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35 angliakasiai žuvo 
dėl sprogimo 

kasyklose
Anglijos darbiečiai ata
kuoja Baldwino valdžia

Darbo unijos paskelbia ka
rą komunistams

New \orke sudaryta 30 orga- 
niz icijų komitetas, kovoti 
komunistus iki paskutinės

NEVY YORKAS, XII. 9. — 
Darbo unijų vadai papkei! ė, 
galu gale, griežtą kovą komu
nistams, kuriuos jie laiko atsa
komi ngais de! praga iširimo 
New Yorko siuvėjų si .c ko.

Tapo sudarytas tam tikins 
darbo unijų komitetas, kur’s

N. Y. darbininkų unijos paskelbė 
komunistams karą

vadovaus kovai prieš komuu's- 
tinius streiko vadus “iki pas
kutinio galo’’. J

Sudarytame, komitete ut.v.o-
vaujama daugiau kaip t. de-

35 darbininkai sprogimo 
užmušti kasyklose

Apie trisdešimt kitu skaudžiai 
sužaloti; daugelis jų turbut 
nebepils veiks

FRANC1SCO, Ind., XII. 9.- 
Francisco Coal kompanijos ka- 
sjiklose No. 2 šiandie įvyko 
baisus sprogimas, kurio buvo 
užmušta, kaip mena, apie 35 
darbininkai.

Sprogimas įvyko 6:20 vai. 
ryto, kai angliakasiai ką tik 
buvo atėję į kasyklas dirbti. 
Kasyklose jų tu v metu buvo 
šešios dešimtys devyni. Kol 
kas gelbėtojams pavyko suras
ti ir išimti iš kasyklų trisde
šimt, beveik visi skaudžiai su
žaloti, kurių daugelis veikiau
siai n etiopas veiks. D ras Miller, 
kurs su gelbėtojų partija dar
bavos nusileidęs į kasyklas, 
teikdamas sužeistiems pirmos 
diiktariškos pagalbos, sako, 
kad jo apskaičiavimu apie 
trisdešimt penki darbininkai 
buvę ekspliozijos užmušti vie
toj.

Brity darbiečiai atakuoja 
Baldwino valdžią

Ragina ją išgirsti krašto nuo
sprendį sau, paskelbiant nau
jus rinkimus

LONDONAS, XII. 9. — At
stovų butas 3.39 balsais prieš 
131 atmetė darbiečiu įnešimą 
pareikšti valdžiai papeikimą 
dėl jos nevykusio elgesio su 
kasyklų darbininkais per didįjį 
angliakasių streiką ir lėmimą 
kasyklų savininkų interesu v* i a

streiko likvidavime.
Darbiečiu vadas, itamsay 

MacDonald, kurs ką tik pargrį
žo iš kelionės į Egiptą, atakuo
damas valdžią pasakė, kad ji 
visą laiką sukinėjusia ir šiaip 
ir taip, kol pagaliau nusitarus 
ir patapus kabyklų savininkų 
Įnagiu. Jei valdžia Lutų žmo
niška, pasakė McDonald, tai 
po visa to ji privalėtų eiti i 
viso krašto žmones ir išgirsti 
jų nuosprendį, tai yra paleisti 
parlamentą ir paskelbti naujus 
rinkimus.

Bandė nužudyt Nikam- 
guos revoliucininkų 

vadą
MEKSIKOS MIESTAS, XII. 

9. - Vakar čia buvo bandyta 
nužudyti Pedro J. Zapeda, Ni- 
karaguos revoliucininkų vadas. 
Zupėdai sėdant į savo automo
bilį kaž-koks vyras šovė jį iš 
revolverio. Zapėda tečiau išliko 
nesužeistas.

Bandė nušaut bankininką
BENTON, III., XII. 9. — 

Nežinomas piktadarys praeitą 
naktį bandė nušauti Benton 
State banko prezidentą, Ro
bertą Wardą. Buvo paleisti į jį 
keturi šūviai, bet jin išliko ne
kliudytas.

Gaisras Rumunijos ka
raliaus rūmuose

Sudegė karūnavimo salė; žmo
nės rnan<>, kad tai esąs blo
gas ženklas

BLCI1A RĘSTAS, Dųmanija, 
XII. 9. — Karaliaus rūmuose, 
kurie yra Bucharesto centre, 
kilęs gaisras padarė daug ža
los. Skubiai atvykę gaisrinin
kai ir kareiviai dėjo didžiausių 
pastangų išgelbėti sosto salę ir 
brangius sienose paveikslus, 
kas jiems iš dalies pavyko, te
čiau karalių vainikavimo salė 
buvo sunaikinta. Karalius Fer
dinandas, kurs po vakarykščios 
operacijos guli Controcheni 
rūmuose, penkias mylias nuo 
sostinės, apie tai nieko nežino 
—nuo jo slepiama.

Prietaringi žmonės tiki, kad 
tolis įvykis lemiąs nelaimių 
karaliaus dinastijai.AR NORI U 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 tra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodj. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Nunešė $92,000 baptistų 
misijos pinigų

RICHMONI), Va., XII. 9.— 
Čia tapo areštuotas Geoige N. 
Sanders, buvęs pietų baptistų 
konvencijos užsienio misijos 
tarybos iždininkas, kaltinamas 
dėl pasiglemžimo $92,(MM) mi
sijos pinigų.

Kovos kalinių gamina
mus rinkai rubus

ST. LOUIS, Mo7, XII. 9. — 
linijinių rūbų siuvyklų savi
ninkai, kuire čia laikė per dvi 
dieni savo konvenciją, nutarė

šimt darbininkų organizacijų, 
lie to dar pakvietimai prisidė
ti pasiųsta ii visoms kitoms 
grupėms. Gruodžio 21 dieną 
šaukiama generalinė konferen
cija, kurioj turės būt apsvar
styti ir priimti planai visiškam 
komunistų pašalinimui iš dar
bininkų judėjimo.

1 Komitetas savo išleistame 
pranešime konferencijos sušau
kimo reikalu, kalbėdamas apie 
International leidies Garment 
\Vorkers unijos vadų kovą su 
komunistaisr vedusiais’ ir pra
gaišinusiais klokmeikėrių strei
ką, sako:

“Naudodamies pramonės su
menkėjimu, komunistai suge
bėjo kai kuriose organizacijose 
kontrolę pasigrobti i savo ran
kas. Jiems ypač pavyko ta
tai padarytu dviejose organiza
cijose Ne\v Y’orke: kailininkų 
(furriers) ir moteriškų apsiau
stų siuvėjų (cloakmakerš). Jie 
bematant Įmurdė jas Į ilgą ir 
kruviną streiką, badu marin
dami tų pramonių darbininkus, 
naikindami pramones ir, paga
liau, susitaikydami su samdy
tojais tokiomis sąlygomis, ku
rios reiškia visišką tų unijų 
narių pardavimą.

“Savo spaudoj jie garbino 
savo nepasisekimus. Vąrtoda- 
mi teroristinių priemonių jie 
bando nugniaužti įtūžusių na
rių opoziciją. Tatai dai bioni
kai visur turėjo dabar pilniau
sios progos pažinti komunistų 
metodus ir gabumus.

“Atėjo todėl laikas, kur dar
bo unijų išlaikymas nuo sunai
kinimo reikalauto reikalauja 
vyti tuos elementus iš visų 
darbininkų organ;za«ijų ofisų 
ir kontrolės.”

30 žmonių suimta spiri- 
tualistų seanse

CLEVELAND,'Ohio, XII. 9. 
— Praeitą naktį policija areš
tavo čia trisdešimt asmenų, 
dalyvavusių spiiritualistų mi
tinge. Be įvairių kitų pabūklų 
policija suėmė .taipjau rubus, 
fosforu dažytus, tariamą ar- 
kangelo Gabrieliaus trimitą ir 
švento Patriko kepurę. Spiritu- 
alistų “mediumų” monus suse
kė detektivai, pozavę kaipo 
spiritualizmo išpažintojai. De
tektivai sako, kad ‘tirdami 
spiritualistų “triksus” jie kal
bėjęsis su “dvasiomis” taria
mai mirusių savo giminių, ku
rių jie niekados neturėję.

RADO MIRTINAI SUŽALOTĄ 
TEATRININKĄ

i ------------------
LOS ANGELES, Cul., XII. 

9. — Gatvėj rado gulinti, 
kraujuose paplūdusį, W. Ed- 
vvardsą, 13 m., turtingą teat
rininką. Jo gerklėj buvo didelė,

kovoti su rūbų gaminimu rin- peiliu padaryta žaizda. Jis nu- 
kai kalėjimuose. Kampanijai gabenta ligoninėn, bet nema- 
prieš kalinių gamintus rubus nomu, kad išliktų gyvas. Jis

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. /

George Kretziano (po kairei), naujasis Rumunijos pasiunti
nys Amerikai, ir Butler Wright, Kelloggo asistentas.

Jugoslavai prieš Italijos 
Albanijos sutartį

Nacionalistai planuoja milžiniš
ka protesto mitingą Belgra
de.

Brity kaliniy šelpimo drau
gijos kongresas

*• • —- — *. • *

Bus pareikšta protestas prieš 
kalinimu 5.000 Britu streiki-1 
ninku

Mūšiuose 90 kiniečiu 
miesteliu sunaikinta

70.000 žmonių, netekę prie
glaudos ir išsilaikymo kenčia 
vargą

LONDONAS, XII. 9.—Tarp-į FUČAU, Kinai, XII. 9. — 
tautinė klasių kovos kalinių j Šalpos tyrinėjamoji komisija
šelpimo draugija (Internatio
nal Class W ar Prisoners Aid 
Society) ateinantį sekmadienį 
laikys savo pirmą kongresą. Ta 
draugija yra komunistinė orga
nizacija. Vyriausi kalbėtojai 
busią Tom Munn, S. Sakatvala, 
Ben Tillett, George Lanslury 
ir kiti. Kongresas pareikši ąs 
protestą pi ieš valdžią dėl ne- 
amnestavimo 5,000 streikinin
kų ir pikietnotojų, areštuotų 
per pastai ąjį visuotinį streiką 
Anglijoj.

Bombos sprogimo keli 
žmonės užmušti

MEKSIKOS MIESTAS, XII.

praneša, kad iš devyniasdešimt 
septynių provincijos miestelių, 
j kuriuos buvo įėjus šiaurinių 
Kinų armijos vado, generolo 
Čang-Ji, kareiviai, devyniasde
šimt buvę visai sunaikinti. Tai 

, buvę _ padaryta šiauriečiams 
‘ stengianties prasimušti pro re
voliucines kantoniečių jėgas.

Nukentėjusios nuo šiauriečių 
j užplūdimo srities gyventojų 
skaičius siekiąs apie 100,000, 
o iš jų daugiau kaip 70.000 
likę be pastogės ir be maisto. 
Del šalto oro ir dėl baisaus ry
žių pabrangimo, tų tūkstančių 
žmonių vargas esąs neapsako
mas. Jie reikalingi greičiausios 
pagalbos.

V1ENNA, Austrija, XII. 9.
— Pasak pranešimų iš Belgra
do, Jugoslavijos nacionalistai 
šaukią ateinantį sdkmadienį 
milžinišką masinį mitingą pro
testuoti prieš Italijos Albani
jos traktatą.

Valdžia tečiau užgynus na
cionalistams tokį mitingą lai
kyti.

Belgrado laikraščiai praneša, 
kad Albanijos revoliucininkai 
įsitvirtinę netoli nuo Skulari.

Albanija patvirtino sutartį
TIRANĄ, Albanija, XII. 9.

— Albanijos seimas patvirtino 
padarytą su Italija sutartį, ku
riai Jugoslavija labai priešinas.

AR TIKĖSIT, AR NE.

šuo. pilnas nitroglicerino, vijos 

kiškį ir sprogo

IRVINE, Ky., XII. 9. — O 
tai buvę taip. Lee kauntės 
aliejaus laukuose, netoli nuo 
livine, vieno gyventojo šuo, 
kurs, matyt, buvo labai ištroš
kęs, užtikęs išlakė apie pus- 
kvortę nitroglicerino. Pastebė
ję tatai darbininkai bandė šu
nį sugauti, bet jis pabėgo.

Apie tai buvo duotu žinot 
šuns šeimininkui, kurs, bijoda
mas nelaimės, tuojau su visa 
savo šeimyna išsikraustė iš na
mų.

Ir štai kaip dalykas pasibai
gė. Šuo, pamatęs kiški, ėmę jį 
vytis, šokdamas per labai gilų 
ir platų griovį jis betgi nepa
jėgė peršokti ir, nukritęs dug
nan, ekspliodavo.

------.^^4---------- ►

TRAGEDIJA AMERIKIEČIO 
ŠEIMYNOJ PARYŽIUJE

16 rūsy banditų pasmerk
ta sušaudyti

Totorių respublikoj esą papil
dę daug plėšimų ir smurtu 
žygių

MASKVA, XIL 9. — Aukš
čiausias sovietų teismas pa
smerkė sušaudyti šešiolika su
imtų banditų. Pasmerktieji pri
klausę vienai didelei, astuonių 
dešimčių žmonių bandai, pa
pildžiusiai daug plėšimų ir 
žmogžudžių totorių respubli
koj. Kiti bandos nariai buvo 
nuteisti Įvairiems terminams 
kalėj imo.

KAIP GYVENIME KARTAIS 
ATSITINKA

Jauna moteriškė taisėsi vyriš
kai, kad kartu su savo vyru 
galėtų sunkius darbus dirbti

MANDAN, N. D., XII. 9. — 
Jaunas vyras, kurs per kelis 
metus dirbo įvairius sunkius 
darbus- kaip cemento darbinin- 
kas. kasyklų darbininkas, 
“kauboisas” etc., ir vadindavus 
“Bob” Wataon. dabar pasirodė 
esanti moteriškė, Dorothy 
Ilallingienė, 22 metų amžiaus. 
Paslaptis iškilo aikštėn, kai ji 
buvo areštuota už iškeitimą 
čekio, tuo tarpu kai jos banke 
nebebuvo pakankamai pinigų 
čekiui padengli. Policijai ji pa
sisakė, kad vyriškus rubus 
ji jau senai dėvinti, viena, dėl 
to, kad tai daug pigiau parei
ną,^ne k:id moteriški rūbai, o 
antra, dedamos vyru ji galėjus 
kjutu su savo vyru visur ke
liauti ir kaliu su juo gauti 
darbą. Kartu su savo vyru 
ji dirbus vario kasyklose But- 
te ir Anacondoj.

Padengus čekį, dėl kurio ji 
buvo suimta. Dorothy Hallin- 
gienė buvo paleista ir, kartu 
su savo vyru, išvyko į farmą, 
kur šiuo tarpu jie dirba.

Diplomatai laikysią 
mitingą

PEKINAS, Kinai, XII. 9. — 
pranę-

PARYŽIUS. XII. 9. — Nu
šovęs pirma savo žmoną ir 
jos guvernantę, vakar čia nusi
žudė vienas amerikietis, Wif- 
liam II. Payne, iš New Yorko. 
Payne sirgęs neurastenija.

9. — Praeitą naktį pačiame 
Monterey miesto verslo centre 
įvyko smarkus sprogimas, ku-1 
ris keletą žmonių užmušė ir 
sužalojo, du namu visai suardė Telegrama iš Hankovo
ir penkis kitus stipriai apdras- ša, kad netrukus ten Įvyksian- 
kė. Sprogimo kaltininkas kol(ti užsienių diplomatų konferen- 
kas nesusekta. ei ja padėčiai Kinuose apsvars-

----------------- ityti. Konferencijoj dalyvau-
Audros ir žemės drėbė- ±..Tj±_ minislerL: 

jimas Kalifornijoj
LOS ANGELES. CaL, 

9. — Vakar ir praeitą 
pietų Kaliforniją atlankė dide 
lės lietaus, ledų ir perkūnijų Į 
audros, taipjau žemės drebėji-i^ 
mes. San Pediro uoste* kele- i 
tas brangių reisinių 
sudaužyta.

Kinams Milės Ląmpson, Jung
inių Valstijų legacijos šanha- 

_,IT Ijuje patarėjas Ferdinand M
'ei
.atstovas Sadao Haburi.
Į. Standard Oil kompanijos 

yrilankovo žvakių fabriko darbi-
Ininkai kiniečiai sustreikavo, 
nežiūrint, kad jiems buvo pa
siūlyta . truputį daugiau algos.

ay-
ir Japonijos užsienių biuro

WASIIINGTONAS, XII. 9. 
— “Tai jau perdaug!” pasakė 
kongresmanas Byrns (dem., 
Tenn.), patyręs buto finansų 
komisijoj, kad prezidento Cool- 
idgeo sūnui, studentui, yra pa
skirtas, kaipo saigas, vienas 
pulkininkas, kuris užtai gauna 
$3,600 algos.

DARBINIO TRAUKINIO 
SUSIKULIMAS

CLATSKANIE, Ore., XII. 9.
Darbiniam traukiniui susi

kūlus vienas darbininkas buvo 
užmuštas, keliolika kitų sužalo
ta. Penki sužaloti veikiausiai 
nebepasveiks.

$100,000 šampano sudegė
NE\V YORKAS, XII. 9.

Stapletone, Staten Islande, su
degė Goggi Bros, seno vyno ir 
šampano sandėliai. Svaigusis 
turtas buvo apdraustas 100,- 
000 doleriu. c

jachtų

PERKŪNAS UŽDEGĖ 55,000 
BAČKŲ GAZOLINO

BETA, Cak~XIL 9. — Per
kūnas, trenkęs Union Oil kom
panijos reti neriją, uždegė 55,- 
000 bačkų gazolino tanką.

r

Winnipege komunistas 
išrinkta aldermanų

VVINN1PEG, Kanada, XII, 9. 
—Miesto rinkimuose čia alder- 
manu tapo pirmą karti) 
dar — išrinktas ir vienas ko
munistas, Leon Kilisnyk.

Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra- 
lašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
sniego ar lietaus; nedideli tem
peratūros atmaina; stiproki 
mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 32* F.

Šiandie saulė teka 7:06, lei-
konvencija paskyrė 100,000 do- atsisakė pasakyti policijai, kas džiasi 4:19 valandą. Mėnuo lei- 
lerių. ir dėl ko jam taip padarė. Idžiasi 10:02 vai. vakaro.

SUĖMĖ KNYGVEDĮ, PABĖ
GUSI SU $100.000

MEM>inS, Tenn., XII. 9.— 
šį rytą čia buvo areštuotas, 
policijos ieškomas, Hush H. 
Parke, American Savings 
Bank and Trust kompanijos 
knygvedis, kurs praeitu, savai
tę buvo pabėgęs. Jo sąskaito
se truko $100,000.

Kadangi be to dar ir kaine-
riaus asistento H«iaehsWrgo 
sąskaitose pasirodė trukumas 
$200,000, tai bankui teskirta 
reyyveiis. Henochsberg nusi
šovė.

Paskutinis
Priminimas

tPinigaj pasiųsti iki 16-tos šio mėnesio 
bus išmokėti Lietuvoje prieš Kalėdas. Pa
tartina visiems Naujienų kostumeriams 
siųsti dabar, nelaukiant paskutinių dienų, 
kad tuomi galėtumėt suteikti savo gimi
nėms dovanas ir smagumą pirm švenčių.

Naujienos Telegrafuoja pinigus Lietu
von už 50 centų fr siunčia paštu.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į pius 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA. 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA. 2346 West 69th Street.

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



2

EAGLE BRAND
CONDENSED MII*

DALYKAI, KUKIUOS MOTINA 
TI KI ATMINTI

I ................

Kas Dedasi 
Lietuvoj

llirmo^ios pagalbos kursai. 
Kauno šaulių būrys spalių 28 
dienų atidarė pirmosios pagal
bos ir tvarstvmo kursus. Lek
toriais pakviesta žymesni gy
dytojai.

KAUJTENDS, Cfilcspj, III. ..... ■ ■ ... ...

“CASCARETS" DEL SKIL
VIO SUIRIMU IR GAIVOS 

SKAUDĖJIMO
Šį vakarą! Išvalykit savo žar

nas, prašalinkit galvos skau
dėjimą, Slogas, Rųgštumus 

iš vidurių

Penktadienis, Gruod. 10, ’26

Atidarytas Sinianui Daukan
tui paminklas. Spalių 31 d. Pa
pilės kapuose jVyko iškilmin
gas Simanui Daukantui papup- 
klo atidarymus. Dalyvavo Sei
mo pirmininkas, universiteto 
rektorius ir eilė žymių visuo
menės veikėjų.

No. 6

kuponą 
<a usite 

dykai Hetu- 
vlAkai pamoka 

k&ip prlilurttl
ir penetl save ir 

kūdiki. I*klrp- 
I r prlsiųskita 

Aiandia au jūsų vardu 
ir adresu.

THE BORDEN COMPANT 
Bordcn lildg. New York

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausia vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

Niekad neduok kūdikiui muisto. Iro 
gydytojo įsakymo. Jei reiks, tai gy
dytojas pasakys.

Neduok kūdikiui vaikščioti kuomet 
jis dar perjaunas. Vaikštinėjimas, ar
ba stovėjimas kol kaulai dar nėra su- 
tvirtėję, gali padaryti amžinu ubagu.

Niekados nelaikyk slapios ar pur
vinos palos ant kūdikio. Nuimk tuoj 
ir išmazgok.

Duok kūdikiui užtektinai vandens, 
jei gydytojas nedraudžia. Vanduo tu
ri būti pirma pervirintas ir atvėsin
tas.

Paprastai lengvai ir greitai pritam
pa. Todėl, pradėk kūdiki mokinti ge
rų papročių.

Prie pirmo ženklo viduriavimas ar
ba vėmimų patartina šaukti gydyto- 
J&Ss

Vartojamas pienas turi būti liue
sas nuo visų užkrėtimų. Eagle Brand 
Pienas yra Kuosas nuo visų kenks
mingų bakterijų ir yra kūdikiui svei
kas maistas

Motinoms, kurios turi kūdikių, bet 
negali jų žindyti, stipriai patartina 
vartoti Borden’s Eagle Pienų Į bon- 
kutes. Tai puikiausias pienas ir ge- 
liausiąs cukrus moksliškai sulietas. 
Borden’s Eagle Pienas yra maistas, 
kuris auklėja stiprias kojas ir vik
rius kunus. Jis augina kūdikio svo
rį, kuris reikalingas jo normalybei ii 
sveikatai. Gydytojai jį rekomenduo
ja jau 65-ti metai dėl jo augštos ko
kybės. Motinos patirs, kad ir šiaip 
sveiki kūdikiai nuolatos augs iš Eagle 
Pieno. Jei nežinai kaip vartoti Bor
den’s Eagle Pieną, iškirpk kuponą, 
kuris randasi musų laikrašty ir pa
siųsk jį į The Borden Company, o 
ji atsiųs visai dovanai pamokinimų 
jūsų kalboje kaip penėti kūdikį ir ki
tokios svarbios literatūros, kaip pri
žiūrėti save ir kūdikį.

Motinos turi daryti viską, kad pa
sirinkus atsakantį maistą pirm už- 
gimsiant kūdikiui. Kiekviena motina 
turi dadėti Kellogg’s All-Bran prie 
savo valgio skanėstų. Kellogg’s All- 
Bran yra gamtinės gyduolės nuo už- 
kietiejimo. Tai grynas selėnų produk
tas, kuris išvalo ir atšviežina žarnas, 
ir viduriai veiks normaliai.

KULIAMOS MAŠINOS IRGI 
REIKALAUJA ATSARGUMO

Grinkiškio apiclinkėj • tik per 
paskutinį mėnesį atsitiko visa 
eile nelaimių prie kuliamų ma
šinų. Kostui Kundrotui Vait
kumi kaimo sulaužė visą ran
kų. Juodelių kaimo Mikšiuno 
samdininkui maniežas koją su
trynė. Pipliuosc Petraičiui du 
pirštu mašina nutraukė. Ažy- 
tėnų Klybui taip pat pirštus 
nutraukė. Atsargiau!

—Girdžių upelis.

Slogą pūslėje 
lengvai pagydo

SANTAL 
M U) Y

Nepriimk pa
mėgdžiojimų. 
Pastebėk ž o d j 
“Midy”. Parsi
duoda visose 
vajstinyčiose. _______________/

Skaityk šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

GREITA PAGELBA DEL 
SUSTINGUSIŲ SUSI

JUNGIMŲ IR SKAU
DANČIŲ MUSKULŲ

f a
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'{'AI yra piuku jeigu guli taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
f) vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį# pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lotsis, U. S. A.

Johnson’s Belladonna Plas- 
ter’is suteiks jums malo

numą umiu laiku

Nekentėk agonijoj ilgiau, kuomet 
Johnson’s Belladonna Plaster’is gali 
jums suteikt greitą pagelbą. Nenusi
mink, jeigu kiti vaistai jums suteikė 
tik liglaikinę pagelbą. Mėgink John
son’s Belladonna Plaster’į, kuris su
teiks patvarią naudą — šilimą, jėgas 
ir stiprumą, patvarią masažą skauda
miems, pavaliusiems muskulams ir 
sustingusiems susijungimams.

Gelbstantis efektas Johnson’s Bel
ladonna Plaster’io yra patvarus dėl 
to, kad jo vaistai visa savo jėga tie
siog per odą sunkias j skaudamas vie
šas ir patvariai veikia taip ilgai, ko 
plasteris laikomas prie kūno. Jeigu 
jūsų muskulai ir susijungimai yra su
stingę ir skausmingi dėl viršlaikio 
larbo, ar neįprasto darbo, dėl hubI- 
taidymo. Kheumatizmo ar dėl kitų 
priežasčių, naudok Johnson’s Bella
donna Plaster’į — ir jus busite malo
niai nustebinti greitu ir nuostabiu 
jo veikimu. Parduodami visose vais
tinėse.

KAS GALI MANE IŠGYDYTI?
Kasdien tūkstančiai žmonių klausia 
savęs. Atsišaukit dėl dykai informa
cijų 753 W. North Avė.

Specialistas
DK. W. C. WILLING

Nuo 10-12 dieną iki 2-8 vakaro

„Plauk po Amerikos Vėliava** 4
Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Kada nors kita meta jus gal planuojate atlankyti 
savo tėvyne. Pirm laivakortės pirkimo apsimokės 
Tainistoms patyrinėti greitus ir puikius laivus United 
States Linijos laivyno.

Keliavimas bile laivu, valdomu ir operuojamu Su
vienytu Valstijų Valdžios, po Amerikos vėliava, su
teiks jums naują idėją patogios, pilnos džiaugsmo 
kelionės. Erdvų# kambariai, apstumas gero valgio, 
plati vieta ant ainių ir malonios draugijos jūsų tau- 
tiečių.

Tarnai kalbanti justi kalbą ir draugiški veikimai ke
lionės laiku padarys jūsų važiavimą niekad-nepainit- 
itatnu.

Sausio mėnesį išplauks laivai sekamai:
S. S. Preaident Harding ............................... Sausio 12
S. S. Republic ....................... '................. . ...... Sausio 2?

Tusų laiiakprčlų agentas ant vietos maloniai su
teiks visas informacijas apie Npecinlra ekskursijas 
ruosiaiųa# kitais melais, arba rašykite tiesiai pas

States Lires d

J10 5>o. Dearhom St., (?t|icago, III. 45 Kroudvvay, New York City

CUKRŲ ĖDANTI KARVĖ

KUPIŠKIS. Netoli Kupiškio 
miestelio yra krūmeliai, “Mar- 
moliškis”. lenai gyvena Juod- 
akys su savo bendradarbiais. 
Jie turi labai geros veislės “kar
vytę”. Ta karvytė ėda, žinoma, 
tik cukrų. Bet tas jos savinin
kams nuostolių nedaro, nes ji 
duoda gana daug “pieno”, kad 
jo ir jie patys prisisriaubia ir 
dar lieka parduoti. Pienas la
bai geras, taigi vyrai ir mote
rėlės mėgsta jį sriaubti. Vyre
liai to pienelio, nors kiek pa
ragavę, pradeda skandalintis ir 
ieškoti už save menkesnių. Pa
sitaiko, kad draugai ir net bro
liukai apsiskaldo.

O bobelės, kurios dar nese
nos, įsikaušusios tik kazokėlį 
šoka ir Dievui dėkavoja, kad 
jų karvytė sveika laikosi ir gy
venimų saldina.—Svyrūnėlis.

Nusipirkit už 10c. buksiukų.
Palikit šaly — tik vieųam 

sykiui Druskas, Pilės, Cas- 
tor Oil arba Purgative Vande
nį, kurie pereina kiaurai per 
žarnas, liet neišvalo jų ir neat
šviežina tų organų ir neturi jo
kio afekto ant skilvio ir žarnų.

Užiaikykit savo viduriu** šva
riai ir šviežiai su Cascarots, ku
rios puikai išvalo skilvį, pra
šalina nesuvirskintą maistą, 
rugštumus ir visokius gasus, 
prašalina perdidelį tulžies kar
tumą ir prašalina iš vidurių vi
sas užkietėjusias dalis Ir nuo
dus iš žarnų.

Cascarets paimtos iš vakaro, 
jus labai gerai jausit iš ryto. 
Jos veikia, kol jus miegate 
nepadaro gripo, nesusargina ir 
kainuoja tiktai 10 centų bakse- 
liui vaistinėje. Miliūnai vyrų 
ir moterų vartoja Cascarets 
dabar ir vėliau neturi Galvos 
Skaudėjimo, Raugėjimo, Sunkių 
slogų, Nevirškinimo, Rugštumų 
Viduriose arba Užkietiejusių 
Vidurių. Cascarets turi rastis 
kiekvienose namuose. Vaikai 
mėgsta jas vartoti.

Player Pianjs

Seną 
fonogra
fą, radio 
priimam 
kaipo Įmokė - 
jimą

Nereikia įmokėti pinigų 
ir tiktai po $2 į savaitę

ž’*' y*"'**-

u.

Dabar yra laikas, kad užsitik 
linus, jog turėsit muziką 

Kalėdoms

Sales Company
TW0 1723 S. Ashland Avė. 

STORES 2716 W. 22nd St.

* ’

Dykai -
Koleliai
BenČius 
Muzika

- -
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(iarsinkities “Naujienose"

SAVE VIS LABIAU MYLI
KAIP KITĄ

LIŠKEVA, Alytaus apskr. 
Balys. Kartonas, baigęs Merki
nės keturklasę, prašė Liškevos 
valsčiaus viršaitį išduoti netur
tingumo lindynių, kad galėtų 
mokytis Kaune technikos mo
kykloj. Viršaitis Jonas Alek
soms nedavė jam liudymo, tei
sindamasis', kad Kartono tėvai 
turi šiek liek žemės ir už tai 
jam negalima išduoti. Gi kaip 
viršaičio sūnui Alytaus gimna- 
iijon reikėjo mokėti už moks
lų, jis, viršaitis, išdavė netur
tingumo lindynių, nors iš tik
rųjų viršaitis amerikonas irgi 
uii žemės ir daug turtingesnis 

už mažažemį Karionę. Mat, 
dievotam viršaičiui sąžinė ne
leidžia kitam gerą padaryti— 
sau ,kas- kita.—A. GėlinJs.

KAIMO CHULIGANIZMO 
PASĖKOS

ŠIMKAIČIAI, Raseinių apskr. 
Spalių mčn. 9 d. Šimkaičių 
valse. Pamituvio kąim. pas pik 
Kudžinską Kazį buvo javų Ru
imo talka. Po talkos, kaip pa

prastai, buvo patalkys. | patal
kį prisirinko daugybė ir ne
kviestų apylinkės berniokų, ku
rių ’tarpe buvo Jonas ir Pra
nas Jesiuliai, Antanas ir Jonas 
Bakšaičiai kaipo talkininkai. 
Jesiuliai, be to, ir Grygeliai 
Vincas ir Jonas turėjo ant Bak- 
Jaičiy pyktį. Jiems pradėjus 
tarp savęs koliotis, Jesiuliai 
ir Grygeliai šoko prie Bakšai- 
čių mušti ir Antanui Bakšiui 
peiliu perplovė pilvfj, kuris spa
lių 11 d. mirė, o broliui Jonui 
gerokai apipiaustė galvų ir 
ranką. Kaltininkai Jesiulis ir į 
Stasys ir Grygeliai Vincas ir į 
Fonas areštuoti ir patalpinti ■ 
kalėjime. ,o Jesiulis Pranas pa
sislėpė. —Vinculis.

"BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomai? gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Į Pearl Queen
| CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mos spausdiname Lietuviškos 
muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 
ir Piano Soloms.

Parsiųskite musų * 
katalogą dykai

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.Surašąs Savininkų Public Utility 
Stako Sudaro Knygą Taip 
Didelę Kaip Telefonų Directory

Virš 650,000 vyrų ir moterų Illinois valstijoj turi saugiai 
investavę savo pinigus į public utility staką.
Jų vardai sudaro tiek puslapių kaip telefonų directory. 
Pavyzdžiui, Commonwealth Edison Company turi 42,- 
000 šėrininkų, Chicago Rapids Transit Company, 12,000, 
Public Service Company of Northern Illinois, 26,000 — 
ir taip eina didelis surašąs.#

Publiškai nusavinta, operuojama ekspertų
Nursės, groserninkai, klerkai, salesmenai, darbininkai, dak

tarai, stenografės, visos klases, visos rases — jų pinigai pastato 
dideles dirbtuves, gaso sandelius, didelį tinklą geležinkelių ir 
dastatymo sistemos.
Atsakantis tvarkymas yra jums užtikrintas kuomet jus inves
tuosite savo pinigus į staką Chicago public utility kompanijų, 
žmonės, kurie veda tuos biznius, praleido visą savo gyvenimą 
biznyje ir savo išsilavinimu ir patyrimu, pasidarė tinkamais 
vesti atsakančiai ir ekonomiškai tų kompanijų reikalus.

Saugus investmentas atdaras visiems
Lengvi mėnesiniai išmokėjimai padarė galimtf kiekvienam prisi
dėti prie tų 650,000 Illinois investuotojų.
Atsiųskit kuponą, o gausit pilnas informacijas. Gal jis jums 
padarys pradžią į malonų praturtėjimą. , Reikia tiktai keletą 
dolerių pradžiai.

Utility Securities 
Company

72 West Adams Street, Chicago
St. Louis Mihvaukee Louisville Indianapolis

e k ‘ -

Utility S’ecuriticB Company, 
72 VVest Adam* Street, C hicago.

Be jokios man atsakomybės malonėkit 
atsiųsti literatūros, nurodančios kaip afi 
galiu investuoti j public utility staką, ver
tės apiė 6%, lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, jei norėsiu '
Vardas ................................  :.....

Gatvė ............................. ..............................

Miestas ...................... Valstija................

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai ffl 7 C 
nakvinei ...................... I • I v

A. E. Gzesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tel. Boulevard 4552

Leok
to your Health. Epsom
Salts is štili the best
Physic—take it in small 
flavored tablets.

TABLETS

t

A t your druggut, 25c 
The Knight Laboratories. Chiaami

V
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[korespondencijos]
Kenosha, Wis.
įvairios žinios

Lapkr. 21 d., SLA. 212 kp 
pagulba SLA. 10 apskričio, bu
vo surengusi prakalbas Schlitz 
svetainėj. Pirmiausia p-nia 
Novardaiiskienv padainavo tris 
dairuks, o p-lv Novardauskaitė 
paskambino pianu. Kalbėjo gi 
uhii agi< tis Dr. A. Montvidas 
kinis aiškiai ir gražini yupie 
še SLA. istoriją ir naudingu
mą priklausyti prie šios orga
nizacijos. Matyt, publika bu
vo patenkinta ir prakalbos 
duo; naudos SLA. 212 kp.

Tavorščių “Vilnies” n r. 31 
tūlas Lyrietis bando tikrinti, 
kad aš netiesą parašęs “Nau
jienose”, kad lyrieeiai atkalbi
nėja Dailės Choro narius.

Lietuvių patarlė sako: “Su 
pliku nėra ko peštis”. Taip ir 
su Lyriečiu.— neapsimoka at
sakinėti i visus jo pliauškalus. 
Cik tiek turiu pasakyti Lyrie- 
čiui, tegul jis pasiklausia savo 
“choro” nario Ig. Baubonio, ar 
tasis lapkr. 18 d. nebuvo atsi
lankęs į Dailūs Batelio choro 
repeticijas ir ar jis nekalbino 
tūlus dainininkus eiti prie jų 
“choro”. Tai sužinojus 
kės nesąmonių 
melagiu būnant.
ir daugiau tokių kalbinimų pa
minėti, tik gaila vietos laikraš
ty. Pagalios .juk Dailės Rate
lio auklėtinė lyriečius ir moki- 

ir jeigu ne Ratelio auklė-

nerei- 
pačiam 

Butų galima

savo parengimą German Ame
rican Hali. Jie neva statė vei
kalą “Laimūs Ieškotojai”. Vei
kalas kaip veikalas, bet jau 
vaidinimas buvo iH*pakenčia- 

I inas, gaila tik, kad darko vei- 
|kalus. Ją kalba ir vaidinimas 
i buvo, tariant Kenosbiečio žo
džiais “Vilny” GI nr., “čiort 
svojo, o pop svojo”. Publikos 
gi, su visais lošėjais ir-vaikais 
buvo apie 80 dusią. Lyriečianis 
taip sekasi, kaip Zablockiu! su 

1 muilu.

Teko sužinoti, kad Dailės 
Ratelis yra užkviestas j Paeiną 
i svečius antrą Kalėdą dieną, 
gruodžio 26 d. Žinau, kad raci- 

< niečiai bus patenkinti ratehe- 
'eių apsilankymu, nes- Ratelio 
į chorus dabar visai kitas, turi 
t daug naujų dainininkų ir dai
nininkių, o ir vedėjai, J. Mac- 
norius ir p-lė Klimiute dirba su 
pasišventimu.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalui

!)00 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- 
kit ir užrašykit savo 

giminėms
Prenumerata metams   $2 

z Pusei metų ............................  $1
Kopija .............X.................... 20c

Tai yra 32 puslapių knyga. 
| matus išeiti 12 knygų

Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

1120 So. Richmond Street

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

Optemestrist
Ttl. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Mrs. MIPHNIEVICZ-VIOIKIENE 

AKUSEKKA 
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Saži 
ningai patar 
nauja, visokio 
so ligose priei 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

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

Yards 4951

Lietuviai Advokatai Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUfiERKA

3252 So. Halsted St.

Dabar Yra 
Laikas

pasidėti pinigus i stiprų Lietuvos banką ant 9L. 
Nėra geresnio investmento darbininkų pinigams 
kaip šis. Trumpas terminas, dideli nuošimčiai, ge
riausia apsauga ir lengvas būdas pasidėti ir išsiimti.

Visą ką jums reikia daryti, tai nueiti i Naujienų 
Raštinę ir per tos raštinės patarnavimą pasiųsti pi
nigus. Už keletos dienų po pasiuntimo jums prasi
deda nuošimčiai ir už Betvertos savaičių gaunate 

musų banko Liudymą. Už metų pinigai gražinami 
atgal su 9L.

Del indėlių ir informacijų kreipkitės:

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

LIETUVOS KOPEEACIJDS BANKAS
Centras visų Lietuvos koperatyvų 

KAUNAS — LIETUVA

na
tinę, tai turėtumėt Rusiją gar
binti poteriaujant, o ne šūkau
jant (negalima sakyti, kad dai
nuojant). Dailės Ratelis gi yra 
lietuvių ratelis ir jis sukasi 
suksis - vien lietuvių tarpe 
dėl lietuvių, o ne dėl rusų.

Gruodžio 12 d. bus svarbi 
Kenosha ir apielinkės lietuviams 
diena, nes tą dieną Poloniu 
Hali, Kenoshoj, bus Lietuvos 
žemaičiu ruzbaininkas Tadas 
Blinda su visa savo šaika. Ge
rinus sakant, ta diena, 3 vai. 
po piet, miuėtoj vietoj, SLA 
212 kp. stąto veikalą “Blinda”. 
SLA. 177 kp. iš Mil\vaukee, 
laimimo choras taipjau daly
vaus ir išpildys muzikalę dalį 
ųrogramo. žodžiu sakant, čia 
bus ponų ir mužikų, grinorių ir 
amerikonų kompiltieija. Keli 
šimtai tikietų jau iškabto par
duota, bet Poloniu Hali yra er
dvi ir vietos visiems
Tad patarčiau nesi vėluot i ir 
siems pamatyti tą garsųjį 
maičų razbainipką Blindą.

užteks.
vi-

ir 
ir

Ke

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiursimo, 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 .........................................-.................-...........................................—

Garsinkites “NAUJIENOSE”

SLA. 212 kp. priŠmetinis su
sirink mus j vyko gruodžio 5 d. 
SLA. 212 kp. yra viena iš di
džiausių kuopų \Visconsino 
valstijoj ir nuo jos daugiausia 
priklauso viso Wis. apskr. vei
kimas. Susirinkimas* Įvyko 
Sehlitz Hali, >1 v. p. p. Kaip 
paprastai, dar prieš 1 vai. at
ėjau į salę. Radau didžiumą 
raudonųjų tavorščių, kurie 1xj- 
sirengią “revoliuciją” kelti ir 
daro paskutinius pasitarimus 
kai|> ir kjj vt-ikti. Cirdžiu vie- 

nas tavorščius sako kitam: 
“Brolau, aš dirbau kiek galė
jau ir manau, kad dabar pa
vyks. Svarbiausia, paimkim i 
savo rankas primininko vietą”. 
Ištik n)jų, pamaniau, kad gal ir 
yra pavojaus SLA. 212 kp. Pir
mininkas atidaro susirinkimą ir 
neužilgo raudonarmiečiai pra
deda valdybą purvinti, ypač 
pirmininką, kam jis pavadinęs 
niekuriuos šaltakraujais • lietu
viais. Teisingai patarle sako:, 
“vagies kepurė dega”. Raudon-i 
varniečiai tuoj pajuto kam pir-Į 
mininko posakis tinka. Bet 
pirmininkas apsiėjo gana man
dagiai ir vare darbą pirmyn.’ 
Prieinama ir prie didžiojo mū
šio, prie kurio raudonvarnie- 
čiai taip rengėsi—valdybos rin
kimų. Kaip tavorščiai vadina, 
“buržujus” J. Marcinkevičius 
gavo 59 balsus ir išrinktas pir
mininku, o tavorščių kandida
tas gavo, rodos, tik 20 balsų. 
Taigi tavorščiai mūšį pralaimė
jo. Netik kad neišrinko nė vie
no savo naujo nario valdybon, 
liet neteko ir paskutinės vietos 
valdyboj, kurią vienas tavorš- 
čius laikė. Ateinančių metų 
valdyba susideda iš rimtų na
rių ir gerų darbuotojų, šis su
sirinkimas turbūt pilnai paro
dė komunistams duris į Rusi-’ 
ją, kad jie neturi kišti savo no
sies, į lietuvių draugijų reikalus 
ir kad atėję į SLA. kp. susi
rinkimus jie turi kalbėti vien 
apie SLA. reikalus, o nekišti 
savo partijos kromelio. Tada ir 
susirinkimai butų gyvesni ir 
daugiau narių į juos lankytųsi.

Kenosha yra didžiausia 
tuvių kolonija VVisconsine ir 
man smagu apęašinėti jos vei
kimą. t ad priok progos 'vėl pa- 

Svečias.ži nučiu

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už IIi.Imo Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamu Vertybę

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie KimbalI 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- 
tėlis išdirbėjus laimėjęs augšČiau- 
<ias dovanas).

KimbalI pianai nekaštuoja nei 
kiek daųgiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite KimbalI Grojiklio savo 
namuose.

Matykite KimbalI pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue

Lapkr. 28 d. lyriečiai turėjo

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

1850 W. North Avė.
Tel. Bninswick 9393 

CHICAGO, ILL.

M 
M 
M 
M ► 
H

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4111.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St, 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D VOKĄ i. *• « 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2731 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

. Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
RyJns visuore teismuose. — Ab
straktai. Ingnliojimai. ~ Pas
kola pinigų 1 ii 2 SorgiČiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEft

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti lAJavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

3.

5.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Teieiv£3.” Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 536
s Tel. Central 6390

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

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
NedčlcHenJstis nuo 10 v. 
ryto iki 2 v«I. po piet.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

. 80 centų
75 centus

Chicago, III

Viršuje Universal 
Stato Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal suturtj.

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards vv34

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200
l--------------------- ■ ■■ ■■

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų_chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, VjrriHrų <v 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, 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.
Tėi. Midway 2881

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfai 8868
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JTĄUJIENĮD3, Chicago, UI 

negut tiktai svetimos šalies durtuvais.
Bet tai neturi nieko bendra su komiinistiniu “judė

jimu” (tikriaus sakant, riksmu) Lietuvoje. Ar Maskvos 
davatkėlės Kaune ir Pilviškiuose turės daugiaus ar ma
žiaus laisvės, tatai krašto ateičiai neturi mažiausios reik
šmės. Komunistiškas šašas nuo Lietuvos kūno nukris juo 
greičiau, juo sėkmingiau ji sugebės gyti nuo karo ir kle
rikalų viešpatavimo paliktų “pavietrių”.

Penktadienis, Gruod. 10,
(zxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxKXXXXXXXxxxxixxxxxx3axrr [ yra reliatyvi. Bezdžio
m < w 1 1 t. L' nės yra geresnės, negu žmo-Apie (vairius Dalykus, b

LIETUVOS VALDŽIA TIKRINA UŽDRAUSTUS 
ĮVEŽTI spaudinius 

e o e o e o 
• • e o • • 

BOLŠEVIKIŠKA spauda jau turi laisve 
LIETUVOJE

o • o o o o

BOLŠEVIKIŠKOS “REVOLIUCIJOS” BAUBAS

Lietuvos laikraščiuose pranešama:
“Vidaus Reikalų ministerijoj daromas patikrinimas 

uždraustų įvežti į Lietuvą užsienio ir Amerikos lietuvių 
spaudinių. Nuo kai kurių leidinių uždraudimas bus nu- 
imtas”. ' “■

To patikrinimo rezultatai dar nėra žinomi. Reikia 
manyti, kad Lietuvos vidaus reikalų ministeris nuims už
draudimą nuo spaudinių, kuriuose nėra kurstoma prie 
smurto ir ginkluotų sukilimų prieš valdžią.

I

Iki šiol yra uždrausta įvežti Lietuvon (tas uždraudi
mas yra pasilikęs nuo pirmesnių laikų) daugiausia komu
nistų spaudos leidiniai. Del to komunistai Amerikoje ke
lia “griežtus” protestus. Bet jie yra keisti žmonės. Rei
kalaudami, kad jų spaudai butų atdaros durys į Lietu
vą, jie kartu pilnai pritaria sovietų Rusijos valdžiai, ku
ri neįsileidžia jokių laikraščių, apart komunistinių. Ir iš 
komunistinių laikraščių sovietų valdžia leidžia įvežti Ru
sijon tiktai tam tikros, valdžiai tinkamos pakraipos.

Nesenai Vokietijos kairieji komunistai skundėsi, kad 
net jų organo atstovui sovietų valdžia neleido atsilankyt 
Rusijoje. •

Štai dėl ko visi mūsiškių komunistų protestai nėra 
verti nė sudilusio dvylekio. Asmens, kurie tuos protes
tus rašo, demonstruoja tiktai savo begėdišką veidmai- 
nybę. i

Kas reikalauja laisvės sau, tas turi pripažinti ją ir 
kitiems. \ _ < • >

Dabartinė Lietuvos vyriausybė jau ir taip duoda 
daugiaus teisių komunistams, negu komunistai savo prie
šams. Kaune, pav. dabar eina įvairus bolševikiški laik
raščiai, bet bolševikų valdomoje Rusijoje joks priešingas 
valdžios politikai laikraštis negali pasirodyti. Jei social
demokratai Rusijoje išleistų bent vieną laikraštį, kuria
me butų pasakyta, ką jie mano apie Kremlio diktatorius, 
tai leidėjai, redaktoriai ir spausdinto jai kaip bematant 
atsidurtų Soloveekose salose arba — pas Abraomą!

KVAILI PLEPALAI

Ekstra-kairių jų liežuvninkų 
organas jau antru kartu pra
simano apie drg. M. Jurgelio- 
nienę, kad ji esanti garsaus 
Chicagos “settlemento” liuli 
House auklėtinė ir kad ji toje 
įstaigoje dirbusi. Mat, liuli 
House steigėja, Jane Addams, 
nesenai yra pareiškusi tos įs
taigos kritikams, kad jos “sett- 
hmento” auklėtiniai esą ne so
cialistai, komunistai ar radi
kalai, bet tik geri, ištikimi pi
liečiai. Del šitos priežasties da
bar baltrušaitiniam “Aidui” at
ėjo i galvą mintis parodyti, kad 
LSS. sekretorė esanti “ištiki
ma buržujė”.

Bet ekstra-kai rieji pleperiai 
priprastu sau bud u rašo nebū
tus dalykus. Viena, drg. Jur- 
^elionicnė niekuomet nebuvo 
Hull House “auklėtinė”. Antra, 
į i toje įstaigoje niekuomet ne
dirbo. Ji< dirbo Ateivių Globos 
sąjungoje (Immigrants Protec- 
tive League), kuri vienu laiku 
turėjo savo raštinę Hull House 
troboje (paskui raštine buvo 
perkelta kiton vieton).

Pittsburgh’o Dodonės logika 
išeina taip, kad jeigu žmogaus 
darbo vieta randasi kuriam na
me, tai jisai yra to namo savi
ninko arba užveizdos “auklėti
nis”! Tokio gudraus redakto
riaus, kaifD turi “Aidas”, rodos, 
neturi ne vienas kitas laikraš
tis. Jį reikėtų statyti ant paro 
dos. i

užsipuldinėjimus ant Lietuvos 
valdžios ir pati, sekdama pa
žangiečius, piktai kabinėjosi 
prie kai kurių ministerių. Bet 
paskutinėmis dienomis, matyt 
ir ji ėmė atsipeikėti.

Brooklyno laikraštis pastebi, 
kad Lietuvos klerikalų opozi
cija tolyn vis labiau “smuike 
junti” — einanti nuo principi 
nių ginčų prie menkų prieka 
bių. Toliaus, “V.” bara So 
Bostono “Darbininką”, kam ji 
sai nuolatos kartoja “krikščio
niškų organų vapaliones apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje”. Ji
sai sako tam “vapalionių” kar 
lotoju i:

“Kartoja, tai kartoja, bet 
kitiems gal išrodyt!, kad 
‘Darbininko” redaktoriai, tin 
gi ką nors savo parašyti, ar 
ba bent suprasti tą, ką jų 
Lietuvos draugai rašo.”
Beikia tikėtis, kad ateityje 

nebus dedami “V-je” nė p. Mi 
liausko “vapaliojimai”, nes ta 
“rašytojas” tikrai nieko neiš 
mano apie Lietuvos padėtį.

AR AKLAS, AR NENORI 
MATYTI

Vienas Marijonų organo ben 
dradarbis tvirtina, kad

“socializmas ir bolševizmas 
yra kaipir du tikru broliu 
tik nevienodų pažiūrų pa 
šaulio tvarkos griovimo lak 
tikoje. Bolševizmas yra krau 
jo ištroškęs banditas, gi mo
derninis socializmas — pa- 
salingas vagis. Bet abiejų 
tikslai vienodi. Abiejų tėvu 
yra Carl (?) Marx. Abudu 
griauja krikščionybę ir sie
kia žmonių vergijos.”

BE ŠMEIŽTO NĖ ŽINKSN1O

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

Debatai, kurie sujudino dyli., j»« žmonija sparčiai žen- 
Rochesterio piliečius R,;l * ,illh'ulz"’°.«udynV: *‘.ull0S __________________ pranašu yra Kristus. Girdi, pa-

Debatai tarp Dr. Wundero ir žiūrėkite j šį trobesĮ, kur re- 
Clarence Darrow’o. - Visi "F1'“ ’u »rck>'ba cina ranka 
tikietai buvo išparduoti dvi už(/<uxn ,°s'. , j
savaiti prieš debatus. —Tei
sėjų nuosprendis.— Kunigą 
sujudimas. — Baptistą baž
nyčia, kurios pastatymas at
siėjo $1,900,000.— Ką mano 
I)arrow apie krikščionybę, 
biznį, evoliuciją ir gyvenimą?

šiais žemės drebėjimo, pot
vynių ir uraganų metais Ro- 
chester (N. Y.) piliečiai turėjo 
didžiausį sujudimą, nuo kurio 
jie ir šiandien nespėjo dar at>

aukštų. Po tuo pa- 
randasi bažnyčia, 

ir įvairus ofisai.
Dr. Wunder sutiko

To sujudimo priežastis yra 
Dr. Clinton Wunder, baptistų 
bažnyčios kunigas. * Jo bažny
čia randasi vidurmiestyj. Baž
nyčios trobesys susideda iš ke
turiolikos 
čiu stogu 
krautuves

Kuomet
savo bažnyčioj debatuoti su pa
skubusiu Chicagos advokatu, 
Clarence S. Darrow, jam, tur 
būti, ir į galvą neatėjo, kad 
pakviestieji teisėjai paskelbs 
žinomą bedievį ir agnostiką de
batų laimėtoju.

Clarence Darrow’ą atsikvie
tė Temple Cosmos jaunų mote
rų klubas. Rengdamas deba
tus, klubas tikėjosi papildyti 
savo pratuštejusrį iždą. Ir ne
apsivylė. Prieš dvi savaiti iki 
debatų buvo išparduoti visi ti- 
kietai. Bažnyčioj buvo įreng
tas “amplifier” (balso padidi
nimo prietaisas). Tai davė ga
limybes leisti publiką į sales, 
kurios randasi gretimai bažny
čios. Prisikimšo žmonių ir

pa- 
pi-

nes, kuomet kalba eina apie 
laipiojimą po medžius, o žmo
nės geresni pinigams gauti.” 

Dr. Wundero parapijonai to
kių dalykų nebuvo girdėję sa
vo gyvenime. Atvyko į jų 
kampelį didžiausias bedievis ir 
parodė jiems, jog bažnyčiose 
skelbiamoji krikščionybė yra 
iniekas daugiau, kaip tik paro
dija. šių dienų bažnyčiose, kur 
skelbiama krikščionybė, Kris
tui nebūtų vietos. Ir su ta 
“erezija” sutiko žymus Koches- 
terio piliečiai. Ko gero po to 
begalima laukti?

Laikraščio “The World” ko- 
į respondentas sako, jog parapi- 

kytu ' ionui dar ir šiandien tebėgai- 
ta? nčga’ėtų biznj ttai’ Jie «irde'°

(laike debatų, žinoma, praeis 
1 dar kiek laiko ir viskas bus už- 
i miršta. Bet jeigu tiems para- 
I pi jonams ne kartą, o bent ke- 

jis’"‘l^‘j lioliką kartų tektų girdėti pa
našios rūšies debatai, lai dva
siškiai susilauktų gan sunkių 
laikų ir nebegalėtų surinkti mi- 
lionus dolerių bažnyčių staty
mui.—K. A.

“Aš turiu vilties, kad mano 
jauno draugo entuziazmas ga
li būti pateisintas”, K pareiškė 
Darcovv. “Bet kuomęt religija 
ir biznis susijungia, tai aš ge
rai numanau, kas pasiima va
dovybę j savo rankas. Ar krau
tuvės, kurios randasi šiame 
trobesyj, savo apgars:nimucseĮ 
saku teisybę? Jeigu j<.s sal 
teisybę, 1

Bailesnieji žmonės Lietuvoje dėl tokio Lietuvos val
džios liberališkumo smarkiai ją kaltina. Jie bijosi, kad 
bolševikai Lietuvoje, gavę tiek laisvės, nepadarytų su Lie
tuva taip, kaip Rusijos bolševikai padarė su Rusija. Tai 
yra, žinoma, nieku neparemtas savęs gąsdinimas.

Bolševikiškas perversmas Rusijoje įvyko dėl to, kad 
tenai buvo tam tikros sąlygos: demobilizacijos krizis. 
Bolševizmui pergalę suteikė paleisti (ir patys pasitrau
kę) iš karo tarnybos kareiviai ir matrosai, lo ne darbinin
kai. Darbininkų dauguma Rusijoje buvo priešinga Leni
no ir Trockio “revoliucijai” — jie buvo taip priešingi, kad 
net dauguma bolševikų partijos centro komiteto, žinoda
ma darbininkų nusistatymą, stojo opozicijon prieš savo 
vadą. Leninas iki pat savo mirties to negalėjo atleisti 
Zinovjevui ir Kamenevui.

Per savaitę suviršum laiko po bolševikiško pervers
mo ne vienos Petrogrado dirbtuvės darbininkai nepriėmė 
rezoliucijos, pasveikinančios tą “revoliuciją”. Tik pagal
vokite: čia įvyko pirmas pasaulio istorijoje “galutinas 
kapitalizmo nuvertimas”, atliktas Rusijos proletariato 
vardu, o tas proletariatas nė nekrust! Ir tai nežiūrint to, 
kad darbininkai buvusioje Rusijoje sostinėje tuomet jau 
senai buvo suorganizuoti dirbtuvėse j “tarybas” ir nuo
latos mitinguodavo!

Tiktai po to, kai Kronštadto matrosai ir ta armijos 
dalis, kuriai vadovavo bolševikai, durtuvais ir kanuolė- 
mis laimėjo pergalę, tai ir fabrikų darbininkai ėmė tai
kytis prie naujų sąlygų.

Lietuvoje gi tų aplinkybių nebuvo ir tuo labiaus nė
ra dabar. Del armijos paleidimo didelio krizio Lietuvo
je neįvyko, o šiandie buvusieji kareiviai jau yra ir užmir
šę tuos laikus, kada jie nešiojo šautuvus ant pečių. Bol
ševikiškas perversmas Lietuvoje galėtų būt padarytas

Brooklyno raudonųjų bizniu 
rių laikraštis labai “revoliucin 
gai” kritikuoja dabartinį Lie
tuvos švietimo ministerį, drg 
Čepinskį, dėl jo pareiškimo 
kad jisai nesąs religinio vaikų 
auklėjimo priešas, suprantat! 
po religiniu auklėjimu “ne siau 
rai pagonišką, o plačiau — 
krikščionišką”.

Keikia pastebėti, kad kai ku 
riomis savo pažvalgomis drg. 
Čepinskas skiriasi nuo kitų Lie
tuvos socialdemokratų. Tečiaus 
ne tame yra svarba. Svarbu yra 
ne žodžiai “religiškas” ir “krik
ščioniškas”, bet prasme, kuri 
dedama į tuos žodžius. Garsus 
anglų rašytojas John Kuškiu 
pavyzdžiui, skelbė “grožybės 
religiją”.

Kai dėl krikščionybės, tai vėl 
tenka atsiminti, kad ir j ją yra 
dedama įvairių įvairiausia pras 
mė. Amerikos komunistai, sa
kysime, kurį laiką buvo labai 
įsimylėję į vyskupą Brown 
skelbiantį tam tikrą “komunis
tišką krikščionybę”. Amerikos 
bolševikeliai tam vyskupui ren
gė prakalbas ir išleido jo vei
kalą apie “Komunizmą ir Krikš
čionybę”. šitos knygos lietuvių 
laidą parūpino pats Brooklyno 
raudonųjų biznierių organas. 
Ar tad ne sarmata dabar jam 
smerkti pro f. Čepinskį dėl krik
ščionybės paminėjimo?

Paskui dar tas laikraštis ra 
so ir gryną melą. Jisai sako 
kad Steigiamojo Seimo metu 
“socialdemokratai išvien su k u 
nigais ir laisvamaniais valdė 
Lietuvą.”

Visi žino, kad tai yra netic 
sa. Nuo to laiko, kai susirinko 
St. Seimas, iki šių metų birže
lio mėn. socialdemokratai nė 
vieną kartą nebuvo įėję į vai-' 
džią.

JAU IR “VIENYBĖ” 
PIKTINASI

• 1 ■ —
Dar nesenai Brooklyno “Vie

nybė” dėjo bjaurius Miliausko j

šitas nesąmones paraše, ma
tyt, labai giliai prisisunkęs kle 
rikaliniu raugu “galvotojas” 
To lakto, kad bolševikai apga- 
vingai dengiasi Karolio Markso 
vardu, jam pakanka apšaukti 
socializmą ir bolševizmą “tik 
rais broliais”. Į gyveninio tik 
renybę jisai nežiūri.

Socialistai jau daugelyje vie 
tų buvo valdžiose, bet dar nie 
kur jie nieko nepavogė ir tvar 
kos nesugriovė. Priešingai, ji 
visur ėmė į nagą vagis (pav 
“krikščioniškus” Lietuvos mi 
nisterius, neteisėtai aikvoj tįsius 
valstybes iždą!) ir taisė netikti 
šią tvarką. Vokietijoje, Austri
joje ir visoje eilėje kitų šalių 
daugiausia socialistų pastangų 
mis buvo įvesta respublika vie
loje monarchijos; visiems- vy
rams ir moterims suteikta bal 
savimo teisė; išleista įstatymai, 
apsaugojantys darbininkų svei 
katą ir gyvastį, ir t. t. Tai juk 
yra geresnės tvarkos įvedimas, 
o ne tvarkos griovimas!

Bet klerikalai tokie jau žmo
nės-. Jie neva skelbia “artimo 
meilės” prisakymą, o meluoja 
apie savo “artimus” kaip pa
samdyti.

Hokar, buvusis Indore’o (In
dija) maharadža, kuris dabar 
lankosi Amerikoj.

Debatų teisėjais tapo 
kviesti ž.ymųs Rochesterio 
liečiat: laikraščių redaktoriai 
advokatai, biznieriai ir t.t. 
Teisėjų nuosprendis buvo toks: 
aštuoni iš vienuolikos balsavo 
už tai, kad Darro\v debatus lai
mėjo. Dr. VVundero šalinin
kams tai buvo didžiausias smū
gis.

Nors debatai įvyko spalių 29 
d., bet jie sukėlė tokią audrą, 
kuri dar tebesitęsia ir šiandien. 
Visokios rųšies ^kunigai pradėjo 
griežčiausia smerkti Dr. Wun-j 
derą už leidimą bažnyčioj kai-’ 
bėti tokiam bedieviui kaip 
Clarence Darrow. Vienas “pry-! 
čeris” pareiškęs: “Nieko nuo-' 
staliaus, kad bedievyl/e ir skep-! 
ticizmas plinta nepaprastu 
spartumu ir kad ištvirkimas ir 
laužymas įstatymų didinasi 
kuomet dvasiškiai taip silpnai' 
ir nelemtai atsako krikščiony
bės priešams.”

Kitaip įvertino debatus svie
tiški -žmonės. Pasak laikraščio 
“The World” korespondento 
vienas žymus pilietis pasakęs: 
“Anaesthetizing the patient 
and then cramining do\vn his 
religious throat stale, conccn- 
trated, indigestible creedal tab- 
lets only produces nausea and 
conseųuent weakness”. Vadi
nasi, tas pilietis visokių dvasiš
kių pamokslus prilygino prie 
nesuvirškinamo vaisių plyske-' 
lio, nuo kurip žmogui pradeda 
širdis pikti ii’ jis- nusilpsta. Pa
sakyta trumpai, aiškiai ir gan

“Kai dėl Kristaus, ar jis 
šiandien gąlėtų atsisėsti pir-| 
moj eilėj bet kurioj jo vardu 
pavadintoj bažnyčioj? .
tų areštuotas ir įkalintas už 
šnipavimo akto laužymą. Pasi
traukti iš Babbitų tarpo šian
dien reiškia suardyti savo gy
venimą. šimto nuošimčių ame- 
rikonizmas yra skaitomas to
bulybe. Koks farsas!

“Žmonės šiame pasaulyj pri
lygsta sudužusio laivo jūrei
viams, kurie laikosi įsikibę į 
plaukiojantį troftą. Jie gali lai
kytis už trofto tik trumpą lai
ką. Musų pareiga, kaipo žmo
nių, padėtį vieni kitiems laiky
tis už trofto kaip • galima il
giau pinn negu nudardėsime i 
amžinastj.” *

Evoliuciją 
no sekamai:

“Evoliucija, 
reiškia tai 
išsivysto, 
Nauji 
senieji žūva, 
forma išauga 
progresą arba 
būti klausimo, 
resni s’ ar
gus’ ar

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

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St.

Dai¥ow apibudi-

mano supratimu, 
, jog naujos' formos 
o senosios miršta, 

pasauliai formuojasi, o 
Viena gyvybės 
iš. kitos ir apie 
retrogresą negali 

Ką- reiškia ‘ge-
blogesnis’—‘pažan- 

atžangus’? Tie termi-

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted S't.

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

Kės. 3201 So. VVallace Street

I’hone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

rr > J I 9 iki II vai. ryte; 
r alandoS 'i nuo 6 j|j g vai. vakare

Tol. Boulevard 0537

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 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2_______ i __ J

i

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

Tel. Lafayette 4146
. j nuo 9 iki 11 v. ryto' Valandos j nu0 Q jki (J vaL vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulreard 
7820. Res., 6641 So. Albany Are. 
Td. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Dr. Wunder yęa dar visai 
jaunas žmogus, turi vos 34 me
tus amžiaus. Baptistų kunigu 
jis patapo 1921 m. Sakoma, 
kad jo pirmo pamokslo pasi
klausyti suėjo 300 žmonių, o 
antro visas tūkstantis. Savo’ 
iškalbuitiu jis sutraukęs labai 
daug parapijonų. 1921 m. para-Į 
pija nuhnf statyti 14 aukštų 
ofisų ir bažnyčios trobesg Pra-‘ 
eitais metais trobesys buvo 
užbaigiąs. Jo pastatyams at-'j; 
siejo $1,900,000.

Debatų lema buvusi “Has 
Lile a Purpose?” Kaip ir butų 
galima laukti, debatai daugiau
sia sukosi apie religiškus klau
simus. Dr. Wunder bandė įro-

DR. MARYA 
DOW1AT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Ate.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

nuo
nuo

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ' 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193

Namų Telefonas Chestei lieki 0578

Res. 6600 So. Artesian Avė.
I’hone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 11257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicsgn, III.
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Įvairenybes
Rašysenos paslaptys

[“T.”] Tarp daugybės įvai
rių mokslų apie įvairiausius gy
venimo reiškinius yra vienas 
įdomus mokslas apie žmogaus 
rašysenų, vadinamas grafologi
ja. Šis mokslas buvo žinomas 
jau devynioliktame šimtmety
je. 1879 metais Prancūzijoje 
pradėta leisti net tam tikras 
iliustruotas laikraštis “La gra- 
phologie”. Italijoje profesorius 
Lombrozas paraše net didelę

knygų apie rašysenas. 1880 me
tais Vokietijoje grafologija pra
dėta naudotis net praktikoje, 
sperndžiant kai kuriuos ginči
jamus klausimus; Šiuo atveju 
grafologai parodė savo naudų. 
1895 metais Vokietijoje pradė
ta leisti žurnalas “Dic Hand- 
schrift“. Maždaug tuo pat lai
ku išėjo ir rusų kalba “Grafo
logija“.

Jau senai yra pastebėta ir 
daug kas tai tvirtina, jog mu
sų laisvuose judesiuose gludi 
daug individualumo*), kuris

*) Individualumas — visi savumai 
ir pažymiai, kurie apibudina kurią 
nors vienų asmenybę.

Neatsargumas Apie Sveikatą
Neatsargumas kas link valgių, neatsargumas 

kas link sveikatos, tai tankiai apsireiškianti dalykai. 
Stiprumas, vikrumas — pati sveikata priguli nuo pa
sirinkimo maisto kurie yra turtingi vitaminais.

SCOTTS EMUISION 
yra grynas vitaminus užlaikantis cod-liver aliejus 
yra vartojamas milionų žmonių, kad būti stipriais ir 
sveikais kasdien. Jos suteikia dėl vitaminų badau
jančiai sistemai maistą kuris turi daug cod-liver 
aliejaus vitaminų. Bukit stiprus kasdien — 
bukit gerai maitinami su sveikatą budavojančia 
Scott’s Emulsion!

Scott •& Bowne, Bloomfield, N. J. 26-48

atalinka musų būdų ir laikinų
jų nuotaikų. •Pasirodo, jog be
veik visi musų laisvieji judesiai 
atvaizduoja charakteringas mu
sų sielos bei budo savybes, nors 
šiaipjau jos kitiems ir nebūtų 
žinomos.

(levas vokiečių mokslininkas 
kunigas Lafateris (Curiche) ra
šė: aš randu nuostabaus pana
šumo daugumos žmonių šneko
je, eisenoje ir rašysenoje. Nors 
tas pats žmogus vieno pasto
vaus charakterio atsiliepia į 
reiškinius įvairiais budais (taip 
mums atrodo tiktai iš pirmo 
žvilgsnio), tačiau įvairiausi jų 
gyveninio reiškiniai turi vie
nodus pažymius, vienodų at
spalvį, vienų pobūdį. Ramus 
žmogus gali kartais- supykti, 
bet jojo pyktis ir bus tiktai jo 
asmens, o ne kieno kito pyktis. 
Dailiai rašąs žmogus kartais 
gali ir blogai parašyti, bet jo 
raštas visada turės ne tokį po
būdį, kaip visada blogai rašan
čios rankos parašytasis raštas. 
Vieno žmogaus- rašte pastebėti 
skirtumai reiškia, jog juose 
gludi visokių laikinųjų nusitei
kimų. Kiekvienas žmogus su
teikia savo raštui kiek kitoniš
ko pobūdžio, rašydamas įpykęs 
ir rašydamas meiliai, kuo nors 
patenkintas. Juk pakanka tik 
dirsterėti į bet kurį raštų — ir 
iš kart pastebėsi, ar iš lėto ar 
greit jis rašytas, tvarkingai ar

ne, sunkiai ar lengvai. Tokius 
skirtumus kiekvienas musų 
lengvai ir greit gali įžiūrėti 
įvairiose rašysenose.

Iš tigrųjų, visoki musų jude
siai, šneka, mimika, rašysena 
— turi skirtinų pobūdį, ypatin
gų savybių. Jau senai ieškota 
priemonių pastebėti pastoviems 
jų ruožams, kurie atatinka in
dividualumų, tačiau neįveikia
mi sunkumai, betarpiškai ste
bint gyvaj j ^mogų, greit kei
čiantį savo veido išraiškų, pa
dėtį ir k., neduodavo patenki
namų vaisių. Tuo tarpu rašyse
na pasilieka ant popieriaus ne- 
keičiania, tarytum fotografine 
nuotrauka visų judesių, tų ner
vingųjų krustelėjimų, kurie pa
sireiškia rašant ir kurių kiek
vienas turi savotiškų pažymių.

Rašymo veiksmai yra tai pro
tinis veiksmas, labai sudėtinis, 
kurį mes išmokstame nuo ma
žumės per dažnus pratimus 
(tai yra įtempto darbo vaisiai) 
ir taip įprantame, kad rašymo 
veiksmas ilgainiui būna maši
naliai musų atliekamas.

likdamas didelius tarp raidžių pačios rašytojo savybėms ata- yiršunėse atidengtos raides a ir

Budrike Muzikos Krautuve
NAUJI PIANAI, RADID - PHONOGRAFAI - NAUDINGOS KALĖDŲ DOVANOS
Nerasi Nei Vieno Tokio, Katras Nemylėtų Turėti Ir Girdėti Naują 

Brunswick Panatrope Radiolą, Atwater Kent Radio

Naujas Brunswick Pana
trope Phonographas iš
duodantis stebėtiną natu- 
rališką balsą. Yra gera 
dovana dėl Kalėdų. Kai
nus $90 00 ir ausščiau

R. C. A. Radiolas, At- 
water Kent Radio, Fresh- 
man Masterpiece yra nau
dinga dovana visiems me
tams.

Gulbransen Registering Pia
nas yra visų ’ mėgiamas, 
lengvai groja, kaina $450 

Ant Lengvų Išmokėjimų

Didelis pasirinkimas Rakandų, Liampų ir Auksinių Daiktų
Krautuvė atdara kiekvienų vakarų ir Nedėliomis iki 2 valandų po pietų

NAUJI COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI 
įdainavo JUSTAS KUDIRKA

16045 Dzinguliukui ir Dul Dul Dūdele
įdainavo JONAS BUTĖNAS

16051 šventa Naktis ir Kad Jau Kristus Gimė
7256 Sveikas Jėzau Mažiausis ir Gul Šiandieną

16048 Lopšinė ir Išgėriau Septynias
16041 Mes Be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklių Daina
16044 Kalinio Daina ir Mano Gimtynė

{dainavo JUOZAS BABRAVIČIUS
16045 Gale Sodo Rymavo ir Švint Aušrelė
16047 Lolita ir Aprilė
įdainavo SALOME ČERIENĖ ir ONA BIEŽIENĖ

16050 Ei Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas
16050 Muzika — Muzika ir Dainuok Sesute Lapunelę

Igrajino LIETUVIŠKA ORKESTRĄ
16053 Linksma Porelė, polka ir Linksmas Medžiotojas, polka
16043 Marytė, polka ir Katrytė, polka
16052 Regina, valcas ir Ištikimas Draugas, polka
16039 Senelis, polka ir Gražuolė, polka

Q. R. S. LIETUVIŠKOS ROLES
8437 Kalėdiniai'Varpai 8700 Mylėk Tėvynę
7753 Angeliai Gieda Danguje 8740 Sudiev Tau
8498 Giesmė J Šv. Kazimierą 8743 Sveiki Broliai Dainininkai
7754 Gul Šiandieną 8764 Niekur Pievų ir
8730 Garbingas Anksti Rytą Kėliau

Jos. F. Sudrik Pianu Krautuve
3417-21 South Halsted Street %

Nelauk iki pat Kalėdų, pirk dabar. Mažų dalį tereikia įmokėti, 
o bus pristatyta ant Kalėdų

Kiekviena raidė turi savo 
griaučius (t. y., dalis, kurios 
yra reikalingos raidės reiškia
majam garsui įskaityti) ir prie
dėlius (pridedamuosius rašomo
sios plunksnos ruožus). Visa 
raidė, jau nekalbant apie visų 
sakinį, visa raštų, yra sudary
ta iš daugelio pažymėtų ant 
popieriaus judesių, tai lygių ir 
apskritų, tai kampuotų ir riež- 
tų, tai lėtesnių, tai staigių, tai 
nukreiptų aukštyn, tai nuolai
džių, t-n stambiai pluksnos 
įdrėkstų, tai supintų, tai nu
trauktų; tai švelniai, vos lies
dama popierių, o kai kuriose 
vietose ir visai jo neliesdama, 
slenka plunksna popierium ir 
stalo raides kiek didesniam nuo 
viena kitos atstume. Taigi, gra
fologija kaip tik tyrinėja ir aiš
kina tam tikra tvarka sekančių 
judesių grupes, kurios atatin- 
ka tam tikras rašančiųjų asme
nų savybes bei ypatumus.

1820 metais miręs kunigas 
Flandranas ilgų laikų tyrinėjo 
rašysenas iš daugybės žymes
niųjų vyrų bei moterų rank
raščių, kuriais jam leido nau
dotis Paryžiaus rankraščių bib
liotekoje. Jis palygindavo vie
nodų budo savumų žmonių ra
šysenose, pavyzdžiui: išrinkęs 
50 įvairių pasižymėjusių duos- 
numu asmenų rankraščius, jis 
visuose rado didelius tarpus 
tarp raidžių, erdviai išsklaidy
tus žodžius ir lengvai nubrėž
tas ilgas uodegytes daugumoje 
žodžių; be to, jis dar pastebė
jo, jog raidės a, d, g, o ir joms 
panašios — visuose rankraš
čiuose buvo šiek liek iš viršaus 
atidengtos (praskiestos). Paly
gindamas kitų 50 pasižymėju
sių savo gerumu bei širdingu
mu žmonių rašysenas, jis pa
stebėjo tas pačias raides a ir 
o atidengtas viršūnėse. Jis pa
darė išvadą, jog sakytieji pažy
miai atatinka duosnuma ir ge
raširdi n gumų. Po to jis to
liau tikrino šiuos pažymius su 
kitais raštais ir, pagaliau, ga
lutinai įsitikino jų tikrumu, 
ieškodamas atatinkamų pažy
mių ir kitoms žmogaus dva
sios savybėms: valios' stipru
mui, pasiryžimui, sveikam pro
tavimui, valios silpnumui, nai
vumui, gudrumui, klastingu
mui, pykčiui, nusiminimui ir 
t. t. '

Elandrano mokinys pasekė
jas (taip pat kunigas) M i šonas 
irgi be paliovos (per 35 me
tus) nuodugniai tyrinėjo ši 
mokslų. Jis, pagaliau, 1872 
melais išleido pirmąjį savo ku
rini apie rašto paslaptis (Les 
nyslres dt s čeritures), kuriame 
išdėstė ilgojo savo darbo vai
sius, reikšmingas savo pasta
bas. 'tarp ko kita jis rinkdavo 
taip pat kojų, dantų ir k. raš
tus. Jis stengdavosi susipa
žinti su visokiais žmonėmis, 
stebėjo įvairias permainas jų 
gyvenimo aplinkybėse ir kartu 
stebėjo atatinkamas permainas 
jų rašysenose.

Jis pastebėjo tokius reiški
nius: žmogus, gyvendamas j- 
staigoje, turtingas, išdidus, lin
ksmas ir išlaidus, rašydavo la
bai laisva stambia rasena, pa

žodžių ir eilučių tarpus; nelai
mės ištiktas-, netekęs turtų, 
apleistas draugų -jis nusiminė, 
susijaudino ir pasidarė labai 
taupus; besikeičiant sielos nu
siteikimams, drauge pamaži 
ėmė kisti ir rašysena ir, pa
galiau, įgijo visai kitoniškų 
formų: raidės susmulkėjo, su
tankėjo, ir kiekviena. eilutė nu
krypdavo žemyn (eilutes galas 
budavo kiek žemiau jos pra
džios).

Mišonas buvo tiek įgudęs 
grafologijoje, kad net galėdavo 
atskirti kojos pirštų laikomos 
plunksnos raštų nuo rankų. 
Antai, toks raštas yra kurio 
invalido, netekusio kare abie
jų rankų ir ilgainiui išmoku
sio koja rašyti: vyriškas, ka
ringas jo būdas išliko toks pat 
ir reiške tą pačią energiją; tai
gi išliko tie patys charakterin
gi bruožai, kuriuos vaizdavo 
senoji ir dabartinė jo rašysena.

Panašus tyrinėjimai buvo 
daromi ir profesoriaus Prejero. 
Tarp ko kita jis sako: “Ar tai 
bus rašoma ranka or koja, dan
timis, kojos ar rankos pirštais, 
netgi be pieštuko ir be plunks
nakočio—rašte vistiek būna tos

tinkamos raidžių formos, kak
leliai ir t.t. Tatai pažymi, jog 
rašysenos pabudis ne rankos 
priklauso; jis taip pat nepri
klauso ir kitų musų kuno da
lių. 'Pat aišku, jog rašyseną 
priklauso tiktai centrinių or-
ganų“.

Tačiau atrastųjų ženklų pa
tikrinimui vartojamos ne vien 
tiktai tos tyrinėjimo priemonės, 
kurios aukščiau buvo paminė
tos. Tam reikalui naudojamar 
si ir hipnotizmo pagalba. Su
augusiam (užhipnotizuotam) 
vyrui įteigiama, kad jis esųs 
mažas vaikas ir jis ima rašyti 
vaikiška rašysena su tomis pa
čiomis klaidomis ir savotiš
kais plunksnos brėžimais, kada 
rašydavo dar savo jaunystėje. 
Po to, vienam silpnabūdžiu! in
teligentui, rašančiam silpna ir 
švelnia rašysena, buvo įteigta, 
jog jis Napoleonas I,—ir jo 
rašysena buvo reiškiama stip
rios valios, karingumo, drąsos,’ 
energijos, pasiryžimo ir pan. 
ženklais. Toliau buvo įteigta 
mintis apie vogimų rašysena 
imdavo vingiuoti (vietoj tie
siog eilutės gaunama vingiuo
ta linija), pirmiau buvusios

o, reiškiančios geraširdingumų 
—užsidengia ir prasiskečia apa
čioje (tatai žymi veidmainin- 
gumų, melagingumų ir pan.) 
ir tt.. Panašiais budais pamaži 
buvo ieškomi bei tikrinami 
grafologiškai rašto ženklai. Rei
kalinga dar pažymėti, jog visi 
šitkk, atrasti ženklai buvo nuo
lat įvairių mokslininkų tikri
namu - P. Jurgis.

Nebus Daugiau Krupo!
Umw -gąsdinanti* krupa* 

aUiranda nakty be perMij- 
Kėjimo, kuomet nėra dak
taro. Tuomet minutė* yra 
(įkaitomos. Turėkit pa* sa
ve Kerai žinoma*, daktarų 
uiraiomaa gyduole*. kurio* 
suteik* pagelbą ( 15 minu-1 
tų. Taipgi jo* greit pa
gelbsti nuo kosulio, *logų 
ir dusinančią ko*ullo. Jo* 
vartojamo* per 35 metu* ir daugiausiai pan 
iupdamo*, negu kito* krupo gyduolė*. Jei 
turite vaikų, nusipirkite ftių išbandytų gy

duolių vaistinėj. 
Bukit prisirengę 
prava.ninti uinl- 
kimAutig gerklę, kuomet atairan-. 
du ligos ataka.

Glessčo
CROUP RKM«PY

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.
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$10.000 Accident POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-Ocean Casualty Co
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

Life .............................................................
Both Hands ................................................ •

Both Feet ....................................................
Sight of Both Eyes ....................... ..........
One Hand and One Foot ..........................

One Hand and Sight of One Eye..........
One Foot and Sight of One Eye............. .'.

Either Hand ................................................
Either Foot ........................................ .........

Sight of Either Eye ........................ .’........

If sustained 
in the 

manner 
described in 
Paragraph 1 

_____ - 
$10,000.00 

10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00

•
If sustained in 

the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

$500.00 , 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
250.00 
250.00 
250.00

Skaitykit ir Pag'alvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimią Apdraudos Kontraktu 

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą . skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos. NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos j NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai’, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ’ap- 
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos. mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti i NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas apdraustąjam. 
Neatidčliokit šio reikalo 
ant rytojaus — imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Haišted St., Ūhicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ " 
ir liudiju kad —

skaitytojams, čia jdedu registracijos 75c.

Į Į Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juomi tokiu pagal 
šitą plicy per vienus metus.

Į Į Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU- 
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus.

F j Jūsų it nešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai
tę 18 centų. •

[-] Siuntinekit man NAUJIENAS paštu 
— per vienus metus už Chicagos 47 nfl 

Chlcagoj $8.00 ir dar dadėsiu 
apdraudos registracijų.

Vardas ............................................................... ...... . Amžius .
(Pasirašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ....... '............. •..........................................
Gatvė Adresas
Miestas ...........
Užsiėmimus

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Halsted., Chicago, Iii.

Padėkit 
ženklelį 
j tinkamų 
klelkulę 
paženklinimui 
savo * 
atsakymo

$7.00, 
75c.

Apt.
Valstija

ih*aa*aaa****a**a***W*^WH>iTI
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Sveikatos Dalykai
Kirkšninė kyla ir kaip
ją pažinti ir išgydyti

(Tęsinys)

Kaip jau kyla kūlėje atsidu
ria, tai tada irgi tenka ją nuo 
kelių kitų ligų skirti. Viena, 
čia gali, mat, vandens putmuo 
pasidaryti, o tai, žinoma, kūlę 
isskės iu atrodys, kad tartum 
čia kyla butų. Bet čiupinėjant 
sėklinį saitą, ne visai jauti ką 
nors nepaprasto lenais, jis, 
taip sakant, yra visai norma
lus, liuosas. Bet geriausiai, tai 
šviesos spindulius į kūlę nutai- 
kinti; tuoj pamatai, kad ten 
lyg šviesu pasidaro, mat spin
duliai per skysčių, kurio, anot 
pačio pavadinimo, vandens 
putmuo turi, pereina ir jį ma
žiau ar daugiau nušviečia. O 
jeigu sėklinio saito venos yra 
žymiai pasididinę, kas gana

i Pncific and Atlantic Photo J
Koy Chapman And re w s, pa 

skilbęs tyrinėtojas, kuris grįžt

niui visai nepavojinga. Jeigu 
ligonis netinka užmigdyti, tai 
ir nėra būtino ueikalo jį už- 
rnigdyti, nes jralinia tik vietos 
audinius apmarinti. Paskui, vi
sų pirmiausiai padarai piuvj 
kaip tik toj vietoj, • kur yra 
kirkšninis kanalas. Piuvis gali 
būti apie trijų colių ilgumo. 
Perplovęs odą ir riebalus po ja, 
tuoj užtinki sėklinį saitą, o čia 
pat ir išlaukinį kirkšninio k a- • 
nalo galą. Dabai, kirkšninio 
kanalo viršutinę • sieną por-; 
skriodi, sėklinį saitą iškeli, ky-' 
los krepšį susi į ieškai, nuo sai
to atskiri, perpjauni, jos įtalpą 
į pilvo landą įstumi, krepšį vi
sai arti pilvaplėvės užsiuvi, nu
plauni, biskį pakėlęs prie pilvo i 
ir vidujinio įstrižinio pilvo 
raumenų jungtinį raikštį pa-' 
imi ir prie kirkšninio raikščio 
prisiuvi. Tokiu va budu sustip-' 
rini ne tik kirkšninio kanalo, 
aslą, bet sykiu ir silpną pilve 
landos sienoje vietą, šitą darbą 
chirurgas atlikęs, ima pirmiau

Naujų knygų iš Lietu vos-parduodam už pusę kainos
NUPIGINIMAS TęSIS IKI GRUODŽIO-DEC. 25 D., 1926

NAUJIENOS” daug knygų aplaikė iš Lietuvon — knygos jvairaun j vai riauaios turinio. Šitas visas knygas mes parduodam už pusę kainos 
jeigu pirksite nemažesne suma $5.00. Reiškia, žemiau surašytos knygos galėsite gauti pusę kainos pigiau negu tas pačias knygas kad parduoda 
kiti lietuvių knygynai Amerikoje, šiame skelbime rasite visokių knygų: mokslinių, istorinių, informacinių, apysakų, dainų, teatralių veikalų, 
taipgi muzikalių kurinių. Visos knygos yra iš Lietuvos, išskiriant muzikėalius veikalus. Mes skatinam “NAUJIENŲ” skaitytojus atidžiai 
peržiūrėti čia esam; knygą sąrašą, o esam tikri, kad kiekvienas iš Jūsų atrasit daug sau reikalingų knygų. Taipgi turime priminti “NAUJIE
NŲ” skaitytojams, kad čia skelbiamų knygų turime kiekvieno pavadinimo tiktai po 20 egzempliorių. Reikalas kiekvienam pasirūpinti, kad 
jsigijus skubiai sau reikaligų knygų. Gyvenanti toliau nuo Chicagos pinigus už parinktas knygas prisiųskite sykiu su knygų rinknių, o gyve
nanti Chicagoje kviečiami pribūti asmeniškai j “NAUJIENŲ” didjji ofisą. Prisiųsdami knygų užsakymą sykiu pažymėkite kurias knygas iš 

kuriu Lociinu — vietų pasirikote. -____ _

Muzika
Lotus 1

MUZIKALĖS DAINOS A. BAčIULIO
— vyrų ir merginų kvartetams ...............

- solo arba duetai ......................................
75

.. 50

... 50
... 50
... 75

1.00
1.75

iš (lobi dykumos. Jį beveik ne- perplautą išlaukinio įstrižinio
dažnai vyruose pasitaiko, tai nužudė kinų banditai.

OAZYKIT NAUJAI SU 
"DIAMOND DAZYVEMIS"
Tiktai įinerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 13 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
r o d y m u s, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

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

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

MADOS

2855. Mokyklai suknelė. Labai 
paprasta bet gerai atrodanti. Gera 
iš paprastos materijos ir iš šiltesnės 
žiemai.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų amžiaus mergaitėms. 6 metų 
mergaitei reikia 1% yardų 40 colių 
materijos ir yardų skitinkos mate
rijos rankovėms ir apikaklei ap
siūti.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. I.aiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...................
Mieros ..............  per krutinę
.......................... . .................. «••««••• •••••••«•

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst)

labai lengvai jas apčiuopti ga
lima; jauti taip pirštų lyg, ro
dos, kirmėlės raičiotųsi. Jeigu 
nepaprastas kraujo supludi- 
mas kūlėje pasidaro, tai ligo
nis pasako, kad jis buvo tonais 
sužeistas, be to, kūlės spalva 
būna tamsiai raudona. Inkstu- 
ko navikas, dažniausiai vėžys, 
būna su inkstuku suaugęs, sėk
linis saitas paprastai būna liue
sas, permainant ligoniui stovį, 
kūlės išsiskėtimas nė kiek ne
sumažėja.

Žinoma, ir kitokių ligų, ku
rios gali kylai panašios būti, 
kartais kirkšnyje ar kūlėje pa
sitaiko, jos betgi yra taip lė
tos, kad čia ir minėti visai ne
išpuola.
Vienintelis tikras būdas kylai 

išgydyti
Kyla yra viena iš tų ligų, 

kurias tikrai išgydyti tiktai 
su chirurgija tegalima. Vais
tais ar paparčiais kylos nieka
dos išgydyti negalima. Bet ži
nant, kaip neapšviesti žmonės 
į chirurgiją žiuri ir visai be
reikalingai jos bijosi, lengva 
dasiprotėti, kodėl jie taip bai
siai prie visokių šarlatanų puo
la. Ir apžvelgus į labai žemos 
doros laikraščius, net baisu da
ros, kiek ten visokių šarlatanų 
garsinasi, tikrindami lengvati
kiams ir neapšviestiems žmo
nėms, kad ir be chirurgijos ky
lą išgydyti galima, žinant, kad 
už tuos skelbimus jie tuni ge
rai apmokėti, nesunku supras
ti, kiek pinigų šitie šarlatanai 
turi iš lengvatikių ir nelaimin
gų žmonių išvilioti. Pagaliau, 
juk ir jie patys turi uždirbti. 
Bet da blogiau, kad va ne tik 
ligonis pinigų netenka, bet jo
kios pagalbos negauna, — at- 
penč, jo liga eina blogyn ir ga
na dažnai visai pavojinga pa
sidalo; ką straipsnyje “UŽsį- 
veržusi kyla” matysime.

Man regis, jeigu žmonės ge
rai suprastų, kaip kyla pasi
daro, kaip ji iš vidaus (ne iš 
lauko) atrodo, tai jie be jokio 
vargo dasiprotėtų, kad kylos 
gydymas turi grynai instru
mentinis būti, — o tai yra chi
rurgija. Ir visai stebėtis ne
reikėtų, jeigu šitie nelaimingi 
žmonės ne tik šarlatanams, 
bet ir patiems laikraščiams, 
kurie juos garsina, karščiau
sią pirtį sukurtų. Pereituose 
straipsniuose aš ir bandžiau 
kaip tik tokio supratimo ligo
niams duoti. žinoma, tai ne
lengva buvo padaryti, kadangi 
va laikraštyje gana nepairanku 
dalyką paveikslais atvaizduoti, 
bet už tai savo knygoje — 
Chirurgija, arba instrumenti
nis gydymas — tai kylos pasi- 
darymą jos sudėtį ir gydymą 
kuoaiškiausiai iliustracijomis 
išdėstysiu. Tada žmonės pama
tys, kaip baisiai šarlatanų ap
gaudinėjami ir išnaudojami jie 
yra.

Dabar pažiūrėkime į opera
ciją, su kuria galima tikrai 
kylą išgydyti.

Operacija yra labai papras
ta, nesunki padaryti ir ligo-

raumens raikštį ir susiuva 
kaip tik viršui sėklinio saito, 
šitokis susiuvimas da labiau 
sustiprina pilvo landos sieną. 
Dabar tenka susinti odą ir ope
racija pabaigta. Žaizdą apriši; 
į 8 ar 10 dienų diegimus 'iši
mi, jauną ligonį paprastai pa
laikai lovoje dvi savaiti, seną 
— geriausiai tris, na, ir leidi 
namo. Jauną ligonį paskui yra į 
geriausiai sulaikyti nuo darbo! 
dar tiis savaites, o po tam ma-' 
žiausiai tris mėnesius tik leng
vą darbą dirbti. O seną ligonį 
yra labai gera 4 ar ir daugiau 
savaičių (po iš lovos atsikėli
mo) nuo darbo suturėti, pas
kui yra geriausiai, jeigu jis 
mažiausiai per šešetą mėnesių 
jokio slinkaus darbo nebedirba.

Ar tai neaišku dabar, kad 
visa operacija yra labai pa-; 
prasta, kad čia jokių baisybių, 
kokias neapšviesti žmonės pa
prastai įsivaizdinę yra, visai iri 
būti negali. O, žinoma, kartais Į 
ligonis turi kylą abiejuose šo-j 
nuošė, tada darbo chirurgui, 
daug daugiau būna. Kaitris 
kyla būna labai semi, didelė, 
begales sulipintų apie save tu
rinti, tada ir visai daug pa-1 
dirbėti chirurgui tenka. Bet 
sumaniam ir tekniškų gabumii, 
pirštuose turinčiam chirurgui 
jokių sunkenybių visai nėra.

Keikia tiesą pasakyti, kad 
kartais pasitaiko nepasiseki
mai, kurių niekur išvengti nė
ra galima. Sakykime, ligonis 
yra labai senas ir todėl turi jau 
silpnus audinius, žinomas daik
tas, kad iš tokių audinių stip
rios pilvo sienos nepadarysi. 
Bet pasitaiko ligoniai, kurie ir! 
jauni būdami turi silpnus au
dinius, iš tokių irg-gi perdaug 

'gerų pasekmių tikėtis nereikia. 
O kartais nors ligonis ir turi 
gerus audinius, bet netikęs chi
rurgas visko kaip reikia nepa
taiso, na, ir kyla iš naujo pasi
rodo. Jeigu chirurgas nėra 
atsargus ir po operacijos žaiz
da įdega, taigi tenais puliavi- 
mas pasidaio, žinomas daiktas, 
kad tada gerų pasekmių nėra 
iš ko tikėtis.

I Tai tokie, matote, nepasise
kimai, kurių dažniausiai visai 
lengvai išvengti galima, šian
die jau ir išvengiama, todėl jie 
yra nemenka retenybe. Tik 

■ jeigu ligonis jau iš prigimimo 
turi labai prastus audinius, tai 
neigi naujais jį aprūpinsi. To
kiuose atsitikimuose chirurgi- 

Iją kaltinti tiktai neišmanėlis 
tegali.

Galų gale dar noriu sykį pa
sakyti: Kyla yra išgydoma li
ga. Bet jos išgydymui yra 
tiktai vienas tikras ir moksli
nis būdas, o tai operacija. Vai

stais ir paraiščiais dar niekas 
kylos neišgydė ir neišgydys, 

i Visi tie, kurie laikraščiuose ar 
(kitur kur skelbiasi, kad jie ky
lą ir be chirugijos išgydo, yra 
niekas daugiau, kaip tik visai 
be sąžinės, be jokįo doros jau
smo šundaktariai, šarlatanai 
arba, stačiai sakant, apgavi
kai!

P. S. Kitas straipsnis eis an- 
galviu “šlauninė kyla ir kaip 
ją pažinti ir išgydyti.”

5 — Dainom 
Oi Dainos - 
žvaigždutė ir aušta rytas — duetas ...............................
Oi Laisvė — mišrain kvartetui arba korui ................
Piemenėlis — duetas .............................................
Myliu — mišriam kvartetui arba korui .................... .
Audra Prieš Dieną —■ solo .......-.....................................
Nakturnas — duetas ........................................................

MUZIKALĖS DAINOS L. EREMINO
67 Muzikalės dainos jvuiriems balsams. Vienoje apdarytoje

knygoje ............................................. ................................... '........ 1.50
MUZIKALĖS DAINOS KELPŠO 

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

HUZIKALĖS* DAINOS J. LANKELIO 
Nauji laikai jau atėjo ..........................................................
Žiema ir giria ........................................... .............................
Aušta aušrelė — duetas ................ .....................................
Gegutė ir našlaite — merginų duetas ...................... ,.......
Jaunystės Nelaimės ir Saulė Teisybės ..............................

MUZIKALĖS DAINOS M. PETRAUSKO 
Saulelė Raudona ........................................... ........................
Jojau Diena ...........................................................................

MUZIKALĖS DAINOS ST. ŠIMKAUS’ 
Ne dėl tavęs aš mergelė .....................................................
Sunku man gyventi ..............................................................
Ix>pšinė ...................................................................................
Era mano brangi .................................................. .•..............
Pamylėjau vakar ..................................................................
Gailesčio Giesmė ................................................... •............... .
Važiavau diena ir vai žydėk balta obelėle ......................
šią nedėlėlę — 4 mišriems balsams ..................................
Vai kad aš jojau ir šėriau žirgelj ......................................
Kareivių daina — vyrų korui........................... ............... .
Vai tu žirge, žirge ir Pe tamsią naktelę..........................

Musų Teatrui
Teatrų sezonas jau prasidėjo . Teatralės draugijos ieško tinka- . 

mų veikalų lošimui. Pertat, mes čia pasiūlome 22 veikalus skirtin
gais užvardžiais ir turiniais. Visų čia siūlomų veikalą turime po 
gana mažą skaičių, nemanome, kad visų reikalavimą patenkinsime, 
bet kurie pasiskubiną tie gaus tikrai.

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

Locus II
Vydūno, pus. 52 ...............................................

Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 ...........
žvaigždžių Takai — Vydūno, pusi. 56 ..............................
Ragana — Vydūno, pusi. 40 ................................. ..............
Vergai ir Didikai — Vydūno, pusi. 126 ..........................
Musų Laimėjimas — Vydūno, pusi. 48 ...........  '.......
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai, pusi. 23 
Mano Taurė — Vaičiūno, pusi. 124 ..................................
Gyvenimas — Feidmano, pusi. 147 ..................................

PaČkaukaitės. (Komedija) ..............................
Rytų .Svečias — Puidos, pusi. 56 (Komedija) ...............
Stepai — Puidos. 
Komedijos 
Nugalėtojai — Merė 
Milda Meiles Deivė ■ 
Laumės — Rūtos, pusi. 127 ......... ..................................

Locus III 
Dainų Dainos ir Dainelės 

čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių dainų, pertat, verta 
šių dainų ,visiems dainų mylėtojams įsigyti. 
Brėkšta —' M. Vaitkuas, pus). 38 .......................................................
žiežirbos — Liudos Giros, pusi. 109 ...................................................
Cit, Paklausykite, pusi, 190 ............................. ......... ........................
Didvyriai — Mikuckio, pusi. 32 ................................... ........................
šviesus Krislai — Vaitkaus, pusi. 111 .............................................
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190 .................. ....................................
Musų Vargai •— Maironio, pusi. 151 ...................................................
Jaunoji Lietuva — Maironio, pusi. 131 ............................................
Ks. Vanagėlio raštai — dainos, eilės, pusi. 188................................
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį — Liudo Giros, pusi. 144 .....
Eilaraščiai — Kazio Binkio, pusi. 50 ............................................. ....
Saulė ir Smiltys — Balio Sruogos, pusi. 156 ....................................
Deivė iš ežero — Balio Sruogos, pusi. 31 .... ...................................
Tėvynės Keliais — Liudos Giros, pusi. 64 ........................................
Vasaros šnekos — Tyrų Duktės, pusi. 82 ........................................
Petro Armino raštai — eilės ,dainos, pusi. 60 ............... '................
Homero — Odisėja, pusi. 291 .............................................................
Janonio raštai — eilės, dainos, pusi. 112....... -...................................
Vainikai — telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykių autogra

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

Mokslinės, Istorinės ir Šiaip Įvairaus 
Turinio Knygos

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia esamas 
knygas, o nėra abejonių, kad susirasti sau daug naudingų knygų 
šiame sąraše. 
Slaptingoji Žmogaus Didybė — Vydūno, pusi. 61 ........................... .
Dainos Keliais — Biržiškos, pusi. 114 ...............................................
Lietuvos — Lenkų Ginčas — P. Vileišis, pusi, 88............................
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 .............................
Lietuvių Senovės Bruožai — Klimo, pus). 169 ................................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir Žemę. Su paveikiais....................
Mirtis ir Kas Toliau? — Viduno, pusi. 48........................................
žemė — Lunkevičiaus. Su paveikslais, pusi. 48 ............................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir tt., pusi. 46 .............................
Žmonijos Kelias — Vydūno, pusi. 52 ................................................
Laiškai Vartotojams — M. Cheisino, pus). 85 .................................
Lietuvos Ūkis — Rimkos, pusi. 183 ...................................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos Paveiksluota, pusi. 35.................
Lietuvos Žodis — Tunlo, pusi. 64 .......................................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metu — Biržiškos, 

puslapių 70 ................................................................................
Iš Gamtos Mokslų — Ledaux’o. Su paveikslais, pusi. 80....... ......
Paklydėliai — Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33 .............
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose — Dr. Moūlen

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

veikslais) ...................................................................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai — Vegnerio, pusi. 188 (su pa

veikslais) .. i..... z............................................................. /.........
Lietuvos žemės valdymo istorija — Klimo, pusi. 65...................... .

Tėvyškč

Pančiai

Komedija, pusi. 60 ....
Čiurlionienės, pusi. 155 ......

Komedija, pusi. 69
Vaičiūno, pusi. 67
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1739 SOUTH HALSTED STREET,

Locus V
Gimdymo Slėpiniai — Vydūno, pus. 101 ......  i.oo
Muravjovo Laikmetis — Klimo, pusi. 27 ...............  25
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi. 67 .......................... 40
Kaip gyventa musų senelių pronenelių — Lunkevičiaus. Su pa

veikiais ............................................................. j... 75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp. — Naruševičius, pusi. 31 .... 10 
Vokiečių Kūrybą — Prof. Heinemano, pusi. 287 .............................. 90
Kovo 20 Diena — šerno. 
Laukuose ir Pievose — Vegnerio. 
50 Pamokų iš gamtos mokslų 

puslapių 107 ...................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija — Janulaičio, pusi. 218 ... 
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikiais, pusi. 126 ...

Locus VI
Palydovas — Kas reikia žinoti/kiekvienam grįžtančiam į Lietu

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

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

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

Locus VII
Apysakos, Pasakos, Legendos — Geresni 

Musų Rašėjų Originalai, bei Vertimai 
iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai — Vaišganto, pusi. 291 .................................
Lazdynų Pelėdos — 15 apysakų, pusi. 252 .........................
Lazdynų Pelėdos — 26 apysakos, pusi. 252 .........................
Algimantas — Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 
Vinco Krėvės — 10 apysakų, pusi. 227 .............................
Gyvenimo Akordai — Vaidiliutės, pusi. 160 ......................
Vaišganto raštai — daug įvairių skaitymų, pušį. 224 .......
Sulaukė — Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ..........................
Rambyno Tėvyne — Rusecko, pusi. 64 ..............................

Locus VIII
Bludas — Dobilo, pusi. 428 ............x..................................................  1.75 I
Pajudinkime Žemę vyrai, pusi. 116 ..................................v................. 60
Putino — Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 ..............  1.00
Putino — Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo eilių, 

puslapių 217 ..................  1.00
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Marikė — Vargšo, pusi. 60 .*.................................................................
Dykumose ir Giriose — Sinkevičiaus, pusi. 416 (2 tomai) ...........
šimtas Apysakų —< Schmito. Su paveikslais, pusi. 136 .................. .
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus — Ruracevska, pusi. 161 ..........
Sunkiausiais Laikais — Rucevičis, pusi. 123 ........................ ..........
Septynetas Pakartųjų — Andrejevo, pusi. 56 ................................
Kada Rauda Siela — Vaideliutė, pusi. 123.......................................
Mano Poilsis — Mašioto, pusi. 6.3 ............................................................
Gera Galva — Žemaites, pusi. 40......................................................
Bramizmo Stebuklai — Gotješ, pusi. 77 ...........................................
Devynios Pasakos — Giedriaus, pusi. 81 ..........................................

Locus IX
žvirbliai — Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42 .......................................
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta.................................................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias — Mašioto, pusi. 43, su pa

veikslais ...................................................................................
Žiema ir Vasara — Mašiot. Su paveikslais, pusi. 31 ...................
Mano Dovanelė — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 29...................
Medelis Plačiašakis — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50............

"Krislai, puslapių 59 ..................... .'.................................................... .
Lakštingala — šalčiaus. Su paveikslais, pusi. 28 .......................

* Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo — Gudaičio. Su paveikslais 
puslapių 68 ..........................................................................

Gamtos Pasakos — šalčiaus. Su paveikslais, pusi. 42 ...............
Pasakėlė —• Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 ...............................
Jvairųs Apsakymėliai — Biliūno, pusi. 64 ,.Y...................................
Rauto Kimeklio — Pasakos, pusi. 32 ...................................................  
Kas Teisybė, Tat ne melas — Aišbės, pusi. 63 ..................... _........
Padangėse — Sakalo ir Došaičio, pusi. 125 ....................................
Karo Takas — Reido, pusi. 190.........................................................
J Laisvę — Rusecko, pusi. 32..............................................................
Biliūno raštai, pusi. 143 ............................................................. ........
Žydrasis Paukštelis — Meterlinko, pusi. 55 ...................................
Jurų švyturis — Sikevičiaus, pusi. 39 ...............................................
Apie Lietuvių Senovę — Mašiotas, pusi. 47 ...................................
Pasakos — Tolstojaus, pusi. 39 ......................... ................................
'1'rys Pasakos — Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 ...................
Keturi Draugai — Evaldo, pusi. 54 ...................................................

Locus X
Gramatikos, Vadovėliai, Žodynai ir šiaip 

Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Rekalui
Lietuvių Kalbos Gramatika — Rygiškių Jono, pusi. 280 
Lietuviu Kalbos Gramatika — Damijonaičio, pusk 166 
Vargo Mokykla — Jablonskio. 
Vaikų Darbymečiui — Morkos. Su paveikslais, dalis 1, pusi. 180 .. 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis II, pusi. 319 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis III, pusi. 280 
Lietuvių Kalbos Žodynas — Būgos, pusi. 80 ........... -K..................
Aritmetikos Uždavinynas — Mašioto. Dvi darys, pusi. 177 .......
Aritmetika — Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................................
Aritmetikos Teorija — Smetonos, pusi. 139 ....................................

Locus XII
. Mokslinės ir Įvairios Knygos

Gamta ir jos reiškiniai — Tropanovskio. 4-se dalyse, pusi. 303 .... 
Organinė Chemija — Ruko, pusi. 384, apdaryta ..........................
Stebuklai ir paslaptys —Rubakino. Paveiksluota, pusi. 240 .......
Fizika — šakenio, pusi. 472, apdaryta.............................................
Ūkininkų Dangus — Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 .............
Kraujo Lašo Kelionė — Osiopovskio. Su paveikslais, pusi. 79.....
Gamtos Mokslo Vadovėlis — Trojanovskio. Su paveikslais, 3 da

lys, puslapių 584 ...................................................... ............
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .........................................................
Vienuolio Raštai, pusi., 348 .................................................................
Dainavos Senų žmonių .padavimai —Krėvės, pusi. 152 ...............
Dykūnuose ir giriose — H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 dalys) .......
Lietuva Paveiksluose — 60 atviručių. Tinkamos rašyti Į draugus 1.75 
Vilniaus Albumas.................................................................................. 4.00

Dvi dalis, pusi. 542
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Locus XI
Paveikslai

RAFAELIS, jo biografija ir 10 jo garsiųjų paveikslų. Paveikslai 
varsuoti. Kaina ................................................................. $2.00

FEITERBACHAS, jo biografija ir 12 jo garsiųjų paveikslų. Pa
veikslai varsuoti. Kaina .................................................  $2.00

MALONĖKITE SIUSTI SEKAMU ADRESU:
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Penktadienis, Gruod. 10, ’2d UHčffgf, m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

ysienas brolis mirė 
kitas nusižudė

Nusinuodijo narkotikais hožela risis michigan
• • CITY

šeimininkės pašauk4 <• n poli
ciją rado Charles J. Fulton, 
32 m. ir Mrs. Isabelle llowell, 

, 36 m., motiną 5 metų dukters, 
apsikabinusius, bet negyvus. 

*Abu buvo mirę nuo maitino, 
kurį abu vartojo. Jiedu persi- 
samdę kambarį “rooming hou- 
se” prie 117 W. Goethe St. šei- 

pastarasias dvi 
ne

girdėdama jų kambary jokio 
bildesio, pašaukė policiją, kuri 
ir rado juos negyvus. Spėjama, 
kad jiedu nusižudė. Fulton jau 
nuo seniau vartojęs narkoti-

Gruodžio 18 d. l\)žėlai ren
giamos ristynės Michigan Ci
ty. Tose ristynėse dalyvaus ir 
Joe Hackenschmidt. 
Požėla laimėjo 
čempionatą, apie jį 
bai plačiai rašyti
raščiuose. 'Vilo pačiu laiku jis 
visur yra kviečiamas ristis. N.

Po to, kai 
Wisconsino 
pradėta la- 
angių laik

Du broliai, John ir Jamės min nkė per 
Flynn jau nuo daugelio metų dienas -jų nematydama ir 
gyveno vieni- du savo namuose 
Park Hidge 
ti. Abu jau 
buvo 72 m. 
7(1 m., abu 
neturėjo, 'l_ r__ __ _ __
mažai susitikdavo ir tenkinos,[meilužę juos vaitoti. Negalė- 
vienas kito draugija. Vieni pa-‘darni nuo to labai žalingo įpro
tis apžiūrėdavo namus, patys atprasti, jiedu veikausia 
valgyt gamindavosi * ir patys nusižudė.

ir buvo patenkin- 
seniai, nes vienam 
amžiaus, o kitam
nevedę, giminių

su pažystamais irgi kus, o vėliau išmokinęs ir savo

Liejimų Aaieiiuosb
Žmogaus atsiradimas

Dievas sutvėręs žemę, saulę, 
žvaigždes, mėnulį, augmenis ir 
gyvūnus, pagalios iš molio 
nulipino Adomą, įkvėpė jam 
dvasia ir taip sutvėrė pirmą 

;žmogų. Paskui išėmė miegan
čiam Adomui šonkaulį ir iš to 
šonkaulio sutvėrė Jevą. Taip 
sako Biblija apie pirmųjų žmo- 

keletą dienų susirgo vyresny- Nežinia dėl kokios priežas-Bdų atsiradimą. Yra šimtai 
sis brolis John, tai jaunesnysis'ties John Slomba, 5211 So. Ci- panašių, o kartais ir visai skir- 
labai susirūpino, šaukta keletą cero Avė., savo saliune susiba- tingų tai legendų apie žmonių 
daktarų, bet senatvė nugalėjo ręs su pačia Mary, ją pašovė atsiradimą.'
ir John vakar pasimirė. Likęs įr sunkiai sužeidė, o paskui ir j Kuri tų legendų y ra teisin- 
'James vienas nusprendė, kad pats pasišovė. Abu tapo nu 
gyventi vienam bus nebepa- vežti į kalėjimo ligoninę.
kenčiama ir už valandos laiko ’ veikiausia 
po mirties brolio ir pats nusi-’šovė virš 
šovė, daktarui rašant mirties1 
certifikatą pirmajam broliui. 
Niekas nežino ar jie 
giminių.
apie $100,000.

vieni du veik visą laiką pralei
sdavo. Jie taip buvo supratę, 
kad vienam be kito gyvenimas 
butu neįmanomas. Ir štai kada 
keletą dienų susirgo vyresny-

Pašovė savo pačią 
ir save

labai susirūpino, šaukta keletą cero Ąve

ir

ga? O gal mokslas turi visai

Halid Hoursher Bey, žymi 
turkų moteris, kuri dabar lan
kosi Amerikoj. Ji sako, jog 
moterų mados daugiausia prisi
dėjo prie haremų panaikinimo 
Turk i ji j.

kia kilpelės tvėrimui. Iš kitos 
pusės, yra daug ir tokių, ku
riems nepatinka kuopos valdy
ba ir kuopoje esanti bolševikiš
ka tvarka; jie prisibijo, kad ir 
kuopelėj gali įsiviešpatauti bol
ševikai, o bolševikams savo 
vaikus auklėti jie nenori pa
vesti. Treti gi atsakę, kad jie 
prisidės kai kuopelė bus suor
ganizuota. Tokiu budu, kol kąs 
negalima kuopelės sutverti. 
Bolševikai užgirdę tokį rapor
tą ėmė iš džiaugsmo klykti, 
šaipytis, juoktis, ypač valdyba 
ir Zonos gonge. Viena kumutė 
iš džiaugsmo šaukia: “Aaar 
ar mmmes nesakom, kad ne
galima tverti kuopelę; ji nori 
pakenkti musų A. Ž.” (reiškia, 
raudonajam bizniui). Kliksmas 
vis nesustoja, tad prisiėjo ir 
valdybai jį stabdyti, nes raudo
nieji biznieriai iš džiaugsmo 
užsimiršo, kad jie yra ne kar- 
čiamoj, o susirinkime. Mat 
jiems vaikų organizavimas bu
vo kaulas gerklėj. Čia jau aiš
kiai pasirodė, kad raudonieji 
biznieriai sabotažuoja vaikų 
organizavimą. Net ir pirm, pa- 
gelb. J. Kirkus viešai pasakė, 
kad “jus jokiu budu nesutver
site vaikų kuopelės.”

Tuo tarpu kas ten duoda įne
šimų panaikinti komisiją orga
nizavimui vaikų kuopelės. Įne
šimas tapo priimtas ir musų 
raudonieji biznieriai pradžiugo 
kaip maži vaikai gavę saldai
nių.

Valdyba veik ta pati likosi 
išrinkta. Nors susirinkime fin. 
sekret. nebuvo, bet ir jis liko
si išrinktas, raudonųjų biznie
rių tėvui Martynui užtikrinus, 
kad jis apsiims .Tuo budu vėl 
jie burnosis ištisus- metus ir 
trukdys rimtą veikimą, čia nie
kas daugiau nekaltas, kaip pa
tys nariai, kad jie nesilanko į 
susirinkimus, nes ir šiame su
sirinkime iš virš 200 narių te
dalyvavo tik trečdalis. Tokis 
narių apsileidimas ir leidžia 
kuopoj viešpatauti raudonie
siems- biznieriams, kurie ką no
ri tą ir daro. Nariai turėtų pa
galvoti apie tai.

Naujas Narys.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rect&l, 
slaptas ligas vyrų ir motorų

Dr. J. W. Boaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 2U. Negi
lioj nuo 2:30 iki '4:89 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Mambai! Blvd.

TELEFONAS CBAWFORD 1480 
TELEFONAS C ANA L HM

DR. VAITUSH
OPTOMETHISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius- Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atvrla at
kreipiama i mokyklos vaikus. Valu 10 
iki 8 yal. Nedėli-ij 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

A 4* A
JUOZAPAS BELECKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 7 dieną, 6:00 valandą 
vakare, 1926 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus; gimęs Kauno rė- 
dyboj, Panevėžio apskričio, Lin
kuvos parapijos, Tutonių kaimo, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Zofiją, po tėvais Mockaitė, 
2 sunu: Bronislovą ir Juozapą, 
dukterį Ix*okadiją, 2 pusbroliu: 
Juozapą ir Joną Zinkevičių, o 
Lietuvoj: tėvą, pusbroli ir pus
seserę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4610 So. Wood St.

Laidotuvės ivyks Subatoj, 
Gruodžio 11 dieną, 8:00 valan
dų. ryto iš namų, j Šv Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Beleckio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tek Yds 1741.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — Šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smefana
OPTOMETHISTAS

1811 South Ashland Aveaae 
Kampas 18-tos Gatvės

i Telefonas Canal 0523
Ant trečio augšto virš Platte ap
tiekęs, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisus uždarytas Nedaliomis.

i

RoselandJi atskirą, nieko bendra su tomis 
persi- legendomis 
ištiko.

neturintį, išaiškini- 
žmogaus atsiradimo. Kaip 

tai išaiški- 
Kodut, na • Bet ir pas mokslininkus 

kuri pas'yra kelios teorijos apie žmo
nių atsiradimą. Kuri jų tei- 

ko saliune nerado ir nuėjo į gy-‘singesnė? Ką sako tuo klaųsi-

mirs. Jis gi 
akies. Barnis

ių dviems vaikams jau išėjus! ištikrųjų mokslas 
į mokyklą. P-lė Celia 

turėjo 5301 So. Cicero Avė.,
Turto gi jie paliko juos dirbo, atėjusi į darbą nie-’

Pasimirė belaukdamas 
inauguracijos

George liuli Potter, išrodąs 
pilnai? sveikas, laukė sanitari
nio distrikto ofise, kad užimti 
sanitarinio distrikto irustee 
vietą, kuriai jis tapo išrink
tas pereitais rinkimais. Jis tu
rėjo kišenių j išrinkimo certifi
katą ir dabar laukė, kada su
sirinks taryba ir jis sudės rei
kalaujamą prisaiką. Urnai, be
laukiant, jis susmuko ant sa
vo draugo peties ir nuvežtas 
ligoninėn už poros valandų pa
simirė. Jis buvo sėkmingas 
biznierius, nuo daugelio metų 
dalyvaująs politikoj, bet tik 
dar pirmą kartą išrinktas* poli- 
tinėn vieton. Spėjama, kad 
delei susijaudinimo, padidėjo 
kraujo spaudimas ir pasidarė 
apoplekcija, nuo ko ir mirė. Jis 
buvo 43 m amžiaus.

Socialistai nominavo 
Koop kandidatu į 

mayorus

Chicagos socialistai jau no
minavo savo kandidatus į įvai
rius miesto viršininkus, kurie 
bus renkami ateinantį pavasa
rį. Kandidatu į mayorus socia
listai nominavo seną savo par
tijos darbuotoją George Koop. 
Jis yra spaustuvės darbinin
kas, priklauso unijai, kurioj 
nemažai darbuojasi ir yya vie
nas iš pirmųjų socialistų Chi- 
cagoje, suorganizavusių Chica- 
goj Socjalistų partiją.

Socialistų kandidatu į mies
to klerkus bus advokatas Da- 
niel A. Uretz. J miesto iždi
ninkus kandidatu nominuotas 
John T. Whitlock. Abu yra žy
mus socialistų darbuotojai.

veliamuosius kambarius užpa
kaly saliuno. Ten ir rado abu 
juos gulinčius kraujuose, jau 
be sąmonės.

Daktarai ir slaugės ap
leido ligoninę

Vakar 18 daktarų ir 15 slau
gių rezignavo ir apleido Wa- 
sliington Park ligoninę, 437 E. 
60 st. Daktarai sako, kad jie 
pasitraukę iš tos ligoninės gy
dytojų štabo delei stokos Įren
gimo ligoninėj. Ligoninės sa
vininkas Dr. Young ir superin
tendentas Dr. O’Connor atsisa
kė duoti paaiškinimų delei dak
tarų ir slaugių pasitraukimo.

Sportas ■
RISTYNĖS ROSELANDE 

ĮVYKS GRUOD. 15 D.

Taigi pirmos ristynės Bose- 
lande įvyks šokamą seredą. Se
zonas atidaryti rengiamus! la
bai šauniai: risis garsaus Jur
gio llaokenschmidto brolis, 
Juozas, kuris yra pusiau sun
kiojo svorio risti kas. Jis yra 
nepaprastai geras ir vikrus ris
ti kas. Jo priešas bus iš South 
Chicagos.

Dzūkas Bancevičius turės 
susikibti su Melniku. Be to dar, 
risis Požėlos mokinys “Jauna
sis Bilas”. Bilas yra šešių i>ė- 
dų aukščio ir tvirtas kaip už- 
grudylas plienas. Metų jis tu
ri tik 18. Mingela taipgi turės 
neblogą priešą.

Magaryčioms dėdė Norkus 
visiems vogų kilnotojams žada 
iškirsti šposą: jis rengiasi vo
gų kilrtojime sumušti pasaulio 
rekordą.

Nepamirškite, kad visa tai 
bu,s gruodžio 15 d. Strumilo 
svetainėje (107 ir Indiana Ave- 
nue).

mu vėliausios mokslo žinios?
Tas įdomus klausimas žmo

gaus atsiradimo bus rišamas 
pirmoj LSS. 4 kp. paskaitoj 
ateinantį sekmadienį, gruodžio 
12 d., 10:30 vai. ryte, Lietu
vių Auditorijoj. Aiškins gi vi
siems žinomas prelegentas Dr. 
A. J. Karalius.

Visi įdomaujantys tuo klau
simu, kviečiami atsilankyti į 
šią paskaitą. Įžanga, padengi
mui lėšų, tik 10c. — Kuopetis.

Dr. K. Griniaus iškilmių 
tikietai jau parsiduoda

Dr. K. Griniaus rengiamai 
pagerbimo vakarienei, kuri į- 
vyks gruodžio 17 d. Lietuvių 
Auditorijoj, tikietai jau at- 
spaudinti. Draugijos arba pa
vieniai asmenys, suprantantis 
svarbą ir reikšmę šios iškilmės 
ir norintieji pagelbėti padary
ti šią iškilmę pasekminga — 
tikietus praplatinimui gali 
gauti pas Marę Jurgelionienę, 
1739 So. Halsted St., Roosevelt 
8500. • »

Norintieji gi gauti pavie
nius tikietus prašomi kreiptis 
pas sekamus komiteto narius 
ir simpatizatorius:

Dr. A. L. Graičiunas
p. J. Katkevičienė
p. L. Gaižaitė
p. S. Dargužis
Dr. P. Zalatorius
Dr. P. Luomons
p. J. Mickevičienė
p. J. Lucas
p. P. Misčikaitienė
p. S. Mažeika
Dr. S. Naikelis
Mrs. M. Zolp 
p. P. Indrelė 
Dr. A. Zymont 
p. S. Kodis 
Dr. A. Karalius r
p. A. Tulys 
Aušroj
p. K. švirinskas — M—tė.

Troikos mašina veikia

SLA 139 kp. laikė priešme- 
tinį susirinkimą gruodžio 2 d., 
Strumilo svet. Susirinkimas 
buvo šaukiamas atvirutėmis, 
bet narių mažai atsilankė 
apie 65 žmonės. Buvo garsin
ta, kad susirinkimas prasidės 
7:30 v. v., bet musų ponas P. 
Petronis, kaipo didelis valdo
nas, atėjo tik po 8 v. Gal taip 
ir reikia, kad ne ponas turi 
laukti mužikų, o mužikai po
no, — ne pirm, turi laukti su
sirinkimo, bet susirinkimas po
no pirmininko. Dar vienas da
lykas. Buvo nutarta, kad sve
tainė butų šilta, bet musų val
dyba to nepaiso ir susirinkimą 
prisiėjo laikyti šaltoj svetai
nėj. Jei valdyba butų kitokių 
pažiūrų, tai raudonieji biznie
riai butų uz tą kėlę didžiausį 
termą, bet kad dabar ją valdo 
patys-raudonieji biznieriai, tai 
prieš juos — šarap. :

Prie kuopos prisirašė trys 
nauji nariai. Kaip visados, kuo
pos valdybos raportų nebuvo. 
Buvušis vakarėlis pelno cĮąvė 
$10. Tai buvo gal svarbiausias 
iš raportų.

Apie vaikų kuopelės organi
zavimą raportą išdavė J. Švit
ra. Jis paminėjo, kad raudonie
ji biznieriai, kurie priklauso 
prie A. Ž., visokiais budais ken

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graboriua Chicagoje
Laidotuvine patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tis.

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberry

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

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue 

Roseland
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 sutartj.

Phone Hemlock 2061
V ....... — . I I /

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma- 
cunių it priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip Sis saugu* Kūdikių 
Laxative. **

Mrs. Winslow’S 
Syrup

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių. •

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.U-----------------—..... n .. .. ,

ŠALIN PLIKUMAS!'
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

V,-,-............   /

PADeKAVONe
šiuomi dėkavojamo visiems tiems, kurie suteikė paskutinį pa

tarnavimą Juozui KrišČiokui, kuris buvo palaidotas Gruodžio 4 die
ną, 1926 m., Lietuvių Tautiškose kapinėse.

Taipgi dėkavojame už suteikimą kvietkų sekamiems: John Sau
dargui, Frank Paspiedis, Marijonai Enžilienei, Vincui Adomaičiui, 
Juozui Lachavičiui, Stanliui Lovickiui, Jurgiui Anžiuliui, John Kris- 
čiokui.

Taipgi dėkavojame p. S. Dargužiui už pasakymą prakalbos na
muose ir ant kapinių.

Dėkavojame:
Moteris, Hunus ir Brolis
MARCELĖ KRISČIOKIENĖ

Phone Boulevard 52f3 
Privatiniai Ambulansai

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

1616 W. 46tb St., Chicago, III.

1238 W. 59th Street

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskiltos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted Stn Chicago
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7 eatras- 
Muzika

Paskutinis “Rojus”
uis” Chicagoj 
Pilka paskuti- 
chicagioėiams

Tą linksmą ko
mediją vaidins 12 gruodžio Mel- 
d:ižio svetainei, \Vcsl Side.

Daugiau 
nebus. Ai

kritiku, bet vis tik trati k a n ties 
i teko matyti ir gir-, 
ių operų, teatrų ir.

Bet lai vis buvo sve- 
Lietuvių tikro teatro 

iki šiol neteko matyli, 
gale pa puolu s j Jung- 
Valstijas ir apsistojus 

į, pirmiausia išgirdau 
gana gerų atsiliepimų apie “Bi
rulę”, Įiaipo gt'riausiti Chicagoj 
lietuviu tarpe meno draugiją.

Sulyginamai i trumpų laiką 
teko matyti birutiečių pastaty
tus scenoj tris veikalus: “Sur- 
prise Party“, “Aušros Suneš” 
ir ‘‘Gegužes Karalaitė”. Pirma-

PRANEŠIMAI

va-
kare. Kas dar nemalė 
neužmiršk i te atšilau k \

mums
matyli.

. . ‘ ... Ii< ms verta pamatyti jo vaidi
nimus.

“Žemės Rojus” nepaprastai 
linksma ir graži komedija, ku-Į 
lioj vaidina giliausi Chicagos 
iii tuviai vaidintojai. Matęs.

koncertą.
t imu jų.
man da

tinęs

vertimo, man buvo- 
mus ir dėl lo apie 
nerašysiu. Antras,

labai sveti- 
ii nieko ii

neužmirštą Lietu- 
šis veikalas buvo 

.'sulošta pusėtinai gerai, bet vis 
nedavė pilnai spręsti 

to.apie “birutiečius” 
kaip apie juos buvo

. banL 
Lieka

i gūžės
Pereitą sekmadienį Birutė trumpa 

davė chicagiečiams vienaveiks- i 
mę Ch. W. Gluek’o operą 
gožės Karalaitė”. lai 
pirma4 per daugelį metų 
dvrnas duoti operą (M. 
rauskas irgi yra bandęs 
operų ir pastatė operas 
piutė” ir 1-mą veiks. “Fausto 
Bet tai buvo daug metu atgal,1 kais. Geri vyrų balsai; 
kada Birutės ir artistinės 
kos buvo dar menkos) ir 
bandymas buvo sėkmingas.

Operos turinys jau buvo mi
nėtas šioj vietoj, tad nebekar- 
tosiu to. Išpildyta gi operą 
(vaidinimo ir dainavimo žvilgs
niu) gerai. Sunku pasakyti, 
kuris artistų buvo geresnis,— 
visi jie tiko savo rolėms ir bu- 

arl. S. Pilkos 
gerai vaidino 
metus nedalv-

Gegužės Karalaitė trečias, tai 
Karalaitė”.

girdėt

opera tie
si nors ir 

vieno* veiksmo opera, 
ir pastatyta nelabai patogioj 
vietoj (maža scena ir be tinka
mų dekoracijų), pilnai išteisi-

“(lė
bavo
ban- no girdėtus apie Lirutiečius at-

t 260 S. L, A. kp. susirinkimas įvyks
12 d. gruodžo, 2 vai. po pietų, K. J
Machiuko svet„ 2436 W. 59 St. Visi 
nariai ir narės kviečiami būtinai at-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

silankyti, nes turėsim aptarti keletą i
svarbių reikalų. 1'aipgi ateidami no- ‘ ‘
pamirškite atsivesti naujų kandidatų 
S. L. A. 260 kuopai.

.1. JasiulevičiiiH, Sek r.

llElKALINGA moteris arba iner- 
inu prie namų darbo. 3800 South 
‘.......-’.l uvo. Tel. Boulevard 7635.

Atyda Biznio Jieškotojams,' 
Mutantams ir Agentams

hrau^vMtčsDr. Vinco Kudirkom 
priešnietinis susirinkimas įvyks suba- 
toj, 1.1 d. gruodžio, 7:31) 
M. Meldažio sve 
DratiR’ui ir <lrau 
atsilankyti ant 
bus rertkama naua valdybų ant atei
nančių metų. Valdyba.

Draugystė Palaimintos Lietuvos, 
turės savo priošnudinį susirinkimų 12 
d. gruodžio, 1926 m , 1 vai. po p etų, 
Llthunnian Auditorium. 313H South 
Halsted Si. Nepamirškite draugai 
atsilankyti ant to susirinkmo, nes bus 
valdyba r< nkama dėl 1927 m.

Antanas Margevičius.

( REIKALINGA senyvą moteris nr- 
bn merginą prižiūrėjimui mažo kū
dikio. A. Daunoras, 64.11 S. Fnir- 
ficld avo. I f ei n h )<• k 71130.

vai vakaro, 
2244 W. 23rd Place. 
s meldžiu visiems 

> susirinkimo, nes
JIESKO DARBO

JIEŠKAU (laibo už bekerj, pirma 
arba antra rankj. Esu geras beke- 
rys, suprantu savo darbą gerai, 
liu kepti juodą, baltą duoną ir 
kilis keksus.

Ga
vi so-

).r»O So. \Voo<l Slropt 
11 augštns frontas

Garfield Park L. V. ir M. P. 
Kliubo pricšmetlnis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gruodžio 12 (Į, Iv. 
po piel, John Engels svetainėj, 3720 
\V. Ilarri son st. —M. Medalinskas.

Draugystė Meilės Liet_uvių Ame
rikoj laikys priešmetinf” susirinki
mą šeštadieny, gruodžio* II d., 7:30 
vai. vakaro, prie 1900 So. Union 
avė ir 19 gatvės. Bus renkama dėl 
sekamų metų valdyba ir įvairios 
komisijas. Nauji nariai bus pri
imami dykai. —Valdyba.

PARDAVIMUI
SPECIALUS pasiūlymas Kalėdoms 

kailinių kautų, seni (rimuoti, $55. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu- 
dažom <M?nus jiisų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL Fl’R SHOP
8 E. Bandol|)h st., Room 408

PARDAVIMUI šešių flatų, dviejų 
aukštų mūrinis narnas, 841 W. 33rd 
St. Pirmas aukštas karštu vandeniu 
apšildomus, dviejų karų garažas, 
kaina $23,500. Mainys ant dviejų 
aukštų namo arba Imngalovv Mar- 
ųuette Manor apielinkėj. Savininkas 
6722 S. Maplewood avė. 2 aukštas 
arba Keistučio raštinėj, 810 \V. 33rd 
streeL

Pardavimui arba mainymui 
mūrinis garažas, 50 pėdų plo
čio, lž'5 ilgio, ant VVestern Avė. 
kur milionai žmonių kasmet 
pervažiuoja. Rendos neša $325 
i mėnesj. Yra du Show ruimai 
dėl parodymo ir pardavimo ka< 
rų. Gasini tankai ir kiti reika
lingi dalykai prie garažo. Ly 
8as pasibaigė 15 šio mėnesio 
Perkant galima tuoj vietą už
imti. Greitam pardavimui kai- skiepas, su lamlres loviu, nngliny- 

1 čia ir t, L Dideli su grindimis viš- 
knl, karšiu 

Arba, mainysiu i pėdu lotas. 
L ar 4 flatų namų. Al(1,„.a ycl 

vasarinį rezortą, nedėlioj. Sa\ 
kokį biznį.' /lfl :

ĮVAIRUS SKELBIMAI
I’RANFAIM AMOTERIMS

Parsiduoda vilnonio* rijos Įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31’ziec, 35c, 38c ir 40c. Vilnonio* 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikam* 
ir mergaitėms, kaina nuo CZ_ 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 36c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj nd pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd SU prie Norma) Avė.

66c iki

TIK AS BUNGALOVV 
LIKO

kuj' nors kitur, 6 dideli, šviesus 
kambariai. Stikliniui ir su siete
liais miegojimui porcini, aržuolinės 

į grindys ir trinias visur, didelis

na tik $38.000. Cash reikia įne 
šti $12,000.
bungalovv
lotus, formą, 
morgičius, arba į 
Matykit tuoj savininką.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ut- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
vandeniu šildomas, 30 
Tokia kaina, kuri pa- 
Lengvais išmokėjimais, 

apžiūrėjimo kasdien ir

S. Campbell

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
PARDAVIMUI 30 pėdų lolas, va

karinis frontas prie l'alman avė., 
150 pėdų į šiaury nuo 73 St. Par
duosiu i ’

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

prie laimini
• nuo 73 SL 

už gerinusį pasiūlymą, 
James MeKconn

J. NAMON
2418 W. Marquette Road

Tel. Prospect 8678GROJIKUS pianas $7.00 ver
tės už $110, 90 volelių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 į mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLAITIS
6.512 So. Halsted St.

EKSTRA DEL CHICAGIEČ1Ų

TAISAU SENUS NAMUS
< ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 

STATAU NAUJUS NAMUS
Už prieinamą kainą taisau namus, 

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

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

K u rie 
negalite, tai 
gą. Aš turiu 3 namus, 
kambarių, gyvenu 
tas namas 6 kambarių 
<lel 2 karų 
barių, rendos 
.Mainysiu j jūsų namą 
Viskas yra moderniška, 
daryt su manim biznį,

norite apleisti Chicagą ir 
iš suteiksiu jums pro- 

vienas 18 
šemynos. 

ir 
l'rečias namas 12 

neša į menesį 
arba 

Kas

Dr-ja Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. I laikys savo priešmetinj susi
rinkimą gruodžio 12 d., paprastoj 
svetainėj. Draugai ir draugės ma
lonėkite atsilankyti į susirinkimą. 
Itus daug svarbių dalykų svarstyti 
ir naują valdvbą rinkti 1927 m.

J. Dabulskis, rast.

Tėmykit Biznieriai ir 
Bargeną Jieškotojai

Ki- 
garažas 

kam- 
$190. 
biznį, 
norit 
atsi-

siliepimus. Tai yra tikras dai
lės veikalas, statantis biru- 
tieėius į eilę su kilų tautų išsi- 

j lavinusiais arlistais-meninirp 
moterų 

1— labai malonus ir gerokai i.š- 
tas lavinti.

Gera buvo ir koncerto dalis. 
Gražiai paskambino ant forte- 
piano p-lė H. Sadauskaitė, 
dainuota taip pat gerai, tik 
kuriose veitose lig ir truko 
mųjų balsų.

Mano nuomone, daug rašyti 
nėra reikalo; matyt, birutiečiai 
jau ir taip užkariavo sau gerą 
vietą Chicagos lietuvių tarpe, 
nes nežiūrint kad tit vakaro bu
vo rengiama gana daug viso
kiu lošimų įvairiose lietuvių 
svetainėse, bet Į birūtiecių ope
rą atsilankė tiek žmonių, kiek 
tik galėjo tilpti į svetainę ir 
kiek jautėsi, visi buvo 
linksmi ir užganėdinti.

Valio, birutiečiai! I 
tokių vakarų, o bus daugiau 
naudos lankytojams ir rengė
jams. —Jonas A-Ia.

duoti

kai

SLA 129 
sirinklmas 
džio 12 d., 
parko svet. 
kaina 
Visi nariai

kuopos priešmetinis su- 
bus sekmadieny, gruo- 
1 vai. po piet, Dvorak 
20 ir May gt. Bus rvn- 

valdyba sekamiems metams, 
prašomi atsilankvti.

Valdyba

PARDAVIMUI rnahogatiy pianas, 
gerame stovyje, pigiai. 3723 Pnrnell 
Avė., 2-ros lubos iš fronto

Lietuvių Draugijos Sa- 
s susirinkimas 
gruodžio 12 <1., 
Temple svetai- 
st., arti North 

Draugai malonėkite susirinkti 
laiku, taipgi kurie persikėlėle į ki
tas vietas malonėkite būtinai pri
duoti savo antrašus. —X. Saikus, 

1521 N. Irving avė.

Chicagos 
vitarpinės 
atsibus nedėlioj, 
Northwest Masonic 
nėj, 1547 N. lauivitt 
avė. Draugai malonėkite

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė Gera tokiam bizniui vieta, I 
galima gerą pagyvenimą padaryti; 
7 pagyvenimui kambariai, 2 metų ly- 
sas. Apleidžiu miestą.

KALĖDINIAI BARGENAI 
GROJIKLIŲ PIANU 

FONOGRAFU
IR

pieme- 
Taipjau

Biežienė
gana

Atsišaukit Anton Dauskis dėl 
vanos Draugystės šv. Alfonso, 
buvo vakaras spalio 31. Tikieto 
116. —Jonas Dimia, pirm., 811 
33 St., iš užpakalio, 2 lubos.

kur 
no. 
W.

.... $10
.... $25

$44)
. .. $45
..... $25
.... $40
.... $19

$90

Pardavimui arba mainymui 
flatų namas, po 6-6 kambarius, ’ Saukįt. 
aržuolo trimingai, elektrikas 
maudynės, pirmas floras furnas 
šildomas, antras pečiumi. Skie
pas. Namas randasi Brighton 
Parke. Prie geros t ra n sportą- 
cijos, rendos $85 į mėnesį, kai
na tik $9700. Morgičių nėra. 
Perkant * reikia įnešti $3500, o 
kitus atiduosiu lengvais išmo
kėjimais. Mainysiu ant bučer- 
nės, grosernės, loto, automobi
lio, arba kito kokio biznio. Tas 
pasiūlymas bus tik 4 dienas. 
Matykit savininką.

2

P. ŽOLĖN (JUZELIŪNAS), 
8222 R. St., 

So. Omnhn, Ncb.

BARGENAS
Naujas 4-4 kambarių narni
54 W. Marųuctte Road.

Savininkas
(>004 So. Artesian Avė.

Tel. Republic 1145

į STOGDENGYSTfi
1 Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojamas už $4. Automobi-

i lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

prirengti. Labai 
ir dainavo kelis 
vavusi, bet dabar vėl sugryžnsi 
scenon p-ia S. Čerirnė 
ruko Philinto rolėj, 
gera buvo Lisettos 
Kiasauckienė. ‘Ret O,
l h Ienos rolėj dainavo gerai, te- 
ėiaus vaidinimas buvo silpno
kas. J. Romanas Damoko rolėj 
ir P. Stogis Richardo rolėj, 
dainavo ir vaidino gerai. En- 
samblis irgi buvo geras ir ge
rai sutvarkytas. Orkestrą dirt- vienatine dr-ja, kuri davė ge- 
gavo komp. A. Vanagaitis.

Birute pastatydama šią opc 
rą parodė, kad ji turi užtekti- lai jos nepailsta, bet ir toliau 
nai spėkų pastatymui ir didės- dirba tą naudingą ir svarbų 
nės operos ir todėl nekantriai scenos meno darbą.- B. 
lauksime pastatant “Traviatą”, i 
kur musų artistai-ės galės ge
riau pasirodyti, ši gi opera.

i riausius vakarus. Ir 
tam geriausias spėkas.

turi
lik

programo dalis, 
nati jienybės.
ta Birutės

Victor Fonografas .............
Columbiu Fonografas ........
Olympian Fonografas
Kimball Upright Pianas 
King Upright Pianas 
Singer Upright Pianas 
Lyon A' Healy Pianas ....
Lane Grojiklis Pianas ....

i Davis Son Grojiklis Pianas $165 
C. P. Street Grojiklis Pianas $115

Mendelhall Grojiklis Pianas $135 '

i Pridedant beneįus ir dastatom. Ro-
IE.ŠKAU apsivedimui suaugusios ]c|j.lį prje visų gjojiklių pianų. Leng- 

merginos arba našlės, kad ir su po- ‘ . .............................. ....  " ’
ra vaikų, kad ir neturtingos. Am
žiaus 25 iki 1(1. Aš dar vaikinas, 39 
metų amžiaus, gerai užsilaikau, ge
rai uždirbu. Plačiau parašysiu laiš
ku. Atsakvmą duosiu kiekvienai.

M. W. P.
P. O. Box 93, ■lieiTick, Ohio,

APSIVEDIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIO
RENDAI kambarys vyrams arba 

vedusiai porai. 703 \V. 21 Place.

i PARENDAVOJIMUI flatas 5 kam
barių, šildomas pečiais, šviesus, dide
li kambariai, vana, elektra ir kiti 
naujos mados parankamai.

7250 So. Washtenuw Avė.

RUIMAS remtai vyrui arini ve
dusiai iširai, karštu vandeniu šil
domas, 1 lubos. 6729 S. Artesian

FLATAS ant remtos 
bariai, Gera vieta lietuviui 
katui arba daktarui.

6 kam- 
advo- 

■1148 Archer

i vais išmokėjimai^. Atsilankykit ank- 
' sti ir pasirinkit patinkamą iš dide
lio skaičiaus instrumentų. Daugelis 

i jų dar nėra čia įskaityti.
IMIDWEST PIANO STORE$ (Ine.) 

6136 So. Halsted St., Noimal 9432

PARDAVIMŲ! grosernė, bu- 
černė, ice cream parloras, nau
ji fikčeriai, naujas namas. Ran
dasi greitai augančioj apielin- 
kėj. Parduosiu už didelį •barge
ną. Atsakantiems žmonėms len
gvais ismoJkėjjmais.

J. J. CULLINANE 
5600 \V. 63 St., Repjiblic 9800

PARDAVIMUI hinch ruiinis. 
»roi biznio vietoj, gausit bar-

geną.
Kreipkitės
817 W. 34th Street
Tek Boulevard 9330

J. NAMON
2418 W. Marquetle Road

Tel. Pi’ospėčt 8678

ŠTAI TAS1 KUKIO JUS JIEŠKOJOT
Tikras namas, prie gražaus Ogden 

Parko, 6 kambarių medinė reziden
cija, 2 karų garažas, pusė isrenduo- 
tas. Namas gražiai dekoruotas, ar- 
žuolo grindys ir užbaigimas, naujas 
furnas ir “guttera”. Gera transpor- 
tacija: Ashland, 63rd ir 69th St. 
rai, 63rd St. elevatorius, taipgi 2 
su linijos prie durų.

Savininkas
6638 iziomis Blvd.

ka
bu-

PARSIDUODA naujas muro na
mas, 2 po 5 kamb., karštu vande-( 
niu šildomi, gatvės išmokėtos, ar- 
žuolo triiningai, kaina $12,800 tik 
šią savaitę. Namas 68 S. Rockwell 
st. Savininkas 6352 S. Claremont 
avė. Tel. Hemlock 2919. t

Western avė. bargenas
PARDUOSI U 2 bizniavus lotus 

ant \Vestern avė, 100 pėdų nuo 69 
SI. kampo ir kampas nori $73,000. 
Aš parduosiu savo 2 lotus už $11500 

šaukit savininką
Tel. Roosevelt 3671.

PARDUOSIU pigiai 4 šeimynų 
medinį namą arba mainysiu ant 2 
flatų mūrinio namo, arba kokio 
biznio ar fanuos.

Kreipkitės:
3151 So. Halsted st.
Tel. Boulevard 5009 ,

KKAUTUVIU FIKČERIAI
_ Grosemių, Bu- 

Kernių, Delikate- 
»sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

©^^specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

Mes Skolinant Pinigus ant Real 
Estate. Galit pasiskolinti nuo 
$1000 iki $7500 už išmokėtą pra- 
pertę arba dėl pataisymų. Mažas 

į nuošimtis.
GOS8, JUDD & SHERMAN 

40 N. Dearborn, Central 0023
-------------------- ■

SAVININKAS parduoda naują mū
rinį bizniavą namą su bučerne ir 
groserne, storas ir 2 fintai po 6 
ruimus, vandeniu šildorna.s, arti 
vienuolyno ir parko. Priimsiu lo
tus. Matykit savininką.

A. Siratovich,
2553 \V. 69 St., Chicago, III.

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų

PARDAVIMUI puikus lotas 
dėl gąsdino stoties, prie dide
lio kelio, Chicagos dirbtuvių 
distrikte, netoli didelių dirbtu- 
vių Pullman ir Bhie Island. Jei 
norit įsitaisyti sau gerai apsi
mokantį biznj, rašykit tuojau, 

Room 1403
Great Northern Bldg*. 
20 XV. Jackson Blvd., 

Chiacgo,. III.

MORTGECIAI-PASKOLOS Mes per daugelį metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojame, 
kad musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.

Gražus mohair iš
margintas setas
Gražus Jacųuard 
setas

Ir daugelis kitų 
musų didelėj dirbtuvėj.

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

2- RI MORGICIAI
3- TJ MORGICIAI
6% Nuošimčiai

i RENDAI 4 šviesus kambariai, 
elektra, vana, prie vienuolyno, ran-

1 da 30 degerių. 6535 S. Washtcna\v 
_ 1 avė.

Lietuvių Moterų Draugija Apšvie- į 
ta rengia Maskaradų vakarą, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.f 
Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 12 <1., 1926 
m. Bus išdalinta už $400 dovanų. Vie- i 
nas iŠ puikiausių Maskaradų yra ren- j 
giama. Kviečia visus

— Komitetas

Pranešimai

Svečio atsiliepimas
Žemiau sekančio atsiliepimo 

“Gegužės Karalaitė“, buvo nedi- apie “Gegužes Karalaitę“ auto- 
delė, tik bandymas einant i di- iltis dar tik kelios savaitės go
desnę operą, ir ji toli nedavė vena Chicagoj. Jis’ yra atvykęs 
progos artistams pasirodyti vi- iš Tolimųjų Rytų, o taipjau 
soj pilnumoj. Į yra gyvenęs ir daugely* kitu ša-

: koncertinė lių. Jis rašo:
Čia buvo dvi

Bene pirmą k ar-’ 
koncerte pasirodė I 
Stt'lla Staniuliutė 

ir taipjau pirmą katrą pasiro-’ 
dė nesenai susikūręs Birutės 
merginų choras, vedamas j>-ios 
Noros Gugienės. Abu pasirodė 
labai gražiai.

P-lė S. Staniuliutė dar jau
nutė dainininkė; jos balsas dar 
nesubrendęs, bet medžiaga la-;U. W. of A mėnesinis susirinkimas 
bai geru. P-lė V, 
kaisolistė, buvo 
bet jos duetas su p-le S. Sta- 
niuliute buvo geras ir abu bal-

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, A.

įvyks PėtnyČioj, Gruodžio (Dec.) 10, 
Voltt raito, 1926, 7:30 vai. vąk., 156-1 N. Robcy 

silpnoka,' St. — A. M. Kadsel, Rašt.

RENDAI 6 ruimų flatas, gražioj 
vietoj, renda pigi. Labai puiki vir

ti ta gyventi. 8436 Gilbert ('.t. Tel. 
Vincei)nes 2709.

PAREx\’DAVOJLMUI flatas I kam- 
barių, ant antro aukšto, naujai pa- 
budavotas ir įrengtas pagal vėliau
sios mados. Rendos $35. 6827 So. 
Manlewood avė.

PARDAVIMUI grosernė, ge
ra vieta uždėti bučernę. Se
nas biznis, gausit bargeną. 
Priežastis pardavimo 
žinojo Lietuvon.

821 W. 3Ith Street

MAINYMUI

va-

Paskutinį kartą bus vai
dinama 3 veiksmų linksma 

“Žemės Rojus*’.
I Nedėlioj, Gruodžio 12, 1926, 

nors visai M. Meldažio Svet., 2244 W. 
23rd PI. Pradžia 7:30 vai. 

dainavo kelias daineles. Dalni- vak. Dalyvauja: A. Vana- 
ninkfs, kaip matyt, veik visosl_... a. , o . .

Iena Sadauskaitė, kuri taip jau 
akom ponavo dainininkėms, gra- komedija 
žiai porą dalykėlių paskambino 
pianu.

Merginų choras, 
nesenai susitverė ir tik kelias' 
pamokas teturėjo, gražiai po-.

gaitis, St. Pilka, J. Balsie
nė, B. Vaitiekūnas, Petrą vi- 

u-s C.K,ras. suO111nuoaamas Ke.(<!iutė-MiUcr, J. Aleksandra- 
lias dainas ir baigdamas ilga vičiutė-Švirmickiene, J. Use- 
ir klasine A. Vanagaičio daina 
“Saulėleidžio Giesmė.“

Skaitlinga publika liko opera1 
ir koncertu labai patenkinta. 
Ištikrųjų šiemet Birutė yra 

Nors aš nesu scenos darbuo-1 
tojas ir dėlto negaliu būti jos

pažysta muziką, o ir turi ge
rus balsus.

Koncertą užbaigė visas Biru
tės choras, sudainuodamas ke-

liūtė, J. Kemėšis, J. Puišis 
Bus linksmas teatras.

Visus kviečia būti

RENGĖJAI

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PROGA VĖL BELDŽIASI

MUMS reikia 2 lietuvių vyrų. 
Pradėkit smarkiau veikti. Ne
būkit užganėdintas su mažomis 
įplaukomis. AŠ nurodysiu kaip 
jus galit uždirbti $50 iki $100 
į savaitę dirbant tik kelias va
landas į dieną. Jus galit pradė
ti liuosu savo laiku, jei jus no
rit. Patyrimas nebūtinas, nes 
mes išmokinsime jus. Vyrai tu
ri būti 21 ar daugiau metų ir 
Chicagos gyventojai per 3 ar 
daugiau metų. Pasimatykit su

Mr. LOUGH, 
Room 348, 

29 S. La Šalie St.
Ofisas atdaras iki 8:30 vai. 

vakare.

PARDAVIMUI gerus pelningas biz
nis, grosernė, prie šapų ir mokyklų. 
Parduosiu pigiai, renda $25 mėnesiui. 
3 kambariai prie krautuvės.

1632 W. 13th Street

Mainysiu 2 augštų mūrinį namą 
Roselande, į gerą lotą, automobilį ar
ba gerą biznį.

Savininkas
7923 South Park Avenue 

Phone Triangle 0535

BARGENAS

BRIGHTON Park 2-—6 kanib. 
muro namas su beismentu. Kainu

PARDAVIMUl restaurantns. Geroj 
biznio vietoj, tarpe dirbtuvių, viso
kių tautų apgyventa. Turiu du biz
niu. Gausit bargeną, nes vieną tu
riu biznj išleisti. Galima pirkti sy
kiu su namu. Mainau j lotą arba 
mašiną.

1338 AV. 59 St.

5 knmb. medi- 
Mai- 
par-

ANT mainymo 
nis namas ir lotas prie šalies, 
nysiu ant grosernės arba cash 
duosiu. Kaina $8.000.

P. M. SMITU 
4457 Talinan avė.

Phone Lafayette 0455

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate * 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 *
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLUS

$99.50
$82.50

gerų bargenų

PARDAVIMUI grosernė ir kavinės, 
Storas, senai išdirbtas biznis, gera 
vieta dėl žmogaus su šeimyna. Prie
žastis — vienas esu ir negaliu už- 
žiurėti gerai. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą.

Kreipkitės:
1918 W. 47th Street

ČIA JŪSŲ PROGA
Gal turi lotus ar farmą, ką norė

tumei mainyti į puikų, naują dviejų 
flatų muro namą: 5-5 kambariai, vi
si patogumai, gera vieta. Sutinku 
parduoti ar mainyti į lotus ar 
mus netoli nuo Chicagos.

ED. BAKŠEVICIUS
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 8600

far-

ATYDA!
Pardavimui bučernė ir grosernė 

35 metų senumo biznis, geroj biznio' 
gatvėj, biznio daroma $1000 į savai 
tę. f- “ 
Bargeną.

Nauienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St., 

Box 93

i, biznio daroma $10VU j savai- 5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
Mainyčia j gerą namą. Gausit furnas šildomas, kietu medžiu tri-

• muotas, prie Rockwell, netoli 65th St., 
kaina $9,000. Apie $3,500 cash. (Mr. 
Bėro).

R0WAN and SANDNER 
206 W Garfield Blvd. 
Tel. Boulevard 1392

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

Valentinė Dressmaking 
College

2407 W. Madison Si., Chicago, III.
M. E. Hutfilz, Mrg.

Seeley 1643

Biznieriams Žinotina
Šiuomi pranešame, kad mes 

darome ir darysime biznieriams 
kalendorius iki Gniodžio-Decem- 
ber 18 dienai. Todėl, kurie ne
turite kalendorių dėl ateinančių 
metų, o manote daryti, malonė
kite patelefonuoti mums, tai 
mes prisiusime žmogų su kalen
dorių sempeliais.

DVI LIETUVAITĖS

PARDAVIMUI kriaučių klining 
storas. Parduosiu už teisingų pasiū
lymų. 3249 S. Halsted si.

PARDAVIMUI 3 fialų namas, ar 
ha mainysiu j kokį -biznį. 8436 Gil 
bert Ct. Tol. Vinconnos 2709.

Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 9663


