ryte bus nulydėtas į Švento Mikolo Arkainuolo Bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Motekaičio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ii 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukrelės ir Brolis

Laidotuvėse patarnaus graborius A. Masąlskis, Tele 
fonas Boulevard 4139.

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS

Mes turime Pa
prastą Namų me
todą gydymui ro
matizmo, kurią 
mes pasiųsim į 
namus 
laikraščio 
tojo, kuris 
lauš. Jei 
skaudėjimą 
muskuluos 
nariuose,.
kenčiate oro per- 

proga išbandyt naują 
atsieina pigiai ir jeuri 

Šimtams. Jeigu jūsų

pasiųsim
kožno šio 

skaity-
reika- 
turite

jūsų 
ar są-

jei jus ’

mainose, štai 
metodų, kuri 
pagelbėjo Šimtams. Jeigu jūsų 
liga yra ir chroniška ir užsisenėjusi 
ir jokios gyduolės jums negelbėjo, 
mes patariam išbandyt šių metodą, 
kurių mes pasiuneiain DYKAI išban
dymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS
Mes neprašom nuo jūsų jokių pini

gų, tik prisiųskti savo adresų. Mes iš
siųsime jums apmokėta pašta DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą, šim
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ji ir jums. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatizmo.

PLEASANT METHOD CO.
Dept. Xll

3624 N. Ashland Avė.," Chicago, III.

Matai Kas Dedasi?

“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.



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Spalis 6, 192o

Lietuvių Rateliuose
Cnicagos “Birutė”

sig.nvrt; jis būvi 
Yorko ir buvo 
mas Birutei už vedėją.

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonio^ gijos zjvai-

Rašo Al. Micevičius
Birutė be vedėjo

Gegužės l d., 1919 metais, 
Aryan Grotto Temple, Birutė 
surengė Stasiui Šimkui išleis
tuvių koncertą, kuris davė 
$1200.00 gryno pelno. Apart 
to dar buvo surengta išleistu
vės Mildos svetainėje, kur su
sirinko. apart biiutiečių, apie 
200 Šimkaus talento garbinto
jų. Savo atsisveikinimo kal
boje susigraudinęs Šimkus 

•verkė, su juo kartu ir susirin
kusieji. Nieko nepadarysi, — 
reikėjo skirtis.

Šimkus išvažiuodamas reko
mendavo kviesti kaipo Birutės 
mokytoją p. Vanagaitį, kas ir 
buvo padaryta.
laivakortę. Tečiaus dėl suvar
žymo imigracijos, p. Vanagai
čio nesulaukėm. Vėliaus Šim
kus pareiškė' norą gryžti ir 
nieko nelaukę pasiuntėm jam 
kelionės išlaidas. Tečiaus lau
kėm 8 mėnesius ir nė vieno, 
nė kito negalėjom sulaukti.

Prisiartino ir sezono atida
rymas, o mes vedėjo neturim. 
Ir štai vieną kartą, po ilgo 
valdybos posėdžių, A. Olis nuė
jo pas mane nakvoti. Susėdę 
vienas vienam gale, antras ki
tam gale lovos, kalbamės, ką 
čia su “Birute“ padaryti, kur 
gauti vedėjas. Taip bekalbant 
puolė man mintis iš Antano 
padaryti chorvedį, žinojau gu

jo butą gero 
patylimo

Nusiuntėm

įtvjkęs is n!w nai“. Publika pasipiktino, re- 
rekomenduoja- cenzistai mus nupeikė, o labiau- 

Keletą šia “Draugas“ •—jis visą pus- 
pasimatymu aš turėjau su juo lapį pašventė, iškoliojo mus be
ir man jis nekaip atrodė. Mat pasigailėjimo, nė kiek nesiskai- 
jis pats nežinojo savo vertė". 
Kviečiau jį dalyvauti Birutės 
koncerte. Man susyk ai rėžė, 
kad' be $150 nfi kojos nežengs. 
Man tolūs jo nusistatymas ne
patiko ir ant kiek gaišdamas 
stengiausi jį laikyti toliau nup 
Birutės.

Tuo kauku “Draugo“ kores
pondentai ar muzikos kritikai, 
jeigu galima juos taip vadinti, 
be pasigailėjimo kritikavo p. 
Pociaus darbuotę Vyčių chore n 
priėjo prie to, kad p. Pocius 
juos pametė, žinoma, mes apie 
tai gerai žinojom ir viename 
valdybos posėdyje daviau su
manymą ir vėl kviesti p. Pocių 
už Birutės vedėją, nepaisant 
kas atsitiko dešimtį metų atgal. 
Karštos kalbos pasipylė tarpe 
valdybos narių. Buvo pusėtinai 
opozicijos, vienok nutarėm dau
guma balsų kviesti p. Pocių. Iš
sirinkom komisiją, į kurią įėjo 
p. A. Olis ir aš. Man ir vėl te
ko ta laime būti kviesliu. Vie
ną vakarą nueinam pas p. Po
cių, kuris sutiko būti ir antru 
kartu Birutes vedėju. Tą žinią 
paskelbėm spaudoje ir ateinantį 
ketvirtadienį per repeticijas 
priešaky choro stovėjo ir mus 
mokino p. Pocius.

Neilgai trukus surengėm sa
vo vedėjui priėmimo pokilį. 
Kvietem rėmėjus ir abelnai Bi
rutės” draugus, kad atsilankytų 
pagerbti musų vedėją ir sukelti 
gerą ūpą. štai atėjo ir tas va
karas. Tečiaus mes, kurie sto
vėjom arti prie Birutės, labai

tydami su žodžiais. Tarp valdy
bos ir p. Pociaus taipjau nebu
vo harmonijos ir pavasariui pra
švitus mos vėl aky rėmės su p. 
Pocium.

Ir vėl ta nabagėlė Birutė pa
siliko be vedėjo. Tai buvo pava
saris 1922 metais. Vasarų šiaip 
taip praleidom. Užėjus rude
niui repetuoti pradėjom su Šai
pai ium, gi valdyba j ieškojo chor
vedžio. Vieną gražią dieną 
spaudoje pasirodė žinia, kad 
bolševikai pašalino p. A. Kve- 
derą. Tuolaikiniai p. K vedei o 
rėmėjai duoda valdybos posė
dyje sumanymą kviesti jj prie 
“Birutės“. Nors keletas musų 
prieštaravom, bet lialsavime per
ėjo ir p. Kvederas tapo pakvies
tas užimti chorvedžio vietų, 

mielu noru ir padare.
(Bus daugiau)

Cicero

kak

PARDAVIMUI
LSS, VIII Rajono valdybos susi

rinkimas bus ketvirtadieny, Spalio 7 . _. .
d., Naujienų name. Yra svarbių rei- rlems nėriniams; kaina: 4^ undjų m at
kalu. — Or«.

Birutės Chorų generale repeticija 
atsibus Ketvergo vakni'e, Spalio 7 d., 
8 vul. vak.. Lietuvių Auditorijoj. Vi
si dainininkai bukite laiku.

— Valdyba

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgepdrto, laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą Trečiadieny, 1 
Spalio 6-tą d., Chicago Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. Susi
rinkimas prasidės kaip 7:80 vai. va
kare. Visi nariai malonėkite susirink
ti laiku, nes randasi daug reikalų 
dėl upsvarstymč.

— I). Gulbinas, Rašt.

kos 3!’/ac, 35c, 38o ir 40c. Vilnonios 
skiautėH dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

■ Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c piRiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj «po pietų.

FRANK SELEMONAViCIUS 
504 W. 33rd St„ prie Normai Are.

Tel. Lafayette 8705—8706

, RUBIN BROS.

LABAI atsakominga šeimyna, ku
ri užlaiko savo n:tmą ir visus ra 
kandus labai švariai, nori parduo
ti savo Bellman grojiklj pianą, sy
kiu su <lang rolelių, pni'duoė už 
$150, įmokėti $20 ir po $10 į mėne
sį, bet Imi turėti gerą paliudymą. 
JOHN BONTNER, 3968 Mihvaukee 
n ve.

pardŲosii huvo gera Angelus 
grojiklj pianą su 107 roleliais, su 
dviem durim kubinei ir platus Pen
ėtus, tą viską dastatysime pirkėjui, 
kuris užmokės mums $120. Mes no
rėtumėm gauti kiek galima dau
ginu cush. Atvažiuokit pasimatyti 
su mumis tuojau. Mr. Augusi Dubro, 
2332 W. Madison St., front.

HAMAI-lEtiE
PARDAVIMUI turiu gerų namų 

po 5-ir 5 kambarius su bungalovv sto- f 
gu. Namas randas 7039 S. Artesian 
avė. Pirmas aukštas karštu vandeniu 
Šildomas, antrame augštė sudėtos 
paipos dėl lyto boilerio Maudyklė, 
elektra, guzas

Turiu irgi po 6 ir 6 kambarius, 
karštu vandeniu Šildomą, 2 ka>ų ga
radžius, aržuolo užbaigimas Parsi
duoda labui pigiai ant lengvų išmokė
jimų.' Taipgi galiu pabudavoti na
mų ant jus loto su savo pinigais. 
Namus galima matyti vakarais, suba- 
tomis ir nedėliomis.

JOHN MEŽLA IŠKIS, 
7018 So. Campbell Avė., 

Republic 4537 
( HICAGO, 1LL.

Brighton Parlf. —■ Keistučio Kliu
bo Dramos Skyriaus susirinkimas 
įvyks Ketvirtadieny, Spalio-Oct 7 d., 
1926 į McKinley Park svetainę, ant 
39-tos ir WestOrn Blvd., lygiai 8:00 
valandą vakare. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, taipgi ne nariai 
kviečiami prisirašyti.

— Oram ietis

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO z

JIESKO darbo
APSIVEDIMAI

INTELIGENTAS vyras (liet.) amž. 
23 metų. Baigiau Paryžiuje komerci
jos institutą. Turiu įpediniotę vertės 
$15,000. Noriu susirašinėti su panele 
arba moterių, priežastis aosivedimo. i 

l prisiųsti savo pa- - - - —i
| Robertson St., Fort Wįlliam, Ont., 
. Canada.

J IEŠKAU darbo už bučerį. Tu
riu 20 metų patylimą. Kalbu 
lietuviškai, lenkiškai, rusiškai 
angliškai. • z

4352 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 0376

ir

kurie visuomet yra su Birute. 
MUsų inteligentija gi dėl neži
nomų priežasčių neatsilankė. 
Abelnai ūpas pokily buvo ne
koks. Bandėm žaisti, kalbėtis 
ir galų gale vakaro vedėjas A. 
Olis pakvietė visus vakarieniau
ti. Mane pakviečia prakalbėti. 
Žinant visą situaciją ir visus 
Birutės užkampius, man lengva 
buvo priminti keletą svarbių 
nuotikių būnant p. Pociui su Bi
rute, ir kuomet keletą sakinių 

' pabrėžiau jau gana karštai ir 
maniau susilaukti aplodismentų, 
kaip tyčia jų nebuvo, tad prisi
ėjo baigti kalbą ir statyti klau
simą: kaip ilgai mums teks 
darbuotis su p. Pocium. Kalba 
kiti kalbėtojai, dainuoja, groja. 
Kalba ir musų vedėjas, pareikš
damas, kad Birutei, kaipo mu
zikos draugijai, ištiesų prisieina 
užimti Chicagoje pirmą vietą 
tarp lietuvių.

Pradėjom darbą. Repetuo
tam, didinam chorą. Pairus Vy
čių chorui keletas dainininkų iš 
Vyčių choro prisirašė, • o ypa
tingai jų didžiausias stulpas,— 
p. Krasauckienė, kuri ir šian
die prie Birutės uoliai darbuo
jasi. Neilgai trukus duodam 
pirmą koncertą American Bohe- 

rauskui koncertą ir jis pasiža- m*an svet. Chorą p. Pocius la- 
dėjo dviem savaitėm prieš sta- ^era* ' prirengė ir paliko 
tymą minėtos operetės atva-1 gražaus įspūdžio, 
žiuoti ir padėti sumokinti, 
perstatymo vakare užimti __
gento vietą. Viskas gerai. Atė- Jam &ero UP°’ 
jo jau ir tos dvi savaitės. 1_., 
Petrauskas su !

mokinti. Bet 
dėjau aiškinti, 
kvėpuoja da 
ir parinkus iš

sunku ir
A. Olis

sezono
jau buvo

mes artistų 
pasitarimo, 

“arijų“ ne- 
nevargin- 
programą 

su geru 
nusisek i-

na gerai, kad 
pianisto, bet neturi 
kaipo chorvedis. Tas nieko, 
tini progos išmokti. Tą aš jam 
ir pasiūliau. Išpradžių atrodė 
jam, kad nėra jokios galimy
bės, kad jis negali choro su- 

kuomet aš pra- 
kad birutiečiai 
Šimkaus dvasia 
repertuaro dai

nas nebus keblumo, 
neatrodė jau taip 
ketvirtadienio vakare 
užėmė vedėjo vietą.

Rengėm atidrymo
koncertą. Primadonų
gana geras skaičius. Jomis va
dovavo Bakauskaitė, Pocienė ir 
Gugienė. šaukėm 
susirinkimą dėl I 
kad bereikalingai
dainuotų ir publikos 
tų. Sudarėm gerą 
ir koncertas perėjo 
dailės ir medžiaginiu 
nni.

Viskas gerai, bet vedėjo ne
turime. Antanas choro negalė
jo mokinti. Tuomet kreipėmės 
prie to geraširdžio Petro Sa
paliaus, kuris ir vėl apsiėmė. 
Tada mes gavę nuo p. Petraus
ko naują 3 aktų operetę “Ves
tuvės” pradėjom sparčiai mo
kintis. Birutė surengė p. Pet-

Sulaukėm jau ir rudens.'Su pirmu laišku 
Oras vėsus. Prasideda visokie] 
parengimai salėse, draugijų su
sirinkimai irgi darosi skaitlin- 
gesni. Bet pereitas sekmadienis 
buvo nepaprastas* - - tikras va
saros karštis. Pad parengimai ir( REIKALINGAS partneris į bu- 
SUSirinkimai tą dieną buvo la- černę ir grosernę; vieta gera ir biz- 
bai skysti.

Vakarinės Žvaigdės Pašelp. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
buvo neskaitlingas ir trumpas. 
Tik aptarta svarbesni reikalai,1 
o visi kiti palikti sekamam su
sirinkimui.

JIESKO PARTNERIŲ
i nis daroma geras. Gera proga geram 
žmogui. Kad ir nemokanti išmokin
siu. Kreipkitės į

NAUJIENAS 
1739 So. Halsted St. 

Box 865

"T—

REIKIA DARBININKŲ
MOTORŲ

Uš $265 nupirkkit mano gražų 
$850 vertės riešutinį grojiklį pianą 
su prijungimu mandolinos, varto
tas tik 4 menesius. Duosiu rolelius 
ir Penčių. Išmokėjimais atsakan
tiems žmbnėms. /

MB. VVALTER, 
1723 S. Ashland avė.

ESU priverstas parduoti sa
vo grojiklj pianą, A-l stovyje 
už $11(1, yra didelis pasirinki
mas* rolelių ir benčius. Priimsiu 
$69 cash, o kitus po $10 į me
nesį. 6512 S. Halsted St., 1 fl.

TURIU parduot du bizniu pir
mos klesos bučernę arba bar- 
bernę su pulruimiu arba mai
nysiu j lotą, mažą namą arba 
automobiliaus. Atsi.šaukit

4550’/j So. Kedzie Avė.
Tel. Hemloek 5939

SAVININKAS turi parduoti 7 
kambarių rezidenciją, yra garažas, 
>0 pėdų lotas, karštu vandeniu šil
domas, tile virtuvė ir vana, už ge
niausi pasiūlymą, 1831 Oakdale avė. 
I’ališadę 3153.

2 lotai ant pardavimo ant West- 
ern Avė., 100 pėdų į Šautus nuo 
69-tos. Kampas parsiduoda 73,- 
000. Savininką galima matyti 
nuo 3 po pietų iki 9 vakare ant 
antrų lubų iš fronto 938 W. 
33rd St.

MOTERŲ pagelbininkių į virtuvę, 
$15 j savaitę. Indų plovėjų, $1’5-$ 18 
į savaitę. Ix)vlį taisytojų, $15 į sa
vaitę. Virėjų, $25 j savaitę, į dirb
tuves, $18 

.namų, $18
SOUTH

j savaitę. Prie apvalymo 
Į savaitę.
PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
4191 So. Halsted St.

Kampas 42nd St., 2 fl.

PROGA SHOEMAKERIUI
PARDAVIMUI arba mainymui 

shoe repairlng shop; parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto. Kas 
norite įsigyti gerą biznj pasisku
binkite. Kas pirmas, tas laimės. 
Kreipkitės pas F. G. LUCAS A CO., 
4108 Archer Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investmenl 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716
> i ■■■■■■■■ i .............

T MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

Vfes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
nokinimo anglų kalbos, matematikos, 
4igh School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos * kreditai priimami Illinois 
State Universitete.
Universal Preperatory &

Commercial School
J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 

3301 So. Halsted St.
(Kampas 33 gatves, 2 lubos)

PARDAVIMUI arba mainymui gro- 
sėmė. Parduosiu už maža kainą. 
Kreipkitės 3112 W. 43rd St.ISRENDAVOJIMUI

apsirikom, nes atsilankė tik liefl Naujų ligonių nėra; yra viė- NUQM0N krautuvS su a(. be 
nas nuo seniau sergantis, W. pagyvenimo. Buvus barbernė, bet ga- 
Strumila; jis randasi ligoninėj,^ima visokį biznį uždėti. Labai ^pato- 
padaryta operaciją, kuri nusi
sekė ir greitai bus sveikas.

Buvo plačiai apkalbėtas bu
siantis kliubo vakaras- vasario 
6 d., 1927 m. Išrinkta komitetą 
iš 5 narių, 
to vakaro pienus.

vra vie-

gi vieta, lietuvių apgyventa. Kreip
kitės prie savininkės, ant antrų lubų, 

I užpakalyj.
1 4934 Wk 15th Street >
| Cicero, III.

MOTERŲ darbui naktimis į dirb
tuves, nuo 6 vakaro iki 12 naktį, 5 
vakarus į savaitę. Ateikit šiandien 
pasirengusios darban.

GRABAMS EMPLOYMENT 
AGENCY

833 Milwaukee Avė., 2 fl. 
Kampas Elston Avė.

BESTAURANTAS ant pardavimo 
arba mainymo. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Savininkas mainys ant 
namo ar lotų. Galima pirkti su 
mažu įmokčiimu.

C. P. SL’BOMSKIS & CO.
5833 S. AVestern avė.

RENDAI fintas 5 ruimų, inaudy 
kuris paruoš visus nė, elektra. 1-mo.s lubos, 3219 South 

Auburn Avė.

Spalio 3 d., Į.iupsybė^ 
tainėj turėjo savo vakarą ita-' 
lai. Sekantis gi parengimas bus 
lietuvių. Tai spalio 8 d. - 
niaus Diena. Visi lietuviai daly
vaukime, nes tai musų pareiga.' 
įžangos jokios 'nebus. Už tai 
bus turtingas programas ir ge
ri kalbėtojai. Dabar yra pla
čiai skleidžiami spalio 8 d. pla-( 
katai, kurie patraukia visų do- 
mę, nes juose yra ir dail. M. 
šileikio karikatūra.

Tad visi penktadieny buki
me U uosy bes svetainėj. —D.

SIŪLYMĄ^ KAMBARĮ^
RENDAĮ kambariai dėl pavienių 

vyrų, su valgiu ar be valgio. Gera 
Vii- vieta pakeleiviams. Kreipkitės 2113 

So. Halsted St.

sve-

Pranešimai

REIKIA patyrusių veiterkų, nerei
kia dirbti nedčlioj.

2502 So. Wabasb Avė.

REIKIA merginos namų darbui ir 
biskį skalbti. Duosime kambarį ir ge
rą valgį ir $10 į savaitę.

4032 W. Van Buren St.

BARGENAS. Pirmos rųšies gro- 
iiklis pianas turi būt parduotas tuo
jau, man kainavo $800, atiduosiu už 
$115, su benčiumi ir 60 rolelių. Ati
duosiu išmokėjimais. Klauskit MR. J. 
DOMBRAUSKI, 0136 So. Halsted St. 
1 flatas frontas.

REIKIA merginos namu darbui, 
prie mažos šeimynos, geras namas.
Saginaw 3343.

KAMPINE groserne ir delikatesen 
pigiausiai parsiduoda. Priežastis liga.

558 W. 42nd Place

bai gerai •
atva-1Sraiaus

publika, kurios buvo pusėtinai, 
pasveikino gana gražiai ir pri-

P-ą Pocių
C 

d iri-

‘ ___;;M. Koncertui praėjus sėkmingai
Sarpalium pra- nutarėm statyti muzikališką vei- 

kaituodami dirba, mes gi vai- kalą “šienapiutė“. Va
dyboje, kurioje tvarkos nebu- dovaujančią rolę turėjo p-lė Ra- 
vo, reklama rūpinamės. Čia 
savo gerą širdį parodė A. Olis, 
kuris padėjo man visame ka
me, nebūdamas visai valdybos 
nariu. Atėjo ir diena persta
tymo. Tai įvyko Aryan Grotto 
Temple. Publikos buvo suvirŠ 
800 ir musų didelių išlaidų ne
padengė, o ir abelnai veikalas 
jokio įspūdžio chicagiečiams 
nepadarė. Mums irgi ūpą nu- nurodė, jau senai niekur neda- 
puldė, nes nepaisant to didelio gyvauja ir nedainuoja.-Taigi te- 
nuovargio, dar ir deficitą rei-(ko mums mainyti planus. Ir 
kėjo ant savo nugaros užkrau- &tai p. Pocius, tikrai ant nelai- 
ti. Ir taip baigėm sezoną.

Vasaros metu repeticijų ne
turėjom, tečiau buvo skaito
mos prelekcijos apie muziką. 
Choras pamaži mažėjo ir mes 
priėjom vėl prie to 
klausimo: kur

kauskaitė. Kreipėmės prie p. 
Petrausko, prašydami leidimo 
statyti. Bet p. Petrauskas at
sakydamas ant to paties musų 
jam rašyto laiško pastatė šito
kias išlygas: duosiu statyti, te
čiaus artistus turit imti tokius, 
kokius jums nurodysiu. Žinoma, 
mums tas nepatiko, o antra, tie 
artistai, kokius p. Petrauskas

- Imės, pataria statyti “šventoji 
Naktis“. Tai visai menkos ver
tės veikaliukas, išleistas Vargo 
nininkų Sąjungos. Pradedam 
mokintis. Nepatinka mums, te
čiaus kenčiam. Atėjo diena sta
tymo. Svetainėj vos apie 150 
publikos, ūpas blogas. Pradėjom 
kukuoti, bet jš /nieko visgi nie-

svarbaus
gauti vedėją.
vedėjas.

laiku pasirodė ką galima padaryti. Taigi va-
Naujas

Chicagoj tuo 
mums mažai žinomas p. A. Kve-' karas praėjo kaip medžiaginiu, 
deras, kurį bolševikai buvo pa- taip ir dailės žvilgsniu “mizer-

.’ RĖKDAI frontįnis švarus kam- 
baris, dėl merginų arba vedu
sios jįpros. Kreipkitės nuo 6 iki 
9 vai. vakarais.

3856 So. Lowe Avė. 
1-mos lubos frontas

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuriu mokestys yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
pirversti pasielgti png; 1 konstituci
ją. -^-Sekretorius.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks Spalio 6 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra labai svarbių reikalų ap
svarstymui, taipgi išgirsite raportą 
delegatų iš SLA. II apskr. konfe* 
rencijos. Atsiveskite ir savo drau
gus prirašyti prie 36 kp.

— A. Mareijonaitė, Sekr.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks Spalio 6 d., 1920 m., 
Maik White Sųuare svetainėje (Li- 
brary Room) 29 ir Halsted gatvių. 
Visi Jaunuoliai-ės ir jų tėvai atvykit, 
į šitą susirinkimą, nes pereitas mi
tingas buvo atidėtas ir bus daug se
nų ir naujų dalykų apsvarstyti. Visi 
turit neatbūtinai atvykti, 
prasidės 
kitę!

Tel. Yards 7282
Res. Tėl. Hemloek 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojąm. Už- 
1 alkom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

DASTATAU anglis Southern 'Illi
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. Tel. 
Boulevard 1035. »

STOGDENGY8T®
Jūsų ‘ stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. ' Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkSj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOF1NG CO., 8411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

Mitingas r 
8:30 vai. vak. Neužmirš-'

— Al. J. Schultz, Rašt.

Sidės Lietuvių Draugijų Sa- 
mėnesinis susirinki-

North 
ryšio Delegatų 
mas įvyks Seredoj, Spalio 6 d., 8 vai. 
vak. pas Smalelį, 2047 N. Oakley 
Avė. Visi delegatai malonėkit pribū
ti taiku, ne« turim daug svarbių rei
kalų dėl apsvarstymo.

-- Valdyba

Jaunosios Birutes muzikos ir dai
nų pamokos įvyksta Ketvirtadienyj, 
Spalio 7-tą dieną, Mark White Sųuare 
svetainėje, 7:30 vai. vak., o vėliau 
tėvų susirinkimds. Visi bukite laiku, 
turime daug naujų reikalų ir daug 
neužbaigtų, kurios būtinai reikia už
baigti ant šio susirinkimo.

— Sekretorius

Joniškiečių Labdaringos ir Kultū
ros Kliubo susirinkimas įvyks Spalio 
9 d., 8 vai. vakare, Raymond Chapel 
svetainėje, 816 W. 31st St. Kviečia 
visus narius būti ant susirinkimo.

— Komitetas

KRAUTUVIŲ FIKčERfAI
Grosemhi, Bu- 
černių, Delikate- 1 
ssen, Reatauran- 
tų, Kendžių, Bo- 
kernių. Musųr kernių.

specialumas, Geras patar 
na vi mas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

• "ATIDA"

DABAR TURIME DAUG GERŲ 
DARBŲ

Vyrų prie cinos, $40 į savaitę. Prie 
mėsos kapojimo, $30 į savaitę. Aifto 
mechanikų, 75c į vai., į dirbtuves, 
55c j vai., pasiuntinėjimui, $27.50 į 
savaitę. Assemblerių, 60c į vai. Dar
bininkų, 50c j vai. Janitorių ,$28 į sa
vaitę, į dirbtuves l>erniukų, $18 į sa
vaitę. Prie išsiuntinėjimo klerkų, $30 
į savaitę. Steam fiterių, 70c į vai. 
Trukerių, 50c į, vai. Mašinistų, 75c 
į vai. Prie bočkų, $35 į savaitę. Vi
rėjų, $40 j savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St. 
Kampas 42nd St., 2 fl.

REIKIA vyrų išnešioti premiums 
šeimininkėms ir biznieriams, kad pa
raginus juos, kad jie atsilankytų į 
masinius mitingus, kur užkandžiai 
bus dalinami ir dykai dovanos. Mi
tingai kas vakarą. Mokėsime algą ir 
komisą. Geri vyrai gali uždirbti nuo 
$35 iki $100 į savaitę. Mes išmokin
sime pradedančius. Del informacijų 
pasimatykit su

RAZDIK & ČO.
1826 So. Halsted St. 1

REIKALINGAS šiauČius, tuo jaus 
kreipkitės ir dirbkit. A. Stanevičia, 
751 W. 32nd St.

REIKALINGAS siuvėjas prie tai
symo ir prosinimo senų rūbų. Turi 
būt patyręs tame darbe. S. Alekno, 
2537 W. 63rd St.

REIKALINGĄS patyrę8 ir 
dęs bučeris. Bardas ir butas, 
mokėti lenkiškai kalbėti.

3355 W. 38th Street

AUTOMOBILIAI

neve-
Turi

TIKRA NAUJIENA
Studebaker išleido naujus karus 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
___ ___________ ______ ___ šinėrlja, bet body yra visai naujos 
kirnif indpdi/durk Inno’im diados, 4 tekinių brakes. Kurie ma- Kimų, dnaeau auris, įaugus, note pirkti ar mainyti j seną atva. 
padlagas ir t. t. Atlieku dl- žinokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
delius ir rnazus darbus, 
greitai ir pigiai. Patarimas 
veltui.____________________ «=>

Statau namus ir garadžius. 
Taipgi turiu planus pasirin-

S. A. ZOLP
927 W. 34th PI. 

Phone Boulevard 0527

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARUAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir švie- 

, žios mėsos jstaiga. Gera vieta. 4511 
S. Hermituge avė.

PARDAVIMUI buėernč ir groser- 
nė, turi būti parduota šią savaitę pi
giai, iš priežasties nesveikatos; kas 
pirmas tas laimės.

4201 So. Maplevvood Avė.

namai-zeme'"
EKSTRA. Namas labai pigiai, par

duodu dėl užbaigimo morgičių. 4956 
So. Artesian Avė. po 6 vai. vakare.

3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS. 
Sun parlorai, modemiški, ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

PETEB BAYS

IŠMOK Barberystės, nuolat dar
bas, uždirbsi ko! mokinsis. Asmeni- 
ičs instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarais. Weeden’s, 1253 W. Madi- 
son Street.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street.

PARDAVIMUI. Aš visai pasitrau
kiu iš biznio, parduosiu kampinį 
namą, yra 2 krautuvės ir 2 fintai. 
Namas yra gerame stovyje, turit 
pamatyti, knd įvertinus, tai yra 
A—1 kampas, kaina $14,000, turit 
turėti mažiausiai $5,000 cash.

Benj. Neuberg, Savininkas 
254 West 47th St.

Telepbone Boulevard 8940. \

PARDAVIMUI up-to-date 9-4 kam
barių apt. kampinis, tile ir shower 
vana, 5 karų garažas, garu šildomas. 
H. BOEGE, 5759 N. Artesian Avė.

BARGENAS CICEROJ
TURIU parduoti savo 2 flatų mū

rinį namą, po 5 kambarius, aržuolo 
trimas, garažas, garu šildomas, ge
rame stovyje, kaina tik $13,600, cash 
$6,000. Savininkas

1937 So. 49th .Avė., 1 fl. 
Cicero, III.

NAMAS ir nedidelė groserne 
pardavimui pigiai, gražioj vietoj 
visokių tautų apgyventa, biznis 
gerai išdirbtas. Priežastis ne-' 
sveikata, 834 W. 53rd Place, 
Tel. Praspect 3246.

CLEARING
Puiki proga dėl lietuvių šei

mynos, kampinis bungalovv, kar
štu vandeniu šildomas, su deli
katesen krautuve iš fronto. Vei- 
kit greit. 5700 W. «4th St.

2 aukščio medinis namukas 
išsimaino į biznį, biznis gali bū
ti visokios rųšies. Netoli Chica
gos mainyčiau j mažą farmą ar
ba į bižniavą namą. Savininkąs 
į storą. 2523 W. 47th St.

Rudeninis Terminas
Drafting, ' Designing ir Dress- 

making • dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesafc Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison St., Chicago, III.

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose /nokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tine Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me'važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERTNG 

SCHOOL
1507 W. Madiaon Street
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