
NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Ent«red M aecond ClftM Mattor March 7, 1914, at tha Port Offlca of Chicafo, DU 
under the Art of March 8, 1879.

- -
The First and Greatest Llthuanian Daily tn America

NAUJIENOS
Thi Lithuanian Daily 

PUB1.ISHED BY Tk LITHUANIAN NEW8 PUBLISHINc CO.. INC.
1739 South HalAcd Street. Chicago. Illinois 

Tthphone Rooievelt 8500

Pirmas Ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIII Kaina 3c Chicage, III Ketvirtadienis, Spalio-October 14 d., 1926 No. 242
7 (

Lenkų ministeris puola Lietuva
Lietuvos vyskupai skelbia 

valdžiai kovą
ADF pasmerkia kaip sovietų 

taip fašistų diktatūras
Lenku užsienio ministeris! Konfliktas tarp Lietuvos 

atakuoja Lietuvą valdžios ir kunigu
Lietuvą naudojančios savo tik

slams kitos valstybės, kurios 
nesą jos draugai; Lietuva ga
linti išsilaikyt tik dedamos su 
geru savo kaimynu — su 
Lenkija < f

VARŠUVA, X. 13. — Užsie
nio reikalu ministeris Zaleskis, 
kalbėdamas apib diplomatinę 
notą, kurią Lenkų valdžia pa
siuntė sovietų Musijai protes
tuoti prieš Rusijon su Lietuva 
pasirašytą sutartį, aštriai ata
kavo kaip Lietuvą taip ir Ru
siją kaipo “laužytojas Versalės 
ir Rygos traktatų”. [O kaip 
su Suvalkų tiaktatu ? .

Sovietų Rusija, pasirašyda
ma tokią sutartį su Lietliva, 
patrempus savo sutartį su Len
kija. padarytą Rygoj, kur ji 
prisižadėjus būti visai neitralė 
atsitikime, jei tarp Lenkijos ir 
Lietuvos kiltų konfliktas.

Apie Lietuvą Zaleskis pasa
kė :

“Lietuva vis dar laikosi taip, 
kaip kad tebekariautų su įlen
ki ja, bet Lenkija iš savo puses
laikosi taikingai su Lietuva.
Tai reiškia, kad Lietuva igno
ruoja ambasadorių tarybos
sprendimą [Vilniaus pripažini
mą Lenkijai ir stengiasi iššau
kti konfliktą.

“Tatai betgi dalykų padėties 
pas mus nekeičia. Mes trokšta
me būt geri Lietuvos kaimynai, 
ir ji tik pati sau kenkia, eida
ma prieš pamatinius Tautų Są
jungos statutus. Lietuvos im- 
pertinenciją išnaudoja ir savo 
tikslams vartoja kitos valsty
bės. kurios visai nėra Lietuvos 
diaugai. Lietuva gali egzistuoti 
lik dėdamosi su nepriklausoma 
Lenkija, ir reikia tikėtis, kad 
jos atstovai netrukus patys ta
tai pamatys.”

Nežiūrint taikingų ministerio 
Zaleskio pareiškimų, politiniuo
se rateliuose yra nemaža bai
mės dėl ateities, o kariuome
nės vadai daro visa, kad Lenkų 
seimas ateinančio) savo sesijoj 
lapkričio mėnesį padidintų ka
riuomenės biudžetą.

Rado paveikslų, tapytų 
akmens gadynėj

OSLO, Norvegija, X. 13. — 
Trondelageno apygardoj rado 
tapytų ant uolų paveikslų, išsi
laikiusių dar iš ankstyvosios 
akmens gadynės. Rasta dvi di
delės grupės, vienoj 'Vaizduoja-' 
mi žvėrys, antroj — medžioto
jų kuopa. Visa tapyta skais
čiais dažais, kurie gerai dar iš
silaikę.

LAKŪNAS UŽSIMUŠĖ

CLARK, S. D., X. 13. — Ae-
roplanui nukritus žemėn, Fred — Besimaudydamas Kingstono 
Sease užsimušė, o jo brolio uoste prigėrė vyskupas O’Hare, 
Donaldas, kurs pilotavo aero- Romos katalikų bažnyčios apaš- 
planą, pavojingai užsigavo, fališkas vikaras Jamaikai,

Valdžia sustabdė visas subsidi
jas katalikų Įstaigoms. Lietu
vos vyskupų konferencija ir 
protestas prieš valdžią

RYGA, Latvija, X. 13. [Chi- 
cagos Tribūne kablegrama . — 
Pranešimai iš Kauno sako, kad 
tarp Romos katalikų bažnyčios 
ir Lietuvos valdžios kilęs rim
tas konfliktas.

Lietuvos arkivyskupas Sku- 
zetski [turbūt Skvireckas ne
senai sušaukęs penkių Lietuvos 
vyskupų konferenciją. Konfe
rencijai apsvarsčius valdžios nu
sistatymą bažnyčiai, arkivysku
pas įteikęs Lietuvos valdžiai 
notą, kurioj sakoma:

“J naujuosius valdžios pa- 
tvaikymus mes žiūrime kaip i 
pradėjimą koVos prieš Romos 
katalikų bažnyčią. Mes negei
džiamo kovos, nes suprantame, 
kad ji butų begalo žalinga kaip 
bažnyčiai taip ir jaunai Lietu
vos respublikai. Visa atsako
mybė dėl dabartinių kivirčų 
krinta dabartiniam Lietuvos 
ministerių kabinetui.”
Atsakydamas į paklausimą sei

me vakar ministeris pirminin
kas Slegvikeus [Sleževičius pa
reiškė, kad valdžia nutarus su
stabdyti visokias subsidijas ka
talikiškoms įstaigoms Lietuvo
je.

Konfliktas taip valdžios ii 
bažnyčios kilo prieš keletą mė
nesių, kai popiežius, priskirda
mas Vilniaus bažnyčias Lenkų 
arkivyskupijai, pripažino Vil
niaus kraštą Lenkijai.

Jugoslavijos ministeriy 
kabinetas pasitraukė

BELGRADĄ S, J u gosią v i j a, 
X. 13. — Jugoslavijos ministe
rių kabinetas su Užunoviču 
prieky šiandie atsistatydino. 
Nauju premjeru veikiausiai bus 
Ninčič, dabartinis užsienio mi- 
nisteįis. Karalius Aleksandras, 
sako, pašaukęs iš Dalmatijos 
buvusį premjerą Pašičą konfe
rencijai.

Sprogimas sudraskė 
banką; $250,000 žalos

’ WATKINS GLEN, N. Y„ X. 
13. — Prae’tą naktį vietos Na
tional Banke įvyko sprogimas, 
kuris beveik visai sudraskė 
banko triobesį. žmonių niekas 
nenukentėjo, bet padaryta me
džiaginių nuostolių daugiau 
kaip 250,000 dolerių. Iš ko 
sprogimas įvyko, kol kas nesu
sekta.

PRIGĖRĖ VYSKUPAS

KINGSTON, Jamaika, X. 13.

AOF smerkia sovietu ir 
fašistų diktatūras

Priešinga Rusijos pripažinimui 
ir “darbininkų delegacijoms” 
sovietijon

DETROIT, Mich., X. 13. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija vakarykščioj savo 
sesijoj pasmerkė lygiui roviclų, 
kaip ir fašistų diktatūras.

Del įneštos konvencijai rezo
liucijos, reikalaujančios, kad 
federacija darytų spaudimo 
Washingtono valdžiai, idant 
Jungtinės Valstijos pripažintų 
sovietų Rusiją, rezoliucijų ko
misija savo pranešime pareiškė, 
kad “mės žiūrime į sovietus 
kaip į nesąžiningiausią, anti- 
sociališkiausią ir pavojingiau
sią įstaigą pasauly.”

Pranešimas buvo dideliausia 
balsų dauguma priimtas.

Taipjau vienbalsiai buvo pri
imta rezoliucija, kuria pasmer
kiama fašistų režimas Italijoje 
kaip tironiška diktatūra.

Pranešime paieiškiama dar. 
kad federacija nega.inti leisti 
nė vienam savo nariui oficialiai 
dalyvauti bet kurioj proponūo- 
iamoj “darbininkų delegacijoj” 
susipažinti su padėtim sovietų 
Rusijoj.
Green vadina komunistus rep

tilijom!^
Kalbėdamas apie komunistų 

darbuotę, federacijos preziden
tas VVm. Green pasakė, kad 
komunistai ir jų filosofija esą 
pavojingesnės darbininkų unijų 
judėjimui, ne kad piopaganda, 
vedama kai kurių darbininkų 
klasės naudotojų. Amerikos 
darbo unijų judėjimas turįs su
sirasti geriausių priemonių at
sikratyti nuo t.ų klastingų ele
mentų, kur [ik jie pasirodą.

Green pavadino komunistus 
reptilijomis, kur stengias savo 
iltis įleisti į Amerikos darbi
ninkų judėjimo kūną ir, jei ga
lima. sunaikinti jo pamatus.

_ _ ___ »

SĄŽINĖ NEDAVĖ RAMUMO

Vokiečių kareivis grąžina fran- 
cuzams sidabrą, kurį jis per 
katą pavogė

11 AM, Franci ja, X. 13. — 
Hamo burmistras gavo iš Aito- 
nos, Prusnose, dideliausį rišulį 
sidabrinių daiktų, kartu su 
laišku. Siuntėjas, buvęs vokie
čių kareivis, laiške sako, kad 
karo .metais, kai vokiečiai paė
mę Hamo miestą ir plėšę jį, jis 
irgi apiplėšęs vienus namus— 
paėmęs išt jų visus tuos sidabro 
daiktus, kuriuos dabar siunčiąs 
burmistrui. Bet sąžinė nedavus 
jam i am ūmo, ir todėl jis norį r,, 
kad burmistras Inos daiktus 
grąžintų žmonėms, kuriems jie 
priklausė.

BEIZBOLĖS PLIEKIKUI
RUTH’UI SIŪLĄ $75,0uU

ALGOS SEZONUI

NEW YORKAS, X. 13. — 
Girdėt, kad garsiam beizbolės 
pliekikui, Babe Ruth’ui, busiąs 
pasiūlytas kontraktas su 75,- 
000 dolerių algos sezonui. To
kios didelės-algos dar nėra ga
vęs nė vienas beizbolės žaldikas, 
nė manadžeris, nė draugijos 
prezidentas. Per pastarus tre
jus metus Babe Ruth gaudavo 
nlgos kiekvieną sezoną 52,000 
dolerių.

[Pacific and Atlantic Photo]

K. Everts (po kairei) iš Norfolk, Va. Jis rengiasi juros
dugnu eiti septynias mylias.

o

Francija subalansavo savo Lenkai skiria kariuomenei 
r biudžetą 622 milionu zlotu

Valstybės pajamos 1927 m. pra
šoksią išlaidas 678 milionais 
frankų

PARYŽIUS, X. 13. — Prem
jeras Poincare pristatė atstovų 
butui biudžetą, kurs nuo karo 
metų pirmą kartą daugiau ne 
galą su galu suveda.

Poincare apskaičiuojamos iš
laidos 1927 metams siekia 39.- 
382,000,000 frankų, o pajamų 
numatoma 39.960,000,000 fran
kų. Tą 678,000,000 frankų per
teklių valdžia mano suvartoti 
kiašio gamybai kelti, idant 
juo mažiau reikėtų importuoti 
daiktų iš kraštų su aukšta va- 
iuta.

Užsienio skoloms atmokėti 
skiriama 2,375,000,000 frankų, 
kurių 1,500,000,000 tikimos 
gauti iš Vokietijos reparacijo
mis.

Joja raitas 10,000 myliu
BOGOTA, Kolumbija, X. 13. 

— A. Schiffloy.c mokytojas, 
kurs šių metų balandžio 21 die
ną išjojo raitas iš Buenos Aires 
ir joju į Ne\v Yorką, viso 10,- 
000 mylių, vakar atjojo į Bogo
tą.

o r aš.
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

t
Didėjąs debesiuotumas, vėliau 

gali būt lietaus-; vidutiniška 
temperatūra; stiprokas pietų 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 56° F.

šiandie saule teka 6:00, lei
džiasi 5:13 valandą.

Tai sudaro kone trečdalį vals
tybės pajamų; švietimui — 
292 m ii. zlotų

VARŠUVA, X. 13. — Lenkų 
ministerių kabinetas priėmė 
biudžeto 1927 metams projektą, 
kurs šio mėnesio pabaigoj 
bus pristatytas seimui. Biudže
to projekte numatoma valsty
bės išlaidų 1,897,000,000 zlotų, 
bet ir pajamų beveik tiek pat, 
taip kad metinis biudžetas po- 
piery šiaip taip suvedamas be 
deficito.

Pažymėtina, kad .beveik visas 
trečdalys valstybės numatomų 
pajamų, būtent 622,000,000 zlo
tų, skiriama armijai. Antrą di
džiausią, šalia armijos, sumą 
gauna švietimo ministerija: jai 
skiriama 292,000,000 zlotų.

Nikaraguos revoliuci- 
ninkai sumušti

MANAGUA, Niką ragiui, X. 
13. — Praneša, kad ties Los 
Robles įvykęs susirėmimas 
tarp valdžios jėgų ir šimto re- 
voliucininkų. Revoliucininkai 
buvę sumušti, ir septyni jų bu
vę nukauti, o aštoni sužeisti. 
Valdžios kareivių buvę trys 
nukauti ir astuoni sužeisti.-

KALINIŲ RIAUŠĖS DEL MAI
STO PORCIJŲ SUMAŽI

NIMO
I 11 u ’ * *,n 1

MEDIA, Pa., X. 13. — Dela- 
ware kauntės kalėjime šiandie 
įvyko kalinių riaušės, kurios 
betgi buvo galų gale kalėjimo 
sargybos ir atvykusios pagal* 
bon policijos patremptos, šeši 
kaliniai buvo pašauti. Kaliniai 
sakos, kad jie buvę priversti 
maištą kelti dėl to, kad kalėji
mo viršininkas sumažinęs jiems 
maisto porcijas.

Lietuvis boksininkas nu
veikė negrą, su kuriuo 

Dempsey bijojo imtis
NEVV YORKAS, X. 13. — 

Jaunas lietuvis boksininkas, 
Jack Sharkey, kurio tikras var
das yra Juozas Kokauskal, nu
galėjo Harry Wills’ą milžiną 
negrą, bokso imtynėse, kurių 
pamatyti buvo susirinkę ketu
riasdešimt tūkstančių žmonių.

Harry Wills, palyginti su 
Sharkey, yra milžinas, visais 
šešiais coliais aukštesnis už 
Sharkey ir sveriąs 214 svaių, 
tuo tarpu kai lietuvis sveria tik 
188 svarus.

Negras Wills yra pagarsėjęs 
boksininkas, su kuriuo maža 
kas drįsdavo imtis. Dagi čem
pionas Dempsey, o nesenai iš 
jo paveržęs čempionatą Tunney, 
abudu atsisakė boksuotis su 
Wills’u, 'bijodami jo jėgos.

Lietuvis Sharkey-Kokauskas 
betgi sutiko su juo gulintis, n 
vakar įvykusiose imtynėse, po 
dvylikos susiėmimų (rounds), 
tą milžiną nuveikė.

Traukinių katastrofa 
Brazilijoje,

8 užmušti, 50 sužeistų; dau
giausiai darbininkai

SAN PABLO, Brazilija, X. 
13. Del klaidingai, paduoto 
signalo vakar, netoli nuo Vilią 
Anastacio, susimušė ' pasažieri- 
nis traukinys su prekių trauki
niu. Katastrofoj astuoni asmens 
buvo užmušti ir daugiau kaip 
penkios dešimtys sužeisti. Dau
guma užmuštų ir sužeistų buvo 
darbininkai.

DEL STUDENTU IMTYNIŲ 
UNIVERSITETAS PALIO

VĖ PAMOKAS

CLEVELAND, Ohio, X. 13. 
— Del aštrių veiktynių tarp 
John Carroll Universiteto freš- 
menų ir sof omarų (pirmame
čių ir antramečių studentų), 
universitetas buvo " priverstas 
pamokas paliauti iki ateinančio 
pirmadienio.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON 

4 \

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ih 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 S. Halsted St. 
BENOšlAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicajro, III.

Meksikos kabinete įvyksią 
stambių permainų

MEKSIKOS MIESTAS, X., 
13. -r- Pusiau oficialinis laik-, 
rastis EI Imparcial sako, kad 
prezidento Calleso kabinete į- 
vyksią permainų. Ambasadorius 
Jungtinėms Valstijoms, Tellez, 
busiąs paskirtai užsienio reika-« 
lų ministerių, o dabartinis už
sienio ministeris Saenz busiąs 
paskirtas Meksikos ministerių 
Belgijai ar Francijai; Alberto 
Pani, finansų ministeris, Mi
siąs. ambasadorium Washingto- 
he, o Ramon de Negri, ministe
ris Berline, grįšiąs į Mek .iką 
ir busiąs federalinio distrikto 
gubernatorium vietoj generolo 
rrancesco Serrano, *• kurs bu
siąs paskirtas vidaus reikaių 
ministerių.

Tikis oficialinės religi
jos pripažinimo Jungti

nėse Valstijose
OMAHA, Neb., X. 13. — Kal

bėdamas Io\vos-Nebraskos U- 
nitarų asociacijos susirinkime, 
Dras Albert C. Dieffenbach, 
bostoniškio Christian Register 
redaktorius, pareiškė, kad mo
dernistų sukilimas prieš funda
mentalistus esąs jau susmukęs 
ir kad dabar galima tikėtis, jo- 
gei netrukus oficialinė religi
ja busianti daugely valstijų 
pripažinta.

13 kalinių pabėgo; sep
tyni sugauti

NASHV1LLE, Tenn., X. 13. 
— Antradienio naktį iš valsti
jos baudžiamojo kalėjimo išsi
laužę pabėgo tiylika kalinių, 
tarp jų keli pavojingi krimina
listai. Septynis pabėgusiųjų pa
vyko jau sugauti,

APVOGĖ PAŠTĄ

YANKTON, S. D., X. 13.
{silaužę į vietos pašto įstaigą 
iir prasideginę skylę į plieno 
voltą, nežinomi plėšikai išsiga
beno pašto ženklų, vertės tarp 
15 ir 20 tūkstančiu doleriu, v •

_______
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"įskaita Dykai
Apie tai, kaip likti turtingu

KasDedasLietuvoj

Penktadieny, Spalio-Oct. 15,1926
Pradžia 7:30 vai. vakare

1826 So. Halsted St.
Trečios Lubos

Šiose paskaitose bus duodama užkandžiai ir gė
rimai dykai kiekvienam, ir dovanos tiems, kurie at
sives daugiausia draugų. Čia nebus nei kolektų nei 
jokių reikalavimų; bet bus išaiškinta kaip galima 
uždirbti daug pinigų perkant nejudinamą turtą.

Ateikit patys ir atsiveskit draugus. .

LAWRENCE P. ROMANO
Razdik & Company Skyriaus Vedėjai 

1826 So. Halsted St.

Suomijos lietuvis Kaune
Nesenai 26 d. L. Šiaulių 

Sąjungos centro v-bos pirminin
kas p. Daukantas ir įžymesnie
ji šaulių S-gos veikėjai išleido 
Kauno stoty dienos traukiniu p. 
A. Marganavičių, gyvenantį 20 
metų Helsinky, Suomijoj eiltu- 
yį išeivį. P-a* Marganavičius 
dar 1917 m. kalbėjo, kad Lietu
va butų nepriklausoma ir rupi
uos tremtinių reikalais, o šau
liams nuvažiavus Suomiuosna, 
drauge su jais važinėjo po visą 
Suomių kraštą ir aiškino, kur 
'tik teko įdomauti suomių gyve
nimu ir viešėti. Dar šauliams 
viešint Helsinky, p. Marganavi
čius padovanojo Šaulių S-gai 
'simbolišką suomiu sporto kau
šą, iš kurio nuvargęs sportiniu* 

Įkas semiasi jėgų. Kauno šaulių 
būrys p. Marganavičių priėmė į 
narius ir įteikė šaulio Ženklą.

šiųmetinis derlius
Statistikos daviniais, šiemet

du lietuviai suvalkiečiai Grigu- 
tis ir Raškauskas šiomis dieno
mis paleisti. 1
D-ro J. Basanavičiaus sukaktu* 

1 vės.
Šiemet sukanka 50 metų, 

kaip d-ras Basanavičius dirba 
tautinį darbą, o lapkričio 23 
dieną sukanka garbingo tnusų 
atgimimo tėvo 75 gyvenimo 
metai. Vilniaus ir provincijos 
visuomene ruošiasi šias dvejo
pas sukaktuves paminėti.
Blogas ženklas per Jalbžikovs-

kio ingresą.
Per Vilniaus arkivyskupo 

Jalbžikovskio irigreso iškilmes, 
skambinant varpais, nukrito 
didžiausias varpas katedros 
varpinėj. Bekrisdamas išlaužė 
keletą balkių, tačiau su žmo
nėmis nelaimių neįvyko, žmo
nės šį įvykį laiko' blogu ženklu 
ir įvairiai jį aiškina. r

Komunistų riaušės Vilniuje.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAilOMETBAS 10 TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
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.

rugių derlius, palyginus su pra- Vilniuje komunistai buvo su
ėjusių, yra mažesnis. Numato- rengę dideles riaušes,’ kurių 
nia, kad vienas hektaras duos metu, įsiveržę į atsargos kari- 

' vidutiniškai 16 centnerių. Rei- ninku susirinkimą, pakėlė triu- 
kia pastebėti, kad per paskuti- kšmą, kurį teko malšinti polici- 

, nius penkerius melus vidutinis jai. Tą pat jie padarė ir socia- 
I rugių derlius siekė 19,7 centn. listų partijos susirinkime. Vė- 
nuo ha. Apytikriai skaičiuojant, liau jie buvo beeiną į Lukiškių 

Išių metų rugių derliaus nepa-^ kalėjimą paleisti kalinių, bet 
kaks vidaus reikalams apie 150 raitosios policijos buvo išsklai-
tukstančių tonų. Tačiau šis ne- dyti. 
pi’iteklius nėra baisus, nes pra- j 
ėjusių metų derlius yra likę šelps nuo 
apie 125, o gal ir daugiau tūks
tančių tonų. Tuo budu faktinai 
rugių gal ir netruks, o jei ir 
butų šioks toks trukumas, tai 
jį pavaduos kitų javų derlius, 
kaip kviečių, miežių, avižų, ku
rių derlius yra nemažas. Eks-j 
purto atžvilgiu nederlius nėra į 
baisus, nes vasarojus užderėjo 
gerai ir jis yra tinkamesnis 
eksportui. Linų derlius 
nis kaip vidutiniškas.

Siunčiant paštu parduodame po.......... 80 centų
Pagilinantiems iš ofiso po....................75 centus '
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nederliaus nukentč-
jusius tik kolonistus.

šiemet Vilniaus krašte neuž
derėjo nei žiemkančiai, nei va
sarojus. Ūkininkai, nekalbant 
apie duoną, netyri kuo ir lau

žikų atsėti. Įvairios ūkininkų or- 
'ganizacijos kreipęsi į okupantų 
I valdžią, prašydamos paramos. 
Ši, neturėdama formulės teises 
'atmesti ūkininkų prašymus, 

* [formalumo dėliai paskyrė neva 
I visam kraštui tik 300 tukstan- I
Įčių zlotų tam' reikalui. Tačiau 

„3 ūkininkų nėi kiek nėnudžiu- 
[ gino, nes šitie pinigai dalinami 

Viename vėlesniųjų Klaipėdos ' okupantų gyventojams Varšu- 
“Lietuvių susivienijimo” posė-jvosur Lodzės perėjūnams, pas 
džių priimta mokyklų klausimu kuriuos amžinas nederlius, nes 
rezoliucija, iš kurios aiškėja, nieko nedirba, dvarininkams,
kad: dabartinė krašto mokyk- o dalis sutirpsta okupantų val
ių būklė dėstomosios kalbos (liniukų delnuosę. Ūkininkams 
atžvilgiu neatatinka konvenci-’didelis bado pavojus.

Naujienų Spulka Atidaro 
Nauja Serija
*

* ♦ * '

Dabar laikas įstoti į Naujienų 
Spulką ir pradėti taupyti 
pinigus.

Dedant po kėlėt a centų 
savaitėje, už kelių metų gausi 
didelę sumą1 su nemažiau 
kaip 6% nuošimčių.

Atdara kiekvieną dieną iki 
6 v. vak., Seredomis iki 8 v. v.

Klaipėdos krašto mokyklų 
normalumas

SKAITYTOJAU!

MUSŲ TEATRUI
Teatrų sezonas jau prasidėjo. Teatralės draugijos 
ieško tinkamų veikalų lošimui. Pertat, mes čia pa
siūlome 22 veikalus skirtingais užvardžiais ir turi
niais. Visų čia siūlomų veikalų turime po gana ma
žą skaičių, nemanome, kad visų reikalavimą paten
kinsime, bet kurie pasiskubins tie gaus tikrai.

Locus 1
Ant Dugno — Maxim Gorkio. Pusi. 96 .................................... .80
Sigutė — Vydūno. Komedija, pusi. ?2 .............................................. 40
Jonukas — Vydūno. Komedija, pusi, ui .............................................. 40
Prabočių šešėliai — Vydūno. Kusi. U'2 ........................... 1.50
Jurų Varpai — Vydūno. Pusi. 126 ........................................... .90
Z n.zina 1 Knis — Vydūno. PuS*. b'2C ............................................. 1.50

Locus II
Tėvyškė — Vydūno. Pusi. 52 ...............  >.......................  30
Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 ................................30
žvaigždžių Takai — Vydūno. Pusi. 56 .............................   ....... .40
Ragana — Vydūno, Pusi. 40 ............................................... .40
Vergai ir Didikai — Vydūno. Pusi. 126 ................................... .80
Musų Laimėjimas — Vydūno. Pusi. 48 .................................. .75
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai. Pusi. 23 .20
Mano Taurė — Vaičiūno. Pusi. 124 .............................................. .75
Gyvenimas — Feldmano. Pusi. 147 ............................ 1.00
Pančiai — Pačkauskaitės. (Komedija) .30
Rytų Svečias — Puidos. Pusi. 56 (Komedija) ....................................30
Stepai — Puidos. Komedija, pusi. 60 ........................  .30
Komedijos — Čiurlionienės. Pusi. 155 .............. ,.........................90
Nugalėtojai — Mere. Pusi. 69. (Komedija) .............................. 35
Milda Meilės Deivė — Vaičiūno. Pusi. 67 .............. 40
Laumės — Rūtos. Pu«d. 127 ................................  50
Pinigus už iš čia parinktus veikalus malonėkite 
siųsti: - /
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jai ir priešinga krašte veikian
tiems parėdymams, nes iš 73 
Klaipėdos apskr. mokyklų, 45 
mokyklos, kurių daugumą su
daro lietuvių vaikai nedėstoma 
lietuvių kalba. Mokyklų perso
nalas taip pat priešingas įsta
tymams ir netinka vietos sąly
goms. Iš 436 pradž. mokytojų, 
tik 73 moka lietuviškai. Sulig 
konvencija, visi jie turėjo iš
mokti lietuviškai iki 1926 m. 
balandžio 4 dienai.- Liaudies 
mokyklose , vyrauja Lietuvai 
nepalankus nusistatymas, nes 
mokytojai gauna tam tikrus pi
nigus iš jiems palankaus šalti
nio Vokietijoje ir atsilygina už 
tai germanizuodami vaikus. 
Direktorija, tai hiatydama, ne
sistengia tvarkyti mokyklas su
lig esamais nuostatais “Lietu
vių susivienijimas” kreipia į tai 
visų, kas luo užinteresuotas, 
dėmesį.

Okupuotoje Lietuvoje
Bastosi partizanų gaujos.

i Reikalaudami

RAKANDŲ

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
< THE PEOPLES 

FURNITURE CO.

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ —

Švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias tartas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai 
Knyguti MBy« Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

■ n- ii i

Ignavinės rajone tarp Dūkš
to ir Kazitiškio miestelio, bas
tosi lenkų partizanų gaujos iki 
90 žmonių. Visi partizanai jau
ni vyrukai, nuo 18 iki 25 hietų 
amžiaus, atgabenti iš centrali-, 
nes Lenkijos, buk darbo ieškoti. 
Dalimis jie apsigyyenę dvaruo
se. Ryšy su tuo partizanų per
tvarkymu, nesenai viešėjęs 
Druskininkuose Pilsudskis lau
kiamas atvykstant vėl į Vilni
ją.

Paleido iš kalėjimo du lietuviu.
Vilniuje Lukiškių kalėjime 

’ galinti 4 metus ir IIP mėnesių

Visuomet Šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų fcilų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos, Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai'.

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Rkhmond Gt.

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

Miestas................. .......... ..... State.............
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

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

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

<AT NO i
Vardas

Adresas
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Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį

Nebūtinas reikalas pirkti naują pečių, furnas arba boilerį, kuo
met dalis iSdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nors toli.

The Northwestern Stove Repair
Company Užlaiko Visas Dalis

Tik paimkit numerį ir išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalj. Nelauk toro šalčių. '

Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naują pečių, furnas arba 
boilerį, sutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli 
jūsų.

Northwestern Stove
Repair Company

654-666 West Roosevelt Road
1 blokas į rytus nuo Halsted Street

66 East Lake Street 853 VVest 63rd St.
Tarpe YVabash & Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Halsted 

2355 Milwaukce Avenuc 3209 East 92nd St. 
Tarpe (’alifornia & Fullerton Avė. South Chicago

Rusiškos it Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedlie 8902

3511-16 Roosevelt Rd.
Arti St. I.ouis Avė.

CHICAGO, ILL.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu "Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro. Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis’*
(12 coliu. $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 coliij. 75c) ,

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko ‘‘Dūdelė’ (10 eol ų 75c) ir “Stasys” (10 colių. 
75c).

Už persiuntimą rekordų įman ė 75c ekstra.

VIENYBĖ
193GrandSt.- Brooklyn, N. Y.

Ar Nori Gauti 
Kuponų Dykai?

Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926
Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir 

taupo “Naujienų” kuponus, kad vėliau juos pamai
nius į tikruosius United Profit Sharing kuponus, 
pertat “Naujienos” teikia progą visiems savo skai
tytojams ir draugams įsigijimui daug kuponų ir vi
sai dykai, kad gavus dovanas sulig kuponų skai
čiaus.

Pertat, kad gavus kuponų dykai iš “Naujienų”, 
“Naujienos“ siūlo visiems savo skaitytojams ir ne
skaityto jams sekamą propoziciją: gaukite metinį 
prenumeratorių “Naujienoms”, o už Jūsų pasidar
bavimą “Naujienos“ duos Jums 400 kuponų, už pus
metinį — 200 kuponų, už tri-mėnesinį — 100 kupo
nų. Taipgi ir tie visi, kurie nėra metiniai “Naujie
nų” prenumeratoriai — užsisakę “Naujienas” patys 
sau, gaus pažymėtą skaičių kuponų dykai.

Šitoksai didelis skaičius kuponų bus duodamas 
tiktai iki Spalio-October 31 dienai, pertai verta kiek
vienam, kuris nori gauti dykai kuponų skubiai dar
buotis užrašyme “Naujienoms” prenumeratorių ar
ba užsirašyme patys sau. Reiškia, “Naujienos” duos 
dykai po 100 kuponų už kiekvieną gautą metinį skai
tytoji ir 200 kuponų — pusmetinį ir 100 tri-mėnesinį. 
Tokiu budu, kiekvienas gavęs daugiau skaitytojų 
gaus daugiau kuponų. Paveikslan — gavęs “Naujie-. 
noms” 10 metinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už 
šitokią sumą kuponų yra galima gauti į $30.00 ver
tės dovanų, sulig pasirinkimo iš United Profit Shar
ing Katalogo.-

Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo drau
gų prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujie
nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo
se Amerikoje — metams $7.00, pusmečiui — $3.50, 
trims mėn. — $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose 
dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, 
trims mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisįųsti 
pažymėtoje sumoje sykiu su prenumeratoms. Pažy
mėtas skaičius kuponų yra duodamas tiktai nau
jiems prenumeratoriams bei už naujus prenumera
torius, ir tiktai ifyi Spalio-October 31 dienai. Lauk
sime Jūsų pasidarbavimo.

“NAUJIENOS”
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( East Chicago, Ind.
linkai užpuolė lietuvius

Nesenai šv. Onos draugija 
buvo surengusi vakarėlį Krupo 
svetainėje, kurį užpuolė lenkai. 
Būrys lenkų pradėjo be tik ie
ty veržtis į svetainę ir stumdy
ti moteris, kurios stovėjo prie 
durų. Keli vyrai užsistojo už 
stumdomas moteris, tad lenkai 
tuos lietuvius skaudžiai sumu
šė, o nekurius net ir pavojin
gai sužeidė.

lai jau ne pirmas lenkų 
i užpuolimas ant lietuvių; tokių 
užpuolimų jie ‘jau daugelį pa- 

’darę, lurbut užvydėdami kam 
' lietuviai rengiu savo tautiškus 
vakarėlius.

Laike įvykusių muštynių po- 
I Įleistai visai nesistengė įvesti 
tvarką, nes jie daugumoj yra 
lenkai.

Kas mums, lietuviams, lieka 
daryti? Belieka tik tverti kliu- 
bą> kad galėtumėm organizuo

tomis spėkomis ginti save ir 
savo šeimynas.

—F. Machulis.
j

St. Louis, Mo.
'I’ėvas ant lentos, sūnūs su po

licija prie jo grabo

Spalių 4 dieną čia pasimirė 
Steponas Stankevičia, 39 metų 
amžiaus. Paėjo iš Šėtos parapi
jos. Buvo karštas katalikas ir 

Į vaikus leido į lenkų katalikų 
bažnytinę mokyklą. Na tai ir 
išmokino. Sūnus dar tik apie 18 
metų amžiaus, o jau daug kar
tų buvo areštuotas ir dabar 
yra kaltinamas už vagystę. 
Jam būnant belangėj mirė jo 
tėvas, tad akyvaizdtfje dalyva

vusių laidotuvėse “virš šimto 
žmonių, policija atvedė sūnų 
prie tėvo grabo paskutinį kar
tą pamatyti. Po viso to vėl nu
sigabeno už grotų. Tai buvo 
labai nemalonus reginys.

I Steponas buvo geras žmogus 
ir turėjo daug gerų draugų. 

.Vaikai čia gimę. Paliko pačią, 
3 sūnūs ir 2 dukteris. Visi su
lenkėję. — Dalyvavęs.

Lawrence, Mass.
i

Musų žinios

Spalių 3 d. Park gatvėj tani 
lietuvių munšainerių kilo revo
liucija, kurioj buvo pavartoti 
kirviai ir revolveriai. To pasek
mėje vieni nugabenti į ligoninę, 
o kiti į belangę.

♦ * *

Orui atvėsus baigėsi piknikai, 
kur buvo rengiami lietuviškuo
se daržuose (čia vadinamom 
kempėm). Dabar visų draugi
jų parengimai persikėlė į L. U. 
t Cliubą.

Pirmutinį balių surerigė pats 
L. U. Kliubas spalio 2 d. Susi
rinko, galima sakyti, Lawren- 
ce’o gražiausia publika; ypatin- 

’gai jaunų leidžiu. Visi gražiai 
linksminosi lig vėlyvos nakties. 
Gaspadoriais buvo J. Urbonas 
ir A. Polskys. z •

♦ ♦ ♦

Spalių 3 d. įvyko Lietu\*)s 
Operos dainininkių K. Jozevs- 
kaitės ir L. Sipavičiūtė* kop- 
certaš. Dainininkės savo gra
žiomis dainomis žavėjo susirin
kusius. Tik gaila, kad publi
kos buvo nedaug, gal būt dėlto, 
kad rengė i sandariečiai, nes į 
sandariečių parengimus publika 
nesilanko.

Pereitais metais pirmutinį 
teatrą suruošė Moterų Birutės 
Kliubas, bet šiemet nieko negir
dėt apie teatrus. Dar nežinia 
Kas šiemet pirmas pasirodys su 
teatru.

% ♦ *
Pernai apie šį laiką L. U. 

Kliube ėjo smarki agitacija už

kliubo viršininkus. Vieni agita
vo už vienus, Kiti ’iž kitus. Bet 
šiemet viskas tylu. O gal kliu* 
biečiai pamiršo, kad šiemet 
taipjau bus kliulx) rinkimai.

• « >!« >ji

Darbai pas mus, audimo ir 
verpimo pramonėj, pradėjo ei
ti gerai. Nekurtos dirbtuvės 
dirba ir naktimis, bet nežinia 
kaip ilgai. Uždarbiai nevieno
di. Geriausia uždirba Ameri
can Woolen Co. dirbtuvėse, bet 
dirbti reikia sunkiai, nes kas 
neuždirba bosų nustatytos su
mos, tai tokius audėjus liuosuo- 
ja iš darbo. Tokiu budu kurie 
darbininkų yra silpnesni, labiau 
suvargę rtuo sunkaus darbo, tie 
turi eiti už vartų kaipo nenaU- 
dingi. Ta ivis kapitalistiško su- 
rėdymo t rikšai.

—Moliunų B. Sviruoklis.

Tel. Lafayette, 0094

E. V. KR,ŪKAS
Registruota Akušere

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

! pagal sutartį).

4120 So. Richniond Street

Pranešimas
Šiuo pranešu gerbiamai vi

suomenei, kad greit išleisiu mė
nesinį žurnalą — “Gyvenimas.” 

Visas leidimas jau yra supla
nuotas.

Darbas pradėtas.
Manau, kad žurnalas lietu

viams yra reikalingas, nes žmo
nėms, kurie myli skaityti, 
dieninių laikraščių jau nebeuž
tenka. O be to dar daugelis 
lietuvių, o ypač Chicagos lietu
vių, beskaitydami laikraščius, 
jau daug prasilavino ir įprato 
skaityti. Jiems laikraštį per
skaityti jma 15-20 minučių. Jei 
kito pasiskaitymo nėra, tai liue
sas laikas taip sau be naudos 
praeina. Kuomet bus žurnalas, 
tai jį labai paranku bus namie 
skaityti, ir perskaičius, kitam 
paduoti.

“Gyvenimas” bus 32 pusla
pių didumo, knygos formoje. 
Prenumerata metams, $2; pusei 
metų, $1. Pavienis numeris 20c.

“Gyvenimui” apsiėmė bendra
darbiauti visi fnusų žinomi lite- 
latai, kuriuos tiktai kviečiau 
(kitų dar nespėjau pakviesti). 
Dėsiu pastangas, kad “Gyveni
mas” butų žingeidus ir naudin
gas kiekvienam pasiskaityti.

“Gyvenimą” kiekvienas galės 
nusipirkti ten, kur dabai* Nau
jienos yra pardavinėjamos. Mel
džiu draugų, kad jus, išgirdę šią 
žinią apie išleidimą žurnalo, 
primintumėt ir savo draugams 
-prisidėtumėt prie jo išplati

nimo. Busiu visuomet dėkin
gas tiems draugams, kurie pa
dės man tą darbą dirbti.

— A. žymontas.
“Gyvenimo” Redaktorius-Lei
dėjas, 900 W. 52 St., (.hieago, 
III. Tel. Boulevard .3669.
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NAUDINGAS SKELBIMAS

Kam reikia pirkt nuo trečio par
davėjo, kad gali pirkti tiesiog 
nuo išdirbėjo, kur gali suČėdyti 
beveik pusę kainos. Lietuviai iš
dirbėjai ir parduodam tiesiog 
žmonėms. Padirbam naujausios 
mados seklyčios setus. Darbą at
liekam atsakančiai ir suteikia
me geriausį patarnavimą. Kat
rie yra pirkę nuo musų, tą pa
tvirtins. Taipgi užlaikome viso
kios rųsies rakandų-furniture ir 
parduodam žemiausiom kainom.

GLOBĖ FURNITURE CO.
6637 So. Halsted St.

Phone Wentworth 6890 
Krautuvė ir dirbtuvė atdara sekan
čiais vakarais: Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj nuo 8 ryto iki 10 vakaro. 
Kitomis dienomis nuo 8 ryto iki 7 
vakaro.
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JEIGU NORI BŪT LAIMINGU!.
Negalima pasitikėt ant kitų 

savo vaidintuve
Mos gėrėjomės kitų kilniais dar-' 

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

Tam yra išrastas Gulbransen 
Regi stori n g pianas.

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

įsigyti tą, taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kainą, išmokant dalimis, galima

‘ JOS. F. SUDRIK
Krautuvėse

3343-3417-21 S. Halsted St 
Chicago, III.
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Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
(jĮilemestrisI 

6487 
liH'l Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų ................... - —'

Gerai patyręs gydytojas

NAPRAPATAS 
I)r. A. J. Normanth

4454 So. VVcstern Avc.
2-G-6-8 v. v., Chicago, III. 
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Jei nori turėt 
nuolatinį draugą -
Skaityk Naujienas.

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

310J So. llalHtrd Si, kampau 31 gat.

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

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitosiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tžs, o rasite pa 
gelbą.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D, G.
AKlA

3252 So. Halsted St.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miešto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgcporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas (anai 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare.
Serędoj ir Pfitnyčioj nuo 9 iki
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Pane^lėlio ir 
Pėtnyčios.

Tol. Dearborn 9057

Viršuje L’niversal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530 
Tel. Central 6390

Vok. 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.

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

DYKAI
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į stotj, 
arba savo išnešiotojui sykj j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paitą, apart kas
dieninių kuoponų dar duodama priedo sekamai:

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

.................................................  Atkirp čia .................................... .............
Data: Spalio 14 d., 1926

co«poratco/v
T’RESENT FOR

UNITED PROI IT-SH^ltAkRįMl^ 
eENDJM<l<Ą*C <£l(UmVAAMi U

TrtRING CORPORATION
VORK.N.Y. *

E PAI D TO

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 8395

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 

Namų Telefonas Republic 9600

«rDR. KERIMAN
— Iš RUSUOS —

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 SU netoli Morgan St.

VALANDOS3 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktj

South Shore 2238 
Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir
• Vaikų ligų.

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ią 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. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kumpas 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 6853

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

ligonbuly.it
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SKILIMAS KOMUNISTUOSE
DIDĖJA Į

Vokietijos komunistuose, kur,

i •
laiku jie stengiasi prilįsti prie

! jos kišenių, dengdamiesi įvai
riais “nepartiniais” vardais.

Darbininkai tečiaus neprivalo 
duotis apgauti. Tiek “Tarptau
tinė Pagalba”, tiek kitos “ne
partiniais” vardais prisidengu
sios komunistų-įstaigos rūpina
si visų-pirma komunistų parti-

jos propaganda, o ne kilo kitu. 
Duoti aukas j rankas tų neva 
“nepartinių” įstaigų tai vistiek 
ką šerti savo pinigais komunis
tų agitatorius ir remti tą de
moralizaciją, kurią jie sklei
džia darbininkų judėjime. .Jų 
veidmainingus atsišaukimus rei
kia mesti j gurbų!

ARTISTAS DINEIKA JSTOJO J RUSŲ TEATRĄ

JUOKINGI PRIEKAIŠTAI VALDŽIAI

ARTISTŲ NESUTIKIMAI 

PETRAUSKAS IR* VANAGAITIS

Buvęs “dzimdzius” Dineika, nesusitaikęs su Lietuvos 
valstybinio teatro direktorium, p. Sutkum, apleido Kau
ną ir įstojo į vieną rusų dramos trupę. Dabar artistas Di
neika kviečia visuomenę “įvertinti Valstybinio Teatro di
rektoriaus elgesį“, o klerikalų spauda dėl to incidento 
kalnus verčia ant naujosios Lietuvos valdžios.

Vienas tos spaudos organas drožia net tokį pamok
slą, kad dabartinė valdžia laikantis obalsio: “Duoti ko- 
mažiausia valstybei ir visuomenei, o valstybės iždą ištuš
tinti betiksliams reikalams, visuomenę suerzinti ir užsi
tarnavusius veikėjus išvaikyti”.

Skaitant šitokius kjerikąlų priekaištus, prisimena 
vieno Turgenevo herojaus patarimas apie tai, kaip leng
viausia kovoti su savo priešais. Reikia, girdi, daryti taip: 
Visa, ką pats darai blogo, prikaišiok kitiems. Taip besi
elgdamas, tu labiausia savo priešus jžeisi ir kartu pa
slėpsi nuo publikos savo ydas.

Sulig šita taisykle Lietuvos klerikalai ir jų pakalikai 
Amerikoje ir elgiasi. Nes niekas taip begėdiškai neskriau
dė valstybės, niekas taip godžiai neaikvojo valstybės iž
do, niekas taip žiauriai nepersekiojo užsitarnavusių vei
kėjų ir neerzino visuomenės, kaip “krikščionių“ vald
žia .’

Ar valstybinio teatro direktorius Sutkus yra kaltas, 
kad nepadarė sutarties su p. Dineika, sunku, spręsti, gir
dėjus tiktai vieną pusę. Bet jeigu jisai ir butų pasielgęs 
“neetiškai“ ar “nedžentelmeniškai“, kaip tvirtina anas 
buvęs amerikietis, tai visgi yra nesąmonė dėl to smerk
ti valdžią. Naujoji Lietuvos valdžia dar permažai laiko 
turėjo savo rankose galią, kad butų galima laukti, jogei 
ji suspėjo išmokinti takto ir “džentelmeniškumo” visus 
savo tarnautojus.

Dalykas tečiaus yra tame, kad iš dabartinės valdžios 
jau reikalaujama “džentelmeniškumo“, kuomet prie se
nosios, klerikalinės, valdžios žmonėms dažniausia reikė
davo žiūrėti tiktai, kad išsaugojus savo sveiką kaili! Va
dinasi, per keletą paskutinių mėnesių Lietuva yra nužen
gusi stambų žinksnį priekyn kultūros keliu.

Pirmiaus, beje, Lietuvos valst. teatro direktoriaus 
kedeje sėdėjo net buvęs žvalgybininkas!

kaip žinoma, nesenai kilo atvi
ras maištas prieš centro politi
kų ir prieš viešpataujančiųjų 
frakcijų Rusijoje, opoziciniai 
elementai pradėjo vienytis. Pir
ma x opozicija partijos vadams 
buvo pasiskirsčius bent j pen
ketą atskirų srovių. Bet dabar 
tapo paskelbtas naujas opozici
jos paskelbimas, iš kurio ma
tyt, kad visos priešingos centrui 
srovės sudarė “bendrų frontą”.

Oficialia Vokietijos komunis
tų partijos organas, “Die Rote 
Eahne”, tą opozicinių elemen
tų susivienijimų vadina “bend
ru skaldytojų frontu” (“Ein- 
heitsfront der Spalter”).

Dabar abi pusės — partijos 
centras, kuris remia Stalino * . . . frakcijų Rusijoje, ir susivieni
jusi opozicija, kuri eina prieš 
Maskvos diktatorių politikų — 
uoliai rengiasi prie partijos su
važiavimo, kuris įvyks netižil- 
gio.

Rugsėjo m. 28 d. Berlyne įvy
ko pirmas stambus kovojančių
jų frakcijų susirėmimas, bū
tent, Berlyno komunistų orga
nizacijos konferencijoje. .Joje 
dalyvavo (langiaus, kaip tūks
tantis delegatų. Pasak “Role 
Ealine”, toje konferencijoje 
centro pusę rėmė 935 delega
tai, o opozicijos pusę — 392 
delegatai. Svarbiausiąją rdzo- 
liuciją balsuojant, už Berlyno 
distrikto komiteto poziciją bal
savo 806 delegatai, o prieš ją 
344. Taigi, opozicija turėjo apie 
trečdalį konferencijos savo pu
sėje -— ir tai. nežiūrint to, kad 
partijos spauda diena iš dienos 
pravardžiuoja opozicijos vadus 
“išdavikais”, “kontr-rcvoliucio- 
nieriais” ir “buržuazijos uode
gomis”. Konferencijoje net bu
vo iškeltas reikalavimas, kad 
išmestieji iš partijos Ruth Fi- 
seber ir Maslo\v butų priimti 
atgal, l'ž tai balsavo 277 dele
gatų.

O KAIP SU GARDINU?
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Apie Įvairius Dalykus
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Užsiminus apie artistus tenka pastebėti, kad tai yra 
dažnai tokios rūšies individumai, kurie mažiaus, negu 
kas kitas, moka tarpusavyje santaikoje gyventi. Asme
ninės ambicijos ir “nervai“, tur būt, niekur kitur nevai
dina tokios svarbios rolės, kaip tarpe artistų.

Šitą nemalonų reiškinį senai yra pastebėjusi ir Ame
rikos lietuvių publika. Ji nekartą stebėjosi, kodėl net iš 
Lietuvos atvažiavusieji artistai čia kelia vaidus vieni su 
kitais, skaidosi į smulkias kuopeles, daro vieni kitiems 
konkurenciją ir veda su kits kitu polemikas laikraščiuo
se.

Galima įsivaizduoti, kiek tų “artistiškų“ rietenų tu
ri būt Lietuvos “stalyČioje”, Kaune, kur aplink vieną val
stybinį teatrą yra susispietę kelios dešimtys didelių ir ne 
taip didelių žvaigždžių! Tad jeigu tenai įvyksta koks ne
susipratimas tarpe tų.meno darbuotojų, tai šaukti/jogei 
tai esąs “pavojus tėvynei“, yra mažų-mažiausia juokin
ga.

« x

Kalbėdami apie artistų asmenines ambicijas ir “ner
vus”, mes laikome reikalinga pažymėti, jogei, kiek mes 
žinome iš patyrimo, laimingas išimtis iš to artistų tipo 
sudaro Mikas Petrauskas ir p. Vanagaitis. Kaip vienas 
jų, taip ir antras parodė, kad juodu yra ne tiktai stam
bus menininkai, bet ir nepaprastai gabus organizatoriai. 
Juodu lipina į daiktą, o ne skaldo.

Miko Petrausko darbo vaisiai šiandie yra žymu vi
sose Amerikos lietuvių kolionijose. Išrodo, kad tokios 
pat reikšmės lietuvių meno dirvoje yra lemta įgyti ir p. 
Vanagaičiui, — ko mes jam iš širdies linkime!

Vienas skaitytojas, pasirašęs 
Naujieniečiu, rašo Redakcijai 
tokį laišką:

“Malonėkite paaiškinti, ko
dėl Lietuva nereikalauja kartu 
ir Gardino, o tik Vilniaus. Ka
da Vilnių atgaus, tai liks dėl 
Gardino vėl prova per daug me
tų, kol jį atgaus. Juk ir Gardi
nas priklauso Lietuvai.”

Del šito paklausimo reikia 
pasakyti, kad Lietuva reikalau
ja visos- tos teritorijos, kuri 
buvo jai pripažinta sutartyje, 
padarytoje su Rusais 1920 m. 
liepos mėn. 13 d. Ton teritori- 
jon įeina ir Gardinas, įeina, be
je, ir beveik visa senoji Suval
kų gubernija. Apie šitas lenkų 
okupuotosios Lietuvos teritori
jos dalis smulkiaus nekalbama, 
tik kada norima išreikšti Lie
tuvos reikalavimų trumpais žo
džiais: tada minima tiktai Vil
nius. Bet suprantama, kad, 
priėjus prie “Vilniaus klausi
mo” sprendimo, butų neužmirš
ta ir Gardinas su Suvalkais.

DARBININKŲ DOLERIŲ 
DVEJOTOJAI

Lietuvių laikraščiams, orga
nizacijoms ir atskiriems asme
nims tapo išsiuntinėta vadina
mos “International Workeifi* 
Aid” laiškas, datuotas “Liepos 
10, *1926”, ir blankos pinigų rin 
kimui. Laiške prašonut auką 
streikuojantiems Anglijos mai
nei’iams.

Mes norime įspėti visuomenę, 
kad ta “Tarptautinė Darbinin
kų Pagalba“ tai naujus komu
nistų tinklas darbininkų dole
riams žvejoti. Komunijai Į Ame
rikoje, kaip ir kitose šalyse, 
dauginus beveik jokiu darbu ne
užsiima, kaip tik pinigų kolek- 
lavimu. Kadangi publikai jau 
yra tie amžini komunistų uba
gavimai įgrisę, tai pastaruoju

Gyvūnai, kurie išmiega 
visą žiemą

■ III! •

Kaip atrodo gamta žiemos laiku. 
—žiemaujantys gyvūnai. — 
Kaip meška praleidžia žiemą. 
—Miegantys gyvūnai gali be
veik be oro gyventi.—letar
giškas miegas.—Spekuliatyvė 
galimybė.

Ne vienam musų yra atėjęs 
galvon klausimas: kuriuo budu 
kai kurie gyvūnai gali per kiau
ra žiemų miegoti? Visi juk ži
no, kad meška miega per žiemą.

-AJ
Tos rųšies žiemavimas yra 

labai ekonomiškas dalykas. Vė
liau pamatysime, kad iki tam 
tikro laipsnio jį praktikuoja 
net. žmonės.

Dr. Adolph Koelsch, vokiečių 
biologos, prieš kiek laiko pa
skelbė savo tyrinėjimo davinius. 
Jis mano, kad tie tyrinėjimai 
parodo kelių, kaip galima už
migdyti žiemai ir kitus gyvū
nus. Žiemos miegas, pasirodo, 
paeina nuo pasaginės (tirodi- 
nės) liaukos permainų.

Žiemos metu, kai važiuoja
me traukiniu per laukus, mes 
visur matome sniegu 'apdengtą 
žemę. Atrodo, kad gyvybė nuo 
žemės paviršiaus yra pranykusi. 
Tik retkarčiais ga’n.ia paste
bėti kokį paukštelį. Pavasaris 
gamtoj reiškia tą pat, kų pakė
limas uždangos teatre: scenoj 
prasideda veikimas. 'Pūkštan
čiai įvairiausių gyvių atbunda 
ir pradeda iš naujo gyventi. 
Gyvybė visur knybždėte knybž- 
da. ,

Kodėl besiartinant žiemai 
gyviai pranyksta, o su pirmais 
pavasario saulės spinduliais jie 
vėl: tsiranda ? Prof. Koelsch paro 
dė, kad šaltis (kaip ir tamsa 
bei ramumas) skatina prie 
miegojimo, liet anaiptol nėra 
žieminio apmirimo priežastis.

Rudenį, nors oras kartais te
bėra dar ir visai šiltas, žiemau- 
jančių (hibernuojančių) gyvių 
kai kuriose liaukose pradeda 
vykti stambios permainos. Pa- 
saginė liauka pradeda trauk
tis. () tai reiškia, jog ji ma
žiau bepagamina skysčio, ku
ris daro didelės įtakos visoms 
kūno funkcijoms.

Kūno šilimų kontroliuojantis 
centras, kuris randasi smage- 
nyse, priklauso nuo pasaginės 
liaukos veikimo. Kretinai (as
menys, kurių pasaginė liauka 
nėra tinkamai išsivysčiusi) 
tarp kita ko turi peržemą kū
no temperatūrą. Pasaginės
liaukos ekstrakto doza tuoj
juos sušildo. Jei (čirškiama to 
eksrtakto miegantiems gyvū
nams, tai jie tuoj prabunda, 
nežiūrint į tai, kaip šalta ne
būtų. Tačiau kelioms valan
doms praėjus jie vėl pasineria 
į gilų miegų.

Atrodo, jog žiemaujantys gy
vūnai prisilaiko tam tikro ka- 
1 ndoriaus: ateina tam tikras 
laikas ir jie užmiega, nežiūrint 
į tai, kad oras dar šiltas ir 
maisto pakankamai yra. Žiemai 
besiartinant, meška pradeda ap
tingti. Ji vaikšto lyg nenorė
dama; nustoja visokios ambi
cijos net medžioti. Ji jaučiasi 
pavargusi, nustoja apetito. Ry
to melų atsikelia vėlai, o gulti 
eina anksti. Nežiūrint į savo 
tankiomis vilnomis apžėlusį 
kailį, ji tankiai dreba nuo šal
čio. ,

Tolyn tie simptomai vis ‘la
biau pasireiškia. Ant galo, vie
nų gražią dienų tarp nukritu
sių ant žemės medžio šakų' ir 
lupų ji pasidaro sau guolį ir 
užmiega visai žiemai. Pasagi
nė liauka visai mažai beveikia

ir meškos visa kūno mašina 
vos bekruta. šilimos centras 
rodo, jog temperatūra žymiai 
sumažėja. Meška randasi pil- 
niausiaine apmirimo stovyj.

Panašiai šaltame purve var
lės ir kiti šaltakraujai gyviai 
miega, o po medžio žieve žie- 
manja įvairus .vabalai. Bet vos 
spėja praeiti tam tikęas dienų 
skaičius ir žiemaujantys gyvū
nai pradeda atbusti. Jų tiro- 
dinė liauka ima sparčiau veik
ti. Kūno temperatūra irgi ky
la. Gyvūnas dar miega, bet 
mažiausias akstinas (kaip tai: 
pavasario saulės kaitinimas ar
ba maisto kvapas) gali bile mi
nutę išbudinti.

Jeigu pavasaris yra vėlybas, 
tai meška kiek ilgiau pamiega, 
bet nedaug ilgiau. Ji atsibunda, 
nors oras tebėra ir šaltas. Kartais 
tirpstantis sniegas t prikelia ją 
nelaiku. Tąsyk ji jaučiasi taip, 
kaip naktį išbudintas žmogus.

Žiemaujantys gyvūnai nela
bai tepaiso tyro oro. Meška 
savo guolyj palieka tik mažy
tę skylutę orui. Tiek oro, ro
dosi, nepakaktų nei pelei. O luo 
tarpu meška nenutrokšta. Dau
giau to: ineška-patelka tokiame 
guolyj gyvena su savo dviem 
vaikais, kurie paprastai gimsta 
sausio pabaigoj arba vasario 
pradžioje. O kai kurie gyvū
nėliai taip užmūrija srfvo ur
vus, jog visiškai nebepalicka 
skylutės oro įėjimui.

Kuomet tas žiemos apmiri
mas pasibaigia, gyvūnai jau
čiasi labai sustirę. Visas pa
saulis jiems atrodo kitaip. Ro
dosi, tik vakar jie užmigo, o 
vienok tiek daug permainų į- 
vyko. Jeigu meška pasižiūrėtų 
į veidrodį, ji vargu bau save 
bepažintų. Rudenį ji buvo nu
tukusi, o dabar visiškai suny
kusi: einant, kaip žmonės sa
ko, vien tik skūra ir kaulai 
barška. Bet kas blogiausia, ji 
jaučia neįmanomą alkį.

Meškai, bemiegant, daug da
lykų kaip jos kūne, taip ir pa
saulyj pen/maii^ė. bet J to ne- 
pastebėjo Keli mėnesiai tapo 
išbraukti iš jos gyvenimo. Tuo 
laiku pasaulis dėl jos neekzis- 
tavo. Žiemaujantys gyvūnai 
yra savo rųšies filosofai, kurie 
atsisako pripažinti nemalonų 
j ims faktą. Žarne. j <>ms nė- 
: .i ur.ilooi, n jie jos išvt ngia.

Kaip jau buvo minėta, šaltis 
v;a vietų is žiemavimo salv- 

liet j J,’u l rnperatura per- 
c; ug nup iola, tai miegantis 
g} \unas išbundu ir luo budu 
i?> .gelbsti nu ? miities. Kad ap
saugojus ;.go *.•!.-»• . gyvūnai
nuprastai J.nrauja būriais. Ke
li ių suei m į krūvą ir užmie- 
,M. Tuo budu jiems yra šil
čiau gulėti.

Manom i, kad kiekvienas gy
vi ras iki t.«%i tikro laipsnio 
g”, i įgyti žiemavimo ypatybę, 
išimties nesudarąs nei žmogus. 

.P: vyzdžiu į Dr. \ le(» Cleghorn 
savo rašte “The History of 
Hibernation” sako, jog rusuose 
neretai yra praktikuojama savo 
rųšies žiemavimas. Neturtingi 
kaimiečiai tankiai tyčia žiemų 
miega kuoilgiausia tprifteiouae 
ir šaltuose kambariuose, kad 
tuo budu kiek galint Mažiau 
suvartoti maisto ir kuro. Fridt- 
jof Nansen aprašymuose savo 
kelionės į šiaurius irgi mini, 
kaip jis su savo sankeliviais 
išmiegojo didesnę žiemos pusę. 
Tik retkarčiais jie tenub'usdavo 
pavalgyti. Maisto per tų laikų 
jie nepaprastai mažai tesuvar-1 
tojo.

O kas nėra girdėjęs apie le
targiškų miegų? Žmogus- tame 
stovyj kartais išbūna 10 ir dau
giau dienų. Jis nieko nevalgo.’

Praeityj yni buvę atsitikimų,j 
kad tokiame stovyj žmogų ir 
palaidodavo. Galite patys įsi
vaizduoti sau, kaip išbudęs 
grabe žmogus jausdavosi. To
kių dalykų dabar riebeatsitinka. 
Musų dienų daktaras turi tik
rų būdų kaip pažinti, ar žmo-1 
gus yra gyvas, dr ne.

Prileiskime, kad mokslinin
kams pasiseka surasti būdas, 
kaip pagimdyti hibernacijų 
(žiemos miegą) ir pas žmones. • 
Tai butų didžiausi palaima. 
Sunkiais laikais žmonės galėtų 
sau miegoti bent keletu mene-Į 
šių./O kadangi tokiame apmi
rimo stovyj maisto beveik visiš
kai nereikia, tai pasaulį neiš
tiktų tokios nelaimės, kaip pe
riodiški badai Kinijoj arba Ru
sijoj. Pabastoms irgi butų tik
ras rojus. Vasarą pabastos 
šiaip taip praminta ir be darbo, 
bet žiemą ir jiems tenka 
valgį ir kambarį padirbėti, 
butų tikrai patenkinti, jeigu 
lėtų miegoti, kaip meška,
“saulė ant abiejų gatvės pusių 
pasirodo”. Tos rųšies miegas 
butų vienas- geriausių 
kai kurių 
nerviškų.

Bet tai 
dėl, kaip
žymus Amerikos biologos, sa
ko, neužsimoka kelti klaidingą 
viltį kai dėl žmogaus hiberna- 
cijos galimybių.—K. A.

Kodėl

?

Ingenofl gražiai išrodo.

(75 milionaf 
Pirito

už 
Jie 
ga- 
kol

4 Yra Ingersoll vyrams, > 
moterims, berniukams ir 
mergaitėms.

J

5 Ingersoll Radiolites parodo 
laiką tamsoje.

6 Ingersoll yra pigiausi ūžti- M 
ketini laikrodėliai pasauly. 1

7 Ingersoll yrą GARAN-1 
TUOTI.

YANKEE

vaistų
ligų gydymui, ypač

tik spekuliacija. To- 
Dr. Vernon Bailey,

“Kitų Tokių Nėra” Pigiausi Užtikčtini, 
Laikrodėliai.f

Jus galit pasitikėti gyduolėmis ku-1 
rios išlaikė bandymus ir gyvuoja jau , 
50 metų. Tai yra 
Balsam, karias bile 
teiks jums už 25c. 
slovikelis, 50c. Jos

Ingersoll Patarnavimas
Pataisome laikrodėlius pigia 
kaina: Ingersoll Watch Cę., 215 
W. Randolph St. Vienatinė įga
liota vieta taisymams Chicagoje

Kuomet jokios gyduolės, net i DXaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Severa’s Cough 
veifltininkas su- < 
didesnės mieros 
prašalina kosulį

kuomet kitos gyduolės to padaryti j 2. 
negali. Mr. A. Kūne, Hemlock, Ohio, 
sako:
ir musų šeimynos gydytojo gyduo- (
lės, negalėjo sustabdyti mano dūk- į 
terš kosulį, aš tuomet nupirkau Se- . 
vera’s Cough Balsam ir kosulys grei-, 
tai pranyko. Tai yra puikios gyduo- j 
lės, kitų tokių nėra”. Severa’s Slogų 
Tabletai prašalina slogas, 30c. pas 
vaistininkus. W. F. Severą Co- Ce- 
dar Rapids, Iowa. f

M 
N
M

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

>4

H

iXXXXXXXXXXXXXXXTTXXXXXXXX

V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir greitą , 

patarnavimą tiems, kurie nori pirk- j 
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo- < 
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini- 1 
gus ir parduoda laivakortes, atveža ! 
gimines iš Liietuvos labai greitai.

Daro doviernastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue . 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—4 ir 7—9; Ned.,10—12 r. 
Rezidencija: 3114 Weat 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago. III.U ... I IIWWI II .............   ■

A. L. Davidoiiii M. D.
4910 So.Michigan Avė. 
Tai. Kanwood 8107

rr > j j nuo 9 iht II v»l. ryte; 
Valanaos į^|U0 6 iki 8 vai. vakare

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633

UItraviolėtinė šviesa ir diathermia^

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6611 So. Albany Ate. 
Tel. Proapect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

V . ...J

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

>ii ........................

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.
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10 Metų Sukaktuvių Išpardavimas
Didžiausiose Amerikos

pyo LARGEST°Rrs

1922-24-26-28-30-32 S. Halsted Si

LIETUVON

naras

Pruselaitis - Lietuvių 
Socialistų Pionierius

dabar 
reika-

visą laiką

Drg. Sianionis užsisakė Liet
Partijos lei*

Nau-

Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Jame telpa daugy
bė juokų, juokingų dainų, paveikslų 
ir Unksmių pasiskaitymų. Skaityk 
“Rimbą” visada busi linksmas. Pri- 
siųsk 10c įdėjęs 
vieną numerj. 
tik $1.00 ‘
ne vyras. 
“Rimbas” 
lauk sekančiu antrašu

Skaitykite ir tėmykite Naujienas Pėtnyčioje ir Subatoje, nes ten 
rasite pavyzdžius negirdėtų bargenų!

Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

šaukiamas LSS. narių vi&uoti 
nas susirinkimas

Zinovjevą, ke 
mulkių ne 

. Vienas teciaus da 
plaukia iš jos negili 

bolševizmas Rusi*

todėl nutarėm laukti ir tėmy- 
ti, kas toliau bus. Pagalinus pa
sirodė, kad viskas eina kuoge- 
riausiai ir gruodžio K) d. 1905 
iš naujo sutvėrėni kuop$”. 
(Vargomatis — tai Sirvydas. 
Patėmykit raidę “p,” reiškia: 
ppnas).

Kuopa nutarė . platint 
vą”, kalbinti skaitytojus, 
tuo budu 
ka , propaganda” 
prieisim prie savo 
naujos, geresnės 
tvarkos”.

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St,
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grėbė lis, 10225 Per r y Avė.

— visi Chicago, III.

jąją Gadynę”. Kuopoje jau yra 
du “Naujosios gadynės” pre
numeratoriai.—J. Lapaitis.

joje užmušė bolševizmą va
karų Europoje.
Hoeglund pripažjsta, kad jam 

ne viskas patinka socialistų in
ternacionale ir kad kai kurių 
šalių socialistų • partijos taip 
put nėra pilnai patenkintos in
ternacionalo politika.

. “liet”, sako jisai, “reikia 
ne,užmiršti, kad milžiniška 
Europos darbininkų klasės 
dalis priklauso šiai organi
zacijai ir kad jos priešakyje 
stovi toks vyras, kaip Fried- 
rich Adlcr, dėl kurio revoliu
cinio temperamento ir asme
ninio budo negali būt mažiau
sios abejonės.”
Kalbėdamas apie šituos Iloel- 

glundo išvadžiojimus, Tranmael 
pastebi, < kad dauguma narių 
Norvegijos Darbininkų Partijo
je su jais sutiks. Jisai atvirai 
pripažjsta, kad komunistų in
ternacionalas jau yra taip su
griuvęs, jogei klausimas apie 
dėjimąsi prie Socialistų Darbi
ninkų Internacionalo yra aiš
kus pats savaime. Į socialistų 
Internacionalą' privalo stoti visi.

j konvertą gausi 
Prenumerata metam 

Kas neturi “Rimbo” tas 
Moterims ir merginoms 
irgi reikalingas. Reika- 
*_ j: 
‘RIMBAS”

3 Bateman 1’1., So. Boston, Mass

nariai pasisakė turį Boro pra
dėti krutėti.

LSS VIII Rajono valdybos na
rė, Ona Banienė, pranešė, kad 
Rajono veikimas esąs apsnūdęs. 
Rajono narių visuotinis mitin
gas (vyksiąs spalių 47 d. Musų 
kuopos nariai pasižadėjo j tą 
mitingą vykti ir atsteigti Rajo
no veikimą.

81 kuopa vis dar tebėra ne
patenkinta Pildomuoju Komite
tu. Ypač po to, kai buvo pra
nešta, jog Sąjungos finasai su
tvarkyti ir rengimąsi skelbti 
Pild. Komiteto nominacijas, Są
jungos Centro Sekretorė dar 
nėra kuopoms išsiuntinėjus! 
šiuo reikalu jokių pranešimų. 
Visi musų kuopos nariai mano, 
kad šią žiemą butų patogus lai
kas atsikviesti Lietuvos Social
demokratų Partijos atstovą. 
Vėliau tačiau paaiškėjo, kad 
tuo reikalu rūpinasi Pildomasis 
Komitetas.

tinę. Griešius jaunas būdamas 
pasimirė džiovu. Pruselaitis li
ko jo idėjos draugu ir dėl to 
priėmė slapyvardį: Igno Drau
gas.

LSS 81 kuopos mitingas įvy
ko spalių 9 d. švelnio ir Man- 
kaus raštinėj (1443 N. Paulina 
St.). Nors į susirinkimą atvy
ko tik apie pujfe kuopos narių, 
bet švelnio nuosavybių parda
vinėjimo raštinė pasirodė esan
ti perankšta.

Kuopon įstojo Magdalena Uz- 
drevaitė. Tur būt nė viena Są
jungos kuopa neturi tokio mo
terų skaičiaus, kaip 81 kuopa. 
Dabar musų kuopoje randasi 
septynios moterys. Darbščiau
sios ių yra Ona Banienė ir Ona 
Vilienė.

Tų laikų visi socialistinės 
krypties Amerikos lietuviai bu
vo ir laisvamaniais, bet ne vi
si lasvamaniai buvo socialis
tais. Socialistai, neturėdami 
organizacijos, dėjosi prie Lais
vamanių Susivienijimo; kai ku
rie vienok matė tokios organi
zacijos tuštumą ir stovėjo nuo
šaliai. Bet visi maždaug gerbė 
laisvamanių tėvą Šliupą.

nes
platysis* socialisti&- 

r “greičiau 
j ieškinio— 
draugijinės

Šimtai tūkstančių dolerių vertės 
augštos rūšies Pianų, Rakandų, 
Kaurif, Pečių ir visų kitų namams 
reikmenų bus išstatyta ant pardavi
mo už žemiausias kainas visoj pirkly- 
bos istorijoj. Laike išpardavimo bus 
veltui dalinama dailios ir naudingos 
Dovanos visiems musų kostume- 

Taipgi dėl palinksminimo 
ir užinteresavimo musų svečių bus 
geriausi muzikantai ir įvairių Ame
rikos Pianų ir Rakandų Išdirbis- 
čiu Demonstratoriai.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪRAS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, MU

Danijos socialdemokratų par
tijos organas, “Sočia 1-Demokna- 
ten”, rašo, kad Norvegijoj Dar
bininkų Partijos vadas, Tran
mael; atsižadėjo savo komunis
tinių pažvalgų ir deda visas 
pastangas suvienyti savo parti
ją su Socialistų Partija.

Tranmael anąmet suskaldė 
Norvegijos darbininkų partiją, 
kuomet kilo ginčas dėl demo
kratijos ir diktatūros ir dėl 
prisidėjimo prie socialistų ar 
komunistų internacionalo. Jisai 
stojo už diktatūrą ir už komin- 
terną.

Šiandie teciaus jisai tuos sa
vo įsitikinimus yra atmetęs*. 
Tranmael’; ragina sugrįžti į 
socialistų eiles ir buvusis Švedi
jos komunistų vadas, Hoeglund, 
kuris 1921 metais buvo išmes
tas iš komunistų partijos (už 
Maskvos* diktatorių kritiką) ir 
sugrįžo su dauguma savo drau
gų į Švedijos socialdemokratų 
partiją. Norvegų “Arbejder- 
bladet” (darbininkų laikraščio) 
atstovui ex-komunistas Hoelg- 
lund pasakė:

Liet.” 
savojo 
galima 
“Darb. 
(I^SPI) 
leidžia-

“Reikia, pirmiausia, paste
bėti, kad vienintelis bona fi- 
de (tikras) darbininkų inter
nacionalas yra Socialistų 
Darbininkų Internacionalas. 
Vadinamasai Komunistų In
ternacionalas susideda tik iš 
Rusijos komunistų partijos ir 
jos agentų kitose šalyse.

“Net rusų bolševikas Med- 
vedev yra pareiškęs apie ko
munistų partijas svetimose 
šalyse, kad tai esą smulkio
sios buržuazijos agentai, už
laikomi Rusijos pinigais.” \
Apie dabartinę ekonominę 

padėtį sovietų Rusijoje lloeg- 
lund sako:

tai daryti net stu- 
tik žadėjo darbuo- 

mokslą; tas 
veidmainystė, 
savo idėją,

“Kadangi Rusijos komunis
tų partija veda namie valsty
binio kapitalizmo politiką ir 
vartoja buržuazijos taktiką, 
tai jos vadinamasai interna
cionalas negali turėti jokio 
ryšio su socializmu, net ne 
ryšio teorijoje.

“Komunistų internacionalo 
susmukimas ir Rusijos revo
liucijos nepasisekimas yra 
didelė tragedija, bet ji turi 
kartu ir juokingų pusių.

“Kova, kuri dabar eina ru
sų partijoje ir sukasi aplink 
komedi jautą 
lia aikštėn dau 
sąmonių 
lykas iš 
čijamai:

Igno Draugas ilgai ir gana 
tankiai rašinėjo apie delegato 
siuntimą i Amsterdamo kon-, 
gresą ir apie šiokios tokios lie
tuvių darbininkų organizacijos 
reikalingumą. Kada (1901 m.) 
Lietuvos Sociald. Partijos or
gano redaktorius A. Janulaitis, 
tuomet Lizdeika, '• parade, kad 
toks delegatas nebus Amsterda
me priimtas, nes nėra siunčia
mas nuo jokios organizacijos, 
c antra tik nuo socialistų par
tijų delegatai gali būti tenai, 
tai Pruselaitis tam pritarė ir 
tuomi pasirodė, kad jis daugiau 
rišusi prie idėjos (socializmo), 
negu prie garsaus asmens (šliu
po). Tuomet Igno Draugas 
sklandžiai logiškai ir su tikru 
'Jukinimu savo rašiniuose agi
tavo už reikalingumą socialis
tams vienytis. “Vienybės Liet.” 
redaktorius Sirvydas per pus
antrų metų talpino jo ir kitų 
raštus apie delegato klausimą 
ir naujos organizacijos reikalą, 
pats tylėjo ir pagalios 1904 me
tų pabaigoj paskelbė, kad “Liet- 
Socialistų Partija Amerikoj” 
jau gyvuoja; jos laikinam ko
mitete yra šliupas, Rutkus ir 
širvvdas.

Atėjus rudeniui ir besiarti
nant žiemai, kada visuomeninis 
veikimas žymiai padidėja, LSS. 
VIII Rajono valdyba nutarė su
šaukti visuotiną LSS. kuopų 
Chicagoje narių susirinkimą vi
siems pasitarti apie šio 
veikimą.

Prieš mus, socialistus 
stovi didelių uždavinių, 
linga dar labiau praplėsti savo 
darbuotę, tad ir norima atsi
klausti visus narius su visais 
nariais pasitarti apie busimąjį 
musų veikimą, daugiau narių į- 
traukti į tą veikimą.

Visuotinas narių susirinkimas 
bus ateinantį sekmadienį, spa
lio 17 d., 1:30 yal. po pietų, 
Bridgeporte (Vieta bus paskelb
ta vėliau).

Susirinkimo dienolvarkėn į- 
eina Rajono valdybos ir kuopų 
raportai ir svarstymas musų 
tolimesnės darbuotės.

Visi kuopų nariai kviečiami 
yra dalyvauti šiame susirinki
me, rengtis prie jo, gerai pa
svarstyti musų 'buvusią dar
buotę ir kaip galima butų mu
sų darbuotę praplėsti, taip kad 
visi galėtumėm gyvai dalyvauti 
diskusijose ir būtumėm prie jų 
prisirengę.

Susirinkimas bus labai svar
bus, nes nuo jo priklausys vi
sa šios žiemos darbuote, tad 
visi nariai stengkitės jame da
lyvauti.—Organizatorius.

Pruselaitis buvo vienas iš 
socializmo pionierių (pirm la
kūnų) Amerikos lietuvių tarpe.

Jis buvo didžiausias praktiki- 
nis teoretikas -rašytojas dėlei 
to, kad reikia darbininkams tu
rėti savo atskirą organizaciją 
—socialistų partiją, ar kokiu 

kitu vardu. Da kol “Lietuvių 
Socialistų Partijos Amerikoje” 
nebuvo, Pruselaitis, rodos, pir
mutinis išsireiškė, laikraštyj, 
kad reikia darbininkų organi
zacijos. Buvo taip:

Rugsėjo 6 d. š. m. \Vatcrbury 
C.onn. pasimirė Jonas Pruselai 
tis, sulaukęs 53 metų amžiaus 
Jį pakirto, sako, greitoji džio-

šitą straipsnj perspausdina
me iš “kairiųjų” komunistų 
organo “Aido“. Jo autorius 
Sabas-Baltrušaitis, kuris pir
miau buvo socialistas* ir da
lyvavo Amerikos lietuvių so
cialistų judėjime pirmaisiais 
Socialistų Sąjungos (buvusios 
“Lietuvių Socialistų Partijos”) 
gyvavimo metais ir vėliaus. 
Juozas Raltrušaitis asmeniš
kai pažinojo nabašninką Pru- 
salaitį ir visus pirmuosius 
lietuvių socialistų agitatorius 
Amerikoje, todėl savo strai
psnyje jisai sugeba paduoti 
faktų, kurie jaunesniems so
cialistams nėra' žinomi. De
ja, pats Sabas šiandie yra 
nudardėjęs į anarcho-bolše- 
vizmą ir ‘pavirtęs socialistų 
priešu. Iš jo straipsnio rei
kėjo išmesti tuščius bolševi
kiškus “antifonus”, kurie nie
ko nepasako, tik gadina gana 
bešališkai parašytus jo atsi
minimus apie drg. Prašalaitį.

—Redakcija.

J. Pruselaicio per kelis mė
nesius nematėme toje “parti
joj”. 1905 melais, balandžio 
mėnesyje jisai sutveria Water- 
buryj L. S. P. A. kuo; 
narių ir parašo j “Vien 
nutarimą, kad partijai 
laikraščio dar nereikia; 
esą samdytis organu 
Raišą”, arba “Draugą” 
“k apsakinės” frakcijos 
mą). Tuo tarpu Sirvydas iš
leido “Kovos” 1-mą numerį, ge
gužės pradžioje, ir ten aštriai 
paniekino “kuopą” (rašydamas 
tą žodį kabutėse) ir jos “ple
pėsiąs”.
. Tas, kuris agitavo už įkū
rimą tokios organizacijos, ga
lima sakyt, vienatinis visų 
laisvųjų skaitytojų minties 
rengėjas prie organizavimosi, 
tapo paniekintas nereikalinga ir 
niekam nenaudinga individualis
tine širvydo politika. Gruodžio 
mėnesyj betgi Pruselaitis at
naujino kuopų ir parašė į “Ko
vą” (N 32, 1905):

‘‘Mes jau praėjusiam pava
sary! buvom sutverę kuopą 
LSPA, bet kad ant mus patė- 
mijimo kas link išleidimo par
tijos organo “Kovos” p. Vargo- 
matis* ironiškai mums atsakė, 
prilygindamas mus prie buda- 
votojų bažnyčių, karčiamų pa
laikytojų, ir policijos šimtus 
tūkstančių mokėtojų (suprask, 
už nemorališką pasielgimą), to
dėl mes iš lo atsakymo supra
tom, kad LSPA ir jos organas 
‘Kova’ ne dėl pakėlimo darbi- 
ninkšiko klausinio įsikūrė, bet 
tik dėl ypatiškos naudos, ir

tirno 
toju, 
mas 
tėjo 
Dabar girdime 
biedno.

šviesi Pruselaicio praeitis te
gul mums, draugai darbininkai, 
būna pamokinimu: uoliai, tei
singai darbuotis dėl idėjos, bet 
nė bjauriausioj padėty ir sun
kiausiam varge netapti savo 
idėjos purvintojo, sąmoningu 
jos darkytoju. * \

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ii* atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00. .

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrjžti j Suv. Valsti
jas liuosai nejskaitant kvotom

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMITC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda- 
gumaa.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE 8TAK LINE
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

Svarstant' naujus sumanymus, 
kuopa nutarė šią žiemą surengti 
šokius. Chicagos mįcsto žie
mių dalies lietuviai socialis
tams labai užjaučia ir juos re
mia, nėra todėl abejonės, kad 
kuopos surengti šokiai bus sėk
mingi. Praeitą vas*arą musų 
kuopa nieko svarbesnio nenu-1 Socialdemokratų 
veikė, todėl šiame susirinkime džiamą mėnesinį žurnalą

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas *— K. Baronas, J739 So.
Halsted St., Chicago, 111.,

Sekretorius — A. J ūsas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2494 W. 
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N, West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skaina- 
rakas.

Jonas Pruselaitis
toj partijoj, vėliaus Sąjungoj, 
buvo veiklus, rašydavo į orga
ną, dalyvaudavo kartais suva
žiavimuose buvo komitete. Jis 
tame judėjįjne buvo teisingas 
ir širdingas draugas. Tačiau 
jis buvo daugiau dailininkas, 
negu kovotojas (? “L. S. S. Ži
nių Red.).

Pruselaitis buvo savistovis 
darbininkas—amatninka$, siuve- 

Nežinau, ar jis buvo sve- 
darbo naudotoju — samdy- 
ar ne. Ret jo atsidavi- 

socialistų judėjimui nega- 
nepakenkti jo “bizniui“, 

kad jo butą

1903 metais dr. J. šliupo pri- 
vatišką sumanymą paskelbė 
“Vienybėje Lietuvninkų” K. 
Rutkus. Sumanymas buvo 
toks: reikia siųst delegatą nuo 
Amerikos lietuvių (ne nuo lie
tuviu darbininkų) į tarptautinį 
“darbininkų kongresą” Amster
dame 1901 metais.

Na, ir ėjo paskui per pusant
rų metų rašinėjimai, kad rei
kia siųst delegatą. Delegatu, 
kaip buvo suprantama, turėjo 
būt pats šliupas. Minėtas kon
gresas buvo ne bent kokių dar
bininkų, bet tik organizuotų 
socialistų.

Pruselaitis apie tai rašė pri
sidengęs slapyvardžiu Igno 
Draugas. Ignas—tai buvo Ig
nas Griešius, lietuvys studentas, 
socialistas, kuriam mokslus ei
ti pagelbėjo Pruselaitis ir kiti. 
Griešius buvo ne tuo, kuo pa
sirodė kone visi vėlesnių laikų 
musų studentai, kurie neplatino 
socializmo idėjos (nors tada bu
vo “laisvė 
deniams), 
tis, kai pabaigs 
buvo, žinoma, 
Griešius platino 
darbavosi, kiek tik pajiegė. Ma- 
čys-Kėkštas, nokdamas nuo 
džiovos, gėrėjosi Griešiaus ener
gija ir darbuote ir sakė: “ge
ras socialistas”. Griešius buvo 
Įkūręs vakarinę mokyklą lietu
viams. Jo entuzijastais-moki- 
niais buvo Pruselaitis, M. M. 
Raciutė, kuri tapo jo suziedo-

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru-

Eių ir šeimynų 
[ūsų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tcl. Yards 1516 
Ros. Tel.

Bevurly 2300
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Vilniaus Lietuviy Memo
rialas Lenkijos .

Premjerui
VILNIUS, IX. 15. (Elta). — 

Kaip jau buvo pranešta, tauti
niu mažumų delgacija atsilan
kė pas premjerą Raitelį. Nuo 
liei.tvių toj delegacijoj buvo 
“Ryto” švietimo d-jos valdybos 
narys. Jis įteikė minėtos drau
gijos vardu tokio turimo me
morialą :

“Lietuvos mokyklos Vilniaus 
krašte yra nepapiastai sunkioj 
padėty, kurį neatidėtinai taisy
tina.

Susirūpinusi savo mokyklų 
plėtote lietuvių “Ryto" švieti
mo draugija jau nebe kartą 
yra kreipusis plačiais memo 
rialais į buv. vyriausybes ir i 
p. p. tikybų iš švietimo minis- 
terius, tačiau, nelaimei, visada 
be pasekmių.

Teisinė ir materialinė lietu
vių mokyklų padėtis Vilniaus 
krašte šiuo laiku mus verčia 
reikalauti neatidedant ir iš 
pašakny pakeisti valdžios elge
sį su musų mokyklomis.

Nevaržomas mokyklų augi
mas reikalauja patenkinti šiuos 
postulatus:

1) Vilniaus apygardos kurą- 
torijoj sudaryti ’tam tikrą sky
rių. kurio priešaky atsistotų 
lietuviai, p. švietimo ministerio 
paskirti iš lietuvių visuomenės 
pastatytų kandidatų.

2) Lietuvių mokyklos savo 
tarpe turi turėti visų laipsnių 
teisėtų mokyklų (pradedamųjų, 
vidurinių, profesinių, mokyto
jų seminarijų).

3) Atidaryti valdišką mo
kyklų lietuvių dėstomąja kalba, 
arba, vietos gyventojams parei
kalavus. pakeisti esamąsias len
kiškas mokyklas lietuviškomis.

I) Pripažinti kvalifikacijas 
tiems mokytojams, kurie išėjo j 
privatinius pedagoginius kur
sus Vilniuje.

5) Lietuvių vaikų lankymas 
lietuviu mokvklu turi būti lai-4 * *

komas patenkinančiu privalo
mąjį mokymą.

6) Suteikti subsidijų esa
moms lietuvių Vilniaus ir Šven
čionių- gimnazijoms ir Vilniaus 
mokytojų seminarijai.

7) Esamos lietuvių gimnazi
jos ir mokytojų seminarijos tu
ri būti teisių atžvilgiu sulygin
tos su atatinkamomis lenkų mo
kslo įstaigomis.

8) Lietuvių mokyklų moky
tojams ir mokiniams turi būti 
suteiktos tos pačios teisės, ku
riomis naudojasi valdiškosios 
mokyklas (kareiviavimas, eme
ritūra ir tolyg.).

9) Pripažinti kvalifikacijas 
dabar mokytojaujantiems mo
kytojams vidurinėse lietuvių 
mokyklose.

10) Abiturientams, pabaigu
siems per paskutinius trejus 
metus lietuvių gimnaziją. leis

ti stoti į aukštąsias mokyklas 
ir jų (lietuvių abiturientų) ma
tūros pripažinti lygiomis su 
valdiškųjų gimnazijų matūro
mis.

11) 1926-7 mokslo metais lei
sti užimti mokytojų vietas lie
tuvių pradedamosiose mokyk
lose asmenims, neturintiems 
valdiškųjų kvalifikacijų, nes 
šie kandidatai yra ėję mokslą 
lietuvių vidurinėse mokyklose, 
kurios ligi šiol neturi valdiškų
jų teisių.

12) Dabar dirbantiems mo
kyklose mokytojams, kurie 
valdiškas kvalifikacijas turi į- , 
gyti per papildomuosius kur
sus, pripažinti jų turimus gim
nazijų ir seminarijų liudymus,, 
kaip tatai yra daroma lenkų 
mokyklų mokytojams.

13) Policijos ir administraci
jos valdžia turi būti pašalinta 
nuo mokyklų kontroliavimo ir 
kišimosi į mokyklų vidaus gy
venimą.”

/ Y
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Ytiška,

3228 W. 38th Street, Chicago, IU.
v --- - --i—
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Laikinis-Didžiausias “Naujienų” Knygų Nupiginimas
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAŽIAU $10.00. KNYGŲ DIDELIS NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI

Aktyvam protui reikia maisto knyga sotina protinį žmogaus alkį. Lietuviai kaip ir civilizuotų tautų žmonės, semia sau žinojimą iš knygų, pertat visus tuos Žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadiname kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas senas galvočius yru pasakęs: “Namas be knygų, tai namas be stogo”. Ir tai yra šventa tiesa, kad namas atrodo daug jaukesnis, 
daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi apsčiai knygų. Knygos netiktai gražiną bei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę. Tiktai 
skaitanti žmonės vra kulturnešiai, via tikrieji civilizacijos sūnus. Pertat yra verta kiekvienam lietuviui savo namų kertelę išpuošti gerų knygynėlių ir turėdami liuoso laiko semti iš knygų pasaulio gudrybių turtų, 
kuris yra per šimtmečius patirtasv ir surašytus i knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, verta geresnių knygų parinkus siųftti savo draugams, savo giminėms j Lietuvą.

Siame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS’” naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lietuviškų knygų pertaiJutą nupiginimą 
daro kaipo įvadą į naujų biznį ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš šio knygų (sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yra numažinta Jeigu PasinnkHi knygų nemažiau $20.00 P LNA KAINA, tai 

---------------------------J------ ---- - .... . . ...... . , i- Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite “NAUJIENOMS tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
" ‘ ... a • .mm —   *_ : vjennnii kaf| tuoj įsigijus geriausių knygų is šio

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

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

AIŲTMETIKA. Sutaisė A. Busilo.
Aritmetika yra 5-iose dalyse, pusi. 525, 
gana tinkamai sutaisyta dėl mokinimosi 
rokundų .

x Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 
BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. Su

taisė Ilgūnas. Tinkama knyga norin
tiems mokytis knygvedystės. Pusi. 181. 
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

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

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

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
LIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr. 
sanavičius. šioje knygoje telpa 
šimtai gražių pasakų apie rojų, čysčių, 
peklą, giltinę, marą, cholerą, dusias, 
velnius, vaidinimus ir kitas .įvairybes. 
Pusi. 470, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

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

LITHUANIA — THE AWAKEN1NG
OF NATION. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta tinkamai lietuvių kalbos, šita 
knyga yra anglų kalba ir joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas čiagi- 
mis lietuvis pamylės savo tėvų šalį. 
Pertat, verta kiekvienam tėvui bei kiek
vienai motinai pasirūpinti, kad vaikai 
turėtų šitą knygą, nes tai yra brangus 
turtas dėl čiagimių lietuvių. Pusi. 248, 
didelio formato.
Kaina $5.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.50 

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

VAINIKAI. Naujos visokios dainos 
musų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu
staičio, Vinco Krėvės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Ste] 
no, Zigmo Gėlės, Fausto 
Sruogos, Tyrų Duktės, Vaidylos Ainio 
ir Binkio. Taipgi visų minėtų poetų au
tografijos ir paveikslai. Pusi. 230. 
Kaina $1.75, iki Spalio 3X d. tiktai $1.00 

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

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

DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMO- 
N1Ų PADAVIMAI. Parašė Vincas 
Krėvė. Pusi. 152.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 80c.

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

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

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

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

SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI: 
Parašė Banks. Knyga labai žingeidi, 
su paveikslais. Pusi. 200, apdaryta. 
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

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

kuris tęsis iki SPALIO-OCTOBER 81 DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rėmėjams ir visiems “NAUJIENŲ” draugams davus 
“ ■ ’ , Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia šitų knygų, kito panašau nupiginimo vargiai kada susilauksite. Kurie

..................... * , Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų Šia proga irgi, nes

“NAUJIENOMS“ prisiųskite TIKTAI $10.00 reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja, u ... mtvkt a r'inon • .•
knygos yra pažymėta numažinta kainu. Aitas didžiausias knygų nupiginimas tęsis tiktai iki SI ALIO-OCTOBER 31 DIENAI, 1926 m., pertat v ta pasirūpinti 
“NA U.J IENŲ” pusi u 1 i ji mo.

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. Lalis. (Dalis I ir II). 
Čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul
dytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio yra kabėse pridėta tar
mė kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos sky
riaus žodis priklauso, šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintėlis pas lietu
vius — geresnio už jį nėra, šitas žody
nas reikalingas visiems -- ateiviams lie
tuviams, taipgi ir č'iagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą. Žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1271, gražus tvirti audi
mo apdarai.
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU
VIŠKOS KALBOS. Sutaisė A. Lalis. 
(Dalis 11). čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. ''Pusla
pių 835, drūtais audimo apdarais.
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $4.00 

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

L1THUANIAN SELF INSTRUCTION. 
Sutaisė J. Laukis. Šita knyga gera ne
mokantiems lietuvių kalbos, o ypačiai 
čiagimiams lietuviams, kurie visai silp
nai susikalba lietuviškai, o nori išmok
ti tinkamai susikalbėti. 1
Kaina 50c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

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

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

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

PAVEIKSLŲ KNYGA.
°ictures, 350 moterų bei merginų pa
veikslai, gryni, gamtiški. Knyga dide
lio formato. Pusi. 350, tekstas anglų 
kalba, apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

\rII.NIUS. Vilniaus istorijos apžval
ga. Karate K.. Binkis ir Turulis. I.ai- 
kotarpis Vilniaus istorijos yra paimtas 
nuo 1623 metų iki 1923 metų. Repro
dukcijos surinktos iš Bulhako, Fleuryo 
ir Smuglevičiaus litografijų ir senų pie
šinių. Daugybė varsuotų paveikslų ir 
du žemlapiai. šitas Vilniaus Albumas, 
tai brangus kultūrinis turtas dėl kiek
vieno lietuyio, pertat kam brangi Lie
tuvos praeitis ir jos ateitis, tai kiekvie
nas turi pažinti Vilniaus istoriją su jo 
esamais kultūriniais turtais. Šitas 
Vilniaus Albumas v padabins kiekvieno 
lietuvio namą, pertai mes patariam 
kiekvienam įsigyti Vilniaus Albumą. 
Didelio formato, su daug paveikslų 
spalvuotų ir nespalvuotų, pusi. 188.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

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

VARGO MOKYKLA. Sutaisė Jab
lonskis. Skiriama lietuvių kalbos 

' mokslo reikalui, geriau pasakius tiems, 
kurie nori išmokti taisykliškai kalbėti 
lietuVių kalbą. Dvi dalis, pusi. 542. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

FIZIKA. Parašė K. Šakenis. 8 dalys 
vienoje knygoje. Pusi. 472, apdaryta. 
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2J>0

DAINOS.
33 dainos

Famous

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

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

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

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI 
SUTVĖRIMAI. 1’arašė šernas. Su daug 
paveikslų. šioje knygoje aprašoma 
apie įvairius sutvėrimus seniausių ga
dynių, gyvenusių dar prieš atsiradimo 
žmogaus. Mokslininkai atkasinėdami 
žemės sluoksnius randa čielus kimus ir 
pagal jų sprendžia apie žemės senumo 
ir gyvybės atsiradimo ant jos. Pusi. 
370, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

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

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

LIETUVIŠKAS SAPNININKAS — 
vieninteliai geriausias Sapnininkas, su
taisytas pagal persiškai egiptišką sap
nininką su daugybe paveikslų, šitas 
sapnininkas, geriausia išguldo visokius 
sapnus negu bile vienas kitas sapninin
kas. Taipgi yra ir planatų spėjimo 
ateitis. (Agentai, kurie pirks sykiu 
daug šitų sapnininkų gaus už gana nu
mažintą kainą). Pust 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

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

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIK
ŠČIŲ PAVEIKSLAI; Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose, 
ofisuose, svetainėse. Perkant 
paveikslus sykiu atiduosime 
bet perkant atskirai, kainu i 
50 centų.

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

GEOGRAFIJA arba žemes aprašy
mas, 
slų.
musų žemė, 
aukštis, vulkanai, kur randasi anglis, 
geležis, auksas, druska ir kitos žemės 
gerybės. Kiek kur yra ežerų, marių, 
upių, jų vardai, plotas gylis, kur kokie 
miestai, gyventojai ir tt. Labai žingei
di knyga. Pusi. 469, drūtais apdarais. 
Kaina $4.00, iki.Spalio 81 d. tiktai $2.75 

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

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

visus 4 
už $1.25, 
Kiekvieno

Knyga

Sutaisė šernas. Su daug paveik- 
Aiškiai ir suprantamai aprašoma 

jos pavidalas, didumas,

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

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

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

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
ŠTAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta. Pusi. 1127, dydžio 61/2x9’/2.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

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

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

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

MAGIŠKOS KAZYROS su pilnu lie
tuvišku išguldymu, geriausios kazyros 
tiems, kurie nori savo ateitį atbuiti ka
ži rų metimo pagelba.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

šitas didžiausias “NAUJIENŲ” knygų nupiginimas, kuris tęsis iki SPAL 
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. L----- - , t . - -
gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJIENAS” asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus, 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime. Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

NAUJIENOS 1739 So. Halsted St Chicago, III
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CHICAGOS
ŽINIOS
Mažai piliečių

Skaičius užsiregistravusių pi
liečių ateinančiam balsavimui 
labai žymiai sumažėjo. Tai pa
rodo piliečių apatiją ir nesirū
pinimą politika ir kad bus išrin
ktas balsavimuosse.

Užvakar, paskutinę registra
cijos dieną, užsiregistravo 461,- 
679 piliečiai, spalio 2 d. užsire
gistravo 41 1,830 piliečių, taip! 
kad per abi registracijos dienas 
užsiregistravo viso vos 876,509 
piliečiai, arba 188,386 mažiaus, 
negu buvo pirmiau 
travusių. Daugiausia 
jo rezidencijų vardai, 
ėius užsiregistravusių 
miai sumažėjo.

. ... »\ ei klausia registracijai pa-! 
kenkė pereito pavasario nomi-; 
nacijų balsavimų suktybės. Ty
rinėjant tas suktybes pasirodė, 
kad daugely vietų balsai visai j 
nebuvo skaitomi ir politikierių' 
padalinami tarp kandidatų kaip 
patiems politikieriams patiko. 
Tos suktybės buvo pt 
veik visuose varduose, 
neskaitoma balsų, tai 
veikiausia ir nusprendė, 
reikia ir balsuoti. Kam
ti, jei vistiek politikieriai 
suks balsus ir juos paskirstys 
tik tarp tų kandidatų, kuriuos 
jie remia, nežiūrint už ką bal-

užsiregis- 
nukentė- 

kur skal
ia bai žy- i

Jei net 
piliečiai 
kad ne- 
balsuo- 

su-

Trys vaikinai pakliuvo
Patrick J. DeVaney, 25 m., 

1133 So. Halsted 
kaltintas už kėsinimąsi užpulti į 
ant merginos.

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Ainiee Semple McPherson, paskilbusi * '

įsivėlė į didleę bėdą. Ji dabar yra patraukta atsakomybėn už 
kriminališką konspiraciją.

Šalčio byla tęsiasi Nuteisė plėšikus

Saviškiai nušovę Weiss
Buvo manoma, 

Sidės butlegerių 
ir Murray nušovė Capone šaikos 
nariai, kurie buvo pasislėpę 
antrame augšte ir pro langą 
šaudė iš kulkosvaidžio. Bet da
bar ima aiškėti, kad Weiss ir 
Murray tapo nušauti jų pačių 
šaikos narių, kurie paskui ban
dė pabėgti, bet pakliuvo į prie
šininkų, -s kurie taipjau 
tykojo nudėti Woiss, kulkosvai
džių ugnį ir liko sužeisti. Tose 
kautynėse liko sunkiai sužeistas 
ir advokatas W. W. 
kuris buvo atvykęs

kad North 
vadą Weiss

Lietuvių Rateliuose Kraujo, odos, chroniškas

Musų tylioji veikėja
senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

vi-

Nors Joe Šaltis vyriausias ad
vokatas W. \V. O’Brien ir liko 
pašautas munšainerių susirė
mime North Sidėj, priešais 
kardinolo Munddeino katedrą, 
vienok Šalčio bylos nagrinėji
mas tęsis ir toliau ir nebus 
sustabdytas delei advokato pa- 
šovimo. 
O’Brien

Kaltinamąjį Šaltį gins 
pagelbininkas.

prasidėti
nagrinėjimas 
vakar,

turėjo

Du plėšikai, Leo Dravas ir 
Carlos Justeson iš Racine, kurie 
savaitę atgal apiplėšė Kenosha 
banką Gommercial Exchange 
Bank, liko nuteisti nuo 5 iki 
15 metų kalėjiman. Davės tei
sinosi, kad jis niekad nebuvęs 
normalus protiniai po susižeidi- 
mo lošiant beisbolą, o Justeson 
sakėsi esąs nesveikas ir norėjęs 
plėšimu užsidirbti kiek pinigų, 
kad galėtų gydytis. Juos išdavė

bet veik visą vienas jų draugas, kurį jie taip- 
dieną pravesta svarstant kalti- jau kvietė prisidėti prie plėši
ni mus vienos ar kitos pusės, mo. Veik visi iš banko pavogti 
Prokuroras skundėsi, kad buk pinigai liko atgauti, 
jury esąs papirktas ir kiekvie-Į 
nas jury narių buvo klausinė-! 

liko ap-|jamas ar kartais kas iš šalčio 
likos nesimatė su juo ir nešiu-!

Jis su kitais'|ė jam pinigų. Visi atsakė, kad j Užvakar pavieto kalėjime 
pasiėmė tris nieko panašaus nebuvo. Kalti- |aike pasivaikščiojimo, šešta- 

tiiamoji pusė skundėsi, kad var- me augšte iškilo muštynės tarp 
r Jtojama nederami triksai, kad baltųjų ir juodųjų kalinių. Ke- 

merginų. e kaltinamuosius nuteisti, £Urj baltieji kaliniai liko sužei-

Muštynės kalėjime

merginas ir išvažiavo iš Justice;
Park mišką, kur ir bandė už
pulti ant vienos
jos riksmą užgirdo kelių policis-Įkad teismas paverčiamas polici- \tj negiiTkuri^turėjo* ir peilių, 
tas ir merginą išge 'jo. 11 Įjos stovykla tikslu įbauginti kuriuos jie buvo pasidarę iš 
du vaikinai, kurie nors nedaly-1 jury narįus, jog čia teisiama lukštų, šeši negrų, kurie pra-
vavo puolime, bet ii- nėjo mei 
giną gelbėti, tapo apkaltinti 
nederamą elgimąsi. Merginos 
liko paliuosuotos.

i labai baisius žmones. 
už kiekvienas įeinantis

Bomba aptiekoj
Užpereitą naktį bomba spro

go prie Peerless aptiekos, 1161 
W. 
ma 
lių.
jimui nežinoma.

Van Buren St., pridaryda- 
aptiekai už $1,000 nuosto-

Priežasties bombos padė-

Ištiesti, 
teismabu- 

tin buvo kratomas ir j ieškoma 
ginklų. Niekas* negalėjo stovėti 
po to kaip teisėjas Miller atsi
sėsdavo. Langų užlaidos užtrau
ktos, nes esą jeigu 
riai gali šaudyti 
džių gatvėje, tai 
ti šaut į teismą.
pamai, 
teismo pusę, buvo policijos da
bojami, taipjau didelė policijos 
sargyba yra pristatyta ir prie

munšaine- 
iš kulkasvai- į 

gali pabandy- j 
Visi apielinkės! 

kūnų langai išeina į

dėjo muštynes, liko pasodinti 
kacerin, o visi 65 kaliniai, ku
rie muštynėse dalyvavo, liko už
daryti savo kamerose, atimant 
iš jų teisę per keletą dienų eiti 
pasivaigščioti ir priiminėti vizi- 
torius.

Surinko $124,000

Nuo Skaudėjimo, 
/

nikterėjimp, užsigavimai,
susimušimįi, tinirap

teismo buto.

Pakliuvo Aurora 
butleąeriai

SEVERA’S

GOTHARDOL
Prohibicijos agentai užvakar

Užvakar buvo “tag day” dėl 
Childrens Benefit League, ku
riai priklauso apie 50 labdarin
ių draugijų, kurios rūpinasi 
■vaikais ir užlaiko vaikų prie
glaudas. Aukų surinkta $124,- 
000, kiek dar niekad Chicagoje 
nebuvo surinkta per “tag day“. 
ženklelius pardavinėjo tą dieną 

'apie 20,000 moterų.

Padėtinas naminis iinunentas per 
suvirtum 45 metus. Tad tai yra 
laiko išbandyti ir užsitarnavę jūsų 
pasitikėjimo,

Kama 50 ir 60 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, IOWA

įpadaiė puolimus ant 7 sankro- ; 
vu ir suėmė-ju savininkus, nes J . . . ' ivisose rado pardavinėjant mun- i 
šainą, alų ir vyną. Visus laukia , 
aštri bausmė, nes visi jie jau ■ 
antru kartu pakliuvo tedera Ii- j 
niams agentams ir prieš viss 
juos buvo išduotas injunetio- 
nas, draudžiantis jiems varyti 
kokį nors biznį.

Apiplėšė brangrnenŲ 
sankrovą

jauni plėšikai užpuolėTrys
Bud Noel and Co. brangmenų 
sankrovą Pure Oil triobesy, 35 
E. Wacker Drive ir atėmė už 
$25,000 brangmenų.

O’Brien, 
į tą vietą 

šalčio bylos reikalais. Niekur! e 
liudytojai irgi tai patvirtina.

Federalinės žvalgybos agen
tai tyrinėdami tą susirėmimą 
tarp butlegerių susekę labai 
svarbių dalykų, būtent susekė 
munšainerių suokalbį, į kurį yra 
įvelti labai augšti valdininkai. 
Kada esą busiąs išneštas apkal
tinimas, tai prieš Cicero mies
to valdžią ir butlegerius išneš
tas apkaltinimas išrodysiąs tik 
menkniekis. Kas ten susekta, 
agentai tečiaus nesako.

Mus, Chicagos lietuvius, 
šokių garsenybių atlanko. Bet 
jie pabūna trumpų laikų, atlie
ka ką galėjo atlikti ir vėl ap
leidžia Chicago. Bet kitaip yra 
su musų sena Chicagos darbuo
toja, Mare Dunduliene. Ji per
nai atšventusi 25 metų scenos 

ne
to- ' 
U 

pa-

medžią* 
medžia- 
atlikusi.

scenoj,

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriaus j jį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bet 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
/ės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laik< 
tik keturiolika dienų nuo 
skelbimo.

Daniunieni Anastazija 
Foreidaitis l;
Girkontoitef. Liudovika 
Janulis Anton

21 Kazlauskui Mikniui 
24 Karazinui Antonui 
25Kasparavi či u to Su lom i j ai 
29 
31 
32 
28 
39 
46

pa-

nuleidžia, bet darbuojas ir 
liaus, nežiūrėdama ar kas 
už tą girs, ar peiks. Ji yra 
stačiusi daug gerų veikalų, 
vusi daug gerų vaidinimų ir 
tai turėdama savo rankose vien 
taip vadinamų “žalią 
gų“. Bet ir su ta “žalia 
gaM ji yra labai daug 

Bet šalę darbuotės
jai pačiai tenka užsidirbti sau 
pragyvenimą. Per dienas dirb
dama dirbtuvėj, ji vakarus pa
švenčia scenai ir darbuojasi ji 
su visais ir visur, ir sugeba di
delius veikalus su visai “žalia 
medžiaga“ — artistais mylėto
jais pastatyti. Ne lik kad visą 
atliekamų laikų pašvenčia sce
nai, bet ir savo uždarbio nema
žą dalį sudeda tai į kostiumus, 
lai į scenos papuošimus ir įren
gimus. O jos pralavintais artis- 
tais-mėgėjais puošiasi ir iš Lie
tuvos atvykę artistai, ir Chi
cagos lietuvių meno draugijos.

Gerai, kad mus aplanko me- 
nininkai-artistai. Be abejo, jie 
mums daug suteikia. Bet ne
mažiau svarbus turi būti ir mu
sų nuolatiniai gyventojai, kurie 
visados yra su mumis ir daug 
gero jie gali mums padaryk 

Žemaičio Sūnūs.

8

19

Lūkės Auna 
Margis Jo|iah, 
Milaknis J(|/ 
Ramanauskas Mike 
Ramoška Kazimcras 
Srupbas Ferdina't 
Sublinskas Pitras-

55Szarvas Uerman 
Venckienė Ona60

61

Marptte Park
šiomis dienomis p. p. Povilas 

ir Stanislava Inčiurai, 6158 S. 
Fairfield avė., susilaukė duk
ters, kuriai vardą davė Virgi- 
nia. Krikšto tėvu buvo p. V. 
Piktyrman iš Bridgeport Furni- 
tUųv Co.; krikšto motina — p-ia 
Grinienė.

Krikštynų pokilis buvo perei
tą sekmadienį. Pokilis- buvo la
bai šaunus, buvo daug svečių, 
kurie gražiai linksminos ir lin
kėjo tėvams daug laimių, o 
jaunajai Virginijai — išaugti 
gražia, linksmia ir kilnia lietu
vaite.

Vai t k e v i cu s,. A n (a nas 
Visort Anna-

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETTVhT AKIŲ ‘ SPECIALISTAS 
• Palengvins akių įtempimą, kuris 1 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

•į kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę.

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 West 47th Street
Fhone Boulevard 7589

Dr. J. W. Beaudotte
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKU

1800 So. Ashland Avė
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nodė- ' Prirengia teisingai akinius, 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po p'Otų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Bhd.

TELEFONAS CRAWFORD 148C 
TELEFONAS OANAL >164

Geresnis ir Pi- 
MĮgesnis Už Ki- ■F tų Patarnavi- F mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis' Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. 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

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Or. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

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

Tel SERGANTI ŽMONESBoulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

sunkią 
ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
slapumo arba

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago, III.

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Jei jus z turit 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys- 
tyti.

J t DR. ROSS per trisdešimtį metų 
~ besispecializuodamas įsigijo pilną su- 

pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
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 tinstančius 
kitų.

' MOTERYS su “socialėmis” ligomis,
1 kraujo, užsikrėtimo ir chrorfiškų tru- 

y .helių yra gydomos modernišku ne
pasitikėjimą 

jo ofisą kas-
todu. Dr. Ross turi 
pacientų kurie pripildo 
dien.

Dr. B. M. Ross

Edwardas Jagminas
Persiskyrė Su šiuo pasauliu Spalio 13 dieną, 5:00 valandą ryto 

1926 m., sulaukęs 10 metų amžiaus. A. A. Edwardas gimė Chicago
je, palikdamas dideliame nubudime motiną Mikajyną, tėvą Joną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 2514 W. 46th PI.

t

Laidotuvės įvyks Subatoj, Spalio 16 dieną, 8:00 valandą iš lyto 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazimieio kapines.

Visi Ą. A. Eduardo Jagmino giminės, draugai ir pažįstami esa- 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę,
te

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

35 South Dearborn St.
I

Kampas Monroe St^ Crilly Jluilding 
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 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišauk it. Informacijos Dykai.

Babies Love It
Del skilviu ir vidurių nesina- 
cumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

1739 So. Halsted St.
Clricag», m.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS

*<l

25 centus.

naujienos 
'1739 So. llalsted St.

Chicago, Hl.

TO

KO AAT V

am i

Laidotuvėse patainauja graborius Eudeikis, Telefonas Yards
1741. , n

■ -

imi»

AKI’

Kaina 25 centai — gaunamas 
Naujienose

šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuviu kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyraš ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje’ir lengvai gayli pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas



8 NAUJIENOS, Chicago, 111.
rr

Ketvirtadieniu, Spalio 14, ’26

Lietuvių Rateliuose Bridgeport Pranešimai
North Side

A. A. Jonas Matekaitis

Simano Daukanto draugija 
! laikė mėnesinį susirinkimų spa
lio 3 d., Liet. Auditorijoj. Pirm. 
T. Janulis atidaręs susirinkimą 
pirmiausia pranešė, kad vienas 
draugijos narys, M. šemašius, 
mirė ir kad reikia mokėti po
mirtinės $50. Pranešimas pri
imtas. Pereito susirinkimo nu
tarimai skaityti ir vienbalsiai 
priimti. Gauta* užkvirtimas nuo 
Illinois Liet. Pašei pus kliubo i 

I balių; užkvietimas priimtas su 
padėka.

ti IRK KAINUOJA ŽMOGUI l’RA 
LEISTI $100.GOT 

Ar«nk)m*s: $100 00 wyb j» 
16.00 j metus per vitg 

llko«į gyvenimą.

Spalio I d. pasimirė dar jau
nas žmogus, Jonas Matekaitis, 
36 m. amžiaus. Jis buvo vie
nas iš seniausių North Sides 
lietuvių biznierių. Buvo ramaus 
ir malonaus budo, tad turėjo 
pasisekimo bizny irzįgavo plačią 
pažintį nelik tarp jiorth-sidie-1 
ėių, bet ir tarpe kitų kolonijų! 
lietuvių; taipgi turėjo plačią 'Poliau sekė raportai apie li- 
pažintį ir tarp vietos vokiečių, gonius. Iš raportų pasirodė, kad 
'lai buvo teisingas ir kantrus j yra penki sergantys nariai. Ba- 
žmogus, mokėjo gyvenime i porlai liko priimti, išskyrus
orientuotis, kad nors kariais ir| vieną, kuriam pašelpa liko su- 
prislėgdavo kokios nelaimės, | spenduota dėlei neužsilaikimo 
bet visados >ugel>ėdav kliūtis i sulig draugijos įstatais. Vienam 
pašalinti ir susitvarkyti, taip i pašelpa išmokėta už 4 savaites, 
kad jo šeimyna visados laivo iš-1

Susivienijimo

dūle- 
cen-

Kiekvienas nnisų praleistas 
<*is sudaro nematomą juostą 
tą ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiama 
Šimtą ir išsiunčiame savo centui 
dirbti dėl kitą.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė 
tumėt juos į banką ar smuiką?

Naujieną.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
įimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasita'k 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip 
doleris.

. NAU.DENU SPULKA,
I73H Ko. HalRted 8t.

Spulka. uždirba po 
kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt ji

ai) sekretorių 
o nuo jo su

dauginsi* jusy

lės
:’,(in
Ant
nuo

Betai kada būna tokios dide- 
ir dailios laidotuvės. Apie 
žmonių palydėjo į kapines, 
kapo sudėta daug vainikų 

giminių, draugų ir nuo vie- 
vokieėių. 'I'aipgi 
us vainikas iin-»

didelis

imtas.

torius

įVAIRĮJS:■ SKELBiMAI
STOGDENGYSTR

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų natainavimas Chicagoj ir 
apielinkej. įsteigta 84 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOF1NG CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lavvdale 0114.

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
— -Grosernių, Bu- 

Kernių, Delikate- 
JjraMy/ ssen, Restauran- 

t ii, Kendžių, Be- 
komių. Musų 

Cf^^^specialumas, Geras patar 
naviinas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St. 
k ................. ■■■■ ............

REIKIA 
District managerių

MUMS reikia gerai žinomų, 
mingų vyrų j lietuviškus distrik- 
tus dėl įsteigimo ofisų tuose <lis- 
trikluosc ir atstovauti didžiausių 
vidurmiesčio firmų. Tinkanti žmo
nės lengvai gali uždirbti $100 iki 
$150 j savaitę. V^’rai kurie turi au
tomobilius tiems bus suteikta pir
menybė. Atsišauki! dienų arba pa- 
ncdėly, seredoj ir pėlnsčioj vaka
rais. C. B. Iloar, Romu 300, 30 No. 
Dearborn st. 3 fl.

įtok-

_ PARDAVIMUI_ _
, PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, Brighton Parke. Graži vietų, biz
nis seniai išdirbta, didelė bučernė, su 
dau * kostumerkų. Kas pirks tas lai
mės. Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

A. SALDUKAS
4100 Archer Avė., Lafayette 6719

GROJIKUS pianas A-l padė
jime, $90, biskį įmokėti, o ki
tus. išmokėjimais, rolės ir ben
čius.

2918 Milvvaukee Avė.

PARDAVIMUI mėsos olselis, 
ir 2 tonų trokas, beveik naujas, 
biznis gerai išdirbtas.

J. WS0L
4711 So. Hermitage Avė.

P A RI) A V1M UI nesvai ginam j 
gėrimų parloras, geras biznis 
Iranslerinis kampas, nclirangi 
renda, su (>> kambarių flafu.

2(125 S. Western avė.

PARDAVIMUI cigarų, saldainių 
ice creaino parloras, užkandžiųt^iT 
t. I. Naujos mados vieta, netoli nau
jo krutamu paveikslų teatro, smar
kiame biznio bloke, geriausioj vie
toj Norit) Side, nėra jokios konku
rencijos. Nepaprasta proga uždirb
ti daug pinigų, turiu parduoti dėl 
svarbios priežasties įrengimas kai
navo virš 861)0(1. už $275(1 nupirk
si! viską, dalinais išmokėjimais, jei 
reikia. Pamatykit patys.

7111 N. Clark st.
Kampas Estes avė.

PARDAVIMUI valymo ir dažymo 
krautuvė, greit apleidžiu miestą^ 
673(1 S. \Vestern avė. Hemlock 3637

GRO^ERNŲ ir bučernę parduosiu 
pigiai arba mainysiu. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 1036 W. 31 st St. 
Tel. Boulevard 2497.

_ _ NAMAI-2EME
I'ARMA pardavimui arba mainy

mui. 80 likerių farnia, netoli B<JL 
chanai), Michigan, lik 8(1 mylių nuo 
Chicagos, prie cementinio kelio; 
10 akerių girios, I akeriai greipsų 
ir keli akeriai sodno. Ūkusi daba 
visa dirbama. Labai gera ir der
linga žemė. Pirtnos klesos budinkai. 
Gyvuliai, mašinos ir visi reikalin
gi įrankiai. Parduosiu arba mainy
siu ant C.hicagos prapertės už nu
mažintą kaili:). Rašykit:

I BANK BORDEN 
R. 1, Box 160, 

Bl'CIIANAN, MICH.

3 FI.AT(1 PO 5 K AM HA HIIS 
Sun parlorai, moderniški, k 
lik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

PETER H/iYS

KEIKIA 2 molderių ir 1 cuble 
mali, nuolat darbas, gera alga.

Phoenix Eoundry Co. s 
1155 S. JelTei’son st.PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 81 ’/ac, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienvj po pietų.

FRANK SJCLEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

65c iki
nuo 35c

REIKALINGAS bučeris arba 
priimsiu partnerį j grosernės ir 
bučernės biznį. Atsiliepkit iki 
10 vai. iš ryto.

4235 So. Kedziv A ve.

PARDAVIMUI!' 5 kambarių mu- 
■inė ir medine cotlage, yra toiletai 
r vana, ir 2 karų garažas. 2916 S.
Union avė.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS 

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. į šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra (rys skyriai pa
šelpos: .$(>, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugiją 
yra liuobas išvažiuoti iš Chicagos j 
bite kurią dalį Jungtinių Valstijų 

-. Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
! gyvendamas Chieagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šių 
draugiją, galite pridpoti prasynu) 

morgičill ii' bile vienam draugijos nariui arba 
Viso reikia l^‘i pužisliitiių tarpe los

* ‘ draugijos narių, kreipkitės į Aušrom
Todėl ben- Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba

pri AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI I flatų medinis 

minas ir didelis garažas užpakaly. 
Viskas pagal vėliausios mados. 632 
W. 18th st.

Chicagos Lietuvių A u 
s B-vės raportavo d i rėk

Tel. Lafayette 8705—8706 ,

RIIBIN BROS.
aiškiai pranešė apie bendrovės, 
slovj, kad minėta bendrovė ge
rai tvarkosi ir viskas eina ge- 
lyn, tik dabar reikia apmokėti, 
spalio 1 d., pirmaBi ikia pasakoti, kad ta drau

gija suteikė gražų patarnavi-j 
rną. Kiekvieną nukti buvo du; pinigų apie $7,0(10. 
budėtojai nuo dl-jos, .’ 1
nešini ir jiems automobilius.:
lodei velionio moteris, brolis ir i porins priimtas ir paimta svar- 
arlimieji giminės yra kibai dė
kingi minėtai draugijai. Taipgi' 
yra labai dėkingi “Naujie
noms”, kad p<*r jų pagelbą taip 
greit spėjo sužinoti apie velio- 

ir

sesi grab-ldrovė prašo nuo draugijų taiki-1 p??.
- | ’ K* čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto-

................ nė' paskolos. Direktoriaus ra- jimui i Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui j šią 

s tiktai iki gruodžio 
Perint verta Chicagos 
pasirūpinti, kad 

6 dienia ’Atumčt 
narinis.

stymui suteikimas ] 
Nutarta paskolinti Auditorijos 
B-vei ant notų $1,50(1, 
neš (> uuoš. palūkanų, 
draugija pusmetiniame

paskolos. 12 d. š. m.
.......... į lietuviam,s 

... i gruodžio
kurie <iraugij< e

Be to
susirin- Naujini

iki 
šios

mo nur 
draugai.

nio moteris brolis 
Strumskiai.

Norlhsidieėiai netekome vie
no įžymaus piliečio. Ilsėkis Jo
nai amžinai, nes tavo pabaigti

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

TIKRA NAUJIENA I
Studebaker išleido naujus karus 

“Custombuild Sodan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujo? 
mados, 4 tekinių brakes. Kurte ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite 'rot. Boulovard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIMU! moderniškas bun- 
{alow. 6 kambariu, karštu vande- 
liu šildomas. 6751 S. Maplesvood 
avė.

PRINCE II. PHILIPS
(lemento Kon t ruki orius

Pakeliu visokius namus. įmūri
ju cementinius pamalus. I'aipgi bu- 
davoju garažus didelius arba ma
žus ir atlieku visokius ceinentinius 
darbus, cash arba ant lengvų išmo
kėjimų.

10919 Vincennes avė.
Beverly 1311

PARDAVIMUI automobilis Vclie, 
touring, vėliausio ųiodelio, 1921, iš
rodo ir bėga kaip naujas, 5 nauji 
cord (ajerai, turiu parduoti pigiai 
ir greitai, $25(1. 2702 \V. 17 st. Tel. 
Lafayelle 7111. Po'vai. vakare, 
iš užpakalinio Rato.

RAKANDAI

6 KAMBARIU coltage, yra vana, 
’ karų garažas, A-l stovyje. 691 I 
■>. Marshfield avė.

TURIU parduoti savo 3 flatų mu- 
"inį namą, akmeniniu frontu, 2—6 
•r 1—I kambariu, moderniškas, 
*ash $301/1) arba daugiau. Apleidžiu 
niestą.

1915 N. AI.BANY AVĖ.
Netoli Armilage avė., viršutinis 

’latas.

PARDAVIMUI kambarių nau- 
i'as mūrinis bungalow. Eurnaco šil
tumas, aržuolo baigias, moderniš
kas phimbingas. Arti mokyklos ir 
karų linijos.

6116 S. MOZART
Tel. Republic 6778

EKSTRA BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, biznis išdirbtas, gera proga už
dirbai pinigų. Aš neparduočiau jei 
man nereikėtų važiuoti Lietuvon sa 
vo ukčn.

251 E. U5th St.
Tel. Pullman 0379

PARDAVIMUI rakandai: krėslai, 
dreseriai, lovos, skrynios, dideli 
iečiai, virtuvės pilkas pečius, vygė, 
vaiko vežimukas. 913 \V. 18 PI.

,puik<»s narių afydon.—
1 Visi, kurio inokestys yra užvilktos, 
... ......     ... i, nes busimo 
pirversti pasielgti paj. ’ konstituci
jų. —Sekretorius.

kime liepos 4 d. pilko Audito-. malonėkite užsimokėti
rijos šėrų už $50. Dabar Sima- 

rupmosi veliu-,no Daukanto dr-ja turi Audito- 
Vincas ir pp.l rijos šėrų už $2,120, 

nų už $2,000 ir ant
aukso 

notų
I skolinta $1,5(10, tokiu bildu

bendrovė tso investuota

bo-

vt

Birutės Choro dainų pamokos Įvyks 
Spalio-Oct. 14 d., 8 vai. vak., Mark 
White Parko svet. Visi bukit pamo
kose. — “Birutė” i

Office Tel. Roulevard 4996

Charles Lubczik'
REAL ESTATE

"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-

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuoauoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdama* 
iš Naujienų ‘šasdieną — ir pa
daugink juos atnešdama! nau
jų skaitytojų.

ffNaujielnų kablegramų

TURIU parduoti pigiai muro namą 
2 flatų po 4 kambarius, netoli mo
kyklos ir bažnyčios. 3120 So. Lawn- 
lale Avė., 2-ros lubos.

N ETIK ETA S B A RG EN A S!
6 kambarių naujas mūrinis bun- 

<alow, karšto vandenio apšildomas, 
tur būt parduotas į trumpą laiką. 
Randasi 4445 So. Artesian Avė. Sa
vininkas

5833 So. \Vestern Avė.

PARDAVIMUI PARDAVIMUI Barber Shop, ge
roj vietoj, geras biznis. Renda $25 
Didelis bargenas. 856 W. 3.'A'd St. 
Phone Boulevard 4796.

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

1747 W. 47th Street
t. 2 rps lubos 
'Ihfcago, Iii.

ATSIŠAUK IT tifojnu, 3968 Mil- 
vvaukee avė., 1 II. ir pasimatykit 
su Oscar Brant, jei jus norite nu
sipirkti gerą Beiiman grojiklį už 
$12(1. Užmokėsime už jį ir dšsta- 
tysime bile kur mieste arba prie
miesty, su pridCčku 79 rolelių, pla
čiu suoluku ir stiklinėmis durimis 
kabinetų? Nereikia mokėti visus 
cash, bet aš noriu parduoti tuo
jau.

Anglų kalbos pamokos vyrams 
ir moterims

Bayinond Chapel, 81fj \V. 31 gt., 
nuo Halsted gal., pusė bloko į va- 

muo .>«,-» op<i>iw karus. Painokos būna du vakaru ii 
. , . . | savaitę — antradieniais ir ketvir-1

Viskas jau pi 1-. tadieuiais nuo 7.30 iki 9 vai. vak. J n r* 11/11 ♦ fl 1 nnillllll/ll 
ik išrinkti dar-; Pamokos yra nemokamos. Mokina-, |)t||\IA UAiiDINIIiRU

VYKŲ ir MOTERŲ

Baliaus rengimo komisija, V.' 
įplauskas ii* V. Stankus, ra-•

31 d. ir veik 1 
rengta, reikia tik išrinkti dar
bininkus. Komisijos raportas 
priimtas ir 
nes kito susirinkimo prieš ba
lių jau nebus.

Reikia priminti, kad šis* ba
lius metinis ir bus duoda- 
dovanos auksiniai žie- 

tiems .nariams, kurie ne- 
pašelpos per 12 metų. To

kių narių, kurie gaus dovanas, 
randasi apie Ui. Dar primenu 
nariams, kad šis susirinkimas 
buvo šaukiamas 
kuriose buvo pakvietimas ir i 
balių. Todėl jei kurie narių dė
lei kokios priežasties negavote 
atvirutės, nepamirškite atsilan
kyti į balių spalio 31 d., nes 
draugijos yra nutarta, kad kiek
vienas narys privalo atsilanky
ti į balių, o nebuvęs turės už
simokėti, pagal draugijos nuta-

I maf anglų kalbos, skaitymo ir ra-1 
“ • ; švino. Vyrai ir moterys, kurie no-'

• išrinkti darbininkai, ri pramokti anglų kalbų kviečiami 
lankyti tas pamokas.

G. Tamošiūnas.

NEPAPRASTAS BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

ne, labai pigiai, senai išdirbtas biz
nis. Cash daromas. Visokių tautų 
apgyventa. Priežastis pardavimo 
svarbi.

6010 So. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 7158

Jius 
mos 
dai 
ėmė

atvirutėmis*,

Susirinkimas nutarė nupirkti 
nuo Bendrovės dvi naujas ge
ležines šėpas sudėjimui knygy
no ir kitų draugijos dalykų, 
už kurias užmokėjo $50 Audito
rijos B-vei. Senųjų gi šėpą at
pirko vienas draugijos narys, 
B. Kileviėia.

Buvo gautas pakvietimas nuo 
Vilniaus Vadavimo Komiteto 
dalyvauti spalio K d. paminėji
me liūdnos dienos- šešių me
lų sukaktuvių lenkų užgriebi
mo Lietuvos sostinės Vilniaus. 
Pakvietimas priimtas.

Dar pirmininkas pranešė, 
kad gavo $65 nuošimčių už Au
ditorijos b-vės aukso bonus. 
Tuo susirinkimas ir užsibaigė.

gi turtas* siekia $10,-

kviečiu visus rašytis
Daukanto draugiją,

Draugijos
030.

šiuomi 
į Simano
nes kaip matote, draugija yra 
turtinga ir pinigais, ir nariais, 
o ir visi reikalai joje yra ge
rai tvarkomi. —Sekretorius.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės

Vilniaus Vadavimo Komiteto vi
suotinas susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, spalių 15 d., 8 vai. vak., Lietu
vių Auditorijoj, Bridgeporty. Prašo
me visų narių ir draugijų delegatų 
maloniai atsilankyt.

— Valdvba

REIKALINGA ženota pora su ma
ža šeimyna arba moteris pridaboti 
du vaiku. Atsišaukit po 5 v. vak. 
6420 S. California avė. Tel. Repub- 
lic «581.

REIKIA DARBININKŲ
ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI MOTERŲ

MES išparduodame dėl išsikraus
tymo ir norime parduoti aukštos 
rųšies John Churcbill Haryard 
Autostyle, 88 notų grojiklį pianų, 
pridėsime 65 volelius, su dviejotnis 
durimis kabinot ir duot benčių. Aš 
mokėjau $875 už tų pianų ir pri- 
dėėkus keturi metai atgal ir jis 
dabar yra irgi labai gerame stovy
je ir parduosiu bile kam visky už 
$200, jei pirksite tuojau. Pasima- 
tykit su Ray Costello, 2332 \V. 
Madison st., 1 fl. front.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis geras, arba mainysiu.

2435 So. Leavitt St.

NAMAI-ŽEME
Negirdėti Mainai

paieškai: 
čiaus, 
p:irap.

Martino Neknedevi- 
kuris paeina iš Ramigalčs 
Meldžiu atsiašukti arba ki- 
žinot pranešti. Busiu dėkin-

Eva Bartkevičienė, 
3316 Parnell avė., Chicago

Aš Jonas Janutaitis pajieškau 
Baltramiejaus Jarjutaicio. Gir
dėjau, kad pirmiaus gyveno 
Kenosha, Wis. Meldžiu atsiliep
ti. JONAS JANUTAITIS, 4523 
So. Paulina St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
NUOMON kambarys vedusiai po

rai, arba pavieniams; elektra, gu
zas, galima virtuvę vartoti. Gražioj 
vietoj. 2216 W. Grand avė.

NUOMON 
porai arba 
draugam; 
mas ir visi 

Mrs.
5806

ruimas 
vaikinam 
ruimas garu 
parankamai.

Kunkulienė,

vedusiai 
dviem 
šildo-

NUOMON moderniškas kambarys 
1 arba 2 vaikinam. 6515 S Talman 
Avė. Tel. Prospect 10210.

PARENDAVOJ1MUI kambarys dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, su valgiu 
ar be. Kambarys šildomas;-visi pa
rankumai. 7140 S. Maplewood avė.

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

REIKALINGA senyva moteris 
dienomis pridaboti 2 metų vaikų; 
duosiu valgi, kambarį ir primokė
sime. Antanas Buksha, 6217 South 
Kedvale avė.

PARDUODU GERIAUSIĄ IR
DIDŽIAUSIĄ GROSERNĘ ANT 

BRIDGEPORTO

PARSIDUODA Čebatų taisoma ša- 
pa, parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant nedidelio namo, loto, arba auto
mobilio.

REIKIA 2 jaunų moterų prie plo
vimo butelių. Atsišauki! nuo 9 vai. 
ryto. Zll-E BROS., 1026—10 \V.

REIKIA operatorkų prie poyver 
siuvamų mašinų, geras ir lengvas 
darbas, ir nuolat per visų metų.

Atlas Specialty Mfg. Co.
3259 Shields avė.

Kampas 33 St., netoli 
\Ventworth avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS senyvas vyras 
apžiūrėjimui gyvuliu ant fanuos. 
1356 S. Donore st. 2 fl. frontas.

BEIKI A patyrusių marmuro pa- 
iišiotojų, rankomis. Roseen Collius 
Co., 2715 Archer avė.

REIKIA pečkurio prie garinių 
boilerių į rakandų dirbtuvę.

ED. ROOS CO.
7300 Harrison St.

Forest Park
Garfield Park elevatoriųImkit

REIKIA kabinet dirbėjų 
kandų krautuvę.

ED ROOS CO.
7300 Harrison St.

Forest Park
Imkit Garfield Park elevatorių

ra-

REIKIA patyrusių karpetų 
siuvėjų ir viršutinių kalnieyių 
siuvėjų. GOLDSTEIN CLOTH- 
ING CO., Cyclone Station, No. 
ChicAgo, III., Tel. North Chicago 
584.

Yra išdirbta per 15 metų. 
Yra laikoma ei garėta i, tabakas, 
fruktai, rūkyta mėsa, ice cream- 
as ir t. t. Kad ir nepirksite at
silankykite pažiūrėti, Yra pagy
venimas 4 ruimų, šviesus, ren
da pigi, lysas geras. Parduosiu 

nes 
Lie

IŠSIMAINO 2-jų f lutų puikus na
mas, po 4 ir 4 kambarius, parduosiu 
už $4,600 arba mainysiu ant nedide
lio bizniavo .namo, arba ant bučer- 
nes.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 6 ir 6 kambarius, mainysiu 
ant bizniavo namo su bizniu, nepai
sant apielinkės.

kartu ir rakandus pigiai, 
trumpu laiku išvažiuoju į
tuvą. •

JOHN P. LEGE1KO
3616 So. Halsted St.

Tel. Yards 3859

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas, po 4 kambarius, parduosiu pi
giai arba mainysiu ant cottage to
laus iš miesto.

IŠSIMAINO 2 murini bungalows, 
po 5 kambarius,, mainysiu ant «2-jų 
flatų namo, nepaisant ’apielinkčs.

MAINAU mažą namą, kuris ran
dasi Bridgeporte į lotą arba ant ge
ro automobilio. Atsišaukit prie savi
ninko.

MRS. T. RADAVIČIENĖ 
.301 So. Fourth .St.

ST. CHARLES, ILL.
Tel. St. Charles 451

MORTGEClAi-PASKOLOS
2- RI MORGICIAJ
3- TI MORGICJAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus »

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716 y

MOKYKLOS
$900 VERTES exprcssion gro

jikas pianas, taip kaip naujas, 
kaina $100, su benciumi ir 50 
rolių.

FRANK DILVVARSKI
1389* Milwaukec Avė., 1 fl.

RETA PROGA. Apleidžiu miestą. 
Parduosiu kendžių ir delicatessen 
krautuvę, 3 pagyvenimai kambariai. 
Pigiai greitam pardavimui.

2979 Archer Avenue

PARDAVIMUI grosernč ir bu- 
černė, gera biznio vieta. 4350 So. 
Hermitage avė.

IŠSIMAINO 2-ju flatų muro na
mas, po 5 ir 6 kambarius, karštu 
vandeniu šildomas, su nauju 2-jų ka
rų garadžiu, parduosiu už $12,500 ar
ini mainysiu ant mažesnio namo, ar
ba ant kokio biznio. x

'Su viršminėtais reikalais kreipki
tės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5107

Padidink Savo Uždarbį
Vieš pagelbesini jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
nokinimo anglų kalbos, matematikos, 
ligh School dalykų, Komercijos, 
2eal Estate biznio ir t. t. Musų mo- 
<yklos kreditai priimami Illinois 
State Univex*sitete.
Universal Preperatory & 

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

3301 So. Halsted St.
(Kampas 83 gatvės, 2 lubos)

ESU priverstas parduoti sa
vo grojiklį pianą, A-l stovyje 
už $85, yra didelis pasirinki
mas rolelių ir benčius. Priimsiu 
$60 cash, o kitus po $10 į mė
nesį. MIKOLAITIS, 6512 So. 
Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI bekernė lietuvių 
apielinkėj, kaina ir renda nebran
gi. Savininkas nori visai pasitrauk
ti iš biznio. 2903 W. 38th St.

.PARDAVIMUI restauracija 
Rooming Hoųse.

1114 W. Madison St*

BARGENAS. Važiuoju į Lietuvą, 
parduosiu mūrinį namą keturių fla
tų, karštu vandeniu apšildomas, ran
dasi ant Peoria ir 67 St. Kaina $18,- 
500, yra daugiau vertas. Rendos ne
ša 211 dolerių; yra ir garažius. Cash 
reikia $5,000. Kreipkitės 3151 South 
Halsted St., Tel. Boulevard 5009.

J. MALONIS

PARDAVIMUI namas su mink
štų gerymų bizniu ant J<eane 
Ave„ priešais Tautiškų Kapinių, 
žemės 50x295. Biznio vieta ge
ra. Kreipkitės A. KLIMAITIS, 
Keane Avė., Justice Park, III.

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

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

. M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

V. ----------------------------  ---------------


