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q. i -i • . • i Katalikišku “Vyčiu" siaubiulo panaikinti karo tiK Meksiįoi
skolas

Mussolinio priešai bus 
mirtim baudžiami

Katalikų Kolumbo Vyčiai kelia 
maišta prieš Meksikos valdžią

Praeitą naktį, baigiant “Naujienas” ruošti 
jpaudon, iš Kauno atėjo sekamo turinio telegra
ma:

“Šiąnakt Seimas ratifikavo Lietuvos-Rusijos 
nepuolimo sutartį 45 balsais prieš 24 bal. Opozici
ja balsavo prieš, lenkai susilaikė, kiti pritarė.

ELTA”

MEKSIKOS MIESTAS, XI. 
6. — Iš Penjamp praneša, kad 
Guanajuato valstijoj katalikų 
maištininkai vėl ėmė veikti. 
Jiems vadovauja vienas Jose 
Navarro. Penjame maištinin
kai iššaudė policiją ir sudegino 
administracijos įstaigas. Navar
ro turįs apie tūkstantį sekėjų, 
kurie, kaip ir federalinės ka
riu* meiės praeitą ketvirtadienį 
sumušti Du l ango valstijoj Tir- 
so Guerolos vadovaujami Ko
lumbo vyčiai, kovoja prieš val
džią obalsiu: “Tegyvuoja kara
lius Kristus!”

Maištininkams patrempti į 
Penjamą pasiųsto federalinės 
kariuomenės skyrius.

'M*

Penjame katalikų maištininkai 
išskerdė policiją ir sudegino 
a d m i n i s t rac i jos į staigus

<*

-
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Kalbina Borah panaikinti 
karo skolas

Mussolinio priešai bus 
mirtimi baudžiami

Kunigas už žmogžudybę 
pasmerktas mirti

Francijcs socialistų vadas 
planą visas tarpaliantų 
las išbraukti

sinio 
sko-

Italijos ministerių kabinetas pri
ėmė žiaurius įstatymus “fa
šizmui" ginti.

A

t Pacific and Atlantic Photo J

Benito Mussolini, Italijos diktatorius, kuri 
palių 31 d. kėsinosi nužudyti fašistų jaunuolis.

Smarkus žemės drebėįi- Francija talkauja Italijos 
mas Nikaraguoj diktatoriui

PARYŽIUS, XI. 6. — Vin- 
ernt Auriol, sko’.ų furnlavimo 
misijos Į \\'ashingtoną narys, 
buvęs atstovų buto finansų 
komisijos pirmininkas ir Fran- 
cijos socialistų partijos vadas.

KOMA, Italija, XI. d. 
lijos kabinetas, pačiam 
linini pirmininkaujant,

M u ss c- 
priėmė 
‘fašistų

Nesitiki greit pasiekt gy 
vus palaidotus kasyklą 

darbininkus
ISHPEMING, Mieli., XI. 6. 

Barnes-Uecker geležies kasyk
lų superintendentas Eaton va
kar pasakė, kad praslinks ma
žiausiai pora dienų, iki pagal
bos darbininkai gulės prieiti 
prie kūnų tų keturiasdešimt ke
turių darbininkų, kurie praei
tą trečiadienį, kasykloms įgriu- 
vus', buvo gyvi urvuose palai
doti.

žemės drebėjimas kaltas
NEW YORKAS, XI. 6.

Lietuvos žinios
Oficialus pranešimas 

apie Rokiškio ka
tastrofą

KAUNAS, X. 14. (Elta).
Del katastrofos Rokiškio stoty 
tuo tarpu gauta šių papildomų 
žinių. Prekių-keleivių trauk i- 
ny,s Nr. 58, kuris ėjo iš Obe
lių į Rokiškį, dar dėl neišaiš
kintų priežasčių tapo sustabdy
tas prie išeinamojo semaforo 
Rokiškio stoty. Tuo metu į 
Rokiškį ėjo keleivn traukin.y 
Nr. 49, kuris 4:45 vai. susidū
rė su. stovinčiu prie semaforo 

58. Tuo tarpu 
jau paaiškėjo, kad užmuštas

Chase S. Osborne, buvęs M ichi-/raukiniu Nr 
gano gubernatorius, sako, kad 
įvykusi Ishpeminge nelaimė, kur | vyresnysis konduktorius Dam- 
del kasyklų viršaus jgriuvimo .brauskas ir sužeisti 5 trauki-, 
praeitą trečiadienį žuvo pen-.nio tarnautojai, kurie pagul- 
kiasdešimt du darbininkai, tai dyti Rokiškio ligoninėj. Kelei- 
esanti sėkmė buvusių pirmiau jvių niekas nenukentėjo. Sudau- 
žemės drebėjimų.

Osborne teisina kasyklų kom
paniją, kuri visados stengusis kinių garvežiai, 
apsaugoti darbininkus nuo to- sudaužytas ir pašto 
kio pavojaus, ir 
tikus nelaimė, 
Dievo valios aktas.

žyti ar apgadinti 6 vagonai ir 
mažiau sugadinti abiejų trati- 

Vagonų tarpe 
vagonas;

jei dabai* atsi- palydovas valdininkas ir laiški- 
tai buvęs tik įlinkas lengvai sužeisti.- Pašto 

siuntiniai liko tvarkoj.

Valstijų senatoriui Borah, 
proponuodamas panaikinti visas 
santai’vininkų tarpusavio sko
las ’n visas Vokietijos repara
cijas. išskiriant 16 bihonų auk
so markių (apde 1 bilionus do
lerių), reprezentuojamų Vokie
tijos geležinkelių bonais. Tie 
16 bilionų aukso markių butų 
tam tikros tarptautinės komisi
jos žinioj ir eitų vien Francijai 
ir Belgijai kaipo atlyginimas 
aktualių karo nuostolių.

Auriol sako, kad Francija ir 
.Jungtinės Va’stijos tuo pada
rytų didelę auką pasaulio tai
kos reikalui ir ekonominiam

valdžiai apsaugoti nuo priešų.”
Sąmokslai prieš valdžios gal

vą (diktatorių Mussolinį), prieš 
karaliaus šeimynos narius, prieš 
valdžią ir prieš valstybę bus 
baudžiami mirtimi.

Nariai organizacijų, priešin
gų fašizmui, baudžiami kalėji
mu nuo penkerių iki trijų de
šimčių metų. Visokios draugi
jos ir kliubai, priešingi fašis
tams, bus panaikinami.

Visi laikraščiai, nepritaria 
fašistų valdžiai, bus uždaryti 
neribotam laikui.

Ankštesnių jame teisme čia pa
sibaigė byla katalikų kunigo 
Philipo Goodwino, kaltinamo 
dėl užmušimo praeiitą pavasarį 
vieno Los Angelės bondų bro
kerio, J. J. Patterson. Jury 
pripažino kunigą kaltą pirmo 
laipsnio žmogžudybė, taigi nu
sikaltimu, baudžiamu mirtim. 
Teismo pirmininkas, teisėjas E. 
Marks mirties bausmę kunigui 
paskirs ateinantį antradienį.

Kollantai neįsileidžiama į 
Jungt. Valstijas

Sovietų pasiuntinei Meksikai 
sekretorius Kellogg atsisakė 
duot vizą

irKeletas žmonių užmušta 
daug medžiaginės žalos pa
daryta

Suėmė italų pulkininką Garibal
dį, kaltinamą dėl sąmokslo 
prieš Mussolinį

atsigavimui, bet, 
dalyko kilnumą.

Visi užsienio pasportai, kurie 
buvo išduoti italams išvažiuoti 
svetur, 
bandys 
aštriai

WASHINGTONAS, XI. 6.
Valstybės departamento įsaky
mu generalinis Amerikos kon
sulas Beriine atsisakė duoti

Kolantai,

jis tikįs, kad 
galinčios tatai!

padaryti.
Jei senatorius 

siąs tą projektą 
nėse Valstijose,
užtikrinti, kad Erancijos

Borah sutik- 
remti Jungti- 
tai jis galįs

socia-
Fi au

cijoj.

AR NORI HA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. ,

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

atšaukiami, o lie, kur 
slapta pasišalinti, bus vįza Aleksandrai 

baudžiami. .SSSR diplomatei.
Ponią Kollantąi, kuri pirmiau' 

buvo sovietų ministeris Nor
vegijai, nesenai buvo paskirta 
sovietų ministerių Meksikai. 
Pakeliui į Meksiką ji norėjo 
atlankyti Jungtines Valstijas, 
tat atvykus į Berliną, kreipėsi 
į* Amerikos gen. konsulą de! 
neikiamos pasporto vizos. Visa

Susekę vėl sąmokslą prieš 
Ispanijos diktatorių

1 > A R C E LON A, I s pa n i į a, 
5. — Ispanijos direktoratąs 
skelbė, kad slaptoji 
susekus naują sąmokslą 
dyti Ispanijos diktatorių, 
rolą Primo de Riverą.

XI
pa- 

žvalgyba | jaj atsakyta.
nužu-1 
gene

Japonų laivyno biudže
tas padidinta

Bandė nužudyti Portu
galijos komisarą

TOKIO, Jponija, XI. 6. — 
Japonijos biudžeto sąmatos sie
kia $1,674,000,000, — 76 milio- 
nais dolerių daugiau negu pra
eitais metais. Livynui skiria
ma 24 milionus daugiau, ne 
kaip pernai.

BANDĘS PAVOGTI AUTO
MOBILĮ — NUŠOVĖ

PEORIA, m., XI. 4. — Va
kar čia buvo nušautas vienas 
Ike Bloom. Areštuota Gale 
Swaley, kurs prisipažino nušo
vęs Bloomą, bet teisinas, kad 
padaręs tai dėl to, kad Bloom 
su kitais dviem savo draugais 
bandęs pavogti jo automobilį.

£■' ifllIliiiMfeį'? irifui i
-------------------------------------- -

LISABONAS, Portugalija, 
XI. 5. Praneša, kad Mozam
bike, Portugalų Rytų Afrikoj, 
buvęs padarytas pasikėsinimas 
užmušti aukštąjį komisarą Aze- 
vedo Cautinno. »

Atnaujinta derybos Bri
tų streikui baigti

LONDONAS, XI. 6. — Dar
bo unijų vadai pranešė, kad 
derybas tarp valdžios ir anglia
kasių dėl streiko baigimo tapę 
atnaujintos.

BRIUSELIS, Belgija, XI. 5. 
— Kabinetui patiektame Belgi
jos biudžete 1927 metams nu
matoma l’/a biliono frankų 
perviršiaus, kurs turės būt ap
verstas skolų fundavimui.

MANAGUA,- Nikaragua, »XL 
6. — Visa Nikaragua vakar 
buvo supurtyta smarkaus že
mės drebėjimo. Keletas žmo
nių buvo užmušto ir nemaža 
materialinės žalos padaryta. 
Smarkiausi suptirtymaii (buvo 
Ma^ayos apskrity, Masayos ug- 
niakulnio kaiminijoj. Daug 
namų sugriauta Santiagoj. 
Managuoj buvo stipriai sužalo
ti nacionaliniai rūmai ir kated
ra. Drebėjimas tęsės apie pen
kiasdešimt sekundų.

MEDICINOS STEBUKLAI

Miręs vaikas, po aštuonių minu
čių atgaivintas adrenalinu

NEW YORKAS, XI. 6.
Lon-g Island Kolegijos ligoninėj 
padaryto operacija vienam ne
pilnai dvejų metų vaikui, Ray- 
mondui Siegfriedui. Vaikas bu
vo aštuonias minutes nebegy
vas, bet padarius jam operaci-

vaiko širdis ėmė vėl plakti. Gy
dytojai turi vilties, kad jis pa
sveiks. Operaciją darė 
rurgas Dr. Bob. Ceeley.

chi-

Aeroplanų susimušimas 
3,000 pėdų ore

PENSACOLA, Fla„ XI. 5.~ 
Dviem aeroplanam .susidūrus 
ore, 3,000 pėdų aukltumoj, už
simušė aviatorius įliek ory 
Eloed iš Portlando, Ore.

C

suėmė!
Ricciottį Gari-j 
Italijos išvaduo-
Garibaldi anu- 

del sąmokslo

NICA, Franci ja, 
Prancūzų vyriausybė 
čia pulkininką 
baldį, garsaus 
tojo Giuseppe 
ką, kaltinamą
prieš Italijos diktatorių Musso
linį.

Garibaldi namuose padaryta 
krato, ir policija sakos radus 
daug jo inkriminuojamų doku
mentų. Policija sakos turinti 
įrodymų, kad pulk Garibaldi 
turįs artimų ryšių su vienu Sce- 
voli, fašistų priešu, kuris esąs 
paskirtas vėl bandyti nužudyti 
Mussolinį.

Rado laiškelį žuvusio 
jūrėse prieš 40 metų
li ALI FAX, Nova Scotia, XI. 

6. — Vakar čia gauta laiškelis, 
rašytas laivo “Halifax” kapito
no, Johno Lee, savo motinai, ir 
butely užkimštas plaukiojęs ap
link pasaulį per arti keturias
dešimt metų.

Butelis su laiškeliu buvo iš
griebtas Baltijos juroj ties 
Borkumo sala, ir»atsiųstas No
va Scotia premjerui. Laiškely 
rašoma:

“K’am tatai žinotina: — Mel
džiu pranešti mano motinai, 
kad aš miriau kovodamas John 
Lee, laivo Halifax kapitonas. 
Gegužės 17, 1887.”

Popieris labai nublukęs ir 
raštas vos žymu, bet dar įskai
tomas. Ponia Lee jau trisde
šimt penkeri metai kaip mirus. 
Apie likimą jos sunaus laivo, 
kurs buvo išplaukęs iš Halifax 
uosto, niekados nebuvo sužino
ta.

Chicagai ir apielinkei tedera- Pramatoma taika Britu
X™ ai pra;' kasyklų streike '

Iš viso gražu ir šilčiau; stip
rokas pietų vakaru vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tninimum 38*. maksimam 54° 
Fahrenheito. į

Vengrija planuoja jungtis 
su Rumanija

Nusibodo gyvent 
nusišovė

KAUNAS, X. 14. — Jakšto 
gatvėj 69 Nr. iš revolverio 

/BUDAPEŠTAS, Vengri] t, XI. nusišovė 
6. — Buvęs teisingumo minis- 
teris Emil Nagy vakar pareiš
kė parlamente, kad esą jau 
viskas prirengto Vengrijos su 
Rumunija susijungimui po 
vienu bendru-valdovu. Susijun
gimas, kuriam „Didžioji Brita
nija nesipriešinanti, įvyksiąs 
gal netrukus.

69 Nr. iš
Kauno miesto polici

ninkas Klimavičius apie 4(1 me
tų amžiaus. Sėdėdamas kėdėj 
šovė į dešinį smilkinį; kulka, 
perėjusi per galvą, atsimušė į 
sieną. Prie jo rastas raštelis, 
kuriame prašo nusižudymu nie
ko nekaltinti, nes jis tai darąs, 
kad nusibodę gyventi.

Lenkų aeroplanas 
Suėmė $6,000,000 vertės ties Seirijais 

degtinės < | —------
NEW YORKAS, XI.

Prohibicijos valdininkai 
savo žinion didžiulius 
degtinės sandėlius 
Konfiskuota 250
galonų degtinės, vertės mini- priešino ir nuskrido vėl už de- 
mum 6 milionus dolerių.

1 KAUNAS. X. 18 (Elta). — 
5. — šiomis dienomis Seirijų apy- 

paėmč linkėse buvo nusileidęs lenkų 
Keat orlaivis, atlėkęs nuo Druskinin- 

Brooklyne. kų. Vietos gyventojai bandė la- 
tukstančių kunus sulaikyti, bet šie pasi-

LONDONAS, XI. 5. —Strei- 
kuojančių angliakasių vadai va
kar laikė slaptą konferenciją, j 
Vienas žymus delegatas, išėjęs Į 
iš (konferencijos, pasakė, kadi 
dalykų padėty įvykę didelių'

šiandie saulė teka 6:28, lei- atmainų ir kad esama vilties i 
džiasi 4:89 valandą. prieiti prie susitaikymo........... i

maikacijos linijos.

___________________________ _______
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Koncertas ir Balius
Paminsimai 40 Metu Sukaktuvių 
Koncerte dalyvauja K. Sabonis

DR-STES ŠV. KAZIMIERO KARALAIČIO
Nedėlioj, Lapkričio 7 d., 1926
Chicagos Lietuviu Auditorijoj

3133 So. Halsted Street
Pradžia 1-tą vai. po pietų įžanga $1.00 ypatai

Ant šokių 50 centų
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir linksmai laiką praleisti 

prie puikios muzikos, kuri grieš (vairius šokius. Bus skanių gėrimų 
ir užkandžių.

Pastaba: — Atsilankiusieji j balių ir norintieji (stoti j draugy
stę bus priimami VELTUI. Kviečia KOMITETAS

Rudeninis Balius
Rengiamas

LIETUVIU DARBININKŲ SĄJUNGOS

Nodėlioj, Lapkričio (Nov.) 7 d., 1926 m.
Dievo Apveizdos Parap. Svetainėje

Kampas 18-toa gatvės »r Union Avenue
Pradžių G vai. vakare JŽailga 3oc ypatai

l'/.kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti ir pra
leisti linksmai vakarą. Grieš puiki Orkestrą.

KOMITETAS

Kožių Balius
RENGIA LIET. VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS 

P AŠ. KLIUBAS
Subatoj, Lapkričio (Nov.) 6 d., 1926

MELDAŽIO SVETAINĖJE
2211 W. 23rd P?ace

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga 50 centų

Meldžiame Chicagos lietuvius ir lietuvaites, skaitlingai atsilan
kyti ant šio musų baliaus. Taipgi vyrai katrie geros sveikatos nuo 
iš iki* 10 metų atsilankę į šį balių, bus įstojimas už dyką. Muzika 
Kaz. Kinderio. Kviečia Visus

KOMITETAS

Pikniku Piknikas
•SKAHNIVALASl

CHERNAUSKO DARŽE
Justice Park, III.

Nedėlioj, Lapkričio 7,1926
ir putam kas nedėldienį iki Padėkavonės Dienos, 

Lapkričio 25
Įžanga, šokiai ir Užkandžiai Dykai!

Tūkstančiai visokių paukščių bus išdalinta atsilan
kiusiems už pasižymėjimus dėl “Thanksgiving Day”. 
Kviečiame draugus, pažįstamus ir visus lietuvius 
atsilankyti.

CHERNAUSKAI

ŽmoniŲ apgaudinėjimas
Su v. Valstijų pašto Departa

mentas susekf užtektinai viso
kių apgavysčių pripildyti knygą 
apie “tikintį amerikelį”.

Jeigu pasitaikytų skaitytojui 
aplankyti “Sesųui-Centennial” 
parodų Philadelphijoj, tai per
žiūrėk Pašto Departamento pa- 
loda. Matysi moderniškai išrė
dytą paštų su vėliausiais išra
dimais, kaip greičiausia išsiunti
nėti pašto siutimai. Svečiai ga
li pasilsėti ir parašyti kelis žo
džius namo.

šitas Sesqui paštas turi dau
gybę interesingų daiktų, ne tik 
keistų, bet pamokinančių. Yra 
paveikslų galerija, kur galima 
matyti paveikslus pašto ban
ditų ir kitų kriminalistų, rin
kinių šaudyklių ir kitų įrankių, 
kuriuos jie vartojo. Bet vitri
na visokių vaistų, kurie apgau
dinėjo tūkstančius vietinių gy
ventojų ir imigrantų ir išlupo 
milijonus dolerių ar tik nebus 
interesingiausia.

Pašto Departamentas nestovi 
už visus žmones ir kampanijai, 
kurie paštu veda biznį. Bet yra 
priedermė, Pašto Departamento 
sustabdyti, kur galima, vartoji
mą pašto dėl apgavysčių. Jeigu 
lik paštas sužinos, kad koki 
siuntiniai yraapgavingi, siunti
nį paženklins “fraudulent”, ir 
atgal siuntėjui pagrąžins.

Kadangi mes visi negalime 
vykti Philadelpliijon |>amatyti 
Pašto parodą, bet mus intere
suoja tie apgavingi vaistai, čio- 
nais paminėsime tik keletą iš! 
ju

siu visu bonkulė arba bak- 
siukas randasi vitrinoj-

“Gland Trealinei)t l'or the 
Kestoration oi Youth” kompa
nija kas mot praleido apie 
$100,000 garsinimams šitų gy
duolių, l?et jiems užsimokėjo 
tuos pinigus praleisti, nes nuo 
žmonių gavo $300,000. Pašto’ 
Departamentas sužinojo ir su
stabdė siuntinėjhną paštu. į

Yra labai daug visokių senai- j 
vei vaistų, loki gal daugiausia 
žmonių interesuoja, Jie vais
tai visokiose formose parduoda
ma. Pasirodė “La Mac Bedu- 
cing Soap“, kuriuo esą galima 
labai greitai nutrinti žmogaus 
riebumą. Ir kol pardavinėji
mas tapo sustabdytas, to mui
lo išradėjas surinko $150,000.

“()xypathor Tuberculine” 
gražiai skamba, garsintas džio-’ 
vai gydyti ant syk išnaikinąs 
džiovos perus. Išradėjas “Oxy- 
pathor Tuberculine” nieko ne
žinojo apie mediciną. Žinojo, 
kad glycerinas ir creosotc nega
li sveikatai kenkti ir iš jų pa
darė džiovai vaistus.

’ (>\\<*ns Electric Beit” šios 
gadynės puikiausias išradimas, 
nes išgydė pavojingiausias li
gas. l ik reikėjo užsidėti šitą 
juostą. Iš viso žadėjo išgydy
ti dvidešimts ligų. Bet kita 
'Toledo kompaii/ija, matydama 
šios juostos pasisekimą sugal
vojo geresnį išradimą. “Elec- 
tro Chemical Hings”. Žiedas tu
rėjo išgydyti trisdešimts ligų, 
lik reikėjo nešioti žiedą ant 
piršto ir tas stebuklus darė 
dieną ir naktį. Pačiame žiede 
jokios elektrikus nebuvo, gal 
elektriką vartojama gaminant 
tuos žiedus. Žiedai buvo gele
žiniai ar plieniniai.

“Gali Tone” pilvo vaistai at
nešė $5.00 už baksą. Kas mot 
nupirkta už $100,000 šitų vais
tų.
- “Korex Compaund” plačiai 
garsinamas sugrąžinti vyrišku
mą. J keturius melus išradė-

jas suėmė $1,260,000. Išradėjas 1 
ir keli pagelbininkai buvo su
imti ir net šiandien sėdi kalėji
me.

Net ir vėžys, dėl kurio sukę 
galvas geriausi ir garsiausi 
gydytojai, sulig apgavikų, iš
gydomas. . “Purifico” garanti
ja vėžį išgydyti j trumpą laiką. 
3et kuomet valdžios chemikai • v
šegzaminavo tą jiteparatą, t<ai 
•ado, kad susidėjo iš vandens, 
Ukolioliaus, jodos ir vaistų vi
duriams liuosuoti.

“St. Japies (Iii” garsintas iš
gydyti džiovą, reumatizmą ir 
dusulį, O ‘IDirigo 1845” turėjo 
pailginti žmogaus gyvastį.

Yra sunkus daiktas susekti 
apgtivingą kompaniją ir sustab
dyti jos veikimą. Nes patys ap
gauti žmonės nestos liudirt i li
ftais prieš tas kompanijas. Ir 
kompanijos," įyasularę šimtus 
tūkstančių dolerių, nepasiduo
da. Pavyzdžiui, “Sargo!” piliu
lės, kurios turėjo padidinti žmo
gaus svorį. Išradėjas buvo su
imtas, lurėfo užsimokėti baus
mę iš $.'10,000, bet ėmė tris me
tus sustabdyti kompanijos vei
kimą. Beveik 300 liudininkų 
buvo pašaukti avi išklausymo, 
kuris tęsėsi per tris mėnesius. 
Biznis egzistavo per aštuonis 
rietus. Ir nors valdžia uždrau
dė pardavinėjimą tų piliulių, bet 
nėr vienus metus po to dar gau
ta $500,000.

Apart šitų vaistų, įvairių žmo
nių paveikslai labai įdomus. 
Nes reprezentuoja apgavikus, 
kurie buvo valdžios suimti ir 
pasodinti kalėjimuose.

Taigi čia galima pasiskaityti 
apie įvairius budus, kaip žemės 
ir aliejaus- kompanijos agentai 
apgaudinėjo žmones. [PLIS].

Šauliy manevrai Kauno 
apielinkėje

KALNAS. X. 18. (Elta). — 
Spalių mėn. 17 d. Kauni ša« 
lių rinktinės kelios kuopos 
Kauno apylinkėse darė manev
rus, kuriems .vadovavo majo
ras Barauskas. Manevruose da
lyvavo pėstininkai, kulkosvai
dininkai, taip pat šaulės «■ gai
lestingosios seselės, sanitarinis 
personalas ir bendrai visos ka
ro žygiui reikalingos dalys. 
Po įvykusių parodomųjų kauty
nių, manevrų vadas aiškino į- 
vairių rusių sprogstamuosius 
kovos įrankius, smulkiai išdės
tydamas jų turinį, veikimo ypa 
tybes ir naudojimo budus. Pa
daryti keli sprogdinimai. Vėliau 
šauliai nukeliavo į kitą vietą 
prie Nemuno, kur atvyko šau
lių sąjungos pirmininkas pulk. 
Daukantas, sąjungos viršinin
kas majoras Kalmatavičius ir 
gen. Bulota ir priėmė šaulių 
parodą. Pasakyta daug kalbų. 
Po to visi kartu vadovybė ir 
šauliai ^šeimyniškai papietavo. 
Vakare visi šauliai grįžo atgal 
į Kauną.

r

Čia Yra Tokios Rūšies Prekes Kokios 
Jus Tikite—Ir Gausite—Pas Turner

2 Keiniu? Siutai
$39.50

šitie yra musų žinomi 2 Kelnių Garantuoti Siutai, kurie yra ži
nomi Chicagoj kaipo geriausios rųšies rūbai. Jus dar nesat ma- 

: tę panašių savo gražumu ir stiprumu. Keturi skirtingi vilnoniai 
materiolai dėl pasirinkimo — mėlyno seržo; mėlyni družėti; dia
gonal mėlyni; ir pilki su druželėmis. Yra 27 modeliai kurie tiks 
visokio suaugimo žmonėms. Tiktai pamatykit juos 
ko mes norim. 

t

OVERKAUTAI
• -T i .1 ’

Geresnes Rųšies
$30 ir daugiau

Tiktai rinktinės rūbų or
ganizacijos, parduodamos 
tūkstančius ove r k a u t ų 
kasmet gali suteikti tokį

lis įvairumas populiarių 
stylių ir patternų dėl vy
rų ir berniukų. Puikiau
sios rųšies po $30 ir dau
giau.

— tai viskas
iv. ii: ta

MĖLYNI OVERKAUTAI
Pradedant po $35

Turtingai atrodanti mė
lyni overkautai yra labai 
populiarus šią žiemą. Mes 
turime mėlynus, čekiotai 
mėlynus, diagonal mėly
nus, herringbone mėly
nus, gražiai mėlynus ir 
conservative mėlynus. 
Smart dviem eilėm guzi- 
kų, su ar be velvet kalnie- 
i'iy. JI

TURNER BROTHERS
Clothing Company

Halstcd — At Roosevelt Madison — At Kedzie

birutė Ciceroj
Stato Scenoj

‘SurpriseParty ir Generole Repeticija’

MOTINŲ WELFARE KLIUBAS

Prijungtas prie Dr. Rongetti Li
gonbuČio, 800 S. Ashland Blvd. Chi- 
cago, III. Šis kliubas yra suorgani
zuotas per Ladies Auxilliary Ds. 
Rongetti LigonbuČio ir jis yra pa
vestas dėl vertų garbės moterų.

Vienas ligonbuČio augštas yra pa
švęstas specialiai motinų reikalams 
ir dėl prižiūrėjimo kūdikių.

Visas prirengimas labai moderniš
kas ir visi patogumai kuogeriausi. 
Dr. Amante Rongetti prižiūri tą li- 
gonbutį ir tą skyrių, .lis yra žino
mas kaipo geriausis chirurgas. Bus 
suteiktos instrukcijos prie gydy
mo ir kūdikių prižiūrėjimo.

Narystės mokestis $10, už lai su
teikiama lova vienoje Ward šio pui
kiu ligonbuČio. Narės kitokiuose 
pagclbos reikaluose gauna nupigin
tų mokestį. Prisidėkit tuojau.

IŠKILMINGĄ METINĮ BALIŲ
Rengia

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubas

Šeštadieny, Lapkričio 6 dieną, 1926 m.
Chicagos Lietuviu Auditorijoj

3133 So. IJalsted Street
Pradžia 7 valandą vakare

Šiame Baliuje jauni vyrai, kurie norės įstoti į musų kliubą 
priimami be įstojimo mokeščio. Nuoširdžiai visus-as kviečiame 
šliaukyti. BALIAUS’ KOMITETAS

Sekmadieny, Lapkričio-Nov. 7 d., 1926

LIUOSYBES SVETAINĖJE
49 Court ir 14 St.

Pradžia lygiai 6:45 vai. vak.

bus
at-

GARFIELD PARK 
A. Ž. V. Draugija Rengia 
TEATRĄ "DARBAS LAIMĖJO" 
Nedėlioj Lapkričio 7 d., 1926 

MEDARA HALL 
4158 W. Van Buren Stieet

Pradžia 6 vai. vakare
Bus ir kitokiu pamarginimų. Kviečia visus atsilankyti

RENGĖJAI

Paskui šokiai

Arbatos Party
Lietuviu Tautiška Parapija

3501 S<>. Union Avenue

Parengia iškilmingą Arbatos, Party su muzikališku ir. puikių 
dainelių programų, o potam balius

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 7 d., 1926 •
Viši be skirtumo maloniai esate užkviesti, skaitlingiausiai atsi

lankyti. Čionais linksmai laiką su savo draugais ir pažįstamais pra
leisite. ' KOMITETAS.t, .

Ciarsinkities “Naujienose

Tai bus gražus muzikaliai dalykai įsirengti kompozito
riaus A. Vanagaičio.

Užbaigai Šokis

Įžanga: $1.50, $1.00 ir 75c.

Kviečia visus “BIRUTĖ



šeštadienis, Lapkr. 6, 1926 ' NAUJIENOS, Chicago, UI.

Dabar yra laikas

Apžiūrėti naujos rųšies septynioliką Victrolu. Jus 
džiaugsitės ta nauja ir gražia muzika ir vertelga 

mielu noru pagros jums šiuos

Naujus Victor Rekordus!

l.isto Kaina
Jau saulutė leidžias- Lietuvių 
Verda buba kukulius—Lietuvių

7x<Ml3

KORESPONDENCIJOS—__ _ _ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Greit Išeis

GYVENIMAS

Kenosha, Wis.
“Birulė”, Dailės Ratelis 

kitos žinios
ir

nian-American Hali. Visas cho
ras, vedamas komp. A. Vana- 
)aiėio, sudainavo lur būt apie

ii atskirai. Taipgi dainavo so- 
> (Ina Biežienė ir Sofija Kra- 
uiekii'nė. A. Vanagaitis gi pa

turėtų šalinti iš savo tarpo. Ta
riant Vanagaičio žodžiais: “Lie
tuviu gimiau, lietuviu ir numir
siu”. Tai turėtų jsitėmyti kiek
vienas ir žinoti, kad nesvarbu 
vra ar mano molina vra graži, 
ar negraži, bet .ji yra imųm nio- 
titiii. taip ir Lietuva yra musu 
gimtine šalis ir mes turime ją 

gerbti, o ne kokia ten Musiją.
Kiek teko patirti, kenoshos 

ietuviai labai norėtų, kad Bjril- 
,ė su Vanagaičiu vėl mus aplan
kytų.

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktoriiis-Leidėjas

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

Tai bus 32 puslapių knyga.
| metus išeis 12 Knygų.

Adresas:

. $2

. $1
20c

Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsiraSykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

mint}’. Mano šii’dis, rodos 
na kieta, bet 
apie Lietuvos 
mybes ir man
akių; mačiau tą patį ir pas’ ki-

at 
ga

vargus ir links-

čiu mus, kenošiečius ir linksmi
no, ir virkdė. Programas laive 
turtingas, jausmingas ir gerai 
atliktas. Visiems patiko ir Bi- 

u tęs vedėjas komp. Vanagai
tis. “Birutė” s ir jos dainos ii 
•rai pasiliks kenošiečią atminty

Dzidorius rašo Dolpeliui--Dali
Dzidorius rašo Dolpeliui—Dalis

Joseph Vaičkus
Molio L’zbonas -Jonan Butėną**
Oi Kas Sodai!—Jonas Butėnas

78902
Gal nebuvo 

gal kiek pa- 
išganių pa-

Dolpelis Mandrapypkis
Dolpelis Mandrapypkis

Joseph Vaičkus.

Luksemburgo Valcas 
Linksmos Našlės Valcas,

Tarptautinė, Koncertinė Orkest.

Victrolu yra daugelis modeliu nuo XI7.50 ir augščiau

Katalogas lietuviškų rekordų pareikalavusiems—dykai.

Orthophonic

\ ietor Talking Mchiiu* Co. Camden, N. J., U

Moterys, išmokite Pre-N’atal apžiuiėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmis Moterų VVelfare Kliuban. Rašykit <lel 
gavimo dykai ciikuliorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III
T——————

Adresas
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vo nedaugiausia. 
gerai išgarsinta, o 
kinkė ir Lietuvos 
rengimas, kuris, rodos, buvo tą
pačią dieną. Nors trockiniai ir 
norėjo pakenkti Birutei, bet 
po programo pasirodė su savo 
tavom — lapeliais tūlas \Vati- 
kegano trockinių pabarška. 
mitetas tokiems gaivalams 
rėjo parodyti tik duris .

Mat ir Kenoshoj vis dar

Ko-
tu-

yra 
keletas tokių gaivalu kurie vi
sur ir visuomet priešingi lietu
vystei, visuomet garbina Bukl
ią, o kas lietuviško, tai po ko 
’ii mina; tečiaus vargo prispaus 
•i vėl šaukiasi prie tų pačių lie 
Hivių, kuriuos visaip niekino 
Gerai žinau, kad didžiuma ti 
’šsigimėlių; kurie garbina Ru- 
nją, visai rusiškai nesupranta 
r niek«d Rusijoj nėra buvę ii 

■os nėra matę, negi nori patys 
vykti jų giriamon Rusijon. Lie
tuviai tokius rusų garbintoji^

V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir greitr 

'tatarnavimą tiems, kurie nori pirk 
!i. parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini 
rus ir.parduoda laivakortes, atveži 
gimines iš Lietuvos labai greitai.

Daro doviernastis ir kitokius do 
Jkumentus. Delei teisingo patarnavi 

mo visados kreipkitės pas
V. M. STULPINAS & CO.

Notary Public
3311 So. Halsted Street 

Tel. Yards 6062 
« Chicago, III.

Sekmadieny, lapkr. 7 d., SLA 
212 kp. Dailės Ratelis rengia 
juikų vakarą • šiupinį. Pirmą 
kartą šį sezoną Dailės Ratelis 
pasirodys su nauju choro ve
lėju. Dalyvaus ir stygų orkest
ras. Reiškia, šiame parengime 
oaisrodys visos Dailės Ratelio 
spėkos. Visą tai bus' Schlitz 
Hali. Po programų bus šokiai 
iki vėlos nakties; o komisijos 
narys man sakė, kad šokiams 
frieš muzika net iš Racine.

Dailės Ratelis yra nepartinis 
ir gana sparčiai auga nariais, 
vpač prie naujojo vedėjo. Jau 
vra kalbama, kad Dailės Rate- 
is ketina su savo dainomis ir 
“hicago aplankyti, kad tuo at
silyginus Birutei, kuri viešėjo 
Kenoshoj.

Valio, rateliečiai! Dirbkit lie
tuviškai dvasiai1

Kaip teko patirti, SLA 212 
kuopa su 10-to apskr. pagelba 
rengia vakarą ir prakalbas. Kal
bės Dr. Montvidas iš Chicago. 
Vietos, kur prakalbos Įvyks, su
žinoti neteko.

/

Teko patirti, kad Lietuvos 
Ja įso Draugystė yra nutarusi 
>akviesli kokius ten rusus (iš 
zur — nežinau, tik lur būt ne 
š Maskvos) palinksminti Ke- 
toshos lietuvius. $ia tai ir pa- 
;ireiškia pas muši rusiškumo 
Ivasia. Kodėl gi nekviesti lie- 
uvių, kodėl nesikreipti prie Bi

rutės ir jei ne visą chorą, tai 
bent solistus pasikviesti? Bet 
pasirodo, kad dar., tūliems lie
tuviams ruso bijūnas ir halsas 
vra geresnis.

Kaip sužinojau, Kenoshos mo
kyklų užveizda, kreipėsi prie 
SLA 212 kp. Dailės Ratelio, 
kviesdamas jį dalyvauti Kalėdų 
vakaro programe naujoj ir di
liausioj Kenosha miesto Audi
torijoj. Tas parodo, kad Dailės 
Ratelis jau ir tarp amerikonų 
;ra žinomas. —Svečias.

Didelis Išpardavimas GrojikliųPianų Palaikymui puikių 
plaukų naudok

REICHARDT PIANO KOMPANIJOJ
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DYKAI!
Dastatymas 
Dviem 
Sėdėt. 
Suoliukas, 
Roleliai, 
Uždangalas
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Pianą

Išmainyk
Savo
Pianą, 
Gramafoną 
Arba Radio
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t

$275 — $1.50 Į Savaitę Naujas Grojiklis Pianas 4
Musų Ekspertinis Modelis talpinantis savyje keturis instrumentus — ARFĄ—MANDOLINA—'GRO- 
JIKLĮ—IR RANKINI PIANĄ, atvežtas iš musų išdirbystės, ir kad padarius vietos dėl tų pianų, tai 
geriausiai atpiginti juos.

VARTOTI GROJIKLIAI
Gulbransen Grojiklis Pianas .... $285 Schultz Wallworth Upright ;... $110
Johnson Grojiklis Pianas......... $140 Howard Upright*................. * $65

Išmokėjimais po $1 j savaitę

Reichardt Piano

■ DAINOS
==: • ■

Del keturių balsų
Surinktos L. Eremino

šios dainos tinka chorams ii 
tvartetams, o taipjau kiekvie-

■ lam dainų mylėtojui. Susidedu 
si š dviejų dalių: mišriems cho* 
g amo ir vyrų chorams. Joje te]
■ >a 67 dainos su įvairiomis gai* 
U tų kombinacijomis. Tvirtais au 
H limo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
U sąsiuvinj ir dainuok. Daina tai 
U yra musų sielos suraminto]a ir 

i paguoda: liūdna — padainuok 
UI dainelę ir palinksmėsi, vargas 
J tave spaudžia — padainuok dai
gi nelę ir užmirši, dvasios nupuo* 
J (imą jauti — padainuok ir su- 
gl stipresi, žodžiu, dainoje rasi tik
■ ir geriausią savo draugę, ši 
|g'! knygele, taipgi yra didelis pa*

puošnias namams. Kaina su pri 
== siuntimu $1.50. •

Krautuvė Atdara 
Vakarais 1311 Mihvaukee Avė
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Krautuvė Atdara 
Vakarais 1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

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

Oplemestrist 
Tel. Boulevard 6487
4649 S*. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Mrs. MiCHKlEVICZ-VIDIKIEKE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika- 

nnsyl- 
ligon-

NAPRABATAS
Dr. A. J. Normanth 

4451 So. \\ esteri) Avė.

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

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dcarborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nėdėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
J 90 No. State S t., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. ’ 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.
h, I ■!■ ■ — — !■   I ■■

Pas-

JOHN KUCHINSKAS
I.AWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St, Room 2001

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

3.

5.

Tol. Dcarborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 172G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

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

JOHN Bi BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Puliman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas v»ų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 53t
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenee 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1414 \

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Randolph 4242

Res. 4624 So. Francisco Avė
Tel. Lafayette 9477 

s Nuo 7 iki 9 vakare

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį. 
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų. 
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją. 
Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku. 
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........

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

. 80 centų 
75 centus

Chicago, III

VUSI 1
Minijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja,
Sf 
gimdymo, 
Kim.lymo 
gimdymo

patar- 
visokio- 

ligose prie?
laike

UŽ dyką pa
tarimas, dar i. 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tęs, o rasite pa 
geibų.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠEKKA 

3252 So. Halsted St.

Moterys

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

nos kreipkitės su

Viršuje
Stato

Universal
Bank

ir mergi-

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis

Ištaiso

DR. G. SERNER
(šonas)

Vai. nuo JO ryte iki 8 vak.
Nėdėliomis nuo 10 iki 1

į Te!. Boulevard 7679
į 3265 S Halsted St-

2-ros lubos

«rDR, HERZMAN-®*
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St«, netoli Morgan $t.
VALANDOS' Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
, Dienomis: Canal 

3110. Naktį
South 'hore 2238
Boulevard 4186

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

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
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—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nėdėliomis nuo 10
iki 12 dieną.Į Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

' Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6858
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ANGLIJOS VALDŽIA JAU MĖGINA TAIKYT
STREIKĄ

• e e • • •

RINKIMAI DAVĖ LEKCIJ.JĄ KONSERVATORIAMS 
: : : ; :

POLITIKA SVARBUS DARBININKU KOVOS
ĮRANKIS

12 12 £ U B 0 
KLERIKALAI DŽIAUGIASI FAŠIZMO “TRIUMFU”

Derybos tarpe Anglijos valdžios ir angliakasių dėl 
streiko sutaikymo vėl prasidėjo. Jos buvo nutrukusios ge
gužės mėnesyje, kuomet streikuojantys angliakasiai at
sisakė priimti valdžios pasiūlymą, kuriuo einant butų bu
vusios numuštos angliakasių algos arba pailgintos darbo 
valandos. Tuomet premjerais Baldvvinas nusiplovė rankas 
ir pareiškė, kad jisai daugiaus į tą ginčą nebesikišiąs.

Kas gi dabar prispyrė valdžią vėl pradėti derybas su 
angliakasiais? Aišku, kas: rinkimų j savivaldybes pasek
mės I *
■to U.

Pereitą pirmadienį trijuose šimtuose Anglijos mies
tų buvo renkama vietinės valdžios ir tuose rinkimuose 
socialistai baisiai sumušė konservatorius, paverždami 
jiems 159 vietas. Gavęs šitokią lekciją nuo balsuotojų, 
konservatorių vadas Baldwinas suprato, kad Piloto rolę 
vaidinti yra nesveika.

Iš to Anglijos pavyzdžio matome, kad politinės prie
monėmis galima labai daug padėt darbininkams apgint 
ir savo ekonominius reikalus. Stambiuose ekonominės ko
vos susirėmimuose politika dažnai reiškia net daugiaus, 
negu grynai ekonominiai ginklai.

Iš tiesų, ką gtfli padaryt darbininkai streiku, jeigu 
kova tarp jų ir kapitalistų iškyla ištisoje pramonės ša
koje? Darbininkai mes darbą — reiškia, šimtai tūkstan
čių darbininkų šeimynų#pasiliks be uždarbio. Praeis mė- 
nesis, kitas — tų darbininkų šeimynų vargas eis didyn 
ir didyn; prasidės badas. Unijos iždo ir kitų darbininkų 
aukų neišteks maitinti tokį milžinišką skaičių badaujan
čių žmonių. Tuo budu anksčiaus ar vėliaus badas gali pri
versti streikininkus pasiduoti.

Darbininkai gali tokį milžinišką streiką laimėt tik
tai tuomet, jeigu kalbamoje pramonės šakoje biznis eina 
gerai: tokiam atsitikime jų samdytojai nenori pražudy
ti savo pelnus ir streikininkams nusileidžia. Bet jeigu 
pramone gyvena krizį, pelno kapitalistams nėra arba net 
darosi jiems nuostoliai, — tai kas juos gali priversti tai
kytis su streikininkais?

Streikas stato pavojun kapitalisto pusėje tiktai pel
ną ir biznio pasisekimą, o darbininkų pusėje — streikuo
jančių ir jų šeimynų sveikatą ir gyvastį!

Todėl, nors streikai dažnai esti neišvengiamas daly
kas, bet protaujantys darbininkai ant to vieno kovos 
įrankio neatsideda, bet stengiasi įgyti galią ir valstybė
je, dalyvaudami politikoje.

Kuris netiki, kad musų klerikalai yra savo “dusioje” 
fašistai, tai perskaitykite šiuos “Garso” (R.-K. susivieni
jimo organo) žodžius:

“Italų diktatorius Mussolini šeštą pasikėsinimą 
prieš jo gyvastį perėjo laimingai — išliko gyvas.

“Fašistinė Italija vėl triumfuoja, o priešai nuliū
dę”.

Matote, kaip atvirai čia išreikšta džiaugsmas fašizmo 
“triumfu“.

Bet “Garsas”, rašydamas tuos žodžius, gal būt dar 
nežinojo, kad šeštą pasikėsinimą prieš Italijos diktato
riaus gyvastį atliko — fašistas. Tas vaikinas, ką anądien 
šovė į Mussolini, buvo fašistinės jaunuolių organizacijos 
narys.

Vadinasi, fašistas taikėsi nužudyt fašistų vadą. Ir 
tai esąs fašizmo “triumfas”! Su šitokiu “triumfu” ir mes 
galime pasveikinti juodmarškiniy “duče”.

VĖL “KRUVINI DARBAI” 
SOCIALDEMOKRATŲ

Vokietijoje, dauginusia social
demokratų pastangomis, tapo 
patraukta teismo atsakomybėn 
visa eilė žmonių, veikusių juo
dašimtiškose žmogžudų gaujo
se, kurios rengė pasikėsinimus 
prieš įvairių visuomenės dar
buotojų gyvybę. Bylos eigoje 
išėjo aikštėn, kad tos gaujos 
buvo artimuose ryšiuose su mo- 
narchistų vadais.

Bet Brooklyno komunistų 
laikraštis daro iš tos istorijos 
begėdišką kaltinimą socialdemo
kratams. Už tai, kad socialde
mokratai smarkiausia prieš tas 
žmogžudų organizacijas kovojo, 
tai jisai prikaišioja jiems “kru
vinus darbus”!

Kuo gi tas komunistų, atsi
prašant, spaudos organas remia

kuo. Jisai sako, kad monar- 
chistinės galvažudžių gaujos 
baugiausia piktadarybių atliku
si o s 1922 m. O tais metais, gir-

vo piliečiais, kaip Lenkijos val
džia?

Į tą krašto ir tautinės neapy
kantos dūdą pučia ir tautinin
kų “Vienybė” Brooklyne. Ji ir
gi šoka į akis Lietuvos valdžiai, 
ypač apšvietos ministeriui Če
pinskiui, kam ji steigianti mo

tas ligi Vili šimtmečio po Kr., 
turėjo išimtinai tik valdovo ži
nių tiekimo pobodį. Jis buvo 
gaminamas dviejuose leidiniuo
se rašytame ir spausdintame 
kiekvieną dieną, išskiriant dide
les šventes. Del kiniečių rašto 
sunkumo spausdintasis leidinys

ne tik vaizduodavo tų laikų 
viešąją opiniją, Liet ir daryda
vo ją, eidami iš rankų j rankas, 
iš lupų j lupas.

Spaudos auginio akstinai.
Vyriausias laikraščių augimo 

ir išsiplatinimo akstinas bus

nė vienoj Saly tebuvo galima 
tas nors rašyti apie tai, kas ar
čiausia širdies — iš savo vi- 
iaus gyvenimo įvykių, padėties 
ir politikos.

kyklas lenkų kilmes 'žmonėms išeidavo tik kelias savaites ve- buvęs bažnyčia. Pirmoji spau- 
Lietuvoje. “V.” sako: liau, užtat būdavo žymiai pi- dos reikšmę suprato refomiaci-

‘gesnis. Be dvaro žinių ten ja ir su didžiausiu pasisekimu 
būdavo skelbiami įvairių valdi- ėmė ją naudoti kaipo priemonę 
niunkų prašymai 
durnai imperatoriui, kai kurių Pasaulio galinčiai 
valdžios šakų kritika, skundai tinkama esant daryti įtakai 
dėl valdininkų 
ir apsileidimo, net patarimai ir dėjo spaudą naudoti 
nurodymai pačiam sostui.

Tie laikraščiai savo istorijos 
bėgy nepadarė jokios pažan-

“Kaip išrūdytų, jei, saky
sime, Amerikos valdžia imtų 
steigti valstybės lėšomis mo
kyklas lietuviams, žydams, 
lenkams, vokiečiams, italams 
ir kitiems Amerikoje? Tokią 
valdžią visi pavadintų, mažų 
mažiausia, durna.”
Vadinasi, Brooklyno tautinin- 

;ų supratimu, dabartinis Lietu-į 
vos švietimo ministeris į 
sorius Čepinskis yra “durnas”. 
O kadangi tas ministeris, žino
ma, vykina ne savo asmenišką 
politiką, bet tiktai tą, kam pri
taria visas minislerių kabine
tas, tai ir visa dabartinė vy
riausybė su Šleževičiumi prie
šakyje yra “durna.”

Tai šitaip “Vienybė” stoja už 
Lietuvos vai. liaudininkus, 
rie vadovauja dabartinei 
džiai!

Bedurnydamas 1 dėtu vos 
nistvrius, p. Sirvydas stato 
juoko pats save. Pasak jo, Amo> 
rikos valdžia butų “durna“, jei- ’l-r spaudai atsiradus pirmiau-

profe- *os *r Pas^^° kaip buvę ^im
tinai valdžios instrumentu.

ku-

Rašyti laikraščiai
Pirmųjų musų supratimo ar- 

įba visuomeninių laikraščių 
pirmtaklinais, anot istoriko Fe
likso Steve’es, buvo viduram
žių klajojantieji trubadūrai ar
tistai: jie keliaudami iš krašto 
į kraštą ne tik komedijas rody
davo, bet nudainuodavo ir visa 
lai, ką mums šių dienų laikraš
čiai tiekia, — naujausių ži- 

joezijos, ku
kius, stam- 

.bias ir smulkias dienos žinias.

mi-nių iš muzikos, no 
ant rybos, kitų šalių į^v

Vokietijos prezidentu buvo 
socialdemokratas Ebcrtas; 
visi ministeritti buvo jo pa- gu ji steigtų savo lėšomis lietu- šiai veik ligi 16 šimtmečio laik- 
skirti žmonės. Taifid, nežiu- vių mokyklas tuose Amerikos naščiuos buvę d2dc.rr.es dm:_____ _______  Tai gi, nežiu- vių mokyklas tuose Amerikos raščiuos buvę dedamos dau- 
rint kokiu vardu ta žmogžu- miestuose,. kur gyvena daug lie- giausiai dainuojamosios eilės
džiu gauja vadinosi, apie jos Tuvių. Tai yra labai įdomu gir- (dainuojamieji laikraščiai), 
darbus puikiai žinojo ir pats dėt iš patentuoto-lietuvių “pa- 
siK-ialdemokratas Išbertas, ir trioto*’. 
jo ministeriai, ir Vokietijos Pagaliau, jeigu

Dienraščių prasidėjimas tuo 
aidu buvo labai apsunkintas.
Tie prasidėjo ačiu leidėjų ban- 
iymams mažesniais, bet dažnes- 
niais laidiniais išvengti dėl ad
ministracijos spaudimo dides- 

ir zmemoran- savo idėjoms į minias skleisti, nių nuostolių. Jau 17 šimtm. 
suprato ją pradėta protarpiais — du tris, 

kartus per savaitę ekstra leidi
niai tiekti skaitytojams 
besnių žinių, 
čiai atsirado 
m. “Leipziger 
joj 1702 m. 
Courant 
m.
gus metus šie 3 dienraščiai pa
siliko vieninteliai i,r negalėjo 
pakilti iš savo apviržimo.

Skelbimų atsiradimas.
Ligi pat 18 šimtmečio skel

bimų praktiką buvo atlieka
ma: senovėj su heroldų šauks
mo pagalba, akmenyse ir namų 
sienose išpieštais reklamos už
rašais, vėlesniame viduramžy 
išradus popierių — rašytais, o 
nuo 15 šimt. ir spaudiniais pla
katais — vėliau atsirado ofi
cialus skelbimų laikraščiai, o iš 
tų ir inteligentų laikraščiai, kur 
suvalstybinta inteligentija buvo 
verčiama skelbtis pradžioj tik 
oficialius paskyrimus, atmainas, 
vėliau ir žinias iš inteligentų 
šeimyninio, draugijinio gyveni
mo, turgaus žinias, miestų 
naujienas. Politiniai laikraščiai 
skelbimų teisę teiškt)vojo vos 
gale 17 šimtmečio, kuri tačiau 
spaudos ekzistencijai maža kuo 
tepadėjo. (“L.”).

kyšininkavimo viešąją nuomonę. Karaliai pra- 
savo ko

vai su Rymo papomis; Tai pa 
juto bažnytinė ir pasaulinė opo 
zicija ir XVI šimt. spauda pra
dėjo reikšti grynai 
for*mą, stengdamosi 
stipriai veikiančios 
'opinijos nešiotoja.

5 Periodinė spauda
vo iš mugių relinei jų, kur kas 
pusmetį pradėta leisti jų apra
šymai ir santraukos iš nepe
riodinių leidinių. Netrukus pra
dėta leisti ir savaitiniai (pir
masis Strazburgo savaitraštis 
iš 1609 m.). Laikraščiams pra
dėjus vis labiau nusileisti į 
gilesnius liaudies sluoksnius, 
pradėjo atatinkamai smukti ir 
jų niveau.

Spaudos gausėjimas pasireiš
kė visose kultūringose šalyse 
veik tuo pačiu metu, nors ži
nių rinkimų centrai — kores
pondentų būstinės pasiliko tos 
pačios: Roma, Venecija, Lionas. 
Vienna, Praga, Koelnas, Antver
penas, Briuselis ir kt.

Savaitinė spauda atsirado: 
Olandijoj 

1632, Italijoj 
1641, švedi- 
1661 m. (Ne

išsivystė nuo 
laisvesnėj 

iš ten
ga-

publicistinę 
pasidaryti 

viešosios

pradžią ga-

svar-
Pirmieji dienraš-
Vokietiioj 1660
Zeitung”, 

Londono 
ir Prancūzijoj 

Journal de Paris”.
1777

Bet il-

Kitas laikraščiams svarbus 
akstinas buvo prekyba ir politi- 

tik “durna’ ka, kurios nuo 13 šimt. pradėjo 
pobūdžio. Iš 

negu Champagne mugių, iš didžiųjų 
pajūrio prekybos centrų, į ku- 

Ijen- 'riuos susimetė ir dvasinis bei 
‘ > gyvenimas, tokie 

ranka rašyti periodiniai laiškai 
dideliu gausumu plūdo į priešin
gas puses. Tais laiškais, vadi
namais “laikraščiais” buvo kei
čiamasi, juos galima buvo per
siųsti toliau, nusirašyti, multi
plikuoti abonementams. Susida
rė ypatinga tų perrašinėtojų 
profesija (Srittori d’avisi Vene
cijoj, novelanti, gazzęttanti Ro
moj). šis laiškų'būdas taip bu
vo prigijęs, jog ir spaudą išia-i 
dus (1440 m.) ilgai dar buvo 

Ijuo naudotasi (ligi pat XVIII 
šimtmečio.)

Pirmieji spausdintai
Pradžioj buvo spausdinami 

į tik atskiri spausdiniai mažo 
.ketvirtainio formato pusės ligi 
dviejų lenkų didumo ir pardavi- j 
nėjami mugėse ir rinkose. Už
silikusių pavyzdžių yra iš XV 

Vokietijos, Italijos, 
Prancūzijos ir Ang-

socialdemokratų vadai. O vie- valdžia gali steigt mokyklas žmo viesesnio 
nok jie tylėjo! Dar daugiau: 'nčms kitokios 
juk čia kaip diena aišku, kad 
jie pilnai pritarė toms žmog
žudystėms“.
Komunistų šlamštų redakto

riai tur-but rašo savo straips
nius beprotnamio gyventojams, 
jeigu jie drįsta šitaip durnai 
vapalioti.

Monarchistinės ginkluotos 
(nujos daugiausia užpuldinėda- 
/o socialdemokratus ir tuos po- 
itikos veikėjus, kurie eidavo 

kartu su socialdemokratais. O 
’isai prasimapo, kad socialde
mokratai jų piktadarybėms “pil
iai pritardavo“!

Socialdemokratai ne ;i.< ne' 
ylejo apie tuos piktadarius', 
)et be paliovos vedė prieš juos 
griežčiausių kampaniją. Social- 
lemokratai atliko svarbiausią 
lalyką, prieš kurį ėjo tie juo
dieji gaivalai: jie apgynė ir pa
statė ant kojų respubliką.

Komunistai neturi nū tiek
sąžinės, kad susilaikytų nuo į

m(‘L/»ro nnbašninką prezidentą srAikai 
Ebcrtą, kuris pražudė savo svei
katą ir gyvastį, bekovodamas 
su monarchizmu. Jeig”; ne. E ber
to pastangos, tai Vokietiją Šiau
lių gal valdytų kol$s nors dik
tatorius, kilęs iš tų monarchis- 
tinių gaujų. Socialdemokratas 
prezidentas, nors ir negalėjo 
skirti tokius ministerius, kokius 
norėjo, kaip meluoja Brooklyno* 
šlamštas, —tai vis tik jisai sa
vo mitsiniška įtaka d. ug prisi
dėdavo prie to, kad monarchi
jos šalininkams būdavo užker
tamas kelias į valdžią. Ir jo var
das visuomet pasiliks Vokieti
jos darbininkų atmintyje, kai
po didžiausiojo respublikos gy
nėjo!

: tautybes, 
ta, kuri viešpatauj i valstybėje 
tai, s1-lig Sirvydo logika, T 
kijos valdžia, slopinanti lietuvių pasaulinis 
moKyl Jas, yra labai “smait”. 
Ji .taio lygiai taip, kaip širvy,- 
do nuomone, tini daryti kiek
viena “nedurna” va džia.

Periodinė spauda
Laikraščio kilmė ir istorija

Įjaikraščių pirmtakunal

PATRIOTIŠKA NUOMONĖ 
APIE “DURNUMĄ”

Klerikalų spauda Lietuvoje 
rėkia g voltu, kad valdžia nepri
valanti duoti pinigų lenkų mo
kykloms Lietuvoje, kadangi 
lenkai Vilniaus krašte persekio* 
ja lietuvių mokyklas. Išeina 
taip, kad jeigu lenkai elgiasi 
neteisingai, tai ir lietuviai turj 
taip pat elgtis.

Klerikalai užmirštu, kad Lid- 
tuva, veda kovą ne su lenkų 
tautybe arba kaliai, bet sti len
kų grobiška politika. Lū‘tuvos 
piliečiai, nežiūrint kųrjos\.ųb 
kilrhės, yra visų-pirma Liėtii.voį 
piliečiai, kuriems krašto kon- 
stftucija ir įstatymai pripažįs
ta tam tikras teises. Argi Lie
tuvos valstybei butų sveika, 
jeigu ji imtų vesti kurą su sa-

Senų senovėje, kiek istorija | 
_ siekia, yra žinių, kad tautos 
/ negalėdavo apsieiti be tam tik- 
c’ ro ryšio su savo centru, nežiū

rint to, kokios valstybinės iš
sivystymo formos jos būdavo 
pasiekusios. Pasiuntinio lazda1 
gando trimitu, laukines tautos I 
gongu, ženklais ir užrašais mu
ro sienose Aigipto 
valstybės, heroldų 

i stengdavosi 
[ nuolatinius dvasinius

tarp valstybinio valios centro 
ir savo pavaldinių.

Pirmosios laikraščio tipo for
mos randame pas senovės ro
mėnus ir nuostabiai panašios 
pas kiniečius. Abiejais atve- „i 
jais stengtasi centro valdžios 
parėdymus, suvereno rezidenci
jos įvykius, laro paskelbimus,, 
taikos sutartis, senatorių nuta
rimus .patiekti^bendru interesu 
surištoms gausingoms tauty
bėms.

Romiečiai turėdavo tam tik
rus pasiuntinius — vergus ar
ba paliuosuotinius, kurie perio
diškai susiekdami su reziden
cija skubos keliu gabendavo 
provincijos valdovams svarbiau
sius dienos įvykių biuletenius 
pranešimus, kurie pusiau boda
vo užrašomi į gipsu nulietą 
lentą ir išstatomi viešai, iš kur; 
vėl „privatiniai korespondentai 
imdavo nuorašus ^iųsti į giles
nius krašto užkampius. I m perą- 

laikais tie biuleteniai 
daugiau tik dvaro nau- 
skleidėjais, papildant juos 
žaismių, gladiatorių ko

rei škinių,

ir Romos
šaukimais šimtmečio, 
palaikyti IspunijOs.

ryšius |jj()s Hiclesnese bibliotekose.
Koks tų primityviškų laik-' 

rašeių buvo stilius galima 
spręsti vien iš šiokios antraš
tės išsilikusios Heidelbargo uni
versiteto bibliotekoj iš 1609 m.; 
pirmo savaitinio Strasburgo 
laikraščio:

“Relacija:
Visų kilniųjų 

ir sudėmėtinųjų 
istorijų, galėjusių atsitikti 

aukšt. ir žemojoj Vokietijoj 
taip pat Praųcuzijoj, 
Scotte ir Anglioj.

Italijoj, 
Ispanijoj,

Septinpi-Vengrijoj, Lenkijoj, 
lyje Valakijoj, Moldavijoj,’

atsiti- 
naujas

1626. Prancūzijoj 
1636, Portugalijoj 
joj 1644, Ispanijoj 
riausiai spauda
pusės 17 šimtmečio 
tais laikais Olandijoj; 
laikraščiai pradėta visiems 
benti . kitas šalis, kaip mažiau
priklausanti nuo viršūnių cen
zūros įtakos, kuri visose šalyse 
pradėjo reikštis su pirmąja vi
suomenės viešojo žodžio pasiro
dymo diena. Visą 17 ir 18 šimt
mečiuose pasidarė tokia prakti
ka, kad pradėta labiau skaityti 
užsienių laikraščiai, dėlto, kad

DR. K, DRAUGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenuc 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Lietuviai DaKtarai
Ofisd ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3161 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street
k*

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 West 42nd St. 
Tel., Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago. Ilk

A. L. Davidonis, M. 0.
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kanw«od 9107

rz 1 J I nuo 9 liet 11 vak rytej Valandoj Duo 6 iki 8 va|t vakarft

šiais 1609 metais.
Visa teisihgiausiai, kaip aš 
tokias esu gavęs ir kokias 

galiu paskelbti, spaudai 
noriu patiekti.”

Paprastai kiekvienam 
kimui buvo leidžiamas
aikraštis” (relatione, discours, 
news), tik retais atvejais, pav. 
apgulimo metu, leista keletą at
skirų tuo pačiu reikalu laik
raščių, tačiau be numeracijos.

I>auftelis spausdintų ,pj laik
raščių būdavo dainuojami su 
gaidų nurodymu, kur apdainuo
ta visa tai, kas tuo m^tu la
biau jaudina: važnytinis ir pa
saulinis partingumas, meilė, 
pyktis, neapykanta prieš as
menis ir įstaigas, džiaugsmas, 

| skausmas, viltejimai, skundas,
lai k- pagini, keiksmas ir pašaipa, 

hlikraščiai ne

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevar l 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. I. E, MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos: 2—4 dienų; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

A. K. Rutkauskas, M.D.
4142 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
( nuo 9 iki 11 v. ryto 

Vula,"lr,s ( nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

jienų 
cirkų 
vų, įvairių gamtos 
stebuklų ir šiaip miesto plepa
lų aprašymais. Tokių žinių vy
riausias redaktorius visuomet 
buvo koks nors aukštas impera
torių įtupiu- valdininkas Išu vi
su persohulu. Tokia tvarka tę
sėsi iki pat rezidencijos 
stantinopolį perkėlimo 
metais.)

Kiniečių valstybinis
rastis” (king-pao), praktikuo- /ročiau ir tokie

j Kon-
(330

nuo 
nuo

Tel. Boulevard 0537

DR. M AR Y A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

Office Boulevard 7042
.. Dr. C. Z. Vezelis ..

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

d2dc.rr.es
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Pavojus Pražūti
RŪBŲ IŠDIRBINETOJAS PAVOJUI

PRIVERSTAS SUKELTI PINIGŲ DEL 
UŽGANEDINIMO KREDITORIŲ ARBA 

BANKRUTYTI

Paskutinė Proga Dabar Arba Niekad
0VERKAUTAl1

‘A $30 $35 vertės $15.85 
f J $10 $50 vertės $19.85

Atdara kas vakaras iki 7 vakaro
. Nedėlioj iki 2 po pietų

Dirbtuvė; 1809 So. State St.
Del jūsų parankumo mes turime/krautuvės skyrių 

North Side, 1124-26 Wilson Avenue

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

o\l•* A

Del žindamu moti- 
nu. Nei vienas ne- c »

gali būti be

MALT TŪNIC'O
arba

Extra Pale Alaus [ktra^talE
|Jis yra rekomen-
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago
Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. .Telephone Indiana Harbor 1627

3821 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

Ar Jus Esate Vienas Tų Laimingų Žmonių, 
Kurie Nusipirkote Namų Apšildymo Reik
menis Ir Neturit Daugiau Rūpesčio Apie 

žiemos Šalčius
Mes paskelbėme savo sumanymą keli mėnesiai atgal kol dar nebu
vo šalčių ir šimtai žmonių paklausė musų patarimų, dabar gyvena 
patogiai ir yra mums dėkingi.

Ar jus negalit taip pat padaryti? 
Jei jus rūpinatės apie namų ap
šildymą, ofiso arba biznio vietos, 
dar yra laikas dėl veikimo, ir vei- 
kit ’IUOJAU kol dar šalti orai ne
užėjo.
Mes patartam, kad jus patys įsi- 
vestumėt namų apšildymo reikme
nis ir sutaupytumėt nuo $100 iki 
$200. Tų galite lengvai padaryti. 
Mes suteiksime jums bluc prints* 
vietos kurią norit apšildytų kur 
bus parodyta kur padėti paipas ir 
fitingus. Mes duosime įrankius dy
kai. Tik šekit musų planus ir mes 

kambariai bus šilti 70 laipsnių šalčiausia-

ir 5r< j mėnesį kol išmokėsite viską. Pa
vyzdžiui jei jums reikmenys kainos $250, jus jmokėsit $25 ir po $12.50 
j menesį per 18 mėnesių.
Jei norite, kad mes jvestumSm jums namų apšildymą, mes galim at
likti labai pigiai. Bet nelaukit ilgai dėl savo namų apšildymo,

Atsilankykit pas mumis, vėliau nu*s atsilankysim pas ju^t 

Sol Ellis & Sons, Ine. 
2118-22 So. State St 
Phone: Victory 2154 

CHICAGO, ILL.
Atdaros iki 8 vai. vakaro. Nedėlioj iki 1 po pietų

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai

■c

garantuojame, kad jūsų 
me ore.

{mokėkit 10% cash

4600 W. 22nd St.
Phone: Cicero 130

CICERO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 89«2
HHH

*1

3514*16 Koosevelt Rd.
Arti St. Louia Ate.

CH1CAG0, ILL. <
S

Garsinkites NAUJIENOSE

“Domestic Relations” 
teismai

žmonės pradėjo 
kad blogiausi vaikai 

šeimynų, kur 
arba buvo 

ar 'kitas 
tinkamai

padarytas 
viso 7,59.8 
rasta, kad

“Domestic Belations” (šeimy
niškų santykių) teismai, arba 
taip vadinamieji “family” teis
mai, nelabai senai įsteigti. Ne 
per seniausia šeimynų apleidi
mo, neužlaikymo, persiskyri
mo, vaikų apsaugos ir parfkšųs 
atsitikimai buvo policijos teis
muose rišami. Nebuvo jokio 
privatiškumol. Apie dvidešimts 
metų atgal realizuota, kad kal
tų vaikų atsitikimus neverta 
pavesti kriminališkiems teis
mams, ir atskirimui vaikų teis
mai buvo įsteigti. Tada ativo- 
katai ir kiti 
suprasti,
paėjo nuo tokių 
tėvai nesugyveno 
persiskyrę ir vienas 
tėv^s negalėjo juos 
prižiūrėti.

Į Tyrinėjimas buvo 
keliose valstijose; iš 
vaikai išegzaminuoti,
beveik puse visų vaikų paėjo iš 
suardytų namų. Panašus tyri
nėjimas 1916 m. parodė, kad 
ketvirta dalis visų vaikų, pa
dėtų pataisos namuose, paėjo iš 
suardytų namų arba kur tėvai 
persiskyrę ir vaikai tikroj pras
mėj nebuvo našlaičiai. Galuti
nai visi pradėjo suprasti, kad 
šeimyna yra draugijos svar
biausias faktorius ir šeimynos 
narių prasižengimai reikalingi 
ypatingo gydymo, o ne papras
to teismiško proceso, lokiu bū
du “Dembstic Belations” teis
mai buvo įsteigti. Nereikėjo

renka visus faktus apie tą šei
myną. Jeigu skundėjas piir- 
miaus kreipėsi prie teismo, tas 
tuoj tampa surasta, bet jeigu 
pirmą sykį kreipiasi, tai nume
ris jai paduodama ir ji turi lau
kti, kol bus pašaukta. Tyrinė
tojas viską išklausinėja ir užsi
rašo. Bet reikia tolesnių infor
macijų ir jai paliepiama eiti na
mo, '‘kol bus pranešta, kada ty
rinėtojas turės visas reikalin
gas informacijas. Jeigu šeimy
na reikalinga greitos pašalpos, 
tai teismas prašo tinkamiausios 
organizacijos šeimynai teikti 
pagalbos. Tuoj vyrui laiškas 
pasiunčiama, ir jis turi ateiti į 
teismą į penkias dienas nuo lai
ško gavimo. Kuomet vyras atei
na (90 nuošimtis atvyksta lifto- 
sanoriai), tas pats tyrinėtojas 
surenka nuo jo reikalingas in
formacijas, kartais abi šalys 
tjio pačiu laiku tampa pašauk
tos ir ant syk išklausinėjamos. 
Teismas pasiunčia laišką j vyro 
darbo vietą sužinoti, kiek jis 
uždirba. Kitas darbininkas prie 
teismo surenka informacijas 
apie tos šeimynos gyvenimą ir 
visas gyvenimo aplinkybes nuo 
kaimynų ir kitų. Ty 
turi šitą darbininko 
kuomet vyrą ir moterį 
ant išklausymo. Visos
gos dedamos, kad tinkamai su
tvarkyti ir bandoma suvesti 
vyrą ir moterį. Kur .reikia fizi
nio ar protinio egzamino, tą 
viską atlieka tyrinėtojas. Nela
bai senai Chicagos Domestic 
Relations teismas išdavė pasek
mes sveikatos ištyrinėjimo tar
pe visą, kurie kreipėsi pagel
bės, ir buvo rasta, kad beveik 
25 nuoš. žmonių sirgo 
nors liga. Daugumas 
nerviškomis ligomis; tas 
kiną “girtuokliavimo” ii 
gėjimo” atsitikimus.

Kartais teismas sprendžia 
apie užlaikymą, nors ypatų nėr 
teisme. Jeigu vyrui pranešama j 
pribūti į teismą, bet jis tą pra
nešimą ignoruoja, lai .reikalas j 
pavedama teismui. Varantai iš
duodama tik tuojnet, kai žino-Į 
gus iM’pribuna Į teismų arba 
teismui pranešama, kad jis ke-

lanko namus ir renka 
reikalingas informaci

vyrui įsakoma mokėti 
paskirtų sumų pinigų

tina pabėgti. Teisėjas, turėda
mas visus faktus, duoda nu
sprendimų. Teismo įsakymai 
gali būti palengvinti bile kada 
prašant teismo. Kur reikalinga 
taip daryti “probation” oficie- 
rius vėl 
visokias 
jas.

Jeigu 
moterei
ir jai nemokama, tatai sužino
ma ir be moters pranešimo. Už 
nemokėjimą teismas gali nu
bausti kalėjimu. Jeigu vyras 
pasodinamas kalėj iman, moteris 
dėl kiekvienos dienos jo sulai
kymo gauna šešiasdešimts pen
kis centus’ į dieną nuo apskri
čio. Domestic Belations tcisrhai 
ir vaikų teismai veikia išvien.

[FLIS].

Parvežk jorkšyrų

žemės ūkio ministerija Ang
lijoj nupirko kelius lizdus di
džiųjų jorkšyrų veislės kiaulių, 
kurios jau atgabentos ir pa
skirstytos įvairioms Lietuvos 
sritims: Dotnuvos žem. ūkio 
akademijai, Plungės, Joniškėlio, 
Kvietkiškių, Veprių žemės ūkio 
mokykloms ir Belvederio gyvu
lininkystės ir 
mokykloms, 
galės pirkti 
lių, gaudami 
pašalpą.

juma 
gau-

Joe 
Kaiti

ni portą, 
šaukia 

pastan-

pienininkystės 
Iš ten ūkininkai 
veislinių prieaug
is žem. ūkio min.

/

Vilniaus universiteto studentų 
skaičius siekiąs 2800. Daugiau
sia jų filosofijos skyriuje — 
1612 stud.

Tikras Palengvinimas Nuo 
Nevirškinimo, Išpūti

mo ir Užkietėjimo 
Vidurių

Daktarai, Kurie Daug Metų Prakti
kavo, Nusistebėjo, Kaip Greitai 

tos Gyduoles Veikia Tokiuo- 
< se Atsitikimuose

Jeigu jūsų daktarai, dar neužrašė 
tų gyduolių, tik nueikite j aptieką ir 
kitę butelj: jon vadinasi Nuga-Tone. 
yra pialonios vartoti ir jus galite
visam mėnesiui tų gyduolių apie už dole
ri. Jus nusistebėsite kaip greitai jos vei
kia. Nuo nevirškinimo, kraujavjmo, užkie- 
tiejimo, neveiklių kepenų, proto Ipetito, 
galvos skaudėjimo, stoką ambicijos, prasto 
miegojimo, ir t. t. nieko nėra geresnio 
kaip šios gyduolės. Pabandykite jas tik ke
letą dienų ir jus nusistebėsite, kaip greit 
jos atnaujins jūsų stiprumą, ambiciją, p<>p 
ir punch. Jos suteikia malonų ir atšvieži
nantį miegą ir jus pradėsite jaustis ge
riau beveik tuojau. Išdirbėjai Nuga-Tone 
žino labai gerai ką jos padaro tokiose at_ 
sitikimuosp, jie privertė visus aptiekoriu, 
suteikti garantiją ir sugrąžinti pinigus jei 
jus nebusite užganėdintas. Rekomenduoja
mos ir pardavinėjamos pas visus gerus ap. 
tiekorius.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Šiandien ir Rytoj 
Didelis Išpardavimas Lotu

NAUJOJ LIETUVIU KOLIONIJOJ

Nors yra miestų tarpe didžiau
sių miestų, kur dar šitokį teis
mai nesiranda, bet kasdien 
skaičius tų teismų auga.

Įvairių miestų “domestic re- 
lations” teismų pareigos ir ju
risdikcija mainosi. Galime imti 
Philadelphijos teismą kaipo pa
vyzdį. Tą darome, kad daugelis 
teismų panašus ir seka Phila
delphijos teismą. Philadelphi
jos teismas prižiūri visus neuž- 
laikymo atsitikimus, apleidimo, 
vaikų apsaugos ir pan. atsiti
kimus. Kuomet skundėjas, pa
prastai šeimynos motina, ap
skundžia vyrą, tyrinėtojas su-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

kokia 
sirgo 

paaiš- 
“tin-

6 IR 7 D., 1926 
nuo Keane Avė. Taipgi 

o nuo Nauju Metų,

l PIRMIAU VADINTAS □pnng r orest WILL0W SPRINGS
SUBATOJ IR NEDĖLIOJ, LAPK RIČIO (NOV.)
Šitas puikus Subdivižinas guli ant Archer Ave„ tik pusę mylios į vakarus
paskutine proga yra šitą mėnesj pirkt šituos lotus už tokią nužemintą kainą;
Sausio 1, 1927, kainos ant visų lotų bus pakeltos 30% daugiau; tokiu budu jeigu dar neturi nusi
pirkęs ir nematęs šito puikaUs Subdivižino kur jau daugelis Lietuvių nusipirko ir budavoja puikiau
sius namus, tai neatidėliok nedėlią nuo nedėlios. At važiuok šiandien ar rytoj ir pasiskirk sau dailiau
si miško šmotą arba gerą kampa dėl biznio

FOREST PRESERVE PARKŲ
Biznio Lotai

Ant 87-tos St. ir Archer Avė., gatvekarių lini
jos ir cementinio bulvaro gerų kampų, tinkami 
bile kokiam bizniui. Parsiduos labai pigiai leng
vais išmokėjimais.
Po kelių mėnesių pirkėjai viens nuo kito pirks 
ir mokės daugiau kaip dubeltavai.

Rezidencijoms Lotai
Sveikam gyvenimui ant aukštų kalnų su lapo
tu mišku % ir ’/i akro dydžio. Parsiduoda la
bai pigiai, kurių kainos 
kartų tiek kol pabaigsi

be paliovos užaugs 10 
mokėt.

KAM PIRKT KITUR. KUR DAR REIKIA LAUKT VISU PAKANKUMŲ, o 
storai, mokyklos, gatvekariai, gelžkelio stotys

SUBDIVIŽINO OFISAS

čionais jau viskas yra:

Bi

ir cementiniai bulvarai.

S. P. KAZVVELL & 00.
Archer Avė. ir Spring St. 

Spring Forest, III.

CHICAGOS OFISAS
6312 So. Western Avė.

Phone Prospect 2102
Ofisas atdaras dieną ir vakarais iki 9 valandą.
Del pilnų informacijų klauskit S. P. Kazwell.

(KAZLAWSKI)

Atidarymo Išpardavimas
JOS. F. BUDRIKAS atidarė didelę naują muzikos instrumentų ir rekordų sankrovą, 3417-21 So. Halsted St. 
Kad supažindint Lietuvius su naujoms aukštos rųšies prekėmis, kainos ant visų prekių dabar nužemintos.

G r and Atidarymas Įvyks Subatoj, Lapkričio 13, ’26
Tą dieną kiekvienam atsilankusia m bus duodamos dykai dovanos
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CULBRANSEN
VJ Player-Piano

g* Naujas Gulbransen Registruojan- 
gį tis Pianas yra vienintelis šios rų

šies pianas pasauly. Pamatyk ir iš
girsk naują mechanizmo veikimą, 
tai ne grojiklis pianas, bet register- 
ing. Išreiškia tikrą muziką, taip 
pat kaip kad grojant rankomis.

1 i

I RADIOS-
/

Atwatcr Kent, R. C. A. Radiolas, 
Frcshinan, Zenith. žemiausios kainos 
visoj Chicagoj.
Šitas gražus 5 tūbų setas, kaip ant pa
sveiksi^, su visu įrengimu už...... $95
Nužemintos kainos ant aukštos rųšies
B. Baterijų. Ka^na 45 Volts $2.45 
Radio tūbos No. 201A po .. $1.45

PIANU BARGENAS
$450
$290 
$465 
$175

Gulbraiisen Rcgistering
Biskj vartotas .............
Kimball Grojiklis ...........
Mažai vartotas ......... <-...
Straube Mahogany Grojiklis $495 
Didelis pasirinkimas: Adam Schaff, 
Waltham, Jessie French, Bernard

vv

Gulbranaen Trade Mark

a$^WMzm/^Radiolas

Taip pat didelis pasirinkimas naminių rakandų, kaip tai: pečių, skalbiamų ir prosinimo mašinų ir karpetų
Parduodu Lengvais Dalimis Išmokėjimais

Jos. F. SUDRIK Krautuve
3417-21 So. Halsted St.. Chicago, III.
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švietimo savaitė
Apeinanti savaitė bus žino

ma kaipo “Education Week’r. 
\jsos mokyklos bus atdaros ,vi- 
Zit(>riams ir ypač vaikų tėvai 
jvViečiami, kad nors šią savaitę 
aplankytų mokyklą, kur jų vai- 

mokinasi, kad arčiai! su ta 
rnokykla. jos tvarka, mokinimo 
metodą susipažiiti.

Ilarrison Technical lligh 
School prie 21 gt., išleido spe
cialius pakvietimus aplankyti 
mokyklą tą savaitę nuo 2 v. 
iki I v. po pietų. Bus tam tik- 
ri vadai, kurie aprodys visa 
mokyklą ir vaikų darbus, o pas
kui visas dienas bus turtingas' 
į»)'• ą’ ramas.

Dar nežino kas 
išrinktas

\'<>r-' įau kelios dienos praė
jo p<> rinkimų. I>et vis dar ne
žinoma kas išrinktas pavieto 
iždininku, nes vis dar nepabaAg 
ta skaityti balsus. Išpradžių 
išrodė, kad išrinktas demokra
tas OBrien, lx*t baigiant skai
tyti balsus išrodo, kad bus iš
rinktas republikonas Harding. 
llarding jau turi 36 balsų dau
gumą. Abi pusės skelbiasi lai
mėjusios ir kadangi galutinai 
suskaičius balsus pasirodys tik 
nedidelis skirtumas, tad nėra 
abejonės, kad pralaimėjęs parei
kalaus naujo balsų skaitinio.

[Pacific and Atlantic Photo]
Ruth Muskrat, indijonė, lai

mėjo Henry Morganthau $1,001) 
dovaną už švietimą Idahos indi- 
įonų. Ji yra baigiusi universi
tetą.

1 Open Forum
Ateinantį sekmadienį lapkr. 

7 d.. 3:3(1 v. p. p.. E'ilanger 
teatre, Chicago Open Forum 
susirinkime kalbės Philip La 
Follette, jauniausias sūnūs mi
rusiojo senatoriaus Roberto 

i La Follette. Jo kalbos tema: 
“Kaip progresyvia žiuri į savo 
šalį”. Jis palies netik politinius 

t ir ekonominius klausinius, bet 
Į ir papasakos savo patyrimus, 
kaipo Dane pavieto, \Vis., pro
kuroro, kovojant su kriminalis
tų šaikomis ir butlegeriais.

Pašovė plėšiką Sportai
Policija užklupo ketinius plė- 

apiplėšti 
aptieką.

Chicago Avė., ir įvy- 
persišaudyme vienas

kų rie bandė
Parker

kasiame

as plėšikas liko 
prisipažno. kad 
>lėšti aptieką 

ir nušauti aptiekininką, kad jis 
negalėtų jų identifikuoti. Ir 
dar paskui išrūgoj o policijai, 
kad ji be įspėjimo pradėjo į 
juos

ko suzei 
suimtas.

tapo

šaudyti. Jis taipjau iš- 
visus savo draugus, kurie 
suimti — ir dalvvave plė

Dar viena šoko pro 
lanj?4

22 m.Mrs. Paulina, Gold, 
iš Chicago Heights, 
mirtinai susižeidė šokdama pro 
ketvirto augšto langą Royalton 
hotely, 1810 \\ . Jackson Rlvd. 
Ji ligoninėj pasisakė policijai, 
kad ii bandė nusižudyti todėl, 
kad ji yra nusiminusi ir susi- 
vylus' gyvenimu.

Dar vienas kandidatas
Sabath paskelbė, 

kandidatuosiąs į ma- 
dabartinis mayoras

1 lever
jei 
atsisakytų kandidatuoti.

Tel. Lafayette 4223 X.
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

TXXXXtXYXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL
XXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXX

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

POŽĖLA SIEKIASI LAIMĖTI 
\\TSCONSIN VALSTIJOS 

ČEMPIONATĄ

Lapkričio 17 d. K. Požėla 
sis \Visconsin valstijoj su 
valstijos pusiau sunkiojo j 
rio čempionu. Jeigu Požėla lai
mės. tai jis bus priimtas nariu 
didžiausios sporto organizaci |os 
ir magaryčioms dar gaus $100.

ri- 
tos

Rytoj'Požėla važiuoja ristis į 
Indiana llarbor, Ind. Meksiko- 
nai pakvietė persiirąti su savo 
čempionu. Paskui jie permainė 
savo nutarimą ir ūme skelbti, 
kad Požėla risis su Borisovu, 
kurio čia visai nėra. Požėla sa
ko, jog jis nenusileis, 
vienas iš dviejų: arba 
konų čempionas risis
arba jokių ristynių neįvyks. N.

meksi- 
su juo

Lietuvių Rateliuose
Labdarybės maskaradas
Didelis žingeidus maskaradas 

įvyks lapkričio 17 dieną, So. 
Side Masonic Temple 64th ir 
Gi ten Sis. Rengia Chicagos 
Lietuvių Moterų Kliubas. Pel
nas nuo vakaro eis- suteikimui 
Kalėdų pietų musų biednoms 
lietuvių šeimynoms Chicagoje. 
Daugelis musų didelį vargą ken
čia ir yra visų užmiršti, tad 
Chicagos Moterų Kliubas 
mirš tų šeimynų, kaip 
miršo praeitas Kalėdas.

Tikietai tiktai 75c., o
bus įvairus ir smagus, nes bus 
dailių kostiumų ir visokių do
vanėlių, o ir juokų be galo. Tad 
jauni ir seni galėsit labai lin
ksmai praleisti kelias valandas 
ir kartu suteikti saviems, chica- 
giečiams didelį linksmumą 
Kalėdų pietus.

Nepamirškite visi lapkričio 
■19 d., 9 valandą susirinkit j ŠV. 
Side

nepa- 
nepa-

balius

Masonic Temple svetainę.
—Eglė.

taland
Sėkmingas Liet. Scenos 

Ratelio susirinkimas
Myi.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas įvyko Iap-‘ 
kričio 2 d., Strumila 3vet.

Susirinkimas buvo sėkmingas 
ir gyvas. Taipjau jame prisira
šė penki nauji nariai-ė.š: p-lės 
Morta. Kodks, Kazimera ir Sta
nislava žebrauskaitės, Walte- 
ris Sragauskas, Karolis Požėla. 
Iš komisijų raportų paaiškėjo, 
kad perstatymui gyvos pano
ramos lapkričio 21 d., ratelie-
jiai taisosi naujas dekoracijas, 
kurių prirengimas kainuos ne
mažai darbo ir. pinigų. Nofts 
Ratelis turi savas mtu.jas dve
jas dekoracijas, bet jis dirbdina 
si ir daugiau, kad pritaikius 
prie veikalo. Taip prirengtos 
scenos roselandiečiai dar netu
rėjo progos matyti, kokią pa
matys lapkričio 21 d., Strumi- 
lo svetainėje.

Komisijos pranešė, kad jau 
yra daromos repeticijos Br. 
Vargšo dramos “Pirmi Žings-

NAUJIENOS, Chicago, III, 111 ■■ ■ ~
niai”, kuri bus suvaidinta Kalė
dų dienoje, dėl draugijos I). 
L. K. Gedimino ir Politiško ir 
Pašeipos K Ii ubo.

Likosi išrinkta komisija su
rasti tinkamą vietą dėl draugiš
ko vakarėlio palaukimui Nau
jų Metų.

Nors dar Ratelio vakaras yra 
toli, o jau viena narė pranešė, 

‘kad pardavusi 22 tikietus; kiti 
nariai ir jau pardavę pusėtinai 
daug. Rateliečiai dabar tiktai 
laukia, kad pasitaikytų gražus 
oras.

Prie Ratelio netik kad rašo
si nauji nariai, bot jau prade
da sugiyžtrGr senieji ir padeda 
jame darbuotis, o tas duos pro
gos Rateliui užimti vadovauja
ma vieta dailės srity Roselande.

—Rep.

šeštadienis, Lapkų 6, 1926

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki IV. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd,

TELEFONAS CRAWFOKD 1480
TELEFONAS CANAL MM

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

AKIU SP
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

1545 VVcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

Siųskit Naujiena^
Lietuvon — tai hus 
brangi dovana.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Peoples Furniture Co. Krautuvės
Ne vien, kad parėdė didžiulę dalį Chicagos Lietuvių namus su ge
resniais rakandais, bet taipgi aprūpino Juos su geriausia muzika

Kimball Pianais ar Gramafonais 
ir R. C. A. Radiolomis

Už prieinamą ir teisingą išdirbęjy kainą ant lengvų išmokėjimų. 

Ateikite šiandieną pas Peoples, nes čia yra geriausia vieta ir pa- 
togiausis laikas įšigyti Jums pageidaujantį instrumentą.

►!
X.

M
M
H

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

Eudeikis Komp.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

J. F.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201S............  7

Tel. Roulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

i-. ...............— ... ................................./

Egzaminuoja akis — 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Aveaae 
Kampas 18-tos Gatves 
Telefonas ( ana] 0523

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

Kimball Grojikliai Pianai
Nauji modeliai yra geriausi ir gražiausi pianai 
ant svieto: Šių pianų malonus ir pavejantis 
skambėjimas taipgi nepaprastai daili išlaukinė 
išveizda nėra palyginama nė su jokiu kitu pia
nu. Bet kaina nėra aukštesnė už paprastus pia
nus. Todėl patartina įsigyti Kimball, nes turė
site geriausią ir gražiausią pianą savo namuo
se. Kimball grojikliai apkainuoti šiaip—
Style 45 Style 42 Style 43 Style 46 Style 400

$595, $650 $695, $850, $975
Suolelis ir platus rinkinys Volelių veltui. 

Pritaikome lengvus išmokėjimus

Nauji Kimball Reproducing Gramofonai
Pilnai suteikė originališką muziką, kurių nauji 
pagerinimai išduoda tikrai gamtiškai aiškų gar
są ir priimną balsą taip, kad negalima butų at
skirti nuo originališko balso. Taipgi kabineto 
subudavojimas ir nubaigimas pagal vėliausį 
teknikos reikalavimą—kad jų dailumas yra tik
ras namų papuošimas.

Kimball Gramafonų turime platų rinkinį po:
$75, $100, $150, $200, , $275

Rekordai ir Adatos veltui.—Lengvi išmokėjimai

R. C. A. Radiolas Yra Tikras
Dvidešimto šimtmečio Stebuklas.

Tik pamanstykite, kad be beterių, be išlaukinių 
dratų, be žemės sujungimo, jus galite pasiekti 
ir atgabenti balsą nuo krašto iki krašto Suvie
nytų Valstijų aiškų ir priimną. — Komet pirk- 
site Radio, mėginkite įsigyti geriausią.

R. C. A. Radiolų kaina yra prieinama vi
siems—po:

$35, $102, $J65,
Matykite musų didelį ataką 

Parduodame

$260, $345, $575 
vartotų Pianų ir Gramafonų. 

juos pusdykiai

Naujas Kimball Grojiklis 
Modelis 400

Phone Boulevard 52C3
Privatiniai An.bulansai

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

1646 VV. 46th St., Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balziamuotojas 

2314 W. 23rd Place
Chicago, UI.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga- 
nedinti.

Tel. ( anai 1271 
ir 2199

/...... 1 ’ ” ’
Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Lovcikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago 
N- -/

Kimball Reprodusing Giumofonas 
Modelis 300

R. C. A, Radiola Modelis 30

' Jau atėjo Kultūra No. 
9. Kaina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Del įgijimo geresnio instrumento ir pilno užsiganėdinimo, visuomet lankykite * 
šias didžiausias Lietuvių Krautuves Amerikoj

T\yo largest0!-

PIANŲ KRAUTUVES

4177-83 Archer Avenue, 1922-32 So. Halsted St.
M. Kežas, Vedėjas J. Nakrošis, Vedėjas

Vienintelės Lietuvių Krautuvės Chicagoj autorizuotos parduoti Kimhall produktus ir R. C. A. Radiolas

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Cįicago, III.

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas’’ kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tam^nera nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos gėrės- ‘ 
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bot ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki- 

nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu

meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir huoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotes, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
‘Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinj pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

Dei nori turėt 
nuolatinį draugę — 
Skaityk Naujienas.

V6 U R Ei ES
Night and Moming to kcep 
thetnClean,Clear and Hcalthy

Write for Free “Eye Care” 
or "Eye Beauty” Book

Murinę Cv^Dcpt. H. S^9 B. OkioSt..CVicato I
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Lietuvių Rateliuose Cicero

Bridgeportas
Organizuoja Liet. Muzikantų 

Beną

“Čigonai

šeštadienio vakare,

Nekartą teko “Naujienose’ 
matyti apgailestavimų Bridge
porto lietuvių beno. Mat ka
daise čia gyvavo geras “Lietu
va Benas”, bet lyderiams besi
varžant vadovybe, atgrasė mu
zikantus nuo lankimosi į beno 
pamokas ir, žinoma, benas turė
jo mirti. Nekurie muzikantai 
numetė visai savo instrumen
tus, kiti jų praturtėjo, tūli pa
šei įėjo, o dar kiti nuėjo lotus 
pardavinėti ir tt. Dabar lig ir 
ant pajuokos niekurie draugu 
čių

Liet. 
,iuosybes svet., vietos “Lyros” 
boras vaidino S. Šimkaus dvie

jų veiksmų operetę “Čigonai”. 
Publikos buvo daug.

Vakaro vedėja 
generolas Danta 
ciške, jog buvę 
ašoma apie 
is

, raudonųjų 
smarkiai pa
skelbiama ir 

Lyros chorų, kad
dainuoti nemokus ir negy

vuosius. Bet tegul esą šiandie 
isi įsitikina, kad choras pui

kiausia gyvuoja ir tokius dide- 
ius veikalus stato, 

vaidinimas. Kaipo 
sėjo neblogai, nes 
icsnes roles turėjo 
v n

didžiausia šventė, nes kito to- Chieagos lietuviams žinoma 
kio grasaus ir linksmaus vaka- gabi muzikė p. Nora Gugienė 
ro nebeturėsime daugiau, jei suorganizavo gražų moterų 
bent tik norėsimi' aplankyti Bi- chorą su esamoms birutietėms. 
rutes vakarus Ghicagoj, kas ne P. Gugienės darbuotė parodys 
visiems ciceriėčiąms- yra pato- chicagiečiahs ką gali moterys, 
gu. Beabejo bus labai įdomu išgir-

Nežinau, ar tas tavorščius sti moterų choras su lietuviška 
Cieerietis, kuris viešai skelbia daina. Prie choro prisirašė 
Birutei boikotą, yra cieerietis. datig fterų dainininkių su gra- 
Bet jis nusideda ne lik prieš žiais balsais. 5 gruodžio išgirsi- 
B irutę, bet ir prieš Liet. Lino- me ir pamatysime ką gali mo- 
sybės Namo B-vę. Juk svetai
nė turi būti randuojama visiems 
ir visados, net; tik tokiu budii 
namas mokasi ir šėrininkai gau
na pelno. Jeigu visi paseksime 
tą Cicerietį ir pradėsimo skell>- 
ti “neneškite dolerių taip pa
rengimui”, tai musų svetainė 
stovės tuščia. Iš tokio barška
lo, kaip Cieerietis, daug nesi-

TAIKA AR KARAS?

terys.
Repeticijos

Birutės vedėjas 
Vanagaitis užverstas 
Kiekvieną vakarą jis 
Jeigu nerepetuoja su 
kais, tai vaidina su
kais. Ruošiasi jis kartu su Uk- 
tvertu pasirodyti 21 lapkr. “Au
šros Sūnus” veikale, žandarų 
rolėse.

Greitai bus apvaikščioja
ma paliaubų diena, ir kiek
vienas tikisi, kad taika ne
bus sutrukdyta. Bet vienas 
narys Britanijos Parlamen
to reikalauja, kad kiekvie
nas vyras, moteris ir kūdi
kis butų apšarvuoti su gasi- 
nėmis maskomis ir kad butų 
įsteigtos klesoš dėl instruk
cijų jų vartojimo. Apsisau
gojimas, suprantama, labai

PRANEŠIMAI
Draugystės D. L. K. Keistučio 

mėnesinis susirinkimas atsibus ne
dėlioj, lapkričio 7 d., 1 vai. po pie
tą, Meldažio svetainėj. Malonėkit 
atsilankyti; turim daug’ieikalą.

Rašt.

Prakalbos su paveikslais Raymond 
Chapel, 816 W. 31 st., 8 va), vaka
re. Pribukit visi. —Rengėjai.

komp. A. 
darliais. 
užimtas, 
daininin- 

draminin-

komitetai, kurie rengia ba 
liet, neprigulmingos para-

> skiepe, garsina, kad, gir- 
‘grieš p. B. benas”. O tas 

“benas” susideda iš armonikos, 
ai- koncertinos, barabano sa\a- 
fono, smuiko arba trambono ai 
korneto. Geriaus tiktų tokį “be- 
ną” pavadinti saliunų c i kęst 
ru.

Prasideda 
vaidinimas, 
visas svar- 
svetimi pa-

vaidintojai. Bet pats dio
dai navo blogai. Vyrų bal

ai visai apmirę, o ir pats' mo
kytojas be reikalo šokinėjo ir 
azdute daužė į estradą. Matyt, 
i o re jo. kad viskas išeitų kan
triausia, liet jo pastangos nu- 
»jo niekas, nes choras visą lai
tą buvo labai silpnas. O betgi 
as raudonųjų barškalas bandė

organizuotis tikras benas. Ji 
pirma praktika įvyks panedė

I laistei 
Bene 

žinoma.' 
Juozą*

numatomas ir t( 
Apie p. Grušo

parko svet. prie 30 ir 
gatvių. Engine Room. 
organizatorium yra 
muzikos mylėtojas p 
Grušas, kuris 
beno lyddriu.
tinkamumą tam darbui netenki 
abejoti; muziką supranta, vest' 
beną moka, ištvermės irgi ne 
stoka, kas matyt iš Jaunuoliu 
Orkestro suorganizavimo ir po) 
šešis metus jo vedimo. Taipg 
Bridgeporto lietuviai muzikai) 

jums gera proga vėl gera- 
būryje lavintis. Gali atvy 
ir iš kitų kolionijų muz.i

— vietos už- 
Organizatoriui 

už pa 
tokią

M. t’.’.
geriaus

Aš norėčiau, kad choras gy- 
uotii, Lot taipjau pageidaučiau, 

<ad jis ir dainuotų geriau, ne- 
u kad dainavo iki šiol. Choro 

nokytojas dar jaunas; su laiku 
ubręs ir gal daugiau prakti- 
;os Įgys, tai gal geriau galės ir 
»ats pasirodyti ir geriau chorą 
^mokinti.

Butų galima daug apie tą 
akarą rašyti, bet ar apsimoka? 
'ie žmonės bijosi tiesos ir tuo- 
aus ima šaukti, kad juos šniei- 
iaina, jei tik tiesą apie juos 
>asak«>ma. Jau senai išmintin- 
;esni žmonės yra pareiškę, kad 
lailės organizacijose partines 
liktaturos neturi būti. Lyros

kius perlus Vilnis, kuri sakosi 
esanti rėmėja L. L. svetaisės?| p. Vanagaitis labai pralinks

mina tą veikalą su savo “prū
sišku Ijabs vakarai”., “šits 
pelėds”... ir kitais juokais. Uk- 
tveris ruošia /‘kacapą”, o p. 
Vanagaitis “priusą“. Kiti Biru
tės dramos artistai net pražilo 
berepetuodami. Art. Pilka su 
savo kantriaisiais: Dunduliene, 
Gulbiniene, Mileriene, Balsiu, 
Kemešiu Micevyčiu, Vaitekū
nu ir kitais, repetuoja jau nuo 
vasaros laikų. Nekurtos scenos, 
tiesiog ideališkai surepetuotos.

Kitą kartą daugiau suteik-
Rep.

jienose, tai jie butų plyšy be
rėkdami, kad stengiamus! kenk
ti B-vei. Seiliaus N-se tik išva
žiavimo 'rengimo komitetas bu
vo pašieptas, ir lai kiek ta
vorščiai triukšmo kėlė, kad 
N-nos bendrovę šmeižiančios, 
bizni graunančios ir t. t. O da
bar patys šmeižia ir atvirai 
biznį griauna. Bet mes, cice- 
riečiai, neturime tų barškalų 
paisyti, mes turimi' remti savo 
įstaigą ir lankytis į svečių pa
rengimus, kad ir kitus, padrąsi- sju >jnjo

L.S.8. 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny, lapkričio 6 d., nuo 8 
vai. vakaro, Svclnio raštinėj, 1413 
N. Paulina st. Bandas daug svarbią 
pranešimų i.š iPIdomojo Komiteto 
ir VIII Rajono. Visi prašomi atvykti 
laiku. —J. Lapaitis, rašt.

Draugystė Atgimties Liet. Tautos 
Vyrą ir Moterų laikys mėnesinį su
sirinkimų 7 d. lapkričio, Lietuvių 
Tautos parap. svetainėj, 3501 South 
Union avė., 1 vai. po pietų.

B. Dubickienė, sekr.

Liet. Moterų Draugijos Apšvieta 
mėnesinis susirinkimas įvyks lap
kričio 7, 2 vai. po pietą, Mark 
\Vliite Bark Svetainėj, prie Ualsted 
ir 30 galvių. Visos narės malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svarbią 
reikalą. —Sekretorė.

nūs musų svetainę renduoti.
Lj. L. B. šertninkas.

Klaidos pataisymas
Vakar buvo rašyta, kad namų 

savininkų tniprovement kliubo 
vakarienė bus ŠĮ sekmadienį. Ji 
bus ne šį sekmadienį, liet dar 
kitą, būtent lapkr. 14 <1.

►
me 
kti 
kantai lietuviai,

ir 
akosi, kad choras buk esąs ne-

diktal u ra, nors

minėto lx»no sal 
tarnavimą beno 
jau kainą, kaip 
tik muzikantai 
grajint. įtaikant

odė choro partivumą,

7 eatras-
Muzika

■—.- — —4

levuos v
> tvarką

no, kad kas 
tas (langiaus 
nebesilavina, 
tą. ką pirma

imsiąs
ir A.

turės
praktikas tas

i, nes visi ži- 
daugiaus lavinas 
ir moka, o kurte 
tie užmiršta ir 
mokėjo ir darb’

nar

raudonųjų ge- 
odos. visai nėra
Teisinga^.

Rytoj “Birutė” duos “Sur 
prise Party" Cicero

Chieagos Lietuviy 
Opera

Pirmoji repeticija įvyko 30 
spalių. Komp. A. Vanagaitis 
perskaitė veikalą “Traviata” ir 
dalyviai paėmė roles, išmoki
mui savo partijų. Vyriausiose 
rolėse dalyvauja: Violettos 
art. V. Brličienc, Floros — N. 
Gugienė, Alfredo — J. Roma
nas ir Germont — A. Chapas. 
Muzikalės repeticijos prasidės 
gruodžio mėn. Kaip girdėt, tuo
jau po Kalėdų bus 
jamas operos choras, 
priimami nariais, tik 

!ji gaidas skaityti ir 
vo baisa. Jaunimui
pasireikšti operdje. Chofas bus 
apie 20 rinktinių dainininkų.

. —Reporteris.

svarbus, bet manome, kad 
dabartiniu laiku tas apsi
saugojimas butų pakreiptas 
kiton pusėn. Žiemos šalčiai 
jau artinasi, jūsų kūnas turi 
būti gerame stovyje, kad at
laikyti šalčius. Trinerio 
Kartusis Vynas, kuris išva
lo žarnas ir pagelbsti inks
tams ir kepenims veikti, 
tai .geriausios gyduolės, ku
rių jums šiandien reikia. 1 
butelis $1.25. Sampelinis bu
teliukas prisančiamas kuo
met atsiųsit 15c. Bandykit 
taipgi Trinerio Cold Tablets 
tai puikios gyduolės nuo slo
gų ir neuralgijos (30c). Jei 
jūsų vertelga neturi pas sa
ve jų, tai rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III.

Chieagos Lietuvių Auditorium 
bendrovės* direktorių ir draugijų 
atstovą mėnesinis susirinkimas bus 
8 <|. lapkričio, 7.39 vai. vakaro, Au
ditorium svet., 3133 S. Halsted st 
Gerbiamieji, nepamirškite visi at
silankyti ant šio susirinkimo.

Nutarimų rašt.

Amerikos Liet. PiL Polit. Kliubo 
susirinkimas įvyks 8 d. Lapkričio- 
Nov., kai 7:30 v. v., Strumilo svet., 
158 E. 107 Str., Roseland, III. Visi 
draugai malonėkit pribūti, nes bus 
svarbių svarstymų.

W. Krištopaitis, rašt.

Siniano Daukanto Draugija lai
kys mėnesini susii'inkimą sekina 
dieny, lapkr. 7 d., 1 vai, po pusiau: 
idenio, Lietuvių Auditorijos sviet., 
3133 So. Halsted st. Todėl nariai 
teiksitės Imtinai pribūti laiku, ne> 
yra svarbių reikalų apsvarstymui.

P. K. rašt.

butų gerai, gražiai sugrajint: 
jiems ne galvoj. — Kep.

Tavorščiai skelbia noikotą
Kada tapo paskelbta, kad į 

’.icero atvyksta “Birutė” ir 
Inos čia gražų muzikalį veika-

“Surprise Party”, su daugy- 
gražių ir smagių dainų, tai

misų tavorščiai labai sujudo ir

a

Pas apšvietietes

nytoj vakare, lapsi’. / n. vi
sa “Birutė” vyksta į Cicero 
Liet. Liuosybės svetainę ir ten 
visiems ciceriečiams ir cicerie- 
tėms duos savo puikiąją 
prise Party”.

Ta jos
cero bus

Pranešimai

Lietuvių Moterų 
Apšvieta maskų 
artinasi. Jis bus 
Tikietai jau atspausdinti. Dova
nas niekui ios narės jau padir-

vakaras jau 
gruodžio 12

klibinkite ir kitos narės, kad 
neatsiliktumėt. Girdėjau, gru
pės jau rengiasi dalyvauti šia- 

reikės daug 
metais dova- 
isiemsx mas-

•ulę viešai ir trečiadieny savo 
fazietoj tūlas jų komisaras ra
gina ciceriečius neiti i Birutės 
/akarą, kuris bus lapkr. 
Liet. Liuosyl>es svetainėj. 
Ii, neneškite savo dolerių 
imiems, tegul atvažiavę 

dtikrina, kad jiems čia ne 
!a; esą “mes turim savo
liniukus lyriečius”, kuriuos esą 
Jk ir teturime remti. Tie “me
nininkai” pereitą šeštadienį sta
le “Čigonus” bet visi vaidinto
jai ir dainininkai buvo samdy-

Gir- 
sve- 
per- 
v le
me

me vaka 
dovanų, 
nu užt*‘k 
kilotiems, šiemet bus daugiau
dovanų, nes ir draugija paaugo 
narių skaičium, nes kiekvieną 
susiiinkimą po kelias naujas 
nares prisirašo.

šiemet betgi mes netekome 
vienos darbščios narės — Jad- 
vigos Yozavitienes. Visos na
rės apgailestauja jos mirtį ir 
visi jaučiame, kad musų tarpe 
pasidarė didelė spraga. Liūdna 
tokios darbščios narės netekus.

turime

įėjo pasiskirti iš savo tarpo, 
ir dar juos vadinama “meninin-

Bet tnes, j 
tęsti savo < 

Mėnesinis inis

pietų, Malk White parko kny-

narvs malonėkite susirinkti lai
ku ir atsivesti naujų narių pri
sirašyti. —Pirmininkė.

VALET

AuioStrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

organizuo- 
į kurį bus 
mokantie- 
lavinę ša
bus proga

Pirmadieny prasideda 
opera

šį pirmadienį, lapkr. 8 d
‘Sur- atsidaro didžiosios operos sezo- 

i nas.
“‘Surprise Party“ Ci-Į Atidaroma opera “Aida”, da-
skirtinga nuo tos, ku-. lyvaujant daugeliui naujų dai-

via matė chicagiečiai, nes į pir- nininkų-kių.
įeina ir garsioji

Repeticija”
siems labai patiko
Birutės koncerte. J
giau solistų, nes apart P. Sto- 
gio, S. Krasauckienčs, O.

ntą aktą 
neralė

Kodėl tavorščiai taip nusi- 
I gando Birutes? Mat jie nenori, 
kad ciceriečiai ką nors geres
nio užgirstų ir pamatytų, nes 
jeigu girdės geresnio, tai nebe
norės klausytis tavorščių “me
nininkų“. Užgirdę Birute ėicc- 
rieciai žinos kaip choras priva
lo dainuoti ir todėl nebenorės 
klausytis silpnutės Lyros. Bi
rulė turi daug gerų solistų, o 
musų tavorščiai nenori, kad ci
ceriečiai juos užgirstų, nes pa-. 
sRui tuos menininkus pamylės-, 
tai nebekvies lyriečių — 
šiaip ne kas jų nori. ___ ___
pas tavorščius tokia desperaci
jų, kad jie ir boikotą pradeda 
skelbti. Bet mes, ciceriečiai, tu
rime to nepaisyti. Mes turime 
džiaugtis, kad pas mus atvyks
ta Birulė ir atnešit mums tikro
jo meno, ir visi tad turime eiti 
pasiklausyti jos nepaprastų dai
nų ir jos garsių solistų <Sto- 
gio, Krasauckienčs, Biežicnės, 
Ramanausko ir kilų. Tegul Bi-1 
lutes vakaras rytoj bus musų mer

Antradieny eis opera “Je- 
daly- 

Lenska, La-

Ge-
v,_ vvels of the Madonna”,

i pereitame , vaujant Raiša,
Bus ir dau- uont, Rimini ir baletui.

Trečiadieny — “La Bohenie”;
Bie-'dalyvauja Mason, Cortis, Mon-

žienės, dalyvaus dar J. Rama- tesanto (debiutas), 
nauskas, J. Ribokas ir kiti. Vai
dinime taipjau dalyvaus 
tekūnas, J. Uktveris ir

Kas matė “Surprise 
ir “Generalę Repeticiją” 
no, kad dainų, gražiausių, lin
ksmiausių, o tarpais I 
ten pilna, o kas dar 
tiems bus paskutinė proga pa- 
ratyti tą gražų muzikalį veika
lą. O nuvažiuoti į Cicero Liet. 
Liuosybės svetainę (kampas 14 
gat. ir 49 Court) yra patogu ir 
ahieagiečiams.

Vaidinimas prasidės lygiai 
6:45 vai. vak. Nesivėlinkitc. A- 
teikite pavalgę vakarienę, nes 
šioj “surprise party” valgyti 
negausite. Vaišės susidės iš 
juokų ir dainų. —C.

Ketvirtadieny — “Resurrec- 
B. Vai- ,ti°n” (sekant Tolstojaus veika

lą “Prisikėlimas”); dalyvauja 
Mary Garden, Ansseau, Formi- 
chi.

Penktadieny — “Tristan and

k.
Party

liudnų, Isolde”; dalyvauja Alsen (de- 
nemate bintas), Vau Gordon, 

shall, Bonelli, Kipnis.
šeštadieny, 2 vai. po piet — 

“Rigoletto”.
šeštadienio vakare (papigin- 

— “11 Trova- 
Loring (de- 

Lindi, Polese.
• “Car- 

Ma- 
bale-

tomis kainomis) 
tore”; dalyvauja 

i’biutas), Lenska, 
j šetštadieny po piet — 
Imen”; dalyvauja 
son, Ansseau, Rimiii 
tas.

Garden 
ir

Mar

Birutės naujienos
tjiicagos lietuviai šiais 

tais turės tikrus
me-

jubiliejaus‘IŲ, DOS . VUlb vUlvd wmuo juMiiivjatio 
Todėl tai metus. Pirmu savo pasirodymu

Koncertai
Cicero Liet. Liuosybės 

tainėj, sekmadienio vakare 
Birutės “Surprise Party”. Daly
vauja P. Stogis, S. Krasauckie- 
nė, O. Bįežienė, J. Ramanaus
kas, J. Uktveris, B. Vaitekū
nas ir k., taipjau choras.

Sekmadieny, 3:30 v. p., Stu-

sve-

Birutė davė visai netikėtą pro
gramą, kokios niekas nelaukė. 
Dabar ruošiasi prie operos “Ge- debaker teatre — dainininkės 
gūžės Karalaitė”. 5 gruodžio Helen Stanley koncertas. Play- 
mes turėsime vėl liaują, kiasiš-^įbusę teatre — pianisto ■ Į Leo 
kį dalyką. ’ <-------- . — ,rT
linksma opera. Lauksime aiš
kiau aprašant. •

Mergaičių cHonis

įdomiausias dalyka

Girdėtis, kad bus, Pod61sky koncerte į Audito
rium teatre 3:80 V. ir 8 v. v. 
— Sousa ir jo beno koncertas.

Kitą šeštadienį, lapkr. 13 d., 
Orchestra 

garsusis
j 2:15 v. po piet, 

bus Hali duos konrertą 
učių arba moterų choras, ukrainiečių choras.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS Partneris prie Bu- 

čeriaus: patylimas nereikalingas, pi
nigų daug nereikalinga. 3436 S. Wood 
St.____________________________

~ APSIVED1MAI
IEŠKAU apsi vedimui inteligento 

vaikino arba našlio, tik be vaikų, 
uio 33 metų iki 37. Esu našlė 33 
metų, nuosavybės turiu pinigų. No
rėčiau, kad vaikinas turėtų pinigų. 
Su pirmu laišku prisiųskit savo pa
veikslų. Neprisiųs — atsakymo ne
duosiu. Meldžiu rašyti, atsakymų 
duosiu kiekvienam.

1739 So. Halsted st., Chicago 
Box No. 389

JIE$KAU susipažinimui naš
lės tarpe 35 ii- 40 metų amžiaus 
ir neturinčios daug vaikų. Aš 
esu vaikinas 38 metų amžiaus. 
Užsiėmimą paskiau patirsit.

J. M.
2346 W. 69th St. 

Chicago, 111.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių moder

niškas flatas naujame kumpina
me name. Karštu vandeniu šil
domas. Brighton Park apielin- 
kej. 4457 So. Talman Avė., Tel. 
Lafayette 0455.

RENDAI storas 'dėl bai bėrio, 
aučiaus, real estato arba kitam 
;okiam bizniui. 2557 \V. 69 st. Piet- 
ytinis kampas.

NUOMON apartmentas, naujai de
koruotas, 3392 Archer, yra karštas 
anduo, janitoriaus patarnavimas, 4 
kambariai, $22.59, 5 kambariai,
27.50, 3308 Archer Avė. Festauran- 
as.

KIEK KAINUOJA 2MGGU1 ERA 
LEISTI $100.00?

Atsakymai): $100,00 ant nyk p 
$6.00 j metus per visų 

likusi gyvenim*.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
U ir kiekvienas centas atlieka 
urti tikrą d&rną. Praleisdami cen

tą paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai, praleidžiame 
įimtą ir išsiunčiame savo centus 
iirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
Jžinte pinigus. Atsiminkite, kiek 
ie pinigai uždirbtą jums jei padė 
uniet juos j banką ar spulką?
Naujienų. Spulka. uždirba po 

66.09 gryno pelno ant kiekvieno 
6190.00 — pamislyk kiek jūsų 
įimtas uždirbtų jei laikytumčt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Haleted St.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiem^ Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms’ 
kasdie anksti, išryto, pertat, kuri< 
norite rauti “Naujienas” kasdie ryt- 
mečiai j er išnešiotojų, malonėkit 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
IEŠKAI’ kambario lokio, kad 

'iats įšalėčiau pasigaminti valgį, bu- 
ų gerai, kad kur prie blaivų vy- 
•ų arba kur prie šeimynos. Turi 
uiti vakarų ar pietų miesto daly, 
dilimas turi būti apšildomas. At- 
.išimkit ,1. B. 1415 So. \Vood st. Tol. 
Jouievard 8912.

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kiniu mokestys yra užvilkto^, 
malonėkite užsimokėti, nes busimo 
pirversti pasielgti pas.’ konstituci
jų. —Sekretorius.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CIIICAGOS LIETUVIAMS

Chieagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių saviželpoi 
draugija Chieagos fnieste. I šią 
draugijų priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs j Šią draugijų 
yra liuosas išvažiuoti iš Chieagos į 
bite kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugijų, galite priduoti prašymu 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Ualsted St. arba 
j Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chieagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimus įstojimui į šių 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. s. m. Pertai verta Chieagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais.

Svarbus pranešimas Roselando, 
P ui įmano, Kensingtono, So. Chieagos 

ir Englewood Lietuviams
Palengvinimui virš paminėtų kolo

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

ROSELAND:
Michigan Avė. ir 103 Street,
Michigan Avė. ir 197 St.
Michigan Avė. ir 198 Street, N. W. 
Michigan Avė. ir 108 Street, S. W. 
Michigan Avė. ir 111 St.
Michigan A ve. ir 113 St. 
Michigan Avė ir 115 St.

KENSINGTON.
115 St., kampas Front Street.

PULLMAN:
111 St. ir Cottagc Grove Avė.

Sd. CHICAGO:
Kaulakis, 8837 So. Houston Avė.

ENGLE\VOOD
Vincennes Avė. ir 79 SI.

Visose čia paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.

Jeigu kur yra numatoma, kad rei
kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Cliicagos arba 
ir Chieagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
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, priduo'kite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius, 
Cirkuliacijos vedėjas

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 

taisytas, su elektros šviesoms, ge- 
iausia vieta dėl darbininką apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
algiu arba be valgio, $3 ir $4, 
8 į savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO
' 1606 So. Halsted St.

STOK, pagalvok kur gausi Šiltą 
kambarį. Po tuo numeriu visados. 
Su valgiu ar be valgio. Su valgiu 
$8 į savaitę.

MRS. JACOB
3534 S. Parnell avė.

Antros lubos

MARQŪETTE Park nuomon šva
rus kambarys, prie mažos šeimynos, 
gražiame name, vandeniu* apšildo
mo, visi patogumai, arti karų. Tin
ka vienai arba dviem blavom ypa- 
tom. be valgio, gali virtuvę varto
ti. 5610 So. Sawyer avė.

Republic 3619.

NUOMON kambarys dėl 2 arba 
1 'ypatai, kambarys šviesus ir mo
derniškas, t lubos. 1231 S. Maplc- 
\vood avė. Tel. Lal'ayette 9369.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
NAVARRO O’NEILL ATYDAI

RUIMAS vendai vaikinui, duin ar
ba vienam, su valgiu ar be valgio; 
ruimas šildomas. Tel. Boulcvard 
1435.

ĮVAIRUS SKELBIMĄ^ 
.
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hcmloek 5244
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Ūž

ia ikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

V - ------ ■ -J

North Side. — SLA. 226 kuopos 
susirinkimas atsibus ncdėlioj, lap
kričio 7 d., 2 vai. po pietų, 1400 
Blackavvk & Dickson st. Nariai-ės 
malonėkit būti ir užsimokėti mė
nesines duokles. —Martišius, rast.

Jaunų Liet. Am. Tautiškas Kliu- 
bas laikys mėnesinį susirinkimų ne- 
dėlioj, lapkričio 7 d., 1 vai. po pie
tų, Lietuvių Auditorium, 3133 So. 
Ualsted st. Visi nariai malonėkit 
laiku susirinkti, nes randas daug 
svarbių dalykų1 aptarti.

S. Kunevttezc, nul. rast.
■... t

Draugiškų vakarienę rengia Susi
vienijimas Lietuvių Namų Savinin
kų ant Bridgeporto nedėlioj, lapkri
čio 7 d., 7:39 vai. vakaro, Chieagos 
Liel. Auditorijoj', 3133 S. Halsted 
st. įžanga $1. Visus kviečiu

Ko m i tetas.

Sugrįžk. Viskas bus užmiršta. 
Galėsi eiti dirbti.

Laukiame
Tėvai

JIESKO PARTNERiįT~
PAIEŠKAI! pusininko prie bu- 

černės biznio. Vienas negaliu apsi
dirbti iš priežasties moters ligos. 
Biznis gerai išdirbtas.

Kreipkitės: /
2159 W. 22 PI. 
Tol. Canal 1942

REIKAL1NGĄS partneris bučernes 
biznyje. Priimsiu |)c 'patyrimo. 3402 
Archer avė. ’

STOGDENGYSTTt
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Cjnicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

1,11 ...... ....................... .....
Phone Pullman 8296
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, COKE 

343 W. 107th PL
Res. 10742 So. Wabash Avė. 

Phone Pullman 8092 
Chicago, III.

v_. -

REIKALINGAS partneris j gerą 
biznį, nes- vienas negaliu apsidirbti. 
Keikia pinigą tik $1999. Geros įp
laukos kas mėnesį; į kelis mėnesius 
jūsų pinigai grįš atgal.

2953 So. Michigan blvd.
Tel. Caiumel 9337

i
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ĮVAIRUS skelbimai REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI ( NAMAI-ZEME NAMAI-2EME
PR A NEŠIMAS MOTERIMS

Pnrsiduodu vilnonios gijos įvai
riems nei miams; kainu: 4 uncijų mat- 

38c ir 4(k1. Vilnonio.^ 
vaikams 
65c iki

VYRU PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė už tikrą pašildymą Ciceroj.

1314 So. 49th Ct.
kos 31 'a 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo

nuo 35cMano tavoms parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdaia dienomis, vakarais, Sekma- 
dienvj p<» pietų.

I R \\K SELEMONAVIČIUS 
.">01 \V. 33rd St.. prie Normai Avė.

MAN

KEIKIA

1»>I. l afayette 8705—870G

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

CHICAGO

Patcnt Mercury Machine Co

Mašinos
-uteiks

aio.

kurios apšildys jūsų namą 
jums elektros šviesą <ly- 
proga. Reikia turėti biskj

PROF. SIMON
Ofiso valandos nuo III ryto 

iki 1 po pietų

i ūsai 
iv EDI ' M’šiLin m y

TRIJŲ lietuvių vyrų, 
atrodančių virš 25 melų 
žiaus. Iš priežasties labai pasi
dauginusio biznio tarpe lietu
vių. Patyrimas nereikalingas, 
r.<“-. mes išmokinsime jumis e’el

ra algų tiems, 
šaukit tuojau.

I !i>oin 3 IX,

K laužkit
Mr. Donecke

VYRAI! ATYDOS

Uždirbkit pinigus savo

m e laike

gerui
ani-

Alsi-

linosa

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, mokykloms reikmenų — Al 
Įrengimas. Arti mokyklos, vienas 
kambaris užpakalyj. Garu šildoma. 
Rendos tiktai $50.011, Geras cash biz
nis. Gera vieta vedusiai porai. 

5lst Street2621 W

biiėei nė ir gro-; 
apgyventa lietuvių 

Išdirbtas biznis per 23 į 
Pelningas biznis darbščiam

PARDAVIMUI 
sėmė, apielinkė 
ir lenkų, 
melu

DELIKATESSEN ir groserio 
krautuvė pardavimui, yra 4 
kambarių flatas garu šildomas, 
prie karų linijos, netoli transfe- 
rinio kampo. Netoli nuo publiš- 
kų mokyklų, vėliausios styliaus 

, fikčeriai. Yra daug stako, par
duosiu pigiai. Atvažiuokit ir 
persitikrinkit. Gera vieta dėl 
buveinės.

2256 VV. 22nd Street

Namai pardavimui BEVERLY MILLS

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
į tižiu krautuvė arija mainysiu imt 
'mažo namo arba priimsiu pusi

GRIAUNA
Chicago Bearti liūtei 

Vakarinę sekciją, 51 prie Lako 
Doreli. 5001—H. 1’. 6576

Canal 6072.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
i nė. Biznis senas ir gerai išdirbtas.

Tmiu parduoti labai daug No. L bal
tos pine lentų (visokių mierų), durių, 
įlinkų, vaiių, skalbyklų, toletų, radia- 

13tli SI.. rl'cl. tolių, elektros reikmenų, plieninių paipų. Švarios plytos pigiai. Sutau
pysit, 25% iki 90%. Turiu nuvalyti tą 
 vietą po bausme. '

Abbott Wrecking & Lbr. Co.
Pardavinėtojas ant vietos kasdien 

ir nedėlioj. ’Br. Brotvn.
•1605 So. Paulina Street

NAMAI-ŽEME
PIRMOS klesos bučernė, groser

nė. Parduosiu nebrangiai. 213.) So.
i l.eavitl st.

Sekamą antradienio vakarą, 
lapkričio 9, 8 valandą, bus lai- > 
komas mitingas lietuvių vyrų. J 
kurie nori uždirbti ekstra pini-į 

tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy-1 gų dėl Kalėdų. At važi nok i t (
ma. Reikale virš pažymėtų darbų j 713 Chicago Temple
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio •

-Naujienų” adresu: | |31dg., 77 W. Washmgton St.,
HOME CONS I Rl c'lIOR klauskit Mr. Slyezus.

1739 So. Halsted St. | 1 
Tel. Roosevelt 8500 ' •------ ----------

I z. prieinamą kainą taisau namus, 
tatau garadžius, duodu aprokavimą 

r statau naujus namus. Atlieku bile 
m i karpenterystės darbą greit ir

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAI. ESTATE

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

1717 VV’. 47th Street .
2-dos lubos 

Chicago, III.

PATARIMAS VELTUI

Budavoju namus, purčius, gra
mdžius. Sudedu duris, langus ir 
padlagas. Darbas didelis ar ma-

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

Phone Boulevard ■ 0527

ĮIEŠKO DARBO
miestą ir moku trekais važiuoti.

Kreipki lės:

REIKIA DARBININKU
- X

MOTERŲ

I TURIU parduoti savo grojiklj pia- 
i ną, |
: žai vartotas
čius
cash

pirmos rūšies stovyje, labai ųia- 
ykiu 75 roleliai, ben- 

ir kabinetas. Parduosiu už $110 
arba lengvais išmokėjimais.

VAITONIS

i fi.

PARDAVIMUI visas šlakas hard- 
ware ir imdevų, taipgi nuornon 
krautuvė. E. Pinta, 1812 \V. 17 st.

PARDAVIMUI resloranks ir luneh 
ruirnis. Keliui pagyvenimui kam
bariui. Geras biznis, arli dirbtuvių. I

RUBIN BROS. 
BARGENAI

1702 W. Ohio St. ir 4 šeimy
nų medinis namas, apmokėtas, 
kaina $1,100, Įmokėti $1.000. 
Išmokėjimais.

I !38 So. \Vood SI., 6 šeimy
nų medinis namas, kaina $8,250,

•>
DARBININKŲ — stipri 

rų prie mirkymo į platin 
partmentą. Darbas naktir

VVestern Electric Co

2 Al KsIŲ mūrinis namus, 
pagyvenimui p<» I kambarius 
aukštas. Reikia įmokėti tik

PARDAVIMUI gasolino stotis i 
štorukas ir ii ruimai nuornon sky- 
rium nuo storo. Rcnda pigi ir pi-

REIKALINGAS patyręs buferis. | 
At-išaukite tuojaus. 3657 S. Halsted 
Street.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

tolį.
10716 S. Kedzie avė
Mt. Greenwood, III.

■ i ir
ir i $2,000, likusius lengvais ištno-U- 7
i. I kojiniais. 4041 S. Richmond st.

PARDAVIMUI naujas mėlynas 
pečius už pusę kainos. 1009 South 

| Talman avė.

RUB1N BROS.
4155 Archer Avenue 

Musų ofisas yra atdaras
visą dieną nedėlioj

Studebaker išleido naujus karus i 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma-, 
šinėrija, bet body yra visai naujos 1 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma- ‘ 
note pirkti ar mainyti į seną atva-1 
žinokite ar pa ši------- —
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. He’fted St.

; PARDAVIAU I restaurantas geroj 
vietoj tarpe dirbtuvių, visokių tau
tų apgyventa, į trumpą laiką turi 
būt parduota už pigią kainą 
mainysiu į lota ar mašiną, 

Įl\sas. Pardavimo priežastis 
riu du bizniu.

1338 \V. 59 St.

{mokėk $1000
arba 
metų 
- Gi

EXTRA
mani u PARDUOSIU saliuuą arba pri-

šaukitrTeL°Boulevanl imsiu į pusininkus Turiu parduoti 
greitai ir pigiai. Priežastis parda- 

nesutikimas part nerių.
17 st. Tel. Lafayette 7414.

NUPIRKSI 6 kambarių mū
rinį naują bUhgalow, karstu 
vandeniu šildomas, randasi 4445 
S. Artesian avę. Savininkas mai
nys ant lotų, y arba bile kokio 
biznio.

greitai
i vinį.)
2702 W.

i įėjimas iš užpakalio
C. P. Suromskis & Co.
5833 S. VVESTERN AVĖ.

DEL labai svarbios pnezas-( 
ties pardavimui pigiai “Late 
1926 Standard Six Buick ('.oupe”. 
Mašina visai mažai vartota, at
rodo ir eina kaip nauja. Gali- bai gerame

■ . L > I i. > . I ■ ■

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nč; biznis išdirbtas per ilgus metus; 
yra lysas; arba reikalingas partne- 
rys. 1235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grojlklis pianas la- 
• stovyje, sykiu muzikos 

, roleliai. kubinei ir benčius 
Išmokėjimais atsakantiems

$110. 
ž.mo-

niainv-PARDAVIMUI 
inui į automobili 1(1 lotų, labai 
pigiai.
Matykit 

. liauskas, 
i ’ larvev,

Puikus 
savininką. 
160 and Lincoln avė.

851 Mihvaukee avė.

Tel. Hemlock 6151

PARDAVIMUI “ROAD
HOUSE”

PUIKI vieta: namai 
sodnas, miškas, su 8'/z 
mė. Tinkama vieta dėl

investmentas.
.loe Vasi-

TURIU tuojau parduoti

bilietus, $85 išmokėjimais, $25 cash. 
po $2 į savaite.

Te!. Monroe 2139.

, žemė, 
akrų že- 
piknikų, 
Visiems 
ant Ar- 
95th St.

išmokėtas.
S. Maple-

namas, 6

NAUJAS mūrinis namas po 6 
ir 6 kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados lotas 30x125, 
atrytas ištaisytas ir 
Namas randasi 6734 
wood avė.

NAUJAS mūrinis
ir 6 kambarių, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo, trimingas, 
garažas dėl 2 karų. Namas ran
dasi 6653 So. Talman avė.

7 ir 7 KAMBARIŲ muro na
mas, karštu vandeniu apšildo
mas, aukštas beizmentas, graži 
vieta. Namas randasi 5422 So. 
Carpenter st.

NAUJAS mūrinis bungalovv, 
6 kambarių, aržuolo trinias, 
karštu vandeniu apšildomas, da- 
bar tik užbaigtas; mainysiu ant 

[didesnio namo. Namas 
15329 S. Honian avė.

4 ir 4 KAMBARIŲ 
medinis su beizmentu;
nes, elektra ir visi parankamai. 
Namas randasi 3952 S. Rock- 
vvell f-1.

i PAGYVENIMŲ namas ir 
lotas 75X125 ft. Prie parkų ir 
mokyklų. Parduosim 
mas randasi 6602-04 
Louis avė.

NAUJAS mūrinis
6 ir 6 kambarius, lotas 37X125. 
Namas randasi 4024 So. Rock- 
well st.

randasi

namas, 
maudy-

pigiai. Na-
South St.

namas po

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ

Lafayette 7674 «

PARDAVIMUUI 2 lotai, 120 
pločio, 122 ilgio, pusė akerio že
mės. Lietuvių kolonijoj, netoli 
mokyklos. MOUNT GREEN- 
VVOOD, ILK Kaina $1200 ant 
lengvų išlygų. Kurie interesuo- 
jatės, būtinai matykit; galima 
sudvigubinti savo pinigus trum
pame laike.
Rozenski Lemont & Company 
6312 South Western Avenue

BRIGHTON PARK
STORAS ir 4 kambariai užpaka

lyje, su ekstra lotu prie lo, gera 
vieta dėl biznio ant 47-tos ir Rock- 
well sis. Turi būt parduotas tuojaus. 
Specialis bargenas lik $10000

2 PAGYVICNIMįl naujas mūrinis 
namas, 2 po 4 kambarius, moder
niškas įrengimas. Spc- 
cialis bargenas lik ..

MES turime daugybę pasirinki
mų kaip mainui ar už pinigus, kaip 
biznių ir namų. Matykite mus pir
miausia.

B. R. Wiewicz & Co.
2608 W. 47th Street

PARDAVIMUI 5 ruimų moderniš
ka bungalovv, vieta rezervuota dviem 
rūmam viršui, šiltu vandeniu šildo
mą, didelis aptaisytas porčius. l-otas 
50x180 pėdų. $2,500 cash, kitus kaip 
rendą. Savininkas

B. JANUŠAUSKAS. 
2259 W. 107th Street 

Tel. Beverly 8786

TIKTAI $1 Įmokėjus ir po $1 j sa
vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
Lake, 39 mylios j pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na
mą. Lotas $85. Džiaugsitės kitą va
sarą sutaupydami , po $1 į savaitę. 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 881.

PARDUODU arba mainau j proper- 
tę savo gazoliną stotį kinis randasi 
ant didžiausio kelio (’hieagoje. Ly- 
sa.s dar ant keturių metų ir pusės, 
remia tiktai $106.00. Biznis geras dėl 
gero žmogaus. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju į California.

HIGHWAY FILL1NG STATION 
73rd St. ir VVestern Avenue 

/Tel. Hemlock 4365

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

MRS. T. RADAVIČIENĖ
301 So. Fourth St.

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

PARDAVIMU1 6 kambarių bunga- 
lovv. Naujas, tik pabaigtas arba duo
siu ant rendos. 5416 So. Mariem A v., 
Summit, III.

TURIM keletą lotų rezidencijos 
ir biznio, arti Marųuette Parko, 
prie karų linijos, už nužemintą kai
ną ir su mažu įmokejimu. Kurie 
žingeidaujal gražia apielinke ir že
ma kaina, atsišaukit nedėlioj iki 2 
valandos ir seredoj visą dieną.

\VESTERN AVĖ. REALTY CO.
6953 So. \Vestern Avė.

20 AKRU labai derlingos Flori
doj farmų žemės į Highlands nuo 
Escambia County, netoli Pensacola 
ir Frisco geležinkelio. Pačiame vi
dury geriausių vaisių auginimo far
mų ir abelno farmeriavimo. Yra. 
geri mar’/etai, taipgi mokyklos, 
bažnyčios, keliai. Baltaveidžiai kai
mynai koperuoja. Tiktai $250 rei
kia cash. Lapkričio 16 bus ekskur
sija, ten ir atgal tikietas $35. At
sišaukit arba rašykit, gausit dykai 
knygutes. Tai gera proga.

McCaskill Estates Ovvners 
Union Trust Bldg. 
7 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL.

PARDUODU 2 flatų muro 
namą po 6 kambarius, 1 metų 
senas, garu šildoma. Vėliausi 
įrengimai. Ant Francisco arti 
64-tos gat. Mainysiu į 5 kamba
rių bungalow arba mažą namą.

S. PASZKEWICZ 
6345 So. California avė.

Pirmos lubos
Hemlock 4555

TURIU naują bungalow, naujos 
mados, 6 kambarių, prie pat vie
nuolyno. Savininkas mainys bile Į 
kokį biznį ar parduos labai pigia*.

Kreipkitės:
ALLIANC9 REALTY CO.

4345 S. Troy St.

EXTRA
PARDAVIMUI automobilis Velie, 

vėliausio 1921 modelio. Išrodo ir 
bėga kaip naujas, yra 5 nauji ta- 

> ic-rai * parduosiu už $150. Parduo- 
*1.1 1 1 - siu greit, nes apleidžiu miestą. 2702lit pašvęsti tiktai 1 valandą 1(W st Te|. Lafayette 7144; jčji- 

dieną nuo dabar iki Kalėdų jus 
galit uždirbti $25 Į savaitę eks
tra. Mes nu rodysim kaip, jei 
jus atsilankysit į Room 713, 77 
W. VVashington St.,, utarninke, 
lapkričio 9, 8 vai. vakare. Klaus-

EKSTRA PINIGŲ KALĖDOMS

TURIU parduoti arba mainyti 
pirmos klesos barbernę ir pool- 
rooin. Savininkas mainys ant loto, 
automobilio arba mažo namuko.

1345 S. Troy St.
Tel. Hemlock 5939

TAUTIEČIAI, turiu pardavimai 
A I pečių kietoms anglims kūrena
mą. A. .larcik, 3600 Wallace st.

gerai žinoma vieta — 
cher avenue ir netoli 
Vienas namas 14 kambarių, ant
ras namas 6 kambarių, taipgi 
daug kitų budinkų. Pardavimui 
už visai žemą kainą ir ant leng
vų išmokėjimų. Nepraleiskite 
šitos progos. Kurie interesuoja- 
lės — būtinai pamatykite. I>el 
platesnių informacijų kreipki
tės prie

KEIKIA mergaitės, baigusios 
liigh school prie abelno rašti
nės darbo. Turi mokėti lietuvių

1739 S. Halsted st

REIKALINGA moteris dirbti prie 
namų nedidelėj šeimynoj. 2300 W.

REIKALINGA gaspadinė arba že- 
nota pora prižiūrėti 2 vaikus. Atsi
šaukite po 5 vai. vakare. Subatoj vi
są dieną. 6420 So. California Avė., 
Tel. Republic 8581.

COLUMBIA six sedan, vėliausios.-------------------------------------------------
24 m. desek. Patogumai kaip ir^nau-Į pakdąvlMUI Malt A Hop krau

tuvė. Labai pigiai, ant Racine prie 
63-čios gatvės. Tel. Normai 7691.

1 jos mašinos, pirmos klęsos. Turiu 1 
išleisti greitu laiku dėl padaugini-1 

| mo pinigų už $350, arba imsiu ati- 
1 darą karą j mainus, nes man yra 
reikalingas karas prie krautuvės. PARDAV1MU1U kendžių storas ir 

school supplies, cigarai, saldainiai 
ir vaikų žaislai. 720 VV. 81< St.

3111 So. Morgan st.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saldainių, ci

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

602 W. 26 St.

PARDUOSIU savo gražų gro- 
jiklį pianą už $140, pridėsiu 
benčių ir rolelius. 6136 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI 3 lubų Erla Radio 
už $35. 4623 So.’Marshfield avė.

TURUIU parduoti 2 pool stalu su 
visokiais prietaisais. Greitam par
davimui. Atiduosiu beveik 'dykai. 
Noriu uždėti kitokį biznį. 4440 S. 
VVestern avė.

PARDAVIMUI German police šu
va, 16 mėnesių senumo, $30. Savi
ninkas 2 lubos 6535 S. Washtenaw 
avė.

PARDAVIMUI Meat Market ir 
grosernė, arba priimsiu j mainus 
mašina; dirba 3 buferiai, Tel Cicero 
3481—J.

ROZENSKI LEMONT & 
COMPANY

6312 So. VVestern Avenue 
Prospect 2102

DU lotai ant California Avė. 
prie Marųuette Parko, po 30 pė
dų platumo. Kaina už abu $2,-- 
200.00. Matykite savininką.

6641 So. Western Avė.

SAVININKAS parduos gražų 
2 flatų namą į Marquette Manor, 
netoli 63rd St. ir Rockwell, 6-7 
kambarių, yra sun pariorai. Del 
informacijų šaukit savininką.

Tel. Vincennes 6888

REIKALINGA mergaitė dirbti 
į Beauty Parlor ant visados. 1418 
C.entral st., Evanston, III.

PaieŠkau merginos ar moters prie 
namų darbo mažoj šeimynoj. Su mo
kesčiu susitaikysime. Meldžiu atsi
šauk t šiuo adresu:

IGNACAI GRIGALIŪNAS
809 do, 6th St. Charles, III*

PARDAVIMUI hardware krau
tuvė. Pelninga vieta tinkamam 
asmeniui. Turi būt parduota 
greit. Labai pigiai, arba mainy
siu

PARDAVIMUI lentos ir floringis, 
geras materijolas dėl namų; pigi 
kaina. Tel. Boulevard 4435.

MAINYSIU namą ant mažo biz
nio, namas randasi ant Bridgeporto. 
Atsišaukite po No. 2554 S. Halsted 
st. - •

ant mažo namo.
7309 Roosevelt Rd.

TeL Forrest Park 527

Pardavimui švieži kiaušiniai, gali
ma atsiųsti 6 arba 12 tuzinų baksus 
marketo kainomis ir prisiuntimas. 
Užsisakykit taip greit, kaip galit. 
Prisųsim kiaušinius taip tankiai kaip 
norit. Mrs. Chas Westlake, Solon 
Mills, Ilk r t

KAMPINIS 6d pėdų per 125, lo
tas randasi 5300 S. Spnulding avė. 
parduosiu pigiai — tik $3500. Sa
vininkas išvažiuoju j Europą ir rei
kia pinigų. <

Atsišaukite
2551 S. Halsted St. 
Tel. Victory 8194

PARDAVIMUI 2 fialų mūri
nis namas, su sun parlorais, ver-. 
tas $18,500, 6-6 kambarių, kar
štu vandeniu šildomas, lotas 30x 
125, 2 karų garažas, ant vieno 
gražiausių kampų j Marquette 
Manor, 1 blokas nuo parko, kai
na $15,500. Perkupčiai netruk
dykit. Matykit savininką.

JOHN W. BLAIR 
6237 So. Ashland Avė.

Tel. Prospect 3965

DIDŽIAUSI BARGENAI

6—6 kamb. muro namas netoli 
lietuvių bažnyčios ant Brighton Park 
Kaina tiktai $11,800. Jmokėt $2,000.

5— 5 kambariu naujas muro namas 
karštu vandeniu apšildomas ir visi 
vėliausios mados įrengimai. Prie vie
nuolyno ir didelio Marųuette Parko.

6— 6 kambarių naujas muro namas, 
karštu vandeniu apšildomas, pleiste- 
riuotas beismontas ir visi veliauA J- 
rengimai. gražiausioj vietoj Mar- 
ųuette Manor; prie dviejų karų lini
jų, 
nai.
ma

Tie visi namai yra tikri barge- 
Norintieji gauti namą prieina- 

kaina, skubinkitės būti pirmu.
JUOZAS VILIMAS 

4405 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 5948;

PARDAVIMUI 6 kambarių rezi
dencija iš priežasties moters mirties. 
6420 So. California Avė. Tel Republic 
8581.

PARDAVIMUI bizniavas namas b 
bučernė ir grosernė, 2 Storai ir 3 fla- 
tai, karštu vandeniu apšildoma. Mai
nysiu į mažesnį namą, arba parduo 
siu bučernę vieną, už teisingą pasiū
lymą. į

2500 69th Street

EXTRA
akrų žemės, pačiame 

12 karvių, 3 arkliai, 7 
vištų, užtektinai paša- 

. Taipgi visos 
ir geros triobos. Par-

mieste, yru 
kiaulės, 100 
ro ir javų dėl žiemos, 
mašinerijos i“ J 
duoda—maino pats savininkas. Nau
jienos, 1739 S. Halsted st., Box 888.

EXTRA. Pardavimui namas 
ir krautuvė, 2 po 4 ir 1-5 kam
barius. Taipgi 160 akrų farmą 
arba mainysiu ant biznio arba 
morgičių. 3&00 Wallace St., 2- 
ros lubos užpakalyj.

PARDAVIMU1 2 augštų mū
rinis namas; yra didelė krautu
vė ir 6 kambarių flatas. šaukit 
nedėlios rytą.

5649 So. Ashland Avė. 
šaukit Vincennes 2207

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
kampinis namas, 5 ir 6 kambariai, 
(aru apšildomas, 1 ir 2 morgičius 
luošiu. Vieta 7856 Stewart avė. Kai
na $14000.

G. PUTNA
3220 S. Union avė., 2 lubos -

MAINYSIU 1 akras žemės, 
5 kambarių auza, elektra, van
duo, garažas, barnė, vištinin- 
kas, daug vištų. Mainys ant 
bungalow arba 2 flatų namo.

Chas Zekas & Co.
4454 So. Westem avė.

KAMPAS prie pat kryžkelio par
davimui, 3H akrų Žemės ant dlde- 
io kryžkelio. Apie 40 mylių nfto 
3hicagoi$. Labai patogi vieta gazo- 
Ino stočiai arba road house. Rei

kia nemažiau kaip $6000 cash. At
sišaukite

6953 S. Western avė.

MOimiM-PASKOLOS
~2^M0M;iAr

3-TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 0738-6716
> .—n ‘ — /

MOKYKLOS
Piano Lekcijos

Pranešu ebieagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pianų. Kas norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite pas mane. Kaina labai prieina
ma. Del informacijų kreipkitės:

BROMSLAVA POŠKAITĖ
44 46 So. Sawyer Avė.,

• Tel. Lafayette 4787

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal. musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
Higlk. School dalykų, Komercijos, 
Real ičstate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.
Universal Preperatory & 

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

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

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinant dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit:

INTE R N ATION A L BARBĖK 
COLLEGE,

651—672 W. Madison St. arba
109 S. \Vells St.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

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

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

axxxxxxxxxxxxxxxxxtxxxxxx^
NGLlį KALB

yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
tės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo 
Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių pa
aiškinimų klausk laišku.

G. LEVESKI,
1318 W. 12 St.

, Los Angeles, Calif.
TiiHminixiiixunnir

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.0(1 ir 
daugiaua.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street
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rikos, taip ir Europos biologai 
išreiškė abejojimų kai dėl Dr. 
Kammerero teorijos tikslumo. 
Jie nurodinėjo į tą laktą, jog 
ir pirma mokslininkai įvairiais 
eksperimentais bandė įgytų ypa
tybių paveldėjimo teoriją patik
rinti ir jos teisingumą įrodyti, 
bet niekas iš to neišėjo. Ant 
galo, Dr. William Bateson, vie
nas žymiausių Anglijos biolo
gų, k uogriežčiausia pasmerkė 
Dr. Kammererą. Jis tvirtino, jog 
sprendžiant iš fotografijų, pas 
krupius svodbinės poduškaitės 
esančios ne vietoj. Ta Dr. Ba- 
tesono kritika tilpo anglų mo
kslo žurnale “Nature” 1923 m.

Bet ta ataka tik dar labiau 
išgarsimo Kammererą. Būrys 
Anglijos mokslininkų sukėlė 
reikiamą sumą, pinigų, kad at
sikviesti austrų mokslininką pas 
save. Pakvietimą Dr. Kamme
rer noriai priėmė, urs dėl lėšų 
stokos jis nebegalė jo \ iennoj 
tęst i ekspvriniefilus.

Dr. Kammerer pasiėmė su 
savim krupį parodyti anglų 
mokslininkams ir įtikinti juos, 
kad iš liesų jam pasisekė užau
ginti svodbinės poduškaites.

Po Dr. Kammerero lekcijos 
Cambridge universitete, to uni
versiteto zoologijos profesorius, 
Dr. Thornley Gardner, pareiš
kė: “Kammerer pradeda nuo 
tos vietos, kur nutruko Dar- 
wino darbas”.

Dr. G. II. E. Nuttal, biologijos 
profesorius Cambridge univer
sitete, pasakė: “Jis [Kammerer] 
gal padarė didžiausi atradimą 
biologijos moksle.

čia evoliucija padaroma pa
gal Užsakymą ii’ įrodoma labo
ratorijoj. Atsivėrė plati dirva 
‘tačiog keitimui gyvūnų ir pri- 
davimui *jiems lokių ypatybių, 
kokios norima sukurti.

Kammerero puolimai vienok 
nepasiliovė. Bet tai tik dar la
biau išgarsino jį. D r. Bateson 
reikalavo daugiau įrodymų. 
Kammerer atsakė, jog įrody
mų jis turėjęs apsčiai. aie nete
kęs jų, kai laike karo buvęs 
priverstas laboratoriją apleisti.

Dr. Bateson prilygino foto
grafijas, kurias atsivežė Dr. 
Kammerer, prie “dvasių foto
grafijos”. j tai pagarsėjęs 
Londono universiteto profeso
rius, Dr. E. \V. MacBride, at
sakė, jog Kammerer nepalygi
namai daugiau yra padaręs bio
logijos mokslui, negu Bateson.

Juo daugiau mokslininkai gin
čijosi tarp savęs, tuo populariš- 
kesnia darėsi Dr. Kammerer. 
Amerikiečiai irgi susidomėjo 
juo. 1923 m. laipkričio mėne
syj (taigi lygiai trys metai 
atgal) jis atvyko į Jungtines 
Valstijas su lekcijų maršrutu. 
Čia jis įrodinėjo, kaip įgytos 
ypatybės persiduoda naujoms 
gentkartėms. Taip dalykams 
esant, girdi, ateity žmonės ga
lės kontroliuoti savo likimą.

Amerikoj tapo išleista Dr. 
Kammerero dvi knygos: “Reju,- 
venation and the Projongation 
of Human Efficiency” ir '“The 
Inheritance of Acquire(T Cha- 
raeteristics”. Tos knygos su
kėlė didžiausią audrą. Vieni 
griežtai jas smerkė, o kiti gy
nė. Dr. Kammerer pasidarė 
mokslo pasauly radikaliu kulto 
vadas. Jo drąsios teorijos at
kreipė sovietų valdžios dėmesį. 
Maskvoj tapo įkurtas eksperi
mentą lės biologijos institutas. 
Dr. Kammerer buvo pakviestas 
užimti to instituto direktoriaus 
vietą.

Bet kaip tik tuo laiku Dr. G. 
Kingsley, Noble, žymus Ameri
kos mokslininkas, pradėjo Dr. 
Kammerero darbus tikrinti. 
Praeitais metais jis aplankė 
Vienną ir paprašė, kad jam bu
tų leista išegzaminuoti tą kru
pį, ant kurio kojų pirštų, pasak 
Dr. Kammerero, buvo užaugin
tos svodbinės poduškaites. Dr.

Dr. Paul Kammerero 
traginga mirtis

“Antrašas l)arwinas”. — Dr. 
Kammerero įgytų ypatybių 
paveldėjimo teorija.—Jo eks
perimentai.— (itnčai dėl tos 
teorijos.—Dr. Kammerer An
glijoj ir Amerikoj. Dr. No- 
ble’o raportas. —Saužudystė. 
—Paskutinis Dr. Kammerero 
laiškas rusu mokslo akade
mijai.

Rugsėjo 2<l d. nusišovė plačiai 
pagarsėjęs visame pasaulyj aus
tru biologas. Dr. Paul Kamme
rer.

Jo moksliški darbai buvo pla
čiai diskusuojami kaip Europoj, 
taip ir Amerikoj. Mokslininku 
tarpe jis įgijo nemažai šalinin
ku, kurie vadino jį “antruoju” 
Daru inu”.

Bet, sako Ralpli' P. Taylor, 
menkniekis sugadino jo karje
rą. Savo teorijos įrodymui jis 
vartojo krupį. O ta teorija su
sivedė prie to, kad Įgytos ypa
tybės yra perduodama naujoms 
gentkartėms paveldėjimo keliu. 
Išegzaminavus krupio odą mi
kroskopu, tapo patirta toks da
lykas, kuris privertė paskilbusį 
mokslininką nusižudvti.

loki, trumpai suglaudus, bu
vo Dr. Kammerėro gyvenimo is
torija. čia Lūs ne pro šalį pri
minti ir tai. kad jis keletą me
tu dirbo kartu su Dr. Eugene 
Steinacb’u pagarsėjusiu atjau
ninimo operacijų išradėju.

Kada Dr. Kammerer pradėjo 
skelbti savo teorijas, mokslinin- 
kai atsisakė jas net rimtai svars
tyti. liek jos buvo drąsios ir 
m paprastos.

lo svarbiausi teorija buvo 
ta, kad gyvūnai paveldi savo 
tėvu įgytas ypatybes, .lis tvir
tino, jog eksperimentai, ku
riuos jis padarė Vienuos labo
ratorijoj, knotikriausiai tą teo
riją patvirtina. Esą laboratori
joj jis permainęs salamandrų 
spalvą, pripratinęs sausžemio 
gyvūnus pamėgti vandeni ir, 
kės svarbiausia, išauginęs ak
liems reniams akis, kurias pas
kui paveldėję jų vaikai.

Be lo, Dr. Kammerer nema
žai prisidėjo prie Steinancbo 
atjauninimo teorijos išpOpulari- 
zavimo. Sakoma, kad Dr. Stein- 
ach savo darbuotę rėmė Kam
merero išradimais biologijos sri
ty i-

Vienas labiausia dėmesio at
kreipęs eksperimentas buvo pa
darytas su krupiu (rupūže). 
Krupis veisiasi vandenyj, bet 
kiek paaugėjęs beveik visą sa
vo gyvenimą praleidžia ant 
sausžemio. Kada patelka pade
da kiaušinius, tai krupis-patinas 
prilipina juos prie kojų ir eina 
į vandenį. Ten iš kiaušinių iš
sivysto varliagalviai, kurie, kaip 
tik kojos išauga, eina gyventi 
ant sausžemio.

Dr. Kammerer tvirtino, jog 
vienus krupius- jis pripratinęs 
veistis ir gyventi vandenyj, o 
kitus— sausžemyj. Kai krupiai 
negalėdavo vandens pasiekti, 
tai jie priversti buvę veistis 
sausžemyj. O jų vaikų vaikai j 
vandenį visiškai ir nebeeidavę 
veisimosi tikslais, nors prie van
dens prieiti jie galėdavę Kuo
sai.

Tų eksperimentų rezultatas 
buvęs toks, kad įgudę sausže
myj veistis krupiai visai prara
dę paprotį nešti kiaušinius į 
vandenį, o pas vandenyj gyve
nančius krupius-patinus ant 
pirštų atsiradusios taip vadina
mos svodbinės paduškaitės, ku
rios duoda jiems galimybės ge
riau laikytis įsikibus. Paprastai 
krupiai tų paduškaičių neturi; 
jos užtinkama tik pas vandenyj 
gyvenančias varles.

Tie Dr. Kammerero tvirtini
mai sukėlė karščiausių ginčų 
mokslininkų tarpe. Kaip Ame-Hans Przibrgm iš Vienuos kar-

♦

Harry Hondini, garsiausias pasaulyj magikas, kuris spalių 
31 d. numirė Detroite.

tu su Noble egzaminavo tą spe- 
cimeną.

Grįždamas į Ne\v Yorką, Dr. 
Noble pasiėmė dali specimeno 
su savimi, kad galėjus jį tinka
mai išegzaminuoti savo labora
torijoj.

šių metų rugsėjo 7 d. žurnale 
“Nature” pasirodė Dr, Noble 
tyrimo daviniai, kurie susivedė 
nrie lo, jog mikroskopas parode, 
kad poduškaičių spalva buvo ne 
natrralč, o nudažyta tam tikru 
rašaiu. I as rašalas esą didžiau
siu atsargumu įleista po oda.

Iš to raporto raporto kito
kios išvados ir nebuvo gali
ma padalyti, kaip tik tą, 
’og Dr. Kammerer suklas- 
tavo eksperimentą, kuriuo jis 
bandė ‘savo teoriją patvirtinti. 
Liesa, Dr. Kammerer turėjo 
daugiau speciinenų, kurie laike 
kai o dingo. Pas ji pasiliko lik 
1’otcg.rafijos. Bet po tokio at
sitikimo, kas gi panorės foto
grafijomis tikėti?

Dr. Noble savo raporte al- 
asakojo lik faktus. Tik vienoj 

vietoj jis sako, kad negalįs su
prasti, kaip biologai galėję tas 
svodbinės paduškaitės priimti 
Tž gryną pinigą.

“Nature” tilpo ir Dr. Hans 
Przibram’o paaiškinimas. Dr. 
Przibram sako, jog specimenas 
buvęs tris kartus nuvežtas ' 
Vngliją, kur jį egzaminavo žy
nius biologai. Tie biologai jo
kios klastos nepastebėję. Bet 
kadangi specimenas pradėjęs 
nebetekti savo ypatybių, tai esą 
gal kuris nors Dr. Kammerero 
įsistentas savo iniciatyva ir į- 
'eidęs rašalą.

Rugsėjo 21 d. netoli nuo Vien
uos Dr. Kammerer nusižudė, pa
leisdamas sau į galvą kulką. 
Taip užbaigė savo gyvenimą 
“antrasis Darvvinas”, turėdamas 
✓os 10 metų amžiaus. Savo 
knygas jis paliko Maskvos uni
versitetui, o kūną paskyrė Vien

Stephen ir Hugh Babbit (St. Augustine, III.), kurie sakosi 
esą seniausi dvynukai dalyvavę civiliame kare. Jie dabar yra 82 
metų amžiaus.
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uos anatomijos mokyklai.
Kuriam laiku praėjus, “Prav- 

doj” tilpo sekamas Dr. Kamme
rero atsiveikinimo laiškas, adre
suotas mokslo akademijai:

“Brangus draugai:
“Jus, be abejonės, žinoti', kad 

Noble’o puolimas Londone yra 
atkreiptas prieš mane. Puoli- 
nai yra paremti Noble’o tyrimu 
Vienuos Biologijos Institute 
mano specimeno. kurio randai 
jau gerokai sutrūnijo. Svarbiau
sias apkaltinimas yra tas, kad 
išblukusios apie randus dalys 
•;ap<>, gal būti, tušu [China ink] 
mdažytos. Iš to pats savaime 
išplaukia papildymas prigavys- 
tės, dėl kurios greičiausia aš 
vienas ir tebusiu kaltinamas.

“Perskaitęs kaltinimus, aš 
išegzaminavau specimeną ir su
radau, jog’ Noble’o pareiškimas 
atatinka tikrenybei. Aš taipgi 
suradau, kad mano negyvųjų 
salamandrų kai kurios odos vie
tos buvo tušu nudažytos. Kas 
buvo užinleresuotas tų falsifi
kacijų papildymu, galima tik 
sjylioti. Bet nėra mažiausios 
abejonės, kad tuo bildu ant vi
so mano gyvenimo darbo tapo 
mestas apgavystės šešėlis. Nors 
tos klastos padaryme aš nesu 
kaltas, vienok nesijaučiu galis 
uriimti jūsų nominaciją. Dau
giau to, po destrukcijos viso 
mano gyvenimo darbo aš nebe
matau galimybės- ilgiau begy
venti. Aš turiu vilties, kad ry
toj turėsiu pakankamai drąsos 
ir pasiryžimo užbaigti savo su
irusį gyvenimą”.

Su Dr. Kammerero mirtimi 
pasaulis neteko vieno žymiau
sių biologų, kuris tikėjo įgytų 
ypatybių paveldėjimu. Gal tik 
’>o kelių metų tepasiseks patir
ti tikrą teisybę apie Kammere
ro eksperimentus. Surasti tei
sybę bus galima tik tada, kai 
tie eksperimentai taps pakarto- 
i ir patikrinti.— K. A.

Vokiečių rašytojas Fridric
has Šulcas (1762—1798) vienoj 
savo knygų, “Reise eines Llv- 
landers durch Polen”, aprašo 
savo kelionę 179.3 m. iš Ry
gos j Varšuvą. Keliaudamas 
per Lietuva, savo knygoje ke
lias dešimtis puslapių paskyrė 
ir musų tėvynės aprašymui, 
labai charakteringai nupiepda
mas la liūdnų būklę, kurioje 
Lietuva anuo metu buvo įklim
pusi, savo valdovų- -''ii’enl'č- 
liisiu magnatu ir li.tj iru -j- 
slumta. 1793 meta’ jvyko 
antrasis Lietuvos-- '/niij >s 
vidstvbiu i> da'lnimo'*, lodei 
Šulco užrašuose vien..r kilur 
jau m.nimi ru ai, tuo laiku 
Lietuva okupavę.
Susi damas uriim m .ik mies* 

lelii. .? ču (Uis p Ino I etuvos. 
vaizd ' u neš,i nepalėio tr 
m lė daug ausiu lik neigiamas 
miesto gyvenimo puses, tačiau 
vis dėlto įdomu pasiskaihti 
svetimšalio įspudžius Lieluvoje 
prieš 132 su puse melu.

Kelmė, .pirma lietuvių sody
bų, yra tik kaimas, prie kurio 
pastatytas Kurlandijos sieną da- 
bo’antiems sargams namukas, 
čia jau viskas kitaip, nors tik 

jpu.',č myliu. skiria tą kraštą 
į nuo Kii'Tmdi Į<-s Gausus kry- 
i žiai su Kristaus kančiomis skel
bia, kad lai katalikų šalis; di
deli kaimai nusako kitokį žmo
nių gyvenimo susitvarkymą; 
kalba, kitokia žmonių išvaizda 
-ir tai skirtinga. Net pašto 

tarnautojai ir vežėjai ne taip 
savo pareigas atlieka, kaip kad 
Kurlandijoje. Kurlandijos 
paštininkas buvo švariai apsi
taisęs, arkliai jo gerai pašerti, 
didelio ūgio ir stipi’us; lietuvis 
gi paštininkas aukštas, lieme
ningas vyras, dėvėjo seną, lyg 
vienuolio, sermėgą, alkūnėse 
kiaurą ir buvo nekalbus, savy 
užsidaręs. Kurlandijos vežėjas 
luįėjo paprastą ragą Irimituoti, 
o lietuvis mažutį plono balso 
varinį trimitą. Nežiūrint to vi
so, jo mažučiai a: kliukai, visų 
’aiką zovada lėkdami, daug 
greičiau mane į Joniškį atvežė, 
negu tai butų padaręs kuriam 
dieti4.

Joniškis maža Kuo skirias’ 
nuo kaimo; gal tik tuo, kad 
gyyentojų daugumą sudaro žy 
dai. Visi namai vieno aukšto 
ir prakiurusiais šiaudiniais sto 
gaiš. Miesčiukas pagarsėjęs 
arklių turgais, kurie čia būna 
kelis kartus metuose.

Dievo namai, kiek man leki 
matyti, daugumoje žemi, <sen: 
mediniai jr kai kur net taip pat 
kiaurais stogais.

Iš Joniškio į Menkučius jnis 
trečios mylios. Kelias buvo 
lygus, o žemė aplinkui gera 
Važiuodamas per didelius- kai
mus, kiekviename jų mačiau 
daug kryžių, gerokai apleistų, 
pusiau supuvusių, nors labai 
dailia ornamentika papuoštų.

Šiauliai Lietuvos miestų tarpų 
skiriasi didumu, o iš tolo net 
gana įspūdingai atrodo. Baž
nyčia murinę, o viena gatvė 
net išgrįsta. Namukai visi me
diniai ir lik galai jų, atkreipti 
i gatvę, turi murinės .sienas. 
Šiauliai apgyventi amatninkv 
ir žydų pirklių. Turgavietė 
labai didelė, vienoje pusėje pui
kiais mūriniais namais apsta
tyta. Kairėje pusėje netvar
kingai išsimėčiusios žydų pirk
lių budelės, kuriose parduodama 
medvilnės dirbiniai, gelumbės, 
stiklas, duona ir kita. Prekės 
pigios. Bendrai, mieste gal 
trys šimtai namų ir grįčių, o 
gyventojų apiV 3.500 (Dabar 
21,387 gyv./).

Radvilišky nakvojau. Pašto 
namai pastatyti kiek toliau 
miestelio, kuris yra daug ma
žesnis už Joniškį. Anksti rytą, 
gegužės mėn. 2 dieną, išvažia
vau j Šeduvą. Kelias ėjo gra
žiais kalneliais per didelius 
miškus. Miškai labai apleisti, 
neprižiūrimi ir daro gana šiur
piai didingą įspūdį. Kelias Toks, 
kaip jį Dievas sutvėrė, nors 
abiejose pusėse lyg tai mėginta 
grioviai kasti. Šeduva— mies
čiukas visiškai mažutis, niekuo 
nežymus. Beveik visi . namai 
be kaminų.

Vienodu, mažai įdomiu ke- 

iliu, kuris į galą tik kiek pa
gerėjo, pasiekiau pagaliau Kė
dainius. Iš tolo miestas* įspū
dingas. Yra net kelios bažny
čios su aukštais bokštais. Tai 
vienas didžiausių Lietuvos mies
tų, žinomu ,numų gausumo at
žvilgiu, o ne statybos gražumu, 
nes tik trejus mūrinius namus 
jame suskaičiau.

Kėdainiuose sutikau pirmą 
kartą rusų, buftuit, gusarų, ku
rių įdegę veidai įr nudėvėti 
mundieriai rrėsenai baigtą karą 
liudijo. Kėdainiai turi maždaug 
150 namų ir apie 5,000 gyven
tojų.

Iš Kėdainių, smėlėtu keliu, 
einančiu per be galo* gražias 
apylinkes, greit pasiekiau Bab
tus. Tai didelis kaimas labai 
vaišingų lietuvy apgyventas. 
Žmonės* ča gyvena gana gerai, 
nors visi jų namai be kamjjių 
ir dėvi jie paprastas sermėgė
les, vyžas ir kalba malonia, 
nors ir paniekinta, savo lietu
viška kalba.

Važiuojant į Kauną slėniu 
prie Nemuno, labai smėlingas 
kelias buvo rąstais išgrįstas. 
Važiuoti lengva, nors- gerokai 
krato. Tokio įtaisymo dar nie
kur nebuvau matęs, gėrėjausi 
juo ir nutariau, kad šitas lie
tuvių išradimas turėtų Luti ir 
kitur smėlingose vietose panau
dotas.

Pagaliau atvykau į Kaune 
priemiesti (Slabadą), apgyven
tą vien žydų, kurių čia yra apie 
2,000. Pasistatę gražią sinago
gą, daugumoje pirkliaudami 
irba užsiėmę amatais, jie jau
čiasi čia pilnais šeimininkais, 
nes dalinai ir administracinis 
susitvarkymas jų rankose. Net 
nakties sargai - ir taf čia žy 
tiai, nors vaikščioja jie naktį 
ir. po vieną;1 knip visur priim 
;a, bet dviese, gal patys numa
nydami, kad iš dviejų bailių ga
lima pakenčiamai drąsų žmogi 
sudalyti.

Apsistojau smuklėje lame pat 
iriem iesly. Smuklė, žinoma, 
>uvo žydiška, labai nešvari, ru- 
ų keleivių apgyventa. Mačiau 
ia kelis rimtus flegmatiškus 

žemaičius, daugiau tylinčius, 
negu kalbančius, kelis girtus 
iiestiečius baisiausiu lenkišku 
argonu biaurius žodžius betau- 
i jaučius ir vieną kitą žydelį.

Kaunas--- vienas seniausių 
Lietuvos miestų. Jo galybės 
enklai—senovės tvirtovių lie
kanos, beveik visose gatvėse 
'žtinkamos. Daug musų seno- 
ės g’otiško stiliaus, priešakiais 

gatvę atsikreipę. Bažnyčios 
rgi lo paties stiliaus. Nauji 
ūmių maža. Jėzuitų kolegija 
’urgavietėje ir bažnyčia,'nors 
ie per didžiausios, bet pagirti
nų pastatytos ii' yra mieste 
gražiausi namai. Rotušė , turi 

’abai dailų bokštą senoviško 
stiliaus, kuri turgavietė tinka
mai puošia. Mūriniai namai 
ik centre, o užmiesty vis mo
liniai, senovės- miesto mūrų lie

kanų tarpe priisglaudę. Tos lie
kanos aiškiai nusako, kad se
novėje Kaunas buvo daug di
lesnis, gražesnis ir didesniu 
žmonių skaičiumi apgyventas. 
Burmistras, paklaustas, pasakė, 
kad Kaune yra iki 400 namų ir 
apie 4,500 gyventojų (dabar 
92,500 gyv.).

Kaunas guli labai gražioje 
vietoje, slėny, dviejų upių ap
juostas ir aukštokų kalnų, miš
kais apaugusių, pavėsyje pasi
slėpęs.

Pagaliau miestas pagarsėjęs 
puikiu medučiu. Liepiniu vadi
namu.

Gal pusė valandos kelio nuo 
Kauno reikia keltis keltu per 
Nemuną. Kėlė žydai, o juos 
ragino storoka lazda apsigink
lavęs, rusas kareivis. Mane jie 
greit perkėlė, nes rusas tikė
josi gauti dovaną; ir gavo.

Persikėlus per Nemuną, ke
lias keliasi į kalną, miškais* ap
augusį.

No. 262

Toliau, kaip ir visur Lietu
voje, kelias labai blogas, tuo la 
biau, kad nusileido į slėnį, van
deniu apsemtą. Vienoje vietoje 
buvo toks liūnas, kad net per
važiuoti negalima buvo.

Todėl per važiavo tik vežimas, 
o aš, savo daiktais nešinas, tu
rėjau apeiti aplinkui. Daiktus 
nešti ir vežimui per liūną per
sikelti padėjo vieliniai gyven
tojai, lietuviai. Buvo jų trys. 
Du dirbo ramus, o trečias vis 
dairės aplinkui ir pamalęs kur 
tolumoje einantį arba važiuo
jantį žmogų, Inoj bėgo į mišką 
slėptis ir nesugrįždavo iš ten, 
kol neįsitikindavo. kad kelei
vis nėra rusų kariškis.

Kaip vėliau sužinojau, šiaip 
taip lietuviškai susikalbėjęs, 
bijojo tas lietuvis rusų todėl, 
kad tie, užtikę ji kely, liepė 
surasti nuskandintą Nemune 
kardą ir įtikino, kad jei jis kar
do nesuras, lai tegul geriau ne
pasirodo, nes vis tiek užmuš.

Gal valandą sugaišęs, Jielda- 
masis per liūną, pagaliau išvy
kau toliau. Kelias kiek page
rėjo. Važiavau per kelis dide
lius kaimus. Viename jų name 
sulaikė ginkluotas, bei visiškai 
girtas rusas, kareivis. Paklausė, 
kas esu. Atsakiau, kad rusiš
kai nesuprantu. Jis norėjo įšok
ti į vežimą, bet paslydo ir išsi
tiesė purve. Vežėjas pavarė 
arklius ir girtas riteris galėjo 
man . atkeršyti tik riebiuoju 
keiksmu.

Netoli Prienų užtikau nepa- 
orastai gražias apielinkes, ku
riomis ilgai gėrėjaus. Prienai— 
panašus kitiems Lietuvos mies
teliams, daugiausia 300 namų 
didumo, čia sutikau lenkų ka
riuomenes buri, gana gerai at
rodanti.

J Gardiną,’ pernakvojęs Kry- 
ničeje, atvažiavau Le jokių nuo
tykių. Gardinas, kaip ir kitas 
Lietuves miestas Kaunas, 
taip pat guli puikiame Nemuno 
slėny. Tai jau iš tikrųjų dide
lis miestas, daugelio bažnyčių 
bokštų papuoštas. Plačiai išsi
mėtęs, marguojąs įvairiais mū
riniais rūmais: iš tikrųjų mies
tą sudaro tos pačios lietuviškos 
pajuodusios medinės trobos 
šiaudiniais stogais. Jų daugiau
sia.

Kiek toliau miesto, kalnelyje, 
pastebėjau daug rusų kanuolių, 
atkreiptų į miestą, kurios vė
liau buvo svarbiausias rusų at
stovų argumentas Gardine, Įvy
kusiame lietuvių lenkų seime.

J miestą įvažiuojama pro 
karaliaus ir magnatų ruonis, 
kurie čia susispietę krūvoje sto
vi. * Toliau pavažiavus nauju 
tvirtu tiltu, prasideda miestas, 
kuriame įvairiausios statybos 
rūmų ir paprastų dūminių gri
felių greta stovinčių pastebė
jau. Tai buvo ryškiausias ne
normalus šalies • gyvenimo liu
dininkas: ponų puikumas Lie
tuvoje ir Lenkijoje, pagrįstas 
didžiausiu paprastu žmonių 
skurdu, atvedė visą šalį prie 
pražūties. [“T-tas”].

skilbusio austrų rašytojo Jocob 
Wasermann duktė, kuri pasirin
ko sau krutamu jų paveikslų ak
torės karjerą.
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Sveikatos Dalykai
Lašo Dr. Al. Margelis

(domios žinios apie 
slogutį

• \ ;sur tas biednas velnias 
kaltas”

A nksi) buose krikščionybės 
laikuose tikėta, jog slogutis — 
tai velnio darbas. Net ir ket
virtaine šimtmetyje po Kristui, 
kuomet Oribasius ir kiti tų lai 
ku gydytojai tvirtino, kad slo
gutis yra niekas daugiau, kaip 
tik kokio nors priepuolio, ypa
čiai kvėpavimo sutrukdymo, 
reiškinys,- radosi, vis dėlto, 
žmonių, kurie dėl slogučio vel
nią kaltino. O ir šiandie dar 
pasitaiko kur-ne-kur sutikti 
žmonių, kurie, tarsi serui įpra

šąs įnamis ėjo linkui mano 
kambario, ir menkas bildesis, 
kokį jis eidamas darė, ėmė ir 
išbudino mane. Aš bandžiau 
rtsikelli, bet jėgos ir jausmai 
tarsi visai butų apleidę mane. 
Girdėjimas, regėjimas ir sąmo
nė betgi pasiliko ne sudrumsta. 
Bandžiau paraginti, sustiprinti 
;avo valią, kad galėjus raume
nis (muskulus) valdyt, bet ir 
;ėl man visai nepavyko. Dabar, 
mažiau ar daugiau susigundęs, 
stengiaus pagalbus šauktis, bet 
’uoj patyriau, kad nei burnos 
itdaryt, nei kalbėt visai nebe
galiu. O čia atrodė, jog ne se
kundos. bet valandos jau pra
bėgo. Staigus pabarškinimas į 
nano duris, veikiai šukele ma

tiniu eidami, be galo mėgsta 
jiems nesuprantamus reiškinius 
velnio darbui išaiškinti. Kas kur 
buvo n-'buvo. jeigu tik jų men
kam protui neįmanoma, tai jau 
žiūrėk, ir tas biednas velnias 
kaltas.
O ką ištikrųju slogutis reiškia?

Slogutis yra betgi tiktai la
bai gyvas sapnas, kurs dažniau
siai atsitinka dėl to, kad besap- 
nuojąs asmuo turi per daug pri
kimštą skrandį (skilvi, pilvelį) 
ir visai ne tiksliai tonais einantį 
darbą, taipgi prastą virškinimą. 
O tokiu l.udu, šiaip ar taip, 
tvarkus dangų (diafragmos) 
darbas yra kliudoma, žinoma, 
ir \ isas kvėpavimo aparatas 
(prielaisa) trukdoma. Bet gali 
slogutis pasireikšti ir dėl kito
kių priežasčių, kaip antai: abel- 
nas kūno, sąmųnės arba ir pro
to pakrikimas; rūpestis; baimė; 
gulėjimas ant nugaros (aukštie- 
nikas); gulėjimas taip, kad gal
va būna per daug žemai; šir
dies darbo trukdyrhas; kvėpavi
mo prietaisų veikimo trukdy
mus; maisto virškinimo prie
taisu (laibo trukdymas; o dėl 
to. kad kaip tik prieš naluralę 
kasmėnesine moterų liga slogu- 
tis dažniau, nei paprastai, jas I 
užpuola, lai ir spėliojama, bene 
tik jis ką bendro su ovalais 
(dictimis) turi, Gal būt. I ikrai, 
vis dėlto, nėra žinoma.

nyje veiklumo. Kitą syki man 
r vėl panašiai atsitiko. Aš esu 
inkęs manyti, kad tai dėl per- 
ddirbimo taip atsitinka. Toks 
;tovis dažnai naktiniu paraly
žium vadinama”.

%
Dažniausiai betgi slogučio 

’.tovyj būnant tenka jausti itin 
lidelė baimė ir silpnumas. Ho- 
losi, kad koks m* paprastas 
icprietelius? koks baisūnas už- 
niola; bandau šiaip ar taip gin- 
is, bėgti, bet pajunti, kad jėgų 

‘arsi visai nebėra. Baisūnais 
lažniausiai būna žmonės, žvė
rys arba ir velniai. Vienas žmo
gus, pavyzdžiui, beveik kasnakt 
sapnuodavęs, jog baisus jūrių 
arklys jam pasirodydavęs, nuo 
lidelio šmoto ledo nusirisdavęs, 

i jo lovą įšliatiždavęs, ’ tiesiog 
ant jo krutinės užsirioglindavęs, 
na. ir pradėdavęs jį sloginti. 
Kitą dažnai kamuodavęs pu
siau levas-pusiau beždžionė 
baisūnas, kurs, girdi, ant kru
tinės jam užsirsdavęs ir baisius 
savo nagus tiesiog i gerklę jam 
suvarydavęs. Moterys dažnai 
pasakoja, kad, girdi, kokia tai 
baisiai didelė ir stora boba per 
rakto skylutę jų kambarin Įlen
ki, prie lovos prieina ir prade
da jas smaugti. Kartais betgi 
pasilaiko sapnuoti, kad niekas 
neužpuola, o tiktai tenka labai 
I aisioje padėtyje merdėti. Pa
vyzdžiui, viena moteris sapnuo
davusi, kad jai tekdavę ant la-

Kaip tenka slogučio slegiamam 
žmogui jaustis?

t) kaip gauni žmogus slogu
čiui slegiant jaustis, tai, rodos, 
mes visi labai gerai žinome, 
nes vargiai nors . vienas lokis 
laimingas iš musų hcatsiras, 
kuriam nebūtų tekę kada nors 
slogučio slegiamu būti. Labai 
gražiai nupasakoja Di. \Vcloli, 
kaip jis jautėsi. kada pirmą 
karki slogutis ji slogino; “Pa
vargęs nm> skaitymo ir, reikliu 
tiesa pasakyti, protiškai ir fi
ziškai išsisėmus, pargriuvau 
skersai lovos ,kad \a, pirm pie
tų pasauks, kiškutį pasilsėjus. 
Tuoj ir užmigau, l ik ne ilgai 
trukus, tartum, kad mano drau-

paprasto, nieko v ir.šgamtiško 
čia visai nėra; kad jucdo šunies 
pavidale pasirodęs jiems vel
nias yra liktai iii pačią vaiz
duotės padarinys. -Vis (dėlto į- 
likinti baisiai išsigandusius ka
reivius jiems nepavyko, ir ka
reiviai tą naktį į klioštorių 
daugiau nebegrįžo. O kitą nak
tį kareiviai griežtai atsisakė į 
tą apleistą namą eiti; nebent, 
girdi, jie tik tada eitų, jeigu ir 
vyresnieji tonais drauge su jais 
nakvotų. Patsai Dr. Laurent 
ir keletas vyresniųjų sutiko 
drauge su kareiviais tą naktį 
klioštoriuje praleisti. Bet vos 
tik spėjus vidurnakčiui užsto
ti, kaip ėmė ir vėl koktus ka
reivių vaitojimas girdėtis. Kaip 
ir pereitą naktį, jie bėgo laukan, 
aiškindamiesi, buk didelis' ir 
jliodas šuo juos vėl užpuolęs.

šitą ne paprastą atsitikimą 
Dr. Laurent aiškina luomi, kad 
prie didelės kaitros ir ilgą kelią 
kareiviams maršuojant, šiaip ar 
taip, jų jėgos turėjo išsisemti, 
kvėpavimo prietaisus (organai) 
nailsę, o jau tada ir .slogučiui, 
girdi, juos kamuoti lengva. Be 
t<>, nesant kur kaip reikia atsi
gult, būvant nenusirėdžius, pa
galiau, tvankus oras, reikia 
tiesa pasakyti, irgi galėjo slo
gučio apsireiškimui padėti. Ga
lų gale, dar vis viesto gyvento
jų įspėjimas, jog tam name 
šmėklos dažnai pasirodą, galėjo 
slogučio prižastimi būti. O tai 
labui gulimas daiktas, juk tokis 
įspėjimas nemenkos- baimės ka
reiviams įvarė, o juk visi žino
me, kad kaip tik ko labiau bi- 
jomės, tai ir slogutis dažniau 
mus slėgiu.

Kaip žmogus atrodo slogučiui ji 
slegiant?

Ligi šiol vis kalbėjome tik 
apie lai, kaip žmogus jaučiasi 
slogučio slegiamas, dabar dirs
telėkime, kaip jis atrodo. Anot 
Ilammond, kurs-‘gana daug ši-, 
tuo atveju dirbo, lai slogučio 
užpultas žmogus lyg ir dejuoja, 
o jo veidas. kakl.Ts ir krūtinė 
parausta, šaltas prakaitas, ypa
čiai kaktą, išpila, kai kada vi
sas kūnas dreba, kvėpavimas 
trukdosi, taigi yra dabar labai 
ne tvarkus, ne lygus, sunkus, 
kartais net kriokiąs. Pulsas, 
nors dėl trukdomo ir ne tiks
laus kvėpavimo biskį šlubuoja, 
vis dėlto maža kiek, palyginus 
su dideliu ne smagumu, kokį 
tenka žmogui dabar pergyventi.

Naujų knygų iš Lietu vos-parduoda m už pušų kainos
NUPIGINIMAS TĘSIS IKI GRUODŽIO-DEC. 25 D.) 1926

“NAUJIENOS” daug knygų aplaikė iš Lietuvos — knygos {vairaus (vairlaušlos turinio. šitas visas knygas mes parduodam už pusę kainos, 
jeigu pirksite nemažesne suma $5.00. Reiškia, žemiau surašytos knygos galėsite gauti pusę kainos pigiau negu tas pačias knygas kad parduoda 
kiti lietuvių knygynai Amerikoje. šiame skelbime rasite visokią knygų: mokslinių, istorinių, informacinių, apysaką, dainų, teatralių veikalų, 
taipgi muzikalių kurinių. Visos knygos yra iš Lietuvės, išskiriant/muiikėalius veikalus. Mes skatinam “NAUJIENŲ” skaitytojus atidžiai 
peržiūrėti čia esam: knygų sąrašą, o esam tikri, kad kiekvienas iš Jūsų atrasi t daug sau reikalingų knygų. Taipgi turime priminti “NAUJIE
NŲ” skaitytojams, kad Čia skelbiamų knygą turime kiekvieno pavadinimo tiktai po 20 egzempliorių. Reikalas kiekvienam pasirūpinti, kad 
įsigijus skubiai sau reikaligų knygą, tryvena'nti toliau nuo ChicagOs pinigus už parinktas knygas prisiąskite sykiu su knygų rinknių, o gyve
nanti ( hicagoįe kviečiami pribūti asmeniškai j “NAUJIENŲ” didįjį ofisą. Ptisiųsdami knygų užsakymą sykiu pažymėkite kurias knygas iš 

kurių lx)cusų — vietų pasitikote.

Muzika 
Locus 1

MUZIKALfiS DAINOS A. BACHJLTO 
vyrų ir merginų kvartetams ....... <.....5 — Dainos

Oi Dainos — solo arba duetai ..........
Žvaigždutė ir aušta rytas — duetas .
Oi Laisve —
Piemenėlis -
Myliu — mtšram kvartetui arba korui,........................
Audra Prieš Dienų —1 solo ...................’..... .’....................
Naktumas — dAetaš ........................................................

MUZIKALfiS DAINOS L. EREMINO
Vienoje apdarytoje
.................................... 1.50

— miš ra m kvartetui arba korui . 
duetas ..................................

Muzikales dainos įvairiems balsams 
knygoje ...............................................

MUZIKALfiS DAINOS 
toli nuleista ............... T..........................

Eisiu j girelę ir ui, ui, dieve ...................
Asperges Me .............................-..............
Aš pas tėvelį ir Močiutę mano .... .... ......
Mergvakario daina ir Tėvelį, teveli 
Močiutė miego noriu ir Ei varge, varge

KELPŠO
Aš

LANKELIO
Nauji laikai jau atėjo ...........................................................................
Žiema ir giria ........................................................................
Aušta* aušrelė — duetas ......................................................
Gegute ir našlaitė — merginų duetas ..............................
Jaunystės Nelaimės ir Saulė Teisybės ..............................

MUZIKALfiS DAINOS M. PETRAUSKO
Saulelė Raudona ......................................... '.........’.................
Jojau Diena ....... ....... ...........................................................

MUZIKALfiS DAINOS ST, ŠIMKAUS'
Ne dėl tavęs aš mergelė .....................................................
Sunku man gyventi ..............................................................

....
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..... F5 
.... 50 
.... 50

. 1.00

.... 30

.... 30
.... 30
.... 30

30
30

25
20
20
25
25

.... 50 
. .. 40 
... 40 
.... 50 
.... 60 
... 30 
.... 25 
.... 40 
.... 40 
.... 40 
.... 40

Era mano brangi ...............................................
Pamylėjau vakar ......... ..................................
Gailesčio Giesmė .................................................
Važiavau diena ir vai žydėk balta obelėle ....
šia nedėlčlę — 4 -mišriems balsams ................
Vai kad aš jojau ir šėriau žirgelį ...................
Kareivių daina — vyrų korui ......................... .
Vai tu žirge, žirge ir Pc tamsių naktelę ........

Musų Teatrui
Teatrų sezonas jau prasidėjo . Teatralės draugijos ieško tinka

mų veikalų lošimui. I’ertat, mes čia pasiūlome 22 veikalus skirtin
gais užvardžiais ir turiniais. Visų čia siūlomų veikalų turime po 
gana mažų skaičių, nemanome, kad visų reikalavimų patenkinsime, 
bet kurie pasiskubins tie gaus tikrai.

Lotus I
Ant Dugno — Masini Gorkio, pUsl. 96 .....................
Sigutė — Vuduno. Komedija, puslapių 32 .................
Jonukas — Vydūno. Komedija, pusi. 64 ..................
Prabočių šešėliai Vydūno, pusi. 182 ............................
Jurų Varpai — Vydūno, pusi. 126 .................................
Amžina Ugnis — Vydūno, pus. 326 ............................

Locus II
TėVyške —- Vydūno, pus. 52 .............................. ...........
Piktoji Gudrybe — Vydūno. Komedija, pusi. 52 ......

.....  80
...... 40
.....  40
... 1.50

90
... 1.50
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....  30

....  40

....  40

.... 80 
.... 75 
.... 20

Chestcr C. Kempley, San 
Diego, Cak, prokuroras, kuris 
yra kaltinamas paėmimu $40,- 
000 kyšio. Už tą kyšį Kempley 
žadėjęs paliuosucti stambu pra

bai aukšto stiebo būti ir baisiai 
bijoti, kad nerupuolus. O kita 
sapnuodavusi, jog kokia tai ne
matoma jėga per rakto skylutę 
ją traukdavus.

Dr. Lalu cnt o žingeidus 
nupasakojimas

Labai įdomų atsilikimą pa
duoda Laurent, kuriam* teko 
cbirurgo-majoro pareigas armi- 
i< j < iii. Apie astuoniems šim
tams kareiviu ivikėjo gana sku
biai marguoti bemaž keturias- 
desimts mylių. Jie išėjo vidur- 
rukl> ir ant rytojaus septintą 
valandą vakare buvo jau vie
toj. Diena buvo baisiai karšta, 
atsilsėti gavo jie labai mažai, 
taigi visi buvo nuvargę, nusil
pę ir išglebę nuo kaitros. Ka
dangi jie iš toliausiai atėjo, tai, 
suprantama, tik prasčiausi ba
rakai (kazarmcs; dėl jų telikę 
buvo. Vietos ankšta, oro maža, 
nei pasikloti nei užsikloti nebu
vo kuo. Apie nusirengimą lo
dei nė kalbos negalėjo Luti. O 
namas buvo senai apleistas 
kliošlorius. Vietos gyventojai 
spėliojo, pranašavo, jog karei
viai negalėsią jame nakvoti, nes. 
girdi, dvasios, šmėklos dažnai 
jame pasirodą. Žinoma, vyres
nieji .iktai juokėsi iš t•>. Bet 
kaip ir jie patys nustebo, kada 
apie vidurnaktį stačiai baisus 
visuose kliošloriaus kampuose 
vaitojimas ir riksmas pasiro
dė o išsigandę kareiviai visi 
urmu vertėsi laukan. Kliausia- 
mi, kodėl taip daro, atsakė, kad 
velnias tuose namuose gyvenąs, 
kad jie matę, kaip jis (velnias)’ 
didelio, juodais ilgais plaukais 
sunio paveiksle atėjęs, ant jų 
krūtinių užgulęs ir ėmęs juos 
slėgti, o paskui, - tarsi vienu 
akies* mirksniu, dingęs. Vyres
nieji tik juokus iš to darė, ir 
drebančius iš baimės kareivi* s 
bandę įtikinti, jog tai niėko ne

Reikalaudami

RAKANDŲ
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Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagojc,
THE PEOPLESI URNITURE ( O.

Visuomet šmse Krautuvėse esti pla 
us' pasirinkimas Naujausių Muilų — 

<erej<iiio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi 
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekes užtikrintos, Kainos prieina 
cqob. Patarnavimas mandagus; Leng 
/i mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Dideles Krautuvės
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Ragana — Vydūno, pusi. 40 .................................i.......................................

Vergai ir Didikai — Vydūno, pusi. 126 ............................
Musų Laimėjimas — Vydūno, pusi. 48 .............. !.................
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. —'Monologai, pusi. 23 . 
Mano Taurė — Vaičiūno, pusi. .124 .....................................
Gyvenimas 
Pančiai — Pačkaukaitės. (Komedija) .............................
Rytų Svečias — Puidos, pusi. 56 (Komedija) ..............
Stepai — Puidos. Komedija, pusi. 60 ............>...............
Komedijos — Čiurlionienės, pusi. 155 .............................
Nugalėtojai — Merė. Komedija, pusi. 69 .....................
Milda Meilės Deivė — Vaičiūno, pusi. 67 .....................
Laumės — Rūtos, pusi. 127 ............................................

Locus III
Dainų Dainos ir Dainelės

čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių dainų, pertai, verta 
šių dainų ,visiems dainų mylėtojams įsigyti. 
Brėkšta — M. Vaitkaus, pusi. 38 ........
žiežirbos — Liudos Giros, pusi. 109 .....
CiC, Paklausykite, pusi. 190 ................
Didvyriai —: Mikuckio, pusi. 32 ............
Šviesus Krislai — Vaitkaus, pusi. 111 . 
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190 ........
Musų Vargai — Maironio, pusi. 151 .....
Jaunoji Lietuva — Maironio, pusi. 131 .............................................. 75
Ks. Vanagėlio raštai — dainos, eilės, pusi. 188 ....................................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudebj — Liudo Giros, pusi. 144 ....... 60
Eilaraščiai — Kazio Binkio, pusi. 50 ..........................   25
Saule ir Smiltys — Balio Sruogos, pusi. 156 ....’....................................65
Deive iš ežero — Balio Sruogos, pusi. 31 ..............,........................... 15
Tėvynes Keliais — Liudos Giros, pusi. 64 .......................................... 40
Vasaros šnekos — Tyrų Duktes, pusi. 82 .......................................... 35

Tetro Armino raštai — eilės ,dainos, pusi. 60 .................................. 30
Homero — Odisėja, pusi. 291 ............................................................. 1.25
Janonio raštai — eilės, dainos, pusi. 112 .............................................. 50
Vainikai — telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykių autogra

fijos ir paveikslai, pusi. 230 .............................................. 1.50

Locus IV 
Mokslinės, Istorinės ir Šiaip Įvairaus 

. Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite Čia esamas 

knygas, o nėra abejonių, kad susirasti sau daug naudingų knygų 
Šiame sąraše. 
Slaptingoji Žmogaus Dijlybč — Vydūno, pusi. 61 ........
Dainos Keliais — Biržiškos, pusi. 114 ...........................
Lietuvos — Lenkų Ginčas — P. Vileišis, pusi. 88 ........
Kaip Gyvenu Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ........
Lietuvių Senovės Bruožai — Klimo, pusi. 169 ..............
Pasikalbėjimas Apie Daugų jr Žemę. Su paveikslais . 
Mirtis ir Ka 
žeme
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir tt., pusi. 46 ............................
Žmonijos Kelias — Vydūno, pusi. 52 ...,............................................
Laiškai*Vartotojams — M. Cheisino, pust. 415 ............ ........... ........
Lietuvos Ūkis Rimkos, pusi. 133 ............ ................................  ..................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos Paveiksluota, pusi. <35 ............. ....'
Lietuvos Žodis — Tumo, pusi. 64 ..................... ..................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metu — Biržiškos, 

puslapių 7(J*....      ......
Iš Gamtos Mokslų — Ledaus’o. Su paveikslais, pušį. 80.............
Paklydėliai — Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33 ..........
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose —► Dr. Moulen

Rz.,* puslapių 105 ...................... ...... ..............................................
Kaip gyventa musų senelių prosenelių.— Lunkevičiaūs. Su pa

veikslais) ................................ ......y.............. ........... ... ......... ....
Pirmieji Gamtos Pasakojimai —‘ Vegnerlo, pusi. 13« (su pa- 

•> Veikslais) ........ ......... .......................... .......... ;................. '
Lietuvos Žemės valdymo istorija — Klimo, pusi. '65 ....,..............

A

Feldmano, pusi. 147 ......

Toliau ? - 
- Lunkcvjčiuus.

Viduno, pusi. 48 ....... .
Su paveikslais, pusi. 48

F!

.... 1.00 

...... 30 

......  30
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......  90
35 
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......  50

... 40
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.. 40

Lotus V
Gimdymo Slėpiniai — Vydūno, pus. 101
Muravjevo Laikmetis J— Klimo, pus). 27 ..........................
šiltieji Ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi. 67..............
Kaip gyventa musų senelių pronenelių — Lunkevičiaūs. Su pa 

veikšais ..................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp, 
Vokiečių Kūrybą — Prof. Heinerrųino, pusi. 287 ...........................
Kovo 20 Diena — šerno. Su paveikslais, pusi. 139
Laukuose ir Pievose — Vegnerio. Su paveikslais, pusi. 119 ....
50 Pamokų iš gamtos mokslų — Ledou.so. Su paveikslais 

puslapių 107 ...........................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikiais, pusi. 126

Locus VI
Palydovas — Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam j Lietu

vą. infomacijų knyga apie Lietuvą. Su Lietuvos žemlapiu. 
apdaryta, puslapių 111 .................................................

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 .......................
Geologiniai tyrinėjimai — prof. Jodelės, pusi. 108 ...’..............
Duonelaičio raštai, putei. 117, apdaryta....................................
Lietuvos Dainų literatūros istorija — Biržiškos, pusi. 118 .. 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta ............................
Pasakos — Nepasakos — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38 . 
Tautos Gyvata — Vydūno, pusi. 150.........................................
Žemo pasaulio erdvėje — Recluso. Su paveikslais, pusi. 63 ......
Visumos Sąranga — Vydūno, pusi. 32 ....... . ......................................
Dainų atsiminimai — Biržiškos, pusi. 142 ..............Z,........................
Kelią tiesiant j-Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40 .........................
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiksluota, 

puslapių 47 ..............................................................................
Bolševizmas ir Socialdemokratija —• Bauer, pusi. 141 .................
Auklėjimo Mokykla — Jurgino, pusi. 99 ........................................

* Locus VII
Apysakos, Pasakos, Legendos — Geresni I" 

Musų RašėjŲ Originalai, bei Vertimai 
iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai — Vaišganto, pusi. 291 ................
Lazdynų Pelėdos — 15 apysakų, pusi. 252 .........
Lazdynų Pelėdos — 26 apysakos, pusi. 252 
Algimantas — Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) 
Vinco Krėvės — 10 apysakų, pusi. 227 ............
Gyvenimo Akordai — Vaidiliutės, pusi. 160 ......
Vaišganto raštai — daug įvairių skaitymų, pusi. 
Sulaukė — Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ..........
Rambyno Tėvynė — Rusecko, pusi. 64 ..............

Locus VIII
Bludas — Dobilo, pusi. 428 ....................... ............
Pajudinkime Žemę vyraų pusi. 1J6 .....................
Putino — Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi
Putino — Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

puslapių 217 ...............................................................
Marike — Vargšo, pusi. 60 .........................................................
Dykumose ir Giriose — Sinkevičiaus, pusi. 416 (2 tomai) ... 
Šimtas Apysakų —• Schmito. Su paveikslais, pusi. 136 .......
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus — Buracevska, pusi. 161 
Sunkiausiais Laikais — Rucevičis, pusi. 123 ..........................
Septynetas Pakartųjų — Andrejevo, pusi. 56 
Kada Rauda Siela — Vaideliutė, pusi. 123 .............................
Mano Poilsis — Mašioto, pusi. 63 ..........................................
Gera Galva — Žemaitės, pusi. 40 ................... ,........................
Bramizmo Stebuklai — Gotjes, pusi. 77 ..................................
Devynios Pasakos — Giedriaus, pusi. 81 ..................................

Locus IX
Žvirbliai — Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42 ..............................
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta ......
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias — ' 

veikslais ........................:...............
Žiema ir Vasara — Mašiot. Su paveikslais, pusi. 31 .........
Mano Dovanelė — Mrišioto. Su paveikslais, pusi. 29 .........

/Medelis Plačiašakis — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50 
Krislai, puslapių 59 ..................................................................
Lakštingala — šalčiaus. Su paveikslais, pusi. 28 .............
Iš Prūsų Lietuvos- Gyvenimo — Gudaičio.

puslapių 68 ...................................................
Gamtos Pasakos — šalčiaus. Su paveikslais, pusi. 42
Pasakėlė — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 ...............
įvairus Apsakymėliai — Biliūno, pusi. 64 .......................
Kaulo Kimeklio — Pasakos, pusi. 32...................... ,...........
Kas Teisybe, Tat ne molas — Aišbės, pusi. 63...............
Padangėse — Sakalo ir Dosaičio, pusi.
Karo Takas — Reido, pusi. 190..............
Į Laisvę — Rusecko, pusi. 32..................
Biliūno raštai, pusi. 143 ..........................
Žydrasis Paukštelis — Meterlinko, pusi. 
Jurų Svyturis — Sikevičiaus, pusi. 39 .... 
Apie Lietuvių Senovę — Mašiotas, pusi. 
Pasakos — Tolstojaus, pusi. 39 ..,...........
'Trys Pasakos — Giedriaus. / Su paveiksi 
Keturi Draugai — Evaldo, pusi. 54 .......

. Locus X
Gramatikos, Vadovėliai, Žodynai ir

Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Rekalui
Lietuvių Kalbos Gramatika — Rygiškių Jono, pusi. 280 
Lietuvių Kalbos Gramatika — Damijonaičio, pusi. 166 .. 
Vargo Mokykla — Jablonskio. ‘ 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. 
Vaikų. Darbymečiui — MurKos.
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis III, pusi. 280 L50 
Lietuvių Kalbos Žodynas — Būgos, pusi. 80 .............................
Aritmetikos Uždavinynas — Mašioto. Dvi darys, pusi. 177

• Aritmetika — Busflo. 5 dalys, pusi. 525 .................................
Aritmetikos Teorija — Smetonos, pusi. 139 ..............................

Locus XII
Mokslinės ir Įvairios Knygos

Gapita ir jos reiškiniai - Tropanovskio. 4-se dalyse, pusi. 3(13 
Organinė Chemija — Ruko, pusi. 384, apdaryta .............
Stebuklai ir paslaptys —Rubakino. Paveiksluota, pusi. 240 
Fizika — šakenio, pusi. 472, apdarytu.............................
Ūkininkui Dangus
Kraujo Lašo Kelionė — Osiopovskio. Su paveikslais, pusi. 79 ..

3 da

Naruševičius, pusi. 31

A 75
.40

PINIGUS UŽ PASIRINKTAS KNYGAS

1.00
25
40

............................................ 45
Janulaičio, pusi. 218 .. 90

60

40
60

.... 90
60

1.00
.... 20
. 1.00

40
30
50
30

35
40
40

apdaryta ....

224 ............

.....  05 
...... 1.00 
.......  1.00 
.......  2X)0 
...... 1.00 
......... 75 
..........  75 
..... v. 45 

...... 35

....... 1.75

.......... 60
. 256 ........... ...... 1.00

eilių, 
....... 1.00 
........ 20 
....... 1.50 
.......... 60 
........... 75
........... 50 
...... . 60 
........... 60 

......  30 
.......... 10 
.......... 40 
...........  30

............................................... 1.25
Mašioto, pusi. 43, su pa-

30
20
25
40
30
30

47

Su paveikslais
40
20
30
30
20
30
75
90
20 
90
40
20 
20 
20

.... 20

šiaip

1.50 
.80 

Dvi dalis, pusi. 542 ................... 3.00
Su paveikslais, dalis 1, pusi. 180 .... 90
Su paveikslais, dalis II, pusi. 319 1.50

Metorcolojfija, pusi.

... 2.00
... 1.00
... 2A0
...... 75

2.IMI 
3.75 
1.25 
3.50 
.. 75 
.. 60

Gamtos Mokslo Vadovėlis — Trojanov.sk io. Su paveikslais, 
lys, puslapių 581 ..........................................................

L'ctuvos Įstatymai, pusi. 1031 ......... ....... ........................  ..................
Vienuolio Raštai, pusi. 348 ..........................................................
Dainavos Šonų žmonių padavimai —Krėvės, pusi. 152
Dykūnuose ir giriose — II. Sinkevičiaus, pusi. 119 (2 dalys)
Lietuva Paveiksluose — 60 atviručių. Tinkamos rašyti į draugus 1.75
Vilniaus Albumas ..................................u...........................   4.00

4.<H) 
2.00

2.00

Locus XI
Paveikslai

RAFAEL1S, jo biografija ir 10 jo garsiųjų paveikslu. Paveikslai 
varsuoti. Kaina ..........................................   $2.00

FE UER BACHAS, jo biografija ir 12 jo garsiųjų paveiks’ 
veikslai varsuoti. Kaina

MALONfiKITE SIUSTI SEKAMU ADRESU:

$2.00

1739 SOUTH HALSTED STREET, ______ . CHICAGO, ILLINOIS
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Trojanov.sk


NAUJIENOS, Chicago, m

Metrikacijos Reforma
l‘*L. ž.”] Nors metrikų ve

dimo srity reformos reikalas 
jau senai yra pribrendęs, tačiau 
krik. deni. esant valdžioj, jie 
kiek galėdami tam reikalui 
priešines, bijodami gimusių ir 
mirusių registravimą atiduoti j 
atatinkamas valdžios įstaigų 
raukite.

Minima islatvma Vidaus Rei
kalų ministerija
ruoštis ir Ministerių 
priėmus, jis atsidurs 

šiuo Įstatymo 
susilažinti.
1. (ominio metrikai

jau yra pa- 
Kabinetui

\ erta
projektu

yra sakoma, kad gimimo 
visi kū

gi m ę Lietuvoj ir jūrių 
laivuose, plaukiojančiuose su 
Lietuvos vėliava.

Pavainikiams vaikams duoda
ma motinos pavarde; pames
tiems kūdikiams metrikų vedė
jas duoda pavardę savo 
žiūrą, bet nejuokinga ir
tariančią trečiųjų asmenų 
plačiai žinomų pavardžių.

Vedimo metrikai

čia 
metrikuosna Įrašoma:

nuo- 
nei-

n

venimo vietos, savo norą. Kaitų 
Įteikiama šie dokumentai; a) 
gimimo metrikai; b) tėvų arba 
globėjų sutikimas: c) asmenys, 
kurie buvo vedę —mirimo ar 
persiskyrimo pažymėjimą; d) 
gydytojo liudymą, kad neserga 
venerinėmis ligomis; e) jei įta
riamas vienas iš jaunavedžių 
psichine liga sergant— irgi gy
dytojo liudymą.

Paskelbimas daromas abiejų 
jaunavedžių gyvenamose vietose 
iškabinant skelbimą 2 savaičių 
laikotarpy metrikacijos punk
tuose.

Suinteresuoti asmenys, kurių I 
i teisės šiomis jungtuvėmis gali 
būti užgautos, o taip jau visos 
valstybinės Įstaigos’ ir atskiri 
piliečiai, kurie žino paskelbtųjų 
asmenų tarpe bet kokias klintis 
per tą laikotarpį paduoda vie
nam iš metrikacijos punktų, 
kuriuose skelbiama pareiškimą.

Punkto vedėjas radęs parieš- 
kinią pamatuotu, praneša apie 
lai jaunavedžiams

Praėjus nustatytam paskelbi
mo terminui ir nesant pamatuo- - 
tų pareiškimų dėl moterystėsVedimo metrikai surašomi

tuojau po jungtuvių apeigų at-l kliūčių arba jei juos
likimo.

Jungtuvių faktas pažymimas 
gyvenimo užrašuose, todėl punk
to vedėjas, sujungęs jaunave
džius ir surašęs vedimo aktą, 
kitą dieną praneša atatinka
miems metrikų vedėjams ir Vi-: 
daus reikalų ministerijai, kurie • 
vedimo faktą pažymi tų asme
nų gimimo metrikuose.

Mirimo metrikai rašomi pa
prastai į knygas, o nelaimingais 
atsilikimais sustatomi dar ir 
aktai

Įstatymo projekte plačiau kal
bama tik apie jungtuve

Pirmiausia kalbama 
jungtuvių kliūtis, štai j 
klinčių, numatytų civiliais įsta
tymais dar ir kitais atvejais 
draudžiamos jungtuvės: a) gi
minėms tiesioginėj linijoj visiš
kai. ir šalutinėse linijose ligi

apie
Be

vedėjas rado nepamatuotais, da
ro nutarimą ir išduoda jauna
vedžiams liudymą, kad susituo
kimui jokių kliūčių nėra.

Remiantis šiuo liudymu mi
nėti asmenys turi teisės 2 mėn. 
laike susituokti bet kuriame 

j metrikacijos punkte.
Norį jungtis pas dvasininkus 

ten pat atlieka skelbimus'.
Jungtuvės

Jungtuvės atliekamos metri
kacijos punkte ar pas dvasinin
kus.

Punkto vedėjas ar dvasinin
kas, jei jiems yra žinomos tei
sėtos kliūtys, nejungia.

Jungtuvės atliekamos daly
vaujant po 2 liudininku iš kiek
vienos pusės.

Punkto vedėjas jungtuves 
lieka visai punkto buvienėj;

at-
ki-

Kuniu, 
na,

moti-
podukra, pamote; 
žentui su žmonos

marčiai su savo vyro tėvu, 
; tos jungtuvės butų daro

mos po mirties ar persiskyri
mo; c) Nepilnamečiams be tėvų 
ar globėjų sutikimo; tėvams ar

mą be svarbios priežasties, jį 
gali suteikti Vidaus reikalų 
ministeris; d) Psichinėmis ir ve
nerinėmis ligomis (limpamoj 
stadijoj) sergantiems; e) Mo-

mo. jei nepraėjo nuo to laiko 
3(dienos.

Asmenys, nori susituokti, 
praneša žodžiu ar raštu vieti
niam metrikaci jos punkto vedė
jui, atsižiūrint jaunavedžių g\-

Baltijos Amerikos linijos
Kalėdos 

LIETUVON
Važiuokil rišu keliu vandeniu 

į pačią 

KLAIPĖDA 
per laisvąjį Danzigo purtą 

Iš ten tiktai vienus nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Popuiiartakti turistine trečiu kliasa 
tiktai $1(1 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirtum

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
į bendrovę:

Baltic America Line, Ine.
120 Nerti’ ta Salk Street, Chicago 
312 Second Av. b., Mintteapolis, Minti.

džiama tik ligos dūliai.
vedėjas klausia jau- 
ar jie sutinka susi
gavęs teigiamą atsa-

navedMi,
tuokti, ir 
kymą, skelbia, kad jų išreikštu 
noru ir einant valstybės įstaty
mais jungtuvės Įvyko.

Dvasininkas atlieka .prisilai
kant savo tikybos taisyklių.

Persiskyrimas

Vedusieji turi teises gauti 
persiskyrimą tokiais atvejais; 
a) Jei viena arba abu vedusieji 
peržengė moterystės ištikimybę;

šiuo ant kito gyvasties ar svei
katos; c) Jei nėra atatinkamo 
leidimo arba liudymo; d) Jei 
vienas iš susivedusių yra ne
vaisingas arba fiziniai negali 
vesti moterystės gyvenimo; e) 
Jei teismo keliu atmestos visos 
teisės; f> Jei vįenas vedusių 
prieš penkis- metus yra bb žinios 
dingęs; g) Jei abu vedusiu su
tinka persiskirti.

Jungtuvių, persiskyrimo ir ne- 
ivykimo bylas riša Apygardos 
teismas, dalyvaujant valst. gy
nėjui, einant bendrais civilio 
proceso įstatymais su tokiomis 
išimtimis: Prašyme pripažinti 
jungtuves neįvykusiomis, arba 
perskirtomis galima kartu kel
ti pavardės ir vaikų priskyrimo 
vienai iš pusių klausimus. Ne-

los e gali prašyti ir atsakyti 
teisme palys arba pavesti įga
liotiniui. v 'z

Iškėlus jungtuvių persiskyri
mo bylą, abiem šalim sutinkant 
persiskirti, 2 mėn. praslinkus 
nuo prašymo gavimo dienos, 
šalys asmeniškai stoja teisman.

Jei neatvykimo priežastis ne
pamatuota,—byla sprendžiama 
už akių. Prieš paskelbiant 
sprendimą siūlo susitaikinti.

Liudininkai nėra prileidžiami.
Jungtuves pripažinus nejvy- 

kusiomis ar perskirtomis, teis
mas savo sprendime nurodo, 
dėl kurios puses kaltės jungtu
ves perskirtos ar pripažintos 
neįvykusiomis ir katram iš jų 
paliekami vaikai. Tėvams nė-

X.

Anglijos premjeras Bakhvin (po dešinei) ir Vali jos princas.

susitaikius dėl vaikų, šį klausi- įmotei į balsų dėžę. Tavoji kor- 
mą riša teismas, imdamas gal-! telė susimaišė su šimtais tuks- 
von vaikų norą, jei jie sukakę j Jaučiais kilų kortelių. Savosios 
17 m. amžiaus ir kuri iš tėvų 
tinkamiau vaikus auklės.

Įsiteisėjęs sprendimas, kuriuo 
jungtuvės pripažintos- neįvyku
siomis <«• perskirtomis, turi ga
lios ir tretiems asmenims, neda
lyvavusiems byloje. į

Ieškinio kaina jungtuvių by
lose nustatyta 5,100 11.

Moterystės bylas, kurių aklai 
sudaryti pas dvasininkus, riša 
dvasinis teismas.

tu nė norėdamas nebesurastum 
patsai, ne tik kas kitas. Be to, 
tų korteliųt toksai Strikas nė 
pauostyti negauna. Taigi iš kur 
jis- galėjo žinoti, kad tu balsa
vai už tą ar kitą partiją. Matot, 
valstiečiai-ukininkai, kaip šven
toje vietoje, bažnyčioje prieš 
Dievo altorių Rungas meluoja, 
lokio kunigai nėra verti 
gų vardo. Jie bažnyčią 
paversti milingų sale.

kuni- 
nori 

Begč-

mokytas Dubausko, pareikalavo 
dar 50 litų, Sakydamas, kad 
Mažeikiuose mokytojai ima po 
30 litų nuo vaiko. Bet iš Žu
kausko yra toks mokytojas, 
kaip iš kiaulės “agrodninkas”, 
—jis neužsidirbo net tų pini
gų, kuriuos gavo, tad, žinoma, 
p. Badys-
reikalaujamos 
kauskas žada 
atsakomybėn.

Y;ra žinių,
valdininkai Žukauską prūde iš
maudė už panašius darbelius.

Panašiems elgetoms reiktų 
paimti tik gerą brūklį ir jie 
pradingtų.—Viską žinąs.

tačiau vis man Įkalbinėjo, jog 
mesiąs žmoną ir mane vieną tik 
amžinai mylįs.

—Klipšaitė Marė.
Veviržėnai, Kretingos apskr. 
1926 m. rugsėjo 29 d.

Pabėgo du kaliniai

Spalių 5 d. rytą du Kauno 
sunkiųjų darbų kaliniai, Sima
navičius ir Jutkevičius, dirbę 
Kazitiškio dvare, pabėgo.

jam ir nesumokėjo 
sumos, dclko Nu
traukti p. Kadį

kad Radviliškio

KUNIGAI, KRIKŠČIONYS DE
MOKRATAI IR VISI “ŠVEN

TIEJI”

Pasidziaukit savo “gerų” moky
toju darbais. Jus sakotės esą 
darbą monopolizavę! Skaity
kit dabar šitokius laiškus. 
Greit atsivers ne vienam vals-' 
tiečiui akys ir pamatys kas 
per paukščiai yra krikščionys 
demokratai, kurių vadais 

kunigai.
Gerbiamas Redaktoriau!

Del Įdėtos 34 “Žemaičio” 
korespondeniijos “Biauriau

yra

No. 
ne

bereikia”, kas liečia mane su 
mokytoju Mažučiu, paaiškinu:

Mokytojas Mažutis pradėjo 
mane suvedžioti dar 1920 m. 
(aš tuo laiku buvau jo moki
nė 14 m. amž.) ir tikrai vertė 
prie lytinių santykių. Aš tada 
buvau jauna ir neprityrusi, be 
to, mokinė, jis kaipo mokyto
jas lengvai prie to priversti 
galėjo. Paskiau, mane apvy
lęs, Mažutis apsivedė su kita,

DIDĖJA VAISIŲ IŠVEŽIMAS
Kiek priimta j karo mokyklą

Pastaruoju metu didėja išve
žimas iš Lietuvos sodų vaisių. 
Kas diena išvežama apie 4—6 
vagomis obuolių ir kriaušių.

šiemet į karo mokyklą priim
ki 40 kariūnų, iš kurių 18 bai
gę gimnazijas. Į jaunesnį karo 
mokyklos kursą priimta 26, iš 
jų 19 baigę 5, 6 ir 7 klases.

“SENIAUSIAS BANKAS ROŠELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Spalio 11, 1926 m«, kaip yra 
padarytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola ir discountai .....................................
Overdraftai ....................................................
J. V. Valdžios Investmentai .........................
Munhcipaliai ir Korporacijų Bonai .............
Bankos namas (Eųuity) .............................
Rakandai ir įrengimai ..................................
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų .. 
Kiti turto šaltiniai .................................... .

Viso turto ......1... ...
atsakomybe

Capital Stakas ...........
Surplus .........................
Neišdalintas pelnas ...
Rezervo accountai ......
Dividendai neapmokėti
Depozitų ....................
Priguli Bankoms ........

s Kitų atsakomybių ......

Viso atsakomybių

.....  $3,131,332.72
............... 2,739.18
..........  126,864.35
:.......... 527,695.39
.......... 168,600.0(1
............  19,327.44
........... 770,186.03
............... 2,002.00

..... $4,748,747.11

$200,000.00 
200,000.00

91,685.62 
.... 46,9(71.91 
..... 276.50
4,179,891.96 
. 110,Ž83.48 
.. 19,637.64

$4,748,747.11

A STATE SAVINGS BANK
{steigta 1891 Inkorporuota 1918

Neįvykusių jungtuvių vaisiai
Juhgtuvių nejvykimo, ar per

skyrimo rezultatus civiliai Įsta-; ką iš 
tymai, kiek jie neprieštarauja 
šiems įstatymams:

1. 'levų teisės j vaikus pri
klauso tam iš jų, kuriam palik
ti vaikai. Kiekvienas iš jų pa
gal savo išgalės ir reikalo prisi
deda vaikus išlaikyti.

džiai! Jei Kristus ateitų i Liep
laukės bažnyčią, Jis susivijęs 
iš virvelių botagėlį išgintų Stri- 

savo namų, kaip anais 
kuomet Jis vaikščiojo

ant žemės ir iš Jeruzalės baž
nyčios išginė visus lokius mela-

susitikti su
VALKATA NORĖJO PRIGAUT 

SEIMO NARĮ

ra tėvą.
liai negali laisvai susitarti.
stato teismas', einant civil. proc.

Jei tėvai šių teisiu dė- i 
nu- pašalintas iš užimamos 

sumanė pasipili įgauti 
Lbėmis ir šelmystėmis.

Taip jis, žinodamas

Dubausko sargas, Žukauskas, 
vietos,

2. Mirus tėvui, pas kurį buvo 
palikti vaikai arba atėmuV iš jo 
tėvo teises, vaikai grįžta prie 
antrojo tėvo išskiriant tuos at
sitikimus, kada teismas ras rei
kalinga našlaičių labui paskirti 
globą.

3. Viena iš pusių, kuri neži
nojo, kad jungtuvės gali neįvyk
ti esamų kliūčių dūliai, arba be 
jos kaltės jungtuvės perskirto, 
turi teisę reikalauti antros pu
ses išlaikymo; toji teisė jai pri
klauso, einant bendrais civil. 
įstatymais. Įstojus naujon ino- 
lerystėn toji teisė atpuola. Ap
kaltintoji pusė šios teisės ne
turi.

4. Žmona, kurios jungtuvės 
pripažintos neįvykusiomis, at
gauna savo pavardę. Jei ji su
situokiant nežinojo, kad jung
tuvės gali būti pripažintos ne
įvyk ilsiomis, teismas, tai pra
šant gali palikti vyro pavardę.

5. Perskirtai žmonai palieka
mu vyro pavardė, bet gali pra
lyti teismą grąžinti jai savo 
pavardę. Jei jungtuvės perskir
tos žmonos kaltės dūliai, vyras 
gali reikalauti teisiną užginti 
buv. žmonai vartoti jo pavardę.

šiam įstatymui vykinti Vi
daus Reikalų ministeris leidžia 
instrukcijas.—M. S.

Iš Lietuvos
LIEPLAUšfiS KLEBONAS 
JAU VISAI l MELAGIUS 

PASIVERTĖ
Lieplaukės bažnyčioj paskel

bė, kad jis kokiu tai gudriu bil
du sužinojęs, kad iš jo parapi
nių balsavo už valstiečius liau
dininkus.

I JJkįni n vate tie ti, pagalvok I 
Kortelę su kandidatų sąrašu tu

seimo 
nario p. Radžio duosnumą, pra
dėjo lankyti jo namus, 'lenai 
jis buvo apdovanotas baltiniais, 
rūbais ir pavalgyli dažnai gau- 
dav<*

Parvykus p. Radžiui j namus, 
Žukauskas kreipėsi j ji pašal
pos. P. Badys jam paaukavo 
kelius kartus po 10 litų. Už kiek 
laiko Žukauskas sutiko pamo
kyti p. Badžio vaikus. Iš viso 
mokė 35 valandas ir už tai, pa
čiam Žukauskui paprašius, su
mokėjo 42 litu, rūbų ir kt.

Bet kiek vėliau, tur būt pri-
Prašome užeiti persitikrinti.

Kur aptarnaus ypatiškai ir duos geresnės rųšies pre
kes už pigiausią kainą.

Petkewicz
Primenu Gerbiamai publikai, kad pigiausia vieta 

pirkti jūsų rakandus, arba šildomus pečius, ar tai 
divonus, ar švenčių dovanas yra

Priminimas

Furniture Store
1721 West 47th $t.

Pirkities Sau Plumbingą
nainŲ apšildymo reikmenis musų naujoje vietoje, 

g® *S^"^npirkit dabar, o užmokėsit vėliau. Lengvais išmokė
jimais atsakantiems žmonėms. Mes užlaikome pir- 

rūšies plumbingą, namų apšildymo reikmenis, 
W H *-‘lv 8 Iri n i n reikmenų, nauju ar vartotų, olselio kaino-
MIg ‘'1 s- Atsiųskite skėčių namo kambarių sudėties, ap- 

sk ą 11 įjosime dykai. Arba patelefonuoki t musų inži- 
UIflH9ISffil9fflHBnierius atvažiuos pas jus. Jums už tai nebus jokios 
atsakomybės. Jei jums reikia ko nors dėl pluinbingoarba apšildymo reikm 
eny, telefonuokit mums, o inesdastatysime jums į/namus,

LAZAR
V; i

G3rd STREET BRANDU 
142-56 West 63rd Street
Phone Wėntworth a 159 ’
—irtRmiJiiĮl H 1'1111 iw»i ięwf»r*W»i'.i4.

63rd STREET 
142-56 West

COMPANY
not’INc. - 1 j * •> i
r? a HniKiri cimrii tdo

9275-79 South Chicago Avė
Telephone Saginaw 2889

63rd STREET BRANCH 
16-18 East 63rd Street 

Pbone Englew<*>d 3179



Pelningame ir Augančiame

Gyvenk Gražioj Vietoj!
Štai yra 75 puikus, nai 

mo, Puikiame,

Brigįhton ParK

NAUJIENOJ Chicago, III.
. r-"’ '» *- ■ ■ « « ■« ♦* '>■? O»—-r—-

įmokėk kiek gali kraustykis 
S60.00 per mėnesį Įsigysi

Pirmam Įmoki jimui priimam

ir gyvenk. Mokėdamas jh) 
vieną iš tu puikiu budinki!
\V. .1. Britigan Subdivizijos lotus

Kaina tiktai $12,650.00
Antras augštas jau išrendavotas ir rendauninkas išmokės 

jums nuošimčius, taksas ir kitas išlaidas.

Šie namai yra budavoti tiems žmonėms, kurie geidžia pi
gumo ir patomugo. Čia rasite abu. Šie namai sulyg savo 
gerumu ir patogumu, yra labai pigus. Mažas jmokėjimas ir 
maži mėnesiniai išmokėjimai duoda galimybės bile vienam įsi 
gyti vieną. Be to, ftamas neša jums rendą ir kiti žmonės pa
deda išmokėti. Patogumu čia rasi daugiau negu dideliuose- 
brangiuose namuose: karštu vandeniu apšildomas pirmas au- 
gštas, Įmūrytos sienoje lovos, prausyklos, sinka, kuknios šė
pa, puikios elektros šviesos, gaziniai vandens šildytuvai ir 
karštam vandeniui tankos, miegamieji porčiai su skriusais ir 
stiklais ir daugybe kitų patogumų ir parankamų. Šeimininkė 
čia .jausis geriau negu palociuje.

Pirk dabar kol da nevisi parduoti, potarn mokėsi daug brangiau

Ži ponas
Labai storas musu ponas 
Važiavo j balių.
Ir suiro jo žiponas
Iki antro galo.

Ar lu pykši, ar nepyksi 
Visas lig siūlelio.
Kaip dabar besusitiksi 
Su panelėms baliuj 
Kaltas čia siuvėjas Lauras, 
Aš jam užmokėsiu.
Kam pasiuvo tokį siaurą 
Tarsi kelnes biesui. (
Persiūk man greičiau žiponą, 
Aš nenoriu kiauro.

• Keikia pasiutęs ponas
Ant siuvėjo Lauro.
Ne, netiesa, tas žiponas 
Visiškai nesiauras
Tik esi per storas ponas 
Atsake jam Lauras, /

“Dr. Bizūnas”.

Plojiką susivienijimas
“Visi pasaulio plojikai vieny

kitės. .Jus nieko nepralaimėsit, 
tiktai pūsles.”

Organizatoriaus pranešimas.
Pirmiausia turiu didžios gar

bes pranešti gerbiamai visuo
menei, kad šiomis dienomis Pa
daužų Auditorijoje ' tapo suor
ganizuota naujas susivienijimas 
“Plojikų Susivienijimas” ir da
bar priimama nauji nariai. Mo
kestis vajaus metu visai nupi
ginta, o musų tikslai prakilnus.

Organizacijos tikslai
Plojikų susivienijimas pasi

ėmė sau už tikslą jungti visus 
plojikus vienon galingoji orga
nizacijom Daugybe žmonių 
teatruose ir šiaip parengimuose 
aikveja savo delnus plodami 
artistams ir kitokiems darbuo
tojams tai paprastas dalykas. 
Bet artistai ir kitoki darbuoto
jai plojikus nesvietiškai išnau
doja. Aš jums, draugai, čionais 
paduosiu tiktai kelis pavyzdžius, 
štai: mes plojome artistui arba 
darbuotojui. Plojamo, tai plo
jamo, ale mes ne dėl to ploja
mo, kad jisai antru ar' trečiu 
kartu ant scenos išėjęs mus 
sėdynėse laikytų. Ne, draugai, 
mes dažnai plojamo, dėkavoda- 
mi jam už tai, kad jisai savo 
darbą jau pabaigė ir mums duo
da progos svetainę apleisti. Ar 
čia, draugai, ne išnaudojimas 
plojikų? Ką sakote?

Kam čia dar daugiau pavyz
džių: jus patys suprantate. Plo
jikų susivienijimas nori už- 
megsti artimų ryšių su musų 
gerbiamais artistais# lošėjais, 
darbuotojais, veikėjais, kalbėto
jais ir kitais scenos žmonėmis, 
kad musų tarpe išnyktų įsigy
venę nuo senovės nesusiprati
mai.

Lai gyvuoja plojikų vienybė 
ir solidarumas. Lai prasmenga 
bereikalingas delnų daužymas. 
Lai gyvuoja brolybe tarpe ploji
kų ir artistų.
Į darbą, vyrs į vyrą ir petys 

j Petį

torius norėtų, kad jinai butų 
geltonplaukė, dėvėtų trumpą 
sijoną ir ilgas pančiakas. Pau- 
derio jai reikia, ir parl'umų už
sipilti ne pro sali. Kitus daly
kus režisierius gali patiksimi.)

JIS (spaudžia, spaudžia prie 
savęs) Mieloji...

.11 (truputj bijodama) šir- 
duk...

JIS (ištraukia bonką iš k i Se
ninus) Nori?

.11 (nedrąsiai) Vieną.
JIS (paduoda jai bonką; ji 

atsikemša ir geria. Jisai žiuri 
kaip skystimas iš bonkos teka 
i jos gerklę — jau tik pusė Lan
kos paliko) Skubink

.11 (išgėrus beveik visą bon
ką) Gardus.

JIS (išgeria,' apsikabina ją, 
pasisodina ant kelių) Cukriniu- 
ke!

JI (akis primerkus) žinau.
JIS (bučiuoja, myluoja, bu-, 

čiuoja ir myluoja) Anioleli. 
' ,11 (viena akimi pažiurėjus) 
Nespausk...

Scena II
Kaž-kas duris barškina. .Ii nu

sigando, jis susirūpino — abu 
nežino kas daryti, bet moteris 
gudresnė. Kai bematant pakiša 
ji po lovos. Užmiršau pasa
kyti, kad ant steidžiaus yra 
stalas, trys kėdės, lova ir kiti 
rakandai—bet tai režisieriaus 
biznis. Atsidaro duris, Įeina 
v v ras. šitas vyras yra moters 
valdonas, jei jus suprantate ką 
aš sakau, jei ne, tai pasakysiu: 
moteris ženota su šituo vyru. 
Vyras parsiveda kitą žmogų,—ir
gi vyrą, kuriam nežinau kokį 
vardą čia duoti—vadinsiu JISAI. 
Dabar jau galime atidaryti*švie- 
sas ir pradėti lošimą.

VYRAS (st vapaliodamas pa
griebia moterį už plauku, tur 
put nori pabučiuot. bet girtas 
nepajėgia) Velnink...

JI (užkerta vyrui per snuki) 
Tylėk!

VYRAS (rodo kitą vyrą, ku
ris dar giilesnis) Petras...

JI (susiraukus ir nusigandus) 
Tylėk!

VYRAS (pamato jo kojas po 
lova, traukia laukan) Kas?

Ji (nusigandus) Plumberis...
VYRAS (sodina visus prie 

stalo ir atsineša naminės- didelę 
bonką) Sveiki!..

VISI 'Sveikas.
Visi išsigeria po penkis, pasi

bučiuoja ir viskas gerai. Pas
kui visi danuoja:
“Išgėriau devynias, dar gersiu 

septynias,
dar mano galvelėj dar nieko 

nėra.
Bučiuosiu mergelę, priglausiu 

širdelę,
dar mano galvelėj dar nieko 

nėra”.
Galų gale artistai baigia loši

mą, o uždanga pradeda žemyn 
kristi. Režisierius darbuojasi; 
artistai nusimazgoja burnas, o 
publika eina namo. Taip viskas 
ir užsibaigia.—A. iš B.

H0U0,000 
užmokėjome kad 
- sustabdyti

Šalčius
Užmok ė jom $1,000,000 už Hill’s Cas 

Cnra-Bromide-Ųuinine dėlto, kad tai ge 
rinnsias išrastos būdos gydyt šalt j 
HiII’m sustabdo šaltį į 24 valandas. .Tie 
sulaiko gripą j 3 dienas. *

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį) 
b«‘t išmeta lauk jo nuodus. Paliuosuojn 
vidurius — stivikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsą gyvenimą, 

šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežasties mirštu virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam jsikibti. Sulaikykite jj su Hill’s. 
Turėkite po runka. Kuo greičiau jih 
pradėsit, tuo greičiau Šalčiui bus galus. 
Visos aptiekos parduodu Hill’s.
Tikrai Gauk Kainu 30c

CASCARA MOUININE
Raudona Dėžė^OM$’V su paveikslu

> ..........-.... —.............

SPECIAL
Skrybėlių Valytojai ir Dažytojai
Darbą atliekam gerai, skrybėlės 
atrodys kaip naujos. Valome ir 
prosiname vyrų ir moterų i’ubus. 
Darbas augštos vertės.
LITTLE STAR HAT 
CLEANERS & DYERS

★
 3328 S. Halsted Street

Te). Houlevard 017(1

PIRMAS SPECIALIS 
' IŠPARDAVIMAS

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

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING GO.
6637 So. Halsted St.

MUZIKA DEL VISŲ

Tai-gi dabar jau žinomi mu
sų organizacijos prakilnus ti
kslai ir siekiai. Reikia tiktai 
dar dauginus narių, o viskas 
bus tvarkoje. Prašau visų ploji
kų ir tų, kurie mano kam nors 
ploti šiame sezone, priduoti sa
vo antrašą ir vardą, kad se
kamam susirinkime turėtume

W. Hayden Bell
daugiau narių. z

Plojikų Susivienijimo laikinas 
sekretorius, A^ Padauža.

Klausk Edward Bakševičius

4336 So. Kedzie Avė.
Phone Lafayette 8600

KUKPONAS

#DWARD BAKjSEVICIUS(
Malonėkit prisiųsti man daugiau infor

macijų. ' ,
Vardas ............................. „............................
Adresas .............................. ...........................

Susitaikė
Vieno aktelio komedijikė. 

Artistai ištaria vieną žodį.
Scena I.

JIS (Jis gali būti kiekvienas 
vyras nuo 18 iki 60 metų. Au
torius nuorėtų, kad jisai butų 
nešpetnas, gražiai pasirėdęs ir 
burdingierius; butų pageidauja- 
ma, kad jis nebūtų plikas, bet 
plikis gali parūką užsidėti).

JI (Ji jakna moteris arba 
mergina, geriausia vedus; au-

. PLUNKSNOS
Parduodamos pas

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

Chicago, III.
Geros rųšies baltos plunksnos ran
komis suplėšytos. Žąsų plunksnos 
svarui .........    $1.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, su
maišytos su pūkais ............... $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Neperleidžianti plunksnų jpilai, 
specialiai jardui .................,.... 39c

Sampeliai ant pareikalavimo

Šeštadięnię, Lapkr. 6, 1926
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JEIGU NORI BŪT LAIMINGU!
Negalima pasitikėt ant kilų 

savo >aidintuve
Mes gėrėjomės kiti, kilniais dar

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

Tani yra išrastas Gulbrannen 
Registering pianas.

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

įsigyti ta, taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kainą, išmokant dalimis, gtdima

JOS. F. BUDRIU
Krautuvėse 

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

' SERGANTI ŽMONES ' to
Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dn Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

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

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

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

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

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

Kampas Monroe St., Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto aug&to.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME. ’ 

ą
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, serėdomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

Užlaikom ir parduodam viso
kios rųšies muzikalivkus instru
mentus kaip Columbia Viva 
Tonai naujo išradimo, kuri 
perduoda naturališką balsą, 
kiekvieną muzikos balsą arba 
dainavimą. Didelis pasirinkimas 
visokių rekordų ir pianų vole
lių. \ .

Turime visokius muzikališkus 
instrumentus ir xuniname pia
nus. Musų *kainos žemesnės ne
gu kur kitur. Nepamirškite' 
musų adreso, o mes patarnausi
me greit ir gerai.

GUS BALSEVIČIUS
1733 W. 47th Street

Chicago, III.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —- 
nusipirk typewriterj.

4

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
lėjimai naikina kūno gyvybę ir 
iažnai ant patalo paguldo.

UAPSICO COMPAUND mo- 
itis lengvai prašalina viršmi- 
rėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
/ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už ?1.05. ’

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
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“OREMUS11
1. “Oremus” Žolių arbata, ku
ri labai pasekmingai gydo že
miau minėtas ligas, kaip ve: 
gydo nevirškinimą pilvelio 
(Dyspepsia) nedirbimą kepe
nų, liuosuoja vidurius, ver
čia prakaituoti ir prašalina 
iš kūno šaltį ir skausmus. 
Dėžė su prisiuntimu 50c.

f
2. “Oremus” žolių vaistas 

kuris labai pasekmingai gydo 
sekamas ligas, kaip ve: gydo 
chroniškas Plaučių ligas, Ca- 
tharą (slogą), Plaučių užsi- 
senftjusį kosulį ir asthmą ir 
prašalina šaltį iš plaučių. Dė
žė su prisiuntimu 55c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street
Chicago, 111.


