
The First and Greatest Llthuanlan Dali p t n America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Nf.w«

PUDLISIIEO DY <£U LITHUAN1AN NBWS PUBL1SH INC CO.. INC.

1
 1739 South HabteJ Street. Cbicago, Illinois

Telsphoae Roosevel* 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOlTkIiF" Kaina 3c '

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

tnterod m aecond CIbm Mattar March 7, 1914, at tha Port Offlea of Chlcago, Dl, 
undar tha Aot of March 9, 1879.

Chicago, III. Antradienis, Spalio-October 19 d., 1926 (

——a ■ ■ i «i — l

tys Plrst and Greatest Llthuanian Dallp in America

> NAUJIENOS
Twt LITMUANIAN Daily Newa

PUBI ISHED BY 77U LITHUAN1AN NEWS PUBLISH1NG CO.. INC
1739 South Halated Street. Chicago. III noip 

Telephone Rooievelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
V —.........i ■■■.■■■■ ...— !■■■■ I 1 I ■■ I ■■— /

No. 246

Vaidenas Lietuvos su 
Lenkais karas

Lietuva - SSSR tarsis dėl 
prekybos sutarties

Eugene V. Debs, socialistų va
das, pavojingai serga

Lietuvos-Lenku kivirčai 
dėl Vilniaus

Hearsto laikraščių koresponden
tas Kaune įžiūri naują karo 
gaisrą Europos rytuose

Chicagos Hearsto laikraščio 
llerald and Examiner korespon
dentas Kaune, 0. D. Tolischus. 
kabeliu iš spalių 17 d. praneša:

Anglijos ir Francijos inter
vencija Varšuvoj rodos šiuo 
tarpu sulaikė naujo karo gais
rą, grūmojusį kilti Rytuose, 
tečiau ta neapykanta, kini ten 
per keletą metų rusėjo dėl Vil
niaus, gali bet valandą vėl išsi
veržti.

Vilniuje, kaip praneša, visą 
laiką stovi mobilizuotas lenkų 
armijos korpusas, pasiruošęs 
kiekvieną momentą žygiams, 
tuo tarpu kai beveik kas diena 
atsitinka susikirtirffų* tarp Len
kijos ir Lietuvos partizanų.

Už Lietuvos nugaros stovi 
Rusija, su kulia ji andai pada
lė sutartį. Einant ta sutartim 
Rusija, pasak Lietuvos valdi
ninkų, turi ateiti pagalbon Lie
tuvai, jei pastaroji butų už
pulta.

l’ž I^enkijos nugaros stovi 
Rumanija ir Francija, kaip kad 
matyt iš Hearsto laikraščių pa
skelbto Rumani jos-l.enkijos pa
kto.

čia jau šalia stovi Vokietija, 
kuri tik laukia patogesnės pro
gos Lenkų [DancigoJ koridoriui 
“atitaisyti”.

Lietuvos nusistatymas, kaip 
kad ministeris pirmininkas-Sle
ževičius pasikalbėjime su ko
respondentu aiškino, yra toks:

“Lietuva niekados neišsiža-
dės Vilniaus. Kol lenkai laikys 
jį užgrobę, joki normaliniai 
santykiai tarp Lietuvos ir Len
kijos nebus galimi.”

Lietuvos krašto apsaugos mi
nisteris Papečkys taipjau pa
tvirtino korespondentui, kad 
Lietuva atsidedanti Rusija dėl 
karinės pagalbos. Koresponden
tui paklausus, ar jis mano, 
kad Lietuva viena galėtų atsi
laikyti prieš Lenkiją, krašto ap
saugos ministeris atsakė:

“Mes kovosime iki paskuti
nio kraujo lašelio!”

Trys rusai sušaudyta už 
šnipavimą

BALTA, -Rusija, X. 18. — 
Trys rusai, tarp jų viena mote
riškė, tapo sušaudyti už taria
mą šnipavimą Rumanijos nau
dai. Jie kaltinta dėl sistematiš- 
ko informavimo Rumanijos ka
ro ministerijos apie sovietų 
karo jėgų lokaciją.

11 laivų sudužo per 
audrą Japonijoj

LONDONAS, X. 18. — iŠ 
Tokio praneša, kad per siautu
sią šiaurinėj /Japonijoj audrą 
/ienuolika laivų sudužo, tarp 

jų ir laivas Kaitsu Maru, kurs 
paskendęs nu daugeliu pašalio 
rių.

Lietuvos SSSR derybos 
dėl prekybos sutarties

RYGA, X. 18. — Rygoj bu
vo sustojus Lietuvos delegaci
ja, keliaujanti į Maskvą derėtis 
su sovietų valdžia dėl prekybos 
sutarties. D r. Purickis, delega
cijos vadas, pareiškė, kad pasi- 
lašytas Lietuvos su Rusija 
garantijų paktas busiąs netru
kus Seimo patvirtintas.

Nors nuo to laiko, kai Mask
voj buvo pasirašytas Lietuvos- 
Rusijos garantijų paktas, su
bruzdimas Lenkijoj kiek apri
mo, pranešimai sako, kad Pil
sudskis, Kartelis ir Zaleskis tu
rėję pasikalbėjimų su Latvijos. 
Estijos ii- Suomijos ministeri-ais 
Varšuvoj apie tai, kaip atliep
tų Lietuvos-Rusijos sutarti^ į 
proponuojamą Pabaltijo valsty
bių apsigynimo sąjungą.

Pilietinis karas Kinuose
Arti SanhajauN prasidėjo mū

šiai tarp priešingų kiniečių 
kariuomenių

LONDONAS, X. 18. — Iš 
šanhajaus praneša, kad tarp 
besiartinančios į Ša’nhajų civi
linio čekiango provincijos gu
bernatoriaus Hsiačao armijos 
ir gen. Sun čuanfango kariuo
menės prasidėję dideli mūšiai 
netoli Hsinčuango, keturiolika 
mylių nuo šanhajaus.

Užsienio policija ir voluntie- 
riai šanhajuj gavę įsakymų 
ruoštis mobilizacijai.

Gen. Hsiačao paskelbė savo 
provinciją Čekiangą nepriklau
soma.

60 asmenų nužudyta
ŠANHAJUS, Kinai, X. 18.— 

Vakar buvo nužudyta šešiasde
šimt kiniečių, kaltinamų kaipo 
vadų sąmokslo pagrobti šan- 
hajų.

Kinuose priviso vagių
PEKINAS, Kinai X. 18. — 

Centraliniuose Kinuose priviso 
daugybė dagili, kurie kas diena 
darosi vis drąsesni.

Darbo Federacija remia 
gubernatoriaus 

atšaukimą
i SEATTLE, Wash., X. 18. — 
AVashingtono valstijos Darbo 
Federacijos vykdomoji taryba 
pasižadėjo remti judėjimą už 
gubernatoriaus Rolando Hart- 
ley atšaukimą.

[Judėjimas už llartley atšau
kimą kilo ryšy su pašalinimu 
iš vietos VVashingtono Univer
siteto prezidento, Dro Sužaltos,, 
pasižymėjusio ir pažangaus 
auklėtojo, ant kurio gub. Hart- 
ley turėjo piktumo.]

TOKIO, Japonija, X. 18. — 
Vietos laikraštis Čugai šogjo 
šimpo surinko iš savo skaityto
jų 87,000 jenų [$43,000] aukų 
Florido* dėl untgąno ntikentė- 
jusiems sušelpti. '

Eugene V. Dobs sunkiai 
serga sanitarijoj

Jo padėtis brifinga; gydytojai 
njaža vilties beturi dėl jo pa
sveikimo

Eugene V. I^ebs, senas socia
listų darbuotojas ir per daug 
metų buvęs Socialistų partijos 
vadas, pavojingai Iserga Lind- 
lahr sanatorijoj, Elmhuiste, ne-

j toli nuo Chicagos, į kur jis 
buvo jau prieš keturias savaites 
atgabentas. Jis serga nervų ir 
širdies liga ir jo padėtis dabar 
esanti kritinga. Sanatorijos gy- 
dytojai sakos maža vilties betu
rį, kad jis dar galėtų pasveikti.

Prie ligonius nuolatos sėdi 
Dėbso žmona ir jo brolis Thoo- 
doras. » • ’ <

Meksikos maištininkai 
norį paramos

Kreipėsi į Amerikos bankinin
kus, prašydami pinigų kovai 
prieš dabartinę valdžią

MEKSIKOS MIESTAS, X. 
18. — Gauti iš Sonoros pi įne
šimai sako, kad Jaki indėnai 
bandą gauti Jungtinių Valsti
jų piniguočių finansinės para
mos savo maištui prieš prezi
dento Calleso valdžią. Sienoj, 
sako, buvo perimta laiškų, ad
resuotų New Yorko \\’all-stry- 
čio bankininkams, kartu su 
manifestu, atakuojančiu dabar
tinę darbininkišką Meksikos) 
valdžią.

Viena Amerikos kompanija 
parūpino federalineL valdžiai 
dar aštuonis aeroplanus, kurie 
Mis vartojami prieš Jaki indė
nus.

Meksikos maistininkų 
būrio vadas nukautas
MEKSIKOS MIESTAS, X. 

18. ... Epzote, Guerreros vals
tijoj, įvyko susikirtimas tarp 
federalinės kariuomenės būrio 
ir maištininkų bandos. Maišti
ninkų vadas Maclovio Herrara 
buvo nukautas, devyni jo sekė
jai suimti. Kiti maištininkai iš
bėgiojo.

Vilnis nubloškė laivan 
800 svarų žuvj

NEW YORKAS, X. 18. — 
United States linijos garlaivio 
Republic kapitonas Randa I 
praneša bevieliniu, kad laike 
stiprios audros milžiniška vil
nis, tėkšdama per viršų laivo, 
išmetus deniu dideliausią, 800 
svarų fz.vį.

ANGLIAKASIŲ KAUTYNES
SU POLICIJA ANGLIJOJ

LONDONAS, X. 18. —Cym- 
mere, netoli nuo Port Abbotto, 
500 streikuojančių ^angliakasių 
puolė kasyklas, dirbusias su 
streiklaužių pagalbą ir policijos 
sergi mas. Kautynėse su policija 
keturiasdešimt septyni asmens, 
tarp jų kelios moterys, buvo su
žeista.

i
DU LAKŪNAI UŽSIMUŠĖ

STUTTGART, Ark., X. 18.
Aeroplanui nukritus žemėn 

čia užsimušė aviatorius Ri- 
chard Schillberg ir kartu su 
juo skridęs, Paūl Trotter.

Pirmas sniegas Wlsconsine

ŠL’PERIOR. Wis., X. 18. ~ 
Vakar čia ir apielinkėj nukrito 
pirmu* besiartinančios žiemos 
sniegas.

t International Photo)

JAUK SHARKEY
Kurio tikra pavardė yra Žu
kauskai, lietuvis, bokso imty
nėse Ne\v Yorke nugalėjęs 
milžinių negrų boksininką Har- 
ry \Vilisij.

Rumanijos karalienė 
atvyko Amerikon ,

*r-<w ■■■ — — * t

Rumanijos karalienė su sū
num ir dukterim ir su visa sa
vo svita šiandie garlaiviu Levia- 
han atplaukė į Ne\v Yorką. Ji 

pasitikta didelėmis iškilmėmis 
ir saliutais. Po valandos kara
lienėj išvyko' į \Vasbingtoną.

Graikų Venizelos pasi- 
• traukia iš politikos
ATĖNAI, Graikija, X. 18. -7 

Buvęs premjeras Venizelos vie* 
šai paskelbė, kad jis galutinai 
pasitraukiąs iš politinio gyve-r 
nimo.

191 NAUJŲ ŠVENTŲJŲ

ROMA. Italija, X. 18. — Po
piežius Pins vakar beatifikavo 
191 didžiosios Francuzų revo
liucijos kankinių — vyskupu, 
kunigų, vienuolių etc., kurie 
17b2 metų rugsėjo 2 ir 3 die
nomis buvo nužudyti Francijos 
kalėjimuose.

t
Pavogė tris kulkosvaidžius
ROSICLARE, Ilk, X. 18. — 

Iš Rosiclare Spar Mining kom
panijos ofiąų plėšikai pavogė 
tris kulkosvaidžius ir 700 dole
rių. t ‘

M1LWAUKEE, Wis„ X. 18. 
— Chicagos and Northvvestern 
traukiniui užgavus užumiesty 
automobilį buvo užmušti du as
menys, vyras ir moteriškė.

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

Iš dalies apsiniaukę ir ma
žumą vėsiau; pusėtinas mainą- 
sis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
maksimom 61®, minimom 46° 
dutiniškai B4* F.

Šiandie Kaulė’teka 6:06, lei
džiasi 5:04 valandą.

Trockio-Zinovjevo opozi
cija Stalinui susmuko

šeši vyriausieji opozicijos vadai 
pasirašė kapituliavin..; !r at
gailos cckkiraciją

MASKVA, X. 18. - Opozici
ja Rusų - komunistų partijoj 
prieš Stalino kontro iuojamąjį 
vykdomąjį komitetą kapitulia
vo, bent ta opozicija liko be 
vadų. Opozicijos 
vadai: Trockis, 

vyriausieji
Zinovjevas,

Piatakovas, Sokolnikovas, K a- 000 zlotų, 
menevas ir Jevdokimovas pa 
skelbė savo pasirašytą “Pareis- mos
kimą”, kuriuo jie prisipažįsta 
negerai darę eidami prieš kom
partijom daugumos valią, priža
da likviduoti savo organizaciją 
ir “pasiduoti be sąlygų partijos 
kongreso ir centralinio vykdo
mojo komiteto sprendimams’’.

Vienintelė rezervacija, kurią 
nusilenkę opozicijos vadai daro 
savo pareiškime, tai ta, kad jie 
sakosi vis dar tikį savo princi
pais, bet ginsią juos tik parti
jos konstitucijos ribose, — tai 
reiškia, kad jie ir toliau reikš 
savo pažvalgas viešai, bet visa
dos klausys daugumos priim
tų tarimų.

Ramsay MacDonald išvy
ko į Afriką

Sveikatai pataisyti praleis kele
tą savaičių pietinėj Saharoj

• LONDONAS, X. 18. — Gy
dytojų pątarianias Ramsay 
MacDonald, Darbo partijos va
das ir buvęs Anglijos mįniste- 
ris pirmininkas, sveikatai pasi
taisyti šiandie išvyko kelionėn 
į pietinę Saharą (Afrikoj), kur 
jis praleis keletą savaičių.

NUŽUDĖ TRIS SAVO VAIKUS 
j ' IR PATI MIRĖ

‘LOS ANGELES, Cal., X. 18. 
— Jsivaizdavus, kad ji nesu
gebėjus eiti kaip reikiant moti
nos priedermių, Ada Chamber- 
lainienė, vietos advokato žmo
na, nutroškino gazu tris savo 
vaikus, kurių vyriausias buvo 
9 metų, o paskui pati nusižudė.

\VASHJNGTONAS, X. 18.— 
National \Voman’s partija nu
tarė 1927 m. vasary laikyti 
SanFrancisco konvenciją, ku
rioj dalyvauti bus pakviestos 
moterų darbuotojos iš devynio
likos svetimų -valstybių.

ESTHERV1LLE, lowa, X. 18. 
— Automobilių kolizijoj bu y o 
užmuštas Frank Heighman ii 
jo supus.

• 11 7 ljr11* ' LJ,r'” 1,1
P1NEV1LLE, Ky., X. 18. — 

Nežinomo užpuoliko vakar čia 
buvo nušautas policijos1 virši
ninkas Rob. yVoolIum. x ,

Pabėgo iš lenkų 
nelaisvės <

KAUNAS, IX. 28. —BuS-sėjo 
28 d. iš Eitkūnų atvyko į Kau
ną abu musų lakūnai, pabėgę 
iš lenkų nelaisvės, Įeit. Miltakis 
ir žvalgas Eidrikis, Lakunaį 
stoty sutikti labai iškilmingai.

Likviduotas streikas
KAUNAS, IX. 28. — Joną- 

vos degtukų fabriko .“Uran” 
darbininkų streikas likviduotas 
rugsėjo 26 d., tarpininkaujant 
vyr. darbo inspektoriui. Darbi- 
pinkų uždarbis dieųai pakėliau 
vyrams 80 centų, rpoterims 
50 centų, pripažinta metuosę 2 
savaitės apmokamų atostogų ir 
k. ' < 1

Lenky ministeriu taryba 
priėmė biudžetą

• J .1 I I

Biudžeto, kurį Lenkų seimai 
buvo atmetęs, visas trečdalis 
skiriama armijai

BERLINAS, X. 18. — Lenkų 
ministeriu taryba, maršalui 
Pilsudskiui pirmininkaujant, 
priėmė biudžetą 1927 metams, 
kurį seimas buvb atmetęs.

Biudžeto sąmatomis valstybės 
išlaidos nustatomos 1,897,000,- 

arba vienu bilionu 
zlotų mažiau ne kad numato- 

valstybės pajamos. .
622,000,0(X; zlotų, arba vienas 

trečdalys viso biudžeto, skiria
ma kariuomenės reikalams, o 
292,000,000 zlotų švietimo rei
kalams.

Pranešimais iš Varšuvos 
maršalas Pilsudskis, kure da
bar yra Lenkijos premjeras, 
laikęs ilgą konferenciją su pre
zidentu Moscickiu. Jie svarstę 
klausimą dėl išvystymo Lenki
jos karo medžiagų pramorfės 
taip, kad, jei atsitiktų karas, 
amunicijos dalykais Lenkija 
galėtų būt nepriklausoma.

šiuo tarpu reorganizuojama 
pasienio kariuomenės korpusas, 
kurs bus žinioj tam tikros kra
što apsaugos komisijos.

------—\------

Senatvės pensijy įstaty
mas Meksikoj

« —-------MEKSIKOS MIESTAS, X.
18. — Senatorius Sąlcedo, kurs bėga. Kalbama, kad rusai, v.o- 
JTą (Urbo.„komisijos, pirminin- kiečiai ir lietuviai rengiasi pul
kas ir vienas (laibo partijos va- ii Lenkiją. Sovietų Rusijos 
dų, pareiškė, kad šiomis dįeno- siena yra apsaugoma labai 
mis bus senato svarstomas dar- stipriai^ be pėstininkų parube- 
bo įstatymas, kuriuo tuiės būt žyje stovi raiteliai ir artilerija.
aprūpinta darbininkų senatvė 
pensijomis. Pensijų fondas tu
rės būt sudarytas iš tam tikrų 
iš samdytojų imamų mokesnių.

Ispanijos karalius ir 
diktatorius Barce- 

lonoj
BARCELONA, Ispanija, X. 

18. • — Kartu su diktatorium 
Primo de Riveni į Barceioną at
vyko su vizitu karalius Alfon
sas, jo žmona ir duktė.

Valdovų gyvybei apsaugoti į 
Barceioną buvo iš anksto at
siųsta iš Madrido daugybė slap
tosios policijos, tūkstančiai ka
reivių ir žandarų.

Valandą prieš karaliaus trau
kinio atėjimą areštuota penki 
žymius Barcelonos sindikalistų 
draugijos nariai, kaltinami dėl 
sąmokslo prieš kandiaus ir 
diktatoriaus Riveros gyvastis.

Akademiko Gruševskio 
\ jubilejus

KAUNAS, IX. 28. — Lietu- 
vos universitetas gavo pakvie
timą dalyvauti Ukrainos Moks
lo Akademijos rengiamose iš
kilmėse akademiko M. Gruševs- 
kio 60 metų gimimo ir 40 mo 
tų darbuotės sukaktuvėms pa
minėti. Iškilmės . įvyks spalių 
mėn. 3 d. M. Grusevskis laiko
mas vienu žymiausių ukrainie
čių literatūros ir mokslo dar
buotojų. Pažymėtina, kad jo 
“Istorija Ukraini-Rusi” IV to
mas pavestas Lietuvos praeities 
istorijai.

Areštuoti politinės poli
cijos valdininkai

KAUNAS, IX. 28. — Pušku- 
tinirtiis dienomis areštuoti peli
tinės policijos valdininkei: As
trauskas (Vilkaviškin punkto 
valdininkas), Vaišnora (Paner 
vėšio punkto valdininkas), Vė
žys ir Žilinskas.

Lietuvos žinios.
Lenkai kilnoja gaires de

markacijos linijoj
Ir šaudo inusų sargybą

KAUNAS. IX. 28. (Elta).- 
Rugsėjo 27 dieną ties Varviš- 
kių kaimu, 20 metrų atstume 
nuo demarkacijos linijos, du 
lenkų kareiviai su trimis parti
zanais iššovė tris kartus į pat
ruliavusį mūrų pclicininką Khu- 
tinink.ą. Kulkos atsimušė į že
mę apie trys žingsniai nuo po 
licininko ir jis liko nepaliestas. 
Iššovę lenkai pasitraukė Gara- 
škų kaimo link. Iš musų pusė#; 
iUanta nebuvo.

Trumpalių Gliušių bate len
kai nesenai perstatė demarkaci
jos linijos gaires į musų pusę. 
Tečiau jos musų sargybų buvo 
išmėtytos, šiomis dienomis trys 
raiti lenkų kareiviai ir keli pė
sti išmėtytas gaires vėl atsta
tinėjo. Trumpalių bare musų 
pusėj pastatė 4 gaires ir Gliu
šių — 1 ir kitas lenkų pusėj. 
Musų pusėj pastatytos gailės 
lietuvių sargybinių vėl išmėty
tos. —

Lenkų kariuomenė bėga 
Rusijon

Pokirtiniu laiku kokios tai 
lenkų kariuomenės dalies visa 
kuopa išėjo į Rusiją. Šiaip daž
nai po 10-12 kareivių, negalė
dami panešti tokio gyvenimo,

Lietuvos 1927 biudžetas
Pajamos

KAUNAS, IX-30. — Ministe- 
rių Kabinetas savo paskutinia
me posėdy priėmė valstybės 
biudžeto pajamų sąmatą 1927 
metams.

Iš viso pajamų numatyta 
228,826,187 litai. Iš tos sumos 
paprastų pajamų — 225,256.- 
762 litai, nepaprastų —’ 3,569,- 
425 litai.

Pajamų numatyta iš Prezi
dentūros —► 1,200 litų; Seimo— 
1,500; Ministeriu Kabineto — 
73,600; valstybės kontrolės — 
1,092; vidaus reikalų ministeri
jos — 3,707,000; finansų — 
138.886,557 ;z žemės nkio —20,- 
273,015; švietimo —1,867,239; 
teisingumo — 3,698,(KM); susi
siekimo — 51,162,251; krašto 
apsaugos — 552,109; pensijų ir 
pašalpų fondo — 2,800,000 li
tų.

Nepaprastų pajami) numaty
ta iš finansų ministerijos 1,- 
139,000 litų ir žemės ūkio — 
2,430,425 litų.

šiais metais iš viso pajamų 
numatyta gauti 241,395,400 li
tų. Tad palyginti su kitų metų 
sąmata pajamos sumažintos 
13,109,300 litų.

1927 metų išlaidų sąmatą 
Ministeriu Kabinetas svarstys 
savo kitam posėdy.

Siųs bedarbius miškų 
. sausinti

KAUNAS, IX. 28. — Susi, 
tarus &u žemės indo Ministeris 
ja, Kauno miesto valdyba ruo* 
šia bedarbiams darbo KaiŠiado# 
Hų apylinkės mišką nunaurinL 
mui. Vjd. Reik. Ministerija tani 
tikslui leido 20,000 litų.
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ISlną* .nnilktncras patogumų keliauti laivais Su
vienytų Valstijų Litu jos suteiks jusu vietos agentas.

110 So. Dearborn Stn Chicago, III. 45 Broadway, New York City

Kalėdų Ekskursijos l 

LIETUVĄ 
Geriautiait pasaulio Ui vai* 

S. S. LEVIATHAN 
IJplaukia Gruodiio 4 per Cherbontj, 

vadas M r Jos. Turėk, atstovai United Stktee Liaijee.
S. S. PRESTDENT KARDINO

Išplaukia Gruodiio 11 per Bretnen, 
vadas Mr. Geo. Hackl, atstovas United Stetee Linijos.

At<>» ekskursijos yra ypatiikai vedamos, kaa paliuo- 
suoja jus nuo visų »mulktneru). Įrengimai ant visti 
United States Linijos laivų yra neprilygstami—erdvus 
kambariai, platus deniai, ir tt., o prie to pridėtini* 
imtgumls keliauti drauge su jusų tautiečiais.

Reguliariški išplaukimai Lapkričio mėnesį
Ptesident Roosevelt............... ........ ....: Lapk.
Republic........................................... .. ......... ......... .... ......Lapk.
President Haidina ................... _...... - ĮjgpĮt.

S. George Washington ............... ....... t-syV

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

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

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

80 centų
75 centus

NAUJIENOS.
Chicago, III1739 So. Halsted St

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

arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus United 
Erofit Shaiing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

U2 metus---- 150, už puaę rj-iotk*------75, už tris mėnesiua----- 85.
Katalogai su tūkstančiai* dovanų dykai ant pareikalavimo.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Naktigoninkų 
nuotykis

(Sekant Lietuvos liaudį)

tomis kelnėmis! — pyko Kazys.
—Cha, chu, cha! —> nusikva

tojo toliau miške moterišku 
baitu.

4—Na, na, pasijuoksi tu man 
kitą kartą! — pyko vis Kazys. 
Po šio atsitikimo juodu parėjo 
prie savo nakvynės. Kazys 
kaip negalėdamas užmiršti

nie- 
šio 
py- 
ne- 
Su-

selinęs nematant čiupo jam už ko pusę, bet Jondš sulaikė 
ragų. Velniūkštis pradėjo try- patarė gulti. Kazys aprimo 
pti ir cypti, bet Kazys jo ne-,žygį atidėjo kitai nakčiai, 
paleido. “Na, pamokysiu aš| * Apsibriežę apie savo būdą 
tave, kaip arkliai baidyti! Aną 'šermukšnine lazda ratą ir pasi-

Apjtradienis, Spalio 19, 192G

J

taisę patalus ramiai atsigulė 
—J. V-rms.

naktį kažin kur nuvijai, kad 
per visų rytą ieškojom, tai ir 
dabar nori, nubaidyti!” Ir pra
dėjo šauktis Joną į pagalbą! 
Bet, mat, bjaurybė gudrus!... 
Kitą kartą sugavęs nepaleisiu! 
Kišenėje nešiosi uosi šermukšnio 
pagalėlį ir nučiupęs pradėsiu' 
šventinti per šonus! Ot bus 
staugimo, net pats Liucipierius 
išgirs! Tai duosiu aš jiems 
visiems!...

—Cha, cha, cha! — suspiegė 
įvairiais balsais iš miško.

-Mat, rupūžės, iš visos pek-. 
los ateina! Aš jusų nebijau nė 
vieno! štai šermukšninė, ar ma
tote! — sušuko Kazys, ir nebe
sitverdamas piktumu, pagriebęs

Kazys ir Jonas buvo du dide- atsitikimo ant velniūkščio 
liu draugu. Ir kur gi nebus ų0 (|ar labiau.i Nė miegas 
draugais: Kazys gimė pėtny- i^gme! Ir kur gi nepyks?! 

.čioj, o Jonas subatoje! Ir kuni- žinoję bernai pirštais badys! 
gėlis per krikštą sakė, kad Mat, sakys, šis palaike kelmą 
jiemdviem bus lemta kartu gy- 'per velrtinkštį! O jau nuo mer- 
venti ir šios žemės vargai var- gaKių, tai nežinos kur pasidė- 
ttfi T'oirri +nc it* i&uitiildfi ncia ' !

Bet Jis aiškiai žino, kad ten 
buvo velniukas! Einant pro 
krumus į arklius pamatė apie 
krumus šokinėjahtį vaiką, kuris 
gal btit tirrėjo kokius 3 me
tus amžiaus. Jis tuojau supra
to, kad čia. nėgėrovė, ir grtli 
jų arklius nubaidyti, taigi pri-' šermukšninę norėjo bėgti į miš-

gti. Taigi tas ir išsipildė, nes 
juodu gyveno kartu nuo mažų 
dienų ir didžioje santarvėje.

Kazys buvo šviesiaplaukis, 
gražus vaikutis, visuomet links
mas ir be galo smalsus. Be to 
dar ganydamas galvijus, jis 
pasižymėjo savo drąsa, nes pa
matęs vilką prie bandos pir
miausiai bėgdavo ir vydavo to
lyn.

i Jonas buvo mėlynakis, juoda
plaukis ir taip pat gražus vai-, 
kutis, tačiau už „ Kazį daug 
rimtesnis. Visa dirbo iš anks
to apgalvojęs ir iš lėto. Drąsos 
įjam irgi nestigo:

Gyvenant jiemdviem kartu, 
jeigu ir tekdavo kada nors susi- 
peikšti, tai neilgam, nes Kazys 
tuojau sakydavo:

—Jonai, tu privalai man nu
sileisti! Juk aš gimiau pėlny- 
|čioj, o tu subatoj •— aš vyres
nis už tave!

—Tai kas, kad tu pėtnyčioj! 
By tik viena diena krikštyti, 
atsakydavo šaltai Jonas, ir tuo 
pyktis baigdavosi.

Nuo pat jaunų dienų teko 
jiemdviem kartu žąsys ir kiau
lės ganyti, o kai jau mokėjo 
penkias piemenų “štukas” pa
rodyti, tai tuomet ganė kar
ves ir avis.

-Žiūrėk, Jonai, jau mano 
ūsai auga, o tau dar ne, nes aš 
pėtnyčioj gimęs, o tu subatoj, 
— gyrėsi vieną kartą Kazys.

—Man irgi rytoj pradės aug
ti, — atsakydavo džiaugdama
sis Jonas. Ir neapsiriko! žiū
rėk, jau ir tas su ūsais!

| —Po velnių! Jau Kazys su 
Jonu nuo musų pabėgo! Štai 
jair jie arklius gano, o aną sek
madienį bernai jų jau ir iš va
karuškų neišvarė! — kalbėjo 
sugriaudintomis širdimis pie
mens. Mat, jie pavydėjo tiems!

Vieną kartą Kazys su Jonu 
išjojo naktigonėm Buvo labai 
graži naktis. Jiedu arklius su
pančioję paleido ant pievelės,* o 
patys užlipo ant kalnelio ir pa
sitaisė nakvynę. Po galva pri
sidėjo alksnio 'šakų ir patiesė 
antklodę, ant kurios jie visą 
naktį miegodavo. Viršuje užsi
klodavo kailiniais. Nuo jų kal
nelio buvo matyti labai puikus 
vaizdai. Apačioje, pakalnėje 
augo įvairus krūmai, kuriuose 
retkarčiais čirškė kažin koks 
nakties paukštelis, o už krūmų 
mėnulio slėpiningoje šviesoje 
spindėjo, lyg didelis veidrodis, 
skaistusis ežero vanduo. Ana
pus ežero augo gražus miškas, 
kulis tęsėsi ligi pat galo, o nuo 
ten—šia puse ežero ligi jų
dviejų nakvynės.

Paleidę arklius ir pasitaisę 
nakvynę Kazys su Jonu jau 
rengėsi miegoti. Prieš migsiant 
Kazys dar kartą nuėjo arklių 

.pažiūrėti ar neatsitiko- jiems

—-Jonai! Jonai eik šen! Vel
niūkštį nučiupau! — šaukė Ka
zys. — OI bjaurybė, dar spar
dytis jis čia man!

Jonas buvo nusirengęs jau 
gulti, bet užgirdęs Kazį šau
kiant, kuogreičiausiai su balto
mis kelnėmis pasileido į jį bėg
ti. Prieš bčgdamii.s pasigrie
bė dar šermukšnio lazdų, kurios 
niekuomet su 'savimi nepamirš
davo.

Jonas nubėgęs labai nustebo. 
Žiuri, kad Kazys įkibęs į kelmo 
Šaknis tvirtai jį laiko!

—Kur gi tas tavo velniūkš
tis?, paklausė Jonas, užsimo
jęs šermukšnio lazdų.

Ar nematai, kad laikau už 
ragų nučiupęs?!

—Kad čia kelmas!
—Ot, bjaurybė! Aiškiai ma

čiau, kad buvo velniūkštis! Tai 
tu nubatdei su savo šitomis bal-

■>r ---- --------------------
Greit Išeis

GYVENIMAS
Mėnesiniu Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktoriui;-Leidėjas

Prenumerata metams ..............
Pusei metų .............................
Kopija .......................................

Tai bus 32 puslapių knyga
I metus išeis 12 knygų.

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Bonlevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems pataikit.

$2

20c

Peoples Furniture Co. Krautuvių
10 Met 14 Sukaktu vių

IŠPARDAVIMAS
RAKANDŲ, PIANŲ, KAURŲ, PEČIU IR VISŲ KITŲ NAMAMS REIKMENŲ

. Už Žemiausias Kainas Visoje Piršlybos Istorijoje
štai pora pavyzdžių, talpiname žemiau, kurių vertybės ir tokio didelio pinigų su

dedi jimo nerasite niekur kitur. — Matykite šiandieną pas Peoples!

JEIGU NORI BŪT LAIMINGU!
Negalima panitikčt ant kitų 

savo vaidint avė
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

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

Tam yra išrastas Gulbransen 
Registering pianas.

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

Įsigyti tą, taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kaibą, išmokant dalimis, galima

JOS. F. BUDRU
Krautuvėse

3343-3411-21 S. Halsted St 
Chicago, III.

Dykai! Dykai!

lx šiandien

I>h r jjcikih, 
negalite 

oi Heliuose,

Šios svarstyklės virš $2.00 
vertės bus duodamos veltui 
visiems musų Kostume- 
riams, kurie,.laike išparda
vimo pirks bile • daiktą už 
$2.00 ar daugiau musų 
Krautuvėse. Taipgi bus da
linamos kitokios įvairios 
naudingos dovanos.

► r. > <2 .

Vėliausios Mados Liampos 
Daili Tusias Namų Papuošimas Už 

Žemiausias Kainas Visam Mieste > 
26 colių įtampa, rankom piešta, dai
liose išvaizdose, taipgi 6 colivj pasta
tymas yra pritaikintas prie liampos, 
tos pačios spalvos ir išvaizdos. Ap- 
tiimuota su importuotais tankiais 
stikliniais karoliais, žibančiom skir
tingom spalvom. Per šį 10 metų su
kaktuvių išpardavimų norime duoti 
savo koštu įnoriams progų įsigyti dėl 
atsiminimų musų 10 metų gyvavimo 
už pusę tikros verčios. Liampa su 
pastatymu po

$19.50 $24.75 $27.50

štai
kurio
rasti
pas išdirbėjus ir
nei jokioje

krautuvėje
•3 šmotai dai
liausios sekly
čios setas tik,
$118.00. — šis setas yra specialiai ap- 
kainuotas, tik dėl šio išpardavimo, kad 
įtikrinu.s musų pirkėjus, jog s Peoples 

geresnį setą už daug žemesnę kainą, neguFurniture Co. gali teikti 
kur kitur. — šis setas turi artistiškai iškarvuotų romų, taip, kaip 
šis paveikslėlis parodo. Apmuštas su vėliausios spalvos ir geriausios 
pušies Jacųuard, 
subudavotas. 'l ik 
3 šmotai už

liuosos apverčiamos paduškaites. Visas springsų 
dėl šio išpardavimo $148.00

Ant Lengvų Išmokėjimų

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokių laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki . ,$186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTK', didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLANI), PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę į Chcrbourg. 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WH1TE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

Visi Galite Įsigyti 
Žurnalą “Bangos”

Tiktai už 17c i Mėnesi
“BANGOS” yra 16 didelių pusla
pių žurnalas, spausdinamas ant 
gražios popieros. “BANGOSE” yra 
daug įvairių skyrių, kaip tai: “Ti
kėjimo Klaųųimąi”, “Laukų Žie
dai”, Redakcijos Straipsniai, Per
žvalga, Juokų ir Satyros, Keiste
nybių, ir daug kitų, kuriuose kož- 
nas gali rasti sau naudingų daly
kų pasiskaityti.
Nieko nelaukdamas sėsk ir rašyk 
mums laišką, kuri n įdėjęs $2.00 
paštos “money orderį”, Čekį arba 
pinigais ir siųsk užadresavęs se
kančiai:

“BANGOS”
219 W. Main Street

Westvi!le, III. u
Atsisaukit, o mes vieną numerį 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

0h 
Henry! 
America’s

Candy!Ir tūkstančiai kitokių bargenų, kuriuos negalime sutalpinti, rasite atėję 
į musų Krautuves laike išpardavimo

Lengvus Išmokėjimo Budus Pi-itaikinam Pa#al Kiekvieno Išgalės 
Krautuvės atdaros kas vakarų iki 9 va landę, išskiriant Scredos vakarą

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gatvės
M. KEŽAS, Vedėjas

p

■^rniTURE *>*
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Nlght and Moming to kecp 
tbetn Clean, Clear and Healthy

Write for Free "Hyc ( 
ar “Eye Deguty” Book

MarineCo,Dept.H. Sn9 R- OhMSt.,( hk
1922-32 So. Halsted St.

Prieš 19th Place
J. NAKROšIS, Vedėjas Garsinkites Natiiieiiosti



NAUJIENOS. Chicago, 111.

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted Si., Chicago, III.
J. I.AZDAUSKIS, Pirm*., .'1219 Aukuru avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA. Rašt., 1834 Wabansla Avė., Chicago 
.1. KAULINAS, Ižd., 1532 S. braneiseo Avė., Chicago.

Gyvybė atsirado 
vandeny

jau trum- 
išdėstineję teorijas 

pradinės gyvybės 
Aiškinančios apie 

gyvybės atsira- 
nėra

šioje vietoje mes 
pa i esame 
apie žemės 
atsiradimą,
žemės pradžios 
dimą teorijos nėra vienodos 
Kadangi tuo klausimu autorite
tingi mokslininkai nėra susitai 
kę, tai mes jį padėsime į šąli ii 
eisime prie nagrinėjimo sąlygų, 
kame ir kaip pradžios gyvybė 
galėjo atsirasti.

Senovėje radosi rašytojų, ku
rie bandydavo žmones įtikinti, 
jog žemė visatoje esanti vienin
telė vieta, kuri yra apgyventa, 
šiandie vargiai rasis bent vie
nas žymesnis mokslo žmogus, 
kurs tokiai nuomonei pritartų 
Mes neturime įrodymų, kad, iš
skyrus žcihę, gyvybė randasi 
kur nors kitur. Bet ši kartą 
mes įsigilinsime į žemės vysty
mosi eigą, į gyvybės atsiradima 
ir mes įsitikinsime, kad visai 
panašus reiškiniai g dėtis

esą n-
rių planetų.

Nt taip senai mes jau nuro- 
dūme, kad saulė susidarė iš tam 
tikrų dujų. Nėra priežasties 
manyti, kad žvaigždės atsirado 
kitokiu budu. žvaigždės, vei
kiausia, turi tokias pat plane
tines sistemas, ka’p saulė. To
kios planetos susideda iš tokios 
pat medžiagos, kaip žemė. Spek- 
troskopas nurodo, kad tolimiau
sios visatos žvaigždes sudaryt: 
iš vienodos medžiagos. Del t< 
tat yra manoma, jog kitų žvaig 
ždžių planetos, mažiau ar dau 
ginu, turi panašumo žemei 
Skystų dangaus kūnų sunkiej' 
metalai susėda j vidurį, o du 
jos sugula ant paviršiaus, iš 
ko, laikui bėgant, pasidaro at 
mosfera ir vandenynai. Tai ve 
dėl ko mokslo žmonės mano, 
kad kitos planetos yra apgy
ventos kokia nors gyvybe.

Mes jau pakartotinai sakėme, 
kad per daug milijonų metų že
mė atvėso ant tiek, koki jina 
yra dabar. Marsas yra mažesni:

■ už žemę, todėl jisai atvėso daug 
greičiau, negu žemė. Del tos ta' 
priežasties astronomai mano 
kad Marso gyventojai (jeigu jų 
tenai yra) yra daug aukščiau 
išsivystę, negu žemės gyvento 
jai. Marso gyvybės atsiradimu’’ 
apystovos yra atsiradusios pir
miau, negu žemėje. Žemei ge
rokai atvėsus, pasidarė sąlygos, 
kuriose galėjo Misi jungti deguo
nis su vandeniliu. Kada tuodvi 
žemės
jungė, jos padarė vandenį. Bet 
žemė ir tuo laiku dar tebebuvo 
raudonai karšta. Vanduo ant 
jos paviršiaus negalėjo pasilai
kyti. Jisai laikėsi atmosferoje 
karšto garo formoje. Tokį perio
dą dabar pergyvena Jupiteris 
ir Saturnas. Tuodvi planetos 
yra daug didesnės, negu mū
siškė. Jos dar nespęjo atšalti 
tiek, kiek atšalo žemė. Bet apie 
tuodvi planeti mums teks pa
kalbėti kada nors vėliau.

Laikas būgo, žemė atšalo dar 
labiau ir vanduo sugulė ant jos 
paviršiaus jurų pavidale. Bet 
ir tuo laiku žemė dar buvo pa
kankamai karšta. Visų vande
nynų vanduo virė. Tuo laiku 
vandenynų vanduo nebuvo sū
rūs. Dabartinis vandenynų van
dens sūrumas pasidarė tik per 
daug milijonų metų. Žemės is
torijoje vanduo yra atlikęs mil-

atmosferos dujos susi-

žinišką darbą. Druska lapo iš
plauta iš akmenų, nuo ko van
denynų vanduo ir pasidarė sū
rūs. Ino pačiu laiku ėjo, taip 
sakant, žemės kova su vande
niu. Kada vanduo pradėjo kris
ti ant dar karštos žemes, jis 
paskatino žemę dar greičiau at
šalti. Yra manoma, kad žemės 
istorijoje buvo laikas, kada vi
sas žemės paviršius buvo pa
dengtas vandeniu, šito dalyko 
’ačiau negalima taikinti su bib- 
’ijos pasakomis apie visuotina 
tvaną. Kol visa žemė tebebuvo 
apsemta 
nesirado 
nesirado 
ryvuno.
:es paviršius

vandeniu, ant jos dar 
ne tik žmogaus, bet 
nė vieno tobulesnio 
žemei vis atvėstant, 

pradėjo tai plai-
v’oti, tai raukšlėtis, kas privedė 
prie susiformavimo vandenynų, 
kontinentų ir kalnų. Dabarti
nu laiku žemė sausžemio turi 
langiau, negu kada nors jinai 

savo istorijoje galėjo turėti.
Bet kuriuo budu atsirado že

mėje pradžios gyvybe? Sis 
klausimas yra vienas svarbiau
sių ir įdomiausių klausimų. Mu
sų nelaimei mokslas i šį klau- 
’imą neduoda patenkinančio at- 
akymo. Ar verta tačiau delei 

’o stebėtis? Bus apie pusė mi- 
’ijono metų, kai žmonės šioje 
žemėje gyvena, kuomet moks
las prasidėjo lik apie du šimtai 
metų atgal. Butų perdaug iš 
taip jauno mokslo reikalauti 
tikrų žinių apie lai, kas dėjosi 
už šimto milijonų metų praei
tyje. Mokslininkams ne tiek 
•upi surasti, iš kur pradžios gy- 
ybė atsirado, kiek jiems rupi| 
•alirti. kaip jinai galėjo atsi
rasti. O atsirasti gyvybė galėjo 
’a’ltame, negiliame pradiniame 
'ėmės vandenyne. Kaip senai 
^radinė gyvybė atsirado —' tik- 
•ai negalima pasakyti. Didžiu
ma geologų sutinka, kad ji at
sirado apie šimtas milijonų me- 
ų atgal. Bet mums juk ne taip 
svarbu žinoti tikrą gyvybės am
žiaus metų skaičių.

Didžiausi mokslo autoritetai 
pripažįsta, kad pradžios gyvy
be pasidarė iš negyvos medžia
gos. Nieks iki šiol neįrodė ir 
ict nieks nebandė įrodyti, kad 
gyvybė negali pasidaryti iš ne
gyvos medžiagos. Todėl yra lo
giška ir moksliška sakyti, kad 
»yvybė išsirutuliavo iš tų pa- 
h’ų chemikalų, kurie randasi 
žemėje. Pirmiau jau šioje vie
toje buvo sakyta, kad ilelmholtz, 
Kelvin, Arrhenius ir keli kiti 
mokslininkai manė, kad žemė 
buvus užkrėsta gyvybe iš kur 
nors kitur kosmiškomis dulkė
mis arba meteorais. Tatai įsi
vaizduoti yra ne tik sunku, bet 1 
toks tvirtinimas šio klausimo 
neišsprendžia, o padeda jį į šalį.

Profesoriai Benjamin Moore, 
J. Arthur Thomson ir keli kiti 1 
žymus autoritetai sako, kad gy- I

vybčs atsiradimo paslaptis esan
ti kasdieninio gyvenimo gam
tos reiškinys. Kitais- žodžiais 
sakant, jie mano, kad gyvybė ir 
dabar dar tebesitveria iš negy
vosios medžiagos. Daugelis ki
tų mokslininkų mano, kad že
mės evoliucijoje pradžios gyvy
bės atsiradimui buvusios tam 
tikros apystovos. Taip sakyda
mi jie turi omeny tam tikrą že
mės evoliucijos periodą, kilome; 
žemė tebegyveno šiltesnę tem
peratūrą, negu dabar. Tos apys
tovos jau senai praėjusios ir 
niekad nebegrįšiančios. Nežiū
rint kuriuo budu pradinė gy
vybė -atsirado, jinai negalėjo 
būti kitokia, kaip žemiausios 
rūšies bakterija. Iš neorganinės 
gyvybės vystėsi arba rutuliavo- 
yi organinė gyvybė. Taip neat
sitiko, žinoma, su viena diena, 
viena savaite, mėnesiu ar metu. 
Tokių evoliucijos eigą reikia 
skaityti šimtmečiais. Kiekvie
nam evoliucijos studijuotojui 
visada yra lengviau ją suprasti, 
jeigu jis pajėgia sau persista- 
’yti jos lėtų procesą.

Laikas hėgo, žemės apystovos 
keitėsi, o kartu prie hesikeičia- 
mų apystovų turėjo taikintis 
gyvybė. Prasidėjo darytis dide
lis gyvybės {vairavimas. Skir
tinga gyvyvčs forma įgijo skir
tingas kūno kietas dalis: vėžiai, 
oistorini, skrernbiai ir kiti turi 
tam tikrus kietus kevalus, o 
Žuvys įgijo kaulus. Tokios gy
vybės pėdsakus geologai šian
die suseka iškasenose. Tokios 
gyvybės gilios senovės vande
nynai kuždėto kuždėjo. Gyvy
bės įvairumų, padarė jų kova 
už būvį ir natūralinis atrinki
mas. Negalinti prisitaikinti prie 
besikeičiančių apystovų gyvybė 
iš šimtmečio i šimtmetį nyko. 
Išliko, vystėsi ir tobulinosi tie 
gyvūnai, kurie pajėgė prisitai
kinti prie sąlygų. z

Baigdami šį straipsnį mes no
rime pažymėti, kad čionai mes 
lietėme tiktai vandens gyvybę. 
Apie sausžemio gyvulių atsira
dimų ir apie evoliucijos mokslo 
faktus mums teks pakalbėti vė
liau.

BOLŠEVIKIŠKI “GABUMAI”

DEJONE
Visur tie patys takai, 
Tos 
Tie 
Tie

pačios aštrios uolos; 
patys aukšti kalnai, 
patys siauri slėniai.
patys status skardai, 
pats upelis verkia;

Tie
Tas
Ta pati giria rauda, 
Tokia pat audra siaučia.
Tokios pat bangos banguoja,
Tokias pat ašaras lieja, 
Tokias pat dainas dainuoja:
“Visas pasaulis dejuoja.”

J. Lazdauskis, M. E., B. S.

Kitas svarbus evoliucijos 
moksle žingsnis yra atskirti gy
vūnus nuo augmenų. Žemos ru
si es gyvybėje tarpe augmenų ir 
gyvūnų jokio skirtumo nėra. 
Tudvi abi gyvybės1 rusi susideda 
iš pliazmos. Net dabartiniu lai
ku mokslininkai randa žemos 
rūšies gyvybę, kurios dažnai jie 
negali išspręsti, ar tai yra aug- 
muo 
mos

[latos maitinas’! beorganiška me
džiaga (žemės chemikalais) 
Tokia gyvybė vystosi į augme
nis. Organai augmenims nerei
kalingi. Jie leidžia į žemę šak
nis ir jų pagalba ima iš jos 
maistą. Nereikalingas augine 
nims nė protas. Pas juos proto 
organai nesivysto. Toki tat yra, 
trumpai kalbant, augmenų evo
liucija. Pradžios augmenys, su
prantama, atsirado vandeny pa
vidale jurų žolių. Vėliau kai 
kurie augmenys ėmė leisti šak
nis į žemę ir tuo budu atsirado 
sausžemio augmenys.

T'a gyvybės rūšis, iš kurios 
išsirutuliavo gyvuliai, turėjo 
paprotį maitintis kitais gyvūnė
liais. Maitintis beorganiška me
džiaga, kaip daro augmenys 
jie “nemėgo”. Yra labai aišku 
kad jie turėjo pasiekti kitokį 
jšsivystymą, negu augmenys 
Pas gyvulius ėjo nepaliaujamas 
viens kito “medžiojimas”. Kaip 
medžiotojas, taip ir medžioja
masis išvystė judėjimo, proto, 
burnos, pilvo ir apsigynimo or
ganus. Iš viencelio gyvūnėlio 
pasidaro daugceli-si gyvūnas su 
tam tikrais reikalingais orga
nais. Akių organai iš karto pa
sidaro odoje mažyčių duobelių 
pavidale. Akis ir kitus organus 
jungia kitos celės su grupe ce
lių galvoje. Tuo budu gyvūnas 
įgauna smegenis, kurie gyslo
mis jungiasi su visais kitais or
ganais. čionai aprašomas gyvū
nėlių tobulinimąsis nepasiekė 
tokio išsivystymo laipsnio trum
pu laiku. Tam reikėjo daug mi
lijonų metų. Jau ir tokio išsi
vystymo laipsnio pasiekusi gy
vybė dar neturėjo kaulų. Tokios 
gyvybės liekanų mokslininkai 
rasti negali. Kad tokį besivysty- 
mo laipsnį pradinė žemės gy
vybė turėjo pergyventi, moksli
ninkai apie tai patiria studijuo- 
dąmi besitobulinapčią Šiandieni
nę žemos rųšies gyvybę*

ar gyvūnas. Kai kurie že- 
i ųšies gyviai tačiau n įlo

Mat p|s musų lietuviškus 
bolševikus esą labai nepapras
tų “gabumų”, ir jų gabumas 
mat esąs ne galvoje, bet pilve. 
Kuomet silkės yra pigios ant 
Max,Kvill stryčio, tai ir jų pro- 
as išauga labai aukštai. Jeigu 

norėtum jų protą sulygint su 
kuo nors arba imti pavizdį, tai 
butų nelengva surasti. Well, 
ialeiskim sau, jeigu karvutė 
:šminta aštuonioliktą žiemą, tai 
žinomas dalykas, kad ji gali pa
šokti eharlestoną geriau, negu 
bolševikas protauti!

Komisaras.

GRIEKAI IR PROTAS

Yra pasaulyje tokių senber
ni), kurie gali atleisti žmogui 
isus griekus už dolerį ir nu- 
iųsti į amžiną “linksmybę”, ir 
enai jau nebusi mat koks 
‘jurgis”, barbetis arba dišvo- 
šeris. Bet musų bolševikai sa- 
zo gabumais visa tai kur kas 
□ralenkia. Jie už dolerį parduo
ta “visą pasaulį” ir net Mask
vos “rojų“. Tik tovariščiai do
lerių, dolerių, dolerių ir da sy
kį dolerių. Jeigu duosi dolerių, 
busi paliuosuotas nuo kapita- 
izmo griekų. Tai koks laimin
gas busi. Ar nemalonu girdėt 
tokią naujieną?

Sakoma, kad visi lietuviški 
bolševikai butų senai išvažiavę 
’ žemišką “rojų”, bet ant ne- 
aimės Maskvoje nesą užtekti

nai “psychophysics” ligonbučių 
ir todėl jie čia dar tebevaikštą 
šitame kapitalizmo pasaulyje. 
— Tik, vyručiai ir moterys, do
lerių, dolerių ir da sykį dole
rių.

Bolševikiška rezoliucija \ f
Kokia ateitis laukia tų, ku

rie atsisako duoti i bolševikams 
dolerių?. Aiškus dalykas — eisi 

peklą, degsi amžinai ir rėksi 
kaip žuvis prislėgta. Landžiosi 
kaip kupranugaris per adatos 
skylutę, ir žemiško “rojaus” 
nepamatęs, griekų atleidimo ne
gausi. Todėl, broli, žinodamas 
tokia ateitis tavęs laukia ir jei
gu nori išvengti visų viršminė- 
;ų bausmių, tai atsisakyk nuo 
kapitalizmo ir duok dolerius 
’olševizmui.
dainuosi kaip žuvis ir visi ma
nys, kad esi operos daininin- 
cas.

Pastaba. — Jeigu uždirbi 10 
dolerių į savaitę, tai bolševikiš
kiems reikalams skirk ne m** 
žiau kaįp $9.75. Tai yra vie-

Busi laimingas:

nintėlis kelias atsiskirti nuo ka
pitalizmo ir pačiam palikti pa
saulio valdovu. Todėl dolerių, 
doleriu ir dolerių. —Komisaras.

RAŠO “EDITORIALUS”
MĖŠLYNO SURANKIOJI 

MEDŽIAGĄ

BLUE LAW

yra 
law”

dan
tį ts i- 
mur-

Pennsy 1 vau i.j o:: vn Istij oj < 
fvestas sųpelSjęs ‘ blue 
įstatymas/ kuriuo einant yra 
draudžiama sekmadieniais pasi- 
bovyti. “Sukreizėję” visokių re
ligijų fanatikai nori, kad sek
madieniais žmonės nieko 
ginu neveiktų kaip tiktai 
sėdę ant pelenų krūvos
mėtų rožančių. Nevalia net 
tėvui su mama ar su vaiku pa- 
sibovyti, o jau ką bekalbėti 
apie beizboles, futbolus ii’ kitus 
liuksus.

| Paprastomis dienomis kapita
listai išnaudoja darbininkus 
dirbtuvėje, o sekmadieniais ar
ba šiaip šventadieniais visokios 
mosties kunigai išnaudoja tam
sius žmones protiškai, 
si, “dirbk ir melskis,” 
gerai ir kapitalistams 
gams.

Laimingi gyvuliai, 
nereikia hė melstis, nė 
O gyvulys juk turi ir

“Mokyti” Bridgeporto 
nies” komisarai, matyt, 
kuom užpildyti 
“ožednevnos”. 
gų- 1A visokiu i 
kų skyrių, na, 
kia savo parūpi,jonams 
auksų, 
interesuojasi kryžiais s n 
lės užtemimu”, 
mis ir visa tai 
laikraščių.

Mes turimu jiems tiktai padė
koti už gerų darbą, taigi dykai 
mus reklamuoja. Labai ačiū!

Dabar, vadinasi, jums yra 
aišku, ką aš pasakiau.

—špukas.

neturi 
tiktai dviiapės 

Renkasi rnedžia- 
apgarsinimų, juo- 
ir visa tai palio

kai po 
Tie Maskvos agentėliai 

“sau- 
štuko- 

vagia iš kitų

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUSERKA

3101 So. Halsted St

Tel. Yards 1119
Baigai“ itkuše- 

knieti ią 
pr skt>ka

ligon 
Su£i 

patai 
visokio

ilgni 
VUHi 
vaūi joh 
bučiuos 
ningai 
nauja,
se ligose prie> 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitosiuose re> 
kaluose mote 
rims ir merg 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

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

kampan 31 rat

Vad ma
tai bus 

ir kuni-

kuriems 
dirbti, 

protą!
—Don Pilotas.

Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.

ŽIOPLO IR VELNIAS NEIMA

Mes žinome viena lietuviška 
studentą, kurs lanko aristokra- 

i tų universitetų. Jisai, matai, 
! jau senai yra kunigu. Jis dar 
nelankė jokios mokyklos, o kle
bonavo. Dabar jis. nori būti. 
dar kunigiškesnis. Jisai sako! 

'pamokslus. Jisai sako žinąs, kuri 
yra dangus ir kur pekla. Taip-I 

(jau žinąs, ir “įrodo”, kad svie
tas nemirs. Kad visa tai įro
džius, jisai duoda pavyzdį ant 
savęs. Jo nė gatvekaris, nė au
tomobilis nesuvažinėja, nežiū
rint kaip žioplas jis nebūtų net 
ir velnias jo bijąs. Jisai skelbia 
save pranašu naujo tikėjimo. 
Tik bėda tame, kad neturįs 
dieviškos macės įtikinti sveiko 
proto žmones sAvo fraziologijo
mis. Tie kaip juokėsi iš jo, 
taip ir tebesijuokia. —Oremus.

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

Optcmestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Viršuje

State

Moterys

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

Universal
Bank

ir mergi-

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfnx 6353

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

DR. G. SERNER
(ŠERNAS)

Vai. nuo 10 ryte iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Tel. Boulevard 7679
3265 S Halsted St

2-ros lubos

Gerai patyręs gydytojas 
NAPRAPATAS 

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

2-5-6-8 v. v., Chicago, III.

.........— 1 . ....... ....
Patyrusi gydytoja ir akušerė 

Naprapath

■ Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso

Tel. Boulevard 0537

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Mjesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.
b.    ■ i ■ 11 i ——i

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
, 2221 W. 22 St. ?

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir PCtnyčioj nuo 9 iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hydę Park 3395

■I

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261 

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

Namų Telefonas Republic 9600
b,, i i ■ .......................iii

9

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Puilman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S'. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas -

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 ikis5 po piet. Vaka
rais: Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. iki 1-mai. Prirengia 

visokias legalifikas popieras.

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

1 imr -n-r--

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th Si.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

MR. HERZMAN

nuo 
nuo

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

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

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

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

Dienomis: Canal
Telefonai: ? 31*°‘ NakXo

j South Shore 2238 
Boulevard 4186

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

L-..... i ■ ■■-■■■u-............. u i ■

DR. CHARLES $EGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

I II .. ........ ■ ............ — '

Telephone Yarjs 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Į Res. telephone Hyde Park 4000

Ofiso Tel.,Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vąk. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 dlen,
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drovė 1738 S. Halsted SU Chicago, 
11L — TeiefoaMi Roosevelt £500.

OPOZICIJA BOLŠEVIKŲ PARTIJOJE PASIDAVĖ 
• ••••• 

BAIMĖ DEL SAVO KAILIO IR STOKA PROGRAMO

VALSTYBINIO KAPITALIZMO VYKINTOJAI 
‘ PERGALĖJO 

• •••••
NE KOMISARUOSE DARBININKŲ VILTIS, 

BET SAVYJE

Sekmadieny atėjusi iš Maskvos telegrama sako, kad 
Rusijos komunistų partijos opozicijos yadai — Trockis, 
Zinovjevas, Kamenevas, Piatakovas, Sokolnikovas ir Jev- 
dokimovas — paskelbė spaudoje pareiškimų, kuriuo visi 
centro komiteto daugumos priešai kviečiama Ijkvięluot 
visas frakcines grupes partijoje ir nusilenkt} partijos va
dų valiai. " , , •• ‘ <

Pareiškimo autoriai prisipažįsta, kad jie ir jų šalinin
kai elgėsi negerai, laužydami “partijos discipliną” ir da
rydami tokius žinksnius, kurie veda prie partijos skilimo, 
ir pasižada toliaus nevartoti “frakcinių metodų” sąvd pa- 
žvalgoms ginti, kadangi tokie metodai grasiną pavojum 
“partijos vienybei”.

Šis Trockio ir kompanijos pareiškimas reiškia visiš
ką opozicijos kapituliaciją (pasidavimą) Stalinui.

Kad opozicija bus nugalėta, buvo galima laukti, nes 
ką gi ji galėjo pastatyti prieš partijos centrą, kuris sa- 
vo rankose turi ir organizacijos “mašiną”, ir spaudą, ir 
kariuomenę, ir policiją? Šiek-tiek netikėtas gali išrėdy
ti tiktai toks pažeminantis opozicijos nusilenkimas Sta
lino diktatūrai. Daugelis žmonių taip Rusijoje, kaip ir 
užsieniuose (ypatingai, vadinamųjų “kairiųjų” komunis
tų eilėse), manė, kad Trockis su Zinovjevu taip pigiai ne
pasiduos. Juk vienas jų, Trockis, yra “genialis” armijos 
organizatorius, kalbėtojas ir “paties” Lenino pripažintas 
gabiausiu žmogum Rusijos komunistų partijoje; o ant
ras, Zinovjevas, — “didžiausias pasaulyje revoliucionie
rius”, komunistų internacionalo prezidentas. Be to, su 
šitais dviem bolševizmo generolais ėjo išvien beveik visa 
“senoji bolševikų gvardija” ir net nabašninko Lenino na- 
šiė- k & 'jKJĮI,W£8 jį*

Tų žmonių viltys, kurie pasitikėjo Trockio ir Zinov- 
jevo “galybe”, neišsipildė. Juodu ne tik nusilenkė “par
tijos disciplinai”, bet ir sutiko diskredituot sa^e minių 
akyse, viešai prisipažindami prie “kaltės” ir duodami pri
žadą daugiaus “negriešyti”.

Kodėl opozicija kapitaluliavo?
Viena, todėl, kad ji pabūgo bausmės. Tie “dideli” bol

ševikų kovotojai tikrenybėje yra “škurnikai” (savo kai
lio saugotojai) ir egoistai. Jeigu jie butų buvę drąsus vy
rai, tai juk jie niekuomet nebūtų pritarę teroro įvedimui 
Rusijoje. Terorą prieš kitaip manančius žmones visuomet 
vartoja tiktai bailiai!

Bijodami būt išmesti iš partijos, t. y. patapti tokiais 
pat beteisiais žmonėmis, kaip ir visi kiti Rusijos gyven
tojai, Trockis, Zinovjevas ir jų dviejų vienminčiai, atsi
žadėjo savo nuomonių ir nusilenkė Stalino diktatūrai.

Antra priežastis, dėl ko jie taip pasielgė, buvo ta, kad 
jie neturėjo jokio programo. Jie mokėjo tiktai kritikuot 
partijos vadus, bet jų pačių sumanymai buvo dar žiop
lesnį, negu viešpataujančios frakcijos politika. Tie opo
zicionieriai reikalavo, kad Rusijoje butų atsteigtas tas 
komunizmas, kuris joje buvo vykinamas dar prieš Nepo 
(naujos ekonominės politikos) laikus. Aišku, kad tai bu
vo didžiausias absurdas. Nei Rusijos darbininkai, nei ūki
ninkai šituo keliu nebūtų ėję paskui juos. Taigi nugalėti 
Stalino vadovaujamą srovę, kuri šiandie vykina valsty
binio kapitalizmo politiką, opozicija neturėjo jokio gali
mumo.

Dabar, kad “balalaika” Trockis ir “Griša boltun” Zi
novjevas atsisakė nuo kovos su Stalinu, pastarojo dikta
toriška galia darosi neapribota. Už kęlėto dienų įvyks 
Rusijos komunistų partijos konferencija. Pirmiau jos 
tikslas buvo svarstyt gančus tarpe partijos centro ir opo
zicijos; dabar jai beliks tiktai patvirtinti tai, ko Stalinas 
atsiekė prieš konferencijai susirenkant. Reikia tikėtis, 
kad ji galutinai uždės kryžių ant “karinio komunizmo” ir

Uiaimakėjime kaina:
Chicagoje — paltu: 

Metams ... — >8.00
Pusei metų ---------->4.00
Trims mėnesiams ----- - — 2.50
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui ....................- .75

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija 
Savaitei .................. ...................... 18d
Mėnesiui ..—........................ .....  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams —..............—....... ......... $7.00
Pusei metų .........   3.60
Trims mėnesiams —.................- LT5
Dviem mėnesiams     1.26 
Vienam mėnesiui — -76

Lietuvon ir kitur ušaianluose: 
(Atpiginta)

Metams .................. —.....>8.00
Pusei metų ........._.......................... 4.00
Trims mėnesiams---------- —~ 2.00
Piinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

autorizuos sovietų valdžių eiti prie susitaikymo su kapi
talistiniu pasauliu.

Rusijos darbininkai dabar turės ieškoti savo išgany
mo ne susipykusiuose su diktatoriais komisaruose, bet — 
savo pajėgose. Jiems teks ne sekti paskui Trockį arba Zi- 
novjevą, bet kovot už teisę organizuotis į laisvas, nuo val
džios ir bolševikų partijos nepriklausančias klasines or
ganizacijas.
— ■■■■ ...................... . ■ '■

Apžvalga
NUTEISTAS BUV. KONSU- 

LAS PETRAPILY

Rugsėjo 30 d. Kauno apy
gardos teisme buvo svarstoma 
byla p. Dubinsko, buvusio Lie4 
tuvos konsulo Petrapilyje, ir 
keleto jo bendradarbių.

Dubinskas kaltinamas už tai, 
kad 1921 m. būdamas Lietuvos 
konsulu Petrograde, gaudamas 
iš Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus produktų pabėgėliams ir 
nuo karo nuke n tėjusiems pa
vargėliams šelpti, tuos produk
tus naudojęs savo asmens rei
kalams. Kaltinamąjį* gynė ad
vokatai Sugintas ii; Stankevi
čius ir prof. VoldemaVas.

Teismas rado Dubinską kal
tu ir nuteisė 3 menesiams areš
to. Buvusieji konsulato tarnau
tojai išteisinti.

Dubiii3k,as buvo nuo senų lai
kų artimas draugas kun. Bučio 
ir Voldemaro (todėl pastarasis 
ėjo jį ginti, nors nebūdamas 
advokatas). Prieš karą jisai 
tarnavo senate ir buvo gana 
veiklus žmogus Petrapilio lietu
vių judėjime. Jisai y/a baigęs 
dvasinę seminarijų Seinuose, 
dvasinę akademiją Pętrapilyje 
ir teisių fakultetą upiVertitete.

SOCIALISTŲ KANKINIMAS 
SOVIETŲ RUSIJOJE

Prie naujosios valdžios Lie
tuvoje pradėjo eiti atvirai ko
munistų ir kairiųjų socialistų 
revoliucionierių laikraščiai. Pir
mieji leidžia Kaune “Darbinin
kų Atstovą’’, o antrieji -“Ko
vos Kelią“.

Komunistų organas “Darbi
ninkų Atstovas“ gieda psalmes 
sovietų Rusijos valdžiai. Bet 
kairiųjų socialistų revoliucio
nierių organas “Kovos Kelias 
laktais parodo, kad sovietų Ru
sijoje šiandie viešpatauja toks 
pat despotizmas, kaip prie caro.

8-am “Kovos Kelio“ numeryje 
įdėta šitoks straipsnis apie So
cialistus Sibire:

Sibiras gerai yra pažįstamas 
visiems Rusijos, taip pat h* Lie
tuvos revoliucionieriams, žiau
rioji caro valdžia grusdavo į 
ten vi&is kovotojus už darbo 
klasės laisvę.' šimtai ir tūkstan
čiai socialistų pudavo ten ka
torgos kalėjimuose arba ištrė
mime “ant poselenijų”.

1917 m. rusų liaudies sukili
mas išgriovė carizmą ir išliuo- 
savo visus laisvės ' kovotojus 
socialistus. Sibiro kalėjimai iš
tuštėjo. Tačiau, kaip pasirodė, 
neilgam. Kai komunistų bol
ševikų partija atsidūrė viena 
valdžioj, tai Sibirą^ su savo 
kalėjimais ir “posclenijomis“ 
jiems vėl tapo reikalingas. Ten 
buvo sodinami ir tremiami ne 
tik koki baltieji kontrrevoliu
cionieriai arba rengusieji gink
luotus sukilimus prieš tarybų 
valdžią dešinieji socialistai, bet 
taip pat ir kairieji socialistai 
revoliucionieriai, kurie dalyvavo 
socialistinėj Spalių revoliucijoj 
ir kovojo už darbo klasės ta
rybų valdžią. Ir ligi šiai die
nai bolševikų partijos valdžia 
neleidžia socialistams revoliu
cionieriams maksimalistams vie
šai organizuotis ir veikti, o vi
sus susektus maksimalistus lai
ko kalėjimuose arba ištrėmime.

Kaip praneša kairiųjų revo
liucionierių leidžiamas užsieny 
laikraštis4; “Zpupiįa Borby,” 
ta. Nr. 18*U)^' tai revoliucionie
rių kankinimams ir ištrėmi
mams nėra galo. štai keletą 
pavyzdžių.

Spiridonova ir Izmailovič, ku
rias yra žiauriai kankinę savo 
kalėjimuose caro budeliai, ku

rios tiek daug yra dirbusios 
Spalio revoliucijos laimėjimui, 
ligi šiol yra varginamos, iš
tremtos net Samarkando tyru
mose. šiemet joms baigėsi nu-j 
statytas bausmės laikas. T a-r 
čiau jų nęptfliuosavo, tik leido 
pasirinkti kitą trėmimo vietą* 
būtinai Vidurinėj Azijoj. Todėl 
jos nuo tokios “malonės“ atsiį 
sakė ir likosi ten pat; kokianj 
laikui—nėr žinios. Matomai, lig 
mirties...

Kamkovas (žymus kairysis s. 
r.) rugsėjo 15 dieną baigė savo 
ištrėmimą čeiiabinske. Ką su 
juo padarė, dar nežinia. Greb, 
čiausia, vėl keletą metų užkro
vė. Samochvalovas, I’anovas, 
Filatovas baigė savo sėdėjimą 
Tobolsko kalėjime, bet gavo 
“poselenijų“ 3-jU metus. Į To
bolsko kalėjimą (sodinti J. Iva
novas, Veršininką, Semiasevas, 
perkelti iš Jaroslavo kalėjimo, 
kur dabar liko sėdėti 22 kai-: 
rieji socialistai revoliucionieriai. 
V. Volskis ištremtas į Semipa- 
latinską. BriulovA-šakatekaja 
Polotoracko miestely. Ust-Sy- 
solske gyvena ištremti Tugari- 
nas, Ponebracevas, Graševas, 
Trebeliovas ir k.

Ypatingai daug socialistų ir 
anarchistų laikoma Vierclme- 
Uralsko kalėjime. Tai vis dau
giausia tie, kuriuos, reikalau
jant įvairių šalių darbininkams, 
perkėlė iš Solovkų. Ten kalina
mas ir G. Nestroevys, vienas 
žymiausių maksimalizmo tepri- 
ninkų. Jo didžiausias prasikal
timas yra tas, kad buvo ats
pausdintas Berlyne laikrašty 
“Znamia Boęby” straipsnis 
“Bolševizmas ir maksimaliz
mas“. Jis apkaltintas “špiona
že“ kam palaikąs ryšius su už
sieniu.

Daug soc. rev. maksimalistų 
kalinama arba ištremta Krasno
jarske, Viatkoj ir kitose Sibiro 
vietose.—EI.

f , t f

Pastabos
“Naujienos“ yra mano ge

riausias draugas. Aš esu viso
kių laikų savo gyvenime—kaip 
gerų taip ir blogų—turėjęs.

Gerais laikais, skaitydamas 
“Naujienas“, sekiau gyvenimo 
nuotykius ne tik plačiajam pa
saulyj, ale ir musų lietuviškam 
judėjime ir stengiausi visados 
tame judėjime dalyvauti, sulig 
savo išgalės. Tai vis ačiū “Nau-» 
jienų“ įtekmei.

Esu praleidęs ir blogų laikų, 
ba keletą kartų reikėjo būti bc‘ 
darbo gana po ilgą laiką iš 
priežasties bedarbės. Ir tais lai
kais, kada rūpestis kankindavo; 
^ediausį susiraminimą rasda
vau “Naujienas” skaitydamas, 
nes jausdavausi, kad man “Nau* 
j ienos” priduoda dvasinės iš
tvermės kovoje už luivį.

•i' ♦ *
• !Kili žmonės, kai kartais tur 

didelį . rūpestį ar taip koki ne
smagumą, tai ieško ramumo 
svaigaluose arba rūkyme ciga- 
retų.

O aš rūpesčių užpultas ge
rinusį ramumą randu skaityme 
gerų laikraščių ir knygų.

♦ * t
Aš gavęs “Naujienas” ne tik 

žinias skaitau, ale niekad neap
leidžiu Redakcijos straipsnių, 
apžvalgos ir “Apie įvairius da
lykus“, kuriuos rašo K. A.

l.š Redakcijos straipsnių į- 
gaunu šiokį tokį supratimą apie 
politiką, o iš “Apie įvairius 
dalykus“ sužinau apie visokius 
įaiH|us. Ir reikia pasakyti, 
kad K. A. gąiliai lašo; i Jo ra
šiniai “Apie įvairius dalykus“ 
tai1 lyg ir prelekcijos, kurios yrą 
ne tik lengvos skaityti, ale leng
vos ir suprasti, ir daug ko iš jų 
galima išmokti.

—“Naujienų’’ Skaitytojas.

Kasper Hausero miste
rija.—Amerikos Kny
gynų Sąjunga

Ryšy su įvykusiu pasauliniu 
policijos kongresu Berline vėl 
atnaujinta misteriška Kaspar 
Hauser’o nužudymo istorija. 
Kas buvo tas Kaspar Hauser ir 
kodėl jis lapo nužudytas? J tą 
klausimą ir šiandien negali nie
kas atsakyti, rašo vienas laik
raštis.

Kaspar Hauser mirė (teisin
giau pasakius tapo nužudytas) 
1833 m.Jo mirtis buvo taip jau 
misteriška, kaip ir jo gyveni
mas. Koks nepaprastas buvo 
Hauseriu susidomėjimas, srodo 
jau tas faktas, jog vien tik Vo
kietijoj tapo išleista apie jį 
8,009 knygų. Francijos, Angli
jos ir Italijos rašytojai irgi 
pagamino pusėtinai knygų tuo 
klausimu. Visa Europa bandė 
patirti Kaspar Hauser’o miste
riją. Vienok ir šiandien dar 
nėra žinomas to misteriško 
žmogaus paėjimas ir jo nužu
dymo priežastis.

Hauser’o gyvenimo istorija 
yra tokia. Vieną vakarą 1828 
m. Nurenmbergo šiaučius pa
stebėjo gatvėj kokių šešiolikos 
metų jaunuolį, kurio eisena bu
vo tokia, kaip vaiko, kuris ką 
tik pradeda mokytis eiti, šiau
čius pradėjo kamantinėti ber
niuką. Bet pastarasis pasirodė 
labai vaikiškas. Jis lik čauškė- 
jo, kaip kelių metų vaikas: 
“Aš noriu būti kareivis, kaip 
tėvas mano kad buvo“ arba 
“Aš nežinau“.

šiaučius nuvedė berniuką į 
kareivinę, kur jis su pasibjau
rėjimu atsisakė valgyti mėsą ir 
gerti alų, bet labai godžiai val- 
gfė duoną ir gėrė vandenį.

Nieko negalėdavo iš jo pa
tirti, kariškiai perdavė berniu
ką civilei valdžiai, kuri pasodi
no jį į Nurembergo bokštą, kur 
buvo laikomi visokie valkatos.

Berniukas tolyn vis labiau 
činė pagarsėti. Juo susidomėjo 
miesto majoras, daktarai ir ad
vokatai. Visi darė pastangų 
patirti jo misterišką paėjimą. 
Majoras perdavė berniuką jau
nam profesoriui Daumer. Pub
likos susidomėjimas dar labiau 
padidėjo, kuomet apie berniuką 
tapo paskelbta visokių nepapras
tų dalykų.

Jis. pavyzdžiui, galėjo pasi
rašyt—Kaspar Hauser—bet tau- 
škčjo, kaip tikras vaikas. Jis 
galėjo matyti tamsoj, bet švie
sos jo akys bijodavo. Visa, kas
iš metalo padaryta, tiek jį er
zino, jog jis ir valgyti tik me
diniu šaukštu tevalgydavo.

Hauser’o uoslė irgi buvo ne
paprastai jautri. Rožės kvapas 
iššaukdavo jame nuomarį, o 
nuo mėsos kvapo, apsirgdavo. 
Valgė jis tik duoną, užsigerda
mas vandeniu. Jis negalėdavo 
pakęsti net kelių lašų vyno ar
ba kavos vandens stikle.

Daumer pradėjo auklėti ber
niuką, o žmones vis laukė mis
terijos išaiškinimo. Kuriam lai
kui praėjus Kaspar pakankamai 
prasilavino, kad papasakoti sa
vo gyvenimo istoriją prieš šiau- 
čiaus sutikimą. Jis sakė, kad 
visą laiką jam tekę gyventi 
mažame ir tamsiame kaml)aryjf 
Kambarys buvęs tiek žemas, jog 
jis tik pasilenkęs tegalėdavo 
vaikščioti. Tamsus žmogus kas 
dieną atnešdavęs jum duonos ir 
vandens. Jis žaisdavęs su me
diniu arkliu. Tamsus žmogus 
išmokinęs j j rašyti. Vieną die
ną auklėtojas įsisodinęs Kas
parą | vežimą ir išvežęs kur 
tai. Kaspar užmigęs. O kuo
met atsibudęs, tai auklėtojo 
nebuvę. Kadangi tai atsitikę 
prie pat Nuremburgp, tai jis 
ir atvykęs į miestą. .

Nors misterijos išrįsitac dau
giau nieko ? nebuvo galima pa* 
siekti, bet šiaip berniukas pra
dėjo sparčiau progresuoti. Iš 
pradžių savo protu jis nesisky
rė nuo dviejų motų vaiko. Lai
kui bėgant jo akys priprato 
prie šviesos. Jis nustojo nepa

prasto savo jautrumo ir pripra
to prie visokio valgio.

Kilo didelis sujudimas, kai 
tapo patirta, jog vieną vakarą 
įvyko pasikėsinimas ant Kas
paro gyvasties. Nugirdęs jau
nuolio kliksmą, prof. Daumer 
pasiskubino pagalbon. Jis rado 
Kasparą lengvai sužeistą. Jokio 
pėdsako nebuvo galima surasti. 
Puolikas dingo, kaip akmuo 
vandenyj. Iš Kasparo irgi ne
buvo galima nieko patirti. Jis 
tik dejavo: “Tamsus žmogus! 
Tamsus žmogus!” Po to pasi
kėsinimo buvo paskirti du ka
reiviai saugoti Kasparą.

1832 m. Kasparą paėmė savo 
globon lordas Stanbope, anglas 
ekscentrikas. Kaspar tapo nu
gabentas į Anspraehą ir paves
tas prof. Meyer’o priežiūrai. Iki 
to laiko Hanser padarė pakan
kamai progreso, kad galėjus 
dirbti advokato kontoroj. Vieną 
dieną jis tapo perdurtas miesto 
sodne, šiaip taip jis dar nuėjo 
pas Meyerį, bet už trijų dienų 
pasimirė.

Sensanciiiga žinia apie “Eu
ropos vaiko” nužudymą prasi
platino po visą Europą. Tuo 
laiku buvo sugalvotos trys teo
rijos Hauser’o misterijai išaiš
kinti. Vieni spėjo, kad Kaspar 
buvo Badeno princas, kiti, 
kad jis paėjo iš aukštos veng
rų šeimos. Ant galo, buvo to
kių, kurie Ivjritno, jog jis yra 
paprastas prigaudinėtojas. Bet 
kas jis iš liesų buvo, to, tur 
būti, niekam nepasiseks sužinot.

♦ * ♦
• I

Prieš penkias dešimits metų 
įsikūrė Amerikos Knygynų Są
junga. Tuo laikuv Amerikoj 
tebuvo 2,000 viešų knygynų, 
šiandien knygynų skaičius pa
šoko iki 18,000. Knygų skai
čius pašoko nuo 12,000,000 iki 
90,000,000.

Tai labai džiuginantis reiš
kinys. Žmonės, vadinasi, spar
čiai šviečiasi. Knyga juk ir 
yia galingiausias ginklas ko
vai su tamsumu ir prietarais.

Knygynų Sąjungos vedėjas, 
A. J. Peet, sako, jog mokslas 
šiandien galėtų pilniausia paša
linti neturtą ir skurdą ir gy
venimą padaryti du kartu ma
lonesniu, negu jis yra šiandien. 
Visa bėda trk tame, kad jau 
šiandien žinomų mokslo žinių 
nebandoma gyvenimui pritaiky
ti. Nekalbant jau apie tai, kad

Lietuviai Daktarai
..... 11 1 1
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted S't.

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

Res. 3201 So. VVailace Street
V I ................. ■■!■■■ ■ ■■— m

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tek Lafayettc 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 8. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago. 111.

A. L Davidoiiis, M. D. 
4910 So. Michigan Avė. 
Te L Kenwood 5107

J I 9 ilc» II vai. ryte; 
Kd/anoMį nuo 5 jį; g va|t vakare

ūr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo G jki 9 Milundui vakaro 

pritaikomuoju mokslu nesinau
doja paprasti žmones, kurie 
tankiai neturėjo progos įgyti 
pamatinių mokslo žinių, bet ne
retai neigia mokslą ir tie, ku
riems taip daryti yra tiesįog 
neatleistina.

Vienas tad svarbiausių užda
vinių, sako Peet, privalo būti 
liaudies švietimas. Kalnai jau 
yra sukrauti iš mokslo žinių, o 
žmonės tik kurmrausiais tų ži
nių tesinaudoja. K. A.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
jRadiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų jr Šluojamų mašinų. Ir vi- 
įų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
i'rekės užtikrintos, x Kainos prieina
mus, Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
<PeopĮesfSrntm,e (ompani/

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

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
XXXXXXXXXXXXXXXXTYXXXXXXX

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6611 So. Albany Ate. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.
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Senato komisija vėl ty
rinėja rinkimų kampa

nijos pinigus

Suėmė mųnšainerių , 
vadus

krisdamas nuo arklio 
z užsimušė ,

Nušovė butlegerj Kraujo, odos, chroniškas

Eugene V. Debs serga

kuriai piV-
James 

Chicago 
kandida- 
kuriuos

darbuo-
Victor

Senato komisija, 
mininkauja senatorius 
A. Reed, vėl atvyko į 
tęsti tyrinėjimus apie 
tų į senatą pinigus,
jie surinko rinkimų kampanijai. 
Atvyko vienas senatorius Reed, 
kadangi kiti komisijos nariai 
vieni serga, kiti dar nespėjo at
vykti.

Pirmesniame tos senato ko
misijos tyrinėjime išsiaiškino, 

j kad daugiausia pinigų išleido

Žymiausias socialistų 
tojas, s- - <• Eugene 
Debs jau daugiau savaitės lai
ko gydosi Lindlahr sanatorijoj, 
Elmhurst. Serga jis nervų nu
silpnėjimu. Kaltu su juo yra jo 
žmona ir jo brolis Theodore.

Debsas pradėjo sirgti išėjęs'nominacijai republikonų kandi- 
iš kalėjimo. Kalėjimo gyveni-^datas į senatorius Smith. Tuos 
mas labai pakenkė senelio svei-’gi pinigus jis gavo viešojo ap
kalai, bei jis kiek pasigydęs ir ’tarnavimo kompanijų 
pasilsėjęs tuoj vėl stvėrėsi 
darbo Socialistų partijoj,

(gasov 
už'elektros, gatvekarių ir t. p.) 

ne- Gavo gi jis tuos pinigus todėl, 
iki pilnai pasveiks, kad jis buvo pirmininkas Illi- 

vėl buvo nois pekrybos komisijos, kuri 
kontroliuoja tas kompanijas ir 
•nustato kainas, kokias tos kom
panijos už savo patarnavimą 
gali imti.

Dabar gi bus tyrinėjama nie
kinių organizacijų- • kišimasis 

darbui neleidžia jam pilnai pa-'j rinkimus. Pirmiausia- bus 
sveikti, todėl jį atvežta sana-[pašauktas duoti paaiškinimus 
torijon, kad čia galėtų geriau !Safford iš Anti-Saloon Lėague, 
pasilsėti, nes būdamas namie ;nes toji lyga remia Smitti Iftm- 
neišsilaiko nuo savo pamėgtojo didatura 
darbo, kuriam jis pašventė vi
są savo gyvenimą.

Vincent Drucci, svarbiausias 
pageloininkas nušautojo mun- 
šainerių vado Weiss, kuris buk 
turėjęs užimti VVeiss vietą, su 
kitais keliais* butlegeriais tapo 
suimtas Cubs parke Žiūrint 
futbolo žaidimo. Kitoj vietoj 
tapo suimtas Vincent McErla- 
ne, brolis paskilbnsio munšaino 
rių vado, dabar sėdi Indianos 
kalėjime kaltinamas už žmog
žudystę. Pas McErlane rusta 
revolveris; jis saku, kad nežiū
rint kaip tankiai jis bus areš
tuojamas, bet jis nepaliausiąs 
nešiotis revolverį.

Suimti juos suimta, bet tuo- 
jaus ir vėl bus paliuosuoti. Vi
si jie atsisakė ką nors
delei Weiss nušovimo. Jie neži
ną kas Weiss nušovė, jie butle- 
geryste neužsiimą, o Drueęl 
esąs real estatininkas, 
savo ofisą vidlirmiėsty.

W. A. Press, 55 metų, 3753 
Pine Grove Avė., turtingas 
fabrikantas, pasimirė ligoninėj 
nuo susižeidimo. Jis liko sužei
stas kada jam jodinėjant Lin
coln parke arklys 
numetė 
griuvo, 
viduriai

John Dano, sakoma, Melro- 
se Park butlegeris, pirmiau 
priklausęs Genna saikai,, tapo 
kitų butelegerių išvežtas ir nu
šautas ant Manheim kelio, arti 
Grand Avė., Franklin Parke.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir motery

DR. VAITUSH
YJPTOMETRISTAS

JT

►asakyti

pasibaidė, 
jį ir pats ant jo su- 

Press’ui liko pažeisti 
ir sulaužyti kaulai.

Plėšikas nušautas
namą 

kur bu- 
saliunas.

IRfeNA BUDRI DTE 
Atminčiai

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos;

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 Iki 10. Neda
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 148C
TELEFONAS CANAL *464

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyštę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atvda at- 
kre’pi®nia i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai, Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

laukdamas
Delei sunkaus darbo 1 
atkritęs; bet vos spėjo kiek 
atsigauti, tuoj ir vėl stoja į dar
bą. Pastaruoju laiku jau tan
kiau sirgdavo, bet vis nepalio
vė dirbęs partijai.'Tas jo bega
linis atsidavimas socialistiniam

turįs

Teisia už žmogžudystes

“Jei tik žmonės žinotų 
kaip greitai Severa’s Esko 
gydo niežiančias odos vie
tas, aš esu tikras, kad ne
vartotų nieko kito”, rašo 
Mr. Mike Dzedzei, Pellston, ni 
Mich. “Aš kentėjau mėnesių 
mėnesius nuo odos niežieji-' 
mo, nieko negelbėjo jokie 
gydymai, kol aš užsisakiau 
Severa’s Esko. Po pirmo už-, 
dėjimo, niežiejimas pradėjo’ 
nykti, ir į trumpą laiką ma-Į 
no oda pasveiko”. — Nusi-| 
pirk už 50c slovikelj Seve-į 
ra’s Esko nuo savo vaisti-' 
ninko. W. F. Severą Co., | 
Cedar Rapids, Iowa

ir prisipažino davusi 
jo kampanijai pinigų. Taipjau 
bus tyrinėjama kiek pinigų 
kampanijai surinko naujas re- 

įpublikonų kandidatas į senato- 
■ litis Magill ir kas tuos pinigus 
jam davė, nes eina gandų, kad 
jis rinkimų 
surinkęs net 

Tyrinėjimai 
niame name.

kampanijai turi 
$400,000.
vedami federali-

šeši žmonės užmušti

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

senų draugų Jm* 
Kalėdų iventec

Išplaukimas 
per Bremeną

MUENCHEN
Gruodžio 8
Cabin, Turistų 

3rd cabin ir 3 klesa

COLUMBUS 
Gruodžio 1 I 
1, 2 ir 3 klesa

Tarpe šeimynos 
jsitės smagiai

Prieš-švenčių

Atpiginta 
kelii nė. 3 
Yurko iki

ten ir alKal OftO 
kloa ih N<-w
Kauno ir augičiau

Geran Ke)eiinkeliain Hunisiekimas
BREMENO j Lietuvos dalis

Garsiausi pasauly laivai
Lloyd patarnavimas

be informacijų atsišaukit prie 
autorizuotų vietinių ajrentų

NORTH GERMAN

100 No. LaSalle Chicago

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

teisme

vienoH 
biznio 

už U%- 
Morris 
James

Du plėšikai užpuolė 
prie 114 W. Ohio St., 
vo įrengtas slaptas 
Tuo laiku tame name-saliune
buvo keletas Žmonių, kurių vie
nas pasipriešino plėšikams ir 
ištiko persišaudymas, kuriame 
vienas žmogus, manoma, plėši
kas, George Hughes, liko nu
šautas ant Vietos, vienas iš 
slaptos karčiamos lankytojų, N. 
B. Oliff veikiausia• • 11 sužeistas ir kitas 
\V. R. Kyle, kuris 
šaudymą, liko 
sužeistas.
nieko apart sužeistąjį 
šautojo nanyj nerado, 
betgi tapo suimtas 
Krane, kuris prisipažino, kad 
tai jis valdo tą karkiamą, bet 
sakosi, kad laike susirėmimo su 
plėšikais kariamoje nebuvęs.

Vakar kriminaliniame 
prasidėjo nagrinėjimas 
bylų už žmogžudystes. ,

Vienoj jų Roy Tagney, 
namų statytojų unijos 
agentas, yra teisiamas 
mušima kontraktoriaus 
Mark(iwitz. Kitoj byloj
(“Granite“) Gricius ir Thomas 
MciWane yra teisiami už užmu
šimą trijų žmonių Cicero laike 
apiplėšimo. Pastarieji du teis-, 
nie prisipažino prie kaltės ir 
pasidavė teisėjo malonei, kad 

! išsigelbėti nuo kartuvių, nors 
prokuroras ir sako, kad jis 
vistiek reikalausiąs jiems 
ties bausmės. Bus mirties 
smės reikalaujama ir dėl 
ney.

mir- 
bau- 
Tag-

ir mirtinai 
lankytojas 
ir pradėjo 

kiek
Atvykusi

lengviau 
policija 
ir nu- 

Vėliuuš 
Ėdyvard

Sukaktuvių vienų metų, kaip 
persiskyrė su šiuo pasauliu mu
sų mylima dukrelė Irena, Spa- 
lio-October 21 d., 1925. Nete
kome mes šviesios žvaigždės, 
kuri švietė musų akyse ir link
smino musų širdis. Spaudžia 
jumis šalta žemelė, o musų šir
dies nuliūdimas spaudžia grau
dingas ašaras. Lai būna jums 
lengva ilsėtis šaltoj žemelėje, 
tai jūsų amžina lovelė.

Gedulingos pamaldos atsibus 
Spalio 21 d., 7 vai. iš ryto, šv. 
Jurgio bažnyčioj. Nuoširdžiai 
kviečiame vjsus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose.

Nuliūdę,

Tėvai Budriai,

Senelės; Broniu? ir Albina

Veronika Stuparienė
Pereitą sekmadienį nelaimė

se su automobiliais liko užmuš
ei šeši žmonės.

Du žmonės liko užmušti trau
kiniui ties Hobbard, lud., už
važiavus ant pienininkų troko.

Kenneth Korsftn, 16 m., li- 
Iko užmuštas ir penki jaunuo- 
lliai-ės liko sužeisti Weste*m
I

Į Avė. gatvekariui ties VVarren 
Avė. užgavus automobilį.

L Vienas vyras liko užmuštas 
į Elm.wood Parke, automobiliui i 
įvažiavus į stulpą. Automobilis
tas smarkiai pasuko, kad neuž
gauti- moteries ir pataikė į stul-

Dvi neidentifikuotos moterys, 
viena kurių yra negrė, liko su
važinėtos ir užmuštos automo
biliu.

Negalėjo prasiblaivyti
— prisigirdė

Peter Peterson, 17 m., 2340 
Calumet Avė., pasisakė savo 
draugui, kad jis jokiu budu ne
gali prasiblaivyti, tad nuėjo pa- 

iežerin, nusirėdė ir šoko van
denin. Jo lavoną ištraukta iš 

'vandens už valandos laiko.

SIUSKIT PERJ NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

BILLY’SiUNCLE

Plėšikai užpuolę 
dirbtuvę

Apie šešiolika plėšikų vidur-' 
nakty užpuolė didelę Kellogg, 
Svvitchboard and Supply Co., 
1056 W. Adams St., surišo še- 
šiq naktinius sargus, o tris 
sargus privertė kas valandą
duoti signalus, kad “viskas
gerai“, išsprogdino keturius sei-g 
fus, iš kurių plėšikai paėmė 
$2,000 pinigais, už $20,000 pla
tino ir už $15,800 kitokių bran
gių reikmenų, kurias lengva iš
leisti, viso $37,800. Išbuvę 
dirbtuvėj arti 8 valandas, plė
šikai pasišalino.

POVILAS KANAŠ1NSKAS

Mirę.s apie 2 metai tam at
gal ir palaidotas ant Tautiškų 
Kapinių j laikiną duobę. Dabar 
jo kūnas bus perkeltas į šeimy
ninį lotą prie brolio Petro, tuo
se pačiose kapinėse.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose apeigose ir atiduoti A. 
A. Povilui paskutini patarnavi
mą. Apeigos prasidės 11 valau-, 
dą rvte, Serądoj, Spalio-Octo- 
ber 20 d., 1926, ant Tautiškų 
kapinių.

Kviečia nuliūdęs Brolis

Andrejus Kanašinskas

Sulaukusi gražaus amžiaus 75 metų, išauklėjus 
savo vaikuš“ išsiuntus i Ameriką, kur jie gerai, iš
tekliui gyvena. Susilaukė sunaus, kuris ją atlankė 
ir tik šiomis dienomis grįžo atgal j Suv. Valstijas. 
Sūnūs šiomis dienomis gavo liūdną žinią, kad mo
tina persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 17 d., 3 vai. 
41 minutę po pietų. • . / .

Kūnas .pašarvotas, randasi Radviliškyj, Šedu
vos gatvė No. 75, Lietuvoj. Spalio 20 dieną bus pa
laidota Radviliškio kapinėse.

Su skausmu širdies, labai nuliūdę pasiliekame 
sūnūs Kazimieras, ir martė Antanina, dukteris Mor
ta ir žentas Šimkai, Marijona ir žentas Pūkiai.

4751 Jackson Blvd.

Padėkavonė
A. A. Edvardas Jagminas, kuris mirė Spalio 13 dieną, 1926 ir 

palaidotas tapo Spalio 16, o dabar ilsis švento Kazimiero* kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį j tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. ’ '.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausių padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. Dekavojame musų dvasiškam tė
vui, Kdn. Briškai, kurs atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą; se
serinis ir vaikučiams iš Nekalto Prasidijimo Panelės švenčiausios 
parapijos, taipgi grabnešiams, dekavojame graboriui Eudėikiui, kurs 
savu 'geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amži
nantį, o niums-palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, ir paga
lios dekavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau 
musų mylimas Edvardas sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę,
Jagminių šeimyna

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

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ vtfbfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenuc, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė, Tel. Blvd. 3201 

t , ______

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje

S
 Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tės.

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago, 111.1
. i i i i n. .

Phone Boulevard 7*314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
.3316 So. Halsted St., Chicago

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted. St.

Te!. Yards 1546 
Res. Te!.

Beverly 2300

l

SAJA WU.S , 
.TU' MKVTtR 
J U1VOA K*t?.

S.VVUE.U!

/ i S

GOT A. PMU 
AMYUMSRE.’

25
Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Or. Jau J. Smetana
OPTOM/CTRiSTAŠ 

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

Ant trėčio augšto virš Piatte ap
tiekęs, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedeliomis.

RUPTURĄ
IŠGYDOMA 

Be mnr Be
I Peilio u J Skausmo

Greičiausia, geriausis, lengviausis 
ir pigiausią būdas išsigydyti rupturą 
ir būti sveiku, tai atsilankyt pas Dr. 
Flint ir išsigydyti be skausmo, be 
peilio. Atsilankykit šiandien ir pasi- 
liuosuokit nuo diržo. Turime šimtus 
paliudymų savo failese. ,

Skaitykit ką M r. Wax sako;
“Aš turėjau rupturą per 10 metų 

ir nudėvėjau daug diržų. Aštuoni me
tai atgal atsilankiau pas Dr. Flint ir 
jis mane išgydė. Per tuos 8 metus 
daugiau nedevėjau diržo ir esu visai 
sveikas.

Paskiau aš įgavau pasididinusias 
kojų gyslas ir beveik buvau šlubas, 
tas man sutrukdė daug laiko. Dr. 
Flint taipgi išgydė ir nuo to. Dabar 
neturiu jokio- trubelio su kojomis. 
Tuo -syk esu sveikas visais atžvil
giais. Aš pripažįstu Dr. Flint kaipo 
gerą ir teisingą gydytoją”.

Joachim Wax, 
1759 N. Kedzie Avė.

VERICOSE GYSLOS $25.00
AŠ taipgi gydau pasididinusias gy

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State SU 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedčlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkią 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi
tarki t su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

per irisdešimtį metų

ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

DR. ROSS 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą ,

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

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

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

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

Kampas Monroe SU ( rilly Huilding 
linkite elevatorių iki penkto augeto.

OVIDEMMTS PENKI! METAI 
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 5Q8. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedčliais, seredomis ir 

Asubatomis nuo 1U lyto iki 8 vakaro.

Mšišaukit, Informacijos D) kai.
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NAUDINGAS SKELBIMAS Lietuvių Rateliuose

Kam reikia pirkt nuo trečio par
davėjo, kad gali pirkti tiesiog
beveik pusę kainos. Lietuviai iš

dirbėjai ir parduodam tiesiog 
žmonėms. Padirbant nau jausios į 

mados seklyčias setus. Darbą at
liekam atsakančiai ir suteikia
me gerinusį patarnavimą. Kat
rie yra pirkę nuo musų, tą pa
tvirtins. Taipgi užlaikome viso
kios rųšies rakandų-furniture ir 
parduodam žemiausiom kainom.

GLOBĖ FURNITURE 00.
66.37 So. Halsted St.
l’hone Wentworth 6890

Krautuvė ir dirbtuvė atdara sekan-1 
čiais vakarais: Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj nuo 8 ryto iki 10 vakaro. 
Kitomis dienomis nuo S ryto iki 7 
vakaro.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIliilN^

Rado Lenkijoj lietuvaitę
f)r. Dosviatt-Sass jau sugiy: 

žo iš keliones po Europą ir 
vėl atidarė savo ofisą senojoj 
vietoj—1707 W. 47th St. (te
lefonas Boulevard 0537).

Besilankydama Lenkijoj, 
Dr. Du\viatl-Sass užtiko Censta- 
kavoje lenkų draugijos Prze-

karą molina ir duktė sugryžo 
j Lietuvą i paviešėti. Laike ka-,| 
r<> jos rusų buvo išgabentos į Į 
Petrogradą, kur motina ir duk-> 
tė persiskyrė. Dukterį paėmė 
savo globon lenkų draugija 
Przezornose. Dr. DosviatUSass | 
matėsi su Rozalija ir Sako, kad į 

ji yra gerai už.likorna ir mo
kinama. Dabar ji yra penktoj 
klesoj. Bet ji norėtų gyventi 
su savo tėvu, kuris *prieš karą, 
joms išvažiuojant, gyvenęs \Va- 
shingtone, nežinia ar mieste, ar

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Prieš

PRIIMNUS NUO KOSULIO.

Tūkstančiai lįgonip jaunp ir 
seny prityrė vertę

Severą’s
Cough Balsam

Jis pagelbsti ligoniui atlaikyti 
ligos ir suteikia jam greita pas
veikimą. žinomi kaipo geras 
vaistas per suviršum 45 metus.

Kaina Ž6 ir 50 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO., C EDA R RAPIDS, IOWA

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį

Nebūtinas reikalas pirkti nauja pečių, furnas arba boiląrį, kuo
met dalis išdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nors toli.

The Northwestern Stove Repair
Company Užlaiko Visas Dalis

Tik paimkit numerį ir išdirbėjo vaidą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalį. Nelauk zero šalčių.

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

Northwestern Stove
Repair Company
654-666 West Roosevelt Road

Halsted Street
853 West 63rd St. 

blokai i vakarus nuo Haltded 
3209 East 92nd St.

South Chicago

1 blukus j rytus nuo 
66 East Lake Street . 
Tarpe Wahat»h & Michigan Avė. 2 
2355 Milwaukee Avenue 
Tarpe ( alifornia & Fullerton Avė.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko-

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis” 
(12 colių, $1.25) 

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

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė* (10 colių, 75c) ir “Stasys“ (10 colių,

Už persiuntimą rekordų imamo 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

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

I^ocus 1
Ant Dugno — Maxiin Gorkio. Pusi. 96 ............................
Sigutė — Vydūno. Komedija, pus). 32 .............................
Jonukas — Vydūno. Komedija, pusi. 6-1 ............................
Prabočių šešėliai — Vydūno. Husl. 182 ........................
Jurų Varpai — Vydūno. Pusi. 126 ..................... ..............
Amžina ( gnis — Vydūno. Pus!. 82C ................................

Locus II
Tėvyškė — Vydūno. Pusi. 52 ....... ....................................
Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 ..........
Žvaigždžių l'akai — Vydūno. Pusi. 56 .............................
Ragana — Vydūno. Pusi. 40 ...............................................
Vergai ir Didikai — Vydūno. Pusi. 126 ......... . .................
Musų Laimėjimas — Vydūno. Pusi. 48 .............................
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai. Pusi. -23 . 
Mano Taurė — Vaičiūno. Pusi. 124 ....................................
Gyvenimas — Feldmano. Pusi. 147 ................................
Pančiai — Pačkauskaitės. (Komedija) .............................
Rytų Svečias — Puidos. Pusi. 56 (Komedija) ..................
Stepai — Puidos. Komedija, pusi. 60 ................................
Komedijos — Čiurlionienės. Pusi. 155 ................................
Nugalėtojai — Merė. Pusi. 69. (Komedija) ......................
Milda Meilės Deivė — Vaičiūno. Pusi. 67 .........................
Laumės — Rūtos. Pusi. 127 ............... ................................
Pinigus už iš čia parinktus veikalus malonėkite 
siųsti:

.80 

.40 

.40 
1.50
.90 

1.5«

.30 

.30 

.40 

.40 

.80 

.75 
.20 
.75 

1.00 
.30 
.30 
.30 
.90 
.35 
40 
,50

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

IŠRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI

PruneSdami Ain žinią tncl 

tižiame ar tėvo, ar kitu gimi
nių ar pnž.ystamij, atsiliepti i

tų galima atsikviesti i Ameri 
ką, nes mums išrodo, kad j 
yra čia gimus.

Roseland

NUOMOM 6 kambarių flatas, 
puiki viela, dailus narnas. 5121 
So. Kedzie avė. Savininkas 1803

'Tol. Lafayette45OO

VYRŲ

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chieagog Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpoi 

, draugija (’.hicagos mieste, f šią 
draugijų jpriklauso arti 800 vyru 

! ir moterų, o draugijos piniginis tur- 
tas siekia netoli $15,000. Sergan- 

| tiems nariams yra trys skyriai pa- 
Išclpos: Stb ii- $1(» snvnitėjo.

-yki (KtrOv* i a»«» <li

Amerikos ir gauti pašalpų kaip ir 
gyvendamas Chiragoje. Nariai šios 
draugijos galt palupti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
lų amžiaus. Norinti įstoti į šių 
draugijų, galite priduoti prašymų 
bile vienam draugijos mariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės j Aušros 
Knygynų, 3210 So. Ilalsted St. arba 
į Naujienas. 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikacijų įsto
jimui j Chicagoa Lietuvių Draugijų 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šių 
draugijų tęsis 
12 d ’ 
lietuviams

tiktai iki 
m. Pertat verta 

pasirūpinti,

spulkos narių 
mokestvs yra 
užsimokėti

Naujienų 
Visi, kuriu 
malonėkite 
pirversti pasielgti pa 
jų. —Sekretorius.

gruodžio 
Chicagos 
kad iki

atydon.— 
užvilktos, 

nes busime 
konstituci-

L. S. S. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks Antradlenyj, Spalio 19 <1., 
8 vai. vak., Raymond Chapol, 81G W. 
31-mos gatvės. Prašome laiku susi
rinkti.

— J. Vainauskas, Org,
rin

“Vilnies“ No. 21, spalio 15 
d., M. Bacevičius verkšlena buk 
tai “Naujienų” korespondentas 
Dėdė sugalvojęs melą ir buk tai 
jojo niekas iš Aido Choro ne
išvaręs. Bet tegul jis pasisa
ko, kode! jis ir Zonia nustojo 
dainuoti chore ir kodėl jis ir 
Zonia pasitraukė iš choro. Ar 
ne dėlto, kad jo su Zonia eilė 
buvo priėjus už panašius daly
kus, už kuriuos jie gaspado-
riaudami Aido Chore spendavoj 
kitus choristus? Kada juodu Į Keistučio Kliubo Dramos Skv 
pamatė, kad bus prašalinti, taii’'ia,,s stisirinkinuisį, įvyks. antrndio 
. .. . - • , , . * inv, spalio 19, Mchinlev Purk svek.
ir pasitrankė ir dabar tuomi ,3i) st. ir \Vestern Blvd. lygiai 8 v 
didžiuojasi “Vilny”. Jis rašo! vakare. —Dramietis. 
pats apie save, nuduodamas | 
buk jisai venas pasitraukęs iš 
choro. O kur tu padėsi Zonia?* 
Ar sarmata prisipažinti,1 kad : 
abudu susikibę nuėjote na
mo? Gi kaslink Briedžio kvie-, 
limo prie choro, tai Briedis į 
<vietė ne vieną Bacevičių, bet, 
visus, kitriuos jis sutiko, ir ka
da Briedis Bacevičių kvietė, tai 
musų Martinas pastatė reika- 
avimą, kad choras prašalintų 
am negeistinas ypatas, o tada

ne tiktai jis vienas, bet ir Zo-1 
nia sųgryšią prie choro. Iš to
kio jų reikalavimo choras tu
rėjo gardaus juoko. Bet dabar 
ir patsai Briedis nebesilanko 
chore. O kaslink Andrijausko, 
tai jisai buvo atėjęs atsiimti 
choro reikmenų, kurio buvo pas 
Bacevičių užsilikę, o ne kviesti 
jį prie choro.

Bacevičius dar pasakoja, kad 
“Vilniai” ir chorui yra negarbė 
už tylėjimą. 'Lai noras padaryti, 
suirutę chore, o ardyme įvairių 
draugijų Martynas yra specia-

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullmano ir Keiisingtono 

Lietuviams
Palengvinimui virš paminėtų kolo

nijų lietuviams gavime “Naujienų” 
kasdie, prie seniau buvusių stočių, 
atidarėme dar ant sekamų kampų’J

ROSELAND:
Avė. ir 103 Street, 
A ve, ir 107 St.
Avė. jį' 108 Street, N. W.
Avė. ir 108 Street, S. W.
Avė. ir 111 St.
Avė. ir 113 St.
Avė ir 115 St.

KENS1NGTON.
St., kampas Front Street.

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

UI St. ir (’ottnge Grnve Avė.
SO. CHICAGO: 

Kaulakis, 8837 So. Houston Avė.
ENGLENVOOD

JIESKO KAMBARIU
A A su 5 metų sunum jieskau kam

bario, noriu kad man nebūnant bū
ti) prižiūrimas vaikas. Naujienos, 
17.39 So? Halsted St., Bdx 871.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
NUOMON moderniškas kambarys 

vienam ar dviem vaikinam, su val
giu ar be valgio. 6515 So. Talman

NUOMON 2 šviesus kambariai 
dėl vyrų arba merginu. Tel. Lafa
yette (1458.

KAMBARYS randai vienam arba 
dviem vyram, su valgiu arba be val
gio. Moderniškas kambarys. 2 lubos. 
45(11 S. Albany avė.

PARENDAVOJ1MUI kambarys dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, su valgiu 
ar be. Kambarys šildomas; visi pr- 
rankamai. 7140 S. Mąplewood avė

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. , Automobi- 
ių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 

apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den

gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Qgden Avė. Phon? Lavvdale GI 14.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
- Grosemių, Bu- 

Jernių, Delikate-
7 ssen, Restauran- 

tų, Kandžių, Be- 
kerniu. Musų 

CJ^^^specialurnas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

O kaslink “Vilnies”,, tai su 
“Vilnim“ Roselando apielinkė- 
je einas blogai. Bacevičius gi 
yra “Vilnies” stambus šėrinin- 
kas, be lo prie “Vilnies” ir 
darbą turi, taigi jei “Vilnis” 
susmuktų, tai Bacevičiaus Pull- 
mane uždirbti pinigai žlugtų, 
todėl jis dabar ir dergia visus 
tuos, kurie*neina jam pagelbėti 
daryti biznį. —Dėdė.

Visose čia paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.
NAUJOS STOTYS CIHCAGOJE:
YVestcrn Avė ir 7i St.
Halsted St. ir 63 Street.

Jeigu kur yra numatoma, kad rei
kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimų gu
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui -- stotis bus įsteig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduoklte ir savo 
pilnų adresą.

Julius Mickevičius,

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31 Vic, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.Atdara dienomis, vakarais, Sektna- 
dienyj po pietų.

frank SELEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

vaikams
65c iki

nuo 35c

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

ASMENĮ! JIESKOJIMAI Office Tėl. Boulevard 4996

Jaunoji Birutė 
taria ačiū

JIEšKAU sesers Marės Babušiukės 
gyveno Hammond, Ind., vėliaus West 
Pullman, III., pus Žaibę. Dabar neži
nau kur. Ji puti ar kas. žinote, pra
neškite man. Aš pribuvau j Chicagą.

ANTANINA BABUŠIUKĖ 
4051 So. Artesian Avė. 

Chicago, 111.
. . 1 . c ir.1 .1 "g.?..!.'■ . 't

Charles Lubczik
REAL ESTATE

PARDAVĖM t I bučernė, vaisių ir 
daržovių krauliivv. Krautuvė ran
dasi prie svarbios biznio gatvės. 
Geras lysas ir geroje vietoje dėl lie- 

REIK1A gėjų lietuvių parda» tuvio. Atsišauki! po (i vakare, 
vėjų dirbti prie pardavinėjimo j 
namų ir lotu, galima dirbti va
karais, patyrimas nereikalingas. 
Kreipkitės nuo 9 iki 10 iš ryto 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

■ \V. HAYDEN BELL CO. 
Klauskit Ed. Bakševičiaus

Tcl. Englewood 8489.

GERA proga įsigyti. gerų biznį; 
čeverykų taisymo supą parduosiu 
arba mainysiu ant loto ar mažo 
namo nepaisant apielinkės.

FRANK LUCAS
1108 Archer avė.

Lafayette 5107

REIKIA VYRŲ
KPRII' Imi gt'ią išžitirą dėl 

specialiu darbo mieste. Turi 
kalbėti angliškai. Gaukit dar
bą kur jus greit progresuosi! 
ir uždirbsit daug pinigų. Atsi- 
šaukit:

First National Bank Bldg.,

P A UI >A V! M t ’ 1 grORcrnf ir I kutu- mlcun«tnš.
geroj vietoj; purdavinio priežastis
— apleidžiu šalį.

Kreipkitės;
7322 S. Roboy St.
Tel. Prnspert 5117

PARDUOSIU pigiai bučernę 
ir grosernę arba mainysiu ant 
loto ar automobilio. Esu pri
verstas parduoti šią savaitę bū
tinai. Kreipkitės:

Room 660.

BEIKI A selcsmenų prie apdrau
dimo kompanijos. čia yra kas nors 
naujo. Smarkus vyrai gali uždirbti 
šimtus dolerių j savaite*

Atsišauki!

PARDAVIMUI bučernė pigiai. Biz
nis geras; tas pats savininkas per 
lęšis metus. Atsišauki!

Hemloek 1103.

Room 301

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ic labai pigiai, biznis geras; rnai 
lysių j automobilį. 5752 S. Racine 
ivc.

REIKALINGAS kriaučius. kuris 
moka visa darbų dirbti. .1. Solis. 
3133 S. Halsted st. „

REIKALINGAS kriaučius, patyręs 
prie seno ir naujo darbo. 5749 XV 
Augusta st. Mansfield 2949.

BEI KALINGAS buferis arba part
neris prie grosernės ir bučernėf 
biznio. 1235 S. Kedzie avė.

REIKIA DARBININK
VYRŲ ir MOTERŲ

PROGA PADARYTI PINIGŲ
“Naujienoms” reikia pora agente 

vyrų arba moterų, kurie liuosu lai 
ku agentautų su “Naujienų” prenu 
meru t a ir knygomis. Komisas nu< 
padaryto biznio yra duodamas ga 
na geras. Pasikalbėti šiuo reikale 
atsikreipkite asmeniškai vakarai: 
nuo 51:30 iki 6:30.
“N-nų” Cirkuliacijos Departmenta: 
1739 S. Halsted st.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karu; 
“Customhuild Sodan” — ta pati nia 
šinėrija, bet body yra visai naujo, 
tnpdos, 4 tekinių brakes. Kurie ma 
note pirkti ar mainyti j seną atva 
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevan 
1685.

MILDA AUTO SALES 3121* So. HalMed St.

VARTOTŲ /karų išpardavi
mas. 100 Fordų, vėliausio mo
deliu. Tai yra didelis bargenas*.

George E. Sherman & Co.

1725 \V. Division St.

PARDAVIMUI
ESU priverstas parduoti sa

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
’ė. Priežastis — mirtis. 828 \V 

31 St.

NAMAI-ZEME
2-jų AUGŠTŲ namas, 5-<5 

kambariai. Elektra, gazas, mau- 
iynės ir kiti patogumai. Gara
žas, platus lotas. Randasi ant 
Bridgeporto. Rendos neša $60 į 
mėnesį. Vertas bile kada $6,*500. 
Greitam pardavimui už $5,000.

W. HAYDEN BELL CO. 
Klauskit Ed. Bakševičiaus 

4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
tanias, geram stovy. 3814 S. Lowe 
įve. Kreipkitės 3606 Lowe avė.

PARDAVIMUI (i—4 kambarių mil
inis namas’/ prie Jefferson, netoli 
(L St., labai pigiai, šaukit telefonu 

Edgewa|ęr 5113.

NORIU MAINYT

Ručernę ir grosernę ant nebran
gaus namo. Mano biznis geras ir ge- 
•oj vietoj. Man jau nusibodo per 
laug metų. Kreipkitės į

NAUJIENAS, Box 871 
1739 So. Halsted st.

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

Pereitame Jaunosios Birutės 
tėvų susirinkime spalio 7 d. 
nutarta išreikšti širdingą pa
dėką “Naujienoms”, gėlių krau- 
tuvniknni p. Urbai, 3322 S. 
Atiburn Avė., korespondentams, 
programe pasigarsinusiems pro- 

i fesionalams ir biznieriams, ir 
. visiems lietuviams už paramą. 
Su jūsų parama, Jaun. Birutės 
sezono atidarymo vakaras davė 
$60 gryno pelno. Dar kartą 
ačiuojame visiems.

Tarp kitko Jaun. Birutė nu
tarė atskirti orkestrą nuo dai
nininkų. Orkestrus pamokos 
bus kiekvieną pirmadienį, 7 vai. 
vak., Mark XVhite Sąuare par- čių biznį. Vyras arba moteris/Kviau- 
i . a..:. x: zi n ........ Daaw.\ I čius ar nekriaučius. Biznis puikiai ei- ko svetainėj (Library Room).' na. 4550 Ravensvvood Avė.
Dainų pamokos būna ten pat1, 
ketvirtadieniais. S
» Orkestro ir dainų mokina su I 
didžiausiu atsidavimu p, P.

APSIVEDIMAI

Padarome paskolas ir apsaugojam 
nuo Ugnies. Parduodame ir maino
me nannis greitu laiku.

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

PARDAVIMUI restauracija 
Roomlng House.

1114 W. Madison St.

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

IEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, gali būt ir su keletą 
vaikų, jeigu turi kiek savo turto. 
Aš esu vaikinas 37 metų amžiaus, 
turiu savo fariuų 250 akrų žemės. 
Man reikalinga moteris, nes vienam 
atsibodo gyventi. Su pirmu laišku 
meldžiu savo fotografiją atsiųsti. 
Duosiu atsakymų kiekvienai. Vyrai 
nerašinėkit. XV. Cesna, Bagley, Mich.
—.........—; ■"> ■■■^* 1 1 111 ■

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

2918 Milwaukee Avė.

MOKYKLOS

JIESKO PARTNERIU
REIKKALINGAS partneris j kriau-

ISRENDAVOJIMUI
,, u* . * NUOMON krautuvė su ar be pa-
Sarpalius, kuris .Jaun. Birutėj gyvenimo. Buvus barbernė, bet ga- 
darbuojasi jau nuo kelių metų, hina visokį biznį uždėti. Labai pa

togi vieta, lietuvių apgyventa. Krcip- 
bų, užpakalyj.

4934 XV. 15th stieot 
CICERO, ILL.'

Piim. J. Baranauskienė , kltės prie savininkės ant antrų lu-
Sekr. J. Bložis. 1........

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteiį

NUOMON 5 hąipbąrių Batas, nau
jai ištaisytas. Rennos *15. 437 W. 
42nd'St.

I -■ c

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI bučernė ir gro.ser- 
nė, biznis geras, arba mainysiu.

2435 So. Leavitt St.

REIKIA gabių lietuvių mote
rų prie real estate biznio; dar
bo valandos nenustatytos. Gali
ma dirbti dienomis ir vakarais, 
patyrimas nereikalingas, nes 
mes sutinkame išmokinti. Gali
ma uždirbti gerus pinigus. 
Kreipkitės tarp 9—10 ryte ir 
7—9 vakare. Klauskit Edward 
Bakševičiaus. x

W. HAYDEN BELL CQ.
. 4336 So. Kedzie Avė.

PARDUOSIU savb grcjiklj pianą, 
yra gerame stovyje, už $75 cash 
arba ant kredito. V. Boerch, 39G8 
Milwaukee Avė.

Už $125 nupirksite mano beveik 
nauja grojiklį pianų. Priimsiu notų 
mažais išmokėjimais. J. L. Bames., 
2332 Madison St., 1 fl. front.

______ ILl'J

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

GROSERNŲ ir bučernę parduosiu 
pigiai arba mainysiu. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 1036 XV. 31 st St., 
Tel. Boulevard 2497.

7---------------- -------------------------
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė> senas biznis per daugelį metų. 
Pelno neša nuo $90 iki $100 į die
nų. Phrduosiu pigiai į trumpų lai
kų. Nemokanti darbų išmokysiu).

1967 Canalport avė.
Phone Roosevelt 4395

REIKALINGAS janitoriaus pagal
bininkas. Turi būti nevedęs. Kam
barys ir valgis. NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted st., Box 873.

PARDAVIMUI delikatesen, gro- 
sernė, icė creain ir saldainių, su 4 
gyvenimui kambariais, geras lysas, 
renda $40. Pigiai už rash. 5301 S. 
Uhion avė.

■M

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbė^im jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
'lifh S cho oi dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.
Ųniversal Preperatory & 

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

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

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

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. HutfiU, Mrg*
Seeley 1643


