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Graikijoj paskelb 
ta diktatūra

1,000 žmonių žuvę potvi 
niuose Europoje

Rumanijos karaliunas ne savu 
noru išsižadėjęs sosto , *

Jau ir Graikijoj įsteigia 
diktatūra

Diktatorium pasiskelbė dabarti
nis ministeris pirmininkas, 
generolas Pangalos

ATĖNAI, Graikija, sausio 4. 
— Graikijoj tapo įsteigta dik
tatūra. Diktatoriuifi pasiskelbė 
generolas Pangalos, kuris per 
pastaruosius šešis mėnesius bu
vo Graikijos premjeru.

Naujasis diktatorius žada 
per kelis ateinančius menesius 
sukurti tokijj Oraikijos armiją, 

kuri busianti .stipriausia Balka
nuose, ir stipriąusj laivyną, taip 
kad Graikija dominuosianti 
Taipžemio jūrių rytuose.

Savo kalboj gen. PMYigalos 
pareiškė, kad parlamentinė val
džia esanti visų Graikijos var
gų priežastis, ir kad jis dabar 
ruoši ąs valdžios programą, pa
remtą vien ginkluota jėga.

Senato rinkimai tapo atidėti 
neapribotam laikui.

Bulgarijos ministeriu ka 
binetas rezignavo

SOFIJA, Bulgarija, sausio 4.
Premjeras Cankov įteikė 

karaliui savo ir viso ministeriu 
kabineto rezignaciją, kuri buvo 
priimta. Rezignavimo priežas
tis buvo premjero nesutarimas 
su kitais kabineto nariais.

Manoma, kad naujai ministe
rijai sudaryti bus pakviestas 
buvęs finansų ministeris And
rei Liapčev, makedohietis, turįs 
vardą kaipo geras finansinin
kas.

Prof." Ehlers mirė

GOETTINGENAS, Vokieti
ja, sausid 3. Vakar čia mirė 
žinomas vokiečių zoologas, Go- 
ettingeno profesorius Ernst H. 
Khlers, 90 melų amžiaus.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

< 
Naujienos pagelbės jums. 

Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra-

kai- 
žod- 
dau-

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

Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Europos potviniuose žuvę 
1,000 žmonių

Skaudžiausiai yra nukentėjus 
Transylvanija ir Vengrijos 
vynuogynų sritys
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Rumanijos karaliūne so 
sto išsižadėjimas

Krašto seimas atėmė iš Karolio 
visas karališkas prerogati- 
vasi patvirtino sosto pavel
dėtoją

B U C H A RĘST A S, Rumunija, 
sausio 4. Krašto seimas šian
die beveik kaip vienu balsu 
priėmė karaliuno Karolio išsi
žadėjimą sosto ir atėmė iš jo 
visas prerogativąs kaipo kara
liškos šeimynos nario. Seimas 
patvirtino paskyrimą sosto pa
veldėtoju Karolio ketverių me
tų sūnų, Mykolą. Ligi karaliu
nas Mykolas sukaks 18 metų 
amžiaus, regentu, jeigu kara
lius Ferdinandas mirtų, bus 
antrasis karaliaus sunus, Nika- 
lojus.

Pradėta procedūra dėl kara
liuno Karolio ir jo žmonos, 
Graikų princesės Alenos, išsi
skyrimo.
Intrygos ryšy su karaliuno iš

sižadėjimu
LONDONAS,

VVestminster Gazette korespon- 
sužino- 

jęs, kad Rumanijos armijos va
dai Buchareste planavę padary- 
ti 
no 
pianijoj karinę diktatūrą, palie
kant tečiau karalių Ferdinandą 
'soste. Sąmokslas turėjęs kaž- 

padare bendra su karaliuno Karolio 
garsių ' išsižadėjimu sosto, nes dabar

PARYŽIUS, sausio 4. — Mil
žiniški put viniai Europoj ne 
tik nesiliauja, bet padėtis dai 
pablogėjo dėl dideliu audrų. 
Daugiausiai kenčia centralinė 
Europa. Susisiekimas labai pa- dentas Viennoje sakos

sosto
sausio 4.
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Japony kariuomenė pasi
trauksianti iš Mukdeno

Busianti palikta tik konsulato 
sargybli ir kareiviai gelžke- 
liui saugoti

[Pacific and Atlantic Photo]

Marthe Moreuii, franeuzė, kaltinama šnipavimu anglų naudai.

Maištas prieš Calleso ’ 
valdžią nugniaužtas

Stengias dėl industrinės 
motery lygybės

Bandė nužudyti naująjį 
Persijos karalių

<• 
Mesta bomba nutraukusi Riza 

Chanui abidvi koji

LONDONAS, sausio 4. — 
Exchange Telegrapho kores
pondentas Bagdade, Mesopota
mijoj, praneša, kad padaryta 
pasikėsymas nužudyti naująjį 
Persijos šachą (karalių), Riza 
Chaną. Korespondentas sako, 
kad Persijos sostinėj, Tehera
ne, buvus mesta į šachą Iahu- 
ba, kuri, sprogdama, nutraukus 
j.am abidvi koji.

i Lenkijoj darbininkai ke
lia maišia v

Darbininkai išplėšė krautuves 
ir grąsina valdžiai.

VARŠUVA, gruod. 10. - 
[Elta], Dombrovako ir Kro
kuvos kalnų pramonės darbi
ninkų tarpe iškilo maištas. 
Darbininkai api plėtė. kelias 
mafsto produktų krautuves.
Nelaimimai kilo didėjant bran
gučiu r. Darbininkų atstovai
pareiškė va’džiai, 1 kad ji bu
sią priversti imtis smurto. jei 
valdžia nepradesianti rimtai
kovoti su brangumu.

TOKIO, Japonija, sausio 4.— 
Karo departamentas paskelbė, 
kad visi Japonų kareiviai busią 
ištraukti iš Mukdeno prieš sau
sio 8 dieną. Busią palikta tik 
gelžkelio ir konsulato sargybos.

Pranešama taipjau, kad 
Mandžurijos vadas, maršalas 
Čang Tsolinas, atsiuntęs Japo
nijai apgailestavimą dėl įvyku
sio maišto, kuriam vadovavo 
buvęs čang Tsolino šalininkas, 
Kuo Sunlinas, prižadėdamas iš
laikyti ateity taiką Mandžufl- 
joj.

Daktaras per klaidą nu
marino dešimt vaiky

—- - - -
TAŠKENTAS, Rusų Turkes

tanas, sausio 4. — Ką tik pasi
baigė byla daktaro Ivano šo- 
rochoyo, vyriausiojo Tropinio 
Medicinos instituto gydytojo. 
Atsakomybėn jis buvo pašauk
tas dėl numarinimo dešimties 
vaiku, kuriems jis per klaidą. 
Užuot antitoksino, buvo įčiepi- 

jęs difterijos bakterijų.
Teismas nubaudė daktarą tik 

dešimčia mėnesių kalėjimo.

Lenkija deras su Rusi
ja dėl neitralumo

■ sutarties
I '

BERLINAS, sausio 4. —Var
šuvos pranešimais, Lenkija 
pradėjus pertraktacijas su so
vietų Rusija tikslu padaryti su 
ja neitralumo sutartį, panašią 
kaip kad nesenai Rusų-Turkų 
pasirašytą Paryžiuje.

Samoa salą atlankė 
baisi audra

iręs. Kiek iš viso padaryta 
pragaišties, bus sužinota tik po 
kurio laiko.

Vienas pranešimas sako, kad 
tvanuose Transilvanijoj skai
čius žuvusių 
jau tūkstantį.

Milžiniškos
Theisso upės
Tokajaus vynuogynų srity, ryti-, Jau es$ žinoma, kad karaliunas 
nėj Vengrijoj. Tūkstančiai sosto išsižadėjęs ne savu noru, 
kaimiečių buvo priversti krau > 
tytis ant savo namų stogų, ir

Maištininkų vadas, buv. pulk. 
Marųuez, ir keliolika jo sekė
jų žuvo

Nacionalė moterų partija žada 
tuo dalyku įteikti prezidentui 
Coolidgeui peticiją

ir jsteig-ti Ru-

žmomu

žalos 
vandenys

bet buvęs priverstas tatai 
: da ryti.
I ,daug jy ten mirė nuo nušalimo. viskas yra plakeikti melai, sa

Franci joj ir Belgijoj pet vi
niai bpvo pradėję kiek atleisti, 
bet dabar vėl lietus ėmė pilti ir 
upės bei upeliai 
riau tvinkti,

Vokietijoj, išilgai Reino upėsjVille, Milane, bet nieko prie sa-, 
tokių potvinių nėra buvę per vęs neprisileidžia. Laikraščių i 
šimtmetį. Olandijoj dideli pc- (korespondentai pasiuntė jam, 
tviniai ypač Gelderląndo ir O ,surašib. kelebl klausimų, į ku- 
veryselo provincijose.

Anglijoj ir Valijoj, nors upės'^iškai šitokį atsakysią: 
taipjau smarkiai patvinusios ii ; * ‘Aš negaliu duoti jums pra- 
slėnesnės vietos yra užlietos,' nešimo, kokio jus manęs prašo-' 
bet žalos tiek nepadaryta, kiek Viena tik pasakysiu, kad 

visa, kas apie mane rašoma, 
yra prakeikti melai. Man nuo- 

n j •. □ . * . . stabu, kad rimti laikraščiaiBeoaroia! anghaKaSiai 'spausdina tokias fantastiškas 
... . | žinias, kurios nėra niekas kita,puolė krautuves i kaip tik nelemta propaganda j

(prieš mano šeimyną ir prieš ' 
i Scotia *mane PaM- Tai visa, ką aš ga- 

sausio 4. — Vargo 'spiriami, l*u Pasakyti. 
daugiau kaip tūkstantis bedar-r Motely karaliunas 
bių angliakasių vakar, 
puolė vietos krautuves ir ėmė I 
jas plėšti. Viena krautuvė buvo 
sudeginta. Jok iii areštų nebu
vo.

Prieš tai bedarbiai angliaka
siai laikė-mitingą, kuriame jie 
karčiai skundėsi dėl savo sun-

ko karaliunas
i MILANAS, Italija, sausio 4. 

pradėjo stip- ~~ Rumanijos karaliunas Karo- 
'lis dabar gyvena ’ Hotel De La

kontinente.

GLACE BAY, Nova 
sausio 4

MEKSIKOS MIES'r^S, seu- 

sio 4, Vakar buvo bandyta 
padaryt ginkluotas sukilimas

W2X.5SI 1INGTON suCiaio 4.

— National Woman'a Party 
šiandie paskelbė, kad šio mėne- 

prieš prezidento Calleso valdžią.'šio 17 dieną busianti įteikta 
Trečią valandą pTo, Aguasca-1 prezidentui Coolidgeui peticija, 
lientes mieste aštuoniasdešimt kad moterims darbininkėms tu- 
ginkhiotų vyrų, buvusiam pul- tų įstatymais suteikta industri- 
kininkui 
vau j ant, 
Puolikai 
pi aratlę 
voj.
buvo vienas kapitonas 
kareiviai užmušti, o keletas ki
tų sužeisti. Vėliau buvo patsai; Siamo j sausio 18-21 d. konfe-( 

rencijoj dėl moterų darbo pra
monėj .

Tą dieną, kai bus įteikta 
prezidentui peticija, Belasco te
atre, kurs yra . tik blokas nuo • • 
baltojo namo, įvyks masinis 
moterų darbininkių mitingas,, 
kuriame kalbas laikys delega
tės į baltąjį namą.

Jose Marųuezui vado- nė lygybė su vyrais.
puolė kareivines.' Keletas Woman’s partijos ly- 

betgi buvo atmušti, derių žada, be to, 
penkiolika kritusių ko-

Federalės kariuomenės
ir šeši

prašyti au
diencijos pas prezidentą, idant 
asmeniškai su juo tuo dalyku 
pasikalbėjus. Jos taipjau daly
vausią darbo departamento ruo-

jai sugauti ir sušaudyti; t ' 
Prieš sušaudymą maištinin

ku vadas Marąiiez pareiškė, 
kad sukilimas buvęs bandyta 

riuos jis sava ranka parašė an- padaryti sulyg instrukcijomis, 
įgautomis iš De la Huertos, iš 
Jungtinių Valstijų.

I Federalė kariuomenė gaudo 
kitus maišto dalyvius.

Karolis
vakaru!gyvena su viena Jauna* gražia

- r’| moteriške, p. Magda Lupesco,
dukteria vieno pirklio Jassuose, 
žydo. Viešai jis betgi niekur sti 
ja* nesirodo. ,

Švedijos tekstilės strei 
kas baigtas

NELEIDO SKEBAUT1

Astuonios moterys,
traukinio užmuštos

KALKA; Britų' Indija, sausio’ 
— Pasjažieriniam traukiniui 

vežimą, 
važiavu-

STOKHOLMAS, Švedija, sau
sio 4. Valdžios komisijai tar
pininkaujant, visuotinas Švedi
jos tekstilės ♦darbininkų strei
kas thpo pabaigtas. Darbiniiv 
karos pripažinta teisė organi
zuotis, o taipgi jiems bus mo-

I karna tokia pat alga, kurią jie 
iki šiol gaudavo. 30,000 darbi
ninkų, kurie, buvo išmesti 
darbo, grįžta atgal ’ dirbti.

Du FYancijos komunis- 
ty vadai pasmerkti 

kalėjimui
Betkad skebaujantieji skundėsi 

dėl vargo, streikininkai su
dėjo jiems pinigų.

4. 
sudaužius kryžkelėj 
buvo užmuštos jame 
sios aštuonios moterys, Patiala
maharadžos (kunigaikščio) pa
lydovės. Kitos dvi buvo pavo
jingai sužeistos. Nelaimė atsi
tiko maharadžai grįžtant.
mo i.š medžiokles.

na-

16

STREIKAS ROKIŠKY
' i i  \ e
ROKIŠKIS. — Lapkričio 

dieną sustreikavo stoties mūri
ninkai. Streiko priežastis — 
nesu mokėjimas laiku algos ir 
prašymas padidinti mokesnį.

KareiviŲ savižudybės 
Austrijos armijoj

VIENNA, Austrija, sausio 
4. Viename krutamu jų pa
veikslų teatre vakar nusišovė 
vėl vienas Austrijos respubli
kos armijos kareivis. Nuo 
1925 metų pradžios iki šiol tai 
jau 153-ias kareivis nusižudęs 
Austrijos armijoj susidedančioj 
iš 16,000 vyrų.

PARYŽIUS, sausio 4. — Du 
Francijos komunistų vadu, par
lamento nariu, Cachin ir Lo- 
riot, tapo teismo pasmerkti 
trylikai i mėnesių kalėjimo kiek
vienas.

Abudu jie buvo kaltinami dėl 
kurstymo kareivių neklausyti 
savo viršininkų, ryšy su fran- 
euzų karu Morokkoj.

Pasmerktieji pareiškė, 
jie apeliuosią.

BŪCKSKIN, Ind., sausio 3. 
— Keturi šimtai streikuc’ančių 
organizuotų angliakasių vakar 
atvyko į Bosoe C.oal kompani
jos kasyklas Evansvillėj ir iš
vijo iš ten keturis darbininkus, 
kurie kompanijos prikalbinti, 
laivo nuėję dirbti. Tie ketu
ri streiklaužiai pasisakė strei
kininkams, kad jie ne iš gera

kad atėję dirbti, bet didelis jų šei-

OCONTO, Wis., sausio 
Dili to, kad tėvas nedavė 
vartoti automobilio gyvenan
čio netolį Little Rivers f armė
no, Alberto Pompo, aštuonio
likos metų sunus nuėjo savo 
kambarin ir nusišovė.

jam

munų skurdas privertęs juos 
tatai daryti. Tada streikinin
kų minia surinko tąrp savęs 
pluoštą pinigų ir, padalinus 
juos visiems keturiems, išsi
skirstė. Streiklaužiai irgi su
grįžo namo, prižadėję negrįžti j 
kasyklas, iki tęsis streikas.

GAISRAS SPRINGFIELDE

SPR1NGFIEU), III., sausio 1.
i— Anksti vakar rytą čia buvo 

J 'didelis gaisras, sunaikinęs Fa-
S-" mous Department sankrovą.

Cbicagai ir apielinkei oficia- Ugnies padaryti nuostoliai šie* 
lis oro biuras šiai dienai 
našauja:

pra- kią apie 250 tūkstančių dolerių.

Aplamai gražu; truputį 
čiau; stiprokas, didžiumoj 
karų vejas.

Prapuolė laivas
šal- 
va- • 

imerikos garlaivis 
__ , , . ., kurs turėjoVakar temperatūra vidutinis- . v ......

kai siekė 39° F. i J"* kelet!> dlen’- ,lkl į101 ”e‘
duoda apie save žinios. Bijoma, 

šiandie saulė teka 7:18, Jei- kad kas nors bloga nebūtų jam 
džiasi 4:32 valandą. i atsitikę.

LONDONAS, sausio 1. — A- 
Cotopaxi, 

atvykti į uostą

HONOLULU, Havajai, sau
sio 4. Gauta čia iš Tutuilos 
salos radiograma praneša, kad 
tą salą atlankius baisi audra, 
uraganas, ir kad daug žmonių 
buvę sužeista. Tutuila yra Sa
moa grupės sala, kurioj yra 
Amerikos laivyųp stotis.

Mirė Italijos karalienė

ROMA, Italija, sausio 4, 
Italijos karaliaus Viktoro Ema
nuelio motina, karalienė Mar
garita, mirė šiandie vidurdienį, 
Ji buvo 74 metų amžiaus.

LIETUVIŲ LATVIŲ PRE
KYBOS DERYBŲ

RYGA, gruod. 12. į.Elta].— 
rSieluvos Latvijos delegaci

jos pabaigė nagrinėti Hitvijos 
pasiūlytą privilegijuotų prekių 
sąiašė. Lietuvos delegacijos 
pirmininkas d-ras Purickis su
ruošė arbatą spaudos atsto
vams. Savo kalboj d-ras Pu
rickis pasakė, kad ekonominis 
susiartinimas tarp abiejų bro
lių tautų tegalima • įvykdyti 
laipsniškai ir kad jis sudary
siąs pagrindą ir politiniam su
siartinimui.

latvių spaudos vardu kal
bėjo ‘‘Jaunakag Žinąs” leidė
jas Benjaminšas, pabrėždamas 
širdingų santykių reikalingu
mą.

VVAVERLY, ILL., sausio 3. 
-Vakar čia rado savo namuo

se misi žudžiusį vienišą, 75 me
tų an ziaus Andre\v Robertsą. 
Paliktame raštely jis sako, kad 
atimąs sau gyvastį dėl to, kad 
jo draugai, kuriems jis esąs 
skolinęs pinigų, nenorį jam 
skolos grąžinti, ir jis, likęs 
dabar visai lx* pinigų, bijąs 

, kad nereiktų eiti elgetauti.

Garantija 
Greitumas

t

Pigumas
Per Naujienas siunčiami pinigai Lie

tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
dovanoms, paskoloms aAt vekselių, pasidė- 
jimui į banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis.

Naujienos visuomet suteikia gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestų lietuviams.

. NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chicago, 111.
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V. K. Račkauskas.

TĖVYNĖJE

Mokgleivių Keliai
• >

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina du kartu į mėnesį

REDAKTORIUS:
J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

J. LAZDAUSKIS, Pirm., 11256 So. Bishop St., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 183^ Wabansia Avę., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chleago

ASTRONOMIJA
Obzervatorija ir jos įrankiai.

Obzervatorija yra tam tikra 
įstaiga arba butas, pastatytas 
tani tikslui, kad iš jo astrono
mai galėtų tyrinėti ir studijuo
ti įvairius dangaus kimus. 
Svarbiausieji observatorijos į- 
rankiai ?ra teleskopas ir spek- 
troskepas. šiame skyriuje mes 
pašvęsime keletą straipsnių dei 
supažindinimo musų skaityto
jų su obzervatorija ir jos į-' 
lankiais. Svambu juk yra ži
noti kokiais tyrinėjimais uslro-, 
nomija paremta ir kokie jran-J 
Iriai tani tyrinėjimui vartoja-' 
mi.

Senovės 
vatorijos 
mai yra 
kaip ir 
pačiame 
Dar tais 
tebemanė, jog žemė nesisuka 
apie savo ašį, bet saulė apke
liauja apie žemę vieną sykį r 
parų, kas padaro dienų ir nak
tį, žmonės tą įsivaizduotąja 
saulės kelionę mieravo pagalį 
šešėlio, kurs pasidaro nuo stul
po saulei esant vidurdieny.

Stulpo šešėlio įvairumas pri- 
mitvviams astronomams davė 
galimybės tyrinėti įsivaizduo
tąjį saulės judėjimą. Senovės 
astronomai tačiau pradėjo į- 
vairius dangaus kimus tyrinėti 
ir kitokiu budu. Profesorius

astronomiški obzer- 
įumkiai ir jų .šradi-* 
taipjau mažai žinomi J 
ankstyvieji atradimai 
astronomijos moksle.1 
laikais, kada žmonės!

abiem akim žiūrima dabartinį 
žiūronų galima lyginti prie Ga
lilejo t. leskopo, bet šiandieni
niai ištisų teleskopai yra ste
bėtinas žmonijos pirmyneigys 
produktas. Pirmieji astronomi
jos įrankiai turi tik savo is
teriškų vertę. Moderniškojo 
teleskopo gadynė prasidėjo de
vynioliktam šimtmety.

Peręitam šimtmety telesko
pas pateko į negirdėtų bes i vys
tymo laipsnį. Didžiausė domė 
tapo atkreipta j tai, kaip padary
ti didžiausį teleskopų. įvairios 
tautos pateko į stebėtinas lenk
tynes dėl padarymo galingiausių 

i astronomijos įrankių. Tarptau- 
j. tinės lenktynės dėl 

t< bulinimo padarė. 
tJeskcpų budavones 
Telcskcnm išsitobulino į 
skii tingi rųši i”, kiekviena tų 
dviejų rusui turi savo šalinin
kus. Viena tų dviejų telesko
pų rūšių pavadinta refrakto- 
rium, o kita reflektoriam. Pa 
žiūrėkime tai- kaip kiekviena 
tų dviejų teleskopų rųšis pa
daryta.

Ref rak torius yra labai pa
prastas, visiems žinomas teles
kopas. Jis susideda B vienos 
didelės lensos prie vieno vamz
džio galo ir mažos lensos prie 
kilo to paties vamzdžio galo. 
Didžioji leusa yni lyg kokią

teleskopu 
skirtingus 
metodus, 

dvi

vaitoja fotografiškas lenteles. 
Dabartiniais laikais retai kada 
atstronomas praleidžia visa 
naktį pridėjęs akį prie teles
kopo. Vietoj akies jis įdedu fo- 
tografiška lentelę J Fotografiška 
lentelė duoda geresnių pasek
mių nygu akis, nes ji subuda- 
voja reginį. Kada mes ilgai ir 
įtemptai žiūrėsimi į silpną ar
ba blankų dangaus regini, jis 
po kiek laiko iš musų akių pra- 
gaiš ir mes jo nt•begalėsime į- 
žiurėti. Bet ant fotografiškoš 
lentelės blankus reginiai buda- 
vojasi ir darosi aiškesniais. Vž 
teleskopo uždėta fotografiška 
lentelė gali padaryti reginį net 
tokių žvaigždžių, kurios yra 
perdaug blankios ir neaiškios. 
Kekių valandų pabuvusi už te
leskopo fotografiška lentele su
renka silpnų reginį ir padaro 
iš jo gerai matomą vaizdų. Fo
tografiška lentelė tuo bildu ati
dengia astronomams jokius 
dangaus stebėtinus apsireiški
mus, kurių negalima įžiūrėti 
net su geriausiais ir stipriau
siais šių dienų teleskopais.

Tųdviejų teleskopų rųšys, ku
rių budavones mes trumpai an
ksčiau aprašėme, yra įrengtos 
ekvatoriališkai. . Kitais žodžiais 
sakanjl, teleskopai yra pritai
syti prie palenkto stulpo. Tas 
stulpas yra paraleliškas žemės 
ašiai (tas reiškia, kad tas stul
pas nustatytas tokioje jau ly
gioje linijoje kaip žemės ašis).

“Vadas buvo Tycho Brahe, 
kurs gimė 1546 metais, t. 
y. tris metai po Koperninko 
mirties. Jo domė pirmiausia 
buvo nukreipta link studija
vimo astronomijos delei sau
lės užtemimo, įvykusio rug
pjūčio 
saulės

21 d., 1560 m. Tas 
užtemimas buvo vi- 
kai kurios Europos 

as, kad 
apsireiški-

tė my
kimų 
įran- 
laiku 
Tatai

dalyse. Nustebi i
toks nepaprastas 
mas gali būti išpranašautas, 
jis pasišventė studijavimui 
tų nutėmijamųjų ir išrokuo- 
jamųjų metodų, kurių pa
galba ta pranašystė buvo 
padaryta. 15/6 metais Da
nijos karalius įsteigė garsių
jų Vraniborgo obzervatorijų, 
kurioje Tychfts praleido dvi
dešimts metų, stropiai 
damas įvairių dangaus 
stovius su geriausiais 
kiais, kokie tik tuo 
galėjo būti padaryti.
buvo prieš pat teleskopo Iš
radimų. Tas astronomas to
dėl negalėjo pasinaudoti tuo 
galingu instrumentu. iSeka- 
mais šimtmečiais jo nutėtni- 
jimus pavadavo daugiau pa
tobulinti tyrinėjimai, Tų ty
rinėjimų svarba ypatingai 
priklauso Kepler’io atradi
mui jo 'garsiojo planetų ju
dėjimo įstatymo.” 
Dar iki šiol tebedisputuoja- 

ma klausimas, kame ir kada 
pirmasis teleskopas buvo pa
darytas. (Kaipo atstronomįiš- 
kas instrumentas teleskopas 
prasideda nuo Galilejo laikų. 
Su savo paties išrastu ir pa
darytu mažu ir netobulu te
leskopu, tas italų mokslinin
kas pirmutinis pastebėjo sau
les šlakus, mėnulio kalnus ir 
keturis Jupiterio satelitus*). Su

*) Satelitai planetų menuliai. 
Iiisp žemė, pavyzdžiui, turi vienų 
drlitii-mėnulj. Skaitytojai prašo

mi to terminu prasmės nepamiršti, 
nėr huo šio laiko mes fį visur var
tosime. \ '

milžiniška akis. Ta hnsa su
renka didelę kiekybę Šviesos ir 
perduoda tą šviesų į fokusų’ 
vamzdžio viduje. Ta. lensa pa
gamina mažą, bet skaistų pa
vidalą, o prie akies dedamoji 
teleskopo dalis tų pavidalą pa
didina. Refraktorius tat yra1 
padarytas taip, kaip ir kiekvie
nas paprastas vienakiais žiū
ronas. Skirtumas yra tik di
dume.

Retlektoiius tačiau, vietoje tajp įrengti, tai žemei besisu- 
didelės lenoss viršutiniam j..ihį 
vamzdžio galt', turi didelį veįd-' 
rodį apatiniam vamzdžio galt'. 
Tas veidrodis yra padarytas 
taip, kad atmušus į fokusų 
puolamųjų šviesų, o ta šviesa 
vėliau sueina į prie akies deda-1 
mųjų dalį. Refraktorius nuo 
refraktoriaus skiriasi, kaip 
matome, tiktai šviesos surinki
mo bude. Kiekvieno teieško-' 
po galingumas priklauso nuo 
šviesos' surinkimo kiekybės.1 
Turintis lensą keturis colius 
diametre teleskopas yra ketu
ris sykius galingesnis negu te- * . • leskopas su lensa dviejų colių 
diametre, nes šviesos surinki
mo kiekis priklauso nuo lensos 
ploto. Didžiausi šių dienų te*- 
leskopai yra reflektoriai, nes 
daug lengviau ii' pigiau yra 
padaryti didelį veidrodį negu 
padaryti didelę lensą. Bet veid-Į 
rodis gali lengviau pasigadinu 
Ii negu lensa. B? to, mažas; 
veidrodžio nelygumas gali pa
daryti didesnį sudarkymų ne
gu lensa. Rėfraktoriiv yra daug 
šprankesm vartoti negu reflek
toriai. Del tų priežasčių di
delių refraktorių daroma iki 
šiai dienai. Didžiausia jų yra 
Yerkės’o 'refraktorius, f 
lensa yra trijų pėdų ir ketu
rių colių diametre. Bet šis re- 

1 faktorius yra daug mažesnis 
lyginant jį prie reflektoriaus, 
kurs randasi Mount 
Kalifornijoj. Mount 
raf lektorius turi ne 
kaip aštuonių pėdų ir 
colių diametrų.

l’ų milžiniškų teleskopų jė
gos padidinimui astronomai

sukti kur tik nori. Bet tokie 
teleskopai yra įrengti taip, kad 
ta stulpų suka laikrodis ant 
tiek greit, ant kiek pasisuka 
musų .žemė. (Todėl syki nu
kreiptas teleskopas į kokia nors 
žvaigždę gali automatiškai ant 
tiek

1 suka
pasikreipti, ant kiek pasi- 
žemė. Jeigu jie nebūtų

teleskopas butų nukreip
tas nuo tėmijamosios žvaigždes 
i kita vieta. C V V

(Ireemvicbo ir Paryžiaus ob- 
zervatorijos turi taipjau pui^ 
kius astronomijai studijuoti in- 

! strumentus arba teleskopus, 
kurie nėra tiek dideli kai ek- 
vatoriški teleskopai ir negali 
automatiškai ant stulpo suk
tis, bet tokie teleskopai varto
jami matematiškiems skaitlia- 
vimams. žvaigždžių jie netyri
nėja, bet ženklina jas kaipo 
matenfatiškas vietas, 'Teleskopo 
vamzdis kreipiasi kartu su že
mes pasisukimu ir kada viena 

'žvaigždė po kitos eina pro te
leskopo vamzdy esančių para- 
leliskai sudėtų drate.’ių, tai už- 
rekcrduojama laikas.

Verti Skaityti Raštai
Norintiems astronomiją stu- 

| dijuoti “Moksleivių Kelių” re
dakcija pataria skaityti šiuos 
lietuvių kalba išleistus raštus:

Dangun ir žvaigždės z (lekci
ja iš astronomijos). Rusiškai

’ parašė V. Lunkevičius; lietuvių 
, . | kalbon vertė A. Musteikis. iš-

• Hdo “Vienybė Lietuvninkų” 
11910 m. Vertimas geras ir dai
lioje kalboje verstas. Brošiūrėle 
susideda iš 26 pusi. Kaina 10c.

Dangus. Parašė P. Brandu- 
kais; išleido “Katalikas” 1907

Wilson, 
\Vii.;bn ... , 
mažiau • m. Knygelė susideda iš 193 pus- 
keturių lapių 

liais. 
šioje 
ta.

ir iliustruota paveikslč- 
Parašyta ne visai vyku- 
kalboje. Kaina nepažymė-

Ei, kur mano y r tėvyitė? 
Kur tėvelių y r namai? 
Kur kalba savoji skamba? 
Kur sermėgius pamatai?...
Ten, už jurų-vandėnynų, 
už melsvų, šaltų bangų, 
ten tėvynė mylimoji, 
tiek ten daug vaizdų brangių!...
Gelsvaplaukės mergužėles... • 
Rūtom’s plaukus sau dubiu... 
Jos laimužę mylirniemsioms 
dainelėse pagamin’...
Ten ir tėvas žilagalvis 
varto žambrį po dirvas: 
rausto žemę-duonadavę 
gal vaikams gerovę ras?
Ten močiutė-baltolyte 
sunui laimę gal svajoj’... 
o naktelei tamsiai stovint 
graudžiai-skaiidžlai suvaitoj’.. .
O, kaip noriu būt’ tėvynėj 
glausčiau galvų prie liepų... 
liet. s. bet amžiaus mano laivaą 
svetur irias* tarp vargų...

ŽEMĖ
Į • _____ 1 • . I
i (PaGaiga)1
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Akmenys ūmiausia {fersikei- 
čia į žemę žemė' paviršy. Taip 
yra todėl, kad lietus, augmenų 
šaknys ir sliekai juos greičiau
sia pasiekia. Tuo galima išaiš
kinti tą reiškinį, kad kuo gi
liau jus kasities į žemę, tuo 
daugiau rasite didelių akmenų. 
Tikrenybėj gi giliai žemėj yra 
vien lik akmuo. Tokia ak
mens pluta yra apsiausta visa 

jnusų planeta. Nedaro skirtu
mo kame jus gyvenate, bet jei
gu jų» pakankamai giliaiz ka
sities j žemę, jus užtiksite ak
menį. 'Tiesa, kai kada iškasa
ma giliausius šulinius ir neran
dama akmens. Tokiam klausi
mui išaiškinti yra daug prie
žasčių. Vieni akmenys mat 
greitai pųva, o kiti lėtai. Be to, 
aukštose vietosi? sudraskyti ak
menys į mažus\trupinėlius yra 
vandens nuplaunami ir nune
šami' į žemas vietas ir tokiu; 
budu žemose vietose minkštos 
žemės yra storiau, o aukštose 
vietose ploniau., 

• •* l

Kaip augmenys naudojasi 
žeme?

/ Jeigu mes įsodinsime ąžuolo 
gilę į žemę, tai ji išdygs ir 
plonu stiebeliu ims augti. Tas 
stiebelis augs storiu ir aukš- 
tin, išleisdamas šaką po šakos 
iki iš to stiebelio pasidarys mil
žiniškas ąžuolas. Kiek tai me
džiagos tapo Suvartota tokiam 
dideliam medžiui! Iš kur tat 
ta medžiaga ateina? Daug me
džiagos musų ųžiiolas pačmė 
savo lapais iš oro, bet kitą da
lį jis paėmė iš -žemės savo šak
nimis. Kuomet stiebas, šakos 
ir lapai augo į viršų, tuo pačiu 
laiki^ jo šaknys augo žemėje, 
kame mes negalime matyli, 'los 
šaknys išsikerojo į visas ^pu
ses ir sulindo giliai į žemę, ieš
kodamas tenai los medžiagos, 
kuri reikalinga medžiui. Jeigu 
jus bandysite iškasti' bet kokj 
didelį medį, jus nusistebėsite 
radę lokių daugybę didelių ir 
mažų šaknų.

Medžių ir želių šaknys akių 
neturi, bet jos savotišku budu 
rausiasi į žemęę sučanda sau 
kelią ir pasiima* iš žemės aug
menim reikalingą maišią. Kiek-( 
vienas augmuo turį didelių ir 
mažų šąknų. Kai kurios šak-* 
nys yra taip plonos kai plau
kai. Jeigu jus atsargiai iš
rausite bet kurį augmenį, į[ 
plaukus panašių šaknelių jus 
pastebėsite labai daug. Tos 
smulkios šaknys tat ir paima iš 
žemės visų augmeniu! reika
lingų medžiagų. Stambiosios 
šaknys nuveda toli nuo aug- 
menio plonąsias šaknis, kad jos 
galėtų surasti visa tai, kas aug
meniu? reikia. Kiekvieno me
džio, kiekvienos žolės įr daržo-, 
ves gyvybė priklauso nuo .tų 
plonyčių šaknelių. Vienas tų 
dalykų, kurių augmenų šak
nys žemėje ieško yra vanduo.1 
Augmenims vanduo yra ne ma-l 
žiau reikalingas kaip ir žmo-' 
nėms. Puoduose auginamus 
žoles išdžiūtų ir minų, jeigu j

i uodus nebūtų įpilama van
dens. Del tos pačios priežas- 

rties laike sausos vasaros žmo
nės laisto savo daržus.

Be vandens augmenims rei
kia kitokios medžiagos, kurią 
gulima pavadinti augmenų 
maistu. Augmenų maistas yra 
dalis žemės. Jis augmenims 
reikalingas . lygiai taip, kaip 
žmonėms reikalingas maistas. 
Pavidale syvų tas augmenų 
maistas yra •mint šamas j visas 
augmenų dalis, idant padarius 
kamienų, lapus, žiedus, fruktus 
ir sėklas. Kaip augmenų sul
tys budavoja įvairias augmenų! 
dalis, taip žmogaus kraujas bu
davoja jo kūne kaulus ir mė
sų. Kiekviena žolė, kiekvienas 
medis turi savyje augmenio 
maisto, kurs seniau yra bu
vęs dalis akmenio. Kada me
džio šmotas sudeginama, lai tos 
akmeninės medžiagos kai ku
rios dalys pasilieka pelenuose. 
To augmenų maisto savo kūne 
turi ir kiekvienas žmogus. M ti
sų kaulai ir dantys veik išim
tinai iš jo susideda. Visa tai 
mes, žinoma, iš žemės gavome 
ne tiesioginiu budu. Augme

nys sau tų maistų - gavo' iš že
mės, o mes jį gavome iš aug
menų, valgydamj iš millų ar 
kitko padarytų maistų.

Augmenys ne vienodą mais- 
Itą vartoja, lygiai kaip ne vie
nodų maistą vartoja gyvuliai. 
Arkliai, pavyzdžiui, ėda šieną 
ir grudus, o šunys mėsų. Vie
niems augmenims todėl reika
lingas vienoks maistas, o ki
tiems kitoks. Įvairios augme
nų maisto rųšys randamos į- 
vaiiiosc žemės rųšyse. Yra į- 
vairių rūšių žemių. Vienoje 
vietoje žemė susideda iš stam
biai susilrynusių likmenų, o 
kitoje vieloje ji susideda iš la
bai smulkiai susilrynusių ak
menų. O be to juk ne vieno
dos rųšies yra ir palys'akme
nys. Granitas, marmoras' ir 
pieskinis akmuo vis tai skir
tingos rųšies akmenys. Kada 
tie akmenys susiskaldo į ma
žytes daleles, jie sudaro skir
tingų rųšių /žemę.,

Kai kuriose vietose žemė tu

ri savyjejiakankamai augmenų 
maisto. Idant gavus gerą der
lių iš tokios žemės, reikia tik 
išarti žemę ir užsėti ją. Ypa
tingai daug tokios žemės gali
ma rasti 'Vidurinėj Afrikoj. Bet 
jos yra ir kai kuriose kitose 
pasaulio dalyse. Daug augme
nų, maisto esančioj žemėj ūki
ninkai vadina vaisųiga leme. 
Yra daug ir tokios žemės, ku
rioj nėra pakankamai augmenų 
maisto. Tokia žemė vadinama 
nevaisinga. Žemės derlingu
mas dažnai paeina nuo to, kad 
tie akmenys, iš kurių žemė su
daryta, neturi pakankamai aug
menims reikalingos medžiagos. 
Del los priežasties pasitaiko 
taip, kad viena dirva yra der
linga, o sale jos esanti kita 
dirva yra nederlinga. Bet ir 
vaisinga gali likti nevaisinga, 
nes augmenys iš jos išima sau 
reikalingą maistų. Jeigu žoles 
ir medžiai nėra nuimami nuo 
savęy vietos, tai jie perauga ir 
pasenę krinta į tas pačias vie
tas ir pųva. Tokiu budu jie 
iš žemės išimtų medžiagų pa
lieka ant vietos. Bet jeigu 
vienoje vietoji; išaugę augme
nys yra išgabenami kitur, Jai 
yra pavojaus, kad derlinga že
mė gali pasidaryti nederlinga. 
O taip labai dažnai pasitaiko. 
Kad aprūpinus javo įvairius 
gyvenimo reikalus, ūkininkai 
išveža į rinką pardavimui kvie
čius, avižas, kukurūzus, šieną 
ir kitus produktus. Kai kurie 
ūkininkai savo žemės derlių 
siunčia į rinką iš meto į melų, 
neįdčdanii į savb žemę nieko, 
kas galėtų papildyti iš žemės 
išimtųjų medžiagą. Pasekmė yra 
toki, kad žemė nusidėvi ir pa
lieka nederlinga. 'Tokie ūkinin
kai pasijunta, kad jų žemė ne
neįstengia išmaitinti nė jų pa
čių šeimynų.

Malonu mums yra pažymė
ti, kad mokslas jau pradeda- 
užkariauti ir ūkį. šiandie jau 
nedaug rasi ūkininkų, kurie 
žiūrėtų išsižioję j dangų arba 
duotų aukas dievų tarpinin
kams, idant jų žemė duotų ge
rus vaisius. Agrikulturistai 
žhio, kad nuolat nuimant že-
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ries produktus, reikia ką nm 
įdėti į žemę, kad ji nuolat 
lėtų duoti gerą derlių. Tie da
lykai, kurie įdedami į žemę dfl 
pagerinimo jos ^erlingumo va
dinasi trąšomis. Kas metas d - 
dėlės sumos pinigų yra išlei
džiama dėl trąšų. Kulturiogų 
šalių valdžios savo ūkininkams 
prigclbsli įvairiais budais. Svar
bu juk yra, kad ūkininkai bu
tų apsišvietę žmonės. Jeigu jie 
nemoka išnaudoti .temdės, ne
moka jos pagerinti, tai ir jų 
produktai būna menki. ko
kiam atsitikime kenčia netik 
ūkininkai, bet ir visas kraštas, 
l'kiniilkyslės industrija yfa 
viena svarbiausių industrijų 
kiekvienai tautai.

Hemorrhoidai
Labai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Cadum Ointment. 
Jei jus negalite Rauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company,
576 Fifth Avenue, New York. 
-------------------------------- ----------------- «
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Tol. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontrakto»ius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis, v

Gulbranten Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Fianhs, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, l 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

SKAITYTOJAU!

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

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.
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DYKAI D EL JŪSŲ —

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdienę ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.
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«* 
abiem akim žiūrimą dabartinį 
žiūroną galima lyginti prie Ga
lilėjų k leskopo, bet šiandieni
niai iv ūsų teleskopai yra ste
bėtinas žmonijos pirmyneigųs 
produktas. Pirmieji astronomi
jos įrankiai turi tik savo is
terišką vertę. Moderniškojo

Obzervatorija ir jos įrankiai.

Observatorija yra tam tikra 
įstaiga arba butas, pastatytas 
tam tikslui, kad iš jo astrono
mai galėtų tyrinėti ir studijuo
ti įvairius dangaus kimus. 
Svarbiausieji obzerva tori jos į- 
rankiai yra teleskopas ir spek- 
troskepas. šiame skyriuje mes 
pašvęsime keletą straipsnių dei 
supažindinimo musų skaityto
jų su obzerva tori ja ir jos į-' 
lankiais. Svarbu nik vra ži- 
noti kokiais tyrinėjimais astro
nomija paremta ir kokie įran- 
hiai tam tyrinėjimui vnrtoja.!

I tobulinimo padare
Senovės astronomiški 

vatorijos įrankiai ir jų 
mai yra 
kaip ir 
pačiame 
Dar tais 
tebemanė, jog žemė nesisuka 
apie savo ašį, bet saulė apke
liauja apie žemę vieną sykį j 
parą, kas padaro dieną ir nak
tį, žmonės tą įsivaizduotąją 
saulės kelionę mieruvo pagal 
šešėlio, kurs pasidaro nuo stul
po saulei esant vidurdieny.

Stulpo šešėlio įvairumas pri- 
mityviams astronomams davė 
galimybės tyrinėti įsivaizduo
tąjį saulės judėjimą. Senovės 
astronomai tačiau pradėjo į- 
vairius dangaus kimus tyrinėti 
ir kitokiu budu. Profesorius, 
Newcombas rašo:

“Vadas buvo Tycho Brahe, 
kurs gimė 1546 metais, t. 
y. tris metai po Koperninko 
mirties. Jo domė pirmiausia 
buvo nukreipta link studija
vimo astronomijos delei sau
lės užtemimo, 
piucio 21 d., 
saulės

obzer- 
’š»adi-' 

taipjau mažai žinomi,* 
ankstyvieji atradimai 
astronomijos moksle. | 
laikais, kada žmonės!

įvykusio rug-
1560 

užtemimas 
kai kurios;

m. Tas 
buvo vi-
Eu ropos 

as, kad
apsireiški-

dalyse. Nustebi) 
toks nepaprastas 
mas gali būti išpranašautas, 
jis pasišventė studijavimui 
tų nutėmijamųjų ir išrokuo- 
jamųjų metodų, kurių pa
galba ta pranašystė buvo 
padaryta. 15/6 metais Da
nijos karalius įsteigė garsią-

tėmy- 
kunų 
įran- 
laiku 
Tatai

kurioje Tychfts praleido dvi 
dešimts metų, stropiai 
damas įvairių dangaus 
stovius su gcriai^ais 
kiais, kokie tik tuo 
galėjo būti padaryti.
buvo prieš pat teleskopo iš
radimą. Tas astronomas to
dėl negalėjo pasinaudoti tuo 
galingu instrumentu. iSeka- 
mais šimtmečiais jo nutėmi- 
jimus pavadavo daugiau pa
tobulinti tyrinėjimai. Tų ty
rinėjimų svarba ypatingai 
priklauso Kepler’io atradi
mui jo garsiojo planetų ju
dėjimo įstatymo.”
Dar iki šiol tebedispukloja

ma klausimas, kame ir kada 
pirmasis teleskopas buvo pa
darytas. (Kaipo atstronomįiš- 
kas instrumentas teleskopas 
prasideda nuo Galilejo laikų. 
Su savo paties išrastu ir pa
darytu mažu ir netobulu te
leskopu, tas italų mokslinin
kas pirmutinis pastebėjo sau
lės šlakus, mėnulio kalnus ir 
keturis Jupiterio satelitus*). Su

*) Satelitai — planetų mėnuliai. 
Musų zeniė, pavyzdžiui, turi vieni) 
satelitų-niėnulix Skaitytojai prašo
mi to termino prasmės nepamiršti, 
ne: fuo šio laiko mes visur var-

vaitoja fotografiškas lenteles. 
Dabartiniais laikais retai kada 
atstroiihmas praleidžia visą 
naktį pridėjęs akį prie teles
kopo. Vietoj akies jis įdeda fo- 
tografišką lentdę. Eotografiška 
lentelė duoda geresnių pasek
mių negu akis, nes ji subilda- 
voja reginį. Kada mes ilgai ir 
įtemptai žiūrėsime i silpną ar
ba blankų dangaus regini, jis 

Q)o kiek laiko iš musų akių pra- 
Xįiiš^-ir mes jo .nebegalėsime |- 
žiurėti. Bet ant fotografiškos 
lentelės blankus reginiai buda- 
vojasi ir darosi aiškesniais, l’ž 
teleskopo uždėta fotografiška 
lentelė gali padaryti reginį net 
tokių žvaigždžių, kurios yra 
perdaug blankios ir neaiškios. 
Keletą valandų pąbuvusi už te
leskopo fotografiška lentelė su

krenka silpną reginį ir padaro 
iš jo gerai matomą vaizdą. Fo
tografiška lentelė tuo budu ati
dengia astronomams k°kius 
dangaus stebėtinus apsireiški
mus, kurių negalima įžiūrėti 
net su geriausiais ir stipriau
siais šių dienų teleskopais.

Tųdviejų teleskopų rųšys, ku
riu budavones mes trumpai an
ksčiau aprašėme, yra įrengtos 
ekvatoriališkai. • Kitais žodžiais 
sakant, teleskopai yra pritai
syti prie palenkto stulpo. Ta# 
stulpas yra paraleliškas žemės 
ašiai (tas reiškia, kad tas stul
pas nustatytas tokioje jau ly
gioje linijoje kaip žemės ašis). 
Taip Įrengtą teleskopą galima 
sukti kur tik nori. Bet tokie 
teleskopai yra įrengti taip, kad 
tą stulpą suka laikrodis anl 
tiek greit, anl kįek- pasisuka 
musų .žemė. .Todėl sykį nu
kreiptas teleskopas į kokią nors 
žvaigždę gali automatiškai ant 
tiek 
suka ____ j— ____ v

vietoje tajp įrengti, tai žemei besisu- 
viršutiniam |<ailj

tas nuo tėmijamosios žvaigždės 
į kitą vietą. i

Greenvvicbo ir Paryžiaus ob- 
zervatorijos turi taipjau pui- 

vėliau sueina į prie akies deda-1 k*us astronomijai studijuoti in- • 11* t* 1 a • ai vu i ♦ i t o ottliri Immi nmąią dalį. Refraktorius nuo 
refraktoriaus skiriasi, kaip 
matome, tiktai šviesos surinki
mo bude. Kiekvieno telesko
po galingumas priklauso nuo 
šviesos surinkimo kiekybes.1 
Turintis lensą keturis colius 
diametre teleskopas yra ketu
ris sykius/galingesois negu te-

vynioliktam šimtmety.
Pereitam šimtmety telesko

pus pateko į negirdėtą besivys- 
tymo laipsnį. Didžiausė domė 
tapo atkreipta į tai, kaip padary
ti didžiausį teleskopą. Įvairios 
tautos pateko j stebėtinas lenk- 

j tynęs dėl padarymo galingiausių 
- astronomijos įrankių. Tarptau- 

teleskopų 
skirtingus 

t;leskc|bi budavones metodus, 
išsitobulino į dvi 

rųši i”, kiekviena tų 
rusui turi savo šaibiin- 
/ienti tų dviejų teieško- 

rūšių pavadinta refrakto- 
‘a 

kiekviena 
rųšis pa-

teleskopai 
skir tingi 
dviejų 
kus.
PU
rium, o kita reflektorium. 
žiūrėkime tat kaip 
tų dviejų teleskopi 
daryta.

Refraktorius yra 
prastas, visiems

labai pa
žinomas teles

kopas. .lis susideda P vienos 
didelės lensos prie vieno vamz
džio galo ir mažos lensos prie 
kito to paties vamzdžio galo. 
Didžioji leusa yrat lyg kokia 
milžiniška akis. Ta lensa su
renka didelę kiekybę Šviesos ir 
perduoda tą šviesą į fokusą’ 
vamzdžio viduje. Ta lensa pa
gamina mažą, bet skaistų pa
vidalą, o prie akies dedamoji 
teleskopo dalis tą pavidalą pa
didina. Refraktorius tat yra 
padarytas taip, kaip ir kiekvie
nas paprastas vienakiais žiū
ronas. Skirtumas yra tik di
dume.

Reflektorius tačiau, 
didelės lenoss 
vamzdžio gale, turi didelį veid
rodį apatiniam vamzdžio gale. 
Tas veidrodis yra padarytas 
taip, kad atniušus į fokusą 
puolamąją šviesą, o ta šviesa

pasikrąipti, ant kiek pasi- 
žemė. .Jeigu jie nebūtų

teleskopas butų nukreip-

strumentus arba teleskopus, 
kurie nėra tiek dideli/kai ek- 
vatoriški teleskopai /r negah 
automatiškai ant st/ilpu^fffK- 
tis, bet tokie- teleskopai varto
jami matematiškiems skaitlia- 
vimams. žvaigždžių jie netyri
nėja, bet ženklina jas kaipo 
matematiškas vietas. Teleskopo 

su lensa dviejų colių ‘vamzdis kreipiasi kartu su že
mės pasisukimu ir kada viena 
žvaigždė po kilos eina pro te
leskopo vamzdy esančių para- 
leliškai sudėtų drate’ių, tai už- 
rekerduojama laikas.

diametre, nes šviesos surinki-j 
mo kiekis priklauso nuo lensos 
ploto. Didžiausi šių dienų te- 

nes 
yra 

negu 
padaryti didelę lensą. Bet veid-i 
rodis gali lengviau pasifadin-( 
ti negu lensa. Be to, mažas 
veidrodžio nelygumas gali pa
daryti didesnį sudarkymą ne
gu lensa. Rėfraktorūv. yra daug 
aprankesni vartoti negu reflek
toriai. Del tų priežasčių di-

leskopai yra reflektoriai, 
daug lengviau ir pigiau 
padaryti didelį veidrodį

Verti Skaityti Raštai

Ei, kur mano yr tėvyiiė?
Kur tėvelių yr namai?
Kur kalba savoji skamba?
Kur sermėgius pamatai?...
Ten, už jurų-vandenynų, 
už melsvų, šaltų bangų, 
ten tėvynė mylimoji, 
tiek ten daug vaizdų brangių!...
Gelsvaplaukės mergužėlės.. . 
Butom’s plaukus sau dubi n...
Jos laimužę mylimlemsiems 
dainelėse pagamin’...
Ten ir tėvas žilagalvis 
varle/ žambrį po dirvas: 
rausto žemę-duonadavę 
gal/vaikams gerovę ras?
Tei| 
sun
o naktelei tamsiai' stovint 
graudžiai-skaudžiai suvaitoj’...
O, kaip noriu būt’ tėvynėj 
glausčiau galvą prie liepų... 
Bet. s. bet amžiaus mano laivas 
svetur irias’ tarp vargų...
--------------- ...........

močiutė-baltolvtė 
laimę gal svajoj’.. .

ŽEMĖ

(l’abaign) ‘

persikei

kad kuo gi
luti

'aAkmenys ūmiausia 
čia į žemę žemė' paviešy. Taip 
yra todėl, kad lietus, augmenų 
šaknys ir sliekai juos greičiau
sia pasiekia. Tuo galima išaiš
kinti tą reiškinį,
linu jus kasities į žemę, 
daugiau rasite didelių akmenų. 
Tikrenybėj gi giliai žemėj yra 
vien lik akmuo. Tokia ak
mens pluta yra apsiausta visa 

%musų planeta. Nedaro skirtu
mo kame jus gyvenate, bet jei
gu jus pakankamai giliai, ka
sities j žemę, jus užtiksite ak
menį. Tiesa, kai kada iškasa
ma giliausius šulinius ir neran
dama akmens. Tokiam klausi
mu^ išaiškinti yra daug prie
žasčių. Vieni akmenys mat 
greitai pūva, o kiti tetai. Be lo, 
aukštose vietosi sudraskyti ak
menys į mažus .trupinėlius yra 
vandens nuplaunami 
sami* į žemas vielas 
budu žemose vietose 
žemės yra storiau, o 
vietose

ir nune- 
ir tokiu; 

minkštos 
aukštose

I Uodus nebūtų įpilama van
dens. Del tos pačios priežas
ties laike sausos vasaros žmo- 
nės laisto savo daržus.

Be vandens augmenims rei
kia kitokios medžiagos, kurią 
galima pavadinti augmenų 
maistu. Augmenų maistas yra 
dalis žemės. .Jis augmenims 
reikalingas lygiai taip, kaip 
žmonėms reikalingas maistas. 
Pavidale syvų tas augmenų 
maistas yra •nunešamas į visas 
augmenų dalis, idant padarius 
kamieną, lapus, žiedus, Įniktus 
ir sėklas. Kaip augmenų sul
tys budavoja įvairias augmenų 
dalis, laip žmogaus kraujas bu
davoja jo kūne kaulus ir mė
są. Kiekviena žolė, kiekvienas 
medis turi savyje augmenio 
maisto, kurs seniau yra bu
vęs dalis akmenio. Kada me
džio šmotas sudeginama, tai tos 
akmeninės medžiagos kai ku
rios dalys pasilieka pelenuose. 
To augmenų maisto savo kūne 
turi ir kiekvienas žmogus. Mu
sų kaulai ir dantys veik išim
tinai iš jo susideda. Visa tai 
mes, žinoma, iš žemės gavome 
ne tiesioginiu budu. Augme
nys sau tą maistą gavo' iš že
mės, o mes jį gavome iš aug
menų, valgydami iš miltų ar 
kitko padarytą maistą.

Augmenys ne vienodą mais
tą vartoja, lygiai kaip ne vie
nodą maistą vartoja gyvuliai. 
Arkliai, pavyzdžiui, ėda šieną 
ir grūdus, o šunys mėsą. Vie
niems augmenims todėl reika
lingas vienoks maistas, o ki
tiems kitoks. Įvairios augme
nų, maisto rųšys randamos į- 
vaiiiosc žemės rųšyse. Yra j- 
vairių rūšių žemių. Vienoje 
vietoje žemė susideda iš stam
biai susitrynusių akmenų, o 
kitoje vietoje ji susideda iš la
bai smulkiai susitrynusių ak
menų. O be lo juk ne vieno
dos rųšies yra ir patys'akme
nys. Granitas, marmuras ir 
pieskinis akmuo vis tai skir
tingos rųšies akmenys. Kada 
tie akmenys susiskaldo į ma
žytes daleles, jie sudaro skir
tingų rųšių.bžemę.

Kai kuriose vietose žemė lu-

ri savyje nukankamai augmenų 
maisto. Idant gavus gerą der
lių ift tokios žemės, reikia, tik 
išarti žemę ir užsėti ją. Ypa
tingai daug tokios žemės gali
ma rasti -vidurinėj Afrikoj. Bet 
jos yra ir kai kuriose kitose 
pasaulio dalyse. Daug augme
nų, maisto esančioj žemėj ūki
ninkai vadina vaisinga ieme. 
Yra daug ir tokios žemės, ku
rioj nėra pakankamai augmenų 
maisto. lokiu žemė vadinama 
nevaisinga, žemės derlingu
mas dažnai paeina nuo to, kad 
tie akmenys, iš kurių žemė su
daryta, neturi pakankamai aug
menims reikalingos medžiagos. 
Del los priežasties pasitaiko 
taip, kad* viena dirva yra der
linga, o šalę jos esanti kita 
dirva yra nederlinga. Bet ir 
vaisinga gali likti nevaisinga, 
nes augmenys iš jos išima sau 
reikalingą maistą. Jeigu žolės 
ir medžiai nėra nuimami nuo 
savpr vietos, tai jie perauga ir 
pasenę krinta j tas pačias vie
tas ir pųva. Tokiu budu jie 
iš žemės išimtą medžiagą pa- 
b(<<a ant vielos. Bet jeigu 
vienoje vietoje išaugę augme
nys yra išgabenami kitur, Jai 
yra pavojaus, kad derlinga že
mė gali pasidaryti nederlinga. 
O taip labai dažnai pasitaiko. 
Kad aprūpinus s*,vo įvairius 
gyvenimo reikalus, ūkininkai 
išveža į rinką pardavimui kvie
čius, avižas, kukurūzus, 
ir kitus produktus. Kai 
ūkininkai savo žemės
siunčia į rinką iš meto į metą, 
neįdedant) į savb ždmę nieko, 
kas galėtų papildyti iš žemės 
išimtąją medžiagą. Pasekmė yra 
loki, kad žemė nusidėvi ir pa
lieka nederlinga. Tokie ūkinin
kai pasijunta, kad jų žemė ne
neįstengia išmaitinti nė jų pa
čių šeimynų.

Malonu mums yra pažymė
ti, kad mokslas jau pradeda- 
užkariauti ir ūkį. Šiandie jau 
nedaug rasi ūkininkų, kurie 
žiūrėtų“ išsižioję i dangų arba 
duotų aukas dievų tarpinin
kams, idant jų žeme duotų ge
rus vaisius. Agrikulluristai 
žibo, kad nuolat nuimant že-

drt

d> 
iški- 

Kulturmgų

ries j/ioduklus, reikia ką nrif! 
įdėti į žemę, kad ji nuolat 
If-tų duoti srertį derlių. Tie 
lykai, kurie įdedami į žemę 
pagerinimo jos derlingumo vh 
dinas! trasomis. Kas metas 
dcles sumos pinigų yra 
ažiama dėl trąšų.
šalių valdžios savo ūkininkams 
prigclbsli įvairiais budais. Svar
bu juk yra, kad ūkininkai bu
tų apsišvietę žmonės. Jeigu jie 
nemoka išnaudoti .temdės, ne
moka jos pagerinti, tai ir jų 
produktai būna menki. To
kiam atsitikime kenčia netik 
ūkininkai, bet ir visas kraštas, 
l'kininkystės industrija yfa 
viena svarbiausių industrijų 
kiekvienai tautai.

Hemorrhoidai
Labai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Cadum Ointment.
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aplinkoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Kaip

ploniau.

augmenys naudojasi 
žeme?

mes įsodinsime ąžuolo

šieną 
kurie

, Te). Itepublle 8135 '

Paul Hanuska
6653 So. Oareinont Are.

Kontrakto»ius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

I -

Gulbraaaen Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianhs, kuris groja 
roles su jūsų pačių ^reiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsu ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.**

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3348 ‘So. Halsted St

SKAITYTOJAU!
4 Jeigu 
gilę į žemę, tai ji išdygs ir 
plonu stiebeliu ims augti. Tas 
stiebelis augs storiu ir aukš
liu, išleisdamas šaką po šakos 
iki iš to stiebelio pasidarys mil
žiniškas ąžuolas. Kiek tai me
džiagos lapo Suvartota tokiam 
dideliam medžiui! Iš kur tat 
ta medžiaga ateina? Daug me
džiagos musų ąžuolas paėmė 
savo lapais iš oro, bet kitą da
lį jis paėmė iš žemės savo šak
nimis. Kuomet stiebas, šakos 
ir lapai augo į viršų, tuo pačiu 
laikij. jo šaknys augo žemėje, 
^ame mes negalime matyti, los 
šaknys išsikerojo į visas /pu
ses ir sulindo giliai į žemę, ieš
kodamas tenai los medžiagos, 
kuri reikalinga medžiui. Jeigu 
jus bandysite iškasti bettkokį 
dideli medį, jus nusistebėsite 
radę tokią daugybę didelių ir 
mažų šaknų.

Medžių ir žolių šaknys akių 
neturi, bet jos savotišku budu 
rausiasi į žemę, sučanda sau 
kebą ir pasiima' iš žemės aug
menim reikalingą maistą. Kiek-, 
vienas augmuo turi didelių ir 
mažų šgknų. Kai kurios ša k-* 
nys yra laip plonos kai plau
kai. Jeigu jus atsargiai iš
rausite bet kurį augmenį, į|

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU - '

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

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 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

Norinliems astronomiją stu
dijuoti “Moksleivių Kelių” re
dakcija pataria skaityti šiuos 
lietuvių kalba įšlektus raštus:

Dangun ir žvaigždės / (lekei- 
Busiškai 

' parašė V. Lunkevičius; lietuvių 
kalbon vertė A. Musteikis. Iš
leido "Vienybė Lietuvninkų” 
1910 m. Vertimas geras ir dai
lioje kalboje verstas. Brošiūrėlė 
susideda iš 26 pusi. Kaina 10c.

Dangus. Parašė P. Brandu- 
kąis; išleido “‘Katalikas” 1907 
m. Knygelė susideda iš 193 pus
lapių ir iliustruota paveikslė
liais. Parašyta ne visai vyku-

dėlių refraktorių daroma iki ‘^aslionomijosj-
šiai dienai. Didžiausia * jų yra 
Yerkčs’o -refraktorius, kurio 
lensa yra trijų pėdų ir ketu-j 
rių colių diametre. Bet šis re- 
i rak torius yra daug mažesnis 
lyginant jį prie reflektoriaus, 
kurs randasi Mount VVilson, 
Kalifornijoj. Mount \ViLon * 
reflektorius turi ne mažiau1 
kaip aštuonių pėdų ir keturių 
colių diametrą.

Tų milžiniškų teleskopų jė- šioje kalboje. Kaina nepažyme- 
padidinimui astronomai ta. ' Igos padidinimui

pastebėsite labai daug. Tos 
smulkios šaknys tat ir paima iš 
žemės visą augmenim reika
lingą medžiagą. Stambiosios 
šaknys nuveda toli nuo aug- 
menio plonąsias šaknis, kad jos 
galėtų surasti visa tai, kas aug
menim reikia. Kiekvieno me
džio, kiekvienos žolės jr daržo
vės gyvybė priklauso nuo tų 
plonyčių šaknelių. Vienas tų 
dalykų, kurių augmenų šak
nys žemėje ieško yra vanduo.1 
Augmenims vanduo yra ne ma-! 
žiau reikalingas kaip ir žmo-’ 
nėms. Puoduose auginamos' 
žolės išdžiūtų ir mirtų, jeigu į

auginamos

Ptrotnt'MM rt avor

Vardas

Adresas

Miestas ............................. Statei./.........
Išpildyk ir siųsk Naujienoms
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ARTI 70 ME?TŲ SENĖ
SAKO, KAD .11 JAVCIASI JAUT

.Mrs. WenzeJ, 2(V Kingsley St., 
Buffalo, N. Y. lato: -‘.Malonėkite at-, 
siųsti niaii dar vieni;» bakselį jūsų 
Bulg tii !!! ll«-rl> Tvh, jj ? - tai yra gtv 
riausios gyduolės 'kolei; it turėjau, 
•los myn pagelbsti visuon ’et. Aš taip
gi daviau savo draugam” *• pabandyti, 
aš netoli 70 metų arnika us ir mano 
draugai, stebisi, kad išro< v< 'u jauna ir 
jaučiuosi jauna ir aš pak* ‘kuu kiek
vienam, kad Bulgarian j’lerb lea, 
kuri man pagelbsti*.

Bulgarian Herb Tea, jeig i varto- 
sit karštą einant gulti, gre?.' praša
lins slogas, geros nuo reumut ’z.mo ir 
vidupių užkirtiejimo. l’ardt i 'damos 
pas visus aptiekorius — 35c, 75c ir

Quo Vadis, Pavyde?
ARBA '

| . “Krikščioniška” ožiada.

(Tęsinys!

Pastaba—Jei jus norite didft’io 3 
mėnesiams šeimynai pakelio att ’iųs- 
kite $1.25. Adresuokite malk H. H. 
Von Scblick. Pro.*.,- 25 Marvel Bl i lg.»

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
tingis, verčias kęsti. Pasyvus^ 
pavydas yra visada neigiamas 
afektas, kuris organizmo funk
cijas nesujaudina, bet slopina. 
Aktingas .pavydas gali būti ir 
teigiamas ir neigiamas; jis vi
sada iššaukia organizmo funk
cijų veikimų. Aukščiau pažymė
tas Spinozos teigiamas pavydas 
iššaukia naudingų funkcijų 
(pav.t konkurencijos). Pažymė
tas Lietuvos antimorališkas ir 
patologiškas pavydas iššaukia 
tik pendMįngų funkcijų, netei
singų jstatyrhu, teisiško ir ne- 
teisiško smurto.

AR SKAUDA GERKLĘ? 
TERPENTINAS GREIT 
PRAŠALINS SKAUSMĄ

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENF
AKUŠERKA

. Halsted St., kampas 31
AKUfiERKA

Pasekmingai' pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 

patarimal 
moterims

r merginom*.
3113 South 
Halsted St.

3101 
Tel? Ya^dg 1119 
Baigusi \ 
rijo* kol 
ilgai pral 
vusi 
▼anijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se liflį 
gimriy 
gimriynrt ir po 
gimdymo?

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

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

ku še-

Etika 
insyl 
igo 
S 

jata
visokį 

ae pri

moGeriausiai žinomos gyduolę dėl 
skaudamos gerklės, tai yra terpen
tinas. Juo reikia trinti gerklę, jis 
įsigeria per odos skylutes į parau
donavusius giliai raumenis. Prašali
mi tuojau užsikrėtimų ir skausmą. 
Jis tuojau pradeda gydyti skaudamų 
vietų. Tuojau pradeda stimulioti cir
kuliacijų gryno ir šviežio kraujo ir 
gerkle tuojau pagerėja. Vienok, ža
lias terpentinas degina ir turi stip
rų kvapų. Taip, kad deginimas ir 
stiprus kvapas yra prašalintas be 
panaikinimo gydančių jėgų. Naujas 
jo produktas yra žinomas khip 
“TUnPO — Terpentino Ointmontas*S 
Laikykit Turpo pas save dėl išgydys 
mo skaudamos gerklės arba slogų iš 
pirmo pasirodymo. Galite gauti DY
KAI sampelj, l>e jokios atsakomybės 
tik parašant The Glessner Company, 
Findlny, Ohio. Bet jei. jums reikia 
pagelbos greitai, nusipirkite už 35c 
arba 70c, slovikelj Turpo.

Pei

analogijų 'tarp sociologijos ir 
biologijos. Iš čia matyt paei
na ir jo paduodamoji nuomonė, 
kad žydai nėra tauta. Žydų 
visuomeniškumas čia irgi pai
niojamas su biologiškumu. Ben
drai, platesnes (bendresnes) so
cialus formas stengiamasi į- 
sprausti į siauresnes (konkre
tesnes) biologiškas. Įvairaus 
plauko tarsi patriotai tautos 
gyvenime visada bijojo plates
nių socialių formų, nes, jų nuo
mone, tas yra surišta su antro- «*«• « • e • * v e

Psichologišku atžvilgiu 
džiaut, Abraomo ir Saros 
zdyje mos matėme, kad 
dus veda prie ožiados, arba ne- 
teisiligo pateisinimo savo viso
keriopų netobulumų ir nuodė
mių, užmetant atsakomybę už 
juos kitiems (dievui, arba vel
niui, žmogui arba daiktams bei 
aplinkybėms) ir kad negalint to 

' padaryti atnašiagi tikrai tikre
nybei ta ožiadą'kuria tarsi tik

renybę: fantastišką — naivią 
(lSei mistifikuotą — veidmainin
gą, racionalistinę-teoretiškąipologiniu praskiedimu, t. y. žlu

gimu tautos, čia jie netik ne
supranta, kad labiau bendresnė 
padermė (tauta) yra visada 
aukštesnė už labiau konkrerčią, 
bet ir turi dar sumaišę pav., 
Lamarcko ir Darvino transfor- 
mizmo idėjas su išsigimimo ir 
prasuvimo idėjomis. — Mums 
čia svarbu tik pabrėžti, kad 
jie, einant savo klaida, biologi- 
na sociologiją, t. y. stato šią 
pastarąją į priklausomybę są
lygų pirmosios. Tautos gyva
vimą ir klestėjimą jie netik su
riša su vieta, bet ir a^ripoja 
ja; tautos pražuvimo priežastį 
mato tos vietos (teritorijos) 
stokoje. Aukščiau nurodyta, 
kad tas neatatinka tikrenybei.

Socialūs formacijos žūna iš 
priežasties nustojimo atatinka
mų kolektyvinių (šeimyninių, 
valstybinių, pasaulinių, parti
nių) naudingų funkcijų, arba 
nuo įgijimo nenaudingų. Sociu- 
lis pavydas nėra kokios nors 
tam tikros socialės K organizaci
jos funkcija. Jis yra masir^s 
psichologijos afektas. Tuo pat 
metu, kai individualis pavydas 
gali įuti tik pasingas, t. y. ken
čiąs — jaučiąs, sočiaiis — Be
veik visada gali būti tiktai ak-

spren 
pavy 
pavy-

(Bus daugiau)

^DR. HERZMAN™

Saugokitės
Šalčio gą, racionanstinę-i

Snltis reiškia pavojų. Vien nuo pneu- • (Ua(k4 ji mažai teturi 
mnnijo* kasmet miršta 150*,(KMT; Nesu
skaitomos kito# bėdos kjla iš šalčių.

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei- praktišką (kada tįe motyvai Vy
riausiu ir voįkliuusiu būdu. Imkit ~ —
Hill’s Cascara Bronii(lp-Quinino. Jis šal
tį sustabdo į 24 vai., o gripą į 3 die
na*. Jį dabar milinnai vartoja, uos per 
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
Išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka
lia galit gaūPiitą. Visos aptiekos par- 
luodii Hill’s. 
i'ikrai Gauk K^na 30cCA5MRA& ųtlNlNE
įlaudoua Dėžė su paveikslu

valios
motyvų) arba empirišką —

r rauja). Sprendžiant klausimų 
socialiu atžvilgiu reikia paste
bėti dar štai kas.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
-- -------------------------------- ------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Lietu viai Advokatai /M
______  / , 1 įMHHbB IŠTAISOMOS

Geiai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir (akušeris.

Gydo stačias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų^ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektras prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18lh St, netoli Morgan St.

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

[ Dienomis: Canal
* 8110. Naktį
i Drexel 0950 « 
l Boulevard 4136

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 iš ryto Ir |>o 8 v. ▼.

Telefonai* i

RODĄ DYKAI
tiro specialisto ir Jo pagelbinir k.*- 

specialia pasiūlymas yra 'i'Į 
tiktoi trumpam laikui, todėl n iri-Jė- 
Ifokit, atailankykit Jiandien. / įdėlio 
jimas visuomet yra pavojing/e ne- 
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų Ir vyrų kra»- 
Jo ligų yra musų specialumas.

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vija — ateikite 

paa:

35 metai paty
rimo lydyme 
chroniškų vy

rų

Dr. W. R. Register 
Jr Pagclbininkai • 
DRAUGAS KIEKVIENU LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kitnibary* 1203

Kraujo Ligos Gali Būt
Išgydytos 

esate tikras, kad jūsų uis tema 
liuosa ntio Hitų, kurios keikia 
jūsų darbo ir pasilinksminimo, 

kenčiate tylėdami? • Klausykite 
perspėjimų. Slogų, Užkietėji- 

Vidurių Reumatizmo, "Neuritis” 
Skaudėjimo, /'Jervingumo, Ap-

Paralyto, '“Locomotor Ata^ 
Rronchito, Astma, Anemios, 

, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Gruėolų, Skrupulus Ir 

ligas tankiausiai yra netva- 
ir silpno kraujo ir tankiausiai 
gydymu galima išgydyti.

laukit gera ir teisino 
Stvo praktikoj vartoju ge- 
tierum, čirpus. Baktrryn, 
ir specialia “intravenous” 

lydnoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines "60fi" ir •‘914*’, jei yra reika
las.

Rodą Dykai. Kalbame

Darvinas yra patėmijęs, kad 
jeigu kokia nors farmacija 
(organas, funkcija, kirganiz- 

!mas) darosi mažiau naudinga— 
ji pradeda menkSti, 'kadangi 
individui (ar kolektyvui) tada 

(yra patogiau neaikvoti dėl jos 
maitinimo medžiagos, ar bend
rai gyveninio Yęsursų. Iš čia 

Į moksliškai**) išeina, kad jeigu 
kokia nors formacija visai ne
naudinga ji niekados negali at
sirasti, jeigu pasidarė nenau
dinga ji turi atrofiruotis ir 
dingti. Ivaųi tik patvirtinant 
'Darvino biologišką ir sociologiš- 
ką naudingumo «dėsnj, žilos isto
rijos žydų tauta tarpsta ir 
(kiek tas jai buvo kliudoma!) 
dvasiškai ir ekonomiškai stiprė
ja (Lietuvoje bent ant tiek, 
kad fššapkti “krikščipniško” pa
vydo). O fas atsitinka, be abe
jo, dėlto, kad toji tauta yra pa
saulinio naudingumo 
Jeigu jos buvimas 
butų netik žalingas, 
neutralus, tai ji iš
padermės (ką atsimena 
poetiška biblija, bet ir moksliš
ka istorija) nebūtų išaugus iki 
daug milioninės tautos. Tada, 
žinoma, ir jos likimas butų pri
klausęs nuo visokių “krikščio
niu”, antisemitų ir “neantise- 
mitų” ir tada^ji, jei nebūtų pa
ti pradingus, kaip daugelis ki
tų jai vienmečių ir net daug 
jaunesnių tautų, ji butų jau se
nai pasmaugta net paprasčiau
sioje kovoje už neapykantą. 
Bet tame ir dalykas, kad ji yra 
pasaulinės visumos organizmas. 
Nors kunigas Vygandas “Lietu- 

'•vos” 114 No. ir sako, kad žydai 
neturi teritorijos ir už tat jie 
nėra tauta. Bet kunigas nesu
pranta, kad tos tautos teritpri- 

ija — pasaulis,, nes ji pasaulinė 
tauta. Jo visumoje ji gyvena 
bendrais organizmų ir kolekty
vų biologijos ir
naudingumo dėsniais.

■dėsnius Vumklunksams 
I griauti...

Visai kas kita patys vum- 
įklunksai. * . ' •

Vygandas* tam pačiam “Lie
tuvos” 114 No. pranašauja, kad 
be Vilniaus teritorijos lietuvių 

■tauta ilgainiui išsigimsianti j 
kokius tai begalvius degenera
tus — getmafroditus. Ilgai ne

jaukus šiandienykščiai “krikš
čionys”, galima sakyti, jau 
;yra to pranašavimo pirmieji iš
sipildymai. Tikėsime, kad jie 

• bus ir paskutiniai. Bet čia ne 
IVilniaus teritorija kalta. Tau
pos išsigimimas niekad nepaeina 
nuo vietos (teritorijos) stokos. 
Socialės degeneracijos priežas
timi, arba “priežastimi 
gresyvės evoliucijos būna 
naudingumas funkcijų,
maitinimo, arba resursų egzis
tuoti ir tik biologijoje — sto
ka vietos” (teritorijosiO)). Vy
gandas turbut mano, kad lietu
vių tauta gyvena ne socialiu, 
bet biologiniu gyvenimu, arba 
daleidžia perdaug nemokslišką

K. GUGIS
ADVOKATAS» I

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St.. Room 1111-12 
‘Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1316

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A DVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

‘ Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos vibuąse teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičJams

Ar 
yra 
dėl 
Ar
Gmnt4>-< 
m<> 
Galvos I 
kurtimo. 
xla". Brn 
Skaudulių, 
Pas. didinimo 
kitns

geru
Ateikit ir

lydy iuą.

va-Valandos nuo U ryto iki 5:30 
karo kasdien. Ularninke, Seredoj ir 
Subatoj iki S vai. vakare. Nedėtoj 
ir Šventomis dienomis nuo 9 ryto Utį 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N.* Dearborn St., Chicago

Serganti Žmonės
Jei norite u»« 
rimti paRell'4 
nuo savo ken
tėjimų eikite 
j naujai |h- 

teigtų 'EURO- 
riNl-AHJiRJ- 
K O N I S K A 
SVEIKATOS 
ATGAVIMA 
-“LINCOLN 

M K D I C AL 
INSTITUTE", 
kuriu yra |- 
rvnatas vė- 
liaimios ma<l<*< 
marinomis ir_
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta iš 
Mes taipgi turime gyduole* profe
soriaus Ehrlich’o 606 ir 914 Oficia
lia Vokietijos Prirciųrimn*. Kadangi b®-* 
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, {leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
j kraujų. Sis gydymas, jei reikiamus ai 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaiAta nei minutės laiko nuo 
daria,. Svarbi tusias gydytojas — DR. 
BOWES x pripažintas specialistas per- 
duugel| mietų tarpe gydytojų, teikia as
meninį prižiūrėjimų prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, . nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, iuilų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių Ilgų.

DYKAI X-RAY EGZAMINACIJA ir 
kraujo išbanjymaa laboratorijoj, taipsi 
aisutLsrrso, tikrai aurualme prlclaatj

Mu.»U kraujo ai-audimo m*»m- 
ratas niekuomet neapvilia. Mu*ų kai- 
no.s ūž Kytlymą labai mažos ir Jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyk it savo laikų ir pinigų, nes per 
tolimesni laika visvien juk ateisit | mū
sų įstaigą. Ml*s pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę su kitais gydyto
jais. Ai yra jūsų «roga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

z DR. B()WE8 
SPECIALISTAS IR MEDIKAUS 

DIREKTORIUS
8 South Clark St. 

2-rad a ugi tas 
Viriui Triangle Reatauranto 

Sekamos durys nuo ’Astor teatro 
OFISO VALANDOJ ' Pariedėly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5 tjiO 
yakare. Utarninke. Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki X vakare. Nedėliomis ir 
šventėmis iyjo 10 Uii 12 di^ną.

gyduolėm!* dėl pagelbėji-

'■> kitų žalių, 
gyduoles 
ir 914

veiklius, 
pasaulyje 
bet nors 
nedideles 

netik

JOHN KUCHINSKAŠ
LAWYER

■■  .............................. ——— <

JOHN B. BORDEN,
(Jojm Bagdziunas Rnrden) ’ 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVaslungton St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 Iki 9
Telephone Rooeevelt 9090 

Namų Telefonas Kepublic 9600

j. P. WAITCHFS '
ADVOKATAS

Koselando Ofisaa:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Y^pds 4681 1

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Abhland Ave^ 2 leboe 

Cijicago, UlinoiM
Specialistas džiovos .

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ikifl2 vai. ryte, nuo 2 iki
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vadx»- 

<los ryti _ _
Telefonas Midway 2880

4 vai. po pjet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
iki 12 vai. po piet.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
463( S'o. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų. 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis1 nuo 10 
iki 15! dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

* —=
Tel. Boulevard 0587

DOW1AT—SASS

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. V. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vĮal. vak. Nedėliomb nu* 

8 iki 2 vai. po pietą.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vitkumis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

A. L.THOMAS \
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
‘ Tel. Pullman 7097
Veda bylas visuose teismuose, 

Abstraktai, morgičiai.

Tel. Dearborn 9057

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9.i 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia* viso
kias legališkas popieras.

sociologijos
O tuos 

nesu-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Ylyde Park 8395

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

su-No. 2465 Pritinkantis fasonas 
ir panelėms, 

graži suknelė, 
metų, 36, 38,

augusioms moterims 
Labai paprasta,, bet 
Sukirptos micros 16 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie
tai reikia 3% yardo 40 colių mate
rijos ir l/j yardo skirtingos materi
jos apikakliui ir rankovėms.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa

re- 
ne- 

stoKa

Norint gąutl vien_ 
nurodytų pavyzdžių, prašome iš! 
paduotą blankutę arba priduoti 
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
Mildai parašyti *avo vardą, pavardę 

4r adręsą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasoe ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Ifikirpk šj kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar i sto- 

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau pet- 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 paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sąramai; ,

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.

Atitirpk čia

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30—

- 8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1198 
Namų telefonas Pullman 0349

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding-8683 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare 

Kasdien

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
!
N
M
M 
M

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Westem Avė.
Valandos:

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland * Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ate. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.
—M—M— l

9) J. Demoor, J. Massart, E. Van- 
dervelde, — “Regresyvė evoliucija 
biologijoje ir sociologijoje”.

10) Žiur. “Regresyvė evoliucija

IMPERFECT IN

'NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...---------
Mieroa---------------------- per krutinę

ORIGINAL

4VPc°RPORAT,oN
PRESENT FOR

UNITED PR0FIT-SWlW?Ol\ 
SENDJHLI^ MA E PAI D TO

RING CORPORATION

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelia
LIETUVYS DENTISTAS

4712 So. Ashland Ave^ 
near 47th Street i 

CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 *
DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezideųčijos tel. Drexel 9191

Dr. Az A. Rotb
Rusae Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistus Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chieage 
krti 31st Street

7—8 vak. Ne- 
10—12 dlea.

Valandos, 
dėliomis ir

3 po piet.

Optometriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampa* 47-to» 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Speciąlistas moterų ligų

1724 So.jLoomis, kampas 18 Ir Blae 
island. Cfiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonai Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phbne Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 8 ild 8 v.

,1. nuo 2 iki 4 kasdien.

Dft. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentistas 

Prieinamos Kurios 
4930 W. 13th St. 

Valandos 9-12, 2-4, 6-9 
Ph^ne Cicero 49’ Cicero

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 Weet 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828 >, ........... ..........................



EurotasIš Kauno Padang
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Edltor P. GRIGAITIS

(Sekant Petrą Veinberg’ą) \

NAUJAS DIKTATORIUS: GRAIKIJOJE

PER PUSĘ METŲ RENGTAS PERVERSMAS

ITIES

vis aštresnes ir

) degtinės kad (Bus daugiau)

mi

L. Merikontas.

Kaunas

Matomai, klerikalų galva 
kad jo konfratai f>ertoli

$8.00 
4.00

Bulgarijos ministerių kabinetas 
(Zankovu) priešakyje atsistatydino, 
vesta demokratinės partijos atstovui, Liapčevui

hono- 
buvo

^Plungės vikaras;
Liudas Gira; valst.

tulhs Mariam-
Tada bra ir po-

panašiai kaip Stambulinskis

šeimininkei. Rachials

grija, Italija, Ispanija), neatsikratė savo bėdų, bet tiktai, 
laikinai jas paslėpė nuo svieto akių.

Diktatūra gi dar gamina kraštui naujas bėdas. Jeigu, 
pav. graikų Pangalos ims, kaip jisai žada, siekti prie to, 
kad padarius savo krašto karinį laivynų stipriausiu ryti
nėje Viduržemio juroje ir savo kariuomenę stipriausia 
Balkanų pusiausalyje, tai neilgai truks, kol jisai sukels 
bent pustuzinį valstybių prieš Graikiją. Ir ką jisai tuo
met pradės?

Jo “giminaitei” susilaukus kū
dikio, jis turėjo tiek sąžinės ir 
pilietiškos drąsos, kad prisipaži
no tėvu esąs, užrašė savo vardu, 
o dabar Klaipėdoj ir šliubą su ją 
paėmė. Taigi turime poną gu
bernatorių su ponia gubernato- 
riene. v’

Žiliui dabar reikėtų neatsilikt 
nuo kitų eks-amerikicčių kuni
gų: Augustaičio, Dūrio etc., ku
rių oficialūs šeimynos jau po ke
lias dusias sudaro!

— Nemokėkite kunigais al
gų, nestatykite vienuolynų, baž
nyčių, atstovybėms rūmų — rū
pinkimės bedarbių reikalais ! 
Tik iš Lenkijos Lietuvon impor
tuoti jėzuitai ir demagogai gali 
taip elgties! Vienok kaimiečiai 
šaltai protaudami sako: > \.

— žydas muša — žydas rė-

18.00
47.00
>8.00

100 N. LaS’allc St., (’hicago, III 
arba prie vietinių ągentų

mm
što apsaugos min. — Vabalnin- kės 
kų probaščius; susisiekimo min 
— Šiaulių pralotas; Vidaus rei 
kalų min. — 
Švietimo — 
kontrolieriuj 
polės vienuolis. ' 
piežius palaimins

Tūlas juokdarys pranašauja, 
kad jeigu klerikalai pavasario 
rinkimuose Seiman didžiumą at
stovų laimės, tai būdami aprū
pinti dar trims geriems metams, 
sudarys tokią vyriausybę:

Prezidentas — kun. Purickis,
kun.

Gudrus tie musų kademai: 
kuomet visa šalis pamatė jų žu- 
likystes, tai kunigai Vilimas ir 
Šmulkštys sušuko savo spaudoj 
ir seime: x

Tuo pačiu laiku, kai Bulgarijoje žiauri, diktatoriška 
valdžia sugriuvo, tai kitoje pietų Europos šalyje, Graiki
joje, įsikūrė gen. Pangaloso diktatūra.

Užvakar, armijos karininkai Atėnuose (graikų sosti
nėje) iškėlė gen. Pangalosui bankietą, ir tam bankiete 
jisai pareiškė Valdysiąs kraštą, “kaipo diktatorius”. Par
lamentinė valdžia, šito naujojo diktatoriaus nuomone, 
esanti netikusi, vedanti kraštą į pražūtį. >

Šis perversmas, matyt, buvo rūpestingai prirengtas 
iš anksto, nes bankieto dalyviai, išklausę gen. Pangaloso 
pareiškimą, padarė jam dideles ovacijas, o iš kariuome
nės garnizonų visoje Graikijoj tuojaus atėjo karšti pa
sveikinimai diktatoriui ir pasižadėjimai jį remti.

nių. Musų ponai, ynat, daugiau 
^ulinties moka h’ serga manija’moj 
akademizaVimo: taip “įdomiai’ 
rašo, kad. ne x tik paprasti grieš 
ninkai piliečiai neskaito, 
rašytojai vienas antro straips
nius gromuliuodami riaugsi. Tik 
esdekų ir liaudininkų spausdb 
niai ir populiaraus mokslo žur
nalas “Kultūra“ šiandien Lietu
voje plinta.

Vienas diktatorius daugiaus ar mažiaus tam suiru
siam Europos kampe didelio skirtumo nedaro.

Diktatūra nėra konstruktyvia, budavojantis dalykas. 
Visur, kur ji iki šiol buvo, ji parodė tiktai neigiamus vai
sius. Diktatūra nepataisė nė vienos šalies padėties; jeigu 
kuri šalis nesugebėjo išsiristi iš savo keblumų demokra
tinės politikos keliu, tai nė diktatūra jai nepadėjo. Šalys,

Stambulinskio valdžia buvo diktatoriška, todėl dau 
gelis žmonių pasitiko jos nuvertimą su džiaugsmu.

Naujas ministerių kabinetas, kurį sudarė prof. Gan 
kovas, prižadėjo visuomenei atsteigti piliečių teises ir vy 
kinti demokratines reformas. Todėl pradžioje jisai ture 
jo žmonių pritarimą. Bet vėliaus ir šita valdžia ėmė var 
toti 
aštresnes represijas prieš savo, politinius priešus. Tatai 
iššaukė pasikėsinimus prieš įvairius valdžios atstovus ir, 
pagaliau, baisią tragediją Sofijos katedros bažnyčioje, 
kurioje žuvo keletas šimtų gyvybių. Del Šitų teroro dar
bų valdžia suėmė ir sušaudė daugybę kaltų ir nekaltų 
žmonių.

Tomis bausmėmis tečiaus valdžia neįstengė numal
šinti kraštą. Kelios dienos atgal buvo paskelbta amnes
tija poįitiniems kaliniams. Dabartį pasitraukė ir pati 
valdžia.

Musų aviacijos viršininkas, 
rusas generolas Kravcevičius, 
labai nekenčia gabesnių lietuvių 
karininkų. Chicagietj vyr. Įeit, 
aviatorių Darijų jis persekioja, 
kad tik pastarasai nebūtų įsius
tas į aukštuosius aviatorių kur
sus Anglijon: ton vieton jis ru
sus proteguoja. Kuomet Dari
jus lankėsi su Lietuvos futbolo 
komanda Liepoj uj, tai latviai 
aviatoriai jam padare ovacijas, 
davė skraidyt hidroplanu etc. 
Tartie gen. Žukauskas įžidrėjo 
“sauvališkumą” ir paskyrė Da
rijuj 30 dienų daboklės. Avia
cijos karininkams lietuviams už
protestavus, generalis štabas 
atmainė* vyriausio armijos vado 
parėdymą.

Vilkaviškio apskrities valstie
čiai savo suvažiavime išnešė re
zoliuciją prieš valdžios spe
kuliaciją kelių taisymu, prieš ja
vų importavimą iš užsienių, 
prieš atskirų biznierių protega
vimą, prieš muitus žemės ūkio 
padargams, prieš spaudos ir su
sirinkimų varžymą ir prieš pa
razitinių jėzuitų importavimą 
Lietuvon. .

kultas kito žinomo poeto—Bai
rono, ir šeimininkė susipažinu
si su Heines kūrimosi, jo bu- 
du, nusprendė, jog jis yra tik
ru pasekėju autoriaus “Čaild- 
Harold” Vokietijoje Ir draug 
•su Kachila Varnhagen greit iš
platino jo garbę. Baronienės 
“ratelis”, kuri pati buvo ra
šytoja,, irgi susidėjo iš žymių 
veikėjų literatūros, meno, gam
tos ir kitose srityse, taip kad 
Heinei buvo malonu ir čion 
lankytis. Taip-pat daug įtek
mės Heinei turėjo ir universi
tetas, kame dėstė tokie savo 
dalyko žinovai, kaip filosofas 
Regelis, juristas Hans, sanskri- 
tologas Ropp, estetikas Volf. 
Žymiausias jų. įkūręs savo mo
kyklą, buvo Regelis. Heinė 
tapo kartu pasekėjai garsaus 
filosofo. Tiesa, paskiau jis 
juokėsi iš tos filosofijos, iš jos 
atitrauktinumo ir neaiškumo, 
išto, kad ji keitė gavus žmo
nes į idėjas. Bet tame pusiau- 
atsimetime nuo Regelio, nebe 
įsikišimo čion viepo iš palinki
mų Heines 
pasaulyje, dargi iš brangiausių 
dėl jo, turėjo rolės specialinės 
aplinkybės, pavyzdžiui, noras 
pasiteisinti nuo mesto jam tuo 
kart apkaltinimo, kad jis nuo 
ateizmo sugrįžo prie deizmo. 
Po teisybei gi, Regelio filoso-

DIKTATORIšKA CANKOVO VALDŽIA 
REZIGNAVO.

Bėgyje 1925 metų Lietuvoje 
nusižudė apie penki Lietuvos 
armijos karininkai: kapitonas 
Zabarauskas, Įeit. Matulionis 
etc. Daugiausia nusižudymų ki
lę iš priežasties klerikalinio nei
gimo Lietuvos laisvės iškovoto- 
jų" Spauda tų skaudžių įvykių 
čia netur teisės aprašyti: pami
rki, kad “staiga mirė”, ir tiek.

gaudomas giminingais mintimi 
jaunais žmonėmis (pav. poetu 
Zimmermanu) jis -dar labiau 
praplėtė savo .proto akiratį. 
Be to, jis energingai dalyvavo 
organizacijoj “Draugija kultū
ros ir mokslo žydų”, kurios 
dvasia buvo žinomas vokiečių 
žydų reformatorius ir filosofas 
Mendelsonas, Lesingo draugas. 
Tos organizacijos tikslas "bu 
vęs derinimas “tarp istorinio 
judaizmo ir naujausio mokslo, 
apie kurį sakė, kad* jam busią 
lemta su laiku valdyt visą pa
saulį’. Heinė atsinešė prie to 
ratelio ant tiek, karštai, ant 
kiek su pajuoka ir neapykanta 
vengė visokių santikių su ta 
Berlyno žydi j a, kuri arba fa- 
natingai laikėsi tradicinių nu
rodymų, arba pirmoj vietoj sta
tė prekybinius interesus; jų 
nepraleido beveik nei vieno po-t 
sėdžio, vienu tarpu buvo net 
•sekretorium įr kadangi čion 
žydų klausimas buvo svarsto
mas bendrai su moksliniais, po
litiniais ir socialiniais klausi
mais, tai suprantama, kad tas 
poetui galėjo duot daug nau-

Politinės žvalgybos viršinin
kas p. Račys (gal giminė Brdok- 
lyno dolerių specialisto?!) paši- 
šaukė ištardymui valstybinės 
spaustuvės linotypų skyriaus 
vędėją, buvusį Chicagos Birutės 
pirmininką, p. Kvietką. įtarė 
bolševizme. Mat, Kvietką labai 
myli darbininkai ir jo vardu
vėms net aukso laikrodėlį pado
vanojo. Tik vyriausis spaustu
vės vedėjas nori Kvietką išėst, 
kadangi pastarasai ne kademas. 
Bet ir Račys chicagiečio neįkan
do. Mat, Kvietką savanoriu 
tarnavo Lietuvos kariuomenėj, 
dalyvavo Klaipėdos sukilime, o 
kuomet valst. spaustuvės dar
bininkai streikavo ir laike strei
ko nedirbdami gaudavo iš “kur 
tai” dubeltavą algą, tat Kvietką, 
būdamas kariuomenėj, dirbo 
spaustuvėj.

Diktatūros paskelbimas Graikijoje žymios atmainos 
to krašto valdžioje nepadarys. Tas asmuo, kuris dabar 
priėmė diktatoriaus titulą, jau nuo praeitų metų birželio 
mėn. stovėjo valdžios priešakyje ir valdė kraštą ginkluo
ta jėga. , j .

Ginkluota jėga jiąai yra ir nuvertęs pirmesnę (Mi- 
chalakopouloso) valdžią.

Pangalosui bediktatoriaujant, Graikija nesenai bu
vo užpuolusi Bulgariją, ir tik energinga Tautų Sąjungos 
intervencija sulaikė tarpe tų dviejų šalių karą. Dabar gi, 
priėmęs jau ir “diktatoriaus” vardą, gen. Pangalos gal 
stengsis vesti dar griežtesnę militarizmo politiką. Bet 
kur jisai su ja nukeliaus, tai klausimas.

Bulgarijoje.
Prof. Cankovo, kabinetas buvo atsiradęs po to, kai 

armijos karininkai sukilo prieš radikalių valstiečių va
do, Stambulinskio, valdžią ir nuvertė ją.

Naujas Klaipėdos gubernato
rius kunigas žilius all right vy
ras:

viešpatavo kultūros*) “Faus
to“ autoriaus Gėtės, čion Hei
nė rado progos vidujiniai at
silsėti, kas buvo svarbu jo' api- 
rusiems nervams. ’ Baronienės 
Hohenhauzos rately viešpatavo l,oe^as dirba išnaujo v 11 i • i v-* i • mnfn kalondai/A mSnmj

Entered as Second Clase Mat te r 
M ar c h 17th, 1914, at the Poet Office 
®f 7hic*go, III., under the act of 
Mcpth Žnd 1879.

NAUJIENOS
The lilhuanien Daily New» 

ftuliihed Daily Except 
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Įdomu sulygint oficiozą “Lie
tuvą” jos formatu ir turiniu su 
Chicagos dienraščiti “Naujie
noms”: “Naujienos” daug dau
giau ir įdomesnių straipsnių 
duoda už Kauniškę “Lietuvą“ 
nežiūrint į. tai, kad “Lietuvą” re
daguoja 8 riebiai apmokami 
žmonės: Jokantas, Purickis, 
Bagdonas, Jocaitis, kun. 
maitis, Kuzminskis ir Co. 
šaliniems bendradarbiams 
raštus gausiai iš valstybinių 1^-1 
šų apmoka, o vistiek ji dvokia 
sausu činauninkišku cirkulioriu.' 
Ją visurft>rukant, skaito vos keli, 
tūkstančiai žmonių, prie 2% mi 
lionų populiacijos 
“Naujienas prie 800,000 Ame- susipažino su žymiausiais 
rikoje gyvenančių lietuvių jas | inteligentais. Daugiausia nau- 
skaitę, jei ne kelesdešimts, tai Idos tai atnešė. įvairus inteli- 
bent keliolika tūkstančių žmo-igentų rateliai, kurie buvo lyg 

vazomis toj protinėj dyku-

min. kab. pirmininkas 
Krupavičius; užs. reik. min. — 
kun. Šmulkštys (mat jis kalba 
“cik dzūkiškai”); finansų min. 
—^kun. Vilimas; žemės ūkio

Pilviškių klebonas; kra-

. Į “L. žinių” gruodžio 12 d. 
iškelta klausimą, kur randasi 
buv. fin. min. Seimo pirminin
kas p. Petrulis, kurs nuo pat 
budžeto svarstymo pradžios Sei
me ^nebesirodo, “Elta” gruodžio 
17 d. pranešė, kad esąs išvažia
vęs į užsienius, lydėdamas ser
gančią žmoną į Šveicarijos ku
rortus. šios dienos “Eltos” pra
nešimu p. Petruis grįšiąs gruo
džio mėn. gale. Verta pastebė
ti, kad Seime oficialiai apie tai 
nieko nežinoma. Klaipėdos 
“Volksst.” prie šios žinios pra
neša, / kad p. Petrulis nesenai 
pirkęs Uljanovo dvarą už 18,000 
dolerių (180,000 litų!)

(L. ž. No. 286)

Pristatydami valstybinių ru- 
rių, musų ppnai save apsirūpino 
kurtožais ir komisijomis. Da
bar griauna ir vėl uždirba: vos 
baigtiems finansų ministerijos 
rūmams griauna sienas ir daro 
auditorijas universitetui; vos 
baigtai spaustuvei griauna sie
nas ib ruošia mokesnių depaft- 
mentui vietą.

1739 SoAth Halsted Street
Chicago, IU.

Telephoee Kooeevelt 8590

Berlyne tuo laiku siautė po
litinė reakcija, taip pat kaip iv 
visoj Vokietijoj. Knygos ir 
laikraščiai stengėsi vengt po
litikos, pasitenkindavo tik ma
žais skandalėliais, teatrų recėn- 
zijomis ir disputais apie “eti
ką”. Kai karštagalviai vokie
čių buržujai įsiskaitė apie teu
tonų buvusią galybę “glamžė- 
si purpuriniu ploščiumi vokie
čių heroizmo” ir rengėsi juomi 
išeiti išdidžiai pirmyn, —, iš
bėga scenon “by koks politinis 
figeras” ir uždeda ant galvų tų 
patriotų-herojų “kvailio kepurę 
su skambalėliais”... Taip piešė 
tų laikų politiką Heinė, nei 
kiek neperdėdamas, nes valsty
bės savo “biurgerius” mainė 
arba net pardavinėjo, kaip pre- 

... Suvaržyta mintis stengė- 
prasimušt kur nors kitur, 

ir mes matome,' kad tuo laiku 
Berlynė buvp daroma viskas, 
kad tik klestėtų “menas” ir 
linksmumas”. “Opera, teatras, 
koncertai”, assamblejai, puo
tos, dažni vakarai, maži mas
karadai, spektakliai ir t.t. — 
štai musų svarbiausios žiemos 

Seimo kademai nutarė atsiust pramogos”—rašė .Heinė. Išsyk, 
Amerikon Viešvėnų strielčių> kaipo • provincionalas, ir pats 
kun. Dagilių. Look out, laisva- Heinė metėsi tan gyveniman, 
maniai! Sausyje pasimatysi te, | to liaus gi jam tas viskas nu

sibostą, piratas karštis praeina 
ir tie “linksmumai” teduoda 
jam medžiagos tik satyrai. Net 
pats miestas, savo ilgomis, tie
siomis gatvėmis, su vienodais 
namais lyg7 jie butų buvę sta
tyti noru vieno žmogaus ir 
toks miestas, kad “jei jus no- 

j rotumėte pamatyt jame ką 
nojs tokio bė apmirusių namų 
ir berlyniečių, tai jums prisieL 

lį“ į tų apsirūpint keletu butelių 
poezijos*)”

Bet vistiek Berlyno gyveni
mas davė jam naudos, nes be 
šalto mokinimosi jis susidūrė 
ir su pasaulinėmis filosofinė
mis idėjomis, iš uždaryto stu
dento kambarėlio jis papuolė 

Chicagos į visuomeninį sostinės gyveni-

Popiežiaus ir lenkų išATlniaus 
išprašytas arkivyskupas Matule
vičius, pribuvęs Kaunan, padarė 
vizitą liaudiilinlyų vadui Sleževi
čiui, 
mato, 
nu'sifašistavo: jei nori išvengt 
Lietuvai tragedijos, reikia Mi- 
duot pagarbą ir klausyties opo
zicijos.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas i Koosevalt 8590.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

z > Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ai\t Jūrių 
Puikus trečios klesos kambn- 

riai, tiktai statomoms 
TEN IR ATGAL 'II KIETAI 
NUŽEM INTOM IS K AINQMkS 
Del fnformacijų atsišaukite pas 
NORIU GERMAN

Kas dėl ratelių, tai jų prieky 
-kaip tas buvo ir “solonais*< 

bet ir XVIII amž. — buvo daugiausia 
moterys, iš kurių ypač pasižy
mėjo Rachil’a Varnhagen fon 
Enze ir Eliza Hohenhauzen 
Rachila Levin, duktė turtingo 
žydo pirklio, paskirus ištekėjil
si už žinomo rašytojo ir kriti
ko Varnhageno von Euze, buvo 
gabi, ir net genialč, be to la
bai gero budo moteris'. Pas ją 
lankydavosi kaip pirmaklasiai 
veikėjai, taip ir pradedą talen
tai, jų tarpe ir Henricha^ Hei
nė, pradėjęs čion lankytis pir
mais mėnesiais po savo pribu
vimo Berlynan. Progą tam da
vė rekomenduojąs laiškas vie
no šeimininko draugų. Išsyk 
beveik niekas nekreipė domės 
į išbalusį ir ligotą jauną žmo
gų, bet po kelių mėnesių jau 
jis užima ten vieną iš svarbiau
sių vietų ir turi laimės patikt 

rately

Be to, Heinė neapleisdavo nei) 
įvairių orgijų, kompanijoje) 
“pijotingų, bet kvailų “žmonių1 
ir kadangi jis negerdavo, tai 
didesnę rolę jam vaidino mote-! 
rys. Ypač po žinios, kad Amą-' 
Ii ja ištekėjo už Fridlendero, ir 
kad ji jau ne mergaitė, bet 
Fridlenderienė, tas dar ji la
biau stųmė į beprasmį, tukš- 
mhgą gyveninių- Iš to susi
graužimo parašė Heinė dauge
lį eilių, kurios skambėjo labai 
sk landžiai
ši eilė “Ein Jungling leibt ein 
Mi dehen” , (Jaunikaitis myli 
mergaitę) užsibaigiančią rieš

ingais žodžiais:
Das ist eine alte Gęschichte, 

, JJoch bleibt šie immėr neu,... 
(Tas yra senas nuotikis, vie
nok jis lieka vis nauju). Dalis 
tų eilių, draug su kitomis, pir- 
miaus. parašytomis, pašildė 
skaudoj 1821 metais, g! tų me
tui gale, su kaikuriais papildy- 
mąis jos išėjo atskira knygute.- 
(Jž tą knygutę Heinė gavo nuo 
leidėjo Maurero > keturias de
šimt ekzemplioriųę kaipo 
rarą; tai, palyginimai,

15 pūdų sidabro užsienin išleidęs 
pats fin. ministeris.

Prie įdėto “L. ž.” 283 n-ry 
soc. (tpm. paklausimo dėl sulai
kytų Virbalio stoty keleto dėžių 
su sidabru, muitinės viršinin
kas “Lietuvoj” duoda įdomų pa
aiškinimą. Sidabro buvę sulai
kyta apie 212 klgr> prieškarinių 
rusų ir vokiečių monetų. Si
dabras sulaikytas muitinės ir 
geležinkelio stoties policijos že
mesniųjų tarnautojų ir tai dėl 
vežusio sidabrą asmgns (kas jis 
toks?) neapsižiūrėjimo. Ka
dangi tasai asmuo, turėjęs finan
sų ministerio leidimą, tai sidab
ras jam grąžintas ir išleistas į 
užsienį. Paklausime paties p. 
ministerio pasiaiškinimo.

[L. Ž. No. 2867]

gana geras atlyginimas, po to 
B kai kilas ’garsils leidėjas Brok-Hanricho Heines ■ giranmi

'atsiliepė teigiamai, taip Varu- 
' hagenas nurodant pilno savys- 
;tovumo tose eilėse ir ant su- 
1 gebėjimo valdyt paslaptis liau
dies kūrybos, Zurmermanas nu- 
rodo į tai, kad Heinė minąs vo
kiečių poezijoj naują kelią, 

lanonimis kritikas praveda pa- 
iralelę -tarp jo ir Bairono... Pa
drąsintas- tokiais atsiliepimais 

r 1823 
pasiro- 

, do spaudoj jo dvi tragedijos, 
. “Almanzor”* ir “Zutermezzo”. 
, Pirmoji iš tragedijų buvo pra- 
. dėta, kaip matome, Getingene' 
» • antroji pradėta ir baigta Ber- 
. lyne po tris dienas. Kaip iš 
, dramatinės pusės, taip ir kitų 
, atžvilgių abi tuodvi pjesos blo

gos. Bet įš lyrinės pusės la- 
, bai vykusios ir turi jos svar

bos dėlto, kad jose išlieta vi
dujinis poeto gyvenimas ir 

, pažiūros. Tragedija “Alman
zor” galima vadinti net ir Hei- 

, nes autobiografiniu bruožu, 
ypač kas liečia jo meilę su 

, Amalija, be to jis prisidengęs 
musulmonu išlieja satyrą ant 

, tų žydų, kurie dėl asmeninio 
, patogumo perėjo krikščionybei!, 

be to išdėstoma i? neapykanta 
prispaudėjams,, čion atvaizduo
tiems dėjea cenzūros, pavidale 
Ferdinando ir Izabelės*)... Ne
sulyginamai aukščiau stovėjo 
eilių rinkinio priedas “Lyris- 

( ches Intermezzo” — kame lįei- 
, nė* pasireiškia aiškiu lyriku. 
, Šios eilės galutinai užtvirtino 

jo garbę į^aipo poeto. Bet be 
savo poetinio darbo jis dar daž
nai, kaip privačiai, taip ir ku- 

, riniuose išeina prieš tradicinius 
( klausimus, kaip tai religijos, 

doros ir papločių. Bet užtai 
jam teko nukentėti daug užsi- 

. puldinėjimų ir priekaištų, nuo 
kurių jam reikėjo kentėt net 
lig pat mirties (ir net po mir
ties). Tuo laiku jam teko, kaip 
nuo senosios žydų partijos, 
kuri jam negalėjo dovanoj už 
epigramas ir pajuokas, įžiū
rėdama jame antižydišką nusi
statymą, taip ir iš dvivėidos- 
puritaniškos vokiečių spaudos, 
kuri matė’ VAlmanzore” anti- 
kfikščioniškas tendencijas, ir 
kuri išeidavo , prieš jį bjau
riausiais prasimanymais.. Tas 
dar į jį labiau Veikė, nes tai at
siliepė ir į privatį gyvenimą, 
ypač į o materialę pusę, kuri 
beveik išimtinai priklausė nuo 
turtingo :!*des Sa’.i Hei- 
nčs Gi tarr. Sala aonul s.e.’io- 

I

sios žydų partijos nariai ir ne- 
kurie Harrio giminaičiai sten
gėsi jį perstatyk kaipo lengva
būdį ir vėjavaikį. \Beto ir pats 
dėdė matė, kad iš jo gnninai- 
A,j tcsinirikis neiš'?c ir kad 
jo pinigai nueis vėjais. Pats 
Henrichas Irgi dažnai'* susipy
kęs užgaudavo dėdę, kartais 
vaitodamas net tokiuą posakius, 
kaip “žinai dėde, pas tave visas 
gerumas yra tame, kad nešioji 
mano pavardę”. Nors jis gaū- 
dava kashiet 400 dderių ir dar 
priedų, ir ekonomįskai^gyven
damas būt galėjęs pasikankin* 
ti, bet kadangi jis pinigus me
te kur pasisukdavo, tai nenuo
stabu, kad pas jį firiftnisnis 
klausimas v’sados buvo “pra
keiktu K’ausiniu”. Prie tų vi
sų no nalcv ūmų'dar jam prisi
dėdavo dažnus nervų suir.mas, 
būtent galvos. (skaudėj m»a$, 
kurs juo to? i , xjuo .! tr'si 
smarse mis. .

* Uisimokėjimo kaina 
Chicago je — pafltu;

Metanas ....................... .. ........
Puaai metų ___ __ ___ __.
Trims minėdama ------- JI.
Dviem mAaerlams ___
Vienam mlneaiui ________

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija................ ........
Savaitei ______ __________
Minėsiu! .................... ............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
* paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Apkaltino legisla- 
turos narį ... i •

Grand jury vakar išnešė ap
kaltinimų prieš advokatą ir 
valstijos legislaturos narį įtarty 
\Veisbrod ir du detektyvus. 
Juos visus kaltina, kad jie pri
ėmę kyšį ir išvilioję iki $1,543 
iš Joseph Gould.

Prohibicijcs direktorius Yel- 
lovvley vakar atėmė permitus 
prirašinėti degtinę iš dešimties 
Chicagos ir penkių Nacine, 
Wis„ daktarų. Tarp tų dakta
rų nėra nė vieno lietuvio.

Septynios aptiekos irgi nete
ko permitų laikyti ir pardavi
nėti alkoholį.

Sportas
POŽĖLA SUTINKA RISTIS 

SU SARPALIUM

Požėla sako-jog Sarpalius 
pertoli nuėjęsp^ bemokindamas 
jį. Kad padaryti visam tam 
galą. Požėla viešai praneša, jog 
jis su Sarpalium sutinka ristis 
amerikonišku stilium iki galuti
nos pergalės.

,‘Aš esu daug lengvesnis”, 
sako Požėla, “ir todėl savo čem
pionatą nepralaimėsiu. Bet jei
gu aš laimėsiu ristynes, tai 
Sarpalius sudėjęs savo ‘ting- 
sus’ į baksiuką galės važiuoti į 
Pennsylvaniją pas mamą.” —Z.

Lietuvių Rateliuose.
Visuomenės Darbo Są

junga stoja darban
% t • I

Su ateinančiu sekmadieniu pra
dės visą eilę mokslinių pa
skaitų.

. z.

Nesenai susikurusi Visuome
nės Darbo Sąjunga jau stoja 
darban. Pirmiausia pradeda su 
rengimu prelekcijų, o toliau 
seks ir platesnis veikimas.

. Prelekcijos prasidės ateinan
tį sekmadknį. Tai nebus pa
drikos, atskiros, viena su kita 
nesurištos prelekcijos, bet visa 
eilė tampriai tarp savęs suriš
tų prelekcijų, kurios nuodug
niai išaiškins atskirą mokslo 
šaka. Pirmiausia bus aiškina
ma apie evoliuciją — žemės, 
gyvybės ir kultūros, ir tik 
tada bus einama prie kilų 
mokslo šakų.

Kartu bus įvesta ir visiška 
naujienybė lietuvių tarpt*. Tai 
taip vadinamas “Open Farum”. 
Bus paskirtas kokis nors svar
bus ir įdomus klausimas ir re
ferentų bus išnagrinėtas iš vi
sų pusių. Be to bus leista ir 
pačiai publikai išrejkšti savo 
nuomones svarstomuoju klau
simu. Nebus tai debatai, bet 
tik apsimainymas nuomonėmis, 
gilus apsvarstymas dalyko, ir 
lai ne vienpusis, bet platus ir 
nuodugnus, iš visų pusių, net 
ir publikos nuomonės^ išklau
sant. To dar niekad nebuvo 
pas lietuvius. Su tokiu “Open 
Forum” ir bus atidarytos pre
lekcijos. Atidarymui “Open 
Forum” ir prelekcijų, trina pa
skirta yra: “Ar Tautų .Sąjunga 
gali panaikinti karus?” Refe
rentais, btis P. Grigaitis, S. Ko
jis ir I)r. A. J. Karalius. Tai 
bus ateinantį sekmadieni, gruo-. 
džio 10 d.

Prelekcijoms laikas paskir
tas patogus, — sekmadieniu 
lytais, nuo 10 iki 12 vai., taip 
kad visi gali spėti po prelekci
jos sugryšti namo ant pietų. 
\ ieta prelekcijų irgi visiems 
patogi ir žinoma — Lietuvių 
Auditorija. Įžanga į prelekci- 
jas irgi visiems prieinama — 
tik 15c., vien lėšų padengimui.

Tikimasi, kad mylintys ap- 
šviną Chicagos lietuviai skait
lingai į šias prelekcijas lanky
sis. Platesnis prelekcijų prog
ramas bus paskelbtas vėliau.

—K. B.

Bridgeport
SLA. 36 kp. susirinkimas

Štai ir praleidom, palydėjom 
senuosius metus, sulaukėm 
naujus metus. Kokius darbus 
nuveikm, kokius šiais metais 
sutversime ir nuveiksime?

Vienas darbas pradėtas, bet 
nenuveiktas ir neužbaigtas, tai 
nepriauginta SLA. 36 kuopa iki 
vieno tūkstančio narių, liesa, 
nedaug betrūksta. Jau turime 
beveik 600 narių. Antras auksi
nis vajus pasibaigs dar tik už 
trijų mėnesių todėl laiko dar 
yra, tik reikia didesnio atsida
vimo darbuį. '

štai, sausio 6 d., Liet. Aud. 
atsibus 36 kuopos metinis susi

BILLY’S UNCL E

rinkimas. Nariai, nepatingėkit 
ii’ ateikit susirinkiman, užgirsi- 
te raportus valdybos, — kas 
padaryta, kas dar reikia pada
ryti. žiūrėkit, kad atsivestu- 
mėt nors po vieną a plikau tą j 
SLA. Pakalbinkit čia gimusį 
jaunimą, kad prisidėtų prife 
SLA., arba savo sūnų ir dukterį 
prirašyk. Pradekime naujus 
metus rimtai ir sau pasidarbuo
kime. —Reporteris.

Roselaud ’
---------

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio vakaras įvyko gruodžio 
26 d., Strumilo svetainėje. Ra
telis vaidino Žemaitės 2 aktų 
komediją “Apsiriko”. Silpnai 
išėjo Bogumilos rolė, kurią 
vaidino p-ia Sakalauskienė, nes 
ji dar pirmą kartą buvo sceno
je. Kiti visi vaidino gerai.

Miss. Jessie Charleston, kla
siški šokiai patiko geriausiai, 
nes ji ir yra pasižymėjusi šo
kikė. Mr. T. MacLead, škotų 
tautiškos muzikos vamzdžiavi- 
mas, vieniems nelabai tiko, o 
kitiems patiko net perdaug, 
nes užsibaigus vakarui Mac- 
I/ead buvo paprašytas sugrajin- 
ti dar keletą kartų ir už tai 
iš publikos sumokėjo jam kele
tą dolerių.

Gal dėl nepaprasto šalčio pub 
likos buvo mažai, — virš šimto 
žmonių. Nors programas ir 
buvo geras, bet dėl nepaprasto 
šalčio nebuvo galima ganėtinai 
apšildyti svetainę, todeĮ ir pub
lika negalėjo jaustis gerai. 
Bet blogiausia buvo, kada už
sibaigus vhkarui po 12 valan
dos nakties, pradėjo visi skįrs- 
tytis narnoj nes tada buvo di
džiausias šaltis, taip kad buvo 
net baugu; išeiti į lauką, kur 
termometras rodė tarp 12 ir 
14 laipsnių žemiau zero. Išeida
mas kiekvienas kartojo, kad 
jei ne Lietuvių Scenos. Mylėto
jų Ratelio vakaras, butume vi
sai neatėję. — Kep.

Paskaita
Ateinantį trebiadienį, sausio 

3 d., Aušros kambariuose bus 
paskaita. Skaitys inž. K. Augu- 
stinavičius, . temoj: “Ledynų 
Gadynk.” Tai bus labai įdomi 
paskaita,’ liečianti tą žemės gy
venimo periodą, kada ledynai 
buvo padengę labai didelę dalį 
musų žemės kamuolio ir padarė 
didelę įtekmę į tolimesnį vys- 
timąsi gyvybės ant žemės. At
eikite visi šios paskaitos pasi- 
klausytj. Įžanga dykai. —Rep.

pasisekė išliuosuoti jį. Pasi- 
liuosavęs vyras sugriebė lope
tą ir perskėlė bumui galvą, lė
čiau, matydamas, kad visų ne
nugalės, išbėgo per duris lauk. 
Romai tuomet sugrėbė aikštėj 
buvusius pinigus irgi prasiša
lino, bijodami, kad neužklup
tų policija.

Savininkai restorano visgi 
likosi sunkiai sužeistas. Jam 
sumušta galva, beveik perkirs
tas liežuvis; bet daktaro tikri
nimu, neužilgo išgys.

—Report;
----------------------------------------------------------------------------..

(Tąsa ant tbto pMl.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brighfon Park
Užpuolė lietuvių restoraną

Trys bumai, matyt gerai pa
siruošę, užpuolė užvakar vaka
re lietuvių restoraną ant 4132 
S. Weskrn Avė., bet sutikę 
smarkų pasipriešinimą iš sa-į 
vininko pusės turėjo pasišalin-į 
Ii gerokai apkulti.

Visaš dalykas įvyko šiaip:
Apie aštuntą valandą vaka

ro minėtieji bumai įėjo į res
toraną. Savininkas Mikas Mie- 
skenas su savo žmona ir vai
ku buvo kitam kambary. Vos 
spėjus jam atidaryti duris vie
nas bumų kirto jam* gelžgaliu 
i veidą, bet nepartrenkė visai 
ant žemės. Tuomet prie jo puo
lė kiti du ir prasidėjo mušty
nės. Užpultą vyrą stojo ginti 
kiek galėdama žmona ir jai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU JPEGIALISTA‘1

ALEKSANDRAS GALKUS
Persiskyrė sg šiuo pasauliu 

Sausio 1 d., 1926 m. Turėjo 
amžiaus apie 46 metų, buvo ne
vedęs. Paliko didžiam nuliūdi
me draugus ir pažjstamus. Pra
gyveno Amerikoje apie 18 me
tų. Paėjo iš Rygos miesto. Lai
dotuvėm rūpinasi Petras Mali
nauskas.

Laidotuvės įvyks Sausio 4 d., 
1926 m. iš namų 908 W. 35th 
Place j Lietuvių Tautiškų baž
nyčių apie 9 valandą, o iš ten 
į Tautiškas kapines.

Užkviečiame visus draugus 
ir pažjstamus dalyvauti laido
tuvėse. Paliekam nuliūdę,

Malinauskiai
Laidotuvėm patarnaus grabe

lius A. Masalskis, Tel. Blvd. 
4139. \

JUOZAPAS ASHMANAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 1 d., 1926 m., ligonbu- 
tyje. Turėjo amžiaus apie 33 
metus. Paliko didžiam nuliūdi
me senus tėvelius Lietuvoje. 
Amerikoje paliko draugus An
taną Sribalių ir Stanisįovą Ži
lių. Paėjo iš Lietuvos, Kauno 
rėdybos, Tauragės apskričio. 
Pagramončio parapijos, Kata
rų kaimo. Ilaidotuvėm rūpinasi 
Antanas Sribalius ir Stanislo
vas Žilius. ,

Laidotuvės jvyks Sausio 6 d., i 
1926 m. iš namų 4120 So. Ar- 
tesian Avė., apie 1 vai. | Tau
tiškas kapines.

Užkviečiame visus draugus 
ir pažjstamus dalyvauti laido
tuvėse. I '
* Paliekame nuliūdę,

A Sribalius ir S. žilius

Laidotuvėm patarnaus gra- 
borius A& Masalskis, Tol. Blvd. 
4139. *

JONAS KAUKIS 
1025 La Šalie St. 

Racine, Wis.

Mirė, ir jis bus palaidotas Se

redoj, Sausio G <1./ 1926 m., 3 
valandą po pietų.

Kviečia visus jo draugus ir 
gimines, kad atsilankytų ant 
pagrabo.

♦

Šeimyna

ALEKSANDRAS
V1DMONTAS

I • I

PETRAS POVILAITIS

Palengvins \ aklą įtempimą, kurk 
,sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėti atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataiiAtą, atL 
tateo trumpregystę ir 
Prirenka teisingai akinius. Vituo
se atsitikimuose egzamine vtrjM da
romas su elektra, parodama ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1G 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

A + A . I
KAZIMIERAS LETUKAS
Musų mylimas vyras persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 33 metų amžiaus, Sausio 
mėn., 2 dieną, 8 valančią vaka
re. Paėjo iš Vatu šių kaimo, Re- 
tavos valsčiaus. Amerikoje iš
gyveno 12 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Stanislovą ir seną mo
tinėlę ir seserį Barborą Norei- 
kienę Amerikoj. Lietuvoj bro
liai: Jonas, Franciškus ir Pet
ras ir sesuo Emilija Lubienė. 
Kūnas pašarvotas randasi 3407 
So. VVallace Street.

I.uidotuves įvyks Ketverge, 
Sausio 7 d., 8 valandą ryte is 
namų 3407 So. VVallace St. į 
šv. Jurgio bažnyčią o iš ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žjstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Moteris, Motina ir 
t Letukų šeimyna.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Ai A
ANTANAS ŠIAULIS

Musų mylimas pusbrolis per
siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 37 metų amžiaus, Sausio 
mėn., 4 dieną, 4 valandą ryte. 
Paėjo iš Palabaukščių kaimo, 
Eržvilko valsčiaus. Amerikoje 
išgyveno 18 metų. Paliko dide
liame nubudime tėvus, brolius 

„ ir seseris Lietuvoj, o Amerikoj 
pusbrolį Antaną šiaulį ir daug 
kitų giminių. Kūnas pašarvo
tas randasi 2023 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Sausio 6 d., 1926, 8:30 valandą 
ryte iš namų 2023 S. Union 
Avė. j Dievo Apveizdos Bažny
čią, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kyiečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame.
Antanas siaubs ir kiti 
giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. F. Radžius, Tel. Ga
nai 6174.

Musų mylimas vyras ir tėve
lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 50 Metų amžiaus, 
Sausio mėn., 4 dieną, 1926, 2:30 
valandą ryte. Paėjo iš Kauno 
rėd., Miškių kaimo, Panevėžio 
apskr., Sidabrąvos valsč. Ame
rikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Pauliną, po tėvais Ka- 
činskaite, 2 dukteris Marijoną 
ir Bronislavą, sūnų Kazimierą, 
2 brolius Mykolą Kazimierą 
ir seserį Veroniką. Kūnas pa
šarvotas randasi 4625 So. Rich- 
mond Street.

Laidotuvės rįvyks Seredoj, 
Sausio 6, 1926, 8:00 valandą 
ryte, iš namų j Nekalto Prasi
dėjimo Paneles švenčiausios 
Bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šven
to Kazimiero kapines.

Visus giminęs, draugus ir 
pažjstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.*

Nubudę liekame,
Moteris, Dukters, Sūnūs, 
Broliai ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Mirė Sausio 3 dieną, 11:30 
valandą nakties, 1926 m., siu 
laukęs 52 metų amžiaus; gimęs 
Biržų kaimo laukų, Šilalės pa- 
rap., palikdamas dideliame nu
budime savo moterj Juzefą ir 
brolj Juozapą Lietuvoj, o Ame
rikoj 2 broliu: Vincentą ir An
taną ir pusbrolį Joną. Dabar 
randasi prirengtas j paskutinę 
kelionę, namuose 1720 Ruble 
Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Sausio 7 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Aleksandro Vid- 
mopto giminės, draugai ir pa
žįstami ir taipgi draugai liku
sių nuiiudime jo mylimųjų esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. Nubudę liekame,

Broliai Vincentas ir Antanas
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. F. Radžius, Tel. Ga
nai 6174.

naus geriau.
Traukimas dantų be skaesmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite tavo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland 4ve.

DR. ROSS NAUJA IR PA
1 GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pusike, šlapumo, privatinė*, il*» 
toe, ušoendintos ir utkrečiamoa ligos vtia 
išgydomos

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

1 •

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
Įsteigta 80 metų

.914
‘ pagerintas

606 •

ir tikras Europinis Ln- 
esCide gydamas s’&«S^ 
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo
damas uš 
temą kainą

tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniškų ligų pneina nua 
kraujo ir užkrečiamų Hsrų Kad Ugydžiua 
ja:, nebandykit senais budais.
^YRAJ i Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavint 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo /gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant giltų, nervą 
ir kraujo, suteikdama stiprumą \ silpniems 
ir suhykusiems vyrams. Dr. Robi gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau išgydė tūkstančius ifrionių, tai /m 
užtikrinimas sergnatfems, kad jie gaus t s 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtu, 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis g> 
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir K 
bpratorijos eatfaminacija dykai su gydymus

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimu suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausiai gydy
mas. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 Ko. Dearbom St. 

kampas Monroe St. Uhicfigo 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų pri
ėmimo kambarys 508. ,

Penktas Aukštas, Crillv Namat 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryta Iki « 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 diėoą. Pa. 
ncdėiiais, serednmis ir subatomta nuo ta 
ryto Jki 8 vakare.

E ■ MM M a KR ■!■ &■■■■■■■*!

Matai Kas Dedasi? ‘

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų 'visdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau-
jų skaitytojų.
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Nuvargę Nervuoti Žmo
nės Randa Naują Sma

gumą Nuga-Tone
Jis Atlieka Darbą ir ^Atlieka 

.lj Greitai
Kraujas privalu turėti Gelžies ir 

Nervai Fosforo. Nuga-Tone suteikia 
Gelži Kraujui ir Fosforą Nervoms. 
Jis yra moksliškas Kraujo ir Nervų 
Budavotojas. Tai yra stebėtina, kaip 
greitai Nuga-Tone sugražina gyvu
mą, jiegą ir energiją nupuolusiems 
/įerva.na ir kūno audiniams. Taiso 
raudonąjį kraują, ir duoda stebėtiną 
patvarumą nervams. Suteikia gaivi
nantį miega, gerą apetitą, tinkamą 
ilebčiojimą, regulioja vidurių veik
mę, padidina entuziazmą ir ambiciją. 
Jei jus nesijaučiat kaip reikiant, tai 
pats dėl savo labo turit išbandyti jį. 
Jums nieko nekainuos, jei nepagel- 
bėtų, Jis yra malonus imti ir jus pra
dėsit jaustis geriau tuojaus. Jei jūsų 
gydytojas dar nėra užrašęs jo dėl jū
sų, tai eikit pas aptiekorių ir nusi
pirkt bonkutę Nuga-Tone. Neimk 
įkaito. Imk jo per keletą dienų ir jei
gu jus po to nesijausit geriau ir ne- 
atrodysit geriau, nunešk atlikusią 
<lMį pakiuko pas aptiekorių ir jis at- 
grąžins jums jūsų pinigus. Išdirbėjai, 
Nuga-Tone įsako visiems aptieko- 
riams garantuoti jį ir sugrąžinti jū
sų pinigus, jei neužganėdintas. Reko
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.
— 1 —.....................................

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

■ North Šide
“Bijūnėlis6

Per kurį laikų “Bijūnėlis”, 
vaikų draugijėlė North Sidėj, 
buvo sustojusi veikus, nes ne
turėjo mokytojo. Sekmadieny Į 
atsilankė naujas mokytojas ir 
pradėjo vėl “Bijūnėlis” žydėti. 
Susirinko apie 30 narių ir ga
na energingai mokėsi dainų.' 
Išmoko naują Šimkaus dainą: 
“Po Barkūnų”. Visi vaikučiai 
ir mergaitės, tarsi koki “se
niai”, su atida dąmavo. Per
dainavo ir kitas, kurias pir- 
miaus mokėjo dainas. Nors yra 
sakoma, kad vaikų draugijė-Į

didesnę dovaną.
Kliubas turi nusipirkęs du 

lotu, ant kurių mano statyti 
nuosavą namą. Tai dar vienas 
geras užmanymas. Sekantis 

; kliubo susirinkimas bus pėtny- 
čioj, sausio 8 d. Patarčiau kiek
vienam jaunuoliui ateiti ir 
prisirašyti,—kuo daugiau jėgų, 
tuo daugiau veikimo. —Koresp.

če-
Ge- 
bal- 
kn-

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 k les o i iki Kauno ir atgal 120.3 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $180, 
pagal laivą. «

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
(statymas pavelija atlankyti Tėvyne 
Ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEŠTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, IIOMERIC. LAPLAND. 
PITTSBURGH, AR ABIC siūlo grei
tą kelionę j Chcrbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
fiED STAR LINE

127 So. State St. Chicago. III.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City W-eigh- 
manth.

E. J. McŲuaid ,
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 b-
Englewood 4^60 I

<«< <♦> nmimniiiYnmnHit

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

lė, bet ten randasi gana paau
gusių merginų, kurios puikiai 
griežia smuiką ir skambina 
pianų. Kuomet visi nariai su
eis ant pamokų, bus jų apie 
penkiasdešimt. Tai bus pilnas(kininkė 
choras, kuris galės palinksmin
ti savo tėvelius ir jų draugus. 
Šis “Bijūnėlio” jaunimas ski
riasi nuo gatvinio jaunimo, ku
ris ant kampų stoviniuoja die
nų ir naktį. Leiskite visi Norta

Beethoveno Konserva
torijos mokytoją 

koncertas
Byloj vakare, ‘sausio G d., 

Lietuvių Auditorijoj. 3131 S. 
Halshd St., įvyks metinis Bee
thoveno Konservatorijos mo
kytojų koncertas. Koncerte be 
solistų, kurių (arpe bus smui- 

p-lė Lulu Baben, dai
nininkas Ihvight E. Cook, pia
nistas Antanas S. Pocius, bus 
dar ir vvru choras. Koncertas 
žada J.u Ii geras, todėl, kaip gir
dėti, daugelis rengiasi jame bū
ti — pasiklausyti geros muzi
kos ir dainų. —d. I

Karolis Sarpalius ir J. 
paitis sudninavo dvi dnini. 
resnio dueto nereikia. Ju . . f . . . .sai giri ir norisi juodu vėl 
da girdėti.

P-lė Birutė Briedžiutė skam
bino piano solo. Ji turi gerų 
technikų savo pirštuose. Pirštų 
spėka verčia piano garsus kal
bėti malonumo įspūdžiais.

J. Kuzmickas pasakė, fonių 
spyčių. Jis yra meistras juokų 
krėtime, tad nuo jo juokų bu
vo iki ausų.

Chicagos Lietuvių Kvartetas 
midainavo: “Gaudžia Trimitai”, 
“Jau atėjo rudenėlis” ir “Ban
domi Vėliava”. Pradžia padary
ta gera ir gerais savo balsais 
jie paliko publikai. J. Čepaitis, 
pirmasai I: nočas, 
antrasai tenoras,
baritonas ir K. Sarpalius basas, 
šokiams grojo1 p. V. Sarpaliaus 
orkestras. —Reporteris.

S. L. A. 36 kp. metinis susirinki
mas įvyks Sausio 6 d., 1926 m., Chi- 
eugos Lietuvių Auditorijoj, 8 valan
dą vakare. Visi nariai ir narės ma
lonėkite atsilankyti ir atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti prie S. L. A. 
36 kp.

— A. Marcijonaitė, Sekr.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimus įvyks Sausio 6 .d., 1926 
m., 8:06 vai. vak., Mark White 
St|uare svetairieje, (Library Room), 
29th ir Halsted gatvės. Visi tėvai 
Jaunuolių atsiĮankykite. Nauji, na
riai, galėsite prisirašyti tą vakarą.

A. J. Schultz, KaŠt.

Sidės lietuviai savo vaikučius
ir mergaites prie “Bijūnėlio”. ------- n----------
Jie priimami nuo jaunučių iki Metinis pokllis
20 ar viršaus metų. Tegul jie ---------
mokinasi dainuoti dėl palinks-' Sausio 3 d., \Vicker Park 
minimo jūsų ir paties savęs, svetainėje, Chicagos Lietuvių 
Pamokos būna sekmadienį, nuo Draugija Savitarpinės Pašel- 
KI iki 12 vai., Liuosybės svet.,'pos, North Sidėj, turėjo savo 
VVabansia ir Girard St. Dabar metinį pokilį su koncertu ir
mokytoj u m. yra Jonas Jankus, šokiais.

_ Bijūnas. sis pokilis buvo parengtas

Lietuvių

Cicero
Raudonos

tikslu palinksminti savo narius 
ir pagerbti kai kuriuos savo 
geležinės sveikatos atsižymėju
sius narius, šiame vakare pa- 

Rožės gerbti ir aukso žiedais buvo
Paš. Kliubas yra vienas iš did
žiausių ir turtingiausių organi
zacijų šiame miestely. Piie 
kliubo priklauso visi jauni

apdovanoti: J. Degutis, Ig. 
Černauskas, K' Lukas, J. Vi- 
lis, V. Kiniauskas, P. Soplis, 
K. čiuplevičius. J. Norvilas, P.

J. Jankus,

Nori h Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų mėnesinis susirinkimas įvyks 
Sausio 6-tą dieną, 1926 m.; 8-tą vai. 
vak., 1822 VVabansia Avė. Visi dele
gatai malonėkite pribūti j susirinki
mą ant laiko, nes bus rinkipias nau
jos valdybos.

K. C’zi?pulevicz, Rast.

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

• ar kviečia.

žmonės, be skirtumo tikybos ir 
partijos; priklauso daug pra
monininkų ir kitų veiklių žmo- 

' nių. Kliubo tikslas yra organi
zuoti visus jaunuolius į viena

Montvidas ir P. Mačys. Buvo 
tai programos dalis, kurioje 
visus 10 vyrų dradgijos prezi
dentas p. J. Mickevičius pri
statė. Nors jie visi 'yra darbi-

krūvą ir laikyti visus santaikoj, ninkai ir atrodė nedidelio ilgio 
Kas link kliubo veikimo, aš ir liesus, bet labai sveiki, nes 

noriu pasakyti, kad veiklesnės jų per 10 metų prigulėjimas 
organizacijos šioje apylinkėje prie draugijos, mokėjimas 
nėra, nes visi nariai veikia iš- ( duoklių ir darbas jos naudai 
vien be jokio užsivarinėjimo, nekainavo draugijai nė cento.
Kliubas ym nuveikęs visokių J. Mickevičius įteikė šiems ge- 
svarbių dalykų aukomis ir dar- težinęs sveikatos vyrams po 
bu; yra prisidėjęs prie pastaty-' puikių rožę, kurias dvi pane- 
mo Lietuvių Liuosybės svotai-’E‘S prisegė. Jiems tarsi prie 
nes, šelpęs Lietuvą ir kitokių šliubo buvo užmauti auksų žie- 
darbų atlikęs. Idai, kurius draugija dovanojo.

Kadangi prie kliubo priklau- * ' ’s*ems nariams tikietai buvo 
so jaunuoliai, tad kliubas užsi- ^U()^arn* dykai, kad visi suėję 
ima ir sportu, Vasaros laiku kartu Pasilinksminti.

Pirmiausia dainavo Pirmyn

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levini Imi Plumbing Supplv Con 
1637 West Division SU 

netoli Marshfield

Tel./Yards 7282
BRIDGEPORBRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
‘ stiklus tr t. t.

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

DIDELIS BERGENAS GROJIKLJŲ 
PIANŲ IR FONOGRAFŲ

10 grojikliu pianų, 14 upright pia
nų, 52 fonografai, 3 vargonukai ir 
kiti muzikališki instrumentai paimti 
mainais laike musų Kalėdinio išpar
davimo, bus išparduoti j keletą se
kamų dienų labai pigiomis kainomis 
geriems ir atsakantiems darbinin
kams, tik po $1 įmokėti ir po $1 kas 
savaitę. Grojikhai pianai už $100. 
Upright pianai už $25. Phonografai 
už $10. Vargonukai už $20. Nieko 
nerokuojame už pertaisymą, rolės, 
rekordus, benčius ir t. t. Mes apmo
kame už <lastatymą.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2332 W. Madison St., 1 st floor 
Chicago, III.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys savo 
metinį susirinkimą trečiadieny, sau
sio 6-tą diena, 1926 m., Lietuvių Au
ditorium svet., 3133 So. Halsted St. 
Susirinkimas prasidės kaip 7:30 vai. 
vak. Visi nariai malonėkite susirink
ti laiku.

PRANEŠIMAS

(tidarau bučernę ir grosernę, 
ur suteiksiu geriausias prekes

|r mandagiausi patarnavimą. 
Atidarymo diena — šiandien, 
Sausio 5, 1926.

Užkviečiu atsilankyti.

REIKIA parduoti naudingą Storą, 
laikrodžių, akinių ir muzikališkų da
lykų, vieta išdirbta per 40 metų. 
Ateikite pasikalbėti.

J. STANKIEWICZ
509 N. Robey ir Grand Avė.

r

D. Gulbinas, Rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

JUOZAS BABRAVIČIUS
3337 So. Auburn Avė.

T*—

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, puiki vieta, lietuvių 
ir lenkų apgyventa. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4511 So. Hermitage Avė.

daugiausia ‘,base bąli” ir groji
kų nestokoja, žiemos gi laiku 

visokiais parengimais. Du gi 
parengimu duoda visiems savo 
rėmėjams dykai, tai yra Kalė
dų ir Velykų šokius. Vienas 
tų pasilinksminimų buvo gruo
džio 25 d., per . Kalėdas. Visi 
linksminos praleisdami Kalėdas 
Sekantis parengimas bus vie
nas iš svarbiausių, 'lai maska
radinis balius ateinantį šešta
dienį. Kiek teko matyti, dova
nos yra labai stambios; pir
ma vyrų dovana net $50.00, 
duota kliubo narių Konst. Skli
dute ir F. Gruble. Kaip girdėti, 
visur bruzda, kad tik laimėjus

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th Chicago,•UI.

šis musų priotelis dirba iė 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms, kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit r* 

kiekvieną atneštą ar atsiust*, 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius,... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 VV. 22nd StM Chicago
Phone Canal 2591

Atėjo žurnalas “Kul
tūra” No. 11. Kaina 45c. 
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Mišrus choras, po vadovyste p. 
P. Sarpaliaus. Choras dainavo 
genai, pritariant pianu p. Sar- 
paliui. P. Grigaitis (“Naujie
nų” redaktorius) pasakė, pui
kių ir pamokinančią prakalbų. 
Nurodė, kad šioje draugijoje 
yra visokių nuomonių žmonių 
ir jie visi gražiai sugyviena. Pa- 

i tarė gerbti vienas kitą, nors 
i jie butų ir kitokios nuomones. 
I lai esą rezoliucija ateičiai, su 
i kuria p. Grigaitis sveikino 
draugijos narius ir visų puiri i- 

Į ką, kurios buvo pilna svetaine. 
į Karolis Sarpalius (Chicagos 
Lietuvių Kvarteto narys) pa
dainavo “Kur bakužė samano
ta” ir “Era mano brangi” 
(Šimkaus), akompanuojant p. 
P. Sarpaliui. Musų artistas 
Sarpalius paliko publikai, nes 
jis turi‘puikų balsų. P-lė Atdo- 

( na Galskiutč griežė smuiko so
lo. Ją reikia pasveikinti už jos 
g tylią toną ir pilną išlaikymų.

J. Čepaitis (Chicagos ILietu- 
vių Kvarteto tenoras) sudai
navo “Kaitink šviesi saulutė”
ir “Jojau dieną” (Petrausko). 
Chicagiečiai myli musų daini
ninkų Čepai fį ir šaukė daugiau 
dainuoti, bet jis pasisakė ser
gąs ttiryš šaltį.

Valerija čepukhitė wmuiku 
sugriežė solo “Minuct Al <An- 
tique”. Ji yra talentinga ir sa
vo pažadėjimą puikiai išpildė. 
Vytautas Galskis pasižymėjo 
smuiko melodijomis. Pas jį yra 
gabumai, kuriais reikia gėrė
tis.

PARDAVIMUI grosernė ar
ba mainysiu ant automobiliaus, 
loto ar namo. Vieta bizneva.

Kreipkitės tuojaus.
5702 So. Racine Avė.

Reikalinga moteriškė prie 
namų darbo. Gali būti ir su 
vaikais. Darbo visiškai mažai. 
Kreipkitės tuojau. 2 lubos už
pakalis. Vakarais po 5 vai.

3514 So. Lowe Avė.

JIEŠKAU seserų Marijonos ir 
Kotrinos Plepičių, po vyrų Marijo
nos Petrauskienės, Kotrinos šarkau- 
skiOnės. Paeina Kiliškių kaimo, Pa- 
pelio vals., Biržų apskr. Pirmiau gy
veno Boston, Muss. Turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu atsišaukti, arba žinan
ti praneėkite Anelė Plepitė—Januše- 
vičienė, 3425 Douglas Blvd., Chicago.

PRAKIEK

dole-
cen-

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 j metus per visą 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas 

ris sudaro nemalonią juostą
!ų ir kiekvienus centas atlieka 
tam tikrų darbų. Praleisdami cen
tų paskui centą, dolerį paskui do- 
iorio, mes greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame sav6 centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie |4n»gai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar spulką?

Naujjenų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jusu 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St. .

APSIVEDIMAI

kiek jūsų 
laikytumčt jį

jūsų

PRANEŠIMAS
Siuomi pranešame visiems 

mond J. Bischoff kreditoriams, ku
rie yra padavę skundą advokatams 
Felix J. Streyckfnan ir D. Francis 
Bustin, 160 N. l',a Šalie St., Room 
1138, kad jie guli atsiimti savo di-, 
videndų čekius Universal State 
Bank, 3252 So. Ralsted St., utarnin- 
ke, sausio 5, 1926 arba po tos die
nos. Būtinai turite atsinešti savo re- 
sytes.
Felix J. Streyckman ir D. Francis 

Bustin advokatai

Ray-

Liet. Teatr. Dr-stė šv. Martino 
rengia iškilmingą metinį Balių, Ne- 
dėlioj, Sausio 10 dieną, 1926 metų, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Pradžia 6:80 vai. vak. 
Įžanga ypatai: vyrams 75c, o mote
rims 50c su drabužių pasidėjimu. 
Taipogi bus priimami nauji nariai į 
draugystę veltui, kurie išpildys apli
kacijas šiame vakare. Ir bus duoda
mos dovanos, tiems nariams, kurie 
neėmė pašalpos per 10 metų. Kvie
čiame atsilankyti skaitlingai ir pra
leisti laiką linksmai prie geros mu
zikos.
Kviečia Komitetas ir visa Draugija

Lietuvių Skolinimo ir Budavojimo 
Draugystė, (Lithuanian Building & 
Loan Ass’n), Cicero, Illinois.

Gerbiamas Dalininke; —
šiuomi esate kviečiamas dalyvauti 

ant metinio susirinkimo, kuris įvyks 
antradienį, Sausio (Jau.) 5-tą, 1926, 
Lietuvių Liuosybės Svetainėj, ant 
14-tos ir 49-to Court, Cicero, III. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Jūsų buvimas 
yra būtinai reikalingas, nes bus daug 
svarbių reikalų dėl apsvarstymo. Be 
to, bus valdybos rinkimas sekan
tiems metams.

Direktorių Valdyba

Koseland. — Sausio 5 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė. įvyks Lietuvių 
Improvement ir Benefit Kliubo me
tinis susirinkimas. Jame bus meti
nis raportas iš nuveiktų darbų. Na
riams išduodama transportas, kurie 
Chicagoje gyvena. Kainuoja $1.00 
vieniems metams, .Priduokite tikrus 
antrašus. Visi nariai atsilankykite. 
Už neatsilankymo bausmė vienas, do-^ 
leris. - —> J. Tamašauskas, Sekr.—< J. Tamašauskas, Sekr.

10727 So. Michigan Avė.

Bridgeport. — Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus metinis susirinkimas įvyks 
antradienį, Sausio 5 d., 1926 m., 7:30 
vai. vak., Liet. Auditorijos salėj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai esate 
kviečiami pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi atsi
veskite draugų <lel prisirašymo.

Kviečia A. Bugalliškis, Nut. Rašt.

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
(vyks sekmadieny, sausio 10 d., 1Q26 
m., kaip 1 vai. po pietų, Naujienų 
name, Į739 So. Halsted St., Chicago, 
III. Visi delegatai malonėsite atsilan
kyki pažymėtu laiku.

N. J. Mauricas, 
Rajono Sekr.

Roselahd. — Liet. Scenos Mylėt. 
Ratelio metinis susirinkimas bus 
šiandie, sausio b d., Strumilo svet. 
Visi nariai prašomi susirinkti laiku.

— Valdyba.

PAJIEšKAU apsivedimui ne
bejauno ir rimto vyro. Esu bai
gusi mokslą, našlė 26 metų am
žiaus. Rašykite: Service Drug 
Co., 6734’Stony Island Avenue, 
Chicago, III. Klauskite:

LUIZA BRIGERIS

AR JUS norite turėti nuolatinį 
darbą, už kurį gausite nuo $18 iki 
$25 j savaite. Tiek musų merginos 
uždirba kiek pasimokinusios musų 
šiulų verpimo departmente. Ateikit 
ir pasimatykit su mumis.

A. L. RANDALL CO.
525 W. 76th St.

. REIKIA patyrusiu moterų 
dei sortavimo skudurų.

Atsišaukite:
, H. ROTHSTĘIN

1463 Blue Island Avė.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 3 kambariai, visi 

šviesus, elektra, gasas, toiletai, 
rendos į menesį $15.00. Savinin
kas J. A. MIščIKAITIS, 3119 
So. Morgan Stiteėt, Tel. Boule- 
vard 1601.

REIKIA moterų sortavimui 
()opierų atkarpų.

SALVAGE TRADING CO.
10.39 W. Congress St.

Netoli Morgan St.

REIKALINGA moteris pri- 
feiįV'ėti 2 metų vaiką. Visas už
laikymas. Mokestis pagal sutar-

JIEŠKO KAMBARIŲ 3600 So. Ivowe Avė.

REIKALINGAS kambarin vaikinui 
prie geros šeimynos Bridgeporto 
apielinkėj; praneškite laišku VVilimas 
F. 3615 S. Halsted St., Chicago, III.

INTELIGENTIŠKAM vaikinui rei
kalingas geras šildomas kambarys, 
Bridgeporto apielinkėj. 325-1 S. Hal
sted St. Tel. Yards 1234.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
‘ RUIMAS rendai dėl vyrų 

$8.00 į mėnesį, galima ir virtu
vę vartoti, arti prie Halsted St.

819 W. 34th Place
1 lubos užpakalis

ĮVAIRUS SKELBIMAI

BAGDONAS BROS.
MOVlNG, EXPRESSING & COAL 

“ PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą. 
3238 S'o. Halsted Si.

I’el. res. Yds 8498—BĮvd. 76*7 office

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 unciją 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
ilienyj no pietų

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 

, šen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS darbininkas dėl 
Lietuviškų Tautiškų Kapinių. Pa
geidaujama nevedęs; geram vyrui, 
geras ir pastovus darbas. Kreipkitės 
iki 11 valandai ryto.

A. K. MASIULIS
1920 So. Halsted St., 3 fl.

REIKALINGI 2 seni žmonės, 
katrie supranta paplauti grin
dis ir lovas pataisyti. Valgis ir 
kambarys ant vietos. Girtuok
liai tegul neatsišaukia.

1606 So. Halsted St.

REIKAL1NGAS pirmarankis 
kepėjas prie Latviškos juodos 
duonos. Mokesnis geras. Kreip
kitės tuojaus j Naujienų Sky
rių, 3210 So. Halsted Street, 
Box No. 274.

REIKALINGAS bučeris, 
stovui dai’bas.

Kreipkitės tuojaus.
915 W. 32nd Street

RAKANDAI

pa-

GROJiRLIS pianas, Edison pho- 
nografas, iškimštas parloro setas, 
riešutinis bedruimio ir valgomo 
kambario setai, bufetas, veidro
džiai, daveųport stalas, siuviniui 
mašina ir indai, pigiai, 9 y 12 kau
rai $22, liainpos $10.

4843 S. Michigan Avė.
Kenwood 2514

PARDAVIMUI\

PARSIDUODA cigarų, ciga- 
retų, kendžių ir soft drinks. 
Biznis gerai išdirbtas.

Pallaoe Smokc Shop 
1830 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, maišytų tautų apgy
venta vieta.

Tel. Roosevelt 4425

PARDAVIMUI pusė restauranto. 
Biznis jęeras, geroje vietoje, bet naš
lė negali apsidirbti. Kartu yra ir 
ice cream parlor, kendės ir t. p. Jei 
kas norės — parduosiu visą restau- 
rantą.

Atsišaukite:
'1 4102 Archer Avė. z

BARGENAS. Parsiduoda puikiai 
įrengta bučernė ir grosernė maišy
tų tautų apgyventoj apielinkėj. Biz
nis gerai išdirbtas ir cash. 4 pagy
venimui kambariai prie krautuvės. 
Lysas 2V2 mečų. Važiuoju Lietu
von.

Tel. Lafayette 9630

PARSIDUODA automobilių garage 
biznis labai pigiai arba mainysiu 
ant grosemės, bųčernės, lotų ar ma
žo namo. Garadžius yra geroje vie
toje, prie pat bulvaro ir pilnas karų 
su tulšiams ir wreck karas<. Kas no
ri gerą automobilių biznį atsišaukit:

boųlEvard ČARAGE 
5546-48 Wentworth' Avė.
Phone Englewood 2000

PARSIDUODA Delicatessen krau
tuvė ir grosernė iš priežasties li
gos. 3548 Lovve Avenue.

DELIKATESEN, grosernė, no- 
tion, saldainių, tabako krautu
vė, 21/2 metų lysas, yra kamba
riai gyvenimui, turiu parduoti 
iš priežasties nesveikatos. Dide
lis bargenas. 937 W. 59th St.

PARSIDUODA Delicatessen 
krautuvė. Užlaikome rūkytą 
mėsą, grosernę, kendžių, taba- 
kos ir cigarų. Geras biznis. Par
duosiu pigiai. 4 pagyvenimui 
kambariai. 4643 Wentworth Av.

i

NAMAI-ZEME
23 APARTMENTŲ namus, bar

genas, yra sun parlorai, 2 metų 
senumo, 2—3 ir 4 kambarių apart- 
mentAi, lovos uždaromos, geroje 
vietoję Woodlawn, netoli I. C. 
stoties, elevatorio ir gatvekarių, 
$19.200 rendų; $23,000 cash jei 
pirkaite šią savaitę.

Fairfax 5881

MORTGECIAI-PASKOLŪS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Avė., 

Lafayette 6738
1..........m i. — . ■■
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MOKYKLOS
Z"-- ------- - -- -

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

b, -- ■ ""Z
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VYRAI išmokit barberystes, už
dirbsi daug pinigų. Mes išmokin 
sim jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uždirbki! kol 
mokinsitės. Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo.

MOLEH BARBĖK U)LLE(>E 
105 S. \Vells St. 'I’el. Franklin 4230


