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Mussolini vėl bandyta 
užmušti

Ir “darbininkų opoziciją 
Stalinas paklubdė

Praneša apie politinių kankini 
_ mus Rumanijos kalėjimuose

______________—_

Italu diktatorius vėl ban 
dyta nužudyti

Maskvos valdžia laimėjo 
antrą pergalę

\nteo Zamboni, 18 metų sūnūs 
Bolognos spaustuvininko, šo
vė Mussolinį, bet nepataikė, 
šovikas buvo fašistų minios 
sudraskytas

BOLOGNA, Italija,'XI. 2.— 
Italijos diktatorius Mussolini 
vėl bandyta nužudyti, tečiau 
jam ir šį kartą pavyko ištrukti 
sveikam.

Pasikėsinim s buvo padarj- 
sekmadieni, apie

5:40 vai. vakaro.
Mussolini ką tik buvo an’ei-1 

dęs stadioną, kur jis 
Mokslui 
ryme, 
biii važiuoti, 
gal apie 
vaikinas, 
minią arčiau, šovė į diktatorių.

(iui\ vavu
Kelti Kongreso atida- 

Jam įsisėdus į automo- 
vienas jaunas,'

aštuoniolikos metų 
piasispraudęs pro

nio krutinę, kliudydama jo 
švarko atklapus ir nudrėkscia- 
n.a nuo k Ritinės ordenus. ir 
įsmigo į šalia sėdėjusio Bolog
nos burmistro rankove. Mus- 
solini nebuvo sužeistas.

Pasigirdus šūviui, juodmarš- 
kinių minia tuojau puolė šovi- 
ka, bandžiusį paleisti dar vie-
na šovinį, bet

lioms minutėms jo nebegyvas 
kūnas buvo valkiojamas pi, 
įtūžusią fašistų minią, spardo
mas ir visaip niekinamas.

Vėliau paaiškėjo, kad jaunas 
Mussolinio puolikas buvo An- 
teo Zamboni, vieno Bolognos 
spaustuvininko su nūs.

Darbininkų opozicijos”
Medviedievas ir šliapniko- 
vas, irgi atsiklaupę prieš Sta
liną atšaukia savo herezijas

vadai,

arba “B 
susitaikę

MASKVA, XI. 2. — Sovietų 
valdžia laimėjo antrą pergalę 
ant opozicijos.

Praeito šeštadienio vakarą ji 
paskelbė SSSR komunistų par
tijos konferencijoje, kad Med
viedievas ir šliapnikovas, “dar
bininkų opozicijos” 
opozicijos” vadai. 
Stalino va’.džia ir
herezijų atšaukimą.

“Daibininkų opozicija 
rodė dar 1921 metais, 
dama su Lenino ekonomine 
litika. Pastaruoju laiku ji 
vo prišlijus prie opozicijos 
ko su Trockiu, Zinovjevu 
Kamenevu plieky, tečiau 
pastarieji praeito spalių mėne
sio 16 dieną nusilenkė Stalinui 
ir padarė nuodėmių atgaili’, 
prisipažindami kaiti esą, Med
viedievas su šliapnikovu atsisa-

atsiklaupė, 
“paklaidas.

pasi
tiesti tik-

po
bu- 
jlo-

atšaukdami savo

di- 
nes,

seniausia ir 
opozicijos dalis, ku-,
dagi pačiam Leni- 

del to, kad tuo vi- 
tapus galutinai su-

mušti ii k°’ kad žingsnis turį; 
. |R- tižiausios politinės svarbos, 

'pirma, jie buvę 
atkakliausia 
ri priešines 
nui; antra, 
sa opozicija 

Itriuškinta.
Medviedievas ir šliapnlkovas 

.pykino valdžią ypač 
Netrukus po to generalinis užsienių komunistus 

fašistų partijos sekretorius, Tu- “gauja .pakalikų, 
rati, išleid 
šistams, ki 
“pirmas tt 
padarytas, 
bausti kiti

Italijos 
Emanuelis 
Mussoliniui 
m i ngo 
rankos, 
siskubinusių sveikinti diktato-

) proklamaciją 
irioj jis sako, 
isybės mostas 
Dabar turi būt

tuo, kad 
vadindavo 

tarnaujančių 
fa-įtik už Rusi jos auksą”. Jis taip-

kad jau reikalavo, kad butų leista 
laisvai importuoti iš užsienio 
manufaktūros prekes, idant 

sąmokslo dalyviai.” .patenkinus valstiečių reikalavi- 
karalius Viktoras mus, tuo tarpu kai valdžiai at- 

pasiuntė'rodė, jogei tokia politika reikš-

nu

tuojau
sveikinimą dėl lai-|tų pavertimą sovietų sąjungos 

ištrūkimo iš žudeikos (svetimų kapitalistų kolonija.
Kiti pirmiausiai pa-Į -----------------

Jungtiniu Valstijų legacija. Siunčia J. V. karo laiva 
j Hondurasą
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Kalinių kankinimas Ruma 
uijos kalėjimuose

žandarai kankinimams vartoja 
inkvizicijos priemonės — 
žn voles. įkaitinta srele/,i, ver-
7.t IIVIIS

Vienas 
darbi- 

i Kiši 
vyriausybės 

laikomas 
praneša

Bori.; Stepanov, buvęs 
ninku unijos sekrelorius 
ne ve. B u man i jos 
areštuotas ir da 
kalėjime, slaptu keliu 
apie tai, kaip politiniai kaliniai 
kankinami 
muose. 
rašo:

“Kai 
įėjimą, 
ko nuo 
kvotimą 
darai laikė mano kaklą suspau
dę didelėmis geležinėmis žnyp
lėmis. Paskui jie mušė mane 
guminėmis lazdomis, kol aš ne
betekau sąmonės.

“Kai trims valandoms 
slinkus aš vėl atidariau 
jie pareikalavo iš manęs 
draugų adresų; man atsisakius 
duoti, mušimas guminėmis laz
domis prasidėjo iš naujo. Pas
kui jie mano rankas suveržė ge
ležinėmis grandimis 
įkaitinta geležim, 
ši iubais 
nualpau.
kalėjimo urvą iki 
to.”

Stepanovo ir kitų areštuotų 
politinių teismas prasidės Bu-

Meksikos vyskupai kuni 
gai lenda j kanapes

i.Vc:ts ir
mėnuo 

ivysku-
Meksi-

kalė i i-B u man i jos 
Stepanov apie save Slezeviu,is i ii C; 1.1: p.j i- 

rašo Lietuvos Rusiji-s s..ilgumo 
, i • i 1 paktą.mane atgabeno į ka-| 

n u vi l-l ,
Prasidėjo C-oOD aha!

tik
žandarai tuojau

™:\S^rq$SSR vėl kalba apie susi
artinimą su Amerika

MEKSIKOS M1E 
2. — Kovai tarp lt 
valstybės jau ketvirtas 
tęsiantis, katalikų ar. 
pai, vyskupai Ii kurijai
koj vi. u r ėmė skipsiytįs, bijo
dami areštavimo už savo kur
stymus žmonių prieš valdžią.

Maištui ()..:;acos, Guanajua- 
! tos ir Durango valstijose, val
džios įsitikinimu, yra katalikų 
dvasiškijos kurstymų vaisius. 
Didesni neramumai pasiieiškia 
ypač Oaxacos valstijoj.

Sako, kad apie generolą Fe'- 
rando Gonzalcsą, kurs prezi
dento Porfirio Diazo Lukais 
buvo kariuomenės štabo virši
ninkas, susispietę apie penki 

i tūkstančiai sukurstytų indėnų. 
įGen. Gonzales yra katalikų ku
nigų šalininkas.

pra- 
akis, 

mano

ir degino 
pagaliau taip 

ėmė veržti, kad aš vėl 
Mane įmetė į tamsų 

rytojaus ry-

Ex-kaizeris turi mokėt 
Olandijai taksus

1IAAGA, XI. 2. — Tarp 
Olandijos vyriausybės ir buvu
sio Vokietijos kaizerio Vilhel
mo iškilo nesusipratimų. Ex- 
kaizeris mat atsisako mokėti 
savo pajamų mokesnius. Į Dooi- 
ną buvo atvykęs mokesnių in
spektorius paaiškinti Hohenzol- 
lernui, kad dabar, kai jis jau 
yra atsiskaitęs su Vokietijos 
valdžia, jis, gyvendamas Olandų 
žemėje, turi mokėti privalomus 
pajamų mokesnius, kaip ir vi
si kiti gyventojai.

Buv. caro giminaitis ve
da Amerikos milionus
NEVY YORKAS, XI. 2. — 

Iš Paryžiaus gauta žinių, kad 
rusų didkunigaikštis Dimitry 
Pavlovič, buv. caro Nikalojaus 
II giminaitis, susižiedavęs su 
Miss Audrey Emery, Ameri
kiete, paveldėtoja 40,000,000 
dolerių turto. Išguitas iš Rusi
jos Dimitry gyvena Paryžiuj; 
tenjau vieši ir Miss Emery su 
savo motina.

LONDONAS. XI. 2. — Sun- 
day Observer’o korespondentas 
Maskvoj praneša, kad įtakin
guose rateliuose manoma, jogei 
neti ukus bus pradėtos pertrak- 
tacijos dėl atsteigimo 
linių politinių 
santykių tarp
Jungtinių Valstijų, 
kad sovietų vadžia pasiruošus 
eiti į didelius kompiomisus 
skolų atsiskaitymo klausimu.

Girta ir kruvina plėšikų 
puota

norma-
ir ekonominiu *
Sovietijos n

Manoma,

Septyni asmenys žuvo 
vežimų kolizijoj

Trys plėšikai ir vienas polici
ninkas nušauti, du sužaloti

DAYTON, Ohio, 
Vakar automobiliui susimušus! 
su gatvėkariu ir dideliu troku, į, vidun, 
septyni asmenys buvo užmušti, 
o kiti šeši . užaloti, trys jų 
ti rbut mirtinai.

Užmušti yra 
1 ozzj, 37 metų, 
vaikai, taipgi du 
Jo-eph Capozzi, užmuštos m o-j 
tėviškės vyras, troko šoferis iri 
dar viena moteriškė, rTances • 
Alio, pavojingai sužeisti. I
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Francijos socialistu parti- 
, ja leis dienraštį

♦ _______________

Ketink t oriu tn )>uh l.eon Bluni, 

socialistu lyderis at.dovu • i bute

No. 258

Lietuvos žinios.
Nauji įstatymai

KAUNAS, X. 7. -- Vidaus 
Beikalų Ministerija yra paruo-

-----------  rišusi ir jau įteikusi svarstyti
PABYžIUS. XI. 2. — b ran-j Ministerių Kabinetui šiuos įs- 

cijos socialistų partijos taryba tatymus: savivaldybių mokes
ni! tarė nuo pradžios ateinančių’ 
1927 metų pradėti leisti Pary
žiuje socialistų dienraštį. Dien
raščio leidimas pagrįsta 2 milio-! 
nais frankų kapitalo. Vyriau-! 

.siuoju redaktorium bus Leon | 
Blum, atstovų buto socialistų 
frakcijos lyderis.

DETROIT, Mich., XI. 2. — 
Highland Gourt apartmentuose 
sekmadienio naktį trys banditai, 

1—du vyrai ir viena moteriškė 
j— turėjo girtą puotą, pasibai- 
Igusią šaudymais ir mirtini vi
sų trijų banditų ir vieno polici
ninko.

i' Banditams girtuokliaujant,| 
matyt, tarp jų kilo vaidų ir į 

■paskui kova. Kaimynai, išgir
dę šaudymą, davė žinią polici
jai,. ię kĄi.ta atvykus bandė jei- 

, vienas banditų, pra
vėręs duris, paleido keletą šu-l 
vių, vieną policininką nudėda
mas vietoj, o kitus du sužalo
damas. Bet čia ir jis pats, 
vieno policininko kulipkos pa- 

asloj negy-

Mis. Bose Ga- 
i: keturi jos

kiti vaikai, taikytas susmuko

Persų reakcininkų 
vadas pašautas

TEHERANAS, Persija, XI 1. 
— Praeitą šeštadienį čia gatvėj 
buvo mirtinai pašautas aukš
tas dvasiškis ir medžlizo (Per
sų parlamento) narys, Modares, 
stiprios reakcinės partijos va
das. Spėjama, kad jį šovęs so
cialistas policininkas. Vienas 
krautuvininkas taipjau buvo pa
šautas.

UŽSIMUŠĖ ŠOKĘS Iš 15 VIE
ŠBUČIO AUKŠTO

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

WASHINGTONAS, XI. 
Vaši ngtono v y r i a u sy bė
vienam savo kai o laivų 
fieldse, Nikaraguoj, 
plaukti į Ceibą, 
amerikiečiu 
apsaugoti.

2. — 
įsakė 
Blue- 

tuojau
Hondurase, 

gyvybei ir turtui

NEW YORKAS, XI. 2. — 
Netyčia iškritęs, ar pats šokęs 
pro langą iš penkiolikto Roose- 
velt viešbučio aukšto užsimušė 
Thomas Carter, skepetaičių fab- 
rikininkas.

2.XI.
taryba 
vidaus

Swifto namai sudegė

DENVER, Colo., XI. 2. — 
Gaisras sunaikino čia Chicagiš- 
kio skerdyklų magnato Swifto 
namus.

Keturi asmenys, kits ki
tą gelbėdami prigėrė

Australija skelbia 
$30,000,000 vidaus 

paskolą 
_______ i__

SYDNEY, Australija, 
— Australijos paskolos 
paskelbė $30,000,000
paskolą iš 5l/j nuoš.,i grąžinamą 
per šešis, vienuo'liką ir šešioli- 
ką metų. Paskola bus suvarto
ta viešiems krašto darbams.

Po to policininkai įėję vidun 
• rado kitus du banditus — vy- 
’rą ir moteriškę — gulinčius 
negyvus, matyt, pirmojo bandi
to anksčiau nušautus.

Paaiškėjo, kad abudu užmuš
tieji banditai buvo paskilbę 
bankų ir pašto plėšikai — Wil- 
liam Jonės Olsen ir James 
Caniffe, kitaip vadinamas J. 
B. Quinn, — senai ieškomi už 
žmogžudybes ir bankų plėšimus 
New 
Long 
riškė

Jersey, New Yorkė ir 
Islande. Jų sėbre mote- 
nežinoma.

Įregistravo stipry že
mės drebėjimą

Chicagos Universiteto seis
mografas vakar vakarą Įregis
travo stiprų žemės drebėjimą, 
kurs 
vai. 
apie 
gos.’

tęsės nuo 7:46 iki 10:15 
Drebėjimas turėjęs įvykti 
2,100 mylių nuo Chicago-

Lenkų jurų karininkų 
byla i

,----------- (
VABšUVA, X. 13. (Elta).— 

Šią savaitę Varšuvos apygardos 
karo teismas nagrinėjo visoj 
būrio lenkų jurų karininkų by
lą už eilę apgavimų, kyšių ėmi
mą ir šiaip įvairių nusikalti
mų sąryšy su apgaulingais 
medžiagos tiekimais lenki/ karo 
laivyno reikalams. Svarbiausia 
kaltinamas lenkų jurų kapito
nas Bartoševičius. 'Poliau fre
gatų jurų vyresnieji ir jaunes
nieji leitenantai. Toje pat bylo
je traukiami tieson dar buvęs 
Lenkijos karo laivyno vadas, į 
vii eadmirolas Poremskis ir 
buvęs Lenkijos karo ministe-1 
rijos technikos skyriaus virši
ninkas. vienas brigados gene
rolas.

šios bylos ku.į laiką negalė-1 
jo iškelti dėl pačio karo teis
mo sudėties, būtent, teisėjų 
dalis buvę,rperdai>g palankus 
Bartoševičiui ir jo sėbrams.

nio įstatymo pakeitimas, įsta
tymas gimimo, mirimo Ir ve
dybų aktams, pilietybės įstaty
mas, statybos įstatymas, tiky
binėms organizacijoms regis
truotis įstatymas, kovos su už
krečiamomis ligomis įstatymas.

/Baigiami peržiūrėti ir dabar 
šią savaitę bus įteikti Ministe- 
rių Kabinetui sekanti įstaty
mai: policijos įstatymas, tary
bos įstatymas, higienos ir sa
nitarijos įstatymas, evangelikų- 
liuterių bažnyčios įstatymas.

Ruošiamas pasienio policijos 
pertvarkymo įstatymas, kuriuo 
numatoma sutaupyti metams 
80.000 lt. ir tiksliau suskirstyti 
pareigos.

šie visi įstatymai, tikimasi, 
dar šioj Seimo sesijoj bus ap
svarstyti ir priimti.

Be to, tenka patirti, kad Min. 
Kabinetas rugsėjo 24 d. panai
kino žydų tikybiniems reika
lams centralinę tarybą, kuri 
buvo sudaryta p. Endziulaičio 
tikslu rinkimuose palaikyti re
akcingąją žydų visuomenę.

Profesinių Sąjungų 
judėjimas

KAUNAS, X. 14. — Pasku
tinėmis dienomis įsikūrė Vals- 
tylw Tarnautojų Prof. Sąjun
gos Vidaus Beikalų Ministeri
jos žinybos skyrius. Valdybon

Didelės audros Europoj
išrinkti: pir. Ig. Augustavičius, 
sekretorium Teof. Barisa ir 
iždininkas — Jonais Markūnas.

PARYŽIUS, XI. 2. — Euro
poj, ypač jos pietų vakarų da
lyse siaučia smarkios vėjo, lie
taus n ‘'įliejo audros. Upės 
sparčiai tvinsta, ir bijoma nau
jų potvynių.

Bankininkas nusižudė
BOCKFOBD,' 111., . XI. 2. — 

Vakar Stevvard miestely nusi
nuodijo J. 11. Hapson, Stillwell 
State banko pirmininkas.

Cechų dainos mėgėjai 
atvyksta Kaunan

KAI NAS. X. 14. —; Lapkri
čio 4 dieną atvyksta Kaunan 
iš Pragos čechoslovakijos vyrų 
choras iš 40 asmenų ir tą pa
čią dieną dainuos ' Valstybės 
teatre.

Koncertui pasibaigus svečiai 
naktiniu traukiniu išvyks Ry
gon, o iš tenai — į kitas Pa
balį ės šalis.

Lietuvos vyriausybės jau pa
ti ANSAS CITY, Ivio., XI. 2. rodyta didelė parama laukia- 

— Vakar dviem gatvėkariam miems svečiams, nes duotas 
susidūrus buvo sužaloti dvide- sutikimas leisti teatrą nemo- 
simt trys pasažieriai. • karnai.

NUPIGINTAS PINIGĮI
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 j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 B. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

, $1,600,000 kilimas
NEW YORKAS, XI. 2. - 

į Metropolitan Muzejų atga
benta parodai vienas kilimas, 
kurio vertė esanti 1 milionas 
dolerių. Tas kilimas yra arti 
400 metų senumo: jis austas 
Persijoj 1550 metais.

žylė galvon... ir U.

BEDFOBD, N. Y., XI. 2. — 
Vietos gydytojas, Dr. Corvvith, 
66 metų amžiaus, vedė Violą 
Alteriutę, 18 metų mergaitę.

VVEST PALM BEACII, Fla., 
XI 2. — Pagauti povandeninės 
srovės vakar čia besi maudyda
mi prigėrė keturi asmenys, 
George Coons, inžinierius, John 
Cash, policijos kapitonas, Gus

DU ANČIŲ MEDŽIOTOJAI 
PRIGĖRĖKlasifikuotųjų 

nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį Svvanson ir Alex Decker. Coons tojai, Wrį. ‘Macha ir Charles 
į |prigėrė gelbėdamas savo duktė- King. Keliolika kitų medžioto-

Parduokit kas jums nereika- rį, o Cash ir Decker prigėrė jų matė nelaimę, bet dėl smar- 
lingas per paskelbimus Naujie- gelbėdami Coonsą. Coonso dūk- kių vilnių negalėjo jiems pa-j 
aose. tė buvo išgelbėta. ' gulbes duoti.

skelbimų kai- 
Mažiausia-kai- 
colis (apie 30 PEORIA, UU XI. 2. — Jų 

valtelei apvirtus Illinois upėj, 
vakar prigėrė du ančių medŽio-

Chicagai ir apielinkėi federa
linis oro biu/ras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso giedra, bet nešilta; 
pusėtinas Žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
maksimum 45®, minimum 34°.
Fahrenheito. /

šiandie saulė teka 6:23, lei-, pirklį Arthurą 
džiasi 4:44 valandą.

Pirklio nusižudymas

KANKAKEE, UI., XI. 1? - 
Del nežinomos priežasties čia | 

(rado savo garaže nusišovusį' 
Ruedą, trijų I

vaikų tėvą.

IMPERFECT IN ORIGINAL



2 NAUJIENOS, Chicago, m.

Kosulys ir peršalimas greitai I 
. pasiduoda veikmei 

SEVERĄ’S Į
COUGH BALSAM
■malt patai nurodymą tuhllro tą įrituo

janti ko»ulj. Jisai pagvlbeįo 
ju»ji kaimynam.*.

25c. ir 50c.

Kada gauni šalti, tad imki

Severa’s Cold Tablets.
50 centai.

Pirkite pas aptiekorius-
W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAPIDS, 10WA

KORESPONDENCIJOS
- niai—— .i   ifį , a,  ——į—J

Detroit, Mich.
Gražus “ateitiečių” koncertas

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Tarpe Šeimynos ir 
jausitės smagiai per

senų draiiuų jųi
Kalėdų Šventes

Prieš-švenčių
l>er Bremeną

Išplaukimas

MUENCHEN
Gruodžio 8

3rd cabin ir 3 klesa

COLUMBUS
Gruodžio 14
I, 2 ir 3 klesa

Atpiginta 
kelionė. 
York > ik

ten : $203
ir a u sričiai!

is uoleiinkeli 
BREMENO |

uis susisiekimas ii

I.loyd
pnsauly laivai 

patarnavimas

i n f oi* m jų atsigaukit i
vietinių agentų

NORTH GERMAN

t., Chicago 4

1 PATUKAI PRITURIMOS

KALĖDŲ
EKSKURSIJOS
\tlankyk mvo tėviškę ir keliauk 

ant musu greitų ir dideliu laivų

HOMERU Lapkričio 27
olAMPK Gruodžio I
PENALAM) Gruodžio l
.MAJEST1C Gruodžio 11

i Didžiausias laivas pasaulyje).

I'/darytos kajutos dėl 2, 1 
arba 6 y patui.

K leiskitės prie savo laivakorčių 
agento arba

WHITE STAR AND 
RED STAR LINES 
127 So. State SU Chicago, III.

Su spalio pradžia čia pradė
ta plačiai garsinti koncertų, ku
rį rengė “Ateities” choras, ge
rai Detroito visuomenei žino
mas per daugelį metų. Kagan- 
gi buvo garsinta dalyvausiant 
negirdėtų Detroito lietuviams 
artistų, tai koncertas visus su
judino. Mat niekas nesitikėjo, 
kad Detroito lietuviai gyvenda
mi delei partinių pažvalgų įvai
rumo didelėj nesantaikoj, galė
tų ką nors geresnio nuveikti, 
ar ką didesnio surengti. Detroi
tas visiems yra žinomas kaipo 
frakcijų miestai ir nuolatos tai 
smarkiau, tai lėčiau, tarp tų 
frakcijų eina aštri kova. Atei
ties choras laikosi savo senojo 
nusistatymo, tad darbiečiai, 
Brooklyno “štabo” sekėjai su
tvėrė naują chorą ir pasiryžo 
kaip įmanydami kenkti ateitie- 
čiams, kad jų chorą sugriauti, 
kaip kad jie sugriovė ir išdras
kė daugelį organizacijų. Bet ne
žiūrint to, apšvietiečiai gyven
dami santaikoj ir dirbdami die
ną ir naktį, sumanė surengti 
labai gražų koncertą, kad ir pa
tys galėtu pasigrožėti ir kad 
Detroito publikai duoti ką ne
paprasto. Ir tai jiems pilnai pa
vyko.

Tas plačiai garsintas gražu
sis koncertas įvyko spalio 1O d., 
Lietuvių svetainėj. Paskirtu 
laiku nueinu j svetainę ir ran
du ją pilną žmonių, (’ž kokios 
15 min. išeina vakaro vedėjas 
A. Misevičius ir paprašo visus 
užimti vietas. Maniau, kad jis 
ims rėžti “bolševikišką” pra
kalbą, bei jis tik pranešė, kad 
Ateities choras surengė šį kon
certą vien atsižvelgdamas Į dai
lę. Nors darbiečiai ir bando 
k( nkti chorui, bet visgi jie yra 
perdaug silpni, kad jį sugriau
ti. Priminė jis, kad šiame kon
certe dalyvaus ir pagarsėjusi 
(.hieagos kornetistė ir smuiki
ninkė p-lė Aldona Grušaitė, ku
rios gabumus dabar galės įver
tinti ir delęoitiečiai.

Pirmiausia buvo pristatytas 
Ateities choras . .Jis sudainavo 
dvi dainas, kurios publikai la
bai patiko. Choras gana didelis 
ir gražus, jaunimu taipgi skait
lingas. Kiek man teko girdėti 
dainuojant Ateities chorą, tai 
jis geriausia dainavo šiame kon

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8902

351 t-lfi Roosevelt Rd.

Arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

certe, matyt, buvo gerai prisi
rengęs. Publikai irgi jis patiko, 
nes šaukė kelis sykius, neno
rėdama nuleisti jį nuo scenos.

Po to pristatoma p-lė Aldo
na Grušaitė. Publika ją pasiti
ko triukšmingais aplodismen
tais. Ji griežė kornetu, akom- 
ponavo Ateities choro mokyto
jas Paul Cook. A. Grušaitė su
grojo didelį kurinį, kurį išpil
dyti truko apie 5 min., bet pub
lika nepaleido jos nuo scenos 
ir ji turėjo sugroti dar keturis 
kurinius. Ir kiekvieną kartą ji 
buvo palydėta triukšmingu del
nų plojimu.

Seka rusų stygų orkestras, 
kuris irgi gražiai išpildė kele
tą dalykėliu. Išeina muzikalia 
kvartetas, rodos, italų pia
nas, smuiką, akordina ir sakso
fonas. Kvartetas buvo geras, 
tur būt iš kurio miesto orkest
rų ir publikai labai patiko, taip 
kad kelis kartus turėjo išeiti 
groti.

• Seka dainos. Išeina gerai det- 
roitiečiams žinoma, kuri daly
vauja kiekviename ateitiečių 
koncerte, amerikietė Bay. Ji 
gerai dainuoja ir turi gražų so
prano balsą. Publikai labai pa
tiko p-ios Bay ir jos dukters, 
lar mažos mergaitės, duetas.

’Diipgi puikiai dainavo Atei
ties merginų choras- ir jų išpil
dymas “Vos aušrelė prašvito” 
ir “Silvijos” operetės dainų vi
siems labai patiko.

Vėl pasirodo p-lė A. Grušaite, 
ši kartą ji griežė smuiku. I*ra- 
lėjuš griežti visa svetainė nu
tilo, rodos, kad visi joj išmirė. 
D smuiko žavejantis balsas 
niaukia po visą svetainę ir vi
siems sminga i pačią širdį. () 
ir griežė ji pasaulinių kompo
zitorių didelius ir sunkius kuri
nius. Publika nenori paleisti ją 
nuo scenos, nori vis klausytis 
įcs žavėjančio smuiko.

Po p-lės Grušaitės seka pa
ties choro spėkos solo, due
tai ir t. t. Pirma* karta teko-už-* • • V V * 
girsti pradinę choro daininin
kę p-lę A. Gyviutę. Ji turi gra
žų soprano balsą ir dainavimas 
jai pilnai pavyko. Jei ji nenus
tos lavintis, tai bus gera daini
ninkė.

Vakaro vedėjas praneša, kad 
į šį koncertą liek spėkų su
traukia, kad jau laikas baigti 
programą, o dar nė pusė jo ne
išpildyta. Mat svetainėj yra to
kias taisyklės, kad programas 
gali tęstis tik iki <8 vai. vak., o 
paskui turi eiti šokiai. Vedė
jas kviečia, kad kitą kartą, ka
da pamatys Ateities choro skel
bimus, kad nesivėlintų, nes pub
likos nerangumas paskui verčia 
programą keisti ii- trumpinti.

Vėl tęsiasi programas. Grie
žia pianu dvi sesutės Indruliu- 
tės, solo dainos, vietinių solis
tų smuikavimas ir t. I. Viskas 
išėjo gerai ir publikai patiko, 
tik dėl I iko stokos publika bu-

kitur, bet x tokio koncerto dar 
nebuvau girdėjęs. Ateltiečiai už 
tokio gražaus koncerto suren
gimą užsitarnauja pagarbos. 
Publikoj ne vienas išsireiškė, 
kad jei ne darbiečių kenkimas, 
tai Ateities choras ne kartą gal 
dar didesnių koncertų 
nematytų dalykų duotų.

Ateities choras dabar 
si prie gražios operetės 
nai”. 
Taipgi 
rengti

Spalio 17 d. Lietuvių B-vės

ir kitų

rengia-

Girdfjąu, jau mokinasi, 
ketina apie pavasarį su- 
kitą didelį koncertą.

mos dr-ja -statė komediją “Va
žiuojam”,* Bendrovės naiidai. 
Komedija buvo juokinga, gerai 
suvaidinta ir gcrt>kai prijuoki
no žmftnčs. Bendrovė ui tą yra 
labai dėkinga apšviėtiečjams.

Pneš vaidihimui pmstdFsiant, 
A. Misevičius pakvietė visus 
dailės mylėtojus rašytis prie 
dramos d r-jos, nes geriau la
vintis dailės, negu namie prie 
kozirų tūnoti ir visą7 amžių vol
tui laika leisti. Dirbant dailės 
draugijose ir laiką naudinges- 
niam dalykui sunaudotų ir dar
bininkai iš jų darbo pasidžiaug
tų.

P-lė Aldona Grušaite, kurią 
detroiliečiai taip 
vavo kartu su 
šiame vakare.

ateitiečiais ir

,kad Detroite

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERAC1J0S BANKO

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

Pinigus gavo:
21379—Jonui Pakalniškiui

911—Zigmontui Dakanavičiai 
22489—Marijonai Vengrienei 
12512—Domicėlei Juzaitienei
7380—Petroneeli Toleikaitei

55720—Agotai Pikčiunienei
12529—Man jonai Gavenienei
7414—Jonui Karpiui
7403—llozą’ijni Markunienei

23091—Elžbietai šepkienei
955—Juozapui Gedminui

112533—Motiejui Valasevičiui 
7117—Juozapui t’rbeliui 
7431—Onai Norkaitienei

j 23107—Izabelei Poškienei
23111—Emilijai Breneizievie-

' nei
55727—Jokūbui šeškauskui

7453—Aleksandrai Stalniokie- 
, nei

7438—Butkų Juzei
7461—Marijonai Pagojienei

G ar sirkites “NAUJIENOSE”

vo priversta nebešaukti artis
tų po kelis kartus. Dar gražiai 
pašoko keletą klasinių šokių 
viena mergaitė.

Programą užbaigė p-lė A. 
Grušaite, kornetu išpildydama / *
keturius sunkius dalykėlius. Bet 
ir to publikai neužteko, ji rei
kalavo griežti vis daugiau ir 
daugiau. Paskutinis buvo jos 
“The Laši Bose of Summer”, 
liūdnas dalykėlis, kuris visus 
sužavėjo. Ir tuo atsisveikino 
p-lė Grušaitė su Detroito lietu
vi),i publika, kuri ją pilnai su
pinto ir įvertino.

Tuomi koncertas užsibaigė.'
Publikos buvo pilna svetainė, 

buvo ir inteligentijos keli 
lietuviai advokatai ir Dr. Joni- 
kaitis. Darbiečiai prieš' koncer
tą juokus krėtė ir šaipėsi iš 
artistų. Bet po koncerto patys 
nuleido nosis ir turėjo pripa
žinti, kad koncertas buvo ne
paprastai geras. Visa publika 
koncertu buvo labai patenkin
ta. Ypač visiems patiko p-lė 
Grušaitė; ji netik kad gražiai 
groja, , bet ir scenoj labai gra
žiai užsilaiko. Buvau daugelį 
koncertų girdėjęs Detroite ir

Teko sužinoti 
gyvena p-lės Grušaitės tėvo bro
lis Jonas Grušas. Nors jį det- 
roitiečiai gerai pažysta kaipo 
muzikantą, bet apie giminystę 
su (’hieagos muzikalingaisiais 
np. Grušais tik dabar teko su
žinoti.

Todėl Aldona. lui'ėjo progos 
nors trumpai pasisvečiuoti pas 
savo dėde Reporteris.

Nuo 1922 m. ištekėjusi ūži 
Amerikos piliečio ateivė tuomi 
nepatampa Amerikos piliete. 
Jeigu nori tapti piliete, tai turi

oierų. Tokiems moterims, ku
rių vyrai jau yra piliečiai, daug 
!t ngviau Įgyli pilietybę, negu 
paprastam ateiviui, ar paprastai 
ateivei. Pasitaiko, kad daugelis 
moterų netampą pilietėms to
lei, kad klaidingai mano, kad 
vyro pilietystė jas. irgi aprūpi
na.

Jeigu ateivė našlė, tai kaiku- 
riose valstijose negali prašyti 

•motinos pensijos. Jeigu reikė
tų keliauti užsienin, tai nega
lėtų išgauti Amerikos paspor-

gimtinės šalies, nes kaikurios 
šalys nepripažysta ištekėjusias 
už ateivių moteris.Ueigu apsirg
tu protiška ar užkrečiama liga, 
lai gali būt deportuota. Karo 
'aiku gali būti sulaikyta kaipo 
ateivė. Ateivė negali balsuoti.

LI'LISJ.

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Ant radienis, 1926

W Y R Al yra žmoniški savo cigaretų 
v skonyje, taip kaip jie yra visuose savo 

pašaukimuose.

Jei jums yra nusibodę
paprasti

Jų lojališkumas apsireiškia kuomet tas loja- 
liškumas yra to vertas.

Kaip tik sykį dasilytesit lupomis Helmar 
jus niekuomet jų nenorėsit mainyti į kitus 
cigaretus.

Susipažinkit Su

Helmar
Karaliene Žymiausių Cigaretę

M

MOTINŲ VVELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pro-Natai apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmis Moterų Welfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuiiorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard'
Chicago, III.

Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau
pysit nuo 25% iki 50% nuošimčių 
ant seklyčios setų. Padirbanti ant už
sakymo. Taipgi užlaikom gatavų pa
darytų dėl pasirinkimo. Materiolas, 
darbas, gražumas ir stiprumas už
tikrintas. Dabar geriaufti proga užsi
sakyti, ir dėl svečių turėsit puikiau
sius rakandus ir sutaupysit didelį 
nuošimtį, šiaip užlaikom visokios rų- 
šies rakandus ir parduodam pigiau
siom kainom.

J **

Vardas

Adresas

$2.50

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBEp<NYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta K...................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ..........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- 

\ vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, .kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ............................ .............................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7J)0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...................................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .........    55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street • Brooklyn, N. Y.

GLOBĖ FURNITURE &. 
9PU0LSTERING CO.
6637 So. Halsted St.

Garsinkities

$1.50

$3.00

Naujienose

f "II

L ■ 0

JEIGU NORI BŪT LAIMINGU!
Negalima pasitikėt ant kitų 

savo vaidintuve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

bais, bet gyvo užsiganėdinimo ne
turime patys, nes negalime patys 
to atlikt.

Tam yra išrastas Gulbransen 
Registering pianas.

Nereikia būt muziku nei pažint 
notų, grajysi pats ir savo budu iš
reikšdamas savo vaidintuve ir jau
sies atlikęs prakilnų darbų ir lai
mingu busi.

įsigyti tą, taip pageidaujamą 
instrumentų, už labai prieinamų 
kainų, išmokant dalimis, galima

JOS. F. BUDRIK
Krautuvėse

3343-3417-21, S, Halsted St 
Chicago, 111.

Visi Galite Įsigyti 
Žurnalą “Bangos”

Tiktai Už 17c j Mėnesi
“BANGOS” yra 16 didelių pusla
pių žurnalas, spausdinamas ant 
gražios popieros. “BANGOSE” yra 
daug įvairių skyrių, kaip tai: “Ti
kėjimo Klausimai”, “Laukų Žie
dai’’, Redakcijos Straipsniai, Per
žvalgą Juokų ir Satyros, Keiste
nybių, ir daug kitų, kuriuose kož- 
nas gali rasti sau naudingų daly
kų pasiskaityti.
Nieko nelaukdamas sėsk ir rašyk 
mums laišką, kurin įdėjęs $2.00 
paštos “money orderj”, čekį arba 
pinigais ir siųsk užadresavęs se-

“BANGOS”
219 W. Main Street 

Westville, III.
Atsišaukit, o mes vieną numerį 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI.

XXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karolis Norkailis .♦
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
xxxxxxxx

M 
M

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 3Sth Street, Chicago. III.

Jau atėjo Kultūra No.
9. Kaina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
Chicago, 111.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

50c

‘NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

Del Moterų Ilygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonile vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo- 
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims. .1
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Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

REDAKTORIUS:

J LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, Iii.

J. LAZDAUSKIS, piru.*., 3219 Aiibiirn > avr., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rast., 1834 VVabansia Avė., Chicago 
.1. KALTINAS, !/<!., 1532 S. ITani-isro Avė., Chicago.

Industrijos revoliucija

\\ w Yorke einas savaitraštis, c

\ew l.eader, spalio 16 dienos 
laidoj rašo:

“Spalio Eorum’e Tbomas A. 
Išdison as išreiškė nuomonę, kad 
mašinos esančios didžiausios 
žmogaus darbo pavaduotojos. 
Jisai žiuri priekin i ateitj, kada 
kiekvienas dabar žmogaus ran
komis atliekamas darbas bus 
padarytas mašinų pagalba. Mes 
su ta nuomone sutinkame, bet 
ar išradėjas gali sau persisla- 
tyti, kad tokią tobulybę pasie
kus, ji [tobulybė] neišvengia
mai padarys revoliuciją visose 
draugijos įstaigose?

“Produkcijos mašinerija yra 
privatine nuosavybė. Daleiskim 
sau, kad mašinos vis labiau ir 
labiau darosi automatiškomb 
iki beveik kiekvienas dabai 
žmonių rankomis padaromas 
darbas bus atliktas mašinomis. 
Industrijose reikės mažai dar
bininkų. tas mažas industrijų 
darbininkų skaičius atiduos sa
vo laiką paspaudimui guziko ;ir- 
l.a pasukimui rato, idant pra
dėjus ar sustabdžius mašinas.

“Kas pasidarys su didžiąja 
mase industrijoms nebereikalin
gų darbininkų? Industrijų savi
ninkams jie bus nereikailngi 
bet toms darbininkų masėms 
bus reikalingas darbas. Ar dar
bininkai ramiai pasitrauks iš 
darbu ir mirs dūlei to, kad jie 
neb( reikalingi? Vargiai. Jie no
rės gyventi, bet kad gyventi 
jie turi turėti darbu, o tuo tar
pu mašinos bus juos is darbo 
paliuosav tįsios. Antra, mašinų 
savininkai neoperuos savo ma
šinų, jeigu ių gaminiai nebus 
parduodami. Bet juk yra tak
tas, kad darbo žmonės negali 
pirkti, jeigu jie neturi darbo.

“Todėl p. Edisono idealas pa
daryti pasaulio darbą su auto
matinėmis mašinomis- kartu at
neša eilę absurdiškų prieštara
vimų. Kapitalistų privatinės ma
šinerijos gamyba pasidaro ab
surdas. Jinai pasidaro z užtvara 
link džiaugsmo j tas laimes, 
kurias automatinė mašinerija 
padaro galimu daiktu. Ar darbo 
žmonių masės tą užtvarą pa
gerbs? Mes nemanome. Mes ma
nome, kad jie ją nušluos į šalį 
ir mašinerija iš kapitalistų pri
vačiu valdymo bus paliuosuota. 
\įsakymas, išrodo, yra socializ
mas. ir jeigu ponas Edisonas ar 
kas kitas gali prieiti prie bet 
kurios kitos konkliuzijos — 
mes norėtume išklausvti.“

GINTARAS

Ant auklės kaklo kabo ilgi 
gintaro karoliai. Jie blizga kaip 
auksas ir giedrūs kaip stiklas. 
Tėvo pypkės kandiklis taip pat 
gintaro.

Kasi norėtum žinoti, iš kur 
eina tas gintaras? Ar neiškasa 
jį kartais rūdakasiai giliose rū
dos kasyklose, kaip deimantą ir 
kitus gražiuosius daiktelius? 
Ne, gintaro buvo visai kitokia 
jaunybė, kaip kitų brangiųjų ir 
retųjų akmenų! Gintaras, tiesą 
sakant, ne akmuo, bet vieno 
medžio sakai sukietėję kaip ak
muo.

Arti Baltijos jūros krantų, 
kur dabar dideli miestai ir kai
mai, kur musų Palanga, senai, 
labai senai buvo didelė, tanki ir 
pavėsinga giria. Tada ten ne
gyveno, kaip dabar, prūsai su

Eina kartų savaitėje.

lietuviais; tuomet nebuvo ten. 
tm būt, dar visai žmonių. Toje 
girioje augo kitoki medžiai, ne
kaip dabai-, ir tarp ko kita ypa
tingai daug augu gintaro me
džių. Jie buvo panašūs į mūsų 
egles, jų buvo toki pat spyg
liai, kaip ir mūsų pušų ir eglių. 
Greta jų žaliavo ąžuolai, o že
mėje, greta spanguolių ir bruk
nių, žydėjo ir sirpo kilos uogos.

Tose gintaro giriose v ai sės i 
elniai ir laukiniai arkliai, raga
nosiai, drambliai, liūtai, tigrai 
ir leopardai, o naktimis išeida
vo iš savo lindynių jenos 
slapta pasigardžiuoti tų galin
gųjų ir stipriųjų girios gyven
tojų išėdomis.

Gintaro medis trauke savo 
šakomis maistą iš žemės. Lie
menyse ir šakosi* iš medžio sa
kų pasidarydavo daug dervos. 
Ių rinkdavusi medžio tuktumo- 
sc, tarp žievės ir brazdo, kaip 
r dabar kad atsitinka kai ku

riuose medžiuose. Skystieji sa
kai tryško ir varvėjo pro žie
vės plyšius, sunkėsi šakomis ir 
liemenimis, ir rinkosi tarpais 
įpie didžiąją šaknį gana didu
mais gurvoliais. Jei kuriai mu
sei, vabalėliui ar nedideliam 
'vėreliui tekdavo tupėti po me
lžia, kada iš jo lašėjo derva, 
u jį apsupdavo, ir gyvulėlis lik- 
lavo gintare uždarytas. Dažnai 
randa ir dabar gintaro gabalu 
m pakliuvusiais i juos gyvuliu
kais. Kituose gabaluose randa’ 
<ėlių, lapų ir nedidelių gintaro • 
tr kito kurio medžio gabalėlių, 
t uo būdu pasisekė sužinoti ga
na tiksliai, kokiu medžių ir žo- 
ių tuo metu augta tose giriose, 

kokių gyvulių jose vaisytasi.
Gintaro medžiai ir daugelis 

kitų senai jau išmirę: tur būt, 
"jusi nuolat šaltyn žiema rados 
'•lems per žiauri ir šalta. Kartu 
su jais išnyko tenai ir ragano
siai, ir drambliai, ir tigrai, ir 
būtai ir kiti žvėrys plčšekliai. 
Beliko vieni gintaro sakai. Lie
tus ir sniegų vandens išplovė 
daug šitos dervos ir nusinešė su 
savim į upes ir jūrą. Čia ji nu
grimzdo i dugną ir nusistojo i 
"arp medžiagalių, jūros žolių ir 
smėlio. Daug, tiesa, suguro tos 
lervos, “supuvo”’, bet daug jos Į 
r išliko. Kasmet ji ėjo vis kie- j 

t.vn ir kietyn ir, pagaliau, su
akmenėjo ir tapo kieta, kaip 
akmuo. i

Kad audra siūbuoja jūrą ir 
varo bangas, — jos plauna smė-
lį dugne, su kuriuo rita ginta
ro gabalus ir išmeta j krantą, 
čia randa juos žmones. Kai kas 
pasiekia gintaro net iš dugno 
ilgais smaigais, kiti išgrobsto jo 
iš pajūrio smėlio ir parduoda į 
miestus.

Gintarą perka meisteris ir 
tekina iš geresnių gabalų karo
lius, rūkiklius, kandiklius, aus
karus ir daug kitų papuošalų 
ar šiaip daiktelių. Menkesnius 
gabalus, nuolaužas, nuotrupas 
ir druožles, krintančias dirbant 
nuo dirbamojo ktalo, vartoja I 
smilkomiems milteliams (smil
kalams) ir gintaro lakui. Tuo 
laku lakuoja padėklus, karie-
tas ir kitus daiktus*; tuos daik
tus nudaro laku, kad jie žibėtų BOLŠEVIKIŠKI EDITORIJALAI
ir neperšlampami būtų. t

(Iš ‘‘Vargo Mokyklai”) Kiek laiko atgal man teko pa-
—_----- ------  Įtemyti, kad bolševikų “Ilnies”

Dėk grūdą prie giūdo Prl-i redaktoriai ima “editorijališko 
pilsi aruodą. '"mokslo” mintis iš tok ii) šalti-

Didi išmintis pro mažą gerk
lę neišlenda.

Darbas meistrą giria.

LMS A. 2 k p. ir centro 
valdybos susirinkimas
Spalių 16 dieną p. J. Kaulino 

namuose įvyko Liet. Moksleivių 
Susivienijimo Amerikoje meti
nis 2 kuopos susirinkimas. Bu
vo priimti kuopos valdybos ir 
komisijų raportai. Kuopos val
dyba pasiliko ta pati: pirm. M. 
Šileikis, rast. J. Kaulinas, ižd. 
N. Dubauskas, reporteris J. Laz- 
dauskis.

šiame susirinkime buvo ga
na karšių diskusiją dėl ateinan
čio žiemos sezono veikimo prog
ramų. Buvo nutarta rengti vie
šas paskaitas ir debatus. Drau
gijos arba kliubai, norėdami 
gauti prelegentų, galės gauti jų 
iš musu moksleiviu. Musu moks- v c »
leiviai noriai apsiima patarnau
ti. Taipjau nutaria atnaujinti 
savo kuopos lavinimus progra
mą debatus ir “upėn forum”.

Girdėjome, kad i už. B. Simo- 
kaitis ir Dr. A. J. Karalius -jau 
rengiasi eiti į debatus. Jie ma
no disk ūsuoti religijos klausi
mu.

Po km pos milingo buvo lai- 
I kytas centro vaidybos mitingas, 
j Centro valdyba svarstė kai ku- 
i i iuos seimo nutarimus ir pasi- 
i ryžo vykinti ju4š*gyvenimam

Mitingas buvo gana ilgas ir 
gyvas. —Korespondentas.

“Ilnies” bosų šokis
šokit, trypkit, linksmi bukit, 
Musų dudon visi pūskit, 
Džiugui, dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai dzin, dzin, dzin.
štai buržujai studentukai 
Dergia mus lyg velniukai, 
Džiugui, dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai dzin, dzin, dzin.
Mvs gi nieko nežiurėjom, 
ležednievną išperejom, 
Dzingul, dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai dzin, dzin, dzin.
Ilnį remkit ir čitokit, 
ležednievną pedliavokit, 
Dzingul, dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai dzin, dzin, dzin.
Maskvą remsim, aukas rinksim 
Ugnį kursim, dešras virsim, 
Dzingul, dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai dzin, dzin, dzin.
Pučia lupos, birba dūdos, 
Dreba kinkos nebekudos, 
Trimbil, trimbil trįmbeliukai, 
Trimbeliukai bir, bir, bir.

nių, kaip/M. K.” “Žioplio” sky
riaus, iŠ apgarsinimų ir tt.

Well, sakysim, “ Moksleivių 
Keliai” turėtų gauti kreditą nuo

bolševiku. K vienos puses žiū
rint, jeigu ne “M. K.” “Žiop
ly” skyrius, lai bolševiku “li

ti is” butu likus be ėdi tori jalo. 
Bet tuo pačiu sykiu reikia duo
ti kreditą ir bolševikams už jų 
greitą susiradimą sau tinkamos 
medžiagos “M. K.”' “žioply”;
mat jie išnaudojo “žioplį” kai
po svarbios literatūros žurna- 
ą. Well, sakysim, vyrai ne kel
mai, savo tavorą pažįsta gerai.

žvirblis.

ŽIOPLIO PASTABOS

Lietuvių automobiliuose.

“Ilnies” pisateliai pirmu iš
vadino Hiimanijos karalienę, 
kuri dabar lankosi Amerikoj, 
oeleda, o paskui (spaliu 19 d.) 
:dejo pirmame puslapy didelį 
jos paveikslą.

Vadinasi, dar vienas didelis 
nusižengimas prieš darbininkų 
pilkas, juodas, raudonas ir dry
žas mases.

Jau senokai atsibuvo “Ilnies” 
gimimo padurnavojimo, taip sa
kant, istoriškas vakaras. Musų 
raudoni pisateliai dabar nesa
ko spyčių. Driulis su spartakiš- 
kom kelinėm kažin kur pasika- 
vojo. Baudomis narodas pradė
jo splitinti. Vieni bažnyčion nu- 
lervojo, kili prisirašė prie žiop- 
’ių susaidės. Vadinasi, pripum
puotas komunizmas* išgaravo.

Detroitas yra bolševikų krie- 
oastis, bet tenai nė vienas bol
ševikas “Ilnies” nečitoja. Nese
nai vienas “Ilnies” laporteris 
išbarė detroitiečiuk už lokį jų 
pasileidimą.

Be reikalo “Ilnies” pisateliai 
nyksta ant “Naujienų” ir 
“Draugo”, kam šie parašė apie 
nabašninko K. Jamonto “sugrį- 
žįmą prie Dievo”. Ne pirmas 
buvo Jamontas, kurs- “sugrįžo”. 
Mes žinome ir daugiau bolše
vikų. kurie ir sveiki būdami 
eina bažnyčion.

Lietuviams biznieriams apsi
moka garsintis “Naujienose”, 
nes iežednevna “Ilnis*” savo “edi- 
torialuose” dykai perspausdina 
biznierių skelbimus iš “Naujie
nų”.

Aš visada matau real-estati- 
ninką p. V-rą su cigaru. Bet 
niekad dar nesu matęs ji rū
kant ilgą cigarą; jis ruko tik
tai galus.

Laikrodininkas p. Lukas da
bar labai “bizi”. Jis net vienu 
vakaru pardavė du žiedus musų 
studentams. —Pinčiukas.

“ZADUŠNOS”

Butų įdomu žinoti, kada mu
sų lietuviški bolševikai pradės 
švęsti zadušnas? Tai bus atlai
dų, kaip grybų po sniegui, ar 
ne?

SO. BOSTONO “RIMBAS” 
NAIKINA BOLŠEVIZMĄ

Keletas dienų atgal man teko 
girdėti dviejų “mokslo” vyrų 
pasikalbėjimą apie “Bimbą”:

Pirmas. — Kaip progresas?
Antras. — Blogai, Jonai, man 

su progresu.
Pinti. — Kodėl?
Antr. — Žinai, kad So. Bos

tono “Bimbas” musų šeimynoje 
beveik visai išnaikino bolševiz
mą...

Pirm. — Kaip tai?
Antr.— Žinai, kai, Magdė per

skaitė “Rimbą”, tai pasakė: “No 
more bolševikų ir dac oi.”

Pirm. — Tai kam tu jį perki 
da, po šimts pypkių?

Antr. — Aš neperku, bet mu
sų visa šeimyna, vaikai ir net 
busimas mano žentas, parneša 
ir sako: “Te, tėvai, paskaityk, 
tai rasi daugiau medžiagos, kaip 
‘Ilnies* ‘cditorialuose*. ”

Tikra tiesa pasakyta pasku
tiniam sakiny, kad “Rimbas” 
parašo daug geresnius editori- 
jalus, negu “Ilnis”. Bet tuo pa
čiu sykiu reikia atsiminti, kad 
“Rimbas” yra tik juokų ir sa
tyros žurnalas. —Komisaras.

" ■ ------ —
Greit Išeis

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalus

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams ..............  $2
Pusei' metų ................................ $1
Kopija ........................................  20c

Tai bus 32 puslapių knyga. 
) metus išeis 12 knygų.

Adresas:

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669
Draugai 'užsirašyki! GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

L------ y

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

332.3 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!
A 1) V O K A T A S'

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 

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

k .....................■■■■ . ............... —

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU 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. ,

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų veją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina 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..........80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po...................75 centus

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

................-............ .... ......................

Tel. Lafuvette 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).

4120 So; Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprnpath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 031.3

Ii ,■■■■■-------------------------------------f

Tel. Drarborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidųrmiestyj:
Room 172G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. \Vashington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN 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 

Narnų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

■■■— i ■ i>

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie Št«> Room 53t 
Tel. Central 6390

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

■ ------

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

r------------------------------------------ --- ---------------------

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

_________ _ . ---------------- -

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKI'šERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuosn. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose priel 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠEREA 

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

^ DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th SG netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South Čhore 2238 
Boulevard 4186 

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

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. CHARLES SEGAL^
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 S'o. Ashland Are., 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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliojus nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.
Res. telephone Plaza 2300

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353
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SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS BELGIJOJE
• • • • • •

DIDELĖ SOCIALISTŲ PERGALĖ ŠVEDIJOJE
• •••••• •••••

DARBININKŲ JUDĖJIMAS EUROPOJE 
EINA STIPRYN
• • • • . • 

BENDRAS DEMOKRATUOS ATGIJIMAS

Nesenai dviejose Europos šalyse buvo rinkiniai į vie
tines savivaldybes. Jų rezultatai yra reikšmingi. Belgijo
je įvyko rinkimai tuo laiku, kai valdžia vedė sunkių kovą 
su franko puolimu (dabar Belgijos frankas jau yra sta
bilizuotas). Jos valdžia yra koalicine. Valdžioje dalyvau
ja ir socialistai.

Pinigų kurso puolimas (infliacija) paprastai iššau
kia didelį nepasitenkinimą miniose, kadangi dėl įmun
kančio pinigų kurso gyvenimas brangsta ir beturčiams 
darosi vis sunkiaus ir sunkiaus gyventi. Vokietijoje aną
met, infliacijos laiku, buvo nepaprastai išaugusi komu
nistų partija ir ką-tik nesuiro senosios darbininkų pro
fesinės sąjungos.

Bet šie rinkimai Belgijoje parodė, kad socialistų 
partijos pajėgos nėra nėkiek sumažėjusios. Nežiūrint to, 
kad komunistai ir kitokie “kairiasparniai” kėlė didelį 
triukšmą, atakuodami socialistus pikčiaus, negu buržua
zines partijas, socialistai ne tiktai atlaikė savo pozicijas 
savivaldybėse, bet dar net jas sustiprino. Belgijos socia
listai prakišo daugumą 14 savivaldybių, tečiaus jie užka
riavo 24 naujas savivaldybes, ir šiandie socialistai jau tu
ri absoliučią daugumą 111 Belgijos miestų.

Savi valdybių rinkimai taip pat įvyko ir Švedijoje.
Tame krašte per Keletą metų buvo socialistų valdžia. 

Del siaučiančio krašte nedarbu jai tečiaus susidarė tokių 
keblumų, kad ji turėjo pasitraukti. Socialistinis ministe- 
rių kabinetas, būtent, pasiūlė, kad bedarbių pašalpa bu
tų mokama ir tiems darbininkams, kurie atsisako užim
ti streikininkų vietas. Buržuazinės partijos prieš tai už
protestavo. Jos įrodinėjo, kad darbininkas, kuris atsisa
ko skubanti, neturi darbo “per savu kaltę” ir todėl nepri
valo būt šelpiamas, kaip paprastas bedarbis. Buržuazinės 
partijos šitame klausime vi os susivienijo prieš socialis
tus ir parlamente paėmė ant valdžios virsti.

Dabar valdžią* Švedijoje jau vėl turi savo rankose 
buržuazija. Bet ar socialistai dėl to susilpnėjo? Anaiptol. 
Rinkimai i savivaldybes parodė, kad socialistams šiandie 
Švedijoje pritaria daugiaus žmonių, negu kada nors iki 
šiol.

Tų rinkimų rezultatai yra tokie:
Socialdemokratai laimėjo naujas 76 vietas savivaldy

bėse; dabar jie turi jose viso 444 atstovus. Radikalai ir 
ūkininkų partija išlaikė daug-maž tiek vietų, kiek turė
jo — po 160. Konservatoriai gi prakišo 43 vietas, o liku
sieji nuostoliai (20 su viršum vietų) puola ant liberalų ir 
komunistų. Liberalai dabar teturės savivaldybėse tiktai 
21 atstovą, o komunistai tiktai 14.

Šitie rinkimai yra svarbus ne tiktai tuo žvilksniu, 
kad jie parodo Švedijos piliečių nusistatymą, bet ir tuo, 
kad nuo jų priklausys ir parlamento sudėtis. Švedijos 
parlamento aukštesnieji rūmai (nelyginant senatas Ame
rikoje) susideda iš provincijų atstovų. Kadangi socialde
mokratai dabar turi daugumas visoje eilėje apskričių, tai 
jie galės tuose rumuo.se žymiai padidinti savo atstovy
bę.

Iš Belgijos socialistų pasisekimo ir dar labiads iš 
Švedijos socialdemokratų didelės pergalės matyt, kad 
Europoje reakcijai sprūsta dirva iš po kojų. Aršiausie
ji reakcijos metai, kuomet valdžias keliose šalyse pasi
grobė i savo nagus įvairus diktatoriai, — jau yra praėję. 
Darbininku judėjimas Europoje vėl progresuoja.

Nenuostabu todėl, kad pažangių šalių eilėn stojo pa
skutiniu laiku ir Lietuva. Socialdemokratų ir vai. liaudi
ninkų pergalė Lietuvoje buvo ne “priepuolis”, bet bendro 
Europos demokratijos atgijimo pasekmė. Reikia tikėtis, 
kad po šitų demokratijos laimėjimų tolinus seks kiti, dar 
didesni. *

Ar jus žinote, kad

Gerai žinomas lietuvių kompozito
rius Vanagaitis, kuris dabar gyvena 
(’hieugoj, rase Naujienose sumany
mų, kad lietuviai pasistatytų sau 
operos namų. Ar jus žinote, kad iš
dirbėjai Kelmai* Turkiškų clgaretų 
visuomet užganėdina Hehnar cigare- 
tų rūkytojus, nes jie gauna pilnų 
vertę uz savo pinigun.

(Apskelbimą^)

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............................................_ $8.00
Pusei metų  ....................... ... $4.00
Trims mėnesiams ..................  2.0(
Dviem miueaiama  ............ 1.6(
Vienam minėsiu! ...________ _ .75

Chicagoje per neiiotojua:
Viena kopija ___................................. 3c
Savaitei ...... ........ ........................ 18c
Mėnesiui .......... ...........   75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ............................... ..... $7.0(
Pusei metų ........................... ..... 8.50
Trims mėnesiams „................... 1.75
Dviem mėnesiams . ................... 1.25
Vienam mėnesiui ................. ..... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams ........................ ......... . $8.00
Pusei metų ........................w......  4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
> ■ ,1 . ................ .. ■

DRĄSIOS AKYS

Brooklyno “Laisve” ir vėl rė
kia, kad karo stovis Lietuvoje 
buvo įvestas 1920 metais ne ap
sigynimui nuo lenkų, bet — 
“prieš Lietuvos darbininkus, 
kurie organizavosi ir grūmojo 
Lietuvos buržuazijai nuverti
mu.” Pasak to laikraščio, len
kai tuomet “nė nesapnavo apie 
paėmimų Vilniaus, nes Vilniaus 
jau senai, nuo liepos 10 d., bu
vo rusų raudonosios armijos 
) ankose.”

Su komunistais ginčytis tai, 
kaip toje patarlėje sakoma, “su 
durnu du turgų”. Brooklyno 
rėksniai tauzija, kad lenkai ne
sapnavę apie Vilniaus paėmi
mų, o tuo tarpu už kelių savai
čių jau jie turėjo Vilnių savo 
naguose!

Tas faktas, kad bolševikai 
laivo atėmę Vilnių iš lenkų, šia
me klausime neturi jokios svar
bos, nes Vilnių bolševikai buvo 
užėmę laikinai. Liepos 13 d. jie 
buvo pasirašę su Lietuva tai
kos sutartį, sulig kuria Vilnius 
turėjo būt artimoje ateityje ati
duotas Lietuvai. Tuo gi laiku 
ėjo Lietuvos karas su lenkais, 
taigi iš lenkų pusės Lietuvai ir 
grūmojo pavojus.

“Laisvės” rėksnys, kuris įvir
ina, kad karo stovis Lietuvoje 
žuvęs įvestas “prieš Lietuvos 
darbininkus”, suranda, kad tuo 
laiku darbininkai organizavosi 
ir grūmojo Lietuvos buržuazi
jai nuvertimu. Ar jisai supran
ta, ka jisai šitais žodžiais sa
ko?

Juk tie jo žodžiai reiškia, kad 
tuo laiku, kai Lietuva, padariu
si taikų su sovietų Busija, ka
riavo su Lenkija, kuri tuo pa
lių laiku tęsė karų ir prieš Bo
siju, Lietuvos armijos užpaka
lyje buvo organizuojamas gink
luotas sukilimas. Jeigu toks su
kilimas tikrai buvo organizuo
jamas, tai aišku kiekvienam, 
kad jisai galėjo būt naudingas 
tiktai lenkams.

Jisai negalėjo būt naudingas 
Rusijai, kadangi Bosijai buvo 
svarbu, kad Lietuva atmuštų 
lenkus (juk tuo tikslu rusai bu
vo ir taika padarę su Lietuva!). 
Jisai negalėjo būt naudingas 
ir Lietuvos darbininkams, nes 
sukilimas butų sudemoralizavęs 
1 ietuvos karo pajėgas ii- butų 
padėjęs lenkų dvarininkams už
grobti Lietuva.

Vadinasi, to sukilimo organi- 
zavimas* galėjo bul tiktai len
kiškų agentų ir provokatorių 
darbas. Jeigu “Laisvės” Bimba 
tiems gaivalams duoda “darbi
ninkų” vardų, tai tatai parodo, 
kad jisai turi labai “drąsias 
akis” vedžiot už nosies savo 
s k ai ty tojus.

Tas sarmatos neturintis rėks
nys dar tvirtina, kad ir savano- 
i ių būriai (“Geležinis Vilkas” 
ir kiti), kurie organizavosi ko
vai prieš bermontninkus, buvę 
atkreipti “prieš darbininkus”. 
Plėšikiškos bermontninkų gau
jos, vadinasi, irgi buvo “darbi
ninkai”.

\Veli -- gal būt jie ir buvo 
darbininkai. Bet jie tuo laiku 
stovėjo po komanda vokiškų 
junkerių, kuriems rūpėjo api- 
l lėšt ir pavergt Lietuvą. Ir nuo 
jų Lietuvos žmonėms teko gin
tis, - nežiūrint, kad tai ir la
bai tepatiko tiems humbugie- 
rianis, kurie vadina save “ko
munistais”. ‘

Mes tečiaus' jau ne kartų esa
me nurodę, kad vadinamieji 
musų komunistai yra Lietuvos 
nepriklausomybės priešai, šitie 
“Laisvės” rašymai, tie jos kei
kimai Lietuvos laisvės kovoto
ji! musų nuomonę pilnai patvir
tina.

[Pacific and Atlantic Photo]
Theresa Werner, Natacha 

Rambovos teta, kuriai Rudolph 
Valentino paliko dali savo tur
to.

PASIGENDA LIETUVOJE 
DARBININKŲ

“Vienybė” rašo:
“Socialdemokratų buvimas 

valdžioje yra nevisai norma- 
lis dalykas Lietuvoje, kur 
darbininkų klesos veik nėra. 
Jis todėl tegalimas, kad Lie
tuvos ūkininkai lapo padalin
ti kvaila kova už pasaulio- 
žvalgą ir tikybų, kuomet gy
venimas reikalauja, kad Lie
tuvoje butų stipri ūkininkų 
partija, kuri šalį ir valdytų.”
Brooklyno tautininkų laikraš

tis norėjo šį-lą pasakyti, bet 
pasakė nesąmonę. “Nevisai nor- 
nialis dalykas” gal yra tai, kad 
viena dalis ūkininkų yra val
džioje kartu su darbininkais, 
kuomet kita dalis ūkininkų kar
tu su kitais darbininkais (dar
bo federacija, komunistais ir 
1.1.) yra opozicijoje. “Kova už 
pasauliožvalgą” yra suskaldžiu
si, kaip matome, ne lik ūki
ninkus, be! ir darbininkus.

Bet yra visai netiesa, kad 
Lietuvoje* “darbininkų klesos 
veik nėra”. Tokį “faktų” Brook
lyno laikraštis iščiulpė iš savo 
piršto, o ne iš sf.itistikos da
vinių. Statistika rodo ■* įsai ką 
kita. Štai, drg. Bielinis, pasi
remdamas skaitlinėmis, paim
tomis iš “Lietuvos gyventojai”, 
savo straipsnyje “Lietuvos gy
ventojų gyveninio šaltiniai” 
(žiur. “Naujoji Gadyne” Nr. 
3) pažymi, kad savarankių žmo
nių grupėje1 darbininkai ir tar
nautojai sudaro 27, , kuomet
šeimininkai ir administratoriai 
lik 25,17;. Vadinasi, darbinin
kų Lietuvoje yra daugiau, negu 
gaspadorių, užveizdų, biznio ve
dėjų ir kitokių “bosų”. Skait- 
1 ingesnč už darbininkų ir tar
nautojų grupę yra liktai dir
bančiųjų šeimynos nerių gru
pė. Ji tarne s:ivar;ėi\’ų žmonių 
(gyvenančių savo*darbu arba 
bizniu) sudaro 47,5%. šitų 
grupę, žinoma, įeina ir didelis 
skaičius ūkininkų vaikų; bet 
gal dar didesnis skaičius joje 
yra darbininkų šeimynų nariai, 
kurie juk jaunesniam amžiuje, 
negu kas kitas pradeda pelnyti 
sau gyvenimą.

Taigi yra neužginčijamas fak
tas, kad darbininkų (kartu su 
tarnautojais) Lietuvoje yra dau
ginus, negu ūkininkų. Jeigu jie 
dar palyginamai silpni/politiko
je, tai tik dėl to, kad jiems 
trūksta apšvietus ir organizaci
jos. ! 1 ' ■- '*> f 4

Bašydama, kad darbininkų 
Lietuvoje “veik nėra”, “Vieny- 
be” tur būt turėjo omenėje pra
monės darbininkus. Bet ūkinin
kai juk irgi nėra pramonės at
stovai.

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lApie įvairius Dalykus- e

Reklamos reikšmė

Reklama senovėje.— Prekybos 
reklama.—Reklamos rųšys.— 
Reklamos atstovų suvažiavi
mas.—Kiek Amerikoj išlei
džiama pinigų reklamai. — 
Moksliškas reklamos studija* 
v i mas.—Propaganda.

Nuo to laiko, rašo vienas 
laikraštis, kai žmonės pradėjo 
užsiimti prekyba, jie šiokiu ar 
tokiu budu garsino savo pre
kes. Senovėj Komoj prie krau
tuvių būdavo iškabos su pa
veikslais pardavinėjamų daik
tų. Ant Pompejos sienų užsili
ko parašai, skelbiantys apie pa
bėgusius vergus arba gludinto? 
rių rungtynes. Tie užrašai bu
vo musų plakatų pirmtakunai.

Tokiu budu reklama jau nuo 
senai gyvuoja. Bet moderniš- 
•kas jos išsivystymas prasidėjo 
su spaudos išradimu, kas davė 
galimybės laikraščius leisti. 
Pirmas bandymas leisti laik
raštį buvo padarytas Londone 
1622 m. Tuoj po s-avo pasiro
dymo laikraštis, duodamas vie
los įvairiems skelbimams, pra
dėjo tarnauti reklamos tiks
lams.

Visų Europos ir Amerikos 
valstybių ekonomiškame gyveni
me komercinė reklama lošia 
labai svarbią rolę. Tų valsty
bių pramonės ir prekybos įstai
gos veda tarp savęs atkakliau
sią konkurenciją. Kiekviena fir
ma deda pastangų surasti kuo- 
plačiausią rinką savo prekėms, 
įgyti naujų pirkėjų, užtikrinti 
išleidimą to, ką gamina arba 
pardavinėja. Toj tarpusavinėj 
pramonės įštaigų kovoj rekla
ma lošia neįmanomai didelę ro
lę. Jos uždavinys susiveda prie 
to, kad pritraukti pirkėją, įti
kinti jį, jog siūlomas daiktas 
yra reikalingas. Tankiausia 
pasiseka tam, kuris sumanin
gai ir energingai moka rekla
muotis. Kiekviena šiek tiek di
desnė prekybos įstaiga užlaiko 
reklamos skyrių, kuriam vado
vauja specialistas. Jo pareiga 
yra garsinti parduodamas pre
kes.

Reklama yra vedama įvairiau
siais budais, šalia laikraštinių 
garsinimų ir plakatų, — pla
čiai dar, yra prasiplatinusi 
elektros šviesų reklama. Vaka
rais prie įvairių krautuvių ži
ba tuksiančiai elektros -žibintu
vėlių, iš kurių kombinacijos 
padaroma reikiami žodžiai. An
glijoj ir Amerikoj vartojama 
dar ir savotiškas reklamos bū
das. Miestuose tankiai galima 
matyti žmones, kurie neša dvi 
lentas. Ant tų lentų randasi 
skelbimai. Kadangi žmogus 
randasi tarp dviejų lentą tarsi 
mėsos gaivalas tarp dviejų duo
nos riekučių, tai jis paprastai 
yra vadinamas “sandwich-man”. 
Už miestų pakeliais visur ran
dasi didžiausi įvairių firmų skel
bimai. Tie skelbimai galima 
užtikti visose vietose, kurios 
išek-tiek daugiau yra žmonių 
lankomos. Krutamieji paveiks
lai taipgi naudojama reklamos 
tikslams. Didesnių miestų gat
vėse randasi ekranai, kur va
karais demonstruojama reklami
nės filmos. Sunku ir išskai
čiuoti visos reklamos lytys. Jos 
tikslams tarnauja parodos, 
krautuvių langai, katalogai, 
laiškai, prekybiniai ženklai ir 
t.t. Iš žmonių, kurie užsiima 
reklama, reikalaujama didelio 
sumanumo. ’

Praeitais metais laike britų 
imperijos parodos Londone j- 
vyko tarptautinis reklamos 
darbuotojų suvažiavimas. J su
važiavimą iš visų pasaulio da
lių buvo atvykę apie 5,000 žmo
nių. Suvažiavime reklamos 
klausimais buvo skaitomi įvai
rus pranešimai. < Labiausia dė
mesio buvo kreipiama į Ameri
kos reklamą, nčs Amerikoj rek
lama pasiekė lokio laipsnio, 
apie kuri Europos šalys tik 
svajoti tegali. Kas metai Jung
tinėse Valstijose reklamai iš-

1 leidžiama apie $1,000,000,000.
Bet pats savaime aišku, jog 

ne visokį reklama pasiekia ti
kslą. Specialistų apskaitymu, 
apie penktą dalis ($200,000,- 
000) visų reklamai išleidžiamų 
pinigų neatneša jokios naudos. 
Ta reklama nepritraukia pirkė
jų ne todėl, kad jos peršamos 
prekes yra blogesnės, negu ki
tų, ale dėl to, kad ji netiks
liai yra vedarha. Jai trūksta 
to, kas suinteresuoja žmones.

Kad nebūtų bereikalingai pi
nigai aikvoįami, reikėjo suras
ti tinkami reklamos budai. Čia, 
kaip ir kituose atsitikimuose, 
pagelbėjo mokslas. Moksliškas 
reklamos studijavimas prasidėjo 
šio šimtmečio pradžioj. Pradžia 
padarė jau’ miręs Harvardo 
universiteto psichologijos pro
fesorius, Dr. liūgo Muenster- 
berg. Nuo to laiko Vokietijos 
ir ypač Amerikos universitetų 
psichologijos laboratorijose pra
dėta tyrinėti įvairios reklamos 
įtaka. Dabar beveik visi uni
versitetai turi specialius rekla
mos psichologijos kursus.

Įlekiamos psichologija bando 
nustatyti geriausius garsinimo 
budus, kad labiau butų galima 
žmones paveikti. Tie klausimai, 
kurie pirma be tvarkos buvo 
rišami, dabar .bandoma moks
liškai išspręsti. Mokslas paro
de, kaip reikia s-ustatyti rekla
mą, kad * ji patrauktų žmonių 
dėmesį, nesunki butų atsimin
ti, ir kas svarbiausia, darytų 
pageidaujamą įtaką. Ypač daug 
dėmesio kreipiama į iliustraci
jas. Iliustruoto garsinimo veik
mė žymiame laipsnyje priklau
so nuo vykusio parinkimo teks
to ir mokėjimo tame tekste pa
brėžti svarbiausius žodžius. Tie 
žodžiai paprastai yra atspausdi
nami didesnėmis arba kitokios 
spalvos raidėmis. Yra daug dar 
ir kitokių dalykų, nuo kurių 
priklauso reklamos pasisekimas. 
Visa tai gvildena reklamos psic
hologija.

Beklamos psihologija svarbu 
žinoti ne vien tik kemersan-

Lietuviai DaKtarai
%
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Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
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DR. S. BIEZIS
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tams. Ji taipgi gali būti pa
naudota propagandos tikslams. 
Paskilhęs mokslo vyras N. Bu- 
bakinas nemažai jau toj srity yra 
nuveikęs. Jeigu prekybos rek- 
lania siekiasi kuodaugiausia 
praplatinti prekių, tai propagan
dos tikslas gali būti idėjų pla
tinimas. Propagandai geriausia 
tinka plakatai. Europoj labiau
sia mėgiamas ginklas politiš
koj kovoj yra plakatas. Prieš 
rinkimus miestų gatvės tiesiog 
paskandinama įvairių partijų 
plakatais. Plakatuose ten at
sispindi kiekvienas svarbesnis 
šalies gyvenime įvykis.

Taip dalykams esant, žinoma, 
. i;> svarbu, kad plakatai dary- 
ių tinkamos įtakos tiems, ku
riems jie yra skiriami. Štai 
kodėl pastaruoju laiku psicholo
gai pradėjo vis labiau ir labiau 
kreipti dėmesį, kad reklama bu
tų tiksli. Propaganda irgi yra 
savo rūšies reklama, —kurių 
nors idėjų reklAmavimas. Tokiu 
budu mokslas ateina j pagalbą 
ne tik tiems, kurie stengiasi 
kuodaugiausia savo prekių par
duoti, ale ir tiems, kurie nori 
sėkmingai savo idėjas skleisti.

—K. A.

150,000 
Mirčių 

yra pasekmės

ŠALČIŲ
šalčiai pavojingi.
Šaltis yra rimtas m+krobų užpuolimas. 

! užkrečiamas. Neapleiskite jo nei valandė
lės. Niekas nežino, kur jis gali nuvesti.

Virš 150.00 mirčių kasmet kjla iš 
priežasties šalčio.

Šalčiui reikia keturių dalykų — juos 
reikia daryti tuoj. Sulaužykite šaltį, pa 
huosuokite vidurius, sustabdykite karšt). 
: uvikrinkite sistema.

Kili s tą padaro į 24 valandas — ir be 
nemalonių pasekmių kaip kitos gyduolės

Nežaiskite su šalčiu Gaukite tikrąjį 
Hill’s ir pradėkite kada altis pradeda. Vi
tos aptiekus parduoda Hill’s.

TEMYKIT KMNA
LAI) BUTU fc* 3ftc’
CASCm | LININE

RAUDONA S,:
DĖŽUTĖ PAVEIKSIĄ

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Valandos: 1 iki 3 po pietų, G iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

f DR. KARCERIS
g Gydytojas ir Chirurgas
| 3327 So. Halsted Street

Tel. Boulevar i 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2l „■■I—. . .

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—1 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman’ 1193I Namų Telefonas Che.sterfield 0578

A. K. Rutkauskas, M.D.
1142 So. Westcrn Avė.

Tel. Lafayette 4146
.... i nuo 9 iki 11 v. rytoValandos į nuo (j vaj va|<

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.. Nedėlioj 10 iki 12 d.

- ------ —J

I Office Boulevard 7042

x. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS ItENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
. Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

1 " ............ .................... ..
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,

rumuo.se


\ntiadienis, Lupki-. 2. lf>2a NAUJIENOS, CEIcagO, IR

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pamainyti įstatymus, kurie 
leistų parduoti Michigan ir 
Illinois kanalų žemes;

Referendumas dėl prohibici- 
jos, — kad butų leista pačiai 
valstijai nustatyti kokio stipru
mo gėrimai gali būti svaiginan-

Septyni žmonės užmušti 
automobilių

Vilimavičiaus aptiekoje, 107 
St. Michigan Avė.,

pas Karolį Požėlą, Strumilo

Šiandie rinkimai

pusė senatorių, — 
v aisti

šiandie ne vien Chicagoje, 
bet ir ’-isose Jungt. Valstijose 

u s s1 ?rbųs rinkimai. Bus ren
kame. apie
po vieną iš kiekvienos
jos, taipjau daug kongresmanų.1 linio teismo;

Illinois valstijoj be senato
riaus l>us renkami du kongres-'bulvarams 
manai “at large” — nuo visos Į Paskirti

ir kongresmanai iš rams, kurie jungtų 
distriktu. Taipjau bus 
valstijos iždininkas, I 
viršininkas, vyriausio- 

uni’versi-

Chicagoje be to bus dar sep
tyni mažieji balotai, kuriuose 
siūloma:

Paskirti $15,000,000 prapla
tinimui ir pabudavojimui nau
jų kelių C<x>k paviete;

Paskirti $3,000,000 
mui naujo kalėjimo ir

Kraujo, odos, chroniškasliet. Kliuby Federacija
Jau nuo kelių metų Chicagoj 

gyvuoja Lietuvių Kliubų Fede
racija, kuri visuomet rėmė vi
sus pirmeiviškus sumanymus 
ne vien žodžiu, bet ir medžiagi 
niai. Prie jos priklauso visi 
lietuvių kliubai Chicagoj i»' 
apielinkėj. Federacijos viršinin
kais dabar yra: pirmininkas J. 
Valonis, nut, raštininkas J. 
Makrickus, iždininkas V. Per- 
žinskis.

Federacijos komitetai jau pra
deda savo veikimą. Spalio 5 d. 
komitetai laikė savo susirinki
mą ir išdirbo pienus šio sezo
no darbuotei. 'lapo išrinktas 
ir korespondentas— J. Makrie
kus.

Re to komitetai nutarė su
šaukti visų kliubų valdybų su
sirinkimą lapkričio 2 d., kad 
bendrai aptarus dabartinius Fe
deracijos reikalus.

Taipgi lapo nutarta organi
zuoti basehall tymą ir kitokias 
sportininkų kuopas. Koresp.

Negali Geresnio Surasti
“eJeigu , randasi kur nors 

geresnis ointmentas nuo 
odos niežiejimo negu Seve- 
ra’s Esko, tai aš jo negaliu 
surasti šioje šalyje”, sako 
Mr. A. Hardish, Forest 
Lake, Mich. “Aš vartoju jį 
su dideliu užganėdinimu ir 
maloniai rekomenduoju jį 
visiems kenčiantiems žmo
nėms nuo niežiejimo odos ir 
kitų odos nemalonumų’’. — 
Tiktai 50 centų slovikėlis ap- 
tiekuose. W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

Išsigydė savo rupturą
Aš įgijuii didelę rupturą kuomet 

[kėliau liuksą keli metai algai. Dak- 
! tarai sakė, kad vienatinis išsigydy- 
I mas yra operacija. Diržai nieko 
' man nepagelbėjo. Paskiau aš sura
dau bu.la, kuris greit ir pasekmių- 
Kiti i -<IO. .lakti elitui mottj
praėjo ir ruptŲia daugiau negrįžo, 
vienok aš dirbu sunkų darbą kaipo 
karpenteris. Nereikėjo daryti 0|)e- 
racijos, net rnkdžiaii laiko, nebuvo 
Irilbelio, Aš neturiu nieko dėl par
davimo, bet suteiksiu pilnas inlor- 
inaeijas kaip pilnai išsigydyti be 

j operacijos, jei parašysi! man, Eu- 
(gene M. I’ullen, (kirpenler, 162 N. 
i Marcellus As e,, Afanasipian, N. .J. 
I l.škirpkit šj pranešimą ir parody- 
I kit savo draugams, kurie turi rup- 
’turų — jus gal išgelbėsit gyvybę 
arba sukliks šit keniėjimus nuo rup
liuos, rupestj ir pavojų nuo opera
cijos.

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

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

1545 VVest 47th Street
Phone Boulevard 7589

senas žaizdas, ligas recta), 
slaptas ligas vyrų ir moterųPereitą sekmadienį įvairiose 

nelaimėse su automobiliais liko 
užmušti septyni žmonės —Chi- 
cagoj ir jos apielinkėse.

Pardavėjas Vernon Bassett 
Glick, 30 m., liko užmuštas ir 
dvi merginos liko sunkiai su
žeistos, automobiliui, kuriuo 
jie važiavo, atsimušus į per
tvarą Northwestern geiožinke? 
lio patiltėj, prie Canal ir Wash- 
ington gatvių, šoferis gi išliko 
nesužeistas.

' Dvi moterys liko užmuštos irnaujiems* , ... v . ..du vyrai sunkiai sužeisti, visi 
iš Gary, Ind., traukiniui Lašt 
Chicago užgavus jų automobi-

Yiforšio ir Kondrolavičiaus 
bučernėje, 10611 Edbrooke Av.,

PUungis fruktų Store, -40728 
Michigan Avė.

pastaty- 
krimlna-

Paskirti $2,000,000 
Lincoln parke; 
$5,(MM),000

niekurių
renkami
mokyklų
io teismo klerkas ir

Paskirti $1,000,000 
mui Lincoln parko

Pas Kučinskus, 128 Kensing- 
ton Avė.

VVest Pullmane:
Tupikaičio aptiekoje, 535 

120th St.
Fernwoode:
J. Valio kendžių store, 408 

103rd St., ir pas Ratelio 
rius

Ratelio mėnesinis susirinki
mas bus lapkričio 2 d., Stru-

\v.

w. 
na-

Dr. J, W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki '*:80 ir nuo 7 iki 1U. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pistą

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Bltd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL

C.ook paviete be to bus ren
kami apeliacijų teismo klerkas, 
pavieto teisėjas, šerifas, pavie-1 
to klerkas, pavieto iždininkas, 
“probate” teisėjas ir 
kriminalinio teismo 
mokyklų viršininkas, 
of review”, pavieto “as: 
“sanitary trustees” ir 
komisionieriai.

Chicagos mieste bi 
renkami municipaliniai 
jai.

Paskirti $500,(KM) 
mui pietinės miesto

Refejendumas klausimu ar 
turi būti paliktas Chicagoje 
dienos šviesos taupymas —pa- 
varimas laikrodžių vasaros me-

“lioard

ieto savimi' dalyvaus apie 800,(MM) - 
:žmonių, apie 200,000 mažiau, 

bus negu dalyvavo prezidentiniuose 
isė- rinkimuose.

taip vadinamieji mažieji balo
tai. kuriuose siūloma priimti:

Pataisą prie konstitucijos, 
kuri leistų valstijos legislaturai 
nustatyti, taksus ir suklasifi
kuoti “personai” nuosavybes;

Balsavimo vie4 
los nuo 6 vai. ryto 
po piet. Paviete, už 
bu — nuo 7 v. ryto

bulva- 
pietinės 

. -kuris traukiniui ateinant neuž- padidini- , 4.. 5 _v._ įleidęs vartų.
iki V\ IISOll m , ... , ri1 rys kiti žuvusių liko suva

žinėti automobilių, o vienas žu- 
pagtuni aiIt()inobilini susidūrus su' 

'gatve kari u. Vaiką Neis J. Pe- 
iterson, 9 m., 10600 Langley 
Avė., suvažinėjo jo paties tė
vai, važiuodami atbuli iš savo 

Igaražiaus. Automobily buvo jo 
j tėvas ir motina. Manoma, kad 
tvaikas bandė užsikabinti už už
pakalinės dalies atbulai einan
čio automobilio ir pakliuvo ]m> 'J.1 
ratais.

Kiek tolimesnėse apilinkėse 
žuvo du žmonės. East Gary li
ko užmuštas motorciklistas, o 
Charleston, 111., vienas liko už
muštas ir trys sužeisti automo
biliui užbėgus ant cementui 
maišyti mašinos.

,^v jų cu.vviuuuri . .ę,,. . i >.i,....... .. mi o svetainėje, 7:30 v. v. VisiSuimtas kryžkeles sargas, . . . . .'nariai prašomi susirinkti, nes 
prisirengimas prie vakaro rei
kalauja daug darbo. Taipgi 
kviečiame ateiti prisirašyti visi, 

! kurie myli dailę ir turi palinki
mo dirbti dėl jos. —Rep.

Svečiuose pas Nezelskius

bus atda-

miesto fy- 
iki 5 v. po

Prisigėręs munšaino 
nušovė savo brolį

Reikalaudami

RAKANDŲ

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES

1 URNITURE CO.
Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 

tus pasirinkimas Naujausių Madų —- 
geresnio padarymo,- Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Pjaunamų 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi 
nu kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; Leng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
fteoples turaifaie (faipafaf

~ tam.
Kn M K H«^<«

1922-32 So. Halsted Street
Prie* 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

*
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605 07 S. Hermitage Av.
Te). Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue, 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS . .
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Of. Jan J. Smetana
UrrOMETRlSIA.S

1801 South Ashland Avenue 
Kumpas 18-tos Galvės 
Telefonas Canal 0523

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

Keletas dienų atgal ponų Ne- 
zelskių šeimyna 136 E. J07th 
St., buvo nejučiomis užklupta 
svečių ir viešnių, taip vadina
mos “surprise party” ir gra
žiai pasilinksminę parodė, jog 
lietuviai moka sugyventi drau
gingume.

Puotos rengime veikė pp. 
Sterbienč ir Yurčienė; o sve
čių ir viešnių buvo apie 150 as
menų. Buvo puiki vakarienė, 
muzika, kalbos ir dovanos. Do
vanų ponams Nezelskiams įtei
kta radio setas už $250.

Puotoje dalyvavo ir roselan- 
diečių mylimas 

mu- j VVaitches, kuris 
sykiu teistas už vardu 
pats tapo per- fciams 

arti iniities Mer- damas 
lis atsisakė duoti metų.

nors paaiškinimų polici
ne ii- k mm Jį pašo- 

verčiau mirsiąs

Pašautas

John Sullivan, 36 m., 625 \\.
61 St.. sėdi kalėjime su
dančia galva ir pagiriojusi nuo'cy ligoninėj.
munšaino, kurio prisigėrė pc

Bet i.'šssip.t-

ima .suprast

žmogžudystes, 
skau-išautas ir guli

advokatas 
visu svečiu 

pasakė ponams N eze Iš
karsi us linkėjimus, vėly- 
išgyventi dar bent 100 
Ponas Nezelskis padė- 

visiems svečiams kvietė

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

cirahorius Chicagoje
IjaidotuvGse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
•tis.

OFISAS:
668 W. 18th S t 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

e i riedamas

prisigeręs munšaino. Jis 
keikia munšainą, bet jau

29 metu, jau
.jiedu su

irę .munšaino,

jų iškilęs barnis, už ką, nė jis 
pats nežino, — ir jis savo brolį 
išvaręs. Bet neužilgo brolis su- 
gryžęs su šautuvu 
iškilusios muštynės, 
šautuvas išsišovęs

ir tarp jų 
laike kurių 
ir \Villiam

Plėšikai užmušė 
savo auką

Prie Robey ir 19 
Ii plėšikai užpuolė 
Ciesliak, 30 m., 
St. ir du kitus < 
kartu su juo ėjo 
Sywost ir Martin

Plėšikai netik 
Ciesliak kišeniu.s ir

ke-atvių
Stanley

5 W. t9 
vyrus, kurie 

Casimir 
Maurz.

iškraustė 
‘ atėmė apie 
e k sumušė* 

kad nuvežtas pavieto ligoninėn, 
neužilgo pasimiiė.

Keturi plėšikų yra žinomi. 
Jais yra netolimos apielinkės 
jaunuoliai: Edward Glassman, 
19 m., John Janovvicz, 20 m.,
Andrew Kasovivk, 17 m. ir 
Vincent Welles. Policija jieško 
dar dviejų ar daugiau šaikos 
narių.

BILLY'S UNCLE

ve.
bet

Esą jis namuose; ir kadangi 

subatos vakaras, tai visi link-

— Ten

buvo

Lietuvių Rateliuose
Roseland

A. a. Jozavitienės 
laidotuvės

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Craborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Iš Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio veikimo

Ratelis yra dailės draugija ir 
kaipo tokia į politiką nesikiša. 
Todėl į Ratelį gali 
įvairių pažiūrų 
lis tarnauja

vaidindamas

prigulėti 
žmonės. Rate- 

vietos draugi-
įvairiusjoms, 

veikalus. Kadangi Ratelio nariai 
nemoka
lio iždą (žinoma, negauna ir pa- 
šelpos), tai palaikymui Ratelio 
rengia vakarus. Vienas Rate
lio vakarų bus. nedėlioję lap
kričio 21 d., Strumilo svetainė
je. Ratelio artistai mėgėjai 
vaidins 3 veiksmų juokus “Gy
vieji Nabašninkai”. Ratelio na
rė ponia O. Požčlienė dainuos. 
Be to bus dar ir gyva panora
ma, kurią vaidins gabiausi Chi- 
cmgos artistai. Tokių vakarų

jokių duoklių į Rate-

Roselande retai pasitaiko ir dė
lei palankumo tiems, kurie no
rės nusipirko iškalno tikietus 
tam vakarui, bus galima jų
gauti šiose vietose:

Roselande:
Yonaičio aptiekoje,

Michigan Avė.,
105 St.

Pereitą šeštadienį 
m e Jozavitienę, 

pianisto,

palaidojo- 
mo- 

Miko

valandą po pietų 
namuose 

būrys a. a. 
ir Miko draugų ir
ir po pusvalandžio

ei utę garsaus 
Yozavito.

Apie antrą
Yozavito šeimynos
susirinko didelis 
Jadvygos 
pažystamų 
velionė tapo išlydėta į Tautiš
kas kapines. Lydėjo apie 70 
automobilių.

Prie velionės buvo sudėta 
apie 20 vainikų, nuo Įvairių 
draugijų ir pavienių žmonių.

Ant kapo kalbėjo p. p. S. 
Grisius ir adv. K. Gugis. Bonas 
Grisius kalbėjo apie veliones 
veikimą lietuvių draugijose; o 
p. Gugis puikiais vaizdais nu
piepė gyvenimą ir mirtį žmo
gaus/prilygindamas visų gyve
nimą piie medžių lapų.

Publikos laidotuvėse dalyva 
vo apie 250; patarnavo gra 
borius Eudeikis.

— Vienas iš visų

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai hus
brangi dovana

VLADISLOVAS VAIŠVILAS

Persiskyrė su šiuo nasauliu 
Spalio 31 dieną, 12:15 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukęs 47 me
tų 'amžiaus; gimęs Okolicoj 
Burniai, Telšhj valsčiaus ir ap
skričio, paliko dideliame nubu
dime moterj Veroniką, supu 
Edvardą, dukterį Julę, brolį 
Adolfą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2305 South 
Leavitt St.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Lapkričio 3 dieną, 9 valandą 
lyto iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vladislovo Vaišvi
los giminės, dra’ugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachawicz, Telefo
nas Canal 2199.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 4Gth St., Chicago, III.

r 1 -
Phone Boulevard 7314 
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams*

3316 So. Halsted St., Chicago

W. J. STANKŪNAS'
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali

Škumas.
3315 South
ftalsted St.

Tel. Yards 1546 
Kės. Tel.

Beverly 2800

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be Qnr Be
Peilio Ųu J Skausmo

priežastis, kad mano gydymas yra 
taip pasekmingas, nes jis yra leng
vas, paprastas ir tikras gydymas. 
Tikrumas gydymo gludi patyrime ir 
tuo specialiu gydymu užsiimu jau 
per dvidešimtis du metus.

Skaitykit ką Mr. Dubrocky sako:
“Aštuoni metai atgal aš įgavau 

rupturą ir turėjau operaciją su pei
liu dėl jos išsigydymo. Bet j trumpą 
laiką ruptura vėl atsinaujino dar blo
gesnė negu buvo. Aš nusprendžiau, 
kad daugiau neturėsiu operacijos su 
peiliu, todėl aš nuvažiavau pas Dr. 
FMint ir lika.ii TŽscy<lyta.s labai pasek- 
minęęai be peilio, l)e skausmo ii- IK; 
išlikimo iš darbo nei vienos dienos. 
Tai buvo du metai aUal ir huo ta
da esu sveikas /ir drūtas. Tai geriau- 
sis išgydymas”.

Adam Dubrocky, 
2827 So. 491h Avė.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI
DR. E. N. FLINT

322 So. State St., 5 fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 

pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedčlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.*

SERGANTI ĮMONES
Jei jus Į^urit sunkią 

r Ą kraujo ligą, silpnus
A nervus, ligas inkstų, 

- Ajl pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 

(S**-; privatiškas ligas, pasi-
tarkit su Dr. Ross tuo- 
jau. Jei tos ligos ne-

7 hus tinkamai išgydy- 
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys- 
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą

čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tuksiančius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriiškų tru- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampus M^nroe St., Cįrilly Building 
Imkite, elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki b 
po pietų. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedčliais, seredomis ir 
subatonds nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kains, naudokitės 
Naujieinų kablegramų
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Lietuviu Rateliuose
Bridgeport

“Jaunoji Birutė’’ rengia vakarą

lainėj, Jaunoji Birutė, vaikų 
draugijėlė, rengia gražų vaka- 

vienas išra.

lius mokina Jaun. biruliečius 
visai naujų dairių, dar niekad 
negirdėt*, parašytų komp. A. 
Vanagaičio specialiai dėl Jau
nosios Birutės. Taipgi mokina
ma visai naujų gabalėlių inuzi-

irgi veikia sušilęs. Girdėjau, kad 
parodys visai naujų “triksų”, 
bet kokių, dar ko! kas slepia
ma.

Ketvergi) vakare įvyksta dai
nų pamokos, o po jų tėvų Su
sirinkimas.

Nauji nariai priimami.

Lietuviu Pil. Brolybės Kliubo * » *
Am. mėnesinis susirinkimas r 
vyko nedėlioj, spalio 31 d., Mil
dos svetainėj. Iš viršininku
raportų pasirodė, kad, kl: 
auga nariais ir turiu. O ir 
jne susirinkime prisirašė 
nauji nariai, 
k imas 
kok is
buvo keliami 
tuo pačiu laiku; svarstomi, 
baigiami ir vėl 
rni, taip 
klausant 
apie ką
kad kliubiečiai

Bet pats susirin- 
nebuvo tvarkus ir buvo 
tai mišinys. Klausimai 

net keli vienu ir 
už-

kad žmogui iš šalies 
nesuprantama buvo 

kalbama. Bet tikimės, 
su laiku susi-

Naujas sportas
naujas

spor-

Illinois

Bridgeportr įvedamas 
sportas “kumštynės”, šį 
tą praktikuoja suaugę “1< 
Bet kad kumštynės
valstijoje yra labai suvaržytos, 
tai musų leidės jas surengė prie 
uždarytų durių. Žinoma, prieš 
kumštynes pusėtinai išsigerta 
’pastiprinačios”. Beje, abi žvai-

Pradžios kumštynių negalėjau 
patirti, bet žinau, kad 47 gat
vės teisėjas kumštininkėms pa
skyrė po šimtą dolerių dovanų 

pavydale bausmės. Bet jeigu 
nenustos praktikavę ir ant to
liau, tai teisėjas ketino toms 
sportininkėms pasirupinti dar 
geresnę dovana.

Oi tie grybai

ir galas. Kad kaip nors tie 
bai nustotų augę, tai ir

JUOS 
gry- 

vienas 
musų pilietis gantų pailsėti nors
kartų, <> ir tie bereikalingi “(rū
beliai” pasibaigtų.

Kad ne grybai tas pilietis ne
dėlios vakare nebūtų turėjęs 
važiuoti “džėlon”. Bet tie, iš 
pažiūros visai nekalti grybai

DUSULIO SPAZMOS
GREITAI

UŽKERTAMOS

Johnson’s Belladonna 1 
ster’is sustabdo ken

tėjimus

Pla-

Daug tūkstančių įsitikino, kad jie 
gal turėt malonią pagelbą prieš ago- 
nizuojančias dusulio spazmas naudo
dami Johnson’s Belladonna Plasterj.

Dusulys yra giliai isiėdęs nemalo
numas, kurs paeina dėl daugelio prie
žasčių ir iššaukia didelio gydytojų 
susidomėjimo. Laike šitos ligos dau
guma kentėtojų išbunda naktį trokš
dami atsikvėpti ir kenčia dėl šitų du
sulio agonijų. Greitas panaudojimas 
Johnson’s Belladonna Plaster’io da
žnai pakerta šitas spazmas.

laibai dažnai tokios naktinės spaz- 
mos gali būti visiškai išvengtos nau
dojant Johnson’s Belladonna Plaster’j 
ant krutinės prieš 
vaistai persisunkia 
rimą muskulus ir 
Jeigu jus kenčiate 
rite šitas baisias 
mėginkite Belladonna Plaster’j. Dąu- 
gely atvėjų šita priemonė yra pasek
minga. Pas visus aptiekorius.

miegą. Plaster’io 
kiaurai j odą, pe- 
užgautus nervus, 

dėl dusulio ir tu- 
naktines atakas,

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

v

padarė. Mat
mo Goodman teatre. PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI

sau
REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

rainiui namo ir tik retkarčiais 
jo “makamibilius” atsimušdavo 
Į stulpą. Bet kartą nepataikė j 
stulpą ir atsimušė i priešais 
atvažiuojantį "fliveruką”. Ar ži
note kas atsiliko? “Fliverukas” 
sudužo, o musų , pilietis pasiju-

Pilkai šovė į akį
Daug kartų hevaidinant lu 

pasiro- 
ir su

patį veikalą, pasitaiko, 
du, nepaprastų Įvykių 
artistais.

štai užpereitą vasarų 
Teatras su

grybais.

kahiuja nupirkti

lavo lygtai vieno 
tikrinimui, kad

tas* nekri- 
linkas rei- 
isai naują

tūkstančio už
muši) pilietis

važiavimą. Japu-Jahnis

i 7 eatras- 
Muzika

Aušros sūnus

Statomas pas mus lapkričio 
21 d. miesto (ioodman teatre, 
S. Čiurlionienė vei-

iš žymiausiu lietuviškų sce- 
kalų. Kauno Valstybės 
“Aušros Sumiš” buvo 

ir

nos v 
teatre 
kartojami 3 melų bėj 
joks kitas veikalas ne]
jo vaidinimu skaičiaus; išviso 
“Aušros Sūnus” Vaisi. Teatro 
artistai vaidino virš JJll) sykių. 
Veikalo autore buvo padariusi 
su Vaisi. Teatru sutartį, sulig 
kurios tik tam teatrui priklau- 

statymfc monopolija 
vasarą, sutarčiai pa

gavo
savo kurinį soauzdinti.

ir lik 
sibaigus, S. Čiurlionienė 
progos

Veikalo turinys paimtas iš 
spaudos draudimo laikų ir ja
me vaizduojamas lieluvio-knyg- 
nešio gyvenimas. Garbingi V. 
Kudirkos, vysk. Valančiaus, ti
ro Basanavičiaus ir kitų aušri
ninkų vardai, “Aušros” pir
mojo tautinio laikraščio dvasiu. 
Tautos siekiai prieš trisdešimt 
metų— tai kiekvieno lietuvio 
širdžiai brangus, malonus pri
siminimai. “Aušros Simus”—■ c 

pirmasai paminklas tiems musų 
didvyriams-knygnešiams, kurie 
nebodami žiaurių rusų valdžios

tyti lietuviškų knyga, savo gy
vasties nesigailėdami, jie skynė 
Lietuvai kelią j šviesesnę atei
tį. Įdomus ir ryškus musų pra
eities laikotarpis.

Pirmas vaidinimas Kaune

“Aušros Sūnų” pirmojo vai
dinimo atbalsis savo laiku pa
siekė net ir Amerika. Laike to

incidentas — policija, Kauno 
komendanto paliepimu, išvaikė 
publiką. 1923 m. “Aušros Sūnu
mis buvo atidaromas Valstybes 
Dramos sezonas naujuose teat
ro minuose, miesto sodne. Po 
2-ro veiksmo žinomas rašytojas 
ir visuomenės veikėjas kun. 
kan. Tumas atsikėlė iš saVo vie
tos ir visų susirinkusiųjų vardu 
kreipėsi j tuolaikinį respublikos 
prezidentą p. Stulgii 
šydamas paliuosuoti 
mo pirmąjį Lietuvos 
tą A. Smetoną, kuris 
cijos laikrašty tilpusį 
administratyviu budu 
baustas kalėjimu.
didelis neramumas, valdžios at
stovai apleido savo vietas ir 
komendantas įsakė publikai ap
leisti teatrą. Tuo budu pirmas 
“Aušros Sūnų” vaidinimas bu
vo nutrauktas po antro veiks
mo. Tad tie, kurie norėjo suži
noti kuo baigiasi veikalas, tu
rėjo antrą kartą pirktis bilie
tus, — nes pinigai nebuvo grą
žinami, o vaidinimas kaip 
buvo nutrauktas įdomioj 
toj. Geriausiai iš lo įvykio 
mėjo teatro direkcija, kuri 
vo progos tą pačią publiką
rėti net dviems vaidinimams.

To nepaprastai užsibaigusio 
pirmojo “Aušros Suniį” vaidini
mo du dalyviai šiandien randa
si musų tarpe, —• artistai S. Pil
ka ir A. Vanagaitis. Jie abu da

isk|, pra- 
iš kalėji- 
preziden- 
už opozi- 
straipsnį 
buvo nu-

Teatre kilo

tik 
vie- 
lai- 
ga- 
tu-

Valst. 
“Aušros Sunumis” 
Klaipėdos krašte 

ir baigė savo gaslroles Prieku
lėj. Vaidinimas ėjo puikiame 
upe, publika sekė veikalo turi
nį su dideliu žingeidumu, 
skutiuiame veiksim* 
mimo ir šaudymosi 
su žandarais scena, 
čiomis artistui, ku
žandai <> rolę, neiššove 
veris. Nabagas lik si

a- 
yra stisirė- 
knygne.šio 
lik nety- 

is vadino

udžia, sukdamos aplink art. 
Pilką, kuris vaidino knygne- 
rolę, o šūvio vis nėra ir nė- 
J'ik staigu revolveris iššau- 
ir karštas vaškas (scenos 

Pilkai tie-
j akį. “Jergutėliau tu ma- 
pasakoja nukentėjęs, “aky- 

žalia pasidarė, o ašaros 
iš akies teka. Manau sau, 
vistiek tur būt nėra, o 
juk baigti vaidinti. Bet

šio
ra.
na
šūvis) pataiko

no’ 
se tik
upeliu

laimei viskas baigės*) tik tuo, 
kad suvis nuplikino man anta
kius ir blakstienas ir bent po
ra savaičių akis raudonavo.” 4 *

pavojus tykoja.
Vanagaitis gaudo katiną

'Tuoj po Klaipėdos užėmimo 
Valst. Teatras vyko j Klaipė
dos kraštą su tais* pačiais “Auš
ros Sūnumis”. Laike vaidinimo 
Šilutėje nežinia iš kur scenoje 
atsirado baltas nupenėtas kati
nas. juokas. Pa-

art.
tąsvk vaidinęs rusų žandaro ro
lę. Ištraukęs kardą, ėmė katiną 
vaikyti, o katinas 
Vanagaitis katiną 
ties nustojęs, tik 
jo pratarti: 
kad tas juodas

nepasiduoda, 
nugalėti vil- 

vieną tegalė- 
jums sakau, 

katinas mums 
>adarvs.” —O.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

S LA 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks 3 d. lapkr., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st., kaip 7:30 vai. vakare. Nariai 
visi malonėkit atsilankyti paskirtu 
laiku, nes turim daug/svarbių rei- 
’ alų apsvarstyti. Atsivesklt ir nau
jų narių prirašyti prie SLA 36 kp.

A. Marei jonaitė, sek r.

Antradieny, Lapkričio 2-rą ir Tre
čiadieny, l apkričio 3-čią, Raymond 
Chapel “Aušros Sūnų” repeticija. 
Pradžia 8:00 vai. vak. “George Dan- 
din” repeticija nukeliama sekančiai 
savaitėj.

Federacijos Lietuvių KUuhų mėne
sinis susirinkimas įvyks Lapkričio 2 
d., 8 vai. vakare, M. Meldažio svetai
nėj. Todėl Komitetui ir visų kliubų 
valdybos, kurie priklausote prie Fe
deracijos Lietuvių kliubų, malonėkite 
būtinai atsilankyti ant siu susirinki
mo, pribukite laiku.

— J. Makrickas, Seki.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks Lapkričio 3 d., 1926 
m., Mark White Sųuare Svetainėje 
(Library Room), 29th ir Halsted gat
vių. Visi Jaunuoliai-ės ir jų tėvai at
vyki!, nes daug reikalų yra apsvar
styti j šį susirinkimą. I” 
norint prisirašyti ir taip pat 
tą vakarą.

— Al. Schulfz,

Nauji nariai
atvyk it

Rast.

Bridgeport. — Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus Draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyks Antradieny, 
Lapkričio 2-rą d., 1926 m., 7:30 vai. 
vak., Auditorijos Salėj, 3133 South 
Halsted St. Visi nariai esate kvie
čiami pribūti. Kviečia

— A. BugailiAkis, Rašt.

Pranešinias Brighton Parko 
Lietuviams

Brighton Parko 
aprūpinu šitos 
“Naujienoms” 

, pertat, kurie 
Naujienas” kasdie ryt- 
išnešiotoją, malonėkite 

i pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
i'airfield Avė., Tel. Prospect 1887.

visiems 
kad aš 
lietuvius

Pranešu 
ietuviams, 

apiellnkes 
casdie anksti, išryto, 
norite gauti “I 
mečiais per 
duoti man žinią žemiau

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
1EŠKAU 2 draugų, Jono žiauflio, 

apie 50 metų amžiaus, paeina Kau
no rėdybos. h- Petro Rimkos, apie 
0 metų amžiaus, Kauniškis, šlubas 

ant dešinės rankos pirštas sulinkęs, 
h-asišalino iš \Vaukegan’o 1924 me- 
ais. Žiaunius dirbo J. Menwill 

dirbtuvėj, Petras dirbo garbainėj. 
<as patėmys tokius žmones, mel
džiu pranešti, gausit atlyginimą.

B. Davis, 310 S. Elm\vood avė.,

APVEDIMAI

VYRV
Tel. Lafayelte 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

REIKIA

1 vyro, kuris turi pasisekimą

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonloa gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 81%c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma
dieny] po pietų.

FRANK SELEMONAVlčIUS 
504 W. 33rd St.. prie Normai Avė. 

__________________________ leagoje.

biznyje arba kaipo salesme-

no dėl prižiūrėjimo 3 arba
valkams
65c iki

nuo 35c

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
. Grosernių, Bu- 

Jernlų, Delikate- 
ssen, Restau ran
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.
L n.

Phone Pullman 8296
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, (’OKE 

343 W. 107th PI.
Res. 10742 So. VVabash Avė. 

Phone Pullman 8092 
Chicago, 111.

Patent Mercury Machine Co

Mašinos kurios apšildys jūsų namą j 
• ” jums elektros šviesą dy- ' 

proga. Reikia turėti biskį i
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo.

PROF. SIMON
612 N. State St. •

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietvi

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Padarome paskolas ir apsaugotam 
nuo ugnies. Parduodame ir maino
me namus greitu laiku.

1747 W. 47th Street 
2-ros lubos 
Chicago, III.

4 lietuviškai kalbančių sales-

menų, prie vienos geriau-

sios tos rųšies firmos

Pasiinatykit su

MR. FRIEND

General Manager

Chi-

OLIVER SALINGER

Room 660

First National Bank Bldg.

31 S. Clark St.

REIKIA 5 vyrų dėl pardavi
nėjimo musų naujo Great Wesl 
Side Development žemės. Yra 
visi įtaisymai. Jau s-tatomi na
mai. Tiktai 2 blokai nuo “L”. 
Netoli mokvklų ir bažnyčių. Z

SHEKLCTON BROS.
Room 416

160 N. La Šalie St.
Skyriaus Ofisas:
6131 W. 22 St.

dainių ii' cigarų su 4 kambariais iš 
užpakalio, lenda $40.00. Greit parduo
dant tik $400.00.

5301 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saldainių, ci
garų, užkandžių krautuvė, neto
li 2 mokyklų, 5 kambariai iš už
pakalio, rendos $35. Bargenas.

602 \V. 26 SI.

PARDAVIMUI grosemč, saldainių, 
minkštų gėrimų ir užkandžių įstai
ga, prie dirbtuvių ir mokyklų, par
duosiu pigiai, nes turiu parduoti 
ęrelt. Biznis gerai išdirbtus per daug 
netų. Priežastis pardavimo, savinin
kas turi du bizniu. Renda pigi,’ tik 
'25.00 Į mėnesį. 3 kambariai pagy
venimui.

■1632 W. 13th Street

PARDAVIMUI saldainių krautuvė.
1034 W. 20th Place

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, parduosiu už jūsų pačių pasiuli- 
jimą; didelis bargenas.

4201 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI barbernė 2 krėslų, 
geroj vietoj, geras biznis, pigi ren
ki. 856 W. 33r<l St.

PARDAVIMUI pigiai alijandros vi
sos žydinčios. 3214 So. Union Avė.

BRIGHTON Parke pardavi
mui restaurantas arba mainysiu 
ant loto, automobiliaus arba ki
to kokio biznio.

3955 Archer Avė.

NAMAI-ŽEME
Įmokėk $1000

NUPIRKSI 6 kambarių mū
rinį naują bungalow, karštu 
zandeniu šildomas, randasi 4445 
š. Artesian avė. Savininkas mai
nys ant lotų, arba bile kokio 
biznio.

C. P. Suromskis & Co.
5833 S. \VESTERN AVĖ.

Tel. Hemlock 6151

TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 j sa
vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
I>ake, 39 mylios į pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na
mą. Lotas $85. Džiaugsitės kitą va
karą sutaupydami po $1 J savaitę. 
Specialus pasiūlymas. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 881.

LIETUVIS laisvas vaikinas, links
mo budo, dailaus sudėjimo, protin
gas ir pamokytas, kalbantis keletą 

kokio už- 
37 metų 
apsivedi- 

arba naš- 
skirtumo

T

REIKALINGAS patyręs savo dar
be bučerys. 1501 So. 49th Avė., Cice
ro, III.kalbų, tinkamas prie bile 

siėinimo: biznio, ir t. t. 
amžiaus. Ieškau draugės 
inui, suaugusios merginos 
lės, vaiku negeidžiu; be 
tikėjimo ir išvaizdos; nejaunesnės 
kaip 27 melų amžiaus. AtsiŠaukit. 
atsakymą suteiksiu kiekvienai. Pla
čiau susižinosim laiškais. Dykai 
meldžiu nerašinėti. G. W. M., 37 
So. Genesee si., Ilarees ('.o., \Vau- 
kegan, III.

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį kąrpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu narni} apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

l’RAKAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI tinO.flPT 

A»*akyuitis: $100.00 i»n« •»! 
$6.00 j metus per 

likusį gyvenimą. 
Kiekvienas musų praleistas 

is sudaro nematomą juostą 
ų ir kiekvienas 
am tikrų darbų. Praleisdami cen- 
h paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
d*ntą ir išsiunčiame savo centus 
lirbti de| kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
džiote pinigus. Atsiminkite, kiek 
de pinigai uždirbtų jums jei padė- 
*umėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Sputka. uždirba po 
56.00 gryno pelno ant kiekvieno 
*100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j j

so sekretorių 
o nuo jo su

dauginsi s

KIEK

dole- 
cen- 

centas atlieka

IRRENDAVOJIMUI

DARBININKŲ •
Reikia stiprių vyrų prie mir

kymo j plate department.
VVESTERN ELEC TRIC CO.
48 Cicero Avė. & 24th St.

MORTGECIAI-PASKOLOS

'ia per 20 metų?
Ateik ir pasitark 

tpie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
Inleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halsted St.

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

jūsų

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
<r moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra 'trys skyriai pa
šei pos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos t 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nup 16 iki 45 rne-j 
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią i 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
|ei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
i Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui j Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas Įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirupinti, kad 
gruodžio 6. dienai ”ktumėt 
draugijos nariai?.

iki 
šios

OAKLEY IIALL ant viršaus Oak- 
ley teatro. Susirinkimams salė ir 
ofisas nuomon. Rendos pigios. At
siŠaukit j Strand teatrą, 2111 W. 
Division st. Tel. Armitage 4424. 
Kasdien nuo 7 iki 10 vakaro. Sulįs
tomis nuo 2 iki 10 vakaro.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU' darbo už duonkepį, už 

pirmą arba antrą. 2508 W. 46th P)., 
2 fl.

OPERATORIŲ
Prie Singer spėka varomų ma

šinų į automobilių viršų dirbtu
vę, nuolat darbas, gera mokes
tis.
ERO MANUFACTURING CO.

2240 Ogden Avė.

PARENDAVOJIMUI Storas su pa
gyvenimu arba be pagyvenimo, šiltu 
vandeniu apšildomas ir visi paranka
mai. Renda nebrangi. Vieta gera, lie
tuvių apgyventa. Kreipkitės prie sa
vininko ant antrų lubų iš užpakalio.

4934 W. 15th Street
* Cicero, III.

REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys Cicero j, 

vienam vaikinui su valgiu, ir kad bu
tų maudynė. Atsišaukite laišku j 
NAUJIENAS, 1739 So. Halsted St., 
Bos 886.

________MOTERŲ
REIKIA merginos arba vidutinio 

amžiaus moteries prie namų darbo 
ir virimo. Skalbti nereikia. Prie 
mažos šeimynos. Duodam valgį ir 
prįvatišką kambarį. Alga $10 j sa
vaitę. Tel. Lincoln 1332 arba Di- 
versey 9099.

REIKALINGA patyrusi virėja, ge
ra ir švari moteris.

2025 So. Western Avė.

TIKRA NAUJIENA
Studebaker išleido naujus karus 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. He’sted St.

MOKYKLOS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
į NUOMON kambaris dviem mergi- 
Inom; apšildytas, su valgiu ai
be. 1615 String St., 1 fl. užpakalyj.

Naujienų spulkon narių atydon.— 
Visi, kuriu mokestys yra užvilktu.., 
malonCkite užsimokėti, nes busimo 
pirversti pasielgti pag; ’ konstituci
ją. —Sekretorius.

Rosthand. — Lapkričio 2 d., 8 vai. 
vakare, Aušros kambariuose 10900 S. 
Michigan Avė. įvyks Lietuvių Iin- 
provement ir Benefit Kliubo mėnesi
nis susirinldmaa. Bus svarstomi nau
ji ir paprasti reikalai. Todėl visi kliu
bo nariai atsilankykite paskirtu lai
ku. — J. Tamašauskas, Sekr,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlo.ck 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYS!’®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chlcagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-18 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

OPERATORKŲ prie spėka varomų 
siuvamų mašinų. Geras ir lengvas 
darbas ir nuolatinis per visą metą.

ATLAS SPECIALTY MFG. CO. 
8259 Shields Avenue 

Kampas 33rd St., netoli 
Wentworth Avė.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. Darba sąly
gos geros. AtsiŠaukit duojaus. 2958 
So. Michigan Avė., Tel. Calumet 
0037. '

REIKIA merginos prie abelno 
namų darbo, skalbti nereikia, 
prie mažos šeimynos. Turi mo
kėti biskį angliškai. Mrs. Hor- 
wich, 1251 Granville Avė., Tel. 
Childrake 8128.

OPERATORKŲ.
Prie Singer spėka varomų ma

šinų į automobilių viršų dirbtu
vę, nuolat darbas, gera mokes
tis. \
ERO MANUFACTURING CO.

2240 Ogden Avė.

DEL labai svarbios priežas
ties pardavimui pigiai “Late 
1926 Standard Six Buick Coupe” 
Mašina visai mažai vartota, at
rodo ir eina kaip nauja. Gali
ma matyti, 6052 So. State St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI restaurantas ir room- 
ing house. 1114 W. Madison St.

GROJIKLIS pianas, $75, voleliai ir 
henčius. 6512 So. Halsted St,

PARDAVIMUI bučernė, grosemė, 
arba mainysiu j lotą arba mašiną.

2485 So. Leavitt St.

GROJIKUS pianas, biskį var
totas, dėl kraustymos turiu par
duoti. 6186 So. Halsted St.

PARDAVIMUI cigarų, cigeretų ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Yra 
listas, kambariai gyvenimui. Išdirb
tas biznis ir turiu parduot grritni 
delei nesveikatos.

Kreipkitės:
4120 S. Wentworth avė.

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal, musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High 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 gatvės, 2 lubos)

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
tnokinam dienomis ir vakarais. At
siŠaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

651—672 W. Mhdison St. arba 
109 S. Wells St.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
. Seeley 1643

■■ n


