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Pilsudskis taikosi būt 
Lenkų karalium

Amerikos spauda veda 
kampaniją prieš Meksiką
Norvegų komunistai atsižada 

kraštutinybių; nori dėtis su 
socialistais

Pilsudskio markė monar- 
chistuose sustiprėjo

Užsienio spaudos kampa
nija prieš Meksiką
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Reikalauja lenką mokyk
loms nedaryti privilegiją
KAUNAS, XI. 10. [Lž]. — 

Lietuvos mokytojų pi ofesinėy 
sąjungos Kauno ir Kėdainių 
apskričių skyriai reikalauja, 
kad šviętimo ministerija, duo
dama leidimus atidaryti mo
kyklas, lenkų mokykloms jo
kių privilegijų neduotų; kad
įstatymas butų lygiai taiko
mas, kaip leidžiant atidaryti 
mokyklas , nustatyta tvarka 
(prisilaikant numatyto tinklo), 
taip ir skiriant mokytojus 
(reikalauti cenzo ir k.).

Britų Vokiečių indus- 
trialistų konferencija
LONDONAS, XI. 30. —šios 

savaitės pabaigoj Londone ža-

Lietuvos žinios.
Derybos Klaipėdos direk

torijai sudaryti
KAUNAS, 10. XI. (Elta).

Vakar Klaipėdos gubernatorius 
K. žalkauskas turėjo pasikal
bėjimus su Volkspartei ir Lan- 
d\vritschaftspartei atstovais 
naujos direktorijos sudarymą 
reikalu. Ryt gubernatorius kal
bės su socialdemokratais, po
ryt su lietuvių frakcija Seime
lyje.

Petrulis turės sumokėti 
nuošimčius

KAUNAS, XI. 10. — Vals
tybės kontrolierius kreipėsi į

Jo, kaip busimo I^nkų kara
liaus, dukteriai peršasi pre
tendentai i sostus

Skelbia netiesų, buk Britų kon-
cernai Meksikoj nepasiduodu Mussolini, Italijos diktatorius, bučiuoja kareivį, Tai įvyko tuoj po paskutinio pasikėsinimo 
aliejaus įstatymams j diktatoriaus gyvybės.diktatoriaus gyvybės.

ant

VARŠUVA, XI. 3
Times], Kilus gandams, 
kad maršalas Pilsudskis busiąs 
Lenkijos karalius, dabar gir
dėt, kad jau du pretendentai į 
sostus peršasi Pilsudskio duk
teriai Vanai, kuri yra dar tik 
trylikos metų mergaitė.

Pirmas aspirantas yra kuni
gaikštis Vkidislovas Radzvilas, 

>s iš Lietuvos kunigaikščių, 
antras — kunigaikštis Otto-'

iš Ilabsburgų, pretenden- mųtfprovizijas jau mėnuo laiko 
Vengrijos sostą, kurs atgal. Spalių 21 dieną tos kom- 

dar tėra 14 metų amžiaus.
Varšuvos monarchistų rate

liuose daug spekuliuojama dėl 
to, kuo dabartinė Lenkų poli
tinė būklė baigsis, ir dvejoja- 

atsilaikys 
kurs dabar

MIESTAS, XI.1 
užsienio [Jung- 

spauda bandę
Britų aliejaus

Norvegą komunistai atsi

O 
nas 
tas

MEKSIKOS 
30. — Kadangi 
tinių Valstijų] 
neigti, jogei .
kompanijos nesutinkančios pa
siduoti naujiems Meksikos alie
jaus įstatymams, tai pramonės, 
• prekybos ir darbo departamen
tas šiandie oficialiniai paskel
bė, kad EI Aguila aliejaus 
kompanija, viena didžiausių 
Britų koncernų, • priėmė įstaty-

Nori dėtis su sociailstų partija 
ir bendrai su ja veikti

30.— 
parti-

Sovietą cerkvė gauna pa 
triarcho pripažinimą

Pilietinis karas Kinuose

Tuo pripažinimu Palestinos 
triarchatas tikis atgauti 
janias is Rusuos

pa- 
pa-

Kantono kariuomenė artinas j 
Hankova; svetimšaliams gre
siąs badas

da įvykti Buitų pramonių fe
deracijos ir Vokiečių pramonių 
federacijos atstovų konferenci
ja. Busią tariamos dėl ben
dradarbiavimo tarp Britų ir 
Vokiečiu industrialistu.C T c

------------------------ T------

Puskvortė degtinės de
šimčiai dienų O. K.

sentimentas

ma, ar Pilsudskis 
prieš tą spaudimą, 
jam daromas.

Monarchistinis 
Varšuvoj be galo
ir Pilsudskis, netekęs socialis
tų, visų viduriniųjų ir dagi kr< 
kurių dešinesnių partijų para
mos, bando dabar susidaryti 
partiją iš stambiųjų pramoni
ninkų, dvarininkų ir turtingųjų 
profesijos žmonių.

Šiemet įsileista 496,106 
svetimšaliai

panijos administracija įteikė 
departamentui peticiją, kad jai 
butų suteiktos aliejaus konce
sijos penkioms dešimtims me
tų, kaip kad numatyta įstaty
mais.
’ Meksikos užsienių ministeris 
Saenz pareiškė, kad nežiūrint 
vedamos Jungtinėse Valstijose 
kampanijos, idant svetimšalių 
aliejaus kompanijos Meksikoj 
nenusilenktų naujiems naftos 
ir žemės įstatymams, tie įsta
tymai esą vykdomi be jokio 
sunkumo. Aplamai, sako Saenz, 
visos užsienių kompanijos —. 
amerikiečių, britų, franeuzų 
etc. — jau yra padariusios 
žingsnių prisitaikinti įstatymų 
reikalavimams, ir tik kelios 
dar nėra to padariusios.

OSLO, Norvegija, XI.
Norvegijos komunistų 
jos taryba nutarė mesti 
vyną n kraštutinius partijos 
siekimus, kaip antai neparla- 
mentinę taktiką etc., o koope
ruoti su senąją socialistų par- 
tija.

šis komunistų
yra, gali sakyt, svarbiausias į-iką, kur jam pranešama, 
vykis dabartiniame Norvegijos {“gyvoji cerkve 
politiniame gyvenime.

Komunistų partija,

Palestinos
Palestina, 

graikų 
paga- 

sovietų 
“gyvą-

— Belgų generalinis konsulas 
Ilankove, Kinuose, praneša, 
kad dėl kilusio kiniečiuose ju
dėjimo prieš svetimšalius, pa
dėtis ten pasidarius begalo 
rimta.

\VASHINGTONAS, XI. 30.
Jungtinių Valstijų Aukš- 

balsais 
einant

VVASH1NGTONAS, XI. 30. 
— Darbo departamento prane
šimu per šiuos 1926 metus į 
Jungtines Valstijas įsileista vi
so 496,106 svetimšaliai, tarp jų 
191,168 neimigrantai.

Fuaeitais 1925 metais 
įsileista 458,435, tarp jų 
121 neimi <zrantas.

Kenworthy išrinktas 
darbo partijos tikietu

buvo
164,-

Liberalų atstdvas, perėjęs dar
bo partijon, gavo balsuotojų 
pritarimą

Portugalija, 
Camiona užė

mė Portugalijos prezidento vie
ta. t

XI. 30. — Gen.

«R NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau- 
jjiavj sykių pigiau ; asmenų pa- 

ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Leitenanto komandoriaus Jo- 
sepho M. Kenworthy penėjimą 
iš liberalų į darbo partiją bal
suotojai patvirtino, šiandie į- 
vykusiuose perrinkimuose Įeit. 
Kenworthy buvo vėl išrinktas 
parlamento nariu 16,145 bal
sais prieš 11,466 balsus paduo
tus už konservatorių kandida
tą Gauntą ir 2,885 balsus u I 
liberalu kandidata Kerra.

Ispanija panaikina savo 
ofisų Genevoj

MADRIDAS, Ispanija, XI. 
30. — Kadangi Ispanija pasi
traukė iš Tautų Sąjungos, ka
ralius Alfonsas vakar pasira
šė dekretą, kuriuo panaikina
ma Ispanijos ofisas Genevoj.

BANDITŲ UŽPUOLIMAS

Finansų ministerį raštu, kuria
me reikalauja paaiškinimų, ku
riems ti.kslams jisai 1924 me
tais (tuomet finansų ministe- 
riu buvo P. Petrulis) paėmė 
iš valstybės iždo Ijepos mėne
sį 4000 litų ir rugpjūčio mėnesį 
150,000 lit., iš viso 154,000 li
tų.

Kodėl minėta suma kaipo ne
sunaudota, nebuvo grąžinta 
tuojau ir issyk, o buvo tik grą
žinama dalimis nuo vieno iki 5 
mėnesių.

Kadangi savo laiku nebuvo 
suteikta pagrįstų paaiškinimų 
dėl tų pinigų, tai 
kontrolierius, einant 
sąskaitybos įstatymu
ja, kad finansų ministeris 
mokėtų valstybės iždui 
litus .« uošimčių už naudojimą
si valstybės T ‘ ,’is.

čiausias teismas 5 
prieš 4 išsprendė, kad 
Volsteado aktu gydytojai tuii 
teisės duoti pacientams recep
tą nedaugiau kaip vienai pain- 
tei (pint) degtinės ir nedaž- 
niau kaip per dešimt dienų tam 
pačiam asmeniui.

bendros 
reikalau-

>11-.

7,639Hunkove išsodinta svetimų val
stybių jūreiviai
LONDONAS, XI. 30. Iš 

Hankovo praneša, kad padėtis 
ten pasidarius taip rusti, ko
kios da;i nebuvę Kinuose nuo 
pat boksery karo. Miestui gre- 

stačiatikiška krikš-(siąs badas. Kiniečiai 
jis, patri- visai ką nors parduoti 

Svetimšalių 
ir turtui ginti krantan 

Britų, Franeuzų ir 
pripažinti nių Valstijų jūreiviai.

Fučau svetimšaliai išsigandę
PEKINAS, Kinai, XI. 3(k — 

konservato- rios duodavusios 50 tūkstančių Kantono valdžios kariuomenei 
dolerių pelno kas metai. Dabar, i visur nugalint šiaudinių Kinų 
sovietams valdant, tos paja-1generolų jėgas ir besiartinant 

~ ‘ 11—1----- ( .situacija
labai j pasidarė ten labai rusti. Fu- 

padėty, čau svetimšalių tarpe viešpa
tauja didelis nerymas. Civilinis 
gubernatorius vakar prižadėjo 
teikti svetimšaliams visokios 
apsaugos, tečiau iš viso matyt, 
kad jis ruošias pasitraukti iš 
miesto be jokios kovos prieš 

’kantoniečius.

XI.
bažnyčios patriarchatas 
liau nutarė pripažinti 
bažnyčią, taip vadinamą 

’ją cerkvę”.
I Patriarchatas sakosi gavęs iš 

atsivertimas/‘gyvosios cerkves” galvos laiš- 
jogei I 

savo ritualo
i nepakeitus, jis esąs toks pat,

kurios'kaip ir rusų stačiatikių cerk- 
oficialinis vardas yra Norvegų vės. Na, o jei “gyvoji cerkvė”,.

ir kurios vadu tebesanti i 
, — per čion i ų bažnyčia, tai 
pasirodė larchas, nematąs priežasties ne- saliams, 
partija, pripažinti jos.

kraštutinių i Bet čia yra kita priežastis, |ta 
ir susidė-įverpianti patriarchą

partija, ta'sovietų cerkvę. Graikų bažny-l 
įeinančiais lin- čia, pasak patuiarcho, turinti i 
pavojingiausias tpietų Rusijoj nuosavybių, ku-į

darbo partija, 
yra Maitinas Tranmael, 
pastaruosius 
kaip antra 
Atsižadėjus 
revoliucinių 
jus socialistų

partija ateinančiais lin- čia, 
bus 
Norvegų

ri n kimus 
stipriausi 

savo 
metinių

atsisaką 
svetim- 
gyvybei 
išsodin- 
Jungti-

Graikija turės koalicinę
• valdžių

ATĖNAI, Graikija, XI. 30.— 
Padarytu tarp partijų susita
rimu ateinantį ketvirtadienį 
bus sudaryta koalicinė valdžia 
iš visų penkių graikų politinių 
pautijų narių. Dabartinis ka
binetas su gen. Kondylisu prie
ky, atsistatydins.

Išaikvojimas pinigų Jo
niškio gelžkelio policijoj

darbo 
kimais 
priešas 
riams.

STUDENTAS NUSIŽUDĖ ŠO
KĘS NIAGAROS KRIOKLAN

VOX populi __ V0X dei mos visai užruko, ir Palestinos jį Fučau ir Hankova,
____  | patriarchatas atsidūrė I ‘ ’ 

vargingoj finansinėj ] 
juo labiau, kad maldininkų iš 
Rusijos plaukimas ir pinigų 
aukojimas, kaip kad buvo prieš

Sako senatorius, virsdamas iš 
sauso į šlapią

’ NEW
Kadangi 
savimus

YORKAS, 
per pastaruosius bal-Įkąrą, dabar visai pasiliovė. 
New Yorko valstijos | 
milžiniška balsų dau

guma pasisakė už prohibicijos 
įstatymo modifikavimą, Jungi. 
Valstijų senatorius Copeland 
[dem., N. Y.], kurs iki šiol bu
vo 
kar 
šio 
už
mą. Esą, vox populi vox

Sesąui paroda pasibaigė 
su $5,200,000 deficito

prohibicijos šalininkas, va- 
viešai pareiškė, kad nuo 

laiko jis veiksiąs senate 
Volsteado akto modifikavi-

SU DVIEM VAIKAIS
ŽUVO UGNY,

NE\V 
Gaisre,

YOKKAS, XI. 30. — 
kurs sunaikino pigių

sudegė Sam VVeiner, 35 m., ir 
du jo vaikai. VVeiner žuvo gel
bėdamas vaikus pb to, kai 
prieš tai jis buvo išgelbėjęs 
žmoną ir trejetą vaikų.

$1,250,000 gaisras Turkijoj

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija. XL 30. * 
toli joj,

verslo centrą. Sudegė apie du
Rrusoj, Ana-

SST. I.OUIS, Mo., XI. »O. -----

Teatro kaperiui A. Stueve-
rui vežant automobiliu į banką šimtai krautuvių, taipjau kete- 
$10,000, jį puolė ketuni bandi- tas žmonių buvo sužalota. Ap- 
tai. Besiginant Stuever ir po- skaičiuoja, kad gaisro padaryti 
lįcininkas Shiųall buvo pašau-, nuostoliai sieks per 1,125,000

NIAGARA, N. Y., XI. 30. —1 
Atstūmęs šalin žmogų, kinis) 
bandė jį sulaikyti, Arlando 
Eiorito, Syracuse Universiteto’ 
studentas, nusižudė, nušokęs į 
Niagaros kriokia.

TOKIO, Japonija, 
Sovietų ambasados 
ambasadorius Koop, 
bar yra Maskvoj,
į savo postą Japonijoj.

20 d. valstybės kontrolės buvo 
padaryta Joniškio geležinkelių 
policijos punkte piniginės at
skaitomybės revizija.

Patikimus konsuliarines 
markutes rasta, kad sulig tų 
markučių trūksta kasoj gyvais

I, [pinigais 1207 litų, 
Punkto viršininkas 

paaiškino, kad 
11925 
’gelž. 
Iciui, 
Idoj o savo

XI. 30. — { Valstybės kontrolė apie tai 
žiniomis, pranešė Vidaus reikalų minis- 

kuris da- teiiijai ir pasiūlė . patraukti 
nebegrįšiąs punkto viršininką atsakomy

bėn.

metais- 
policijos 

likusią gi

Būras 
500 litų jis dar 
yra paskolinęs 
viršininkui Gri- 
sumą jis išnau-

asmens reikalams.

PHILADELPHIA, Pa., XJ.
30. — Sesųuicentennial paroda 
šį vakarą oficialiai 
Paroda, kuri buvo 
gegužės 31 dieną 
Nepriklausomybės
vėms minėti, neturėjo laukia
mo pasisekimo. Ji davė 5,200,- 
000 dolerių deficito.

Šuo, gelbėdamas vaikus, 
kartu su jais žuvo ,

pasibaigė, 
atidaryta 

150 metu 
sukaktu-

SAULT STE. MARIE, Mieli., 
XI. 30. — Jean Smith, 14 metų 
vaikas, ir jo devynerių • mėtų 
sesutė bandė čiužinėti ledu, 
bet ledas Įlūžo ir abudu vaikai 
sukrito vandenin. Buvęs su 
jais šuo “collie”, matyt, bandė 
juos gelbėti, bet gelbėdamas ir 
pats kartu žuvo. Ant vaikų 
rankų rasta šuns dantų žymių.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Nenusistojęs oras; galima 
laukti lietaus ar greičiau snie
go; daug šalčiau; stiprus žie
mių vakarų vėjas.

Vakai* temperatūros buvo 
minimum 27*. mąksimum 40° 
Fahtrenheiię.

5 darbininkai ekspliozi- 
jos užmušti

30. 
kati

QUEBEC, Kanada, XI. 
Doucete atsitiko garinio 
lo sprogimas, kurio penki dair- 
bipinkai buvo užmušti ir keli 
kiti sužaloti.

$350,000 gaitifo nuostolių

EAST ST. L0UIS, III., XI.
30, Praeitą naktį kilęs Cain* 

šiandie hąųlė teką 6:58, lei- Hurley Luniber kompanijos 
dž'iasi 4:20 valandą*. I* medžio sandėliuose gaisras pa- 

Mėnuo teka 3:00 vai. ryto, darė $350,000 nuostolių.

KALĖDINIS PINIGO SIUNTIMAS
PRASIDĖJO

Šiuo patariame visiems Naujienų kos- 
tumeriams, kurie siunčia per Naujienas 
pinigus Lietuvon, kad jau yra laikas pra
dėti siųsti Kalėdines dovanas dabar. Nau
jienos patarnauja visiems Amerikos lietu
viams be skirtumo gyvenimo vietos ir siun
čiamos sumos.

Naujienos garantuoja pilną apsaugą 
ir paprastą greitumą išmokėjime pinigų; 
telegramų — į 4 — 5 dienas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musu skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA. 233 E. 115th Street 
TUFIKAICIO APTIEKA, 527 W. IZOth St. 

RAKO APTIEKA, Z346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., ' Chicago, III.
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei Seimininkei

Has Dedasi 
Lietuvoj

Iš Mano Atsiminimu Apie
A. A. Stanislovą Valacką
Rašo jojo sūnūs M. J. Valackas

RODYKLĖ 

Virimo Receptas

Nėra goresnio pasismaginimo lie
tinga dieną kaip žaislai virtuvėje. 
Nekurie mano kad drėgną dieną sal
dainiai negulima geri padaryt. Jei 
tik virsi jas tinkamam karštyje, jos 
vis bus geros kad ir lietingą dieną. 
Yra saldainių, kurios turi tikrą svei
katos vertybę. Vienas iš svarbiau
sių šaltmėčių (pepermint) naudoji
mų yra saldainis© paskoninimui. Se
kantis saldainių receptas parodys 
kaip padaryt vieną iš populiariškiau- 
sių ir skaniu saldainių kokių tik ka
lia valgėt.

Smetoniniai šaltmėčių 
(rumuliui

‘•i puoduko evaporated pieno 
3la šaukštų vandens
2 puodukai rupaus cukraus
’s šaukštuko tarta Smetonos
2 lašai šaltmėčių aliejaus
Sudėk tris pirmus dalykus ir virk 

lėtai be maišymo iki susidarys mink
štas klerkas kada įdėsi šmotuką į šal
tą vandenį. .Atvėsink iki drungnu
mo, paskui sudėk šaltmėtes ir tartai* 
smetoną (cream of tartar). plak iki 
pasidarys smetona ir tada greitai 
kabyk ir dėk šaukštuku ant taukuo
tų blėsimų.

Virtinės Patarimai

Skarulis išgręžtas šąltame vande
nyje, aprietas aplink blešinę, kurioje 
randasi karštas pyragas arba pudin
gas, pagelbės jį išimti iš blėšinės la
bai lengvai.

Nauju bulvių lupimas lengvai ga
lima nulupt trinant jas su rupiu ska
ruliu, kuris turi būt visai šlapias.

Užlaikymui pečio švariai, valpk jį 
kolei dar karštas, nutrinant taukus 
su laikraščiu. Maliavojamas šepetis 
pečiui valyt yra geriau negu skaru
lis, kadangi šepečiu galijiasickt visas 
duobukes.

Nevartoki! rankšluoseiy nuėmimui 
nuo pečiaus karštų uždangalų. Nau- 
dokit geležines rankenas, kurios kai
nuoja tik penki cventai.

No. 60

Naminiai Pasigelbėjimai
Karkliniai krėslai kada susitepa, 

reikia šepečiu nutrint visas dulkes ir 
paskui numazgot druska ir vandeniu 
ir leist išdžiūt.

Sukietinimui plaukų šepečių še
rių po jų išmazgojimo, pamerk še
rius į pieną ir tegul visai išdžusta.

Guminio medžio (rubber plaut) la
pų žibėjimas labai pagerėja, kada 
lapili sykį į mėnesį prie šaknų šauk- 
’tuką saldaus aliejaus (sweet oil).

Grožės Patarimai
Bile kokios karštos maudynės re

guliariai imamos pagelbės numažini 
riebumą. Lengviausia būdas išsi
maudymui su epson druskomis yra 
supylus du svaru tų drskų j vande
nį, vandenį turint tiek karštą kiek 
galima pakjst. Gulėk kubile nuo 25 
iki 30 miliutų, paskui plasnok odą 
iki nudžius. Mankštymasi, tinkami 
valgiai, ir tokios maudynės prašalino 
daugybei moterų po 10 svarų pervir- 
’iaus taukų. Buk labai atsargi ko
kius medikalius preperatus naudoji 
riebumo numažinimui. Daugelis tų 
vaistų turi pilinkimo padvigubinti 
Mrdies veikmę ir smarkiau plakt. 
Naturališki budai prašalinimui rie« 
bumo yra saugiausi. Nekurie žmo
nės, ar jie valgo ar ne, jie vis bus 
įiebus. Protingas valgis ir viršuje 
paminėtos maudynės niekad sveikatai 
nepakenks.

Ypatiska Sveikata
Kaipo 'vaistas nuo šalčio, mažai 

kas p ra geresnio kaip lemono skys
timas ir cukrus. Mažai tų perų ku
rie daugiausia mus vargina gali iš
silaikyt prieš lemono sultį. Jeigu 
po buvimo dulkėtoj gatvėj, arba su 
nešvariais žmonėmis kokių tarpe kar
tais atsiduriam, parėję atsipjautume 
Šmotuką lemono, ištrintume juo bur
ną. ir išplautume gerklę su lemono 
sultimis, daug negerovių, kurios mus 
užpuola butų prašalintos. Namuose 
visada reikia turėt nors pusę tuzino 
lemonų (citrinų) greitam reikalui.

Nor “Naujienų” 265 n r. jau 
ir buvo išspausdinta apie ma
no velionį tėvelį ir jojo mirt j 
ištraukos iš “Biržų Žinių”, ta
čiau tebūna leista ir man jojo 
amžinai atminčiai ir pagarbai, 
kaipo savo rųšies švietėjui ir 
Lietuvos mylėtojui, su geri).

linti bent žiupsneliu ir savų at
siminimų.

Darau tai dėliai dviejų prie
žasčių: viena, kad

gana ypatingas ir 
žmogus-cha rakte ris. 
savotiškas liaudies 
ir švietėjas, tautos 

bei

a. Stanis-
ir

tėvas gimė 
i vilių kaime, 
iš gana pasi

MES REKOMENDUOJAME
Mes rekomenduojame Bonden’s 

Evaporated Pieną, todėl, kad jis pa
rankiausias, grynas, ekonomiškas iš 
visų pienų. Del virimo ir kepimo yra 
lygus geram šviežiam pienui. I ka
vą neturi sau lygaus. Reikalaukit

SEKANČIUS DALYKUS:
nuo groserninko Borden’s Evaporat
ed Pieno kuomet pirksit savo groserj.

Kellogg’s All-Bran yra kelias j 
sveikatą. Virkit jį su prieskoniais. 
Gydytojai rekomenduoja Kellogg’s 
nes jis yra 100% veikiantis.

lovas buvo 
savotiškas 
o antra 
dai buotojas
ir darbo žmonių mylėtojas 
vargšų užtarėjas.

Mano velionis 
1826-7 metuos, 
Kauno rėdyboje,
turinčia (valako žemės) ūkinin
ko šeimynos.

Kaip jisai augo ii’ kodėl nei 
pradinės mokyklos negalėjo iš
eiti- sunku pasakyti. Tatai, 
beatėjo, įvyko iš priežasties jų 
(tų mokyklų) trukumo. Vienok 
pats per save išmokęs skaityti 
mano laikais jis puikiai iikaitė.

kęs apie JlT metų am- 
velionis vedė, 
keturių vaiku t ė-
išeidamas už Jos 
Tą žygi daręs s 

išvengus kariuomenės.
tais laikais vedusių ka- 
neimdavę. () velionis 

neapkęsdavo rusų caro 
(Ii Amerikon bėgti

NelConicnts t5fluid PtkI

9oo Drops

CASTORI*
AU OHOt - 3 PtR 

AVeielab* frvpir«t>o«fcrM

t.n© theStoMtts andBo^HU
Infants/Children

Thvr.-by Promolui^
Cbeerfuln»»sanaRwi C..U.M 
neither Opiuni. Morphme n* 
Minėtai NotNa«cot«c

Ahclpfulfemcdyfor
Constiputioo Dtarrhoa 

and Feverishnei* 
Lossof Slee»’ 

resultint ihcrrfro"

Fm M""** “L

THE centmjr CO Ntyvo**
Al 6n»onth« oi*1

VAIKAI 
VERKIA 

JOS

MOTINOS! Fletcher’s Castoria 
yra maloni ir nekenksmingas pava
duotojas Castor Oil, Paregoric, dėl 
Dantų Lašų, Džiovinamų 
specialiai prirengtos dėl 
kūdikių ant rankų.
Jos yra vartojamos virš 
saugiam palengvinimui.

Syrupų, 
vaikų ir

30 metų

Už k ietie j įmo 
Raugėjimo

Wind Colio 
šviežiu. Skilvio

Pagelbsti suvirškinti maistą, sutei
kia linksmumą, Pasilsį ir

Natūrali Miegą be Opiates
Kad apsisaugojus imitacijų, visuomet žiūrėkite parašo

Chas. H. Fletcher
I atvirtintį nurodymai ant kiekvieno pakelio. Gydytojai visur reko
menduoja jas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12t:> STREET

To). Kedzie 8902

3514>16 Rooąevelt Rd.
'Arti St. Louia Avė, 

CHICAGO, ILL.

Apsivedė 
motina 

užku-

žiaus, 
jis su 
našle, 
rion.
lu, kad

Mat, 
i eivijon 
baisiai
valdžios.
tuomet dar nebuvo mados.

Nuėjęs užkurion ir savo veik

dešimtinių!), velionis vedė ga
na sunkų gyvenimų. Vienok 
ačiū savo sumanumui ir Įgim
tam gabumui prie ūkės ir dai- 
lydystės darbų duonutės mums 
niekad netrukdavo. O reikia at* 
minti, kad prie esamų jau 4 
vaikų prisidėjo dar 6, kas su
darė gražų burelį burnų.

Be kalbamųjų ūkės ir daily- 
dystės velionio numylėtų dar
bų, jis mėgo dar ir sodininkys
tę. Vienok liuesu nuo darbo 
laiku mylimiausiu jojo užsiėmi
mu buvo skaitymas knygų, se
kimas pasakų ,tvėrimas kaimo 
jaunimo chorų ir organizavimas 
tikybinių (Pranciškiečių) orga- 
nizacij ų.

šventadienių ir sekmadienių 
vakarais susirinkdavo pas jį 
visi seni ir jauni kaimo žmonės, 
velionis skaitydavo jiems kny
gas, sekdavo pasakas ir gro-

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 3669

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- 
kit ir užrašykit 

giminėms
savo

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

Tai yra 32 puslapių knyga.
i metus išeis 12 knygų

BALTAS SOSAS 
• % puoduko Borden’n EVa- 

%

Kuomet Perkate Pieną Pirkit 
Borden’s Evaporated Pieną

Jus žinote ką reiškia dėl jūsų pienas kaipo 
maistas jūsų namuose. Jus taipgi žinote, kad1 
yra daugelis skirtingų rųšių pieno. Geriau
sia pienas yra iš švarių karvių ir švarių pieni- 
nyčių, jis vadinasi Borden’s Evaporated Pie
nas. Borden’s Evaporated Pienas yra žino
mas visame pasaulyje savo švarumu ir nau* 
dingumu. ,
Borden’s Evaporated Pienas turi daugiau Smetonos 
negu paprastos rųšies pienas kurį galbūt jus dabar 
vartojat. Jus galit vartoti Borden’s dėl padarymo 
visų jūsų receptų. Vartokit jį dėl sriubų, pajų, 
smetoninių sosų, keksų, pudingų, salad košelių. 
Bandykit jį dėl vvhipped Smetonos. Borden’s Eva* 

• porated Pienas suteiks jūsų receptui skonj, kuris 
bus skirtingas. Jis padarys daug gardesnę kavų.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas laimų pie
nas su palikta jame smetona ir atskirtu vandeniu. 
Kaip tik paprasite vartoti' Borden’s, jus tuojau pa
matysite, kad jis yra riebus ir geras pavaduotojas 
paprasto pieno arba Smetonos į visus jūsų receptus. 
Visuomet laikykit keną savo aisbaksy 
vartojimo, 

i —

Borrfen’s 
poratrd Pieno 

, puoduko vnndcnn 
jaukite evlaato ar- 

ta Jl> pavaduotojo 
alnlavo iaukito inllty 

i nrbatinio iaukitelio drus
kos. Blak| pipirą ir pap
rika

litirpykit sviestą arba jo pa
vaduotąja ant mažos skuura- 
46S, nlipilkft pipirus ir drus
ka. sumaišyki! su miltais ir 
maišykit kol gerai išsimaišys. 
Paskiau pamažu supilkit pien^ 
ir vandeni, patartina vartoti 
dratin| koštuvy ir žluriti, kad 
skistymas gerai sutirštėty kol 
naujo dapllsita. Kiškuti pavi
rinkit, paskiau dadėkit daržo
ves ir tegul pastovi ant karš
to vandens per dešimtj rainu
ty, kad viskas gerai apšilty. 
Paduokit su asparagais, atring 
bes na. žirninis, brussels sprouta 
nrbn bulvėmis — su bile kokia 
žuvimi.

i»/» 
PUHČ

Mažas 
Kenas 
6 unc.

dėl greito

DYKAI
100,000 motery nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaropated Pienu. 
Jeigu , jys norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos {vairius recep
tus nu Borden’s išpildykit ku
poną pažymčdamos kokių re
ceptų jums 

mums.kit
reikia, ir priaiųa-

KUPONAS
Duona
Saldainiai

Vardas
Adresas

Mėsa
Košelės
Pajai

Pudingai 
Sosai 
Sriubos 

.............. .  8*
Lithuanian

THE BORDEN COMPANY 
Borden ^yilding, New York

davė (dūduodavo) ant savo nu
mylėtų rankų darbo skudučių, 
triubų ir ožių ragų.

.Jojo . skaitomos knygos buvo 
daugiausiai bažnytinio bei ti
kybinio turinio įkurių jis labai 
daug turėdavo. Kur jis jas gau
davo ir kokiais keliais— aš ne
žinau. Tiek težinau bei atsime
nu, kad jis jas labai slėpdavo 

daugiausiai grįčios ir kitų 
triobėsių palūpiuose bei pašto-

Vienok kratų pas j j ne
neš velionis labai ap- 

valdininkais

labai tikiu-

visus kitus 
jis tik su-

gese.
būdavo, 
sukins buvo ir su 
mokėdavo apseiti.

.Nors velionio ir 
čio‘žmogaus butą, 
mus vaikus taip ir 
anenes, su kuriais
eidavo, labai taip sukant dar
bininkiškai mokino bei auklėjo. 
Jis mums visuomet sakydavo, 
kad reikia būti teisingais; kad 
reikia mylėti darbininkus (sam
dinius), šelpti vargšus ir 1.1, 
l ai buvusi jojo savotiško socia
lizmo teorijos evangelija. Vie
nas dalykas ko jis labiausiai 
ne toleravo 1.-ei neapkentė, tai 
— rusų valdžios, kariuomenės ir 
nonų. Ir neiiuostal)U, nes* jam 
teko nešti baudžiavos jungą, 
kęsti visas anų laikų ir gady
nes kančias ir vargus. Iš tos 
priežasties—t. y. kad ncpakliu- 
čiau į rusų caro verguvę— ir 
manės, kaipo šhvo jauninusį 
sūnų, pats leido Amerikon iš
važiuoti, kad tik nepakliučiau 
į rusų kariuomenę.

Iš narkotikų senelis vartojo 
taboką ir rūke pypkę. Degtinės 
mažai tegėrė.

Tai liek niaž-daug teatmenu 
apie savo velionį tėvelį ir sa
votišką Lietuvos vaidylą-sku- 
dutininką. Aš pats dar jaunas 
judamas išvažiavau ir per krū
vą metų čia bebūdamas daug 
<o jau nebeatmenu.

Tad tebūnie lengva jam jojo 
numylėtos Lietuvos, žemelė, o 
ojo brangus skudučiai^ te nm- 

' žiliai groja jam amžiną atilsi...

Al.

Didelis 
Kenas 

16 unc.

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmis Moterų Welfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

Vardas

Adresas

Visi susipratę darbininkai ir darbo inteligeritai SKAITO
Lietuvos Socialdemokratų kovos organą

“Naująją Gadynę”
“NAUJOJI GADYNĖ” rašo įvairiais socializmo teorijos ir praktikos 

klausimais ir nušviečia socialistinėj dvasioj svarbesniuosius 
Lietuvos ir užsienių ūkio, politikos, kultūros ir darbininkų ju
dėjimo klausimus. x

“NAUJOJI GADYNĖ” teikia plačių informacijų iš darbininkų judė
jimo Lietuvoje ir užsieny.

“NAUJOJI GADYNĖ” duoda eijjų, apysakų, vaizdelių ir kitų leng- 
vaus skaitymo dalykų ir kritikos straipsnių.

“NAUJOJI GADYNĖ” deda politinio gyvenimo ir darbininkų kovos 
apžvalgas.

“NAUJOJI GADYNĖ” karts nuo karto duoda turiningą moksleivių 
žaizdrininkų priedą “Žaizdras”.

“NAUJOJI GADYNĖ” išeina kas mėnuo, kiekvieno mėnesio pra
džioje 32 ir 48 psl. didumo.

“NAUJOJI GADYNĖ” metiniams prenumeratoriams duoda 2, o pus
metiniams 1 knygą dovanų.

“NAUJOJI GADYNĖ” prie kiekvieno numerio duos atskirai gražia
me popiery po vieną atvaizdą žymesniųjų socializmo veikėjų ir 
mokslininkų fotografiją.

“NAUJOJI’ GADYNĖ” kainuoja metams 10 litų, pusei metų 6 litai,
3 mėn. —* 3 lit., 1 mėn. — 1 lit. Amerikoje kaina metams 
2 doleriai.
UŽSAKYKI? GIMINĖMS IR PATYS UŽS1SAKYK1T

• y

Adresas:

KAUNAS KĘSTUČIO 40, 
Naujai Gadynei

WOODS THEATRE
Atsidaro Rytoj

VITAPHONE
Dalyviai: 

Jolson,. Geo. Jessel, Eisi©
Hovvard Bros, ir

Syd Chapliri 
“THE BETTER ’OLE”

Visos vietos rezervuotos 
Du syk j dieną 2:15 ir 8:15 

Nedėlioj 3 po pietų 
Kainos vakarais 50c iki $2 
Kainos vakarais 50c iki $1

Janis

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
ilio plaukų.

Ateikite ir persitikrink it.
Mano gydymo .būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
Eleiskanas, apsaugoja plaukų slin- 

iiną ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz

1407 Milwauk.ee Avė., 2 1’1.
na ■ —r-—r

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUV 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Baltijos Amerikos Linijos 
Kalėdos 

LIETUVON 

"Estonia" Gruod. 7 dien; 
"LITUANIA" GRUOD. 23

Važiuokit visu keliu vandeniu 
j pačią 

KLAIPĖDA 
per laisvąjį Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Poptiliariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirtum 

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
j bendrovę:

Baltic America Line, Ine.
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. S., Minneapolis, Minn.

Jeigu turi pūs
lės slogą arba 
skausmingą nu- 
siŠlapinimą mė
gink,

SANTAL 
MIDY

Parduodama vi
sose vaistiny- 
čiose. Greitai 
palengvina 
skausmą.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
3228 W. 38tb Street, Chicago, III.

VALET

AuloStrop
Razor

Pasiga- 
ianda 
pats

Milwauk.ee
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Ar Jus Žinote Kad — Kellog’s ALL-BRAN 
Pataisys Jūsų Sveikatą?

?.monč* Kiaiulien kenčia nuo 
užkietėjimo, todrl. kad kol jie 
buvo jauni jie nepriiinr^jo 
«avę*. Tėvai turi tuojau pra* 
šalinti iš vaikų si*te»no* tuo* 
pavojingu* nuodu*, kurio ran
da* i jų kūne.

I’radėk'it valgyti Kellogg'* 
šiandien ii* tegul viaa jutų 
^ehnyna valgo jai. Užlaikyki! 
juo* viliu* geroje sveikatoje. 
Duokit jiems po du atalama 
šauklius kasdien—chroniAkuoie 
atsitik linuose prie kiekvieno 
valgio. ' Bet pradėklt valgyti 
ja* liandiep.

Kellogg'* ALL-BRAN išvalo žarna* ir 
atšviežina jas. Prašn'ina visus nuodus, 
kurio įlenkia sveikatai. fijimn* lauk' 
pasidaro reguliaria ir natūrali*. Nevar- 
tokit jokių gyduolių, pilių arba praval- 
ninnėių saldainių. Kellogg'* ALL-BRAN 
yra užrašoma* gydytojų .receptuose žmo
nėm*. kurie turi užkietėjmg, nes jie ži
no, kad tikra* ir saugu* būda* dėl ga
lutino prašaiinimo to* ligos.

Kellogg'* ALL-BRAN pagelbėjo tuks- 
tanč ams nuo ušketėjirno, jo* taipgi pa
gelbės ir jums. Tegul visa šeimyna val
go ja* su pienu arba smetona arba su- 
maišykit «u kitais virtais arba nevirtais 
skanėstais. Jos turi gan|ų skonj. Ban
dyk t daugelyje receptų, kurie randasi 
nnt kekvieno pakelio. Pradėklt ryto 
rytą ir vartokit kasdien. Visuose grose- 
riuose raudonuose ir žaliuose pakeliuo
se. Bet tikrai žiūrėkit, ftad butų 
Ke logg'a. Paduodamos visuose lieteliuo
se ir restaurnntuose.

Iškirpkite ir atsiųskite si kuponų m mus Šiandien su jti«u vardu ir adresu

Budweiser
TIKRAS APYNiy-SALYKLO SYRUPAS

PADARYTAS IŠ GEIDAUSIU EUROPINIU 
IR AMERIKONIŠKU APYNIU

Ginkit šj fakta, jsitėmykit ir atsiminkit ge
rai kuom?! pirksit apynių salyklo syrupą.

Reikalaukit knygu
tės kurioj yra re
ceptai dėl saldainių 

ir kepinio

Auheuser-l UJ-ch moka ekstra kainas už pa
rinktus apynius čia ant vietos ir iš užsienio. 
Paskiau t u maišo juos su geriausiais Northern 
miež tis, I ad, gavus gerą tpyniu-salyklo sko
nj, kuris padaro Budvveiser Tikru Apynių Sa
lyklo Syn pu, parinktus tu, kurie yra bandę 
kitlH ilsu*■« * omį

Ar šios < kstra pastangos ir išlaidos yra ver
tos? Tik'ai palyginkit pasekmės kokias gau
nate su lhi<iweiser Tikru Apynių Salyklu, su 
kitokios lūšies panašiais išdirbiniais — ir tuo
met pat) ; nuspręskit.

Anheuser-Busch, St. Louis
Western Sales Corporation 

Distributors Chicago, III.

APSU) R AUS K!

$10,000 =r POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
.75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ........................................ .............. ................
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Valst........... s....................................   t.....
Užsiėmimas...................................... Amžius............
Pašelpgavis ............................................... ............. .

ūarsinkities “ Naujienose”

| Sveikatos Dalykai
y*"

Dr. Margeris
I
Kas yra patrūkimas ir 

kur jis dažniausiai 
pasidaro
------- .—

Kas tai yra patrūkimas
Žmogaus viduriai yra tam tik

roje pilvo landoje. Šita landa 
. turi gana stiprias sienas, bu- 
, tcnt: iš užpakalio stuburas ir 
i jo slankstelių, ypač juosmens 
i slankstelių, pusėtinai ilgos 
skersinės atžalos, raumenys ir 
plėvės; iš šonų raumenys ir plė- 

jvės; gi iš pryšakio keli klodai 
raumenų ir plėvių. Be to, tarp 

'pilvo ir krutinės landų yra 
stiprus perklodas, kurs tėra 

i dėl pilvo landos kaip ir stogas. 
O pilvo landos dugnų sudaro 
khibikauliai, kirkšnikauliai, pil- 
vikariiai ir labai stiprus kirkš- 

1 niniai raikraščiai arba saitai.
Pilvaplėvė yra pats* paskutinis 
šitų visų sienų klodas, ir ji yra 
pilnai visus vidurius apgaubus.

Dabar, jei katroj nors vietoj 
■ pradeda viduriai per pilvo lan- 
1 dos siena laukan veržtis, tai to
kį veržimąsi paprastai vadina- 

! mc patrūkimu. O vienai ar ki
tai vidurių daliai mažiau ar 
daugiau laukan prasiveržus, ži
nomas daiktas, pasidaro lyg ir 
pūslė ar krepšys ar kas nors 
tam panašus, šitokį išsiverži
mą, berods, gana gera pavadin
ti kyla ar kuila, kaip va suval
kiečiai sako. Toks pavadinimas, 

j mums rodos, itin tinka, kada 
išsiveržimas būna kirkšnyje, 
nelabai toli pilvakaulio šakų 
susijungimo, taigi jis eina gre
ta lyties organų. Vyruose toks 
prasiveržimas dažniausiai tie-

I siog į kūlę nueina, o moteryse 
į didžiąją paviršutinių lyties 
organų lupą.

Kur patrūkimas dažniausiai 
pasidaro

Pravedę stačią linę nuo kru
tinės kaulo ligi pilvikaulio ša
kų susijungimo, vadinasi, nuo 
krutinės duobutę-Ugi pilvo ga
lui, pažymime pryšakinės pilvo 
sienos vidurį arba tą vietą, kur 
viduriniai tiesiųjų pilvinių rau
menų kraštai kuone visai susi
eina. Kitais žodžiais sakant, 
perdalome pilvo plotmę į deši
nę ir kairę puses. O pravedę 
gulsčią, biskį pražambią, linę 
nuo pilvikaulio šakų susijungi
mo ligi aukščiausios pryšakines 
khibikaulio keteros, vadinasi, 
nuo pilvo galo ligi aukščiausios 
klubo vietos šone, atžymime tą 
vietą, kur kirkšninis raikštis 
tėra. Taigi dabar gauname du 
kampu: vienas tėra dešinėj
pilvo plotmės pusėj, o kitas kai
rėj. Ir viename' ar kitame iš ši
tų kampų dažnių dažniausiai 
patrūkimas pasidaro.

Bet kodėl šituose kampuose, 
o ne kitur? Todėl, kad čia, 
ypač netoli kirkšninio raikščio, 
randasi silpnų pilvo sienoje vie
tų. Pirmą tokią nestiprią pilvo 
sienoje vietą padaro kirkšninis 
kanalas, kurs randas* apie pusę 
colio viršuj kirkšninio raikščio, 
šitas kanalas prasideda beveik 
ties viduriu kirkšninio raikščio 
ir baigiasi netoli pilvikaulio 
šakų susijungimo. Del šito ka
nalo pilvo landos siena pasida
ro daug plonesne, taigi ir silp
nesnė vidurių veržimusi atlai
kyti,—todėl kaip tik čia ir daž
nių dažniausiai patrūkimas pa
sidaro.

O antrą nestiprią pilvo lan
dos sienoje, geriau sakant dug
ne, vietą padaro šiaurinis ka
nalas. šitas kanalas eina po 
kirkšniniu raikščiu.

Dabar, jeigu prasiveržimas 
eina per kirkšninį kanalą, tai 
jis paprastai yra vadinamas 
kirkšnine ruptura (patrūkimu; 
kyla; kuila), o jei per šiaurinį, 
tai šlaunine ruptura.

Yra betgi ir daugiau neper- 
stipriausių pilvo plotmėje vie
tų. Kaip tik bambos vietoje 
arba ir apie ją nekuriuose žmo- Į 
nėse stiprumo stinga, O todėl Į 
ir čia gali patrūkimas pasida
ryti. J

Neatsargiam ir nesumaniam 
chirurgui operaciją darant, sar

kykime, kur nors pilvo plotinė
je, jeigu tik žaizda nebūna 
kaip reikia užtaisyta, lai lenais 
stiprumo stinga, ir todėl patrū
kimas gali čia pasidaryti. O 
kartais žaizda pūliuoti pradeda, 
čia pilvo sieną menkesne padn* 
ro, paskui gi, jeigu tik ligo
niui tenka ką nors nepaprastai 
sunkaus kelti ar tam panašiai, 
tai, žiūrėk, ir ruptura pasida
ro. • <
Žodis kitas apie kirkšninį ir 

šlauninj kanalus
Kad skaitytojas nemanytų, 

jog šitie kanalai tik bėdas žmo
gui daro, nes padaro dėl pa
trūkimo patogią vietą, čia bent 
kelis žodžius tarsiu apie tai, 
kas per juos išeina.

Per kirkšnini kanalą išeina 
sėklinis saitas-, tai yra tam tik
ras įvairių audinių viržis, ku
rio svarbiausiu sudėtiniu yra 
vaisos vamzdelis, o paskui eina 
arterijos, venos, nervai, jun
giamieji audiniai ir šiek tiek 
raumenų valaknų. Vaisos vamz
delis prasideda iš tani tikrų 
’y ties? dalių, kurios guli kaip tik 
no šlapinimosi pūsle, bet ei- 
einant jam aukštyn prisimeta 
nrie jo venos, arterijos, dirks- 
niai, plėvė ir raumenys. Tokiu 
badu pasidaro beveik piršto 
storumo saitas, kurio galas, ži
noma, susijungęs su inkstllku, 
;šcina per kirkšnini kanalą ir 
nueina tiesiog į kūlę, o kita 
io dalis pasilieka kirkšninyje 
kanale, na, ir šitą kanalą gana 
gražiai užpildo

Moteryse betgi biskį kitaip 
zru. Tiesa, jos ir-gi turi po 
/ieną saitą kiekvienoje kirkš
nyje, bet saitų sudėtis yra daug 
naprastesnė, tai vieno, o antra, 
tai šitie saitai yra sujungti 
nilvo landoje su gimda, o išėję 
iš pilvo landos, nueina į pavir
šutinių moters lyties organų 
didžiąją lupą ir, taip vadinamą, 
Veneros kaina.

Kai dėl šitų saitų darbo, tai 
moteryse jie gimdą prilaiko, 
kad va perdaug į užpakalį ne

siverslų, sakykime, nepultų- o 
vyruose, tai jų darbas daug di
desnis, nes jie priklauso inks- 
lukains, aprūpina juos krauju 
iv dirbsimus, duoda jiems vamz
delį, per kurį gali sekios išeiti, 
pagaliau, per šitą saitą išeina 
iš inkstų (žinoma, kraujo ta
kais) labai svarbi medžiaga, 
kuri žmogų vyru padaro.

O per šiaurinį kanalą išeina 
į šlaunį limfos takai, gi apie 
juos yra taukai, kurie kanalą, 
suprantama, nepersandariausiai 
užpildo. "lodei ir kylai per čia 
parsimušti nesunku.

P. S. Kitas straipsnis eis apie 
tai, Kodėl ruptura pasidaro.

N audok

nuo pleiskanų

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai jiraktika- 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie: 
gimdymo, laikt 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
N a pratini ė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

v ■ ■ ..,..■■1 ..........................—

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

Optemestrist 
Tcl. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
aut 2 lubų

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS.
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Koom 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 kotvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O K A i 5 « 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearhron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261 

’s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teiv^^e Roosevelt 9090 

Namų TeleLu? Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipk 
tės, o rasite pt 
gelbą.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
R- ■ ■ ■ .. *

Tol. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. yVashington St.

Cor. VVashington & Clark
Namų Tek: Hyde Park 3395

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

r 

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor of Optics
Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

silpni, nervuoti, serganti 
žmonės privalo tą skaityti

Jau buvo abelnai darodyta per tūk
stančius sergančių, nuvargusių nervų, 
nusilpusių, kenčiančių žmonių, kad 
nėra kitų gyduolių kurios suteiktų 
tokį greitą palengvinimą ir gerą svei
katą, kaip Nuga-Tone.

Kuomet jus jaučiatės labai prastai 
ir negalite valgyti arba miegoti, vi
sas nuvargęs ir silpnas rytmety ir 
silpnų nervų; kuomet jūsų viduriai 1 
yra visai suirę ir jūsų liežuvis apsi
vėlęs ir turite labai prastą skonį bur
noje, tuomet jus turite vartoti Nuga- 
Tone. Jos nustebins jumis kaip greit 
jos pradės atgauti jūsų sveikatą ir 
gyvenimas pasidarys vertas gyventi. 
Nuga-Tone veikia gerai tokiuose at
sitikimuose. Kodėl? Todėl, kad jos 
yra moksliniai budavotojos nervų ir > 
kraujo. Stebėtinai kaip greitai jos 
grąžina pep, punch ir vigor silpniems • 
nervams ir raumenims. Jos atbūda
vo ja turtingą, raudoną kraują, stip
rius, nuolatinius nervus ir padaugina 
puikiausiai jėgą gyvenime.

Nuga-Tone yra pardavinėjamos su 
absoliučiu supratimu, kad jei jus var
tosite jas per keletą dienų, pagal pa
duotą nurodymą, ir jos nesuteiks pa-' 
sėkmių, jus galite sugrąžinti likusias 
pakelyje ten kur jus pirkote ir par- j 
davėjas maloniai grąžins jums pini
gus. Jei jus nesijaučiate gerai, jus 
esate sau skolingas, kad pabandžius 
Nuga-Tone, nes jus nieko negalite 
pralaimėti.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rius.

TEN IR IS
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Keliance, Albert 

Ballin, Deutschland 
Hamburg 

ir popuJiariški vieno kabiu 
• laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Tkuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos 

r--------------------------------- A
new yor_ /II 1KO IKI KAU

LIJU NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai
.i« UI ......................................■"........................

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

HainbnrgAn^ricai<bne
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Loavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salk 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.

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 Avenne 
Tel. Henilock 1385

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

visokias legališkas popieras.
.................... ..  .-V..— .■■■■. . ■■

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

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

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

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

Siunčiant paštu parduodame po..... ..... 80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po....................75 centus

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

Įvairus Gydytojai

®-DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 16 
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 St.
VALANDOS3 Nuo 10—12 pietų 

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

8110. Naktį
South 'hore 2288
Boulevard 4186

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

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 StM Chicago 
arti 31at Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dion.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, V^rriOrų <r 
Vaiky ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2881

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 Tai. Fairfaz 68M
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aiškėjus, kad jų gyvavimui nebėra jokio tikslo! socialis
tų judėjimą sugriauti negalima, o “pasaulio revoliuciją” 
patys Rusijos bolševikai yra atidėję neribotam laikui.

Kominterno likvidaciją pagreitins dar tai, kad Mas
kva toliays nebenori šerti savo agentus užsieniuose.

VOKIETIJOS SOCIALDEMO
KRATŲ LAIMfiJIMAS

NORVEGIJOS DARBININKAI VIENIJASI

BtiLėEVlZMAS BUVO SUSKALDYS DARBININKŲ 
PARTIJĄ

SOCIALIZMO STIPRĖJIMAS SKANDINAVUOS 
KRAŠTUOSE

BOLŠEVIZMO NYKIMAS VAKARŲ EUROPOJE

Vienas svarbiausiųjų įvykių Europos darbininkų ju
dėjime yra Norvegijos Darbininkų Partijos nutarimas 
vienytis su socialdemokratais. Tų nutarimų padarė tik-kų 
pasibaigęs minėtosios partijos tarybos susirinkimas.

Amerikos laikraščių korespondentai, pranešdami apie 
tai, sako, kad Norvegijos Darbininkų Partija esanti ko
munistinė. Netiesa. Ji buvo pakrypusi bolševikiško komu
nizmo pusėn ir, to pasekmėje, kai kurie punktai jos pro
grama dar iki šiol buvo pasilikę bolševikiški — pavyz
džiui, parlamentinio veikimo niekinimas ir “pasaulio re
voliucijos” pbalsis. Šitie punktai dabar tapo išbraukti. Bet 
praktikoje Norvegijos Darbininkų Partija jau senai yra 
atsukus nugarų bolševizmui.

Jau keletas metų, kaip ji yra pasitraukus iš maskvi- 
nio jėzuitų ordeno, vadinamo “kominternu”; dėl to nuo 
jos turėjo atsimesti ištikimieji Maskvos klapčiukai ir su
siorganizuoti skyrium, į komunistų partijų. O kai dėl par
lamentarizmo, tai Darbininkų Partija to anarchistiško 
bolševikų “principo”, kad parlamentas esųs “buržuazinis 
darbininkų mulkinimo įrankis”, niekuomet nesilaikė. Į 
parlamentų ji visuomet rinkdavo savo atstovus, ir šian
die ji yra antra sulig savo didumu partija Norvegijos par
lamente.

Norvegijos komunistų partijų, kaip aukščiaus nuro
dėme, yra Darbininkų Partijos atskala.

Tos partijos atskala yra ir Norvegijos Socialdemo
kratų Partija. Socialdemokratai atsimetė nuo Darbinin
kų Partijos tuojaus, kaip tik pastaroji buvo anųmet pa
tekusi į bolševikuojančių “kairiasparnių” kontrolę, kurie 
prirašė jų prie bolševikiško internacionalo. Norvegijos 
Darbininkų Partija buvo viena pirmųjų socialistinių par
tijų Europoje, pasidavusių Maskvos diktatūrai. Ir kadan
gi ta partija — panašiai, kaip Anglijos Darbo Partija — 
susideda iš darbininkų unijų, tai per jų Maskva paėmė 
savo įtakon didelę organizuotųjų Norvegijos darbininkų 
daugumų.

Kitose Europos šalyse (išimant gal tiktai Čechoslo- 
vakijų) komunistinis judėjimas yra susidaręs iš socialis
tinių partijų nuotrupų; o Ndryegijoje komunistai kurį 
laikų stovėjo kuone viso organizuoto proletariato prieša
kyje. Darbininkų judėjimo atskala tenai teko pavirsti so
cialistams, kurie pirmiaus tam judėjimui vadovavo.

Tuo reikšmingesnis yra tas faktas, kad šiandie Nor
vegijos darbininkų masės, suorganizuotos Darbininkų 
Partijoje, savo noru eina prie susivienijimo su socialis-

. linuku

Norvegijos socialdemokratai^ susijungę su Darbinin
kų Partija, turės, be abejonės, didelio pasisekimo rinki
muose į parlamentų, kurie įvyks neužilgio. Jeigu dabar 
Darbininkų Partija yra antra sulig savo atstovų skaičium 
parlamente, tai po rinkimų ji veikiausia užims pirmų

atsistos greta su savo kčiimynais — Švedija ir Danija.
Šiaur-vakarinėje Europoje tuo budu socializmas ei

na sparčiais žinksniais priekyn. Šitų pažangų tik Mask
va būvą laikinai sulaikius, savo intrigomis su skaldydama 
ir supiudydama darbininkus

Įdomu, kad Norvegijos darbininkai “padėjo kryžių” 
ant bolševizmo, nežiūrint to, kad iš tos šalies pirmiausia 
ėmė keliauti Rusijon vadinamieji “darbininkų delegatai”. 
Maskvos pyragai ir visi Rusijos diktatorių blofai, sugal
voti užsienio darbininkų mulkinimui, nuėjo niekais.

Norvegui nutarimas vienytis su socialdemokratais yra 
“pradžia pabaigos” kominterno gyvavimui vakarų Euro
poje.

Tie Maskvos davatkynų likučiai, kurie dar randasi 
Europos kraštuose, turės netolimoje ateityje išnykti, pa-

Apžvalga
......... ...- -

KUNIGIŠKI ARGUMENTAI

('hieagos Marijonų laikraštis 
sumanė pamokinti bedievius 
apie “nesmertelną dūšią” ir tuo 
tikslu įdėjo redakcinį straipsnį. 
Už jo “turbaciją” butų gali
ma jam padėkoti, jei tik jisai 
butų šiek-tiek dorinus pasiel
gęs. Bet, matyt, jau j jo pri
gimtį yra įėjęs paprotys, nors 
ir gvildenant rimtus klausimus, 
vartoti melą ir plūstis.

Broliukų laikraštis tame sa
vo straipsnyje pakartotinai 
tvirtina, kad klausimus apie 
“dūšią” esąs pastatęs “Chica- 
gos soc. dem. organas”, su
prask “Naujienos”. Tuo gi 
tarpu yra faktas, kad tie klau
simai buvo pastatyti “Mokslei
vių Keliuose” — skyriuje, kurį 
veda Lietuvių Moksleivių Susi
vienijimas Amerikoje. “Naujie
nų” redaktorius į jo vedimą vi
sai nesikiša. “Moksleivių Ke- 
iai” tarnauja tai organizacijai, 
<aipo jos oficialis organas.

Kam gi tad kunigą laikraš
tis, vesdamas polemiką su 
moksleivių organu, prisispyręs 
<iša išreikštąsias jame mintis 
“soc,. deni, organui”?

Baigdamas savo I ilozofišką 
polemiką/ jisai randa reikalo 
Pasakyti apie savo oponentus, 
<ad jiems “vieno šulo trūksta”, 
let kiek šulų tuomet trūksta 

pačiam Marijonų organui, jei
gu jisai ir meluoja ir koliojasi 
be jokio reikalo?

Iš to arogantiško tono, ku
riuo jisai ginčijasi su mokslei- 
vių rašytoju,
sai laiko save dideliu autorite
tu 

1 uo gi tarpu jo
i )do, kad jam dar toli šaukia
iki jo oponento protinio išsila
vinimo laipsnio. Marijonų re
daktorius, pav. šitaip mėgina 
išaiškinti, kodėl yra menkas 
kūdikio protas, 
turi sielą, kuri sugebanti at
skirti blogą nuo gero:

“Turime, pav., gerą var- 
goninką, bet neturime tinka
mų vargonų. Vargoninkas tas 
negali savo gabumų parodyti, 
kol nebus sutvarkyti vargo
nai. Kol jie yra tvarkomi ir 
taisomi, vienas, kitas balsas 
tik atsiliepia, bet kuomet 
vargonai sutvarkyti, vargo
ninkas parodo, ką ji 
Kūdikio siela 
kas, vargonai 
genys. Kol smegenys 
gonai) nesutvarkyti, 
(vargoninkas) menkai 
sireiškia.”

dą”, patalpindamas į dangų. 
Juk siela yra nekalta, jeigu jai 
buvo duoti blogai padaryti ar
ba suklerę “vargonai”, ir nėra 
jos nuopelnas, jeigu “vargonai” 
buvo geri I

Tuo budu pasakojimu apie 
“vargonus” kunigų* laikraštis 
išmušė pagrindų tai dogmai, 
kuria remiasi visas teologiškas 
doros “mokslas”. Ir juokingiau
sia, kad jisai i>ats to nė nesut* 
prato. Griauja visą savo supu
vusią teologiją — ir, kaip ma
žas “beįbė”, žarstąs smėlis gat
vėje, manosi statąs didelį pa
lečių ! • I

Nesenai buvo pranešta, kad 
Saksonijos vietinių savivaldy
bių rinkimuose labai stambių 
laimėjimų turėjo socialdemo
kratai. Pasirodo, kad tų pačių 
dienų, lapkričio 14, buvo rinki
mai ir kitoje Vokietijos vals
tybėlėje- autonominiam mieste 
Luebecke.

šių rinkimų rezultatai buvo 
tokie: socialdemokratai pravedė 
35 atstovus (turėjo 28), komu
nistai 5 (turėjo 10), demokra
tai 3 (turėjo 6), katalikų cen
tras 1 (turėjo 1), dešiniųjų 
partijų blokas 36 
įlinkai 1.

Taigi Luebeeko 
socialdemokratai
naujas vietas seime, o komu
nistai prakišo pusę savo seno
sios atstovybės.

negalima 
priskatyti.

rųšių ir 
Išrpintingas

galima tinkamai atsakyti. Prof. 
Pearl sako:’

“Visus geriančius 
vienai kategorijai 
Yra daug skirtingų 
laipsnių gėrimo,
asmuo nori žinoti, ar Visokios 
rųšics ir laipsnio gėrimas yra 
kenksmingas sveikatai ir trum
pina amžių? Jeigu ne, tai ko
kios rųšies ir laipsnio perimas 
yra kenksmingas, o kokios ne, 
ir kiek daug tas gėrimas ken
kia įvairioms geriančiųjų kate
gorijoms.’’

Knygoj minima sekamos ka
tegorijos: L abstinentai; 2.

ir reformi-

rinkimuose 
laimėjo 7
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Ar svaigalu gėrimas su 
trumpina žmogaus 

amžių?
Prohibicijos šalininkų nuomonė 

apie alkoholiaus kenksmingu 
mą. —Prof. Pearl’o tyrinė 
mai.—Surinko žinių apie 
248 žmonių gyvenimą, 
riančią klasifikacija.
PęarI prieina išvados, jog 
nuosaikiai geriantis žmogus 
turi daugiau šansų ilgiau gy
venti. 4

tūkstančius 
faktų, kurie, 

parodo, jog 
yra blėdinga.

nuomanu, kad ji-

tame “dusios” klausime, 
išvadžiojimai

Kokios įtakos žmogui daro 
alkoholius?

Prohibicijos šalininkams len
gviausia į tą klausimą atsakyti. 
Jie gali privesti 
taip vadinamų 
kaip ant delno, 
alkoholius gerti
Jeigu reikia, jie skaitlinėmis 
jums įrodys, jog girtuoklių 
vaikai yra kaip fizišku, taip ir 
protišku atžvilgiu išsigimėliai. 
Jeigu tuo dar* nepasitenkinate, 
tai blaivininkai matematiškai 
jums išskaičiuos, jog ir nedaug 
tegeriantys žmonės bent kelias 
metais sutrumpina savo gyveni- 

Vokicčiuose atsirado net 
kuris apro- 

jog kiekviena išgerta 
bonka sutrumpina žmo

mą.
jeigu kūdikis į toks gudragalvis.

kavo, 
alaus 
gaus gyvybę >aštuoniomis minu
tėmis.

Kad tie 
blaivininkų 
šia tėra tik

— tai vargonin- 
kudikio sme- 

(var- 
siela

prohibicininkų ir 
įrodymai tankiau- 
prietarais paremti, 

apie tai neužsimoka daug nei
kalbėti. Svaigalus žmones pra
dėjo vartoti nuo senų laikų. 
Kodėl taip yra, to niekas nega
li tikrai išaiškinti. Kai kurie 
mano, jog civilizuoto žmogaus 
gyvenimo sąlygos 
kad 
Ras 
kio 
tinų

0 
: 6 
40 
45 
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55 
60

m. 37.63

30.18
26.50
22.92
19.50
16.30 

geriau

Moterys
40.95
36.97
32.97
29.03
25.18
21.50
18.04

Kad 
lentelės reikšmė, paimkime pa
vyzdį. Sakysime, moteris turi 
30 metų amžiaus. Lentelė pa
rodo, jog pilna blaivininke (ab
stinente) gali tikėtis dar gy
venti 37.63 m. (maždaug 37 m. 
ir 7 mėnesius), o nuosaikiai ge
lianti moteris turi šansų dar 
gyventi 40.95 m. (beveik 41 
m.). Vadinasi, išeina, kad nuo- 

am-

perdaug 
prie blogų 
kurie žmo- 

gerti ir, 
agitacijos, 
pasigeria, 

galima pa- 
Viena gru-

rūpėjo pa- 
sutrumpina 
ne. Alko- 
buti mais-

us tas teologiškų gud- 
dėstytojas aiškina dar, 
suaugusiam žmogui galį 
jo “vargonai” (smege- 
tuomet, girdi, žmogus 

pasidaro neprotingas, l?et “ne
praranda sielos”.

Jei Marijonų redaktorius ti
kisi šitokiu pasakojimu išaiš
kinęs “dusios” klausimą, tai ji
sai nė pats nesižino esąs igno-* 
rantas.

Nereikia daug filozofuoti, kad 
tai botų aišku kiekvienam. Šie-; 
l<i, to Marijono įsivaizdavimu,* 
tai koks ten visai atskiras nuo 
žmogaus 
daiktas, 
žmogaus
apsigyventi. Siela esanti lobu
lę, visuomet mokanti atskirti 
gerą nuo blogo ir žinanti, kus 
reikia ir kas nereikia daryti. 
Tik tie “vargonai”, per kuriuos 
ji veikianti, galį būt geri arba 
netikę; nuo to pareinąs žmo-; 
gaus protingumas, jo (sugedi
mas elgtis tinkamai arba nė. ?

Jeigu taip, tai tuomet yra 
didžiausia nesąmone, kad Die
vas, kaip skelbia kunigai, bau
džiąs sielas “čyščium” ir pra
garu arba duodąs joms “nagra-

kad ir

nervų ir smegenų 
iš kažin kur atėjęs j
kūną laikinai jame’

yra tokios, 
jam būtinai yra reikalin- 
ukstinas vienokioj ar kito- 
formoj. Parankiausi aks- 
žmogus gauna alkoholiaus 

dale, štai kodėl alkoholius
yra artimai surištas su drau
gijos higieniniu, sociologiniu, 
politiniu, religiniu ir estetiniu 
gyvenimu. Jo vartojimas, nė
ra abejonės, kartais draugijai 
atneša didžiausios žalos. Todėl 
atskiri žmonės ir valstybės vi
sokiomis priemonėmis bandė 
tinkamai išspręsti girtuokliavi
mo klausimų. Vienur svaigalai 
pardavinėjama liuosai, kitur į- 
vedama šiokie tokie suvaržy
mai, o dar kitur priimama • prp- 
liibicija. Nežiūrint i visus tuos 
eksperimentus, iki šiol dar nie
kas tirtkamai neišspręndė svai
galų problemos. Dalykas, mat, 
tame kad pati

Svarbiau-

dalykus:

Apie įvairius Dalykus, i 
¥XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?XXXXXXXXXXXXXT«IXT> 
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dijavo alkoholiaus įtaką žmo
gaus amžiui. Padariny j šiomis 
dienomis pasirodė jo nepapras
tai įdomi knyga vardu “Alco
hol and Longevity”.

Socialė alkoholiaus proble
ma, asko prof. Pearl, susiveda 
galutiname analize prie skonies 
dalyko. Esmeniniai padėties 
elementai yra sekami: (a) al
koholius, kuomet yra 
vartojamas, veda 
pasekmių; (b) kai 
nes turi palinkimo 
nežiūrint jokios 
tankiau ar rečiau 
Draugiją tuo budu 
dalinti j dvi grupi.
pė skaito savo pareiga neduoti 
pasigerti silpnesniam savo bro
liui. Kita grupė mano, kad prohi
bicininkų pastangos jokiu budu 
negali būti pateisinamos. Tie
sa, sako jie, kai kurie žmones 
negali savęs kontroliuoti ir 
girtuokliaudami ardo savo gy
venimą. Bet didelė dauguma 
žmonių vengia kraštutinybių. 
Iš jų atimtį pasismaginimą al
koholiaus pavidale butų netei
singa. Suderinti tiedvi nuo
mom nėra jokios galimybės. 
Antra vertus, mokslui, tatai ir 
nerupi.

Profesoriui Pearl 
tirti, ar alkoholius 
žmogaus amžių, ar 
holius žmogui gali
tas, vaistas arba nuodai. Biolo
giškai jis yra svarbus elemen
tas žmogaus gyvenime.

Knygai medžiagą rinko pats 
prof. Pearl. Jis nesitenkino ap- 
d raudos kompanijų skelbia
mais daviniais alkoholizmo klau
simu. Apdraudos kompanijų 
daviniai yra gan šališki ir to
dėl neturi didelės moksliškos 
vertės. Pearlo knyga yra pa
remta 5,218 žmonių gyvenimo 
aprašymais. Tie žmonės savo 
daugumoj susidėjo iš Baltimore 
miesto darbininkų, žinios apie 
tų žmonių gyvenimą ir papro
čius buvo surinktos prof. Pearlo 
patyrusių padėjėjų, 
šia, žinoma, buvo 
dėmesio į sekamus
(a) kiek daug ir kokių svai
galų kvočiamas asmuo geria, ir
(b) kaip senai jis pradėjo ger
ti. Reikia čia pridurti, kad ži
nios buvo renkamos ne vien tik 
apie gyvenančius, bet ir apie 
mirusius asmenis iš jų giminių 
arba artimų draugų. Visi as
menys suskirstyta lytimis (3,- 
(184 vyrai ir»2,164 moterys) ir 
tautybėmis (tyrinėjimai tarp 
negrų nebuvo daroma). Dar 
niekuomet nebuvo surinkta 
tiek informacijų apie alkoho
lizmą.

Toks medžiagos gausumas 
davė profesoriui Pearl galimy
bės tinkamai alkoholizmo klau
simą 'išnagrinėti. Kiti tyrinė
tojai paprastai klausimą seka
mai stato; ar svaigalų vartoji
mas sutrumpina'<: amžių? Tu
rint galvoje tą faktą, .jog tarp 
geriančių nedaroma jokio skir
tumo (girtuokliai ir retkar
čiais arba visai mažai tegerian- 

. utys žmones įtraukiama vienon 
Pearl. Jis bėgiu kelių metų siu- kategorijon), į tą klausimą ne-

problema yra 
painesnė, negu 

Tiems, kuriedaugelis mano, 
mėgsta operuoti prietarais ir 
plikais tvirtinimais, žinoma, 
nesunku įrodyti, kad geriantie
ji tik ardo savo sveikatų ir 
trumpina gyvastį. Bet • visai 
kitoks ęeikalas yra su rimtais 
mokslininkais, kurje į Iety tenki
na tik tikrais įrodymais ir 
grynais faktais. Prie tos rųšies 
mokslininkų -priklauso ir gar
susis Johns Hopkinso universi
teto biologas, prof. Baymond

— ...................... ■ ------------------------------------

rimo tankumas nepažymėta, 
(b) retkarčiais, (c) nuolat; 3. 
daug geriantys: (a) gėrimo 
tankumas nepažymėta, (b) ret
karčiais, (c) nuolat.

Taip suskirsčius surinktas 
žinias, žinoma, buvo galima pa
daryti įdomius palyginimus 
tarp įvairių žmonių abstinen
tų, nuosaikiai geriančių ir gir
tuoklių. O tokių palyginimų da
ryme prof. Pearl yra žymausias 
autoritetas Amerikoj.

Iš surinktų davinių galima 
padaryti tik vieną išvadų: al
koholius nei kiek nesutrumpi
na nuosaikiai geriančių amžių. 
Mirtingumas tarp nuosaikiai 
geriančių nėra aukštesnis, ne
gu tarp abstinentų. Maža to, iš 
Dr. .Pearlo išduodamos lente
lės matyti, jog nuosaikiai ge
riantys- turi daugiau šansų 
giau gyventi. Štai amžiaus 
gumo palyginimas:

Vyrai 
4> G. to*

rDiOrę e-e ro 
m 3.

> M
W 5?'

30 m. 36.34
32.69
29.06
25.47
21.99
18.64
15.49

m.
33.22
29.69
26.21
22.84
19.60
16.56

m.

pa- 
kad

saikiai geriančios moters 
žius yra ilgesnis.

Prohibicn inkai mėgsti 
mokslus sakyti apie tai, 
geriančių vaikai gimsta fiziš
kai silpni. Dr. Pearl tatai už
gina. Štai jo žodžiai: “No 
marked relation bas been found 
betwcen the intelligence, pbys- 
iųuc or disease of the offspring 
and purentai aleoholism”. O to
liau: “The račiai effect of 
alcohol is preponderantly eitber 
beneficial or, at the worst, not 
harmful”.

Tos išvados, sako Dr. Pearl, 
yra netikėtos. Paprastai buvo 
priimta manyti, jog visoks gė
rimas sutrumpina žmogaus am
žių. Tuo. tarpu faktai rodo, 
jog to nėra. Nuosaikus gėri
mas, pasirodo, sveikatai neken-

Del Krupo ką jus darote?
įf i. yra gydytojų receptas vartoja- 

• ’as milijonose namų per 35 metus, 
kuris prašalina krupą be vėmimo j 
15 minučių. Taipgi geras nuo Kosu
lio, SlogŲ ir Užkinkančio Kosulio. Jei 
randasi yavku jūsų uainuošf, tai vi
suomet. laikykit šių išbandytų gyduo
lių, rekonteriduojamoH geriausių vai
kų specialistų. Reikalaukit vaistinin
ko Dę, Drake’s Glessco, 50c bute
liui.

Atėjo Kultūra No. 10 
idomi kopija. Kaina tik 
45c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 59J3

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

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

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette .4988 
CHICAGO, ILU

Telefonus Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

- '■ ■ ■ .......... 1 ' T   ■—   

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

rz i J j nuo 9 ikt II vai. ryte; 
valandos į nuo & jų g vai. vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis huo

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

m ij iiiiiniF.IW!Tn i —

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS , 

10748 So. Michigan A ve.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefoifts Pųllman 1193 

Nąuių Telefonas Chcsterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
.. . . (nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j |lu0 6 jkj 9 val vak

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

y ----------- '■ 1 "

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, II.L.

Res. 6G00 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Den tintas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

lies. Telefonas Heinlock 2015
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Didesnis Sutaupomas
Geresnis Patarnavimas

Pasiremiant patvarkymu iš
duotu City Councih septem- 
ber 1, 1925, vandens myteriai 
yra įvedami visame mieste.

Įvedimas myterių padidino 
vandens spaudimą ir suteikė 
progą visiems gyventojams 
gauti % užtektinai garo vandens.

Pirmutinė miesto sekcija, 
kur vandens myteriai yra įves
ti, tai South Chicago. Iš pirmo 
buvo pasipriešinimų kas link 
įvedimo myterių, nes žmonės 
nesuprato jų tikros vertės ir 
būdų sutaupymo vandens, at
piginimo vandens kainų ir tei
kimo geresnio patarnavimo.

Vienas tų kuine priešinosi 
myterių įvedimu buvo Mr. Eli 
Pochucha, 9858 South Com- 
mercial Avenue, South Chica- 
Ufo. kuris dabar rašo :

“Mano vandens bilus pngiil 
senos systemos patarnavimo 
butų buvusios $35 į metus. 
Kaip tik mytevis pas mane ta
po įvestas, aš gaunu geresnį 
vandens patarnavimą ir mano 
bilos yra mažesnės į metus 
$12.”.

Kalbant apie materialį pro
gramų su atstovu musų laik
raščio, Mr. John Eriksųn, mie
sto inžinierių# pareiškė.

“Jungtinių Valstijų : Valdžia 
nedaleis dėl San i ta ry Distri\- 
to išeikvoti daugumą vandens 
dėl sutaupymo Ghicagai, kuris 
yra reikalingus dėl žmonių 
sveikatos, jei’ bent Chicagoj 
prasidės tuojau myterių. įvedi
mas. Todėl, mes skubinam šį 
darbą tiek kiek galim ir milio- 
nai dolerių bus sutaupyta tak-. 
sų mokėtojams dėl kainų kons
trukcijos ir operavimo vandens 
šituo budu. Distriktuose, kur 
vandens myteriai jau yra įves
ti, vandens spaudimas pasi
daugino nuo 10 iki 15 svarų ir 
sutaupinimas pumpavimo susi
taupė apie 10 milionų galionų 
į dieną.

Prakiurimai plumbingo pa
daro dideles vandens bilas, kol 
tie prakiurimai neužlopomi. Tų 
prakiurimu ir bereikalingo 
vandens eikvojimo bus mažiau 
įvedus vandens myterius.

Aldermanas Koše Woodhull 
iš septinto wardo užtikrina, 
kad didelės vandens bilos pa
sidaro dėl negreito užtaisymo 
prakiurimu, kuomet myteriai 
bus įvesti to galima bus išven
gti.

Miesto inspektorius pagelbės 
surasti prakiurimas, namų sa
vininkai tuojau pataisys pra- 
kiiarimus ir bereikalingai eik
vojamas vanduo užmokės už tą 
pataisymą.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vienas užmuštas, 
du sužeisti

Vienas žmogus liko užmuštas 
ir viena moteris liko sužeista 
gatvekariui prie On tarto ir 
State, gt. susidūrus su arklių 
vežimu. Wm. Smith, 33 m., 
148 E. Grand st., pakliuvo po 
vežimo ratais ir liko ant vie
tos užmuštas, o Mrs. Auna 
VVoodwarl, 35 m., liko supjau
styta stiklų.

Du žmonės pasimirė nuo žaiz
dų, kurias aplaikė nelaimėse su 
automobiliais.

Koroneris Wolf savo papil
domam pareiikime sako, kad 
nors skaičius pasažierinių au- 
tomityliu labai žymiai padidė
jo, bet nelaimės su pasažieri- 
niais automobiliais sumažėjo. 
Heiškia, kad pasažieriniai au
tomobilistai pasidarė daug at
sargesni ir labiau apsisaugo nuo 
nelaimių. Bet labai padidėjo 
nelaimės su trokais. Koroneris 
sako, kad trokų šoferiai visai 
nepaiso saugumo, važiuoja kaip 
pakliuvo, nestoja net ir prie 
bulvarų ir delei jų neatsargu
mo lodei įvyksta daug nelai
mių. Jie nepaiso todėl, kad už 
nelaimes jiems netenka atsa
kyti ir todėl, kad jie žino, kad 
jie patys yra gana saugus, nes 
didelį trokų nėra taip lengva 
sudaužyti, kaip kad pasažierinį 
automobilių.

Permainos policijoj
Policijos viršininkas Collins 

Įsakė visiems detektivų biuro 
eskadronams prisistatyti ir ra
portuoti ne detektivų biurui? 
bet savo distrikto policijos ka
pitonams, kurie jau sunaudoję 
laportus priduos- detektivų vir
šininkui Stege. J'uo uždedama 
tiesioginė atsakomybė už visus 
įvykius savo distrikte kapito
nams, taip* kad patys kapitonai 
turės rūpintis, kad jų distrik
tuose butų kuomažiausia pikta
darybių, o ne detektivų biuras 
dirbs dėl viso miesto. •

Prapuolė butlegeris
Praeitų sekmadienį prapuolė 

Theodore “The Greek” Anton, 
savininkas Anton kotelio, Cice
ro, labai artimas draugas Cice
ro butjegerio karalius Al Ca- 
pone. Cicero policija kreipėsi 
prie Chicagos policijos, kad to
ji pagelbėtų surasti prapuolėlį. 
Spėjama, kad jį galėjo pastver- 
ti Al Capone priešininkai, nu
vežti kur į laukus ir ten jį nu
žudyti, v

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Šaltis vėl suimtas
Joe Šaltis, kuris nesenai bu

vo teistas už nušovimų kito 
butlegerio, Foley, bet liko iš
teisintas, vėl tapo areštuotas, 
šį ‘kartų jis tapo areštuotas už 
nešiojimąsi revolverio. Jį ir jo 
šaikos narį Patrick Sullivan 
areštuota John Klucedski saliu- 
ne, 4958 S. Hermitage avė.

BILL ^SįUNCLE

Šaltis ateinąs
Oro biuras skelbia, kad iš 

šiaurvakarių ateinąs nemažas 
šaltis, kuris pasieksiąs Chicago 
šiandie vakare. Temperatūra 
nupulsianti iki 15 laips., o gal 
ir žemiau, taipgi busiąs šaltas 
vjjjas.

sokių, o taipjau p. p. Damb
rauskams įteikta graži dovana 
— fronto setas už $300. &iren- 
gimui “purės“ daugiausia pa
sidarbavo p. p-ios Stalačkienė 
ir Dumbrauskienė. —A. J.

North Side

Reikia pasakyti, kad tai bu
vo labai pavyzdingas paminėji
mas savo 10 metų ženybinio 
gyvenimo sukaktuvių.

Lai būna Stasiūnams dar lai
mingesnė ateitis, kad antrų 
desėtką ženatvės metų galėtu
mėm dar smagiaus atminti.

Svečias.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J, W. Beaudeite
VIRAUI ASHLAND STATE

BANKO

1)R. VAITUSII
OPTOMETRISTAS

LIET 1S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuviu Rateliuose.
Iš Jubilejaus Bankieto

Pereitų sekmadienį sureng
tas Bisniarcko hotelyje bankie- 
tas -l)r. Jono Basanavičiaus 75 
metų amžiaus ir 50 metų lite- 
ratinio darbo pažymėjimui pa
liko dalyvavusiuose nekokį įs
pūdį. Vakarienė, tiesa, buvo ne
bloga ir svečių susirinko gra
žus būrys, nes tas rengimas 
buvo plačiai išgarsintas ir žmo- 

jo tikslui pi-itiire. liet ban- 
kieto vedėjas visai nepasirūpi

no duoti jam tinkamą dvasią ir 
turinį.

Buvo garsinama, kad p. Va
nagaitis parūpins muzikalį pro
gramą, o tuo tarpu p. Vanagai
tis visai tame bankieto nedaly
vavo. Už kalbėtoją kas žin kam 
buvo pakviestas republikonų 
kongresmanas — amerikonas, 
kuris apie tautinį lietuvių ju
dėjimų ir l>r. Basanavičiaus 
darbus neturi jokios nuovokos. 
Dainininkai gražiai atliko savo 
uždavinius; ponios Biežienė ir 
Cerienė ir p. Stogis savo dai
nomis publikų patenkino 
kaip ir visuomet. Tečiaus ko
mitetas, matyt, taip mažai gal
vojo apie tinkamų programo 
sutaisyma, kad nepasakė vaka
ro vedėjui net dainininkų var
dų. Akompaniatorius turėjo pri
minti p. Bordenui-Bagdžiunui, 
kad artisto pavardė Stogis.

“Tautiškam“ bankieto pusė 
dainų buvo, lyg tyčia, angliš
kų.

Geriausia programo dalis bu
vo, žinoma, konsulo p. Žadeikio 
kalba. Jisai labai nuoširdžiai 
nupasakojo Basanavičiaus gy
venimų, bet vėl reikia išreikšti 
apgailestavimų/ kad jam nebu
vo duota progos plačiaus nu
šviesti Basanavičiaus darbo 
reikšmę Lietuvos judėjimų. 
Tiek, kiek gerb. kalbėtojas su
spėjo pasakyti, klausytojai ži
nojo jau iš laikraščių.

Bankieto rengėjai stengėsi 
kiek galint daugiau laiko pa
likti “ceremonijoms“ — aukų 
rinkimui ir rašymui savo var
dų j albumų (pasak Bordeno, 
tai busią “amžini parašai“ — 
vis, mat, ieškoma tuščios gar
bės).

Taigi išėjo lyg fyoks ameri
koniškas mitingas, kur dalyviai 
nori patys save pagerbti arba 
sustiprinti savo politikų. Apie 
dabartinę Lietuvą — jos liaudį, 
jos valdžių, jos siekimus — be
veik nebuvo užsiminta. Keista!

Ž-as.^

Roseland
Čia labai madoj rengti “sur- 

prais paries”. Lapkr. 21 d. to
kia “parė” buvo surengia ir p. 
p. Dambrauskams, 107<>2 So. 
Wabash Avė. Susirinko dau
giau 100 svečių, kurie gražiai 
pasilinksmino; valgių buvo vi

Pavyzdingos vestuvės

Subatoj, lapkričio 27 d., įvy
ko susižiedavimas Anelės Mitt- 
skiutės su Antanu Butkum. 
Adelė yra pavyzdingų tėvų Jur
gio ir Onos Mittskų vienintelė 
duktė if nors buvo jauna mer
gaitė, dar tik šešiolikos metų, 
bet įsimylėjo į jų gražus balta
plaukis Antanas Butkus ir pa
siėmė sau už draugę. Šliubų 
ėmė civilį, be jokių patepimų. 
Vestuvės atsibuvo pas Adelės 
tėvus Mittskus, po num/ 1508 
N. Lcavitt st. Į vestuves atsi
lankė jaunavedžių artimesni 
Kimine^ ii- draugai, suteik<tami 
jaunavedžiams gražių dovanų. 
Pavalgę skanios vakarienės, 
kurių pagamino Adelės moti
na, draugiškai pasikalbėję sve
čiai skirstėsi į namus, linkėda
mi jaunavedžiams linksmo ir 
laimingo gyvenimo. —X. š.

“DIAMOND DAZYVES” 
NUDAŽO RUDUS NAUJAI

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

1800 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 j
2226 MarubąJl Blv<L

TELEFONAS CRAWFOKD 1480 
TELEFONAS CANAL »4U

Stasiūnų 10 metų ženybinio.. 
gyvenimo sukaktuvės

Lapkričio 27 d. Stasiūnams 
sukako 10 metų jų ženybinio 
gyvenimo.

Kadangi abudu Stasiūnai yra 
plačiai žinomi veikėjai, tai ir 
jų šiame paminėjime panorėjo 
dalyvauti tiek jų draugų, kad 
nė sutilpti nebūtų galėję. Bet 
Stasiūnai nebūtų artistais, kad 
nesugalvotų išeities iš tokio 
nemalonumo. Kad geriaus ga
lėjus pamylėti savo draugus, 
paskirstė svečius į dvi grupes.

;S ubą tos vakare Pirmyn Miš
rus choras' taip sakant “in 
corpore“ nuvažiavo pasveikin
ti savo seniausių narę ir jos’ 
gyvenimo draugų. Įteikė gražią 
dovanų nuo viso choro, be to 
kiekvienas nuo savęs teikė šir
dingų linkėjimų, o po skanios 
vakarienes visi linksminos iki 
ankstyvam rytui.

Ant rytojaus vėl susirinko 
antras būrys jų draugų ir vi
si linksmai praleido vakarą be- 
žaizdami ir linksmindamies ir 
tik vėlai vakare skirstėsi pilni 
užsiganėdinimo, velydami Sta
siūnams visokių laimių ir ža
dėdami paramos jų gyvenime, 
reikalui atsitikus.

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 1 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia i . *spalva arba nu- ;

dažyti turtingai ir suteikti,spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nušipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekotiui ar materio-j 
las kurį noiit dažyti yrą vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas. i i *"

TADEUŠAS LUKOŠIUS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

I.apkričio ^21) ciienų., 12 valandą 
po pietų, 1926 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus; gimęs Telšiuose, 
Lietuvoj; paliko dideliame nu
liūdime brolius Joną, ir Antaną, 
o Lietuvoj brolį Pranciškų ir 
seserį Oną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 2724 Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dieny], Gruodžio 2 dieną, 8:30 
valandą ryte iš namų į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Tadeušo Lukošiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečihmi da
lyvauti laidotuvėse ir ^suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. E, Lachawicz, Telefo
nus Canal 2199.

VERONIKA MALKEVlčIENĖ 
Po tėvais Sruogiutė

Mirė Lapkričio-Nov. 29 dieną, 
1926 m., 6:30 valandą ryte, su
laukusi 32 metų amžiaus. Ve
lionė paėjo iš Panevėžio miesto. 
Paliko dideliame nubudime vy
rą Walter Malkevičių, dukterį 
Alvyną, 11 metų amžiaus.

Laidotuvės atsibus Gruodžio- 
Dee. 3 dieną, iš namų 314 W. 
53rd St., 8 valandą ryto j Šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš tenais j 
Šv. Kazimiero kapines.

Meldžiu visų giminių ir pažį
stamų dalyvauti mano mylimos 
moters laidotuvėse. Tegul tau 
būna lengva žemelė ilsėtis ma
no Varute.

Nubudime liekame,
Vyras ir Dukrele

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tei. Canal 6174

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
« Graborius

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

skyrių. • ,

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

/» 11 *...........     ■■■■■'" ... ........... R

Phone Boulevard 5213 
Privatiniai Amhulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 VV. 46th SU Chicago, Iii. I
■■I l I .1 I I

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberry

■ t » ’

Atlieka puikiausią dentisterijos 
darbą už kainas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue 

Roseland
P Phone Commodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien
9 iki 12 Nedėliomis

6558 So. Western Avė.
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutartį.

Phone Hemlock 2061
k-.Į ,!■„■■!!■ UI. ||/

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

SPECIALIS PRANEŠIMAS
. Musų Naujas Telefono Numeris

CRAWFORD
1200

Musų Naujas Adresas 
3401-11 W. 22nd St.

HUB CAB CO
Tas pats greitas patarnavimas, nežiūrint kur pa
šauksite. Nėra permainų stotyse. Jūsų orderis siun
čiamas i arčiausi musų stotį.

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkaš 

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted S t., Chicago

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

h

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXX

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

KAM turėti žiurkių. Mes garantuo
jame, kad išnaikinsime žiurkes iš na
rni] ir mažų krautuvių. Kaina $2.75, 
C. O. I). Užganedinimas garantuo
jamas arba pinigai grąžinami. Dykai 
patarnavimas. H. E. & H. NATIONAL 
LABORATORIES, Maywood, III., 
Chicago Ofifce, 120 So. State Street, 
Room 603.

“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.

Chicago, III. ‘

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų t 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienom .
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Lietuviu Rateliuose'Hamso" ffl0k’kl3 dMS
lietuviy vakarą

Bridgeport mu-
šiandie SI.A 36 kuopos 

susirinkimas

šiandie vakare, Liet. Audi
torijoj, bus svarbus priešmeti- 
nis SLA 36 kp. susirinkimas. 
Kiekvieno nario pareiga 
dalyvauti jame ir išrinkti 
karną kuopos valdybą, kuri 
tai dirbtų kuopos gerovei.

Per keletą pastarųjų metų 
kuopoj ėjo vaidai, keliami bu
lelio bolševikų, kuriems pusi- augštesnes 
sekė įsisprausti ir į kuopos val
tį) bą. Delei tų kivirėių nariai 
paliovė lankytis Į susirinkimus.

yra 
tin-

I Daugelis išmetinėja, kad 
su jaunimas buk ištautėja, kad 
jis nieko neveikia dėl Lietuvos 
ir kad buk net gėdisi lietuvių 
vardo. Tai netiesa, bent ant 
kiek lietuvių jaunimas Chica- 
gos mokyklose yra paliečiamas. 
Nors nekieno nepadedamas, no- 
kieno nenuuodomas, musų 
nimas dirba kiek gali ir 

už

jau
kia k 
nie-

lanko

visuose
sporte, dai-

mokytoj ii

mažina jos darbuotę.
Bet šiandie visi nariai turi 

susirinkti ir padaryti visam tam 
galą, išrinkdami tinkamą val
dybą, kuri atgautų narių pasi
tikėjimą, įvestų kuopoj harmo
niją, atsteigtų jos darbštumą 
ir padarytų tikrai garbinga,
kokia ji buvo keletą metų at- augštesniąją mokyklą ir patys 
gal. kol bolševikai nebuvo su- pamatysite musų jaunuolių

joje savo lizdo. veiklumą, jų sugabumą, o ir
nariai šiandie bukime mokytojų prielankumą lietuv- 

\uditori joj

kūrins musų veikėjus, 
šimtai musų jaunuolių 

mokyklas, 
gražiai ten pasižymi
dalykuose (moksle, 
Įėję ir tt) ir yra 
mylimi. Del tų jaunuolių su- 
gabumo, net ir mokytojai do
misi lietuviais, lietuvių tauta 
ir kur galima gelbsti kelti lie
tuvių vardą, stengiasi ir kilus 
amerikiečius supažindinti su 
lietuviais.

Jei norite tame įsitikinti, ry
toj vakare ateikite į Ilarrison

kauja nemažai lietuvių. Pasku
tiniame jo num. 
straipsnelis 
uafiia aue i 
ve, pluoky 
reiškiama, 
maža, bet 
le ir lietuvių dvasios nenuga
lėjo jokie vargai ir neįstengė 
išnaikinti tos mažos tautelės. 
Atvažiavę į svetimą šalį lietu
viai parodė tą pačią įvirtą dva
sią, greitai prisitaikė prie vie
tinių aplinkybių ir 
įnėjo pasisekimą.

Taip tai musų 
dirba dėl lietuvių, 
bes, dėl lietuvių vardo kėlimo. 
Tik mes ateikime jiems talkon, 
|>nskatinkime juos, o jie 
daugiau nuveiks. —B.

tilpo gražus 
i “People of Lith- 
noted for their bra- 
spirit”, kuriame pa- 
kad nors Lietuva 
jos dvasia yra dide-

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI MOKYKLOS

ča

jaunuoliai 
dėl lietuvy-

dar

Latvių Koncertas 
Ciceroj

JaunoHioH Birutės tėvų pricšmeti- 
nis susirinkimas bus Ketverge, Gruo
džio 2 d., 8 vai. vak., Mark VVhite 
Suimto parko svot. Bus renkama1 val
dyba. taipjau ir kitų svarbių reika
lų yra, todėl visi tėvai prašomi bū
tinai atsilankyti.

— Valdyba

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgcporto laikys savo 
priefimetlnį susirinkimą Trečiadienyj, 
Gruodžio 1-mų dienų, 1926 m., Lie
tuvių Auditorium, 3131 So. Halsted 
St. Susirinkimas prasidės kaip 7:30' 
vai. vakare. Visi narįai rhalonėkito 
nusirinkti laiku, nes bus rinkimas 
naujos valdybos 1927 m., ir daug ki
tų dalyki} turėsime aptarti.

— I). Gulbinas, Rast.

Koseland. — S. L. A. 139 kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvyks Gruo
džio 2 d., kaip, 7:30 vai. vakare, Stru
milos svetainėje. Visi nariai ir narės 
dalyvaukite susirinkime, nes bus ren
kama kuopos valdyba <lel 1927 metų 
ir kitų svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskite naujų narių prisirašyti prie 
S. I.. A. 139 kuopos.

— .L Slancauskas, Sek r.

VYRŲ
VYRAI, VYRAI, VYRAI 

.his galite uždirbti $45 kai 
savaitę.

darbas 
senus

/n s darbas, 
atsilankyti 

klijentus ir 
vardus mes 
Gera proga 
ambicijos ir

Malonus 
Specialis 
pas musų 
pas naujus, kurių
jums suteiksime, 
jei jus turit tikrai 
norit dirbti. Tiktai 4 valandas 
kasdien. Pasimatykit su Mr.
Ritmolis, Room 416, 

169 Nori h La Šalie St.

Viena Valanda Dienoje
Jūsų liuoso laiko yra vertas 

$150 nuo dabar iki Kalėdų. Del 
informacijų atsišaukite 
Room 416, 160 N. La Šalie St.

sisukę

I .iet.

Cicero
Liuosybės Namo b-vės 

veikimo

rytoj tos mokyklos lie- 
mokiniai duos penkių 
vaizdelį “Lithuania, Spi- 
the Unknown”.

Visuctinas švrininkų prieš
inei inis susirinkimas Įvyks 15 
dieną gruodžio. Bus renkami 
board direktoriai ateinantiems 
melams. Visų šėrininkų parei
ga dalyvauti lame susirinkime.

Board direktorių 
ine, kuris

susirinki-
21 d. lapkr., 

daugiausia kaslink 
koncerto, kuris bussurengimo

23 d. sausio. Tai bus apvaikš- 
čiujimas 5 metų sukaktuvių 
nuo įsikūrimo L. N. Bendrovės. 
Nutarta surengti vieną didžiau
sių koncertų, kokio dar nebuvo 
Ciceroj. Taipgi nutarta, kad 
k< neorias butų pilnai lietuviš
kas. Atlikimui dalies progra
mų nutarta pakviesti du cho
rai, būtent: Birutes ir vietinis 
Lyros choras, 
samdvmas
su patarimu, kad 1/utų 
mi geriausi lietuvių 
Visi board direktoriai 
rinkti apgarsinimus į

viams.
I Ten 
tuviai 
scenų 
rit of

! Sumanytojais to lietuvių va
karo yra mokyklos principalas 
p. F. L. Morse ir dramos mo
kytoja p-le Viola Edna Mac- 
Lean, kini ir paruošė tą gražų 
vaizdelį su dainomis ir šokiais. 
Vaizdelį betgi suvaidins patys 
lietuviai mokiniai. Lietuvių 
dailias išvertė į anglu kalbą, 
kad ir amerikiečius supažin
dinti su lietuviais, su lietuvių 
dvasia. Ir visą tai atliko patys 
mokiniai, nekieno kito, apart 
mokytojų, kurie prirengė ški
cą, nepadedami. Ir žiūrėkite 
kokis turtingas ir rūpestingai

Birut ės Choro ge norai ė pamoka at
sibus Gruodžio 2 d., Mark VVhito par-

1 ko svet., 8 vai. vak. Tai bus pasku- 
singiau pasakius p. R. Lauber- tinė pamoka prieš vakarą “Gegužės 
to benefiso vakaras.

Kadangi buvo skelbta Nau
jienose apie tą , iškilmingą va
karą, tai nutariau važiuoti ir 
pasidžiaugti vaisiais kaitų su 
kitais lietuviais

Pirm recenzijos, žodis, žmo 
nių buvo labai mažai, apie 150, 
iš kurių buvo apie 20 lietuvių. 
Koncerto laukėm pusantros va
landos kol prasidėjo, nuo pas
kelbto laiko.

Pereitą šventadienį įvyko 
latvių koncertas Ciceroj, tei-

Karalaitė”. Visi nariai bukite laiku.
— Birutė

Brighton Park Keistučio Kliubo 
' Dramos Skyriaus pirma repeticija 
veikalų, “Važiuojam” ir “Teis
mas”, įvyks McKmley Park svetai
nėj. 39th St. ir Western Bulvaras, 
lygiai vai. vakare. Trečiadienyj, 
gruodžio L Visi nariai, kurie norite 
dalyvauti dramos skyrių, malonėkite 
atsilankyti laiku.

— Dramietis

KAI KURIE ŽMONĖS
YRA užganėdinti su FORDU, ki

ti reikalauja LINCOLN. Mes pasiū
lom jums darbų, kuris vertas $100 
į savaitę. Ar jus žingeidaujat?,

Atsišauki* Room 416,
160 N. La Šalie St.

REIKALINGI kriaušiai prie vyriš
kų nauju drapąnų siuvinio. SOI W. 
31st St. F. DEGIMAS.

— motina — Nellie 
sūnūs

Pavienių artistų 
pavestas komisijai 

samdo- 
artistai. 
sukruto 
progra

mą dėl to koncerto. Biznieriai, 
duodami apgarsinimus, ne tik 
paremia bendrovę, bet ir jiems 
patiems tas atneša naudą.

A. Klein, kuris atlikdavo ren- 
davimo svetainės pareigas’, 
zignavo 
Priežastis: 
C.hicagoje. 
priimta, 
ik i

re- 
iš board direktorių, 

manąs apsigyventi 
Rezignacija tapo

Svetainės rendavimas 
Naujų Metų pavestas J. 
eckiui (užveizdai šio na

mo). Todėl visi svetainės ren- 
davimo reikalais malonėkite 
kreiptis į saldainių krautuvę, 
kuri randasi tam pačiam name 
(ant kampo).

Buvęs koresp. K. Zix.

Orches- 
, o mano

Bn lakas 
neva sa
vy rukai,

vakaro p.

Rytinės žvaigždės Paš. ir Pas. 
Kliubas laikys priešmetlnj susirinki
mą Gruodžio 2 diena, 1926 m. Drau
gai malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų ir bus renkama 
valdyba.

REIK ALINGAS patyrusio sviesto 
ir rūgščios Smetonos pardavėjo, jau 
išdirbtame 
tija.

raute. Reikalinga garan-

So. Western Avė.

DELIKATESSEN ir grosernė, go
riausia bargenas koks buvo kada nor/ 
pasiūlomas, yra saldainiu, cigarų. Vi
soj apielinkėj vienatinė krautuvė, se
nai įsteigta, geroji vietojo, netoli mo
kyklos, Borth West Side. Būtinai 
turiu parduoti šią savaitę dėl užbai
gimo reikalų. Labai daug stuko, go
ri fikčeriai, pigi renda, gyvenimui 
kambarini, gerus lysas. Taipgi gali
ma perkraustyti, $1200 ar geriausis 
greitas pasiūlymas už viską, ši vie
ta verta daugiau negu dvigubai. Jei 
norit geros krautuvės, ir norit 
veikti, tai atsišaukit tuojau.

3810 N, įsistoti Avė.
• Kampas Grace S t.

greit

Rudeninis Terminas
Drafling, Designiitg ir Dress- 

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

Čollege <
2407 W. Madison St., Chicago, 111. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

PARDAVIMUI meat market 
labai pigiai, nes savininkas ne
moka kaip reikia biznį varyti, 
arba mainysiu į IIardware ar 
lotą. 45501/2 So. Kedzie Avė., 
Tel. Republic 8289.

PARDAV1MUI grosemė. Turiu pai- 
duoti greit ir todėl pigiai.

4157 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI restoranas, geras 
biznis. Aš viena nepajėgiu vesti biz
nį. 1818 Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė, 
senas biznis per 20 metų ir pelnin
gas. Pelno daroma nuo $90 iki $100 
i dienų, bus parduota į trumpų lai
ka. Biznis kainuoja $3,000, nupirksi! 
už $2,000. Kas pirmesnis tas laimės.

1967 Cftnalnort Avenue 
Phonc Roosevell 4395

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

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

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amatx>. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerų darbų su geru mokes- 
tim. Darbų surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

SCIIOOL
1507 W. Madiaon Street

PARSIDUODA
Buveine ir grosernė geriausioj vie

toj Cicero. Renda nebrangi. Visi pa
togumai. Parduosiu už, prieinamų 
kainų. Atsišaukite

14^6 So. 49th Court
' Cicero, III.

REIKALINGAS preseris prie seno 
darbo, mokantis ir rankų darbų.

3612 So. Halsted St. ĮVAIRUS SKELBIMAIL. S'. F. R. susirinkimas įvyks 
Gruodžio 2 d., 7 vai. vak., Naujienų 

į Name. Visi turintis reikalą su Lietu- 
■ vos Socialdemokratų Fondo Rėmėjais 
susirinkite paškiitu laiku, nes yra 
svarbus reikalas aptarimui.

— Sekrejorius

ASMENŲ JIESKOJIMaT
I J IEŠKĄ U savo brolių Antano ir 
Zymonta Šepkų. Girdėjau, kati dabar 
gyveno Philadelphia, Pa. Pamečiau 
jų adresą. Turiu svarbių žinių iš Lie
tuvos. Prašau jų pačių arba kas apie 
juos žino, greit atsiliepti, busiu dė
kingas. ANTANAS DEIMONTAS, 107 
N. 13th Avė., Melrose Park, 111.

AUTOMOBILIAIREIKALINGAS pirmos klesos bu- 
čeris su patyrimu, kad galėtų biznį 
vesti. 2553 W. 69th St.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31 ¥2 c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
12.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pig-iiu, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais/ Sekma- 
dienvj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd St« prie Normai Avė.

tras griežia “overturą 
parapi jonas Juozas
(muzikantas)^ šaiposi 
kydamas, jog jus, 
mus “nesubytisite”.

Išeina “žvaigždė”
R. Laubertas, na ir dainuoja. 
Klausomos. įtūžęs svetainėje 
“latvių inteligentijos” triukš
mas neleidžia klausytis. Bėda. 
Įtempiau savo dvi ausis, noriu 
girdėt ir negirdžiu, nors ir ne
toli estrados klūpojau. Well, 
dainininkas iš jo tai toks, kad 
bile musų “birutietis” gali su 
juo susilyginti, bet pas latvius 
jis yra “žvaigždė”. Balsas jo 
kiek palavintas, bet ne augštas 
ir labai aštrus (shairp). Es
tradoje nemoka laikytis, it 
meška rioglinusi ir labai nevy
kusiai elgiasi, neva imituoda
mas, neva pamėgdžiodamas ko- 

Siuntė kį artistą, prie to dar yra labai
Josephine nerviško budo žmogus. Dar 

reikia pridurti, kad tos “žvaig
ždės” išvaizda “parsonality” 
yra labai antipatiška, nes jam 
dainuojant žiuri ir matai 

Tai tokie mano 
“žvaigždės”.
pats spektaklis 
buvo

Leefeld,

REIKIA shearmenų į geležies at
karpų jardų. STEINER IRON AND 
METAI. CO., 1103 S. Washtenaw Av.

TIKRA NAUJIENA vaikams 
65c iki

Michael

solo: “Tykiai, tykiai 
teka,” Michael Mel-

Scena I. Lietuvių namas
Tableau

Meldažis,
Meldažis.

Tenoras 
Nemunėlis 
dažis.

Scena H. Lietuvaitė
Mezzo-Soprano solo: 

mane m 
Gercheus.

Scena III. Močiutė verpia.
Soprano solo: “Leiskit į tė 

vynę”, Anna Begis.
Scena IV. Močiutė ir vaikai, numirėlį.
Duetas: “Ruge 

ce Kishkunas ir 
nis.

Duetas: “Sėjau 
phine Jokonis ir 
banauskas.

Žaismė 
nauskas,
p-lės Zaugnas, Kuchinskas, 
lonis, Kishkunas, Yonitas, 
konis ir Meldažis.

Vaikų žaismės.
Scena V. Lietuva.
Lietuvių choras

f choras, “Lietuva 
$ų”.

liūtė”, Berni- 
Vaieria Palo-

rūtą”, Jose- 
Longine Le-

Aguonėlė”, L. Vis-
L. Lebanauskas ir

Pa-
Jo-

neva 
įspu-

PARDAVIMUI
Specialis Bargenas

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

nuo 35c

mane
įvairumo. Pia- 

palidovė 
gabalė- 

publiką.
PAJIEŠKAU savo vyro Vincento 

Pažėra, kuris mane apleido IJepos 28 
dienų, 1926. Duktė serga, nori maty
ti tėvo. Meldžiu jį sugrįšti arba nors 
duoti žinių apie save. 'Kaipgi prašv- 
čiau kitų, kurie jį pažįsta pranešti 

adresų. Duosiu geras dovanas.
ONA PAŽERIEN®

1728 Lull PI., Chicago, III.

Apleidžiu Chicagą, privers
tas parduoti savo puikų reatau- 
rantą Bridgeporie, pačiame 
Chicagos lietuvių centre. Par
duosiu pusdykiai. Pasiskubin
ki!! Kas pirmesnis, tas laimės.

3103 So. Halsted St.

PARDUOSIU savo $750 vertės 
groįiklį pianų, su benčiumi ir rolė
mis už $120. 6136 So. Halsted St. 
Stuba.

PARDAVIMUI kietoms anglims 
šildomas pečius ir kitehen heater, gas 
combination pečius pigiai. 1723 N. 
Lincoln St. Beizmentinis flatas.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI arba išrendavpji- 

mui I kambarių namas, 2 karų ga
ražas ir visi patogumai, su 5 ake
čių žemės. Distrikte (įhieagos.

MR. C. URBAN
41 Avė. &’ 135 St. R. 1. C. 45 

BLUE ISLAND, Il.L.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PARDAVIMUI Lunch Room, 
labai pigiai, geroj išdirbtoj biz
nio vietoj.

u 817 W. 34th Street
Tel. Boulevard 9336

MAINUI ar pardavimui mū
rinis namas 6 flatai garu šil
domas, rendos $403 mėnesiui. 
Gera transportacija, netoli ele- 
vatoliių ir gatvekarių, vienas 
blokas nuo parkų, tiktai $31,- 
000, cash $7,000 ar daugiau. 
Mainysiu ant bučernės ar kito
kio biznio. Sav. 7058 Parnell 
Avė., Tel. Triangle 2474.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO *

jo

ŠIANDIEN GERI AUSIS 
BARGENAS

PARDAVIMUI dviejų krėslų bur
bei nė. Renda $20 į mėnesį. 15527 So. 
Halsted St., Harvey, 111.

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainų taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbų greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mų. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

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

11 kambarių namas, moderniškas, 
yra visi įrengimai, prie cementinio 
kelio, prie didelio ežero. Puiki vieta 
dėl Road House. Biskį įmokėti, kitus 
kaip rendą. JERRY SIDR1S, Room 
300, 30 N. Dearborn St., State 8806.

Daug dirba ten darbininkų prie 
taisymo gatvių, ten visi darbininkai 
galės gyventi. ’

KENDŽIŲ, cigarų, minkštų gėri
mų, mažas groseris, pigiai.

1621 So. Union Avenue x

džiai tos 
Vienok i

neapvilė: 
nistė p-lė 
Lauberio, davė' keletą
lių/ kurie nustebino
Prie to dar . prisidėjo tikroji 
vakaro žvaigždė, tai poni 
Clepp, kuri sudainavo keletą 
arijų iir šiaip populiarių liau
dies dainų. Aplamai paėmus to 

, vakaro tikrąja žvaigžde buvo 
p-ia Clepp, kurią žmonės grau-

ir Cecilijos smingais aplodismentais 
tėvynė mu- dėjo po kiekvieno jos 

dymo. ; / į
Vakare patikau seną pažys- 

akompanuos M. Yoza- tarną rygietį p. Heripaną ne
senai -pBgryžu$į iš' Lątvijos ir 

Faul- Rusijoj, su jo “simpatija” im-
pbrtuota iš giliosios Donežo pa-

Stasys k'rantės. Paklausiau kaip tinka
tenai. Nepalyginamai geriau, 

i ir patys jaunuo- atsakė jis. Gali būti i/r taip, bet
 liai labai norėtų, kad kuodau- kodėl jus pagryžot čion atgal,* 

sekmadienį Birute giausia liėtuvių atsilankytų ir spaudžiau 
chicagiečiams gra- pasigrožėtų lietuvių mokinių 
vakarą. Bus suvai- 
akto klasiška ope-

? 1 eatras 
Muzika 1

Sam Žibąs
Pianu

vitas.
Šokius veda Margaret 

haber.
I Vakaro vedėjas bus

Opera ir koncertas iP,w<w
Ateinantį 

vėl patieks 
žų muzikalį 
dinta vieno
ra “Gegužės Karalaitė”, šiame 
veikale yra gjraži muzika ir 
žavėjančios dainos. Verta išgir
sti kiekvienam šį puikų Ghicko

darbu.
Atminkite, kad vakaras bus 

rytoj, ketvirtadieny, gruodžio 
2 d., lygiai 7:30 v. vak., Carter 
H. Ilarrison Technical High 
School salėj, 24th St. ir 'Mar- 
ąhall Blvd. Įžanga visiems dy
kai ir visi kviečiami atsilan-Antra dalis programo bus 

merginų choras vedamas p-ios kyti pamatyti musų jaunuolių 
N. Gugienės ir Birutės choras, darbštumą ir gabumą.
Taip kad vakaras bus tikra Toje mokykloje yra apie 400 
dailės šventė. Artistus priruo- lietuvių mokinių 
šė vaidinimui Stasys Pilka; pasižymi.
komp. A. Vanagaitis šiame va- Jie dalyvauja 
kare diriguos muziką. Birutė orkestre, chore,
visados paruošia gerus paren- ratiniais darbais, sporte ir vi- 
ginnis; tikimės, kad šis vaka- sur kitur. Mokiniai leidžia są
rąs bus vienas iš muzikališ- vo laikraštį “Harrison He- 
kiausių. — Busiu. ’ rald”, kuriame sandarbinin-

ir viskame jie

vaidinimuose, 
pasižymi lite-

paly- 
pasiro- JIESKO PARTNERIU

PAJIEŠKAU pusininko į grosernės 
ir bučernės biznį. Priežastis pardavi
mo svarbi. Parduosiu už prieinamą 
kainą. 4235 So. Redzie Avė.

T—_____» ■ '4- -JS-j-

ISRENOAVOJIMUI

PARDAVIMUI bučernė, ledo 
mašina, (rokas, garažas, yra 
gyvenimui kambariai. Biznio 
$1200—$1500 į savaitę. Barge
nas greitam pardavimui. 1750 
W. 63 St.

klausimą toliaus. 
Tai dėl dolerių, lengvai, lyg 
bijodamas, prašnybždėjo jis. 
Oh, suprantu...

—Rygos “Komisaras”

REIKALINGAS DAKTARAS arba 
daktarai, nauja kolionija; moderniš
ki ofisai įrengti su kambariais ar be 
kambariu. Didelis waitlng ruimas. 
Nėra daktaro 1% mylios. Gera vieta 
geram praktikantui. Atsišaukite ' 

1247 So. Cicero Avenue 
arba Tel. Cicero 205

PRANEŠIMAS MUZIKA 
MYLINTIEMS!

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
svietą rengia “Bunco Party” se- 
redoj, gruodžio 1, 7:30 v. vak., 
Juciaus 
Halsted 
Kviečia

Restaurante, 3239 So. 
St. Į eiga 50ę ypatai. 
skaitlingai atsilankyti

Rengimo Komitetas

ANT RENDOS kampiniame name 
6 ruimų flatas, dideli kambariai, mo
derniškas įtaisymas, karštu vandeniu 
apšildomas, renda pigi. $50 į mėnesį. 
Randasi Brighton Park.

4457 So. Talman Avenue 
Lafayette 0455

Prisiųsiu 3 muzikos ištyrimus. Jei
gu jums patiks galėsit pasilaikyti. 
Skripkos stebėtinai geros ir žema 
kaina, nuo $15 iki $50. Kreipkitės 
laišku arba ypatiškai.

STANISLOVAS STOŠKUS 
3143 So. Halsted Street 

Chicago, III.

PARDAVIMUI ar mainymui 
naujas 19 apartmentų namas, 
South West kampas 71 St. ir 
Groen St. Namas 62'X125, ren- 
do's’ $14,250. Bargenas greitam 
pirkėjui. Šaukit savininkų 
Gravvford 1451.

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj 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.

z

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė apgyventa visokių tautų. Kreipki
tės 5752 So. Racine Avė.

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
iernių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kandžių, Be- 
kemių. M u s ų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

REIKIA DARBININKŲ
PARDAVIMUI saliunas. 531 Ver- 

mont St., Blue Island, III.

MOTERŲ
PARDAVIMUI dvieji patalai.

8027 So. Emerald Avė.

REIKALINGA lietuvaitė, pa
tyrusi veiterka, dirbti į restau- 
rantą dienomis. Atsišaukit tuo- 
jaus.
UNIVERSAL RESTAURANT

750 W. 31 St., Yards 5377

PARDAVIMUI bučernė ir naminių 
dešrų darymo įstaiga. Lietuvių apgy
venta vieta. A£ nemoku lietuviškai 
— turiu parduoti. 1708 W. 46th St., 
arti Paulina.

PARDAVIMUI bekernė labai 
giai. Labai geras pirkinys.850 W. 18th Street

pi-

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kili, 18y 18 
už $225. Taipgi perbudavoju pur
čius iš atvirų į uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdų. Su mažai {mokėjimo 
Darbų garantuoju.

C. CZEPUKAS 
1445 Oakley Blvd. 

Tel. Brunswick 9131

Mes Skolinam Pinigus ant Real 
Estate. Galit pasiskolinti nuo 
$1000 iki $7500 už išmokėtų pra- 
pertę arba dėl pataisymų. Mažas , 
nuošimtis.

GOSS, JUDD & SHERMAN 
40 N. Dearbom, Central 0023


