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Kademų auklėtiniai žygia 
vo “paimti Kauną”

Mussolinskiu buvo Endziulaitis 
buvęs kademų ministeris

Iš Lietuvos ką tik atėję laik
raščiai paduoda žinių apie įvy
kusią Kaune lapkričio 21 dieną 
demonstraciją, suruoštą stu
dentų “ateitininkų”, klerikali
nių “fašistukų”, kuriems diri
guoja sumušti praeitais rinki
mais “krikijonys-demokratai“.

Tų “krikščionių-demokratų” 
organas “Hytas” per kelias die
nas prieš tai stambiomis raidė
mis spaudino pranešimą, kad 
lapkričio 21 dieną Kaune |vyk- 
siąs “tautiškai ir valstybiškai 
nusistačiusios studentijos” mi
tingas ir demonstracija. Tokio 
pat tu/rinio skelbimas buvo 
iškabintas ir prie Universiteto 
durų 
ino!

Tagi lapknčio 21 ta klerika- 
liškų fašistukų demonstracija 
ir Įvyko. “Lietuvos žinios“ 
apie ją rašo:

link. Policija lydėjo demons
trantus.

Pakaitomis giedodami tautos 
hymną, kareiviškas daineles ir 
šaukdami “šalin”, fašistukai 
priėjo prie Karo Muziejaus.

Pakeliui Įvyko keletas susi
rėmimų su policija, mėginusia 
išsklaidyti demonstrantus. De
monstrantai puolė ant polici
ninkų lazdomis. 13 demon
strantų sulaikyta. Iš jų atimtos 
7 lazdos, specialiai paruoštos 
muštis. Susirėmime lengvai 
sužeisti keli policininkai. Kai 
kam ir iš demonstrantų kliuvo.

Ties Karo Muziejum pasikar
tojo ta pati scena, koki buvo ir 
Liaudies Namuose. Kalbėta 
šūkauta, giedota tautos hym 
nas, “gaudeamus”, 
iiai namon“ ir tt.

šaukta visiems 
valio ir Gedimino
raitosios polcijos vadui ir 
tik nori.

žodžiu, buvo tipingas 
viškų bursų gatvės debošas.
Ne bereikalo vienas iš publikos 
koks tai dėdas charakterizavo 
“demonstraciją”,' kaipo “novo-i 
braiicu duktynes.”

Skandalo programai pabai
gus fašistukai priėjo dar prie 
universiteto ir čia išsiskirstė.

Palyginus su susirinkusia 
žiūrėtojų minia demonstracija

Ateitininkų ir rinkimų agitato
rių pasivaikščiojimas En- 
dziulaičiui vadovaujant
Jau iš pat lyto mieste laivo 

žinoma, kad nežiūrint į neleidi
mą daryti demonstraciją, fašis
tinis gaivalas vis dėlto nori 
savo sumanymą įvykinti.

Tad ties Liaudies Namais 
rinkosi publikos būreliai pasi
žiūrėti, kaip tie ateitininkai 
vaikščios.

Tuo laiku Liaudies Namų sa
lėje ėjo “tautiniai ir valstybi
niai nusistačiusios studentijos“ 
mitingas, šita, atsiprašant, stu
dentija, kurioje ne mažai buvo 
primaišyta federantų ir krikš
čioniškųjų rinkimų meto agita
torių, susi'iinkusi kokių dviejų 
šimtų žmonių skaičiuje, po 
kiekvieno savo vado kalbos vi
są laiką šukavo, rėkavo, švil- 

k pė, staugė. Iš tikro tąi buvo 
ne mitingas, o koks tai bedla
mas, kuriam dirigavo Nekve
pia vičius, Tylenis, Katilius, Da
gelis ir Seimo atstovai Mikšys 
ir “pats” eksministeris Endziu
laitis.

Nekvedavičius, Tylenis ir 
Katilius savo kalbose dirbtinu 
patosu ir isterija šaukė į kovą 

polonizacija ir bolševizaci-
Gerokai buvo išlieta pa- muziejų ir universitetą.

Sąryšy su šios demonstraci
jos ruošimu ėjo gandų, busią i 
demonstrantai rengėsi į 
profesinių sąjungų bustą. Be

tą 
sąjungų

šalininkai rengė kontrdemop- 
straciją studentų demonstraci
jai atremti. Buvo taip pat ži
nių, kad komunistiniai gaivalai 
buvo pasiruošę laukiamam su
mišime aktyviai dalyvauti. To
dėl laukiamiems ekscesams iš
vengti eisena nebuvo leista ir 
tai iš anksto buvo pranešta su
sirinkimo rengėjui.

Tačiau * nežiūrint to minia po 
susirinkimo iš Liaudies namų 
leidos laisvės alėjos link. Prie

Apie 4 vai. krikščionių stu- minios Lukšio gatvėj prisidėjo 
dentų “šabašas” pasibaigė ir ir pašalinių ir, nežiūrint poli- 
jie išėjo į gatvę. J policijos cijos įspėjimų išsiskirstyti, 
perspėjimą, 
ja neleista, 
kėlioj imu si, 
tos hymną, 
Laisvės Alėja Karo Muziejaus

su 
ja“, 
mazgų ir ant vyriausybės gal
vos. Kalbėta apie 
komisaras“, a i 
valstybės vairo, 
priešus“ ir tt. 
nint “priešus” 
šukavo “šalin”, 
mesti pro langą!“

Prie durų buvo pastatyta 
sargyba, kuri neleido “sveti
mųjų“, bet vis dėlto vienas ki
tas iš publikos mėgino protes
tuoti piieš fašistukų burnoji
mus, bet susirinkusieji tuojau 
imdavo staugti: “pro langą!“ 
Taip p. Kristučiui pradėjus 
kalbėti jis buvo nušvilptas ir 
nuvytas nuo tribūnos.

licininkus ir arklius ir veržda
mosi j Laisvės alėją. Policijai 
pagaliau vis dėlto nevartojant 
ginklų minia pavyko išsklaidy
ti. Išsklaidžius minią Lukšio 
gatvėj, demonstrantų dalis 
bandė susirinkti Iraisvėj alėjoj 
ties miesto sodu ir Karo muzie
jų, bet ir čia buvo išsklaidyti.

Minią besklaidant sužeisti 7 
policininkai, jų tarpe pol. nuo
vados viršininko padėjėjas S. 
Tumolevičius ir 4 ai^kliai. De
monstrantai šukavimais polici
ją vadino budeliais, krrtujage-. 
riais ir kt. ir grasino atkeršyti.

Iš demonstrantų puses pasi
priešinusių ir mušusių policiją 
sulaikyti 13 asmenų būtent:
1) Higertas Vincas, studentas,
2) Burba Vladas, studentas, 3) 
Butvilą Vladas, kunigas stu-' 
dentas, 4) sarkys Martinka,1 
valdininkas, 5) Grabliauskas ’ 
Bolius, meno mokyklos kiaušy-; 
tojas, 6) 
studentas, 
studentas, 
studentas, 
studentas, 10) Aimonas Ppvi-1 
las, studentas, 11) Požėla Pet-

’ ras, studentas, 12) Navardaus- 
|kas Petras, studentas ir 13) 
Lionginas Gediminas, valdinin- 

j kas. Iš šių demonstrantų atim
tos 7 lazdos.

Be to, tą pat dieną apie 22 
(val. surengtam Liaudies teatre 

Viktoras 
Bačkaitis su durklu rankoj 
grasino budėjusiam tam vaka- 

•re 1 nuov. policininkui Vidke- 
vičiui atkeršyti už neleistą de
monstraciją. Račkaitis taip pat 
suimtas.

| Sulaikytiems surašyti pioto- 
Įkolai, vedama kvota ir visi jie 
šaukiami tieson.

[“Liet, žinios” praneša, kad 
Bačkaitis, 

grasęs policininkui Vidkevičiui 
i už demonstra- 

esąs klerika- 
liškų “Pavasarininkų” centro 
reikalų vedėjas ir blaivybės 
platintojas.]

atrodė labai menkutė: vos ko- m‘n$tas smaukuplis, 
Ir grasęs poiieinim 

daugiausia vaikė ž i u- durklu atkeršyti 
o ne demonstrantus. išvaikymą, 

pranešimas apie įvy- 
fašistukų demonstra*

kie du šimtu žmonių. Tad 
pojicija, 
rė tojus,
“Eltos“ 

kusią 
ciją-
KAUNAS, XI. 22. (Elta).— 

Praeitą savaitę Lietuvos uni
versiteto studento Senkaus bu
vo Įteiktas policijai pranešimas, 
kad lapkričio 21 d. ruošiamas 
“tautiškai ir valstybiškai” nu
sistačiusių studentų susirinki
mas išaiškinti besiplečiančiai | 
krašte polonizacijai ir bolševi-1 
zacijai ir ‘ sustiprinti tautiškam 
lietuvių atsparumui, 
me buvO taip 
kad mitingui 
daroma eisena
iš vietos susirinkimo

raudonus 
stovinčius prie 
i, apie “tautos

Auditorija mi- to, policija gavo žinių, kad 
iš visų pajėgų pat dieną profesinių 

“mušti!” '‘iš

kad demonstracp 
fašistukai atsakė

pradėjo traukti

[Pacific and Atlantic Photo]
Gordon Coates, Naujosios Zelandijos premjeras, su savo žmo

na. Vykdamas į Londoną, jis aplankė prezidentą Coolidge.
R---..-......................  -..................................................................................■■■ r —

Antras sprogimas Francis 
co anglies kasyklose

J. V. teapsivalą pirma 
save nuo “bolšy”

Jau siūlosi pripažinti 
Kantono valdžią

Dinamito ekspliozija 
Hammondo fabrike

Anglija, Franci ja ir Belgija no
ri derėtis dėl nelygių sutar
čių modifikavimo

GENEVA, Šveicarija, XII. 
autoritetingų šaltinių 
kad Chamiberlainas, 

ir Vandervelde — 
Ei uncijos ir Belgi jos

10. - iš 
praneša, 
Briandas 
'Anglijos, 
'užsienių ministeriai — po ilgų 
neformalinių pasitarimų priėję 

* prie susitarimo dėl politikos 
Kinams. Sako, kad jie y siau 
oficialiai davę žinot K; *tono 
kuomintangams (kinų liau
dies partijai), jogei jie esą 
pasirengę pripažinti de facto 
Kantono valdžią ir tuojau pra
dėti derybas nelygioms sutar
tims modifikuoti.

MEKSIKOS MIESTAS, 
10. 
sikos darbininkų judėjimo Įs
teigėjas ir vadas, paskelbė pra
nešimą, ku'r jis griežtai nunei
gia pasakas, buk Meksika bol- 
ševikėjanti. Kadangi Jungti
nėse Valstijose vedama siste- 
matinė prieš Meksiką propa
ganda, kur primygtinai norima 
pasaulis Įtikinti, kad 
virsianti tai Murillo 
kad bolševikiškos

J nistinės propagandos
I Amerikoj tėra tik New Yorko 
'“ystsaidei” (east šidė) h Bron- 
xe, ir jei Jungtinės Valstijos 
taip susirūpinusios komunizmu 

Į Meksikoj, tai geniau lai jos pir- 
, namie.

PR1NCETON, Ind., Xil. 10.
— Francisco Coal kompanijos 
anglies kasyklose No. 2 šiandie 
įvyko vėl sprogrimas. Eksplio
zijos metu kasyklose betgi gy
vų žmonių nieko nebuvo, todėl 
niekas nenukentėjo^

Po šios antros ekspliozijos 
buvo duotas įsakymas kasyk-1 
las ant tų pėdų aklinai už-į 
kimšti užmūryti, nepaisant,, 
kad kasyklose tebėra dar penki j 
angliakasiai, kurių nesurasta 
po vakarykščios ekspliozijos, 
ir apie kuriuos manoma, kad 
visi jie yra užmušti. i
.Patikrintomis žiniomis vakar ima apsivalą pas save, l/Binniip nprk^ntl ry^, ivv^° sprogimas, ka-l “Prezidentas Calles 

uluplu ĮJUInallll syi^iase buvo septyniasdešimt į teisybę”, sako Murillo. 
Filininnn^p vienas an^liakasys- r-1 y1- * -« - —— 

uui^ I llipillUvuu / vienas jų rasta vietoj užmušti, ’ Jungtinėse

MANILA, Filipinai. XII.
— Praneša, kad Japonija 
veik pabaigus derybas nupirk
ti Fugos, salą, esančią Batanes 
salyne, Filipinuose, dvidešimt 
penkios mylios nuo Luzono sa
los. Fugos sala, užimanti 37,- 
050 akrų plotą, priklauso vie
nam filipiniečiui, Vincente 

•Mascagni, kurio prabočiai 
prieš 200 metų gavo nuosavy
bėn iš Ispanijos karaliaus. Sąla 

pulti tui'i ap*e #yyentojų» užsi-’ 
imančių daugiausiai žvejyba.

Derybos buvo vedamos di- 
’į džiausioj slaptj\ Filipinų įsta- 

Itymai užgina parduoti valsty
bines žemes japoniečiams, lė
čiau šį atvejį įstatymas nepri
taikomas, kadangi sala yra pri
vatinė nuosavybė.

JI 
tęsė eiseną. Tada raita j ai ir 
pėsčiąją! policijai buvo įsakyta 
demonstrantus išsklaidyti. Ta
čiau minia pasipriešino, Sukau-į ir specialinių policininkų ant 
dama ir mušdama lazdomis po- roj pusėj.

.Vienas darbininkas 
septyni pavojingai

užmuštas, 
sužaloti

XII. 10.—HAMMOND, Ind., 
Central Bailvvay Signal kom
panijos įstaigoj šiandie įvy|o 
dinamito sprogimas, kurio vie
nas žibininkas, 1 
Franks, bu o užmuštas, o 
tyni kiti, jų tarpe penkj 
terys, pavojingai 

politikos FYanks, kuls vhnų 
buvo daly, 
vyko, buvo 
dų ša 
Trio*v

kam 
nubAd

si 
n

Komunisty suki* 
Sumatros saiuje

HAAGA, XII. 10. — Prane
šimai iš Sumatros 
Soloko apielinkėj 
padarę sukilimą, 
čiagimių vadą 
čiagimių. Daug 
tuota, taipjau
jų tarpe 150 kardų

FORDAS PIRKO GBLEttES 
kasyklas

ST. JOIINS, N. F., XII. 10.-. 
Praneša, kad Detroito automo
bilių fabrikininkas, Henry 
Ford, pirkęs Snows Ponde, ties 
Conception įlanka, geležies ru
dos kasyklas už $100,00(1.

bir 
tr<

PA S n
T(

Illinois Urfiv 
traeijos taiyba 
kyklos tris studd 
rias studentes 1 
už padirbimą.- un( 
dybos nario pa rasit 
kopijavimą uždavinį

UŽMUŠTI TRA 
UŽGAVUS AU11

................................. „Mek
Dvidešimt Įsikoj bolševizmo nėra. Bet jau 

; Valstijose tai jo 
o beveik visi kiti, kurie pavy-'yra nemaža. New Yorkas —tai 
ko surasti ir išimti iš kasyklų, i bolševikinės propagandos 
buvo sužaloti. Trisdešimt su-’riausias centras, 
žalotų dabar guli ligoninėse, giama revoliucinė 
Penki jų vargiai begu išliks'dijai, Kinams ir 
gyvi. j Rusijai. %

Kadangi po pirmos ekspliozi-l Yoike ,
jos kasyklose kilo «ąisras. ibUvo PrirenSta ir ta revoliuci- 
kurs dabar po antro sprogimo j*1’ taria buvo nuveistas ca- 
išsiplėtž po visas jų dalis, tai?f*'s’ ^en 'Jllv0 prhuoštas iudė- 
ugniai užtroškinti, kasyklos i’mas> tuis, pasaulio daibinin- 
ir įsakyta aklinai užmūryti, pa- kl> vardu, įsteigė autokratinę 
liekant jose tuos angliakasius,'valdžii* Patiems darbininkams 
kurių nebesurasta ir apie ku- ^pgaudinoti. New Yorkas, o_ ne 
riuos 
buvo 
žuvo

Valdininkas pabėgo su $15,000
WASIIINGTONAS, XII. 10.✓ •

— Vyriausybė ieško vieno De- 
mon Youngo, 43 m., intendan
tūros korpuso finansų divizijos 
raštininko, pabėgusio siu $15,- 
000 valstybės tarnautojų pi
nigų.

MASKVA, XII. 10 
ta ko v, vienas opozicijos vadų, 
ištremiamas į Ameriką. Jis ta
po sovietų valdžios paskirtas 
generaliniu “Amtorgo” (sovie
tų prekybos korporacijos) 
New Yorke direktorium.

■MILWAl KEE, Wis., X
— Northwestern pasažie 
traukiniui užgavus,. netoli 
miesto, automobilį, buv| 
mušti du žmonės. Wm.
ir Alex Hanson, abudu išl 
cine.

Kollantai Meksikos Mieste ’
MEKSIKOS MIESTAS, XII.] 

9. — Į Meksikos Miestą atvy
ko ponia Aleksandra Kollantai, 
naujas sovietų ministeris Mek
sikai. Nedidele komunistų kuo
pelė susirinko stoty ją svei
kinti.

Paskutinis 
Priminimas

Kautynės tarp* streiki
ninkų ir streiklaužių

EAST 
Mass., XII. 10.
Colony. Foundry 
fabrikais šiandie įvyko riau- peraturos atmainą; 
šių, kuriose daugiau kaip tuzi- daugiausiai žiemių vakarų vė
lias asmenų buvo sužalota, kė- jai. 
lėtas jų pavojingai.

Kautynės įvyko taip būrio 
streikuojančių geležies darbi
ninkų vienoj pusėj, ir kompa
nijos pasiaamdyty streiklaužių • . . t. • • 1 1

trinos vakarų pusrutuly; iš 
New Yorko ir į Meksiką eina, 
Jungtinių Valstijų vėliavos ap
saugomi, komunistų agitatoriai 
kurstyti nesutikimų tarp mu
sų”.

Murilio, kurs geriau yra ži
nomas pseudonimu “Dr. Atl”, 
yra labai apsišvietęs 
laikomas didžiausiu 
meno kritiku. Gavęs 
Europoj, Paryžiuj, 
kalba septyniomis kalbomis.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 26\ makąimum 86* 
Fahrenhelto.

Siundie ?aul6 teku 7:07, 
džiasi 4:19 valandą. Mėnuo 
džiasi 11:25 vai. vakaro.

1«4- 
lėk

' Studentė nusižudė
NĘW YOBKAS, xn. 10. M 

Nusižudė, šokus pro langę iš 
Šešto namų aukšto, Mra. Loui- 
se Hev’itt, 2$ metų, Columbijos 
universiteto teisių studentė.

Pinigai 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 ir 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 mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APT1EKA, 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 Chicago, UI.

"n», > .W' ■ ■



Šeštadienis, GruocL 11, 1926

Lietuvių Moterų Draugija Apšvieta
Rengia

MASKARADŲ VAKARį
Lietuviy Auditorijoj
3131-35 So. Halated Street

Nedalioj, Gruodžio 12 d., 1926
Pradžia 7:30 vai. vakare

Čigonaitė ...... __

Dovanų yra vertės virš 400 šimtų; daugumui teks jų. Muzika 
pasamdyta gera. Jaunimas galės prisišokti smagiai Kviečia visus 
atsilankyti. L. M. D. APŠVIKTA

Koncertas
Rengia L. M. D. Aido Choras

Nerišlioj, 12 dieną Gruodžio (Oecember), 1926
Ch. Strumilo Svet, 158 E. 107 St, Roseland
Durys atsidarys 6 vai. vakare. Programas prasidės lygiai 7 vai.

šis koncertas bus vienas iš geriausių, nes jame apart Choro, da
lyvaus gerų dainininku, kaip tai: A. Salaveičikiutė, Rodela, L. Virkau, 
jk Dargiutė, Guy Bateman, Leonąrd Means, David Bateman, Edvvard 
^^>n.— Apart solų, duetu ir kvartetai bus ir muzikalių gabalėlių.

pirmą kartą tarp lietuvų—Philharmonic Syniphony

Muzika J. Kenstavičiaus

- Apart solų, duetų ir kvartetų bus ir muzikalių gabalėlių, 
lalyvaus p.....-------- , ... r
k po vadovyste J. Kenstavitz.
■ koncertui—šokiai.
Be ir 50c. Kviečia visus atsilankyti AIDO ( UOKAS.

ANŪE GERIAUSIA VIETA ĮSIGYTI
KALE8U DOVANAS PAS

F. A, BUKAUSKU
110831 So. Michigan Avė.

Nes čia galima rasti dide- 
| IĮ pasirinkimą laikrodė

lių, žiedų, deimantų ir vi-

" Kainos pigesnės negu ki
tur.

F. A. BUKAUSKAS
10831 So. Michigan Avė.'

šiuo skelbiame gerbiamiems drau
gams. kostumeriama ir visuomenei, 
kad .1. NAMON Real Estate Ofisą, 
kuris buvo ant pirmo augšto, 2118 W. 
MARQUETTE ROAD, perkėlom ant 
antro augšto, tuo pačiu numeriu, sa
vo name.

Taip pat kaip ir pirmiau: namai, lo
tai, farmo.H ir bizniai bus parduodami 
ir mainomi. Taipgi skolinant pinigus 
)nt pirmo ir antro inorgičio. Dar 
perkam, mainom antrus morgičius ir 
kontraktus. Kapitalas dėl paskolos 
$150,000.

Su virš minėtais reikalais kreipkitės

J. Namon Co
2418 W. Marų uc t te Road

Tcl. Prospcct 8678

Nuo to laiko ,kai Lucė slap
čia per langą naktį įsileido 
jaukintinį, ji jau su savo vyru 
nesutiko. Ir kas jai vyras? 
Juk ji savo kūną gali pavest 
visokioms orgijoms, tai jos da
lykas.

Vyras. Jis čia neturi jokių 
teisių. Mat, čia Amerika. Čia 
duota moterims dvejos teisės: 
vienos teisės, kaipo moterims, o 

1 antros, tai lygios teisės su vy- 
| rais. Ir tai tos teisės veda visr 
didelę šalį prie amžino šūkteri
mo. Tos dukros tų motinų, 
ką Lietuvoje gyveno taip pa
vyzdingai - čia kelia purvi- 
niausias orgijas. Lucė ir M* P° 
apsivedimo buvo bepradedanti 
gyventi su savo vyru žmoniš
kai. Bet bobos ėmė ir papasa
kojo ,kad ji gali daryt, kų ji 
tik nori.. Nuo to Lucė ir pa

išinto. < » ♦
Teisine ji pasisakė, kad jau 

daugiau nemylinti savo vyrą. 
Ir kam mylėt vieną, kad čia 
gali kas nakt ir kas nakt my
lėt vis naują. Pragyvenimą tu
ri duot pirmasis vyras, taip 
rodo kultūringos šalies įstaty
mai, o orgijas kelk su kuom 
nori; čia įstatymai nereikalin
gi ir jų visai nėra.

Per kelis metus ir orgijos 
Lucei nusibodo ir ji pasiliko 
sau Jokūbą. Jokūbui neprisiėjo 
rūpintis jai gyvenimą duot: tą 
darbą teismas įkinkė vyrą at
likt.

Bet ir čia velnias ėmė ir iš- 
Į kirto Lucei šposą. Šate ėmė ir 
apsigyveno čigonai. Juodaplau
kė graži čigonaitė sėdi ir sėdi 
ant slenksčio. Jokūbas stovi 
tarpduryje, žiuri čigonaitę ir 
šypsosi.

—Eik šįan!— prašneko či
gonaitė.— Duok ranką pažiūrėt.

—Kas bus iš to?
Laimę savo žinosi.

—Ar tu gali pasakyt laimę?
Atidengsiu visą ateitį prieš 

akis.
Jis priėjo ir davė čigonaitei 

žiūrei į delną. Ji žiuri i delną, 
o jis jai į akis, į krutinę. Ir 
jis negali atsidžiaugt jos gra
žumu ir mato, kaip jai kvėpuo
jant kilnojasi jos krūtinė. Už
ėjo toks verpetas jo širdyje, 
kad rodos griebt ją į glėbį, 
pasistatyt kur ant altoriaus ir 
atsiklaupt prie jos kojų. Ji pa
sakoja jam ateitį, o jis tarė:

Aš nenoriu girdėt apie sa
vo ateitį, aš geriau norėčiau 
griebt tave į glėbį ir bučiuot.

čigonaitė. — 
piktumo tau

—Tai bjaurybė!
Lucė visų tą pasaką nugirdo 

ir iš piktumo pajuodo, kaip 
anglis. Jos kambaryje buvo 
velnio paveikslas. Ji susieškojo 
žvakę ir uždegė palei velnio ko
jas. Paskui atsiklaupė prieš 
velnio paveikslą ir pradėjo kal
bėt šitokią maldą: “Velnie! 
Velnio! Tu mano prakeiktasis. 
Atiduodu tau savo vėlę ir už
rašau ją tau savo krauju. Tik 
padaryk mane gražiausia mo
terim už visas, kad vyrai tie
siog siustų negalėdami manim 
atsigerėti. Amen”. Dabar ji 
perdūrė savo kairės rankos be
vardi pirštą su adata ir per
braukė kriukį savo krauju ant 
velnio kojos, tokiu bildu užra
šydama velniui savo vėlę. Da
bar ji buvo apimta kokio tai 
kvaitulio ir jai atrodė, kad vel
nias krustelėjo uodegą ir išsi- 
sišiepęs nusišypsojo.

Atlikus- reikalą su velniu, ji 
nulipo žemyn ir pamatė,
jos Jokūbo grjčioje nėra. Pra
siveria durys ir pamatė, kad 
Jokūbas vėl pas čigonaitę. Da
gi jis ima ir neša jos pinigus ir 
duoda čigonaitei. Visai pasiuto. 
Užlipo į viršų ir sudraskė sa
vo velnią j skeveilius. O kai Jo
kūbas įėjo, ji tarė:

—Eik šiai) mielasis! Taip no
riu tave pabučiuoti.

Vaje! tarė Jokūbas, 
lokis tavo pasielgimas 
širdį. kaip medum tepa.

Eik šalin, 
apkabint savo meiluČę. 
apkabitn savo meilužę, 
tik jis prisi lytėjo, tai
krimst nosies galą ir tarė:

()t tau, pasiutėli!
Jis taip baisiai ją traukė į 

žemę, kad (a net žnektelėjo. Jis 
visas kraujais aptekęs išbėgo 
pas daktarą, o ji ilgai drybsojo 
asloj, negalėdama žada atgau
ti.—Sliburis.

kad

mano

Kaip
Lucė

KAS GALI MANE IŠGYDYTI?
Kasdien tūkstančiai žmonių klausia 
savęs. Atsišaukit dėl,dykai informa
cijų 753 W. Nori h tA’ve.

Specialistas
DR. W. C. WILL1NG

Nuo 10-12 dieną iki 2-8 vakaro

W. J. STANKŪNAS

•Vaje!-—tarė 
Tavo mieloji iš 
galų padarytų.

Persikėlimo
Išpardavimas

Kadangi mes viską iš senos krautuvės turime per
kelti, tai kad sučėdyti perkėlimo iškaščius, sumanėm 

išparduoti už numažintų kainų

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

šitas 
gražus 
pianas 
su 50 
rolių, 
benčius, 
liampa už

$295
Ant lengvų 
išmokėjimų

Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau
pysit nuo 25% iki 50% nuošimčių 
ant seklyčios setų. Padirbam ant už
sakymo. Taipgi užlaikom gatavų pa
darytų dėl pasirinkimo. Materiolas, 
darbas, gražumas ir stiprumas už
tikrintas. Dabar geriausi proga užsi
sakyti, ir dėl svečių turėsit puikiau
sius rakandus ir sutaupysit didelį 
nuošimty, šiaip užlaikom visokios rų
šies rakandus ir parduodam pigiau
siom kainom.

5 tūbų Radio setas su visu 
įrengimu už .... $46
Nauji Phonografai: Con- 
sole, Victor, Columbia, ar 
Brunswick. Vertės $125.00 
už.............. •. $39
Augšti Fonografą! po $15

GLOBĖ FURNITURE & 
> UPHOLSTERING CO.

6637 So. Halsted St.

JOS. F. BUDRIK
3343-3417-21 So. Halsted Street

Krautuvės atdaros vakarais

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 K oo h e velt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Pearl Queen
| CONCERTINOS

Yra
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Parsiųskite musų 
katalogų dykai 

Vitak - Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.
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KALĖDŲ DOVANŲ
KRAUTUVE

Mes užlaikom didelį 
sirinkimą Kalėdinių 
vanų dėl vyrų, moterų ir 
vaikų. Perkantiems do
vanas duodam baksiu- 
kus, sutaisoin gražiai ir 
pristatėm į visas dalis 
šio miesto dykai.

pa- 
do-

**

#•

7^*

Kviečiame visus atsilan
kyti, o busit užganėdinti 
musų kaina ir patarna
vimu.

Tarpduryje pasirodė Lucė. 
Čigonaitė paleido jo ranką.

Ar jau viskas?
Viskas atsakė.

Jis čigonaitei įspaudė pini
gą į delną ir pasitraukė atbulas.

Ką ten veikei?—taPS Lucė.
Daviau ranką pažiūrėt.

—Ką tau rūpėjo sužinot?
Norėjau sužinot, ar tu tik

rai mane myli.
lai ka?—tarė Lucė. Su

žinojai?
—Taip.

Ką ji sakė?
Sakė ,kad tn mane myli 

be g-ylo, be krašto.
Tai, ifiat, ji atspėjo pri

dėjo Lucė.
Jiedu suėjo į vidų. Tą pačią 

dieną jis išėjo per duris ir 
Lucė pasekė ir prasivėrus du
ris per plyšį pamatė, kad jos 
Jokūbas ir vėl pas čigonaitę. 
Iš keršio negali nustovėti; 
gali pasiust ant vietos. 
Rodos, pripultų ir abudu su
draskytų į šmotus. ,

Pasakyk mano laimę ta
rė jis.

Čigonaitė žiuri į delną ir šne
ka:

»—Tamsiaplaukė moteris la
bai bijo, kad tu čigonaitę, bu r-

FOTOGRAFA3
Vestuvių, Gru- 
£ių ir Šeimynų 

[ūsų SpeciaU- 
škumas.

3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

PINIGAI TELEGRAMŲ
■ J LIETUVį

Išmokama Amerikos Do
leriais j 4-5 dienas.

Musų Kainos
kainos$5.00

10.00 ...
15.00 ;..
20.00 ...
25.00 ...
35.00 ...
50.00 ...
75.00 ...
100.00
200.00 .
300.00 .
400.00 .
500.00 .

$6.15 
. 11.25 
. 16.35 
. 21.45 
.. 26.55 
. 36.70
. 51.90 
. 77.50 
103.00 
204.50 
306.00 
407.50 
509.00

Jokių kitokių ekstra mo
kesčių nebus ir pinigai 
bus išmokėti per telegra
mą

METROPOLITAN
STATE BANK

ir J. PIKELIS į
MID-WEST »

DRY GOODS STORE 
4172 Archer Avė. Chicago, 111. *•

Ii Į4 4 4 4.44 4444444444444

—Kokia tai butų?—tarė 
kubas.

—Tai ta pati, ką nesenai 
vo per duris išėjusi.

—Ji šviesiaplaukė.
- Ne, tamsta. tarė. —Ji 

yru tamsiaplaukė, tik nusida
žiusi plaukus.

bu-
~ 2201 W. 22nd Street 

Chicago, III.
Vai.: Kasdien nuo 9:00 
iki 4:00. Utarninkais -ir 
Subatomis 9:00 iki 8:30 

valandą vakare

Tyrimas Kraujo
UžtikrinaiTeisingą Diagnozę ir Atsakantį Gydymą. 
Jūsų Kraujas Yra Nurodymu Stovio Jūsų Sveikatos

Muaų pilna1 fizinis ištyrimas laboratorijoj 
atidengia jūsų tikrų stovi sveikatos, kaip at- 
vožimas knygos. Tyrimas yra daromas su 
pagclba X-Kay ir mikroskopo. Ištiriam krau
ją ir šlapumą su pagelba oftaiposkopo ir 
tyrimas spaud’mo kraujo. Reikalingi yra vi
ii moksliniai įrankiui dėl tikro kūno išty
rimo. Musų nužeminta kaina už pilną fR 4 
egzaminavimą yra t'ktai ■

Kam Bereikalingai
Kentėti

Kuomet teikiame tą žemą kainų, grąžiname 
sveikatą ir gelbėjamo gyvylię, tokią kainą 
gali užąlmokėtį kiekvienas kenčiantis. Ko
dėl nephžinti tikrą priežastį <savo silpnumo 
ir ligos. Kuomet persergėjimo žodis gali pra
šalinti daug nusiminimo ir bėdos, — o 
net ir gyvybę? Jūsų liga gali būti tik 
teisingas veikimas, kuri galima lengvai 
taisyti. Pilnas išegzaminavimas pasakys 
są.

gal 
ne- 
pa- 
tie-

ŽEMOS DENTISTERI JOS 
KAINOS

Matome kas yra netvarkoje 
kūne, taip kaip automobilio 
pertas ištiria motorą ib 
priežastį negero 
veikimo. Taip, 
kaip žiurėtumėin 
j krutamus pa
veikslus.

kasdien ga-PAS' 
lite 
iš mano 
tą, kur’e vėliau rašo padėkos laiš
kus, taip kaip laiškas čia at
spausdintas tuo tikslu, kad kiti 
pažintų tiesą.

pacijent.ų atsiunčia čia savo drau- 
laiškų. Visi steb'si musų vikriu iry- 

o kaina bus prie**nania.

Pacijenlai atsiunčia draugus. Šimtai dėkingų 
gus. Musų rekorduose randasi dnuur padėkoti 1 
dymu. Gydysim jumis tai p kaip ir milijonierių.

Kviečiame jumis atsilankyt.1, DYKAI patarimas, nežiūrint kokia liga sergate, 
ir nežiūrint kas jus galėjo išgydyti. Gydome visokias užsisenėjusias ligas, nervų, 
kraujo, vyrų, motorų ligas, reumat’zmą, neuritis. plaučius, kepenis, skilvi, širdį, 
inkstus, slogus, dusuli, žodžiu visas sunkias ligas, kulių kiti negalėjo išgydyti.

“Mano Darbas Yra Malonumas”
Taip sako ponus Fred VVuRcmann, 3438 Bosworth Avė., Chicago, laiške Dakta

rui Mabee:
"Noriu jums didžiai padčkavoti už stebėtiną gydymą ir prieglaudą, kdkią ga

vau nuo jūsų. Kentėjau nuo Neuritis ir turėjau šlapinimosi trubeVus, ir išleidau 
daug pinigų ieškodamas pagelbos ir važinėdamas nuo vieno pas kitų daktarą ir 
paskiau jau bttvau pakliuvęs | Sanatoriją Battle Creek, Mich, Vienok neradau pa
gelbės.

Jau buvau visai nusiminęs, liet pamatęs jūsų skelbimą laikraštyje, nutariau 
pasimatyti su jurtm.

Po gero ifzinio ištyr'mo atvirai pasakėt, kad galit 
jau gydytis, ir greit įgijau palengvinimą su pagelba 
sai nauju žmogumi. Linkiu h'ekvicnam kenčiančiam 
tytl su daktaru Mabee. Mano darbas dabar yra man

Valandos: Pancdtly, Scredoj, Ketverge ir Sukatoj nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Ket
vertais Ir Pčtnyčlomis nuo 9 ryto iki 8 po pietų. Ncdėlioj nuo 9 ryto iki

1 po pietų.

man pagelbėti. Greit pradė
jimų gydymo. Dabar esu vf- 
panašia liga tuojad pasinis- 
malonumu.”

Dr. J. R. Mabee
337 West Madison St., Chicago, III,

Musų tikslas yra ne gauti ju
mis pacientu tiktai vieną sykj ir 
pažiūrėti kiek mes galime jums 
parokuoti, bet» suteikti jums tokį 
patarnavimą, kad jus parėję na
mo pasakytumėt ir savo draugams 
apie musų gerą darbą ir labai pri
einamas kainas.

Iki Gruodžio 15 dienos mes pa
darysime dantų setą vertės $50 už 
$25. Nepritiks, neinokėsite.

Crovvn ir Bridge darbas vertės 
$15 už $7.

Moderniški ir švarus ofisai. Re
gistruota nursė prie patarnavimo.

Telephone Roosevelt 7943

Ofiso valandos nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro

Darbas garantuojamas 
20 moty

New Method Dentists
2028 So. Halsted St.

PrieS Klein krautuvę

SPECIAL
Skrybėlių Valytojai ir Dažytojai
Darbą atliekam gerai, skrybėlės 
atrodys kaip naujos. Valome ir 
prašiname vyrų ir moterų rubus. 
Darbas augštos vertės.
LITTLE STAR HAT
CLEANERS & DYERS
į 3328 S. Halsted Street 

Tel. Boutevard 0170

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikaiio var
tojimo. Be skonįp. Stipru
mas ir grynumas nesimal- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas vteus aptjekoriut.

1MPERFECT IN ORIGINAL
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DAR TURIME KORESPONDENCIJOS! į
Bostono Žinios

Keletą namų de! greito pardavimo 
Kaina tiktai $12,650.00

Lengvi išmokėjimai iv mažas (mokėjimas 
Del platesnių informacijų kreipkitės atba rašykit:

W. H A YDEN BELL
Klauskit Ed. Bakševičius

Manager
4336 So. Kedzie Avenue

Telefonas Lafayette N600

Dabar Yra 
Laikas

pasidėti pinigus į stiprų Lietuvos bankų ant 9t>. 
Nėra geresnio investmento darbininkų pinigams 
kaip šis. Trumpas terminas, dideli nuošimčiai, ge
riausia apsauga ir lengvas būdas pasidėti ir išsiimti.

Visų ką jums reikia daryti, tai nueiti i Naujienų 
Rastinę ir per tos raštinės patarnavimą pasiusti pi
nigus. Už keletos dienų p) pasiuntimo jums prasi
deda nuošimčiai ir už ketvertus savaičių gaunate 
musų banko Liudymą. Už mętų pinigai gražinami

Del indėliu ir informacijų kreipkitės:

1739 So.
NAUJIENOS

Halsted St., Chicago, III.

Iš lietuviško gyvenimo

laiko atgal Lietuvių 
Draugija laivo surengu

si prakalbas, kur kalbėjo 15 
kalbėtojų ir gal apie tiek pat

L kęsų

Mat kaip miestas įdomus ir 
r.'.us, taip ir jo gyventojai, 

ii- tų organi- 
ir parengimai, 
Aš eičiau Ini-

ir i rgiinizacijos, 
zacijų vilkimas
• r visa publika.

LIETUVOS
Centras

KOPĘS,'.GIJOS BANKAS
visų Lietuvos koperatyvų 

KAUNAS — LIETUVA

♦ fff
 f.f

Pirkit Kalėdų Dovanas

Del ilgos atminties yra geriausia pirkti gražius rakandus kaip 
tai Parlor Setas, Valgomojo Kambario Setas arba atskirus daik
tus, kurie yra reikalingi dėl namų.

Mes užlaikom Parlor Setus ir parduodame pagal orderio; tu- 
lime didelj pasirinkimą grindinių lempų labai žemomis kainomis. 
Musų kainos yra žemesnės, negu kur kitur. Ateikit ir persitikrinkit. 

Archer Upholstering Co.
4140 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9733. Sav. Juozas Kazikaitis.

tikra šešiolikinė fleperka. Bet 
užeik iš pryšakio, lai pamaty
si, kad ta šešiolikinė yra ketu- 

kar'us senesne. 
—Raulinaitis.

ar

Racine, Wis.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 36G9

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- 
kit ir užrašykit savo 

giminėms

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Conflnement 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 sutartį).

4120 So. Richmond Street

MfS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

. Tel. Yards 1119
Baigusi 
rijos

akuše- 
kolegiją: 
praktika* 
Pennsyl- 

i iigon-

Komunistui nepavyko lietuvius 
suklaidinti — prakalbos ne
baigtos iškriko.

ionija, kad ir su pačia Chicago, 
kad tiek kalbėtojų Į kokias tris 
valandas neiškalbės jokiu Hu
du. O Bostone viskas yra gali-• rėkiant į juos išsižiojus, 
ma, — tik pildavai.

Lipkričio 25 d., vakare, Lie
tuvių svetainėje, vietines Aldi- 
jos 65 kuopa buvo suruošus 
prakalbas tuo tikslu, kad pa
keikti dabartinę Lietuvos val
džią ir klaidinti darbininkus 

krai
pant faktus, taip ir paplatinti 
komunistinę literatūrą. Kalbė
toją atšiptavo iš Chicagos, iŠ 

kitos pat velnio štabo, p. žalpį. Žmo- 
kon-*nią i prakalbas atėjo vos kele- 

* v no, kzcu ii ne |r<*uys neiškentė 
rieji” ’išsiskirstė nesulaukę pabaigos, 
prie-1pareiškę, kad j tokias prakal

tai*, bas daugiau neisią, nes lietuvis 
[savo žmones keikia, 
gus faktus plepa, - 
žu, nepadoru ir < 
tam kalbėtojui, bet 
pai ir rengėjam.

Mus miestelio 
vien 
šioje ir tokie 
žalpis ir jam 
neįstengs suklaidinti, 
jus parsidavėliai 
mus norit suklaidinti, 
būdami' paklydėliais, 
liui neteko nei geriausios (su
prask, dykai dalinamos litera
tu ros) išdalinti.

t’ž savaitės laiko ix> šių pra
kalbų, buvo parengtos- 
“svarbios” prakalbos i 
ccitas. Kitaip ir būti negalėjo,,tas, bet ir tie paty 
nes tą viską rengė “tiki 
darbininkų “prieteliai” ar 
telkos - Maskvos gizelių 
gizelkų) LDS. 13 kuopa.

Anl didelio geltono plekato 
buvo išspausdinta, kad kalbės 
“draugė’’ K Petrikio m“ ir dai
nuos So. Bostono “Laisvės Cho
ras” ir tai ne Lot kokias, o 
“naujausias dainas”. Bet “drau
gė” Petrikienū tur būt kur nors 
ir ką nors veikė iš apačios, ka
dangi įdomiam Bostonui nete- 
ko pamatyti “draugės” Petri- 
kienės. Vieton jos kalbėjo ko
kia tai Karosienė, panaši i mer
gina ar moterį, o biskį ir į vy
rų, nes plaukai nukirpti, žiurs
tas ar žiponas trumpas-, aukš
čiau kelią, kaip skočmano. 
Bostono “Laisvės Choras” 
“naujausiomis dainomis” 
tur būt buvo išvažiavęs 
Marso proletariato diktatūrą 
skelbti, kadangi Bostone jis tą 
dieną nepasirodė ir niekur ne
galima buvo jo rasti.

Ir tTrtp' Irios pra
kalbos atsibuvo be kalbėtojos 
ir tas svarbus koncertas atsi
buvo be choro ir be dainų. Ir 
tai vis taip atsitiko Bostone. 
Kitur, aš duočiau kad ir galvą 
maišu nukirsti, jokiu budu taip 
neatsitiktų. Publikos gi, kad 
Lutų buvę kokie keturi chorai, 
lai gal tada ir butų buvę apie 
šimtas- žmonių. Tai matot, kaip 
puikiai sekasi musų Maskvos 
gizeliams.

So.
su 

irgi 
ant

melagin- 
tai negrą- 

geda ne tik 
I ir tai kuo-

lietuviai ne 
tvirti dva-iš vardo, bet 

pleperiai kaip 
panašus musų 

Veltui 
Maskvai 

patys
Nabagė-

Iš tokių prakalbų naudos jo
kios, vien laiko gaišinimas, lad 
geriau kad tokie lietuvių 
kintojai tegul paliauja 
lankę. — M. Kasparaitis.

nie-'I 
mus

Clinton, Ind.
Darbai.

ka-Paskutiniu laiku 
sykius Clintono apielinkėje 
pradėjo geriau dirbti. Keletas 
kasyklą stovėję uždarytos net 
keletą metų, vėl atsidarė. Da
bar vidutiniškai imant, dirba 
apie 20 kasyklų kasdieną. Kon
traktui angliakasių su opereile- 
riais ateinančio kovo 31 
užsibaigus numatomas 
streikas.

Pastaruoju laiku munšainas 
nuvarė pas Abraomų keletą 
dar nesenų vyrų.

Taipjau su padėjimu švento 
ruunšaino parunino kelios lie
tuviškos moterėlės, tad gyvnaš- 
lių eskadronas vėl padidėjo. 
Bet naujokai vaigščioja po 
Broad\vay nuliūdę, ne*, neku
riu neteko ne tik pačiulės, bet's^ovį p0 keletas 
ir pinigėlių.

dieną
yra >

V • _ šiuoViršų tiniems darbams
laiku prastai einant ir paskli
dus gandui, kad 'kasyklos pra
deda vūJ dirbti, privažiavo 
daug žmonių iš ten, taip kad 
prie kiekvienas kasyklos dabar. 
išryto pasitikėdami laimikiu,' 
___________ _ ; ir net po ke- 

IlioJika žmonių ieškodami dar- 
Ibo. Bet retas kuris iš jų darbą 

Bostone* buvo pradėję ‘ po- gauna. Be gerų draugų arba 
nai”, “ponios”, “ponaičiai” ir be pinigo, kuris tankiausia pa-, 
“panelės” nešioti lazdutes, bet daro draugus, tuo tarpu sunku 
kaip tik užmatė kitos klesos— yra darbas gauti.
flepcrkos, pražilę seniai ir se
nės, bomukai ir bomerkutės, tai - 
ir jie nusipirkę panašias lazdų- * f 
tęs kur už dešimtuką irgi pra
dėjo nešioti, kas ponams ir po
nioms .i visiems aristokra
tams labai nepatiko—ir jie tą 
stailą kvitino.

Vėliau studentai pradėjo 
vaikščioti vienplaukiai, be ke
purių. Tuoj juos pasekė ir ki
ti, taip kad dabar kuone visas 
Bostonas yra vienplaukis, net 
ir žiliai ir plikiai vaikščioja be 
kepurių. Mat vis “jemerikoniš- 
kai.”

—Molio Motiejus.

LIETUVOS SALDAINES

Beje, 
plauką 
plaukus

Išpradžių

šiuomi pranešame Gerbiamai 
Publikai kad mes ką tik gavom 
iš Lietuvos šviežių saldainių.

Kurie dar mylite Lietuvą, ir no
rit Lietuvos pramonę paremti, tai 
pirkit ir vartokit Lietuvos saldai- 
nes.

Kas tiktai galite, nepraleiskite 
Kalėdų švenčių be Lietuvišką sal
dainių. Turime (vairių rųšių, ge
riausių saldainių ir šokoladų.

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas: /

V. M. Stulpinas & Co.
3311 So. Halsted St., Chicago, III.

Yards 6062.

Bet dabar i —-------- ---- -------------------------
TTIX»XXXXXXXmXXXXXXXZXXI

dar viena įdomybė, tai 
kirpimas.
kirpo vien flepcrkos 

jaunos merginos.
kerpasi plaukus ir pražilusios
ir nuplikusios senės, 60—70 
metų amžiaus. O ir dreses au- 
gščiau kelių nešioja. Taip kad 
žiūrint iš užpakalio vyrams 
tankiai tenka apsigauti. Pama
tai nusikirpusią plaukus, ma
dinga, trumpa, augščiau kelių į 
drese spaceruojančią, išrodo £

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

1850 W. North Avė.
TąL Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
TfiinTnHrnmnTmni

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metų ............................ $1
Kopija ................................... 20c
Tai yra 32 puslapių knyga.

Į metus išeis 12 knygų

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Napraiiatė

Mrs. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing*, Heatin# 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

Optcmcstrist
Td. Boulevard 0487 
4649 S’. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

vusi 
vanijos 
bučiuose, 
n ingai 
nauja, 
so ligose 
gimdymo, laike 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rįms ir mergi 
noms, kreipki 
tęs, o rasite pb 
gelbą.

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

visokio- 
prief

ir po

Lietuviai Advokatai
-

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D, C.
AKUfiERKA

3252 So. Halsted St?

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JL'RCFUONIS
ADVOKAaA® 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
By'ng viauOFe teismuose. — Ab
straktai. —• Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 it 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Lcavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Te. Randolph 1034-r-Val. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

3.

5.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE RLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Tark 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vdb.’ m 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Tejvį.h’'"'e Roosevelt 9090 

Namų TelcLviar Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Puti man 5950 

►Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531 
Tel. Central 6390

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

JOHN T. ZURIS
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 4624 So. Francisco Avė
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

80 centų
75 centus

Chicago, III.

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal suUrtJ.

Viršuje
Stato

Moterys

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

Universal
Bank

ir mergi-

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DB. 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 uv94

DR. MADRIDE 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

DR. HERZMAN ■»
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

18th St^ netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 

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

Telefonai: /aktį
| South 'hore 2288
' Boulevard 4186

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

b i i ■ ■■ ■■ »■ ..... i.— —.........

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Na- 
dšliomis ir šventadieniais 10—12 dian.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų <v 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2886

XI 1 ■ — I ■■■■!■ "R——————■—■—

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Lirų 

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

Telefonas Canal 191*4 
Naktinis Tai. Fairfaa 68M
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Ve delko mes ir pasakėme, kad Lietuvos “krikščio-' 
nys”, matoma, visai neteko proto arba įpuolė į tokią des
peraciją, jogei nebesižino ką zauniją.

Jų desperacijai pamato yra pakankamai. Darbinin
kai, kuriuos jie buvo prisivilioję j savo federaciją, nuo jų 
pabėgo. Klerikalinė ūkininkų sąjunga smunka nuo koto. 
Savanoriai, prie kurių mėgino lįsti išmestas iš armijos 
Glovackis, nesiduoda už nosies vadžioti. Na, tai kas be
palieka “dukauniems” žmonių mulkintojams daugiaus da
ryti? Well — nieko daugiaus, kaip tik bliauti!

PAMIŠUSIŲ AR DESPERACIJOS APIMTŲ RIKSMAS

F ASISTUOJANČIŲ KLERIKALINIŲ JAUNUOLIŲ 
RIAUŠĖS KAUNE

Bet “krikščionys” klysta, jeigu jie mano, kad begė
diška demagogija ir riksmu jie ką nors laimės.

Jie šiandie gvoltu šaukia, kad policija daužanti jų 
“nekaltas” galvas. Bet ar Lietuvos žmonės neatsimena,1 
ką darė policija, kuomet kunigai ir jų pastumdėliai sėdė
jo ministerių kedėse? Ar Kauno darbininkai užmiršo, 
kaip anąmet klerikalinių viršininkų vedama policija sau- ’ 
dė į bedarbių minią Rotušės aikštėje? Ar Universiteto 
studentai užmiršo, kaip ateitininkų

' KOBESPONDENCIJIJS

Akron, Ohio
Kaip komunistai apgaudinėja 

savo vii-šininkus

i ir centras, kaip matyti, siuuli- 
Inėja knygas nežinodamas kam.
Ir tokie tai žmonės nori val
dyti pasaulį. Knygos buvo iš
leistos geram tikslui— gelbėti 
Fosterį, bet musų komunistai 
turi čigoniškų įprotį, —kad jau 
užsisėda ant arklio, tai ir joja.

—Buvęs Komunistas.

šitą rašau tik todėl, jog vis
gi yra naudinga, kad musų, lie
tuvių, visuomenė žinotų kaip 
čigoniškai musų komunistai el
giasi.

ŠLYKŠTI “KRIKŠČIONIŲ” DEMAGOGIJA

ŽMONĖS TIKTAI PASIJUOKS Iš KLERIKAKLŲ 
VERKSMŲ

Pažvelgus į tai, kaip Lietuvos klerikalai dūksta, ten
ka pasakyti, kad jie arba iš proto kraustosi, arba “palai
kus skirsto” prieš nusikapanosiant.

Vienintelis “krikščioniškų” politikų argumentas šian
die pasidarė laukinis riksmas!

Štai, lapkričio 21 d. Kaune įvyko fašistuojančių stu
dentų ir šiaip nesubrendusių jaunuolių užimąs, o klerika
lų spauda pakėlė dėl to tokį ermyderį, tarytum Lietuvą 
ištiko žemės drebėjimas. •»

[Pacific and Atlantic Photo]
ii fedeiantų gauja Claude Monet, franeuzų piešė- 

pernai metais išardė jų ramią paskaitą ir surengė muš- jas, gruodžio 5 d. numirė Pary- 
tynęs?.... , ’' S: $ A <į| žiu j. Jis turėjo 86 metus. Vie-

Kuomet dabar klerikalai rėkia, tai1 žmonės Lietuvoje, nas amerikietis už jo paveiks- 
be abejonės, Sako: “Ir gerai tiems biaurybėms, kad gau- llls. $3,000,000, bet 
na paragaut sav0 yaistij! , ,vo paveiksiu kolekcija jis
-----------------------  ----------—T--------------------------------------- -----— dovanoj o f rančų zų tau tai.

Apie Įvairius Dalykus.

jis 
sa- 
pa-.

Artistas Egon Rheinberger at
statė palečių ir jis dabar ai-

M
M 
M
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Liechtensteino monar
chijos istorija

Kauno “Rytas” šaukia, kad lietuvių studentija “gran
diozišku protesto mitingu” parodžiusi “naują didžiausią 
moralinį Vyriausybės bankrotą!”

Tas pats laikraštis rėkia, kad švietimo ministeris 
profesorius Čepinskis “pasiuntė prieš savo Universiteto 
nekaltą beginklią studentiją raitųjų policininkų rezervą”. 
Kad “raitoji policija kapojo nagaikomis ir mušė kardais

65 ketvirtainiškų mylių valsty-j 
bė.—Vaško sargybinis.—Kaip 
1868 m. Liechtenstein nusi
ginklavo.—Visoj valstybėj nė
ra nei vieno dienraščio. —Di
džiausias miestas.— Kaip su
sikūrė Liechtenstein monar
chija. —Kunigaikštis Johann 
ir jo santykiai su žmonėmis.

ir “išprofonavo net visos Lietuvos šventovę — Karo Mu
ziejaus ir paminklo žuvusiems vietą”. Ir t. t.

Kas gi ten tokio atsitiko, kad kunigų partijos orga
nas kelia tokį baisų triukšmą?

Klerikalinio krypsnio moksleiviai, ateitininkai ir pa
vasarininkai, kartu su “krikščionių” agitatoriais sumanė 
padaryt Liaudies Namuose viešą mitingą tikslu “išaiš
kinti besiplečiančią krašte polonizaciją ir bolševizaciją”. 
Vyriausybė davė leidimą tą mitingą daryt. Bet mitingo 
rengėjai norėjo taip pat padaryt gatvėje demonstraciją.

Kadangi plačiai ėjo gandai, jogei klerikaliniai ir fa
šistiniai demonstrantai ketina užpult profesinių sąjungų 
raštinę, ir kadangi, tiems gandams pasklidus, profesinių 
sąjungų šalininkai rengėsi demonstrantus atremti, tai, 
išvengimui susirėmimų, demonstracija buvo uždrausta ir 
mitingo rengėjams buvo apie tai iš anksto pranešta. (Žiur. 
“Eltos” pranešimą.)

Iš pusėtinai didelio Vokieti
jos monarchijų skaičiaus bepa
siliko tik viena, kuri tarsi eina 
sargybinio pareigas prie 1 
Ta monarchija yra žinoma 
po Liechtenstein.

Liechtenstein valstybes 
tas turi vos šešias dešimtis

Liechtenstein neturi nei vie; Liechtenstein yra nepriklau- 
no dienraščio. Universiteto soma valstybe ačiū tam faktui, 
ten taipgi nėra, bet nerasi nef kad senovėj politišką galią bu- 
vieno piliečio, kuris Tiemokčtų vo galima automatiškai nupirk

ti kartu su žemės plotu. Pra
džioj septyniolikto šimtmečio 
turtingai ir galingai Liechtens
teino šeimai tapo suteiktas Ro
mos kunigaikščio titulas. Kai 
kuriam laikui praėjus vienas iš 
Liechtensteino šeimos narių' 
nupirko iš grafo von Uolien
oms dvi mažytes valstybėles— 
Schcllenberg ir Vaduz. Už Schel- 
lenberg 1699 m. grafui buvo 
sumokėta 115,000 guldenų 
(apie $57,000), o už Vaduz 
1712 m. 290,000 florinų (apie 
$145,000). Valstybėlės tapo su
jungtas į daiktą ir duota ben
dras Liechtensteino vardas.

skaityti ir rašyti. Stambių 
prasikaltimų ten beveik visai 
neįvyksta. Vargu butų gali
ma surasti pakankamai senų 
pilietį, kuris atsimintų atsitiki
mų, kada žmogus buvo nužudy-

Visoj valstybėj randasi vie
nas mažytis kalėjimas, kur 
kartkartėmis uždaroma išsimie
goti perdaug ragavęs rojaus 
skvstimėiio pilietis. Stambes-

Reino t n*e,ns Prasikaltėliams rezervuo- 
l ai ' iania va‘^a Ballen kalėjime,

Šveicarijoj.
, Liechtenstein turi savo kra- 

sos ženklus. . Apie valstybės pcn-.. . x . i-
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Sufašistėję klerikaliniai jaunuoliai tečįaus vyriausy
bės įsakymo nepaklausė. Atlikę mitingą Liaudies Namuo
se, jie, nepaisydami policijos įspėjimų, leidosi eit gatvė
mis. Ir kuomet policija mėgino demonstrantus išskirsty-

uis turi vos sesias uvsiuius »ni. ... ., .. . . .. biudžeto deficitą ten nesigirdi,kias ketvirtaines mylias. Dienąl . 7 , .
. ... ,r v*, -ir I Pinigų valiuta toki pat, kaip irir naktį, sako Clarence K. StreitJ . w „;OQ1-

stovi kareivis viduramžių palo- 
ciuj mieste Vaduz ir saugoja 
Reiną. Prie jo sudėta septynios 
dešimtys šautuvų. Nei vienai 
jtkliudai kareivis nepasitraukia',, 
nuo sargybos.

Kareivis yra padarytas iš 
vaško, o palocius Vaduz pa- 
perstas muziejum.

Nebuvo dar Tautų Lygos dis- 
kusavimui nusiginklavimo 
klausimo, kuomet Liechtenstein 
nusiginklavo. Kaipo vokiečių 
imperijos narys, Liechtenstein' 
turėjo vokiečių armijai prista
tyti 70 kareivių. Laike karo su 
Austrija 1866 m. 70 liechtens- 
teiniečių numaršavo per Alpų 
kalnus iki Italijos rubežiaus ir

i Šveicarijoj. Piliečiai moka visai 
| mažus mokesnius. Toks daly- 
>kas, kaip aukšto pragyvenimo 

: problema, ten nežinomas.
Randasi Liechtensteine ir ke- 
automobiliai. Bet sostinėj 

Vaduz automobilistams prisiei
na vesti kova su karvėmis, ku
rios nelabai tenori iš kelio pa
sitraukti.

Vaizbos butai ten nėra žino
mi. Bet kažkoks pilietis išleido 
turistams knygutę, kur kalba
ma apie visokius parankamu^ 
keliauninkams, 
randasi

Klerikalų laikraščiai, begėdiškai meluodami, šaukia, 
kad policija ėmusi mušti “nekaltą beginklią studentiją”, 
o tuo tarpu yra faktas, kad fašistuojantys studentai ir 
kitokie klerikalų agitatoriai buvo ir apsiginklavę ir pir
mi šoko mušti policiją! Keletas policininkų tapo sužeisti 
(sužeista taip pat ir keturi policijos arkliai). Iš demon
strantų atimta 7 Jazdos.

jie sudėjo į įmi
ni. tapo panaikin-

Liechtenstein pa- 
santykius su Aus- 

ivesdama pas save net

vo šautuvus- 
•dejų, o 1868 
la armija.

Prieš karų 
laikė artimus 
tri ja,
austrų pinigus. Kai Austrijos, 
pinigai susmuko, Liechtenstein 
susidėjo su Šveicarija, bet švei
carų priverstino kareiviavimo 
sistemos neįvedė.

Taigi aišku, kad tai klerikalinei demonstracijai vado
vavo kokie tai suchuliganėję mušeikos. To neveizint, Kau
no “Rytas” nesidrovi tuos gaivalus garbinti ir kurstyti 
žmones prieš valdžią.

Štai, kaip tas klerikalų šlamštas rašo:
“Jums, musų patriotiškojo kilnaus jaunimo, laisvo

sios ar gražiosios mujų valstybės ir tautos ateities pa
mato, rinktiniai atstovai (!), kuriems teko vakar, po
licijos išprovokuotiems (?), nuo jos kazokiškųjų na- 
gaikų ir arklių kanopų nekaltai (?) nukentėti — 
reiškiame šiuo musų gilios pagarbos ir didžiausios 
užuojautos!

“Jums garbė, o jūsų puolikams bei jų vadams ne
nuplaunamoji dėmė ir lietuvių tautos pasmerkimas!”

gal-

tėra
žur-

Lietuvos klerikalai, vadinasi, viešai garbina mušei
kas, akmenimis ir lazdomis puolančius policiją. Jie vadi
na tuos mušeikas “rinktiniais valstybės ir tautos atsto
vais !”

sų pusių galingų valstybių, ji 
Įstengė išsilaikyti šešias de
šimts metų, neturėdama nei ar
mijos nei milicijos. Pasirodo, 
jog ir be armijos galima apsi
eiti. lankiai pavojus gręsia 
kaip tik toms valstybėms, ku
rios užlaiko dideles armijas ir 
stengiasi apsiginkluoti nuo 
vos iki kojų.

Sakoma, kad visoj šalyj 
tik trys policmonai. Bet
nalistas C. Strcit, kuris sker
sai ir išilgai išvaikštinėjo visų 
šalį, tvirtina, jog užtikęs- tik 
vienų policmoną.

Iš Austrijos į Liechlestein 
įvažiuojama Feldkirch i keliu. 
Ant rubežiaus stovi šveicarų 
žandaras. Tai ženklas to, jog 
tarp Šveicarijos ir Liechtcną- 
tcin muitų sienos nėra, šiaip 
prie rubežiaus norą jokios sar

gybos. f'’’ atri

Visoj valstybėj 
trys gelžkelio stotys. 

Bet tik vienoj testoja ekspresi
niai traukiniai.

Pramonės amžius jaučiama ir 
Liechtensteine: visoj valstybėj 
rūksta keturi dirbtuvių kami
nai.

Išmėtyti Alpų namukai tei
kia prieglaudą 1,460 gyventojų 

vyrų, moterų ir vaikų. Tiek 
žmonių teturi valstybes sostinė. 
Sostinės piliečiai užklydusius 
keliauninkus pasitinka žodžiais: 
“Laimink Dieve.” •

Liechtensteine nėra tokio da
lyko, kaip viešbutis. Keliaunin
kai paprastai sustoja užeigos 
namuose. Ten nepaduodama 
curopi.ško hiuletino, kur keliau
ninkas turi policijos žiniai už
rašyti tėvo tikėjimą ir išaiš
kinti bobulės vidurinio vardo 
reikšmę. Vietoj to ten paduo
dama registracijos knyga. Ta 
knyga, pasak Streito, yra ne
paprasta: joje keliauninkai už
rašė ne tik savo vardus, bet ir 
nupiešė įvairiais paveikslais. 
Knyga jau esanti penkių dešim
čių metų senumo. Jeigu, girdi, 
turistų skaičius ateityj nepadi- 
dėsiąs, tai jos užteksiu visam 
šimtui metų. Bėgiu praeitų 
50 metų knygoj esą įregistruota 
aštuonįų amerikiečių vardai.

Kitame 
randasi 
valstybėj miestas, kuris turi 50 
žmonių daugiau nei Vaduz.. 
Tarp Balzers ir Reino randasi 
Giitęnbergo palocius, kurį se- 

i novėj pastatė plėšikai baronai.

Liechtensteino gale
Balzers, didžiausias

lio 28 d., ALDU) 6 kp., tų pa
čių metų gruodžio mėnesy buvo 
prisiųsti 25 egz. knygos “Ame
rikos Darbo Judėjimo Bankro
tas“. Dvi savaitės vėliau vėl 
prisiųsta 25 cgz. tų pačių kny
gučių. Bet pirmas siuntinis 
jau buvo išparduotas ir pini
gai jau buvo perduoti J-nui 
pasiuntimui j centrą. Nežinau 
ar jis pasiuntė, nes veik tuo 
pačiu laiku įis tapo sugautas 
pasilaikant partijos mokesnius’ 
ir parengimų tikietai šmuge- 
liuojant. Tarp narių iškilo 
nesuti kinai. Vieni reikalauja 
J-ną nubausti, o tikrieji komu
nistai jį teisina, kad jis esąs 
geras darbuotojas ir negalima 
triukšmo kelti, nes nariai su
žinosią. Buvo ir centraliniam 
komitetui pranešta, bet ir 
centr. k-tas atsakė, kad J. nė
ra nusikaltęs prieš komunistų 
principus. Nariai tai matydami 
pasitraukė iš kuopos ir kuopa , 
turėjo mirti . Į1

senai laikytame ALDU). 59 
■ kp. susirinkime J. D. paklausė 

f.Jką jis turi daryti su tomis kny-
gomis. Vienas davė įnešimą 
pasiųsti jas j Lietuvų. Minėtas 
gi J. davė pataisymų pasiųsti 
j Ukrainą, nes ir ten lietuvių 
esu. Taigi tos knygos pas J. 
išgulėjo vi”š trijų metų ir nors 

(Vilny buvo du sykiu ieškota tų 
knygų, bet musų komunistai 
nusidavė nematų ir negirdį. O

žuvo šventoji Romos imperi
ja ir jos įpėdiniai. Sugniužo 
Vokietijos kaizerio ir Austrijos 
imperatoriaus galybė. Nebeliko 
nei ženklo nuo Vokietijos 300 
kunigaikštysčių ir karalysčių J 
kurios sudarė kaizerio valdžią. | 
Bet Liechtenstein šeima, kuri ....................... ... , i uz piųigus įsigijo valstybę, dar 
tebeviešpatauja.

Dabartinis Liechtensteino val
dovas yra princas Johann. Jis 
yra 86 metų amžiaus ir valdo 
palį jau šešias dešimtis aštuonis 
melus. Savo pavaldinių jis ne-' 
spaudžia. Jis daugiausia gy
vena Viennoj, kur beveik visą 
laiką pašvenčia mokslui. Lai
kotarpy j 1900—1919 m. jis tik 
vieną kartą aplankė Liechtens- 
teiną. Nuo to laiko jis kas me
tai savo valstybėj praleidžia 
dvi savai Ii. Kunigaikštis Jo
hann yra nevedęs. Po jo mir
ties valdovu gal taps jo brolis, 
kunigaikštis Franz, kuris yra 
73 metų amžiaus ir taipgi ne
vedęs.

Kunigaikštis Johann, sakoma, 
paaukavo savo valstybei apie 
$1,000,000. 1917 m. Liechtenš- 
teino piliečiai nebegalėjo gauti; 
maisto iš Austrijos. Pirkti mais
tą iš Šveicarijos jie negalėjo, 
nes jų pinigai, kaip ir Austri
jos, visiškai nupuolė vertėj. 
Tąsyk buvo kreiptasi j kuni
gaikšti, kuris paskolino $110,- 
(100. 1923 m. kunigaikštis Jo
hann, kai buvo apvaikščiojama 
jo viešpatavimo 65 metų jubi
liejus, pareiškė, jog grąžinti 
skolą jis- nereikalausiąs. Iki to 
laiko valstybė buvo jam at
mokėjusi $4,000. Tarp žmonių

rus. Kuomet Europą buvo ap
ėmusi revoliucijų banga, tai 
Liechtensteino piliečiams nei į 
galvą nebuvo atėjusi mintis 
veisti savo kunigaikštį, kuris 
leidžia žmonėms tvarkytis taip, 
kaip jie nori, o pats užsiima 
mokslu.

Taip rnaz.-daug apibudina 
Liechtensteino valstybę C. K.

Sustabdo 
Šalčius

Goriausiai žinomas būdas Salt; su- 
stabdyti yra Hill’s Cascara Bromide- 
Ouimne. Miliooai tų įrodo kas žiemą. 
Jis Salt j sustabdo j 24 valandas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir- 
žta nuo šalčio pasokmiŲ. Vienu pneumo 
nia nukerta 150,000, Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiokos parduoda Hill’s. 
Tikrai Gauk <>11 f Kaina 30c

UININE
su paveiksluRaudona Dėįį

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

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue *
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Scredomis pagal sutartį.

Ofiso Te). Lafayette 5820 
Rezidencijos Te). Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
CCor. Leavitt St.)

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
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 Avc.,

Netoli 4Gth St. Chicago, III.

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

rz > j 1 nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Kalanaos nuo 5 jįj g va|, yakate

Tel. Boulęvard 0537

PR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47Ul St.

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

8 iki 2 vai. po pietų
—.............

nuo 
nuo

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— ValanduB — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir

<

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

Ultravioletini šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street

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

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

Tel. Lafayette 4146
i.. .i 1 nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos į nuo g 9 vai vaj£

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Offica Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Deni istas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Heinlock 2615

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Avė.

Valandos: 2—-4 dieną; 6:o0 -8:30 
vąkare.

Ofiso Telefonan Pilllman 1198
Namų Telefonas Chesterfield 0578

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182) So. Halsted St.
Chicago, Ilk

.......... u 1 ■ 1

D-RAI ŽILVIČIAI
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Kas padaro Kalėdas linksmiausia diena, 
gali būti jūsų —

KAIP?

.W TURINT EKSTRA PINIGU

Beveik 11,000 žmonių gavo Kalėdinius 
čekius nuo musų šįmet

SS Ar Jus Gavote?

SS Prisidėkit prie musų 1927 metų M
Kalėdinio Kliubo šiandien

SS
Taupykit centus arba dolerius

$
SS MR. JONAS ČAIKAUSKAS

Manageris Lietuvių Departmento

1 CENTRAL“'“ BANK
H12 West 35th Street

CHICAGO, ILLINOIS H
88

1 ........................... Į ......... . III ■ II ■ II II !■■■

Sveikatos Dalykai
Rašo Dr. Al. Margelis

KALĖDŲ 
DOVANOS

Nesirūpinkit ką duoti savo drau
gams per Kalėdas.
Atsilankykit į musų banką, išim
kit nario knygutę musų Kalėdi
nio Kliubo jų vardu ir suteikit 
tiems, kuriems norite padaryti 
linksmumą.
Prisilaikant taisyklių šio Kliubo 
jie turės gražią sumą pinigų į 
metus ląiko nuo dabar.
Ir neužmirškite savęs. Tapkite 
nariu musų Kalėdinio Kliubo.
Ponai Macikas, Grisius, Sedem- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

Peoples Bank

i
r j u, i/

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

CHARLES K. KINDER
WATCHMAKER & JEWELER

Geriausia vieta yru pirkti laikrodėlius, deiman
tus ir visus kitus auksinius daiktus dovanoms 
dėl savo mylimų draugų, ši lietuvio krautuvė 
suteiks geriausj patarnavimų. Taisyme laikrodė
lių esmi turintis daug metų patyrimo. Neuž
mirškite antrašo, kad prie pirmiausio reikalo 
galėtum lengvai atrasti.

2422 West 47th S t. Tel. Lafayette 9760

(iarsinkities “ Naujienose

šlauninė ruptura ir kaip 
jų pažinti ir išgydyti
Tasai šlauninis kanalas, apie 

kurį jau pirmiau kalbėję esa
me, randasi kaip tik po kirkš
niniu raikščiu. Kad šita vieta 
skaitytojui visai aiški butų, 
štai kas pasakyti reikia: Nuo 
pryšakinės aukščiausios klubi
kaulio keteros ligi pilvikaulio 
guzui eina kirkšninis raikštis. 
Tokiu va bildu tarp šito raikš
čio, klubikaulio ir pilvikaulio 
pasidaro ne visai mažas tarpas. 
Einant šituo tarpu nuo viršaus, 
taigi aukščiausios pryšakinės 
klubikaulio keteros, žemyn, 
pirmiausiai sutinki vieną rau
menį, paskui didelį šlaunies 
nervų, taipgi didelę šlaunies 
arteriją ir vieną, šalia šitos ve
nos yra šlauninis kanalas, pas
kui lubinis raikštis ir da vie
nas raumuo. Šitie daiktai, kaip 
matome, užpildo visą tarpą, 
kuris, kaip jau sakėme, yra 

j taip klubikaulio, pilvikaulio ir. 
kirkšninio raikščio.

šlauninis kanalas padaro sil
pniausią pilvo landos dugne 

t vietą. Per jį pradeda žarnos ar 
pilvaplėves kvoldas veržtis ir 
tokiu budu šlauninė ruptura 

4 pasidaro. Ir ji pasidaro daž
niausiai moteryse, mat, jų klu
bikaulio sparnas yra aukščiau 
pakilęs, laidau išsiplėtęs, negu 
vyry, todėl ir tarpas, ką yra 

■tarp kirkščinio raikščio, pilvi
kaulio šakos ir klubikaulio pa
prastai yra ruimingesnis. 
šlauninis kanalas liuosiau sto
vi, o todėl ir išsiveržimas len
gviau pasidaro. Bet jaunuose 

į vyruose irgi ne visai retai 
šlauninė ruptura pasitaiko.

Kaip šlauninę lupturą pažinti
Šlauninę ruptura pažinti jo

kių sunkenybių nėra. Apva
lainus patinimas paprastai že
miau kirkšninio raikščio pasi

karo, beveik visados daugiau 
pasidavęs į šlaunies vidų, negu 
į kiaštą. Ligoniui kostint šitas 

'guzas daugiau išsiplečia, padi- 
'dėja. Mažiau ar daugiau į pil
vo landą įstumti jį galima.
Stalininei rupturai panašios čia 

ligos
Pirmiausiai reikia galvoj 

turėti kirkšninę ruptura. Bet 
jeigu ji yra tiesioginė nepilna 

! ruptura, tai patinimas būna 
1 aukščiau kirkšninio raikščio, o 
'kirkšninis kanalas būna pri- 
!pildytas ir išskėstas. Kandan- 
gi šlauninė ruptura yra žemiau 
kirkšninio raikščio ir jos kak
las paprastai šlauninyj kanale 
randasi. O kai kirkšninė ruptu
ra būna įstrižinė ir pilna, tai 
tada ji vyruose stačiai į kūlę 
nueina, o moteryse į didžiąją 
lupą. Ją atskirti nuo šlauninės 
rupturos yra visai lengva.

Kartais šitoje vietoje, kur 
paprastai šlauninė ruptura at
siranda, limfinės liaukos žy
miai pasididina. Neperdaugiau- 
siai sutukusiose moteryse ne 
sunku atskirti jas nuo šlauni- 
nės rupturos, mat kostint rup
tura žymiai išsiplečia, kadangi 
liaukos to nepadaro. Kai j) pa
sitaiko betgi labai sutukę mo
terys, tai tada kosėjimas ne- 
perdaugiausiai pasakyti ką 
w«li- 'Todėl vn Įtartais reikia 
net jpioviinas padaryti, kad 

tikini sužinojus, jog Ciu yra 
šlauninė ruptura, o ne padidė
ję limfinės liaukos.

šitoje vietoje gali ir riebalų 
navikas atsirasti. Jis betgi nuo 
rupturos atskirti nesunku. Ko
stint visai nepadidėja, liuesai 
tarp pirštų voliojasi, į pilvo 
landos vidų jį įstumti visai ne
galima.

-Galį čionais ir skaudulys at
sirasti. Jis vienok neturi visų 
tų žymių, kurias ruptura turi. 
Be to, būnant jame pūliams, 
galima tų pūlių lyg ir banga
vimas padaryti ir visa tai ap

čiuopti, ko rupturoje nepada
rysi. .

Kartais didėji šlaunies vena 
šitoje vietoje itin žymiai išsi
skečia ir atrodo lyg kokia tai 
šlauninė ruptura butų. Nors ji 
padidi kostint ir sumažta ligo
niui atsigulus, vis dėlto nesun
ku ir ją nuo šlauninės ruptu
ros atskirti. Tokiuose mat at
vejuose paprastai jau ir žemiau 
šitos venos, o taipgi sykiu ir 
kitų venų išsiskėtimas būna. 
Paskui dar galima kad ir šito
kiu budu skirtumas tarp šlau- 
nitiės rupturos ir šlaunies ve
nos išsisketimo padaryti: Jei
gu ligonis šlauninę ruptura 
turi, tai sustumus ją vidun, 
ypač kaip jis guli, paskui stip
riai užspaudus pirštą ant šlau- 
ninio kanalo, jeigu ligonis ir 
atsistos, tai išsipūtimas vis 
tiek nepasidarys; tačiaus jeigu 
jis venos išsikėtimą turi, tai 
lokį bandymą su juo darant, 
išsipūtimas visados pasidarys, 
nes kraujas ir kitais keliais 
gali į veną atbėgti.

Tikrasai būdas šlauninės rup
liuos išgydymui

Kaip kirkšninei, taip ir Šlau- 
ninei rupturai išgydyti yra tik
tai vienas tikras ir mokslinis 
būdas. O tai operacija, šita 
operacija yra taipjau papras
ta, kaip ir ta, kuria šlauninė 
ruptura yra išgydoma. Ligonį, 
ir čia galima visai užmigdyti 
arba tik vietos audinius ap
marinti. Tai priklauso nuo li
gonio stiprumo ir chirurgo su
manumo. Dabar padarai įpio- 
vimą išilgai šlaunies žemiau 
kirkšninio raikščio kaip tik 
ties šlauniniu kanalu. Susiran
di rupturos krepšį, jį atidarai, 
jo įtalpą į pilvo landos vidų įs- 
tumi, paskui jį persiuvi ir už- 
riši. Taigi viena operacijos 
dalis jau atlikta. Dabar reikia 
šlauninis kanalas uždaryti. 
Taigi imi ir kirkšninį raikštį 
šitoje vietoje su Cooper’io rai
kščiu (mažas raikštis, kuris 
prie pilvikaulio šakos priaugęs 
tėra) susiuvi. Tokiu budu pry- 
šakinę šlauninio kanalo sieną 
sujungi su užpakaline siena. 
Aškus daiktas, kad rupturai

pasidaryti čia vietos daugiau 
nebera. Paskui užsiuvi įpiovi- 
mą, žaizdą apriši, į 8 ar 10 die 
nų diegsnius išimi, lovoj ligo
nį palaikęs apię 10 ar 14 die
nų, namo elidi. Dar po to ligo
niui yra labai gera nuo darbo 
3 ar 4 savaites susiturėti, o ir 
paskui pasisaugot, kad persun
kia! nedirbus, nekilnojus ir 
tam panašiai.

Reikia čia pastebėti, jog ne 
visi chirurgai šitos rupturos 
krepšį užriša ir nupiauja. Ne- 
kurie jį tik į pilvo landos rui
mą įstumia ir viskas. Taipgi 
ne visi ir kirkšninį raikštį su 
Cooper’io raikščiu sujungia. 
Nekurie kirkšninį raikštį tik su 
ten esančia plėve sujungia; 
bet tai prastas darbas, nors, iš 
teisybės, gana gerų davinių 
duoda, nes mat čia tiek daug 
sulipinau pasidaro, kad kyla 
daugiau jau nebepasirodo. Ne
kurie betgi chirurgai porą 
skylučių pilvikaulyj išgręžia, o 
paskui, tai čia siūlą perveria ir

su kirkšniniu raikščiu sujun
gia. šita metodą yra labai 
gera.

Taigi va, nors operacija ir 
Labai paprasta, vis dėlto šlau
ninė ruptura tampa pilnai ir 
ant visados išgydyta. Kam 
tad tikėti šarlatanų skelbi
mams, gydptis jų “vaistais” 
ar “paralŠčiais”, taigi bereika
lingai kentėti, nesmagumus 
turėti, pagaliau, ir pinigus sta

čiai į balą mesti?’
P. S. Paskutinis apie palin

kimą straipsnis eis antgalviu 
Užsiveržusi ruptura.

Pasipažinkite Su Vyrišky Drabužiy 
Vėliausiomis Stailomis

Jus čia surasite didelį naujo stako pasirinkimų vėliausių stailų 
skrybėlių, Kepurių, Marškinių, Kaklaraiščių. Pilnas pasirinkimas 
šilkinių ir vilnonių apatinių marškinių, šalikų ir pirštinių. Pilnas pa
sirinkimas čeverykų, moteriškų, vyriškų ir vaikų.

Visos musų prekes garantuojamos

LIETUVIU KRAUTUVĖ
K. ANDREJONAS

1735 So. Halsted St., Chicago, UI.

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
Naudingos Ir Linksmybę Duodančios

KALĖDŲ DOVANOS
Kimball Piano arba R.C.A.Radiolos
Savininku taip, kaip ir šimtai lietuvių šeimynų tampa kas metais, įsigydami 
šiuos agščiausios rųšies muzikalius daiktus Peoples Krautuvėse prieš Kalė
das.— Duokite ta laime Jūsų šeimynai iš užparėdytos Kalėdų Eglelės girdėti

A tyrą it varpo ir pilnai ištobulintą muzikos balsą, kuri tik Kim- 
bąli Grojiklis arba Grand, ar kitokis Kimbhll Pianas gali su- 
teikti.

DU TEISINGUMAI

Senas Gayseris-Kalnas 
Yellowstone Nationaliame 
Parke, niekuomet neapvilia 
išsiverždamas kiekvieną va
landą. Trinerio Kartusis Vy
nas niekuomet neapvilia ne
išvalęs jūsų skilvio j keletą 
valandų. Jie abudu yra išti
kimi.

Vynas namuose dėl pataisy
mo apetito, nevirškinimo, vi
durių užkietėjimo, galvos 
skaudėjimo, nervingumo ir 
ptintišių skilvio ti-ubelių. Ar 
jus norite papuošti savo na
mus su žinomu Gayseriu- 
kalnu gražiomis spalvomis? 
Trinerio sieninis kalendo
rius 1927 metams, atgabens 
į jūsų namus šį Yellowstone 
reginį. Reikalaukit gyduo
lių pardavinėtojo kopijos, 
arba atsiųskite 10c. persiun
timo išlaidų pas Joseph Tri- 
ner Company,^ 1333 S. Ash
land Avė., Chfcago, III. Tri
nerio Kartusis Vynas yra 
nebrangios gyduolės,. 1 bute
lis $1.25. Sampelinis butelis 
prisiunčiamas gavus 15c 
persiuntimui, augščiau mi
nėtu adresų.

R

KIMBALL GROJIKLIAI PIANAI
Nauji modeliai yra geriausi ir gražiausi pianaiNauji modeliai yra geriausi ir gražiausi pianai ant 
svieto: Šių pianų malonus ir žavėjantis skambėjimas 
taipgi nepaprastai daili išlaukinė išveizda nėra palygi
nama nė su jokiu kitu pianu. Bet kaina nėra aukštes
nė už paprastus pianus. Todėl patartina įsigyti Kim
ball, nes turėsite geriausią ir gražiausią pianą savo na
muose. Kimball grojikliai apkainuoti šiaip—
Style 38 Style 45 Style 42 Style 43 Style 46 Style 400

$400 $595 $650 $695 $850 $975
Suolelis ir pintus rinkinys Volelių veltui. 

Pri taikom lengvus išmokėjimus

R. C. A. RADIOLOS YRA TIKRAS
Dvidešimto šimtmečio Stebuklas

Tik pamanstykite, kad be beterių, be išlaukinių dratų, be že
mės sujungimo, jus galite pasiekti ir atgabenti balsą nuo 
krašto iki krašto Suvienytų Valstijų aiškų ir priimną. — 
Kuomet pirksit^ Radio, mėginkite įsigyti geriausią.

R. C. A. Radiolų kaina yra prieinama visiems—po:
$12 $35 $102 $165 $260 $345 $575

Lengvais išmokėjimais

Idant užtikrinus įgijimą šių instrumentų prieš Kalėdas
patariame duoti užsakymą tuojaus —

Del Jūsų pačių gerovės ir pilno užsiganėdinimo, visuomet lankykite šias
didžiausias Lietuvių Krautves Amerikoj

Krautuvės Atviros Vakarais Iki 9 Valandą

’Urffj r,

FUBNITURE FQR dlI ILK i IMI

Krautuvės
4177-83 Archer Avenue, 1922-32 So. Halsted St.

M. Kežas, Vedėjas^ J. Nakrošis, Vedėjas
Vienintelės Lietuvių Krautuvė# Chicagoj autorizuotos parduoti Kimball produktus ir K. C. A. Radiolas
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| Ar Jus Prisirengę
| Del KALĖDŲ
•S Dvidešimtis penki tūkstančiai Kliubo nariu su- jg tiks šventes šį metą su KALĖDINIAIS TAUPY
SI MO ČEKIAIS, kad padarius linksmias Kalėdas. 
S Nariai musų Kalėdinio Kliubo yra užtikrinti, kad 
S įsigys P^nj> niaišelj šventėms pirkinių.

Prisidėkit prie musu 1927 metų 
Kalėdinio Kliubo dabar

Sį» Pasidėkit mažą sumą pinigų kas savaitę laike 
1927 metu ir gausite Kalėdinį čekį.

| South -West Irusi & Savings
5 BANK
Kj 35th Street, Archer & Hoyne Avenues
įgj Lafayette 1708-09-10
Jįįį Valstijinis Bankas — Clearing House Priežiūroj6 JOS. J. KRASOVVSKAS, Mgr.
Sįi Naujo Biznio Department©

Kiekviena taupymo sąskaita atidaryta «u $2 ar daugiau prieš 
įjjj Sausio 17. 1927. įsigys dykai progą ant 1927 metų Chevrolet 
vtf: Tour’ng Karo. Aukainių Pinigu >r 50 Had<o Bankučiu.

Pranešimas
Jau ir vėl Stankus atidarė 
savo Studio, 2953 South 
Michigan Blvd.
Visi esate užprašomi atsi
lankyti, pažiūrėti mario nau-

J. STANKUS
2953 So. Michigan Blvd.

Tel. Calumet 0337

CHICAGOS 
ŽINIOS

Šeši sužeisti Indiana
Harbor’e pakvaišti-

šio jaunikio

šeši žmonės, jų tarpo dvi 
moterys guli llammondo ir 

jGary ligoninėse po susirėmimo 
itairp pakvaišusio jaunikio ir 
merginos, pre kurios jis piršo- 

’s’i, tėvo. Susirėmimas ištiko 
nedideliame merginos tėvo res
torane 38IŠ Main St.. Indiana 
I larbor.

John lly-sz, 53 m., tėvas, kū
jis guli Gary ligoninėj su kūl
ikų suvarstytomis lankomis, 
pasakoja, kad Stanley Blastick, 
24 m., iš Whiting kuris dabar 

įguli Hammond ligoninėj sun- 
:kiai sužeistas, jau per tris mu
itus piršosi prie jo dukters Ile- 
jlen llysz, 22 metų, pašautos į 
petį, bet kad jis atrodė nepilno 
proto, tai tėvai šalino jj nuo 

I du k terš ir nekartą yra išprašę 
i iš restorano. Užvakar vakare 
'jis atėjęs j restoraną, išsitrau
kė revolverį ir priėjęs prie He
lenos pareiškė, kad ją nušau
siąs. Ir pradėjo šaudyti. Duk- 
terei kulka pataikė į pelį ir toji 
suklupo. Tada piadėjo šaudy
ti į tėvą ir motiną. Kol tėvas 
.nubėgo į kitą kambarį, Blas- 
. tiek jau buvo peršovęs motiną 
ir du buvusius restorane kos- 
.tumerius. Atbėgus tėvui pra
sidėjo tarp jųdviejų dvikova 
iki abu ištuštino savo revolve
rius. Dvikovoj abu liko su- 

| žeisti. Sunkiausia sužeistas 
tyra pats Blastick, kuris visgi 
dar įstengė nueiti j restorano 
Irusį pasislėpti. Kiti sužeisti 
lyra pašauti į kojas ar rankas.

Rado nušautu gatvėj
—— |

Joe “Cats” Alliemgo, 444 N. 
Sanganion St., rastas nušautas 
ir pamestas gatvėje prie (gir
tis ir Ohio gt. Jo broliai užtik- 
na, kad jis neužsiimė butlege- 
ryste, bot policija abejoja, 
nors ir pati pri pažysta, kad 
jį galėjo užmušti ir plėšikai, 
nes jokių vertingesnių daiktų 
jo kišeniuose nesurasta.

Nutroško garažiuje
Charles Seiman, 4 1 m., 5011 

VV. Chicago Avė., rastas nu- 
troškęs savo uždarytame gara- 
žiuje.

OPEN FORUM

M. W. Johnson, prezidentas 
Howard universiteto, VVashing- 
ton, D. C., kalbės Chicagos 
Open Forum susirinkime sek
madieny po piet, 3:15 vai., Er- 
langer teatre. Kalbės jis negrų 
klausimu.

p o r t a s
PIRMAS SUSIKIBIMAS TARP 

RISTI K V

Gruodžio 15 d. Strumilų sve
tainėje (107 ir Indiana Avė.) 
įvyks pirmas sporto vakaras. 
Risis Bancevičius su Melniku. 
Dzūkas rengiasi prie ko tai 
svarbaus. Pasirodys taipgi pa
garsėjęs risti kas llacken- 
schmidt. Prie viso to bus įdo
mu pamatyti Požėlos šešių jie
du 18 metų amžiaus mokinį, 
kuris, kaip teko girdėti, labai 
gerai ritasi.

Dėdė Norkus rengiasi iškelti 
200 svarų su vienu pirštu.

POŽĖLA VAŽIUOJA | MICHI
GAN CITY

Si

Si
Si

Kalėdų Dovanos
•si

a

Didelė ekspliozija 
Hammonde

PaneUėly Požėla risis Mi- 
chiigan City. Sakoma, kad jo 
priešas esąs labai geras risti- 
kas. Bisis ten taipgi ir Joe 
Ilackenschmidit

Deimanto Žiedu
Si 
Si

Si
Si

Si
Si

Mes užlaikome didžiau
si staką importuotų bri-

rimas gražiausių dei
mantų ir auksiniu daik-C v

tų. Parduodame pigiau
sia Chicago j.

Si

«■

!»

M
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unievicz i

Vienas darbininkas užmuštas, 
keli sužeisti parakai eksplio- 
davus

• •••»•* ana

Smarki parako ekspliozija 
Central Bailtvay Signal ('o. 
dirbtuvėj, Hammond, Ind., su
draskė vieną darbininką į šmo
telius, o apie 13 darbininkų 
sužeidė, jų tarpe dvi merginos 
liko gana sunkiai sužeistos — 
supjaustytos stiklų ir apdegin
tos parako.

Ekspliozija ištiko name, ku
riame džiovinama paraką. Na
mas pavirto į krūvą šipulių. 
Ekspliozija buvo tiek smarki, 
kad supurtė visti Hammondą, 
buvo ji girdėtis net Gary.

Užmuštas parako, kuris var
tojamas išdirbant įvairius sig
nalus geležinkeliams, džiovin- 
tojas John Franks, 40 m.

3317 So. Halsted St., Chicago ■
Si »

Pašovė buvusį Checker 
prezidentą

UNIVERSAL KLIUBAS

Rytoj 3 vai. po pietų Frei- 
montas vėl kilnos vogas Uni- 
versal kliubo (814 W. 33 st.). 
Viename pakėlimo bude jis jau 
sumušo pasaulio rekordą. Kliu- 
bas už tai jam suteiks auksinį 
medalių; kitą auksinį medalių 
jis gaus iš žurnalo “Strcnght”. 
Dalyvaus taipgi ir vokiečių vo
gti kilnojimo čempionas.

Treniruosis K. Saipalius, 
Kuodis, kuris nesenai grįžo iš 
Texas ir kiti. —V.

“ŽEMES ROJUS”
Rytoj

M. Meldažio Svetainėje
Ši linksmiausia komedija 

bus vaidinama paskutinį 
kartą.

Lietuvių Rateliuose
Rytoj paskaita

Rytoj ryte, kaip 10:30 vai., 
Lietuvių Auditorijoj, bus LSS. 
4 kuopos ruošiama paskaita. 
Skaitys Dr. A. .1. Karalius, te
moj: žmogaus Atsiradimas. Vi 
si kviečiami atsilankyti pasi
klausyti šios svarbios ir įdo
mios paskaitos.—S.

Kraujo, pdos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr, J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 Ir nuo 7 iki 1U. Nedi-
Hoj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJAI
2226 Maruball Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL M64

DR, VAITUSR 
OPTOMETRISTAS

Nupigintas Išpardavimas

Kviečiame vietinius lietu* 
vius atsilanktyi ir peraitik* 
rinti musą teisingu pasiūly
mu prekių. Nedaliomis atda
ra nuo 8 vai. iki 12 dieną.

Prieš Kalėdinis iApardavi- 
inas. iš priežasties pertaisy
mo namo. Didelis pasirinki
mas vyriškų Marškinių, Vai
kams ir Moterims aprėdalų. 
Kainos yra žemos, tavoras 
geriausios rųšies. Visiems 
perkantiems musų krautuvėj 
duodam gražią dovaną, Cut 
Glass.

Joseph Mokral, 48 m., 3201 
N. Kostner Avė., buvęs prezi
dentas Checker Cab Co., tapo 
pašautas keliais šūviais einant 
iš draugo namo 4521 W. 
Adams St. Pasak Wo'kral, jį 
pašovė žinomas mušeika Euge
ne “Red” McLaughlin, brolis 
dabartinio taksi kabų kompani
jos prezidento ir tai už tai, 
kad jis, Wokral, paketinęs vėl 
kandidatuoti į prezidento vie
tą. Toj kompanijoj savytar- 
pinės peštynės eina jau nuo 
kelių metų.

Pasimirė Town of Lake 
bankierius

M. J. Matulauskas
3356 So. Halsted Street

Pereitą ketvirtadienį St. 
Joseph ligoninėj po kelių mė
nesių ligos .pasimirė R. J. 
Schlesinger, pirmininkas direk
torių tarybos Town of Lake 
banko Peoples Stock Yards 
State Bank, 47 ir Ashland 
gt. Gimęs velionis buvo rugp.
24 d., 1863 m.

Town of Lake
1 * .

’ Seredoj, gruodžio 8 d., Kren- 
čiaus svet.. prie 46 o WooJ 
gat. 13 wardo l oosters paren
gė gražią vakarienę su šauniu 
programų. Tikslas šios vaka
rienės buvo — viešas paskelbi
mas p. Wm. Peržinskio kandi
datūros j aldermanus nuo 13 
tvardo rep. partijos.

Ši vakarienė nebuvo grynai 
lolitiška, ji buvo dauginus 
draugiška, ką liudija ir jos 
programas. Pas i vai gi u s p. Ka
reiva atidarydamas programą 
paskyrė J. J. Zolp kaipo toast- 
masterį. Programo tarpais p. 
Zolp pasakojo užimančias ir 
juokingas pasakaites, pritaiky
damas prie šio vakaro progra- 
mo.

Pirmas programo numeris 
buvo daina solo, kurią išpildė 
p. Kushleiko, palydint pianu p. 
Daukšai. Sekantis kalba p. No- 
rris 13 tvardo rep. committee 
man. Norris pastebėjo, kad esą 
virš 300,000 atsiliepimų — 
pritarimų buvusiam miesto 
mayorui Thompson ir kad 
Thompson kandidatuosiąs^ į 
mayorus, esą “Wm. Thompson 
for mayor and Wm. Pcrzinski 
for alderman”. Skamba labai 
gerai.

i Trečią programo numerį iš
pildė p-ia Peržinskienė (kandi-

LIETUMIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuru 

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. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. VaL: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

(Tąsa ant 7-to pusi.)

JONAS' BALINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 9 dieną, 2:00 valandą 
po pietų, 1926 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdyboj, Šiaulių apskričio, Šiau
lėnų parapijos ir kaimo, paliko 
dideliame nubudime seserį Kleo- 
fiją, švogerį Stanislovą Plunsą, 
brolį FranciŠkų, Argentinoj, o 
Lietuvoj motiną, 2 broliu ir 2 
seseris. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 21 E. 113th* St., Roęeland, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks Panedely, 
Gruodžio 13 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš namų į Visų šventų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Balinsko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris, Brolis 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Metinės Sukaktuvės
JULIJANA GRAMONTAITĖ

Mirė gruodžio 12, 1925, ir tapo palaidota gruodžio 
18, 1925, šv. Kazimiero kapinėse.

A

šiandien sukako lygiai vieni) metaai, kaip persi
skyrė su šiuo pasauliu musų mylima dukrelė Ju- 
lijana Gramontaite. Mes netekome šviesios žvai
gždelės, kuri švietė musų akyse ir linksmino mu
sų širdis. Spaudžia jumis šalta žemelė, o musų 
širdie nuliūdimas spaudžia graudingas ašaras. I^ai 
būna jum lengva ilsėtis musų brangi dukrele. 
Kaip mirtis yra žiauri ir negailestinga, atėmė nuo 
musų dukrelę meilinga. Paguldė kapuose šaltoj 
žemelėj, tenai kur ji miega amžinoj lovelėj. Te
gul būna lengva jums tenai gulėti, o musų širdys 
nenustos liūdėti.

Nuliudusi šeimyna
GRAMONTŲ.

—......................... -
Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III. •

>—1 1 .........
Dentistai

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

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue 

Rosdand
Phone Commodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien
9 iki 12 Nedėliomis

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

Phone Hemlock 2061

- -

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St, Chicago, Iii.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tei. Canal 1271 
ir 2199

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai visokiems reikalams. 
Pašaukus naktį greit suteikiam 

patarnavimą.
2205 Lake St, Melrose Park, 111.

Phone Melroąd Park 797

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St, Chicago

DR. S. F. BONK 
' DENTISTAS 

4231 Archer Avenue 
Prie Teatro Brighton Park 

Lafayette 1544
Valandos: 10—12; 2—5; 7—9 

v. •

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, SausgSle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
iažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPAUND mo- 
?tis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
irones pasveikę.* Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už fl.05.

M
M
M
M

M
M
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Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

' ŠALIN PLIKUMAS!'
Vyrai ir moterys: jums .nereikia 

būti nuplikusiomis, galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
nio 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.

L ■

DR.W.
YUSZKIEWICZ, 

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

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

Tel. Brunswck 3164
Valandos nuo 9 r' to iki 12 dieną, 

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

------------ <-------------—
v Dr. F. S. Szymczak

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras
Res.: 4454 Sb. Wood Street 

Phone Lafayette 9710
Vai.: 10-11 A. M. 1-3 ir 6-7:30 P. M.

Ofisas: 4231 Archer Avenue 
Phone Virginia 0056

Vai.: 11-12 A. M.; 3-5 ir 7:30-9 P. M.

"NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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Lieiuvių Rateliuose.
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(Seka nuo 6-1 o pusi.) 

dato į alderniapus žmona) ir 
p-lė Daukšaitė, dviese labai 
gerai sudainuodiimos porą lie
tuviškų dainelių.

P-ia Peržinskiene yra gera 
dainininkė.

Ketvirtas kalba 13 wardo 
sekretorius.

Penktas —- p. Mikas Petro
šius smuiką solo išpildė labai 
puikiai Humores<{ue, Long, 
long ago ir dar vieną klasišką 
šmotelį.

šeštas — advokato John M. 
Dluhy trumpa kalba apie va
karo svarbą.

. Septintas — duetas p. p. 
Kushleikos ir Ihiukšos, pri
tariant p. ’-’Pętrošiui smuiku ir 
panelei Daukšaitei pianu.

Aštuntas kalba Dr. Strikol. 
Daktaras pajudina kelis labai 
svarbius klausimus, liečiančius 
Town of Lake gyventojus, bu-
tent iškėlimą • geležinkelio lini
jos kertančios 47 gatvę, kur 
labai daug įvairių nelaimių at
sitinka, išvalymą kanalo ir ke
lius kitus lygiai svarbius klau
simus. i

Pagalios pakviesta ir patį 
\Vm. Peržinskį, kandidatą, kal
bėti. P-as Peržinskis savo kal
boj užtikrino, kad jis, jei bus 
išrinktas, pildysiąs jam uždė
tas pareigas ir tarnaus Šios 
apielinkės gyventojams sąži
ningai.

Vakaro kaip pradžia taip ii 
pabaiga muzikalė. Išbaigiant 
p-ia Peržinskiene sudainavo 
porą labai jautrių dainelių.

Svečių atsilankę tiek daug, 
kad vargiai galėjo sutilpti sa
lėje. Užbaigus svečiai nesisku
bino namo, nežiūrint vėlaus 
laiko, bet būriais susirinkę 
šnekučiavo ir gėrėjosi linksmai 
praleidę vakarą. — Reporteris.

RYTOJ
M. Meldažio Svetainėje

“ŽEMES ROJUS”
Pradžia 7:30 v. v..

Gicoro
Priešmetiniai susirinkimai

Su pradžia gruodžio mėnesio 
prasideda visų draugijų prieš
metiniai susirinkimai. Tai bu- 
na skaitlingiausi susirinkimai, 
nes visi nariai gauna atvirutes. 
Tuose susirinkimuose daromi 
svarbiausi tarimai ir renkamos 
valdybos sekantiems metams.

Pirmas iš eilės priešmetinis 
susirinkimas buvo Improvement 
kliubo, kuris tęsėsi apie ketu
rias valandas. Per tokį ilgą 
laiką galima daug kų apsvars
tyti ir nutarti, bet čia to nepa- 
iaryta. Tiesa, buvo daug kal
bėta ir ginčytųsi apie senus,* 
nepabaigtus darbus ir naujus 
sumanymus, bet viską palikta' 
ant toliaus.

Del buvusios vakarienės p.
Juknis yra įsižeidęs. Mat Nau-' [Pacific and Atlantic PhotoJ 
įienose buvo pasakyta, kad Kogoro Takahira, buvusis Ja- 
‘kalbėjo didelis Petras, bet nie- ponijos ambasadomis Ameri- 
ko gero nepasakė”. O. p. Juk- kai, numirė Jokio mieste lap-
lis jaučiasi viską gerai paša- kričio 29 d.
kęs ir kaipo geras lietuvis pa-1---------------- ■ ---------- -r:------
Tintas niekados nieko blogo 
nekalbąs, tad jis reikalavo, kad 
kliubas jį užtartų ir atšauktų. 
Tai pavesta valdybai. Gaila, 
kad dėl tokių menkniekių gai
linama brangus laikas.

Naujuose reikaluose nutarta 
surengti išvažiavimą sekamą 
vasarą ir sumanyta daryti re- 
ormas kliube, kad padarius jį 
.eiklesniu. Tuo reikalu išrink
ta komisija.

Valdyba sekamiems metams 
beveik ta pati pasiliko. Susi
rinkimai taipgi bus laikomi pas 
Lukštą kas pirmą trečiadienį. i

Sekančio penktadienio vaka- 
vą Lukštos svetainę- užpildė 
Raudonos Rožės Kliubas. Kliu- 
bui ta vieta jau senai permaža, 
bet vargsta kol savo įsigys. Jų 
tarimus paliksiu pačiam ko
respondentui aprašyti, — tam
>is išrinktas, tad tegul pasiro-
do.

yra didelėj mažumoj, bet prie
šinasi didžiumai kiek drūti, o i

i kadangi jie veikia organizuo
tai ir iš kalno susitarę, tai kar
tais jiems ir pasiseka savo su
manymus pervaryti. Bet tai ne 
visados pavyksta. Taip buvo ir 
šiame susirinkime. Jie norėjo 
pravesti sau palankią valdybą, 
o ypač jie neapkentė pirminin
ko ir užrašų raštininko, bet 
abu jie rinkimuose laimėjo. Ki
tų viršininkų rinkimas ėjo 
sklandžiai. Visgi bolševikai lai
mėjo centralinio organizato
riaus klausime. Dauguma tą 
reikalą klaidingai suprato, pri
sibijojo išlaidų ir balsavo prieš. 
O bolševikai to tik ir norėjo, 
nes jų yra griežtas nusistaty
mas kliudyti kiekvieną ne jų 
sumanytą SLA veikimą.

Tiek iki šiol buvo susirin-

priešmetiniame susirinkime aiš
kiau su tais biznieriais pasikal
bėti. Raud. biznieriai pamatė, 
kad bus riestai ir komisija, 
nors ir nebeturėdama tam ga
lios, surengė gr. 5 d. “lietuviš
kus šokius”, j kuriuos neatsi
lankė nė pats pirm. Petronis. 
Publikos nedaug tebuvo, nes 
sutarė rengti šokius tik už ke
lių dienų prieš jiems įvyksiant 
ir nebuvo laiko juos išgarsinti.

Raudonieji biznieriai atėjo 
į susirinkimą “in corpore”, su
mobilizavę visas savo spėkas. 
Bet nieko nelaimėjo. Nežiūrint 
visų pastangų, jie negalėjo iš
siteisinti delei nesurengimo va
karo ir priėjus valdybos rinki
mams. Petronis nebuvo iš
rinktas pirmininku, nors to 
džiabo jis labai norėjo. Pirmi
ninku tapo išrinktas J. Ruiko, 
rimtas vietos draugijų darbuo
tojas.

Raudonieji biznieriai pralai
mėjo ir kitame dalyke. Jie bu
vo atsinešę atsišaukimą, kad 
dr-ja prisidėtų prie jų rengia
mo metinio protesto mitingo. 
Bet ir tą atsišaukimą susirin
kimas padėjo ten, kur nuėjo ir 
Petronis — į “veist besketą”.

Vytauto dr-ja yra didžiausia 
pažangi pašelpinė dr-ja Rose- 
lande ir raudonieji biznieriai 
jaučiasi labai nesmagiai nete
kę tos savo “prapertės”.

Dr. K. Griniaus pagerbimo 
vakarienė

Norintieji dalyvauti iškilmė
se, kurios įvyks Penktadienyj, 
gruodžio 17 d., 7 vai. vak., Lie
tuvių Auditorijoj, prašomi uir 
sisakyti tikietus iškalno. Gali
ma rezervuoti vietas, rašant: 
M. Jurgelionienei, 1739 So. HaL 
sted St. arba telefonuojant 
Roosevelt 8500, arba pirkti ti
kietus pas Komiteto narius ir 
simpatizatorius: *

Dr. A. L. Gračiunas
p. J. Katkevičienė
p. L. Gaižaitė
p. S. Dargužis
Dr. P. Zalatorius
Dr. P. Luomons
p. J. Mickevičienė

t p. J. Lucas
p. P. Misčiukaitienė
p. S. Mažeika
Dr. S. Naikelis
Mrs. M. Zolp
p. P. Indrelė
Dr. A. Zymont j
p. S. Kodis . A*
Dr. A. Karalius
p. A. Tulys
Aušroj
p. K. širvinskas
Naujienos. —M—tė.

Spulkos smarkiai 
progresuoja

Pereitą trečiadienį įvyko ban- 
kietas Illinois Spulkų Lygos 
Morrison Kotely, Cameo room. 
Bankiete dalyvavo apie 400 
žmonių. Daugiausia buvo len
kai, čekai, vokiečiai, taipgi bu
vo keletas liętžuyjų^o

Kaip teko’ girdėti nuo įvai
rių tautų spulkų, tai visos 
spulkos- gyvuoja gana gerai ir 
sykiu tarnauja visuomenei, pa- 
gelbėdamos neturtingiems, bet 
taupiems žmonėms įsigyti nuo- 
savius namus. Tad į spulką dė
ti pinigai ne tik gerą pelną ne
ša, bet ir atneša žmonėms di
delės naudos. —Reporteris.

Rezervuokite sau vietas 
Dr. Griniaus vakarienėj

17 gruodžio jau netoli. Ar 
jau turite bilietą į tą didelę iš
kilmę?

15 gruodžio jau reikia žinoti 
kiek žmonių dalyvauja, • kad 
pampinus visiems vietas ir 
maisto. Todėl reikia labai sku
binai. Visi, kurie įvertinant 
įgerb. Dr. Griniaus darbuotę, 
kviečiami dalyvauti vakarienėj. 
Visi, kurie mėgstate pasiklau
syti geriausių musų kalbėtojų 
trumpų įspūdingų kalbų apie 
Dr. Grinių, kviečiame dalyvau
ti. Visi, kurie mėgstate pasi
klausyti puikaus programo, 
kviečiami dalyvauti. Visi, ku
rie mėgstate gerai pavalgyti, 
pasišokti ir pažaisti, kviečiami 
dalj.vauti. čia ras sau sma
gumą kiekvienas inteligentas ir 
darbininkas, kiekviėnas profe
sionalas ir biznierius, žodžiu, 
kiekvienas asmuo.

Užsisakykite bilietus iškal
no! Bilietus galima gauti pas 
visus komiteto narius ir Nau
jienose. —J. š.

PRANEŠIMAI
260 S. L. A. kp. susirinkimas įvyks 

12 <1. gruodžd, 2 vai. po pietų, K. J 
Muchiuko svet., 2436 W. 59 St. Visi 
nariai 4r barės kviečiami būtinai at
silankyti, nes turėsim aptarti keletą 
svarbių reikalų. Taipgi ateidami ne
pamirškite atsivesti naujų kandidatų 
S. L. A. 260 kuopai.

J. Jasiulevičius, Sek r.
Dr. Vinco Kudirkos Draugystės 

priešmetinis susirinkimas įvyks suba- 
toj, 11 d. gruodžio, 7:30 vai vakare, 
M. Meldažio sve., 2244 W. 23rd Place. 
Draugai ir draugės meldžiu visiems 
atsilankyti ant šio susirinkimo, nes 
bus renkama naua valdyba ant atei
nančių metų. Valdyba. •

Draugystė Palaimintos Lietuvos, 
turės savo priešmetinį susirinkimą 1’2 
d. gruodžio, 1926 m., 1 vai. po pietų, 
Lithuanion Auditorium, 3133 South 
HalsteJ St. Nepamirškite draugai 
atsilankyti ant to susitinkmo, nes bus 
valdyba renkama dėl 1927 m.

■, / Antanas Margevičius.

Gatfield Park L. V. ir M. P. 
Kliubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gruodžio 12 d., 1 v. 
po piet, John Engels svetainėj, 3720 
W. llarrison st. —M. Medalinskffš'.

Draugystė Meilės Lietuvių Ame
rikoj laikys priešmetinį susirinki
mą šeštadieny, gruodžio 11 d., 7:30 
vai. vakaro, prie 1900 So. Union 
avė ir 19 gatvės. Bus renkama dėl 
sekamų melu Valdyba ir įvairios 
komisijos. ; Nauji nariai bus pri
imami dykai| -.-Valdyba.

Žemės Rojus”

Dr-ja Lietuvos Vėliava Amerikoj 
No. 1 laikas savo priešmetinį susi
rinkimą gruodžio 12 d., paprastoj 
.svetainėj. Draugai ir draugės ma
lonėkite atsilankyti į susirinkimą. 
Bus daug svarbių dalykų svarstyti 
ir naują valdybą rinkti 1927 m.

J. Dabulskis, rašt.Visi kalba apie Pilkos rojų. 
Pasiskubino ir užbėgo už akių 
bolševikams. Artistai sugeba 
politikuoti. Koks tas rojus ne
svarbu, bet svarbu matyti kaip 
bus dalinamas.

Gruodžio 12 d. Meldažio sve
tainėje, kaip 8 vai. išmuš, pra
dės keltis scenos prišakys ir 
joje pasirodys pilkas žmogus 
gana nemažo ūgio (truputį ma
žesnis už musų Jurgelionį) ir 
pradės svetimoterystės “grie- 
ką” papildyti... Publika gal šai
pysis, bet tai bus tikras atsiti
kimas ir jo daugiau Chicagoj 
neatsitiks.

Pilkas vanagas su vaito kū
nu, balsiai malioriuos kemė- 
siškai švirmicką pušį. Ateikite 
pažiūrėti. — N.

SLA 129 kuopos priešmetinis su
sirinkimas bus sekmadieny, gruo
džio 12 d., 1 vai. po piet, Dvorak 
parko svet., 20 ir May gt. Bus Ren
kama valdyba sekamiems metams. 
Visi nariai prašomi atsilankyti.

Valdyba

Kasmet raudonieji biznieriai 
surengia po vieną protesto mi
tingą prieš Lietuvos valdžią. 
Jiems čia rupi vien savo biznis. 
Savo vardu jie sukviestą žmo
nes neįstengia, tad bando deng
tis draugijomis ir paskui tas 
draugijas verčia apmokėti bol
ševikiškos agitacijos išlaidas. 
Dabar jie irgi rengia panašų 
“protesto mitingą” ir siuntinė
ja laiškus j draugijas. Bet šie
met biznio nėra, nes veik vi- 
sos draugijos tuos laiškus siun
čia į gurbą. Iki šiol tik viena 
SLA 139 kp. yra prisidėjusi 
prie raudonųjų biznierių “mi
tingo”.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpines Pašelpos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, gruodžio 12 <1., 
Northvvest Masonic Temple svetai
nėj, 1517*N. i.eavitt st., arti Norlh 
avė. Draugai malonėkite susirinkti 
laiku, taipgi kurie persikėlėle į ki
tas vietas malonėkite būtinai pri
duoti savo antrašus. —X. Saikus, 

1521 N. Irving avė.

Bus rodomi paveikslai Baymond 
Chapcl, 816 W. 31 St. nedėlioj, 
gruodžio 12, 7:30 vai. vakare. Pa
veikslai yra žingeidus, įžanga ne
mokama. A įsi lankyki t.

G. Tamošiūnas.
kimų. Pabaigoj šios savaitės ir 

' sekmadieny bus daugiau susi- 
I rinkimų, nes mes visokių orga- 
niacijų turime nemažai.

Esenas Ciceronas.

didelis
Pašelp.i

Jis buvo
Liuosybės

1 recias is 
Vakarinės 
Kliubo susirinkimas, 
sekmadieny, Liet, 
svetainėj ir tęsėsi net iki su

eilės buvo 
žvaigždės

temos, bet naudingų naujų nu
tarimų maža padaryta. Nutarta! 
sekamą vasarą - surengti išva-1 
žiavimą. Taipjau išrinkta nau
ja’ valdyba — visa ta pati, iš-' 
ėmus naują protokolų sekreto 
rių, nes senasis atsisakė, ištar
navęs kliubui tris metus. Bu-1 
vo pakeltas klausimas apie kliu
bo sustiprinimą nariais. Finan
sais kliubas stovi neblogai, tik 
narių turi nedaugiausja, o iš 
kur daugiau jų gauti, niekas 
nežino, tad daugumas ir sako: 
“reikia ką nors daryti“. Taip, 
daryti reikia, o jei bus daroma, 
tai ir pasekmės bus, jei tik 
sutartinai bus veikiama. Vaka
rinės Žvaigždės Pas. Kliubas 
gi nieko nebijo: priguli prie jo 
moterys, merginos ir vyrai ir 
ateity galima iš .jų daug ko ti
kėtis.

Beje, buvo daug kalbėta apie
vasario 6 d. rengiamą Vakarą.'tas 
Komisija pranešė, kad dar nė-'

Roseland
Petronis išlėkė iš pirmininko 

vietos

Pereitą sekmadienį įvyko D. 
L. K. Vytauto No. 2 dr-jos 
priešmetinis susirinkimas. Jau 
nuo kelių ' metų joje šeiminin
kavo raudonieji biznieriai, o 
pirmininkavo joj “pats” Petro
nis. Raudonieji biznieriai tiek 
čia įsismagino, kad buvo pra

dėję ją skaityti savo privatine 
praperte ir kaip su tokia jie 
ir elgėsi. Bet tai, pagalios, įsi
pyko nariams ir jie Petronį pa
žemino, išrinkdami kitą pir
mininką, o Petronį palikdami

, lik vicerpirmininku (ir tai tik 
delei užvestos dr-joje tvarkos, 

' kad mažiau balsų gavęs rinki
muose į pirmininkus kandida- 

licka viee-pirmininku).
Svarbiausia bolševikų suklu-

ra galutinai susitarta, bet kad piino priežastis buvo ta, kad
yra vedamos derybos su Biru- jie nesurengė draugijos vakaro, 
tęs Dramos Skyrių. Tai nieku- Draugija jau senai nutarė ren- 
riems nepatinka, nes prie Biru- gti didelį vakarą gruodžio 5 d. 
tės yra susispietę gabesnieji ar-, Tam darbui paskyrė komisiją; 
tistai-inteligentai, o tūli šių kurion įėjo ir pats pirm. Pet-
laikų “susipratę darbininkai”(ronis. Bet pasitaikė taip, kad 
inteligentų neužkenčia ir kelia tą dieną bolševikai rengė savo 
visokius ergelius. Bet vistiek vakarą Cbicagoj, kuriame tu- 
vas. (> d., Liuosybės svet. bus re j o būti visi raudonieji biz- 
kas nors nepaprasto. nieriai. Tad bolševikiškų ar-

Ketvirtas priešmetinis susi-.listų Petronis negalėjo gauti, o 
rinkimas buvo Liet. Republiko- geresnius artistus samdyti no
ną Kliubo pirmadienio vakare, norėjo: jei publika pamatys
lai buvo vienas iš mažiausių, geresnius artistus, tai nebeito*1 
Tarimų nepadaryta jokių, tik rėš bolševikiškų artistų ir rau- 
užtvirtinta valdybą sekantiems' doniesiėms biznieriams nebus 
metams. Lietuviai mažai inte-J biznio. Tad jie nutarė vakaro 
resuojasi politika; dar prieš neberengti. Tečiaus svetainės 
rinkimus kiek sujunda, o poniui savininkas pareikalavo užmo- 
kimy vėl miega. Politiškas kliu-’kėti už svetainę. Raud. biznie- 
bas yra reikalingas, bet ne vien riai vėl atsidūrė bėdoj. Jie ėmė 
repuhlikoniškas, o visų piliečių.’ teisintis, kad girdi jie sutau-

Penktas priešmet. susirinki-! pinsiu d r-j ai pinigų, nes esij 
mas buvo antradienio vakare. I vakaras duotų didelius n uosto 
Tai buvo SLA 191 kp. susirin-'liūs, o dabar tų nuostolių bu
kimas. Tai buvo vienas iš gy- šią daug mažiau, tuo (įraugija 
viausių susirinkimų liet, orga-' “uždirbsianti” kokius* $20. Na- 
nizacijų. Mat čia eina kovą riai tokios bolševikiškos mate- 
tarp dviejų sriovių. Bolševikai matikos nesuprato ir nutarė

Musų raudonieji biznieriai 
strioke. Mat atsirado vienas jų 
sosaidės narys, kuris dagi vie
šai, ir tai Naujienose (o jos 
yra musų raud. biznieriams 
baisesnės*, negu buliui raudo
nas skarmalas), dryso pasaky
ti, kad reikalaujant pilnos lais
vės Lietuvoj, reikia pareikalau
ti nors biskučio laisvės pačioj 
Rusijoj, kur darbininkai netu
ri jokių teisių ir net svajoti 
apie leidimą kokio nors laik
raščio (neaprobuoto čekos) ne
gali. Tai yra baisi herezija, už 
kurią kiekvienas ščyriausias 
bolševikas gali būti ekskomuni
kuotas, o jei Rusijoj — tai ir 
pakartas ant sausos beržo ša
kos.

•

Petronis delei to visą vaka
rą prakaitavo, rašydamas “ežed- 
nevnai” ilgą straipsnį. Es*ą kaip 
galima apie matušką Rusiją taip 
kalbėli ir dar būnant raudonų
jų biznierių sosaidės nariu. Juk 
tai baisiausias nusidėjimas 
prieš visus bolševizmo princi
pus, težins ir prieš visą Leni
no barzdą (kuri raud. biznie
riams yra daug šventesnė, ne
gu mahometonams Mahometo 
barzda). Reikalauti laisvės Ru
sijoj! tai herezija, kurios iš 
bolševiko lupų dar niekas ne
girdėjo.

Bet veltus Petronio prakai
tavimas. Tas narys, jei jis jau 
tiek susiprato, tai į KanosSą 
pas bolševikų papą maldauti 
atleidimo neis.

“Gegužės Karalaitė”

Roselando aidiečiy 
vakaras

/ «■*

Vakarykščiame aprašyme 
“Gegužės Karalaitės” belau
žant į vidurį straipsnio liko 
įterptas ir “Svečio atsiliepi
mas”. Jis prasideda 1-moj 
špaltoj, paskutinės dvi eilutės: 
“Nors aš nesu scenos darbuo
tojas” ir tt. ir eina iki parašo 
Jonas A-la.

Bridgeporto Liet. Polit. ir Pašel- 
ups. Kliubo priešmetinis susirinki- 
maš‘jv>ks sekmadieny, 12 <1. gruo
džio, Chicagos Liet. Auditorijoj, 
kai 1 vai. po pietų. Visi nariai bu
kite laiku, nes bus valdybos rinki
mas ir šiaip daug svarbių dalykų 
yra svarstymui. —S. Dilia, rašt.

Dr-stės Lietuvos Dukterų prieš- 
metinis susirinkimas atsibus 12 d. 
gruodžio. paprastoj svetainėj — 
Mark \Vhite Sųuaie. Visos narės 
malonėkit dalyvauti, nes turim daug 
svarbių reikalų. Bus rinkimas nau
jos valdybos (lel 1927 m. —L. S.

Pranešimai

Ateinantį sekmadienį vietos 
E.MI) Aido choras C. Strumilo 
svet. rengia gražų koncertą, 
kuriame be paties choro dar 
dalyvaus (pirmą kartą pas lie
tuvius) didelis J. Kenstavi- 
čiaus vedamas filarmoninis sim
fonijos orkestras, ir daug solis
tų —- SalaveiČikiutė/ ’ Riidėla, 
O. Dargiutč ir k., taipjau du
etų ir kvartetų. Paskui bus šo
kiai. Visiems verta atsilankyti 
ir paremti aidiečius, kurie jau 
nuo daugelio mėtų triūsas! tarp 
vietos lietuvių. —Rep.

Roselando LMD. “Aido” 
choras duos koncertą j*ytoj, gr. 
12 d., 7 v. v., Strumilo svet., 
158 E. 107 St., Roselande, ku
riame pirmą kartą lietuviams 
pasirodys jauno gabaus Bose- 
lando lietuvio J. Kenstavičiaus 
vedamas nemažas svetimtaučių 
filarmoninis simfonijos orkes
tras (Philharmonic Simphony 
Orchestra). Jaunas J. Kensta- 
vičius taipjau veda ir LMD. 
Aido chorą.

Be choro ir orkestro tame 
koncerte dar dalyvaus solistai- 
ės Rodela, A. SalaveiČikiutė, 
0. Dargiutč, L. Virkau, duetų, 
kvartetų ir tt. Paskui šokiai. 
Įžanga tik 50c ir 75c. Verta vi
siems atsilankyti.

KIEK K ALSUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.60?

Ataakym&s: $100,00 ant nyk p 
$6.00 | metilą por viii} 

likusi gyvenini*.
Kiekvienas rnusv praleistas dole

ris sudaro nematom* juost* cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darb*. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do 
lerio, mes greitai praleidžiame 
§j"utą ir išsiunčiame savo centas 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tuinfit juos į bank* ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamistyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
Čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1730 So. Flalsted ėt.

šv. Alfonso Draugijos susirinki
mas nedėlioj, 12 d. gruodžio, šy. 
Jurgio parapijos svet., 32 p), ir 
Auburn avė., 1 va!, po pietų. Bus 
svarbus susirinkimas, nes turim 
daug svarbių dalykų aptarti ir 
Ims rinkimas valdybos sekamiems 
metams. —J. V. D. pirm.

Kęstučio Kliubo Dramatiškas Ra
telis laikys susirinkimą sekmadie
ny, 2 vai. po pietų pas M. Kaspa
raitį, 3827 Archer avė., antros lu
bos. Visi nariai, narės ir norintieji 
prisidėti ateikit laiku. —F. J. sek.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARENDAVOJtMUJ fialas 5 kam

barių, šildomas pečiais, šviesus, dide
li kambariai, vaoa, elektra ir kiti 
naujos mados parankumai.

7250 So. Washtenaw Avė.

RUIMAS vendai vyrui arba ve
dusiai porai, karštu vandeniu Šil
domas, 1 lubos. 6729 S. Artcsian 
avė.

I’LATAS ant rendos —- 6 kam
bariai, Gera vieta lietuviui advo
katui arba daktarui. 4148 Archer 
avė.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienom,

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. J šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šclpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs t šią draugiją 
yra Huosas išvažiuoti iŠ Chicagos i 
bilfc kurią dalį Jungtinių Valstijų Amerikos ir gauti pašelpų kaip ir gyvendamas Chtcagojc. Nariui Šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti {įrašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, krcipkitCs į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
i Naujienas, 1739 So. Ilalsled St. •— 
čia gulėsite išpildyti aplikaciją įsto- 
iinmi į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Perint verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio G dieniu liktumėt šios 
draugijos nariais.

PAHENDAVOJIMUI Italas Į kam
barių, ant antro aukšto, naujai pa- 
Inidavotas ir įrengtas pagal vėliau
sios mados. Rendos $35. 6827 So. 
Maplewood avė.

STOK, pagalvok, kur gausi šil
tą kambarį. Po tuo numeriu visa
dos, nepamiršk niekados. Su val
giu ar be valgio. Su valgiu $8 į 
savaitę.

MRS. JACOBS
3534 S. Parnell avė.

Antros lubos

RUIMAS remtai vienam arba 
dviem vyram, guli būti ir vedusi 
pora: su valgiu arba be valgio.

Kreipkitės:
> 827 \V. 33 Plarr .

2 lubos, namas užpakaly.

PAHENDAVOJIMUI 2 kambariai, 
gazas, elektra. 3339 Emerald avė. 
1 fl.

RENDAI ruimas dėl vieno vai
kino be valgio. 2 fl. iš užpakalio. 
831) W. 33 Place.
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SMAIK^
I I ETŲ VISKAS HOTELIS naujai 

ekipos švu‘s(.<ns, gę- 
apsl- 

SU 
$4,

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
riuusia 
K' V .'..M 
Valgiu 
$S i savaite su

dėl (lai Ii.illlkų 
»s arba moterims 

valgio, $3

KALĖDINIAI HARGENA1 
GROJIKLIŲ PIANU 

. FONOGRAFŲ
n: PARDAVIMUI

.irba tie 
rakite su valgiu, 
PETER G ADEI KO

1606 So, Halrted SI.

ir

va nRUIMAS modemiškas, 
deniu šildomas, prie i 
uos. Geistina kad vyras butų šva 
rus, blaivas arba vedusi pora.

7037 So. Artesian avė. 1 lubos

Victor Fonografas .............
Columbiu Fonografus .........
Olympiun Fonografas ........
Kimball Upright Pianas ....
King Upright Pianas .........
Singer Upright Pianas .....
Lyon & Healy Pianas .....

Ar jų8 Norite
_‘‘2_ . I (<ž">«>kcsn|. gėlesnes darbo 
sąlygas? ix>inlcite mums jums pagoh 
bėti, išmokindami jus Auto-Electrlc 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 Ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAI

UŽ KAINĄ LOTŲ — GAUSIT 
SYKIU NAMĄTėmykit Biznieriai ir 

Bargeny Jieškotojai
Atyda Biznio Jieškotojams, 
Spekulantams ir Agentams• JI? • MES turime savo sandėly! t gro- 

įin jiklį pianą ir 6 upright pianus, ku- 
£riuos parduosime už $75. Paslrin*.

klt patys. Atsišaukit šiandien arba 
rytoj, nedalioj iki 5 vai. po pietų.

J i AMERICAN STORAGE HUUSE
•• 2216 Madison St.•bJv _ _

Davis & Son Grojiklis Pianas $1651
C. P. Street Grojiklls Pianas .$115'----- ---- -------------------------------— :
Mcndelhall Grojiklis Pianas $135 PARDAVIMUI bekernė, lietuvių

Bridedum bengus ir dasUtom. Ko-jSnvininkm rb.i nplei- 
heliai prie vi«Į irrojiklių pianų, l.entc- \.n2, ' r< “ ' ' 1
l vais išmokė ii mals. Atsilankykit ank- “■ •
sti ir pasirinkit patinkama iš dide-Į 
lio skaičiaus instrumentu. Daugelis | 
ju dar nėra čia iškaityti. ' _
M1DWEST PIANO STORES (Ine.) g?rag

i 61.16 So. Halsted St., Normai 9432 i (|os j

'mažos šeiniy-’ l-un? Grojiku* Pianus

KAMBARYS North Sidėj dėl J 
ikinų arba merginų, valgį gali 
t pas iki< nu nt *• Atsišaukit Vilka 
is ai ba sekmadieny iš ryto.

1750 VVubnnsia avc.
Antrus lubos 
iš priekio

RENDAI 
Elektra, gaz 
Union avė.

6 kambarių fialas, 
as, maudyne. 5615 So.

PARENDAVOJIMUI 1 kambarių 
Halas, elektra, gazas. 703 W. 21 
l'laee.

1! INI) Al 
valgiu, prie 
irai patogus 
|.o'.ve avė.

kambariai vyrams, su 
mažos šeimynos, mi
gy veniniu i. 3532 So.

Nl. OMON 
rlrkt ra, guzą 
.Morgan st. 2

5 kambarių Hutas, 
is, muudynė. 3119 So. 

lubos.

Nl 'OMON kambarys su valgiu, 
x ivnam arba dviem vaikinam. IIO7 
So Sacramento avė.

PARDAVIMUI restfturantas, 4 
kambariai iš užpakalio, daromas 

: biznis, tarp dirbtuvių, ren- 
$50. Veikil greit, 3614 South 
md Avc.

PARDAVIMUI groserne, bu- 
ičernė, ice cream parloras, nau
ji fikėeriai, naujas namas. Ran
dasi greitai augančioj apieliri
kėj. Parduosiu už didelį barge- 
na. Atsakantiems žmonėms len
gvais išmokėjimais.

.1. .1. CGLUNANE ,wf„rson 
5600 \V. 63 St., Hepublie 98001

PARDAVIMUI vėliausios mados 
I pečius su kietom ir minkštom ang- 
lim, lik vienų žiemą vartotas. Ati

duosiu pigiai. t fl. 7025 South 
Į Artesian avė.

Pardavimui arba mainymui 2 
flatų namas, po 6-6 kambarius, 
aržuolo trimingai, elektrikas, 
maudynės, pirmas floras fumas 
šildomas, antras pečiumi. Skie
pas. Namas randasi Brighton 
Parke. Prie gero* transporta- 
cijos, rendos $85 j 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.1 
Matyki! savininką.

PARSIDUODA buėerio ice- box, 
8 Y10 pėdų. Kavos ir mėsos mali
mui mašinos, registeris. 1331 So.

Roosevelt 8164.

J. NAMON
2418 W. Maryuette M

Tel. Prospect 8678

Pardavimui arba mainymui 
mūrinis garažas, 50 pėdų plo
čio, 125 ilgio, ant VVestern Avė. 
kur milionai žmonių kasmet 
pervažiuoja. Rendos neša $325 
į mėnesį. Yra du Show ruimai 
dėl parodymo ir pardavimo ka
ru. (rasiniai tankai ir kiti reika
lingi dalykai, prie garažo. Ly- 
mis pasibaigė 15 šio mėnesio. 
Perkant galima tuoj vietą už
imti. Greitam pardavimui kai
na tik $38,000. Cash reikia įne- 

jšti $12,000. Arba mainysiu i 
lningalow, 2 ar 4 flatų namą, 
lotus, farmą, vasarinį rezortą, 
morgičius, arba į koki biznj. 
Matykit tuoj savininką.

PARSIDUODA 4 lotai 
.'10x133 kiekvienas ir 4 kamb. 
namas su elektra, phnhbingas; 
įmokėti reikia tik $1,090, liku
sius ant lengvų išmokėjimų.

Kaina $2,300. Randasi prie 
Ji Archer avė. ir Austin avė.

809 W .35th St.
(Arli Halsted) 

Boulevard (Kili.

po

1507

AUTO ENGINEERING 
SCIIOOL

W. Madison Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė Gera tokiam bizniui vieta, 
Kalima R?erą pujo’venirną padaryti; 
7 pagyvenimui kambariui, 2 metų ly- 
sas. Apleidžiu miestą.

Yards 5635

PAKDAVlMUl grojiklis pia
nas, mažai vartotas, panlno- 

’ siu už teisinu pasiūlymą. Ga- 
; įima matyt nedelioj ryto nuo 9 

ryto iki 1 vai. po pietų.
4205 S. Richmond St. 2 lubos

NL’OMON kambarys dviem vai-: z, .... ...
kinam. Kanibaris '■’idelis, • šviesus,' Geroj biznio vietoj, gausit 

atoguensu. Su vai- gena 
A’ergrren avė., ne-k “į, .....

šiltas ir kitoki p; 
gi u ar be. k820 E 
toli Mihvaukee a\

PARENDAVOJ1.MU1 VIETA krau
tuvėj, karštu vandeniu šidoma. Tin
kanti aptiekai. 5101 S. Union Avė.

Tel. Boulv. 4303.

RENDAI kambarys prie mažos šei
mynos 2 arba 1, arba merginom. Su 
valgiu ar be valgio.

4609 So. Albany Avė.

JIESKO DARBO
JIEšKAU darbo už likerį, pirm; 

arba antra rauk į. Esu geras bdW 
rys, suprantu savo darbą gerai. Wa 
liu kepti juodą, baitą duoną ir 'iąo 
kius keksus. A

J ih S.
1950 So. AVood Street

11 augstas frontas

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA senyva moteris ar- 
• |»a mergina prižiūrėjimui mažo ku- 

dikio. A. Daunoras, 6431 S. Fair- 
ticld avė. Tel. Hrinlock 7030.

REIKALINGA mergina dėl prižiū
rėjimo kūdikio, turi būti 17 ar vy
resnė. 1929 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PROGA VĖL BELDŽIASI

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

ir
ar 
su

M r. LOUGH, 
Room 318,

Ofisas atdaras iki 8:30 vai. 
vakare.

REIKALINGAS bučerls, 3200 So.
I,owe avė.

PARDAVIMUI
SPECIAL1S pasiūlymas Kalėdoms 

kailinių kautų, seal trimuoti, $55. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu- 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL FL’R SHOP
8 E. Randolph st., Room 408

GROJIKLIS pianas $700 ver
tės už $110, 90 rolelių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 j mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLA ITIS
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mahogany pianas, 
gerame stovyje, pigiai. 3723 Pamell 
Avė., 2-ros lubos iš fronto

. j PARDAVIMUI labai pigiai lempa 
PARDAVIMUI lunch ruirnis. jr stalelis. 6705 S. Campbell avė 

bar- Hemlock 6793.

BRIGHTON PARK
2 AUllA’l’V medinis tvainas, ce

mentiniu pamatu, 2——I kambarių 
flatai, moderniškas, cash reikia 
$1500. Didelis bargenas $5300

2 AL’GšTŲ mūrinis namas, 2—I 
kambarių flatai, moderniškas, la
bai geroje vietoje, cash reikia $2000 
Ekstrų bargenas

J. NAMON .
2418 W. Marquette Road

Tel. Prospect 8678

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonio^ gijos jvai- 

Vll. riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
nuo kos 3114c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 

skiautės dėl kelnių vyrams, 
!ir mergaitėms, kaina nuo 
1 $2.75.
Į Mano tavoras parsiduoda 

—r I iki 50c pigiau, negu kitur.

M0RTGECIAI-P4SK0L0S j 4£?£.X’™‘'
~~ y . -Q4 yy gi*. prje jęorma|

MAINYSIU ant automobiliaus sė
dau 2 lotu vienoj vieloj. Visai pras
tą nevažiuokit. Matyli galima 
karais po 6 vai. Nedėliomis

6711 So. Campbell avc.

PARDAVIMUI nirmos klesos bu- 
<’emė ir grosemė, 30U8 Elston Avė.

-)

vaikams
65c iki

nuo 36o

817 W. 34th Street 
Tel. Boulevard 9336

j PARDUOSIU Meat Market ir gro- 
! sėmę pusdykiai, nes turiu parduoti į 
• trumpą laiką. Tai yra tikrą Kalėdų 
dovana. Kas nori pinigų padaryt ant 

PARDAVIMl l restaurantiLS. (.eroj gvenčių, tai pasiskubink it.
biznio vietoj, tarpe dirbtuvių, viso-, ’
kių tautų apgyventa. Turiu du biz- __ 

Gausit bargeną, nes vieną tu-1 
riu bizni išleisti. Galima pirkti sy-j 

Mainau į lota arba . ta

Tel. Čhesterfield 2736.
niu.

su namukiti 
mašiną.

w. 59 st.

PARDUODU koncertiną. Ver 
*290.90. Parduosiu pigiai.

$8800
naujas mūrinis na-.

4 kambarių flatai, geriau- 
.....geroje vietoje. Sa-1

mas.
šiai padarytas,
vininkas turi parduoti tuojau^ Spe 
dalis bargenas

ŠTAI TAS’ Klimo JUS JIKAKOJOT
Tikras namas, prie gražaus Ojęden 

Parko, 6 kambariu medinė reziden
cija, 2 karų garažas, pusė išrenduo- 
tas. Namas gražiai 'dekoruotas, ur- 
žuolo grindys ir užbaigimas, naujas 
fumas ir “gutters”. Gera transpor- 
tacija: Ashland, 63rd ir G9th St. ka
rai, 63 n 1 St. elevatorius, taipgi 2 hu- 
sų linijos prie durt).

Savininkas
GG38 I/iomis Blvd.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estato 
kontraktus

Tel. Yards 7282
Kės. Tel. Hėmloclr 5244

Bridgeport Painting 
& Hardwarc Co.

Malevojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

$9850
mūrinis na-

MAINYMUI

PARDAVIMUI groserne ir kavinės f 
( storas, senai išdirbtas biznis, gera 
vieta dėl žmogaus su šeimyna. Prie- I 
žastis — vienas esu ir negaliu už- j 
žiuii-ti gerai. Parduosiu už teisingą 

i pasiūlymą.

5930 So. Ui Šalie St.

NAMAI-ŽEME
EXTRA

1918 XV. 47th Street
____________________________ - PARDAVIMUI šešių flatų. dviejų 

________ ■ aukštų mūrinis narnas, 841 W. 33rd 
________________ JSt. Pirmas aukštas karštu vandeniu

. ATYDA. . ' apšildomas, dviejų karų garažas,
Pardavimui bučerne ir groserne kalna $23,bd0. Wnys.,;ant dviejų 

.k> metų senumo biznis, geroj biznio narno arba- bungnlow Mar-
ftątvėj, biznio daroma $1000 į savai- qUette Manot* apielinkėj. Savininkas 
tę. Mamyčia t gerą namą. Gausit ---- - -- -
Bargeną.

Nauienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St., 

Box 93

6722 S. Map)ewood avė. 2 aukštas 
arteif Keistučio raštinėj, 840 W. 83rd 
street.

Pardavimui
PARDAVIMUI kriaučių khning 

storas. Parduosiu ųž teisingą pasiū
lymą. 3249 S. Halsted st. Už $2500 įmokėjus, kitus 

_ išmokėjimais, nupirksit nau- 
PARDAViMUi Malt ir Hops što- jų, 2 augštų mūrinį namų, 

ras. cw6 So. statė st 4^4 kambarių, yra skiepas 
;ir viškai.BARGENAS

Pardavimui pilnas įrengimas fix-'

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

Savininkas
7923 South Park Avenue 

Phone Triangle 0535

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.0(1 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

MOKYKLOS
2 AUGSTŲ naujas

mas, 2—5 kambarių flatai ir krau
tuvė skiepe, ant bizniavos gatves, 
cash reikia $4000. C1OEHA 
Burgenas .....................3>ICUUU

2 AUGSTŲ naujas mūrinis namas,1 
prie 69 St. ir Marijuctte Manor, 60 
pėdų namas, krautuvė ir flatai ant
antro augšto, aržuolo trinias, karš- BARGENAS
tu vandeniu šildomas, dekoruotas,

. $17000 BBUUm.N-
Mes turime daug mimų Marųuette 

Manor. Taipgi turime visokių mai
nų namų, bizniavų namų ir priva- 
tiškų namų. Atsilankykit ir pasi- 
matvkit su mumis. Mes turime vis
ką ko jus reikalaujate.

B. R. Pietkiewicz & Go.
2608 W. 47th St.

Negirdėti Bargenai
IŠSIMAINO 8-nių flatų puikus mu- ( 

ro namas, parduosiu už $18,500 arba 
mainysiu ant bizniavo namo, ne pai
sant apielinkės, arba ant farmos ne 
paisant valstijos.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro 
mas, Hrighton Parke, mainysiu 
nedidelio^ farmos.

IŠSIMAINO 3-jų flatų puikus
dinis namas, mainysiu ant bučernės.

|. 2 augštų mūrinis namas/ išsimaino 2-jų fintų naujas mu-
biz- 
turi 
rei-!

na- 
ant

me-

Piano Lekcijos

kamb. 
Kaina

Park 2—6' 
muro namas su beismentu. 
$11,800, cash $2500.

ANT mainymo 2—5 kamb. 
nis namas ir lotas prie šalies. Mai
nysiu ant grosernės arba cash par
duosiu. Kaina $8,000.

P. M. SMITU 
1457 Tai man avė.

Phone Lafayette 0455

medi-

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ 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 virs pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

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

ČIA JUSy PROGA
i 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, far- 
mas netoli nuo Chicagos.

ED._BAKŠEVICIUS
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 8606

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

BRONTSLAVA POŠKA IT Ė
4446 So. Sawyer Avė., 
Tel. Lafayette 4787

STOGDENGYSTB
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone l4iwdale 0114.

runlavimui pilnas įrengimas lix" c Im k * 1 V ro namas» P° « lr ® Kambarius
, turės, bučemėj ir grosernėj — tas, b-b KlilTlDiinų, 1 KOTO R 81*11- 2-jų karu garadžiu, mainysiu ant
į kas pirks fistures gaus ąUką dykai. kaina tik $11,000.

3600 vvaiiace Street 2 angštų medutis namas,
n augštas užpakalyj 44 Kambarių, yra skiepas ir 

taaz, : u . ,’ viškai, 1 karo garažas, kai-$5000 vertės groserne ir bucernė; ”
parduosiu už prieinamą kainą. Prie- , 113 Jp4,Uvv.
žastis svarbi Randasi ant didelio 2 3UgŠtų mUrilUS, SU Skfe- 
stryto. Didelis biznis. Tun greit par-! • a t. a a
duoti. Pinigų jei trūksta palauksim PU, prie ArCiier AVC., netoli
arba priimsim namą ar lota.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Box 848

California Avė., krautuvė 
ant pirmo augšto, 2 ofisai 
ir palaukimui kambarys, 5

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
fumas šildomas, kietu medžiu tri- 
rnuotas, prie Rockwell, netoli 65th St., 
kaina $9.000. Apie $3,500 cash. (Mr. 
Bėro).

KOWAN and SANDNER 
206 W Gurfield Blvd. 
Tel. Boulevard 1392

[ niavo namo su bizniu. Namas 
būt South Sidėje. Viršminėtąis 
kalais kreipkitės pas

F. G. ta & Co.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Uifayette 5107

BARGENAS

BUčERNĖ ir groserne parda- kambarių flatas ant 2 aug-! 
vimui pigiai arba mainysiu ant f-x- —------------------------
namo, faunos, loto, automobilių, i le kokiam bizniui, 
ar ką kas turite. Atsišaukit pas' 
savininką. Priimčiau ir partne-' 
rį. 1710 W. 87th St.

TIK VIENAS BUNGALOVV
LIKO

j 63 St. and May St. 4 fialų mūri
nis namas ir 4 karų garažas, elekt- 

' ra ir vanos visuose flatuose, ren
čia $150, kaina $15,500, $2000 pini
gais. Mainysiu į farmą netoli (Tii- 
cagos į 4 arba 6 flatų namą, ga- 
solin station, South Sidėj, daro
mas geras biznis. Mainysiu 
bungalow arba 2 flatų namo.

I 2551 S. Halsted st.

ant

Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz^.

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

G. LEVESKI,
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
_ Grosemių, Bu- 

Jernių, Delikate- 
gsen, Restauran- 
lų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

CJ^^specialurnas, Geras patar 
na v i mas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

h to, garu šildomas, tinka bi-

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

GOSS, JUDI) & SHERMAN 
40 N. Dearborn, Central 0023

PARDAVIMUI Lučcmč ir 
grosemė arba priimsiu į pu-' 
sininkus; parsiduoda už priei 
namą kainą.

4235 So. Kedzie Avė.

H. Koplewski
Savininkas 

4003 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 9305

PAMATYKIT šitą kol 
kur nors kitur, 6 dideli 

, kambariui. Stikliniai ir 
liais miegojimui porčiai, 
grindys 
skiepas, su landres loviu, angliny- 
ėia ir t. t. Dideli su grindimis viš- 
kai, karštu vandeniu šildomas, 30 
pėdų lotas. Tokia kaina, kuri pn- 

Itiks visiems. Lengvais išmokėjimais.1 
Atdara dėl apžiūrėjimo kasdien ir 
nedalioj. Savininkas.

7141 S. Campbell avė.

Į PARDAVIMUI 5 kambarių mo
derniškas apšildomas fialas. 7149 
So. AVashtenasv avė.

, šviesus 
su siete- 
nržuolinCs 

ir trinias visur, didelis

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS. 
R-ramatikos, sintaksė, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
-L:___
pradinį mokslą j deVynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jav 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus 
Ateikite įsirašyti šiandien ir junn 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo šakose ap 
sišvietę. Anglų kalbos visas kursto 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė 
nėšiui.
Amerikoj Lietuvių Mokykla

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

SAVININKAS LIGONBUTY
B1ZNIAVAS mūrinis namas, što-'sistema stebėtinai greitai užbaigiama 

ras ir 3 rūmai, ant Archer ir 40th 
St. Geras pasiūlymas pirks tą namą 
cash reikia $3,000. Mainysiu ant lo
tų.

A. M. BARČUS " 
Pullman 5950

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 jušų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš
margintas setas
Gražus Jaoųuard 
setas
Ir daugelis kitų 
musų didelėj dirbtuvėj.

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

$99.50
$82.50

FRONTINIS muro namas, 
kendžių ir mokyklų reikme- -----------
nų biznis, prieš pat publiškų knIr,^l,AfSJ,’1 pV^iman^ve.', 
mokykla Brighton Parke, 150 pėdų į Šiaurę nuo 73 St. Par

duosiu už geriausi pasiūlymą. 
. James McKeonn

nimui. Karštu vandeniu sil- Tel. Fairfax 0425.

TĖMYK1TE BIZNIERIAI. Parduo- .. ' r Lnmh»riai ITVVf-siu arba mainysiu murini namą, vie- Ir •> KaiuDUildl gyve
nas Storas ir 4 pagyvenimai. Ren- 
dos $113 į mėnesį. Kaina tik $12,500; 1n5iC«!«5. domi. Parduosiu, mainysiu
arba daugiau j mėnesį. Jeigu turi arba rendaVOsill.
automobilių arba lotus, priimsiu kai- rAOnTNA^J
po dalj jmokėjimo. Narnai randasi < • uAolUPIAo .
ant 33rd St., netoli Halsted St. Ma- 3252 So. Hftlstcd St.ant 33 rd St», netoli Halsted St. Ma
tykite savininką

3422 Ix>we Avenue 
Pirmoa lubos

PARDAVIMUI karčiama su lais- 
niu ant bizniavos gatvės. Kam rei
kalinga tokia vieta, veikit greit, 
nes į trumpą laiką turi būt par
duota ir pigiai.

NAUJIENOS
1730 S. Halsted st.

Box 849

PARDAVIMUI paint ir Hardware 
štoras arba mainysiu ant namo ar 
loto. Gera vieta dėl pointerio arba 
Tin Shop, su flatu ar be, DklelU 
štoras, olgt renčia.

Kreipkitės:
1626 W. 35th st.

BABGENAS. 4 flatų namas, 
$10(8), prie 38 PI. netoli Fran- 
cisco avė. Pasimatykit su L. J. 
Jacobson, 4155 Archer avė.

Tel. Lafayette 5153 gerų bargenų

---------------------_______________ PARDAVIMUI muro namas, 2 fla- 
I EKSTRA DEL CHICAGIEČIŲ tai P° 4 kambarius ir garažas; na- 

---------- mas gražioj vietoj, Brighton Parke.
Kurie norite apleisti Chicagą ir i ,n9,,.O8.i Kaina $7,500.

negalite, tai aš suteiksiu jums pro- Matykit sa'frI”|*,‘7|^Jk,-M. „ |W* Aš turiu 3 namus, vienas 18, ,.,r„ MARllNhfiNĄS,
kambarių, gyvena 5 Žemynos. vu* 03<)2 S. Claremont avė. 
tas namas 6 kambarių ir

!<,el 2 karl> Trečias namas 12 BARGENAS barių, rendos neša į mėnesį
Naujas 4-4 kambarių namas, Mainysiu į ju.su namą arba 

r* j Viskas yra moderniška. Kas 2454 W. Marųuette Road.
Savininkas

6004 So. Artesian Avė.
Tel. Republic 1145

Tel. Boulevard 0756

Kas 
daryt su manim biznj, tai 
Šaukit.

P. ŽOLĖN (JUZELIŪNAS), 
3222 R. St., 

So. Omaha, Neb.

Ki- 
garažas 

kam- 
$190. 
biznj. 
norit 
atsi-

namas 2 pagyve- 
, garu apšildo- 

maši- 
ma-

PARDUOSIU pigiai 
medinį namą arba mainysiu 
fialų mūrinio namo, arba 
biznio ar fanuos.

Kreipkitės:
8151 So. Halsted st.
Tel. Boulevard 5009

4 šeimynų 
ant 2 
kokio

SAVININKAS parduoda naują mu
rini bizniavą namą su bučerne ir 
groserne, storas ir 2 flatai po 6 
ruimus, vandeniu šildomas, arti 
vienuolyno ir parko. Priimsiu lo
tus. Matyki! savininką.

A. Siratovich,
2553 W. 69 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI i 
niiinj po 6 ruimus, 
mas, yra garažas dėl dviejų 
nų, arba mainysiu ant loto, 
žesnio namo.

Atsišaukit antrašu
6106 S. Erancisco avė. 

Prospect 4266

Rudeninis Terminas
Drafting, Designlng ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1648

Office Tel. Boulevard 4996

. Charles Lubczik
REAL ESTATE

PARSIDUODA bizniavus namas
“up-to-date”. Storas.3 rum., užpaakly'
6 r. fatas ir 2 office r. ant 2-rų lu-' 
bų, 2-jų karų garadžius. 1-mi mort-!
gečiai $18,000., cash apie $10,000, D nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va- 
likusius pagal sutartį. Savininkas ap- ^a.l’ajs_nu0 ? ik* 9. Nedėldieniais nuo 
leidžia šalj. Pasinaudokite j 
Randasi prie 2512 W. 68rd St.

Prospect 3684.

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos

proga.' 2 iki 5 po pietų.
. 1 2128 So. Halsted Street

I Pirmo* lubos

Pagelbim paskolinti pinigus, ap
saugojau) nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

1747 W. 47th Street
Chicago, II). 
2-ros luho^

ju.su
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D. Bokačio novelė Vertė Jokūbas Aldas

Kaip Didžiausis Niekšas 
Šventuoju Liko

gi Tamsia manai, kad dievas 
butu buvęs man visuomet toks 
geras? Tik piktadariai tegali 
taip daryti. ,

prieš, vienuoliai ir visi tie, kurie pri- 
J sieke būti nekalti.

Paskui vienuolis paklausė, ar 
čaĮM telo nenusikalto dievui per
daug pataikaudamas savo pil
vui. I tai čaperelo atsidūksėda
mas atsake, kad jis nusikalto 
ir net dažnai. Teisybė, jis pas
ninkaudavęs, net 3 dienas sa

kaitėj, nevartodamas nieko ki
ta kaip tiktai duoną ir vande
nį, bet užtai - vandenį gerdavęs 
tokiu smagumu, kokiu kiti ge
ria vyną; ypatingai tai būdavo 
tada, kai jis ilgai besimelsda
mas nuvergdavęs arba kada 
eidavęs bažnyčion, be to jis daž
nai norėdavęs paragauti tos žo
linės, kurios nešasi darbininkai 
eidami j laukus; kariais valgis 
jam rodęsis gardesnis, negu tai 
'privalėjo, nes žmogus, kuris 
pasninkauja iš dievobaimingu- 

1 mo mpri\aląs taip daryti.
Mano sunau, kalbėjo vie

nuolis: lai vis nuodėmes, kurios 
yra įgimtos žmogaus prigimčiai, 
tai yra menkniekiai ir aš neno
riu, kad jos lyg akmuo spaustų 
tavo sąžinę. Kiekvienam žmo
gui, nors jis ir labai butų šven-, 
tas, ilgai nevalgius valgis ro-Į 

tikėjo, bet vis dėlto nuėjo į vie-l^osi gardes-nis. 
n uolyną ir paprašė duoti jiems' 
kokį nors dievobaimingą ir iš
mintingą vienuolį, kuris atlik- 

*tų įšpažinlį jų name susirgti-, 
šiam žmogui. Vienuolyno per- 
detinis pasiuntė vieną vienuolį, lipkit dievui įtikti, 
kuri.' ištikrųjų labai gerai ži
nojo šventąjį raštą, paveikslin- 
gai gyveno ir mieste buvo ypa-j 
tingai gerbiamas.

įėjęs čaperelo kambarin jis 
atsisėdo prie jo lovos ir pradė
jo jj meiliai raminti. Paskui jis 
paklausė, ar senai čaperelo bu
vo išpažinties. Čapt relo, kuris 
visą savo amžių nebuvo buvęs 
išpažinties, jam taip atsakė: 
“Tėve mano, poprastei aš einu 
išpažinties vieną kartą savai
tėj, bet dažnai atsitikdavo, kad 
aš ir dažniau eidavau, liet štai 
dabar «S dienas aš sergu ir ne
galiu eiti išpažinties. Ak, kaip 
skauda man širdį dėlto!” 

atsakė vie- 
darei, daryk 
tu taip daž-

mus ir pradės' rėkti* “Ak jus 
biaursbės! Jus u ir bažnvčiu ne- • * •
priima, hxlel ką Čia jūsų žiūrė
ti’ puls i musų namus, išplėš 
musų turtus, o ko gera gali ir 
mus pačius užmušti, šiaip ar 
taip, bet jei jis mirtų, mums 
butų bėdos!”

Čaperęlo, gulėdamas gretima
me kambary girdėjo viską, ką 
šeimininkai kalbėjo, nes dažnai 
ligonių klausa yra daug geres
nė, negu sveikų, todėl liepė juos 
pašaukti pas save ir sako jiems: 
“Aš nenoriu, kad jus dėl manęs 
būtumėte neramus, turėtumė
te pavojaus. *Aš juk girdėjau 
viską, ką jus kalbėjote, ir ma
nau, kad tikrai taip atsiliktų, 
kaip jus spėjate, liet aš padary
siu taip, jog visa kitaip baig
sis. Aš vi a savo gyvenimą tiek j 
daug dievui nusidėjau, jog jei| 
per valandą prieš mirti dar kar-j 
tą nusideriu, lai dėl to nebūk 
man nei blogiau, nei geriau. 
Todėl suraskite man labai die
vobaimingą vienuolį ir pasitikė
ki te manim, aš taip padarysiu, 
jog jus busite patenkinti.” Nors 
šeimininkai nelabai jo žodžiais

Sunau mano, 
nuolis, tu gerai 
taip ir toliau. Jei 
nai eidavai išpažinties, tai man 
neteks tave daug klausinėti. — 
Nesakyk taip, tėve, kalbėjo ča- 
repelo. Aš kiekvieną kartą 
eidamas išpažinties buvau pasi
ryžęs gailėtis už visas nuodė
mes, kurias atsiminiau padaręs, 
nuo mažų dienų, todėl prašau ir 
Tamstą, tėve* dvasiškas, klaus
ti manęs viską, tarytum aš nie
kuomet nebūčiau buvęs išpažin
ties, nekreipk domesio į mano 
ligą. Geriau pavarginti savo kū
ną, negu ji saugojant padalyti 
ką nors tokia, kas veda į pra
pultį sielą, kurią išganytojas 
išpirko savo brangiu krauju.

Vienuoliui šitie žodžiai labai 
patiko, nes. jis manė, kad jie 
tikrai jaukia iš gilumos sielos, 
todėl pagyręs Čaperelo pradėjo 
jj klausinėti. Pirmiausia pa
klausė ar nėra jis nusikaltęs 
santykiaudamas su moterimis. 
Čeperelo atsiduksėjęs į tai at
sakė: — Apie tai man, tėve 
dvasiškas, net gėda visą teisy
bę pasakyti, nes gali pasirody
ti, jog aš giriuos.

Sakyk drąsiai, atsakė vie
nuolis: teisybę sakyti nėra nie
kuomet nuodėmė.

—Jei Tamsta mane taip drą
sini, kalbėjo čaperelo, —lai pa
sakysiu Tamstai, jog aš pasili
kau toks pat nekaltas, koks gi
miau.

-Palaimink tave, viešpatie! 
tarė vienuolys. Gerai tu darei! 
Tavo nuopelnas čia tuo labiau 
didesnis, nes jei tu butumi no
rėjęs, butumi galėjęs kitaip 
elgtis, daug lengviau negu mes

Ak, mano te ve! - dūsavo 
čaperelo: nesakyk man tai,

1 norėdamas mane nuraminti. 
Tamsta geriau už mane žinai, 

.......... , reik vis
ką daryti tyria siela ir tas, ku
ris elgiasi kitaip, nusikalsta.

Aš labai džiaugiuos, kalbė
jo pate tikintas Čaperelo žodžiais 

i vienuolis: — kad tu taip galvo
ji ir kad tavo siela jtokia nekal
ta. Bet sakyk man, ar nebuvai 
gobšus, ar nenorėjai turėti dau
giau, negu reik, ar nepasilai
kydavai sau <kas kitiems pri
klaus"? '

čaperelo i tai atsakė: “Tėve 
dvasiškas, aš nenorėčiau, kad 
Tamsta manytumi apie mane 
ką nors bloga dėlto, jog aš gy
venu šitų lupikų name. Aš su 
jais neturiu nieko bendra ir čia 
atvažiavau jų sugėdinti ir įkal
bėti mesti šlykštų amatą ir, ti
kiu, man butų tai pavykę pada
ryti, jei šit dievas nebūtų nu- 
baidęs manęs- šita liga.. Aš 
Tamstai pasakysiu, jog tėvas 
paliko man didelių turtų, ku
rių didžiumą išdalinau netur- 
čiams. Pankui norėdamas pats 
duonos turėti ir vargšus šelpti, 
aš ėmiaus prekybos; prekiauda
mas pusę pajamų irgi atiduoda
vau Beturčiams, o antrą pusę 
suvartodavau savo reikalams. 
Dievas betgi visuomet man pa
dėjo, todėl mano reikalai ėjo 
vis geryn ir geryn.

Gerai, tarė vienuolis: — 
bet pasakyk man, gal būti, tu 
dažnai pykdavai? *

Ak, tėve, atsakė Čaperelo: 
aš galiu l amstai pasakyti, kad 
py k te, dažnai pykau. Bet kas 
galėtų iškęsti nepykęs, kada 
kasdien matau, kaip žmonės 
neteisėtai elgiasi, nevykdo die
vo įsakymų ir nebijo jo teis
mo?! Būdavo dienų, kada aš 
norėdavau mirti, kad neberei- 

matyti jaunuolių, kurie 
išvirkusį gyvenimą, pri- 
ir savo priesaiką laužo, 

smukles užuot ėję bažny- 
tarnauja velniui užuot

ketų 
veda 
siekia 
lanko 
čion,
tarnavus dievui.

Mano sunau, toks pyktis 
yra ne nuodėmė, bet pagirtinas 
dalykas, atsakė vienuolis: O 
gal būti tu pykai taip, jog tas 
pyktis skatino tave ką nors 
užmušti, įžeisti, žodžiais ar kuo 
kitu?

Į tai čaperelo atsakė: “Ak, 
dieve mano! Kaip gali Tamsta, 
dvasiškas tėve, taip kalbėti!? 
.Juk jei aš nors akimirksniu bu
čiau pamanęs daryti tai, ką 
Tamsta čia kalbėjai, tai nejau-

- Pa.'aimink tave, viešpatie! 
tarė vienuolis: Gi sakyk ar 

nesi davęs- neteisingos priesai
kos, ar nepikžodžiavai, ar nepa
ėmei ko nors svetima?

Taip, tėve, aš esu kaltas, 
nes esu bloga apie kitus kalbė
jęs. Mano kaimynas labai muž- 
davo savo žmoną, nors ji buvo 
nekalta kaip kūdikis, todėl kar
tą aš daug ko apie j j bloga pa-į 
pasakojau jo žmonos giminėms:* 

buvo gaila tos 
jis būdamas gir 
be jokio gailės

pirkl\3, klau- 
todel pu

tnu 
kiti

ma-

inau perdaug 
vargšės, kurią 
tas mušdavo 
Čio.

—Tu buvai 
sė toliau vienuolis: 
sakyk man, ar netekdąyo 
apgaudinėti, kaip tai daro 
pirkliai?

T.aip, esu kaltas, tėve 
no, nes esu apgavęs, tik neži
nau ką; gal būti, tą pirkėją, | 
kuris atnešė man pinigus už 
skolon pirktąją gelumbę, ir aš 
jų neskaitęs įmečiau kason; po 
mėnesio gi pastebėjau, kad ten 
butą keliais centais daugiau. 
Kadangi paskui to žmogaus aš 
nebematydavau, tai ištisus me
tus laikiau tuos pinigus atski
rai, norėdamas jam• sugrąžinti. 
Pagalios" atidaviau juos elgetai.

Tai nėra nuodėmė, atsake 
vieniu lis’: tu padarei gerą dar
bą suvartodamas pinigus to
kiam tikslui.

Be šitų nuodėmių vienuolis 
klausė jo dar daug kitų, bet 
čaperelo vis panašiai atsakinė
jo (Jalų gale vienuolis jau no
rėjo duoti jam atleidimą, bet 
Čaperelo kreipėsi i ji sakyda
mas: “'Tėve mano, aš dar ne
pasakiau vienos nuodėmės”, ir 
kada vienuolis paklausė, kas 
lai per nuodėmė, tai jis atsakė: 
“Atsimenu kartą šeštadienio va
karą po 9 vai. liepiau tarnui iš
mazgoti grindis, taigi aš nepa
gerbiau šventadienio taip, kaip 
mes privalorpe lai daryti.”

—Ak, sunau mano! tarė vie
nuolis: tai visai nėra svarbu.

Ne, nesakyk Tamsta, kad 
tai nesvarbu: šventadienį reik 
šventai gerbti, nes tą dieną mu
sų viešpats iš numirusių atsi
kėlė.

Gal būti, tu dar kuo nors 
nusikaltai? klausė toliau vie
nuolis. Z

Taip, tėve, atsakė čaperelo: 
kartą aš užsimiršęs spjoviau

Vienuolis šypsodamasis atsa
kė: “Sunau, nesisielok dėl šito! 
Mes- dvasininkai ir tai spjaudo
mos ten ištisas dienas.”

Ir labai blogai darote, at
kirto Čaperelo: kas ne kas, bet 
bažnyčia turi būti švari, nes 
ten atnešamos dievui aukos.

čaperelo papasakojo vienuo
liui dar daug kitų nuodėmių ir 
galų gale giliai atsiduksėjęs pra
dėjo gailiai verkti: tai daryti 
mokčjo jis visuomet, kai tik bu-

Kas 
nau? — 
nuolis.

—A k,

tau atsitiko, mano 
klausė jį nustebęs 

šū

vi e-

tėve dvasiškas! mano 
sąžinę slegia dar viena nuodė
mė, dėl kurios aš niekuomet at
gailos nedariau, nes gėda buvo 
ją pasakyti, ir kiekvieną kartą 
ją prisiminęs verkiu ir esu įsi
tikinęs, kad viešpats niekuo
met nesusimiles ant manęs ir 
neatleis man šitos nuodėmės.

.-Ką tu sakai, manę sunau! 
Net jei vienam žmogui sukriau- 
ti visos nuodėmes, kurios yra 
padarę visi žmonės ir kurias 
dar padarys iki svieto pabai
gai, ir šitas žmogus taip iš šir
dies gailėtųsi dėl tų nuodėmių,

Taip atrodė Soldier’s • Field 
Navy. Rungtynių pažiūrėti buvo

Chicagoj lapkričio 27 d. laike futbolo rungtynių tarp Army ir 
susirinkę 110,000 žmonių; įplaukų buvo apie $1,000,000.

kaip tu, tai ir tada viešpats, 
kuris yra toks mielaširdingas, 
atleistų jam šitas nuodėmes. 
Todėl nenusimink, mano vaike!

Bet, mano tėve, ta nuodė
mė yra tokia djdelė, jog aš abe
joju, ar dievas ją man kada 
nors zaleis, jei Tamsta nepadėsi 
savo maldomis,)

Sakyk, nebijok, drąsino jį 
s vienuolis: prižadu melstis už 

tave dievui.
Čaperelo vis verkė ir nesakė 

nė žodžio, o vienuolis stengėsi 
jį nuraminti. Visa tai tęsėsi ga
na ilgai, kol galų jjale Čaperelo 
gilir.i atsiduksėjęš prabilo: “Tė
ve, kadangi prižadėjai uz mane 
melstis, tai aš pasakysiu savo 
mm b'/iię. Da»* mnžaj. būdamas 
aš l ariau savo motiną”... 'Tai 
pasukęs jis vėl pradėjo gailiai

.M 
k td tai tokia didelė nuo- 

Žmonės ištisas dienas 
patį dievą ir tai jis, bu- 
mielaširdingas, atleidžia 

o tu ma

— Ak, m-uo velke, nejaugi 
nrtnai, 
d ė m ė ? 
keikia 
damas
tam, kas daro atgailą 
nai, kad jis tau neatleis. Nusi
ramink ir neverk! Tikėk, jis at
leistų tau. jei tu net butumi 
vienas tų, kurie jį kryžiuj o, nes 
matau, kad tavo atgaila yra la
bai didelė.

bai blogai elgiausi bardamas 
savo brangiąją motiną, kuri 
mane užaugino, tai yra sunki 
nuodėmė ir jei, dvasiškas tėve, 
nepasimelsi, tai man nebus- at
leista.

Vienuolis matydamas, kad ča
perelo pasakė visas nuodėmes, 
davė jam atleidimą ir palaimi
no jį tikrai manydamas, kad 
tai yra nekalčiausias žmogus, 
nes jis visu kuo tikėjo, ką jam 
Čaperelo sakė.

Baigęs- išpažintį vienuolis taip 
į ligonį prabilo: Čaperelo, dievo 
padedamas tu išgysi, o jei jis 
norės pašaukti pas save tavo 
nekaltą sielą, tai ar nenorėtu- 
mi, kad tavo kūnas, butų palai
dotas musų vienuolyne?

Taip, tėve, atsakė Čapere
lo: aš nenorėčiau būti palai
dotas kitoj vietoj, nes Tamsta 
prižadėjai už mane melstis; be 
to aš šiaip visuomet ypatingai 
gerbiau jūsų vienuolyną. Grį
žus vienuolynan prašau pasa
kyti, kad man atneštų komuni
ją, nes aš noriu ją priimti (nors 
gal būti nesu to vertas) ir no
riu būti šventu aliejumi patep
tas: jei aš visą amžių gyvenau 
turėdamas nuodėmių, tai nors 
mirsiu kaip tikras krikščionis. 
— Katalikas.

Vienuolis labai pritarė jo pa
geidavimui, pagyrė j j ir pasak? 
pasirūpinsiąs, kad jo noras bu
tų tuoj išpildytas. Taip jis iš 
tikrųjų ir padarė.

Gi šeimininkai gerokai susi
rūpinę, kad čaperelo jų neap
gautų, klaupėsi pro skylutę ką 
jis vienuoliui kalbėjo, girdėda
mi tą išpažintį jie kartais vos 
susilaikydavo nekvatoję ir vie
nas 
kas

antram sakydavo: “Na, 
tai per žmogus yra! Ne-

’jaugijis ir mirti nori taip kaip 
gyveno, nejaugi jis nesibijo, 
kad netrukus reikės stoti prieš 
dievo teismą.” Bet išgirdę, kad 
jis bus palaidotas prie bažny
čios, nurimo, nes jiems nieko 
daugiau nereikėjo.

Tą patį vakarą čaperelo mi
rė. šeimininkai paruošė visa, 
kas reikalinga padorioms lai
dotuvėms, paskui liepė praneš
ti vienuoliams) kad jie rytą 
metą ateitų numirėlio išlydėti. 
Dievobaimingasai vienuolis, ku 
ris (.aperelo davė nuodėmių al
te 'dimą, sužinojęs apie jo mirtį, 
nusitarė su vienuolyno vedėju 
ir sukvietęs visus brolius pa
skelbė jiems, kad. Čaperelo bu
vo šventas žmogus, ir tikėda
mas, kad per jį viešpats die
vas parodys didelių stebuklų, 
ika’bėjo vienuoliams palaidoti 
Jo kūną ypatinga pagarba. Su! 
tuo sutiko tiek perdėtinis, tiekį 
kiti lengvatikiai vienuoliai. By*- 
to metą visi jie iškilmingai nu
ėjo išlydėti čapei’elo kūną ir ai- 
nešė įi i vienuolvno ba^ivčia 
lydint beveik viso miestelio gy
ventojams.

Padėjus karstą basnyčioj mi- 
nimasai vienuolis pasakė pa
mokslą, kuriame jis papasako
jo daug nuostabių dalykų apie 
velionies gyvenimą, koks jis bu
vo nekaltas, šventas ir t. t.; 
tarp kita ko papasakojo ir tai,; 
kaip čaperelo Merkdamas gai
lėjosi dėl padarytosios nuodė

Įvairios Naujienos iš
Klaipėdos Padangės

I t ______________________

Baso A. Kabardinas

Rugsėjo 30 dieną viešbučio 
“Rytas” Lietuvių Kliubo salėje 
Lietuvių Susivienijimo organi
zacija laike savo susirinkimą. 
Susirinkimą atidarė Susivieniji
mo sekretorius Aušra. O ka
dangi Susivienijimo pirminin
kas Pranas Butkus (chicagje- 
tis) yra apleidęs Klaipėdą, nes 
nuo spalių pirmoj dienos yra 
išrinktas į Kretingos apskričios 
valdybos narius ir todėl klaipė
diškių susirinkimuose negalės 
dalyvauti, pirmininku laikinai 
tapo išrinktas buvusia susivie
nijimo pirmininkas Baltrys. Iš
rinkus prezidiumą, buvo skai
tyta ir priimta pirmesnio susi
rinkimo tarimai. Tolinus bu
vęs Direktorijos prezidentas 
Borkertas, o dabar esantis Klai
pėdos uosto direkcijos narys, 
davė platų ir gana turiningą 
pranešimą apie Klaipėdos uos
to laivų judėjimą. Esą Klaipė
dos uostas jau padarė daug vi
sokių ^pagerinimų perkrovimui 
krovinių iš laivo į gelžkelio va
gonus. Dabai* statoma didelis 
ir moderniškais parankamais 
uosto cementinis kroviniams 
sandėlis. Klaipėdos uosto pir
mininkas inž. Naruševičius iš
vyko j Angliją susitarti su Lon
dono biznio ir valstybės atsto

mės ir kaip sunku buvo jam 
išaiškinti, kad viešpats šitą nuo
dėmę atleis. Paskui jis pradėjo 
barti susirinkusius bažnyčion, 
sakydaVnas: “O jus, Dievo pra
keiktieji, dėl kiekvieno niek
niekio keikiate Dievą, panelę 
švenčiausią ir visus šventuo
sius.”

Daug dar jis kalbėjo apie pa- 
veikslingą velionies gyvenimą 
ir skaisčią/jo sielą ir savo kal
ba taip visus įtikino, jog vos 
tik spėjo pasibaigti / pamaldos,1 
kaip visi buvusieji bažnyjioj; 
virste virto prie velionies, no-| 
irdami pabučiuoti jo rankas ir. 
kojas, suplėšė į skiauteles jo! 
drabužius ir tas, kas kuriam 
teko nors mažiausia skiautelė, 
jautėsi labai laimingas. Velio
ni teko dar ištisą dieną laikyti 
bažnyčioj, kad kiekvienas ga
lėtu jį pamatyti ir jam pasi
melsti. Paskui jį įdėjo j mar
murinį kapstą ir iškilmingai pa
laidojo.

Jau rylų metą pradėjo pama
žu eiti žmonių prie karsto mels
tis. žadėlis, nešti įvairių dova
nų dėkodami, kad jų malda bu
vo išklausyta. Garsias apie jo 
šventumą vis plačiau plėtėsi ir 
jo garbinimas tiek padidėjo 
kad beveik visi turėdami var 
gų nelaimių kreipėsi į jį, o ne 
i kitus šventuosius.

Taip tatai čaperelo gyveno, 
mirė ir liko šventuoju.

(Iš “Il»/l)ecamerone”) 

vais dėl laivų su kroviniais 
transporto iš Anglijos per Klai
pėdos uostą. Tikimasi, kad bus 
iš to geros pasekmės, nes Lie
tuvos Klaipėdos uosto valdyba 
jau pirma kiek kartų buvo pa
kviesta anglų biznierių Londo
nan dėl darymo^jūrinės trans
porto sutarties gabenime pre
kių per Klaipėdos uostą. Bor
kertas taipgi pranešė, kad pra
dėtasis dar senosios Lietuvos 
valdios tiesti geležinkelis nuo 
Telšių tiesiai j Klaipėdą bus 
dirbamas iki užbaigimo, nes be 
to gelžkelio Klaipėda negali ge
rai išvystyti prekių pervežimą. 
Kadangi iš Lietuvos užsienin 
išvežami sėmenys, javai, linai 
eina daugiausiai per Klaipėdos 
uostą, tai iš centro / reikalinga 
turėti tiesų į Klaipėdą per Tel
šius geležinkelį. Dabartinis ge
ležinkelis daro didelę alkūnę ir 
nėra parankus išvystyti ant 
plačios skalės transporto perve
žamų prekių, kaip iš sovietų 
Rusijos, taip ir j sovietų Rusi
ją. Dabar Klaipėdoj sovietų 
valdžios ekonominis užsienių 
prekybos sindikatas stato uoste 
antrą milžiniško didumo kero- 
sino baką (tanką) ir sovietų 
žibalas čia Klaipėdoje konku
ruoja pigumu su Amerikos ži

balu. Dabar netiesioginiu bil
du yra gaunama Lietuvoje Len
ki jos, anglys, kurios konkuruoja 
su Vokietijos anglimis. Nesenai 
Klaipėdoje atsidarė naujai j- 
rengta patkavų ir vinių dirbi
mo dirbtuvė, o taip pat ir vil
nonių audeklu audimo audinv- 
Ciu, kuri J”’ l»i«ki pradėjo <lirl>- 
ti. Tuo bodu ir Lietuvoje pa
lengva pramonė pradeda vysty
tis. Šiais metais tapo nuo 
Sandkrugo užbaigtas volas, ku
ris apsaugoja nuo audrų laivų 
įplaukimą į Klaipėdos uostą.

Lietuvos valdžia jau daug su
tvarkė apleistą ir pirmiaus Vo
kietijos priežiūroj buvusį Klai
pėdos uostą.

Dabar Klaipėdos uostas vei
kia pilniausioj tvarkoj ir duo
da Lietuvos valstybei naudos. 
Nors- Klaipėdos miesto vokiš
kas Seimelis stengiasi pakenkti 
uostui vystytis, bet uosto val
dyba tas visas kliūtis visuomet 
sėkmingai mokėjo prašalinti. 
Po Borkerto pranešimo dar bu
vo pakeltas klausimas kaslink 
lietuvių kalbos mokyklos. Buvo 
nusiskundimų iš tėvų pusės, 
kad lietuviu vaikus vokiečiai 
mokytojai nemokina gerai lie
tuvių kalbos. Tam prižiūrėti 
tapo išrinkta apšvietus ir vai
kų mokymo komisija. Lietuvių 
palriarkas Martynas Jankus bu
vo užklaustas apie Pagėgių 
apskričio banką, kuriame, kaip 
‘inia, Klaipėdos krašto bankų 
turto peržiūrėjimo - prisiekęs 
auditorius surado, kad dėl pen
kių metų nedarytos Lanko re
vizijos kaž kur prapuolė iš ban
ko vienas milionas ir penki 
šimtai tūkstančių (1,.")(MI,()(M>) 
l|tų, ir kad tų pinigų prapuoli- 
•nas turi Imti praneštas Lietu
vos centro valdžiai. Buvo val
dybos nario pranešimas, kad 
vLip' K’aipėdos krašte vokie- 
(ji! mokytojai neigia lietuvių 

valku nibkVnią. Ant vie- 
to: feno išrinkta komisija iš 
trii • narių: dviejų* mokytojų ir 
vieno pastoriaus. Tą komisiją 
susirinkimas jgaliavo visur sek
ti vaikų švietimą ir painokas 
lietuviu kalbos mokyklose ir 
rinkti laktus prieš mokytojus 
neigiančius lietuvių kalbą. į‘ 
vieno išstojusiu valdybos nario 
pono Butkaus vietą rinkimai 
tapo atidėta kitam susirinki
mui.

Buvo daug raginimų, kad su
sivienijimo valdyba žiemos lai
ku surengtų dažniaus naudin
gų nariams paskaitų, ką valdy
ba mielai pasižadėjo išpildyti. 
Tuo susirinkimas ir užsibaigė.

Vilniaus Gedulu Dienos 
paminėjimas

Spalių 9 d. “Byto” viešbučio 
'ietuvių kliubo salėje 7 vai. va
kare prisirinko gana skaitlin
gai klaipėdiškės poniškos ir pa
prastos lietuviškos publikos, 
kad paminėti tas liūdnas šešių 
netų Vilniaus “praradimo” su
kaktuves, kuomet dvarponiu 
Pilsudskio prisiųstas Žulikovs- 
kis su savo gaujomis atėmė iš 
’ietuvių Vilnių. Paminėjimui 
Vilniaus Gedulo Dienos Dr. 
Trukanas, kuris yra pats vil
nietis, skaitė paskaitą apie Vil
niaus miesto istorinę praeitį 
nuo to laiko, kai Lietuvos ku
nigaikštis Gediminas, Vilniaus 
steigėjas, įsteigė 1323 m. Lie
tuvos sostinę. Prelegentas nuo 
tų senovės laikų iki šių dienų 
vaizdžiai nupiešė kokią reikš
mę Vilnius turėjo senovėje ir 
kokį vaidmenį Vilnius suvaidi
no lietuvių tautos gyvenime 
seninus, kuomet dar patys Lie
tuvos žmonės valdė savo šalį ir 
po to, kai kitataučiai lietuvius 
ir jų šalį buvb pavergę bei da
bar, kuomet vėla lietuvių tauta 
likosi išgelbėta nuo mirties. 
Prelegentas įrodė savo išvadžio
jimais-, kad Vilnius bus iš len
kų atgautas ir kad Vilnius lie
tuvių kultūros centras buvo ir 
bus ateityje.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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D. Bokačio novelė

Kaip Didžiavisis Niekšas 
Šventuoju Liko

Į“N.Ž.”J Visi sukils prieš 
mus ir pradės rėkti: “Ak jus 
biaurvbės! Jūsų ir bažnyčia ne
priima, l<xlel ką čia jūsų žirne
li! puls į musų namus, išplėš 
musų turtus, o ko gera gali ir 
mus 
taip, bet jei jis mirtų, 
butų bėdos!”

Čaperęlo, gulėdamas gretima
me kambary girdėjo viską, ką 
šeimininkai kalbėjo, nes dažnai 
ligonių klausa yra daug geres
nė, negu sveikų, todėl liepė juos 
pašaukti pas save ir sako jiems: 
“Aš nenoriu, kad jus dėl manęs 
būtumėte neramus, turėtumė
te pavojaus. *A.š juk girdėjau

pačius užmušti, šiaip ar 
mums

pel.vienuoliai ir visi tie, kurie 
J si< kė būti nekalti.

Paskui vienuolis paklausė, ar 
(’a|M ieto nenusikalto dievui per
daug; pataikaudamas savo pil
vui. J tai Čaperelo atsidūksėda
mas atsakė, kad jis nusikalto 
ir net dažnai. TeisyL-č, jis pas
ninkaudavęs, net 3 dienas sa
vaitėj, nevartodamas nieko ki
ta kaip tiktai duoną ir vande
nį, bet užtai - vandenį gerdavęs 
tokiu smagumu, kokiu kiti ge
ria vyną; ypatingai tai būdavo 
tada, kai jis ilgai besimelsda
mas nuvarydavęs arba kada 
eidavęs bažnyčion, be to jis daž
nai norėdavęs paragauti tos žo
linės, kurios nešasi darbininkai 
eidami į laukus; kariais valgis 
jam rodęsis gardesnis, negu tai 
privalėjo, nes žmogus, kuris 
pasninkauja iš dievobaimingu
mo neprivaląs laip daryti.

Mano 'tinau, kalbėjo vie
nuolis: tai vis nuodėmės, kurios 
yra įgimtos žmogaus prigimčiai, 
tai yra menkniekiai ir aš neno
riu, kad jos lyg akmuo spaustų 
tavo sąžinę. Kiekvienam žmo
gui, nors jis ir labai 

I tas, ilgai nevalgius

nau, kad tikrai taip atsiliktų, 
kaip jus spėjate, liet aš padary
siu taip, jog visa kitaip baig
sis. Aš vi a savo gyvenimą tiek 
daug dievui nusidėjau, jog jei 
per valandų prieš mirtį dar kar
tą nusidės-iu, lai dėl to nebifš 
man nei blogiau, nei geriau. 
Todėl suraskite man labai die
vobaimingą vienuolį ir pasitikė
ki te manim, aš taip padarysiu,' 
jog jus busite patenkinti.” Nors 
šeimininkai nelabai jo žodžiais 
tikėjo, bet vis dėlto nuėjo Į vie-l^^j gardesnis, 
nuolyną ir paprašė duoti jiems1 
kokį nors dievobaimingą ir iš
mintingą vienuolį, kuris '......

<tų įšpažinlį jų name susirgti-, 
šiam žmogui. Vienuolyno per- 
detinis* pasiuntė vieną 
kuri- išlikrųjų labai gerai ži- daryti tyria siela ir tas, kil
nojo šventąjį raštą, paveikslin- 
gai gyveno ir mieste buvo ypa
tingai gerbiamas.

Įėjęs čaperelo kambarin jis 
atsisėdo prie jo lovos ir pradė
jo jį meiliai raminti. Paskui jis 
paklausė, ar senai čaperelo bu
vo išpažinties, čapt relo, kuris 
visą savo amžių nebuvo buvęs 
išpažinties, jam taip atsakė: 
“Tėve mano, peprastai aš einu 
išpažinties vieną kartą savai
tėj, bet dažnai atsitikdavo, kad 
aš ir dažniau eidavau, bet štai 
dabar «S dienas aš sergu ir ne
galiu eiti išpažinties. Ak, kaip 
►skauda man širdį dėlto!” 

Sunau mano, 
nuolis, tu gerai 
taip ir toliau. Jei tu taip daž
nai eidavai išpažinties, tai man 
neteks tave daug klausinėti. — 
Nesakyk taip, tėve, kalbėjo ča- 
rejielo. Aš kiekvieną kartą 
eidamas išpažinties buvau pasi
ryžęs gailėtis už visas nuodė
mes, kurias atsiminiau padaręs, 
nuo mažų dienų, todėl prašau ir 
'Tamstą, lėve dvasiškas, klaus
ti manęs viską, tarytum aš nie
kuomet nebūčiau buvęs išpažin
ties, nekreipk domesio į mano 
ligą. Geriau pavarginti savo kū
ną, negu jį saugojau! padalyti 
ką nors tokia, kas veda į pra
pultį sielą, kurią išganytojas 
išpirko savo brangiu krauju.

Vienuoliui šitie žodžiai labai 
patiko, nes jis manė, kad jie 
tikrai plaukia iš gilumos sielos, 
todėl pagyręs čaperelo pradėjo 
jį klausinėti. Pirmiausia pa
klausė ar nėra jis nusikaltęs 
santykiaudamas su moterimis. 
Čeperelo atsiduksėjęs į tai at
sakė: 
dvasiškas, net gėda visą teisy
bę pasakyti, nes gali pasirody
ti, jog aš giriuos. x z

Sakyk drąsiai, atsakė vie
nuolis: teisybę sakyti nėra nie
kuomet nuodėmė.

—Jei Tamsta mane taip drą
sini, kalbėjo čaperelo, — tai pa
sakysiu Tamstai, jog aš pasili
kau toks pat nekaltas, koks gi
miau.

—Palaimink tave, viešpatie! 
tarė vienuolys. Gerai tu darei! 
Tavo nuopelnas čia tuo labiau 
didesnis, nes jei tu butumi no
rėjęs, butumi galėjęs kitaip 
elgtis, daug lengviau negu mes

Pa'aimink tave, viešpatie! 
tarė vienuolis: Gi sakyk ar 

nesi davęs neteisingos priesai
kos, ar nepikžodžiavai, ar nepa
ėmei ko nors svetima?

Taip, tėve, aš esu kaltas, 
nes esu bloga apie kitus kalbė
jęs. Mano kaimynas labai muž- 
davo savo žmoną, nors ji buvo 
nekalta kaip kūdikis, todėl kar
tą aš daug ko apie jį bloga pa
pasakojau jo žmonos giminėms: 
man perdaug buvo gaila tos 
vargšės, kurią jis būdamas gir
tas mušdavo be jokio gailes
čio.

butų šven- 
valgis ro-

dūsavo 
nesakyk man tai, 

mane nuraminti, 
už mane žinai,

Ak, mano te ve!
atlik>*;al>elclo: 

1 norėdamas „ i 
, Tamsta geriau

i vienuolį, n(,r’,R dievui įtikti.

ris elgiasi kitaip, nusikalsta.
Aš labai džiaugiuos, kalbė

jo patenkintas Čaperelo žodžiais 
vienuolis: — kad lu taip galvo
ji ir kad tavo siela |tokia nekal
ta. Bet sakyk man, ar nebuvai 
gobšus, ar nenorėjai turėti dau
giau, negu reik, ar nepasilai
kydavai sau \kas kiliems pri
klaupė? x

Čaperelo Į tai atsakė: “Tėve 
dvasiškas, aš nenorėčiau, kad 
Tamsta manytum! apie mane 
ką nors bloga dėlto, jog aš gy
venu šitų lupikų name. Aš su 
jais neturiu nieko bendra ir čia

atsakė vie- 
darei, daryk

Apie tai man, tėve

1________ I

l.-ėli mesi i šlykštų amatą ir, ti
kiu, man butų tai pavykę pada
ryti, jei šit dievas nebūtų nu- 
baidęs manęs- šita liga.. Aš 
Tamsiai pasakysiu, jog tėvas 
paliko man didelių turtų, ku
rių didžiumą išdalinau netur- 
čiams. Paskui norėdamas pats 
duonos turėti ir vargšus šelpti, 
aš ėmiaus prekybos; prekiauda
mas pusę pajamų irgi atiduoda
vau neturčiams, o antrą pusę 
suvartodavau savo reikalams. 
Dievas betgi visuomet man pa
de i o, todėl mano reikalai ėjo 
vis geryn ir geryn.

Gerai, tarė vienuolis: — 
bet pasakyk man, gal būti, tu 
dažnai pykdąvai? *

Ak, tėve, atsakė čaperelo: 
aš galiu Tamstai pasakyti, kad 
pykte, dažnai pykau. Bet kas 
galėtų iškęsti nepykęs, kada 
kasdien matau, kaip žmonės
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gi Tamsta manai, kad dievas 
butų buvęs man visuomet tol 
geras? lik piktadariai tegu
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klau- 
todel pa

inu 
kiti

nui

—Tu buvai pirkly3, 
sė toliau vienuolis: 
sakyk man, ar netekdavo 
apgaudinėti, kaip tai daro 
pirkliai ?

'Laip, esu kaltas, tėve
no, nes esu apgavęs, tik neži
nau ką; gal būti, tą pirkėją, | 
kuris atnešė man pinigus už 
skolon pirktąją gelumbę, ir aš

i jų neskaitęs įmečiau kason; po 
| mėnesio gi pastebėjau, kad ten 
butą keliais centais daugiau. 
Kadangi paskui to žmogaus aš 
nebematydavau, tai ištisus me
tus laikiau tuos pinigus atski
rai, norėdamas jam • sugrąžinti. 
Pagalios*atidaviau juos elgetai.

-Tai nėra nuodėmė, atsakė 
vieniu lis-; lu padarei gerą dar
bu suvartodamas pinigus to
kiam tikslui.

Be šitų nuodėmių vienuolis 
klausė įo dar daug kitų, bet 
čaperelo vis panašiai atsakinė
jo Galų gale vienuolis jau no
rėjo duoti jam atleidimą, bei 
Čaperelo kreipėsi į jį sakyda
mas: “'Tėve mano, aš dar ne
pasakiau vienos nuodėmės”, ir 
kada vienuolis paklausė, kas 
lai per nuodėmė, tai jis atsakė: 
“Atsimenu kartą šeštadienio va
karą po 9 vai. liepiau tarnui iš- 
hiazgoti grindis, taigi aš riepa- 
gerbiau šventadienio taip, kaip 
mes privalome lai daryti.”

—Ak, sunau mano! tarė vie
nuolis: tai visai nėra svarbu.

Ne, nesakyk Tamsta, kad 
tai nesvarbu: šventadienį reik 
šventai gerbti, nes tą dieną mu
sų viešpats iš numirusių atsi
kėlė.

Gal būti, tu dar kuo nors 
nusikaltai? — klausė toliau vie
nuolis. ✓

Taip, tėve, atsakė čaperelo: 
karta »
bažnyčioj.

Vienuolis šypsodamasis atsa
kė: “Sunau, nesisielok dėl šito! 
Mes- dvasininkai ir tai spjaudo
mės ten ištisas dienas.”

Ir labai blogai darote, at
kirto čaperelo: kas ne kas, bet 
bažnyčia turi būti švari, nes 
ten atnešamos dievui aukos 

čaperelo papasakojo vienuo
liui dar daug kitų nuodėmių ir

aš užsimiršęs s ploviau

neteisėtai elgiasi, nevykdo die-1 galų gale giliai atsiduksėjęs pra-
vo įsakymų ir nebijo jo teis
mo?! Būdavo dienų, kada aš 
norėdavau mirti, kad neberei
kėtų matyti jaunuolių, kurie 
veda išvirk usį gyvenimą, pri
siekia ir savo priesaiką laužo, 
lanko smukles užuot ėję bažny
čion, tarnauja velniui užuot 
tarnavus dievui.

Mano sunau, toks pyktis 
yra ne nuodėme, bet pagirtinas 
dalykas, atsakė vienuolis: O 
gal būti tu pykai taip, jog tas 
pyktis skatino tave kq nors 
užmušti, įžeisti, žodžiais ar kuo 
kitu?

,Į tai čaperelo atsakė: “Ak, 
dieve mano! Kaip gali Tamsta, 
dvasiškas tėve, taip kalbėti!? 
Juk jei aš nors akimirksniu bu
čiau pamanęs daryti tai, ką

tai daryti
bu-

dėjo gailiai verkti: 
mokėjo jis visuomet, kai tik 
vo reikalinga.

Kas
nau? — 
nuolis.

—Ak,

tau atsitiko, mano 
klausė jį nustebęs

šū
vi e-

lėve dvasiškas! mano 
sąžinę slėgia dar viena nuodė
mė, dėl kurios aš niekuomet at
gailos nedariau, nes gėda buvo 
ją pasakyti, ir kiekvieną kartą 
ją prisiminęs verkiu ir esu įsi
tikinęs, kad viešpats niekuo 
met nesusimiles ant manęs ir 
neatleis man šitos uuodėįnės.

.-Ką tu sakai, manę sunau! 
Net jei vienam žmogui sukriau- 
ti visos nuodėmes, kurios yra 
padarę visi žmonės ir kurias 
dar padarys iki svieto pabai
gai, ir šitas žmogus taip iš šir-

Tnmsta čia kalbėjai, tai nejau- dies gailėtųsi dėl tų nuodėmių,

f

• /

kaip tu, tai ir tada viešpats, 
kuris yra toks mielaširdingas, 
atleistų jam šitas nuodėmes. 
Todėl nenusimink, mano vaike!

Bet, mano tėve, ta nuodė
mė yra tokia didelė, jog aš abe
joju, ar dievas; ją man kada 
nors zaleis, jei Tamsta nepadėsi 
savo maldomis,

Sakyk, nebijok, drąsino jį 
vienuolis: prižadu melstis už 
tave dievui.

čaperelo vis verkė ir nesakė 
nė žodžio, o vienuolis stengėsi 
jį nuraminti. Visa tai tęsėsi ga
na ilgai, kol galų gale čaperelo 
giliai atsiduksėjęš. prabilo: “Tė
ve, kadangi prižadėjai u< mane 

pasakysiu savo 
n.užai būdamas 

Tai
radėjo gailiai

me’stis, lai aš 
nuodėmę. Dar 
aš I ariau savo motina

i"-no vaike, nejaugi .•» 
k id tai tokia didelė nuo- 

žmonės ištisas dienas 
patį dievą ir tai jis, bu- 
mielaširdingas, atleidžia

-Al 
nrinai, 
d<" m ė ? 
keikia 
damas
tam, kas daro atgailą, o tu ma
nai, kad jis tau neatleis. Nusi
ramink ir neverk! Tikėk, jis at
leistų tau, jei tu net butumi 
vienas tu, kurie ji kryžiojo, nes 
matau, kad tavo atgaila yra la
bai didelė.

jaugi jis ir mirti nori taip kaip 
gyveno, nejaugi jis nesibijo, 
kad netnijkus reikės stoti prieš 
dievo teismą.” Bet išgirdę, kad 
jis bus palaidotas prie bažny
čios, nurimo, nes jiems nieko 
daugiau nereikėjo.

Tą patį vakarą Čaperelo mi
rė. šeimininkai paruošė visa, 
kas reikalinga padorioms lai
dotuvėms, paskui liepė praneš
ti vienuoliams^ kad jie rytą 
metą ateitų numirėlio išlydėti. 
Dievobaimingasai vienuolis, ku 
ris č.aperelo davė nuodėmių at- 
k ’dimą, sužinojęs apie jo mirtį, 
nusitarė su vienuolyno vedėju 
ip sukvietęs visus brolius pa
skelbė jiems, kad. Čaperelo bu
vo šventas žmogus, ir tikėda
mas, kad per jį viešpats die
vas parodys didelių stebuklų, 
ika’bėjo vienuoliams palaidoti 
Jo kūną ypatinga pagarba. Su 
tuo sutiko tiek perdčtinis, tiek
kiti lengvatikiai vienuoliai. B>*■ mūrinį karsta ir iškilmingai pa
to metą visi jie iškilmingai nu- laidojo.

Jau rylo metą pradėjo pama
žu eiti žmonių prie karsto mels
tis, žadėlis, nešti įvairių dova
nu dėkodami, kad jų malda bu
vo išklausyta. Garsąs apie jo 
šventumą vis plačiau plėtėsi ir 
io garbinimas tiek padidėjo 
kad beveik visi turėdami var

o ne

mės ir kaip sunku buvo jam 
išaiškinti, kad viešpats šitą nuo
dėmę atleis. Paskui jis pradėjo 
barti susirinkusius bažnyčion, 
sakydamas: “O jus, Dievo pra
keiktieji. dėl kiekvieno niek
niekio keikiate Dievą, 
švenčiausią ir 
sius.”

panelę
visus šventuo-

Daug dar jis kalbėjo apie pa- 
veikslingą velionies gyvenimą 
ir skaisčią/jo sielą ir savo kal
ba taip visus įtikino, jog vos 
tik spėjo pasibaigti pamaldos, 
kaip visi buvusieji bažnyjioj 
virste virto prie velionies, no- 
iėdami pabučiuoti jo rankas ir 
kojas, suplėšė j skiauteles jo 
drabužius ir tas, kas kuriam 
teko nors mažiausia skiautelė, 
jautėsi labai laimingas. Velio
nį teko dar ištisą dieną laikyti 
bažnyčioj, kad kiekvienas ga
lėtu iį pamatyti ir jam pasi
melsti. Paskui jį įdėjo j mar-

ėjo išlydėti Čaperelo kūną ir at
nešė ji į vienuolyno badyčių 
lydini beveik viso miestelio 
ventojams.

Padėjus karstą basnyčioj
nimasai
mokslą,
jo daug nuostabių dalykų apie
velionies gyvenimą, koks jis bu- gų nelaimių kreipėsi į jį,

gy

m i-
vienuolis pasakė pa

ku riamę jis papasako-

bai blogai elgiausi bardamas 
savo brangiąją motiną, kuri 
mane užaugino, tai yra sunki 
nuodėmė ir jei, dvasiškas tėve, 
nepasimelsi, tai man nebus’ at
leista.

Vienuolis matydamas, kad ča
perelo pasakė visas nuodėmes, 
davė jam atleidimą ir palaimi
no j j tikrai manydamas, kad 
tai yra nekalčiausias žmogus, 
nes jis visu kuo tikėjo, ką jam 
Čaperelo sakė.

Baigęs* išpažintį vienuolis taip 
į ligonį prabilo: čaperelo, dievo 
padedamas tu išgysi, o jei jis 
norės pašaukti pas save tavo 
nekaltą sielą, tai ar nenorėtu- 
mi, kad tavo kūnas, butų palai
dotas musų vienuolyne?

Taip, tėve, atsakė Čapere
lo: aš nenorėčiau būti palai
dotas kitoj vietoj, nes Tamsta 
prižadėjai už mane melstis; be 
to aš šiaip visuomet ypatingai 
gerbiau jūsų vienuolyną. Grį
žus vienuolynan prašau pasa
kyti, kad man atneštų komuni
ją, nes aš noriu ją priimti (nors 
gal būti nesu to vertas) ir no
riu būti šventu aliejumi patep
tas: jei aš visą amžių gyvenau 
turėdamas nuodėmių, tai nors 
mirsiu kaip tikras krikščionis. 
—- Katalikas.

Vienuolis labai pritarė jo pa
geidavimui, pagyrė jj ir pasakė 
pasirūpinsiąs, kad jo noras bu
tų tuoj išpildytas. Taip jis iš 
tikrųjų ir pądarė.

Gi šeimininkai gerokai susi
rūpinę, kad Čaperelo jų neap
gautų, klaupėsi pro skylutę ką 
jis vienuoliui kalbėjo, girdėda
mi tą išpažintį jie kartais vos 
susilaikydavo nekvatoję ir vie
nas 
kas

vo nekaltas, šventas ir t. t.; 
ttirp kita ko papasakojo ir tai, 
kaip čaperelo Verkdamas gai
lėjosi dėl padarytosios nuodė-

i kitus šventuosius.
Taip tatai Čaperelo gyveno, 

mirė ir liko šventuoju.
(Iš “II. Decamerone”)

Įvairios Naujienos iš
Klaipėdos Padangės

Baso A. Kabardinas

antram sakydavo: “Na, 
tai per žmogus yra! Ne-

Rugsėjo 3(1 dieną viešbučio 
“Rytas” Lietuvių Kliubo salėje 
Lietuvių Susivienijimo organi
zacija laikė savo susirinkimą. 
Susirinkimą atidarė Susivieniji
mo sekretorius Aušra. O ka
dangi Susivienijimo pirminin
kas Pranas Butkus (chicagie- 
tis) yra apleidęs Klaipėdą, nes 
nuo spalių pirmoj dienos yra 
išrinktas į Kretingos apskričios 
valdybos narius ir todėl klaipė
diškių susirinkimuose negalės 
dalyvauti, pirmininku laikinai 
tapo išrinktas buvusia susivie
nijimo pirmininkas Baltrys. Iš
rinkus prezidiumą, buvo skai
tyta ir priimta pirmesnio susi
rinkimo tarimai. Toliams bu
vęs Direktorijos prezidentas 
Borkertas, o dabar esantis Klai
pėdos uosto direkcijos narys, 
davė platų ir gana turiningą 
pranešimų apie Klaipėdos uos
to laivų judėjimą. Esą Klaipė
dos uostas jau padare daug vi
sokių pagerinimų perkrovimui 
Krovinių iš laivo į gelžkelio va
gonus. Dabar statoma didelis 
ir moderniškais palankumais 
uosto cementinis kroviniams 
sandėlis. Klaipėdos uosto pir
mininkas inž. Naruševičius iš
vyko į Angliją susitarti su Lon
dono biznio ir valstybės atsto-

balu. Dabar netiesioginiu bil
du yra gąunama Lietuvoje Len
kijos anglys, kurios konkuruoja 
su Vokietijos anglimis. Nesenai 
Klaipėdoje atsidarė naujai į- 
rengta patkavų ir vinių dirbi
mo dirbtuvė, o taip pat ir vil
nonių audeklų audimo audiny- 
čia, kuri po biskį pradėjo dirb
ti. Tuo bodu ir Lietuvoje pa
lengva pramonė pradeda vysty
tis. šiais metais tapo nuo 
Sandkrugo užbaigtas volas, ku
ris apsaugoja nuo audrų laivų 
Įplaukimą į Klaipėdos uostą.

Lietuvos valdžia jau daug su
tvarkė apleistą ir pirmiaus Vo
kietijos priežiūroj buvusį Klai
pėdos uostą.

Dabar Klaipėdos uostas vei
kia pilniausioj tvarkoj ir duo
da Lietuvos valstybei naudos. 
Nors- Klaipėdos miesto vokiš
kas Seimelis stengiasi pakenkti 
uostui vystytis, bet uosto val
dyba tas visas kliūtis visuomet 
sėkmingai mokėjo prašalinti. 
Po Borkerto pranešimo dar bu
vo pakeltas klausimas kaslink 
lietuvių kalbos mokyklos. Buvo 
nusiskundimų iš tėvų pusės, 
kad lietuvių vaikus vokiečiai 
mokytojai nemokina gerai lie
tuvių -kalbos. Tam prižiūrėti 
tapo išrinkta apšvietos ir vai
kų mokymo komisija. IJetuvių 
patriarkas Martynas Jankus bu
vo užklaustas api(>- Pagėgių 
apskričio banką'.'^lairiame, kaip 
žinia, Klaipėdos krašto bankų 
turto peržiūrėjimo prisiekęs 
auditorius surado, kad d<'l pen- 

. kių metų nedarytos banko re
-vizijos kaž kur prapuolė iš ban- 
- ko vienas milionas ir penki 
išimtai tuksiančių (1,509,099) 
j litų, ir kad tų pinigų prapuoli
mas turi būti praneštas Lietu
vos centro valdžiai. Buvo val
dybos vario pranešimas, kad 
vi'iiv K'aipSdos krašte vokie- 

mokytojai neigia lietuvių 
vaikų mokymą. Ant vie- 

to ’. tapo išrinkta domisi ja iš 
trii • na’ių: dviejų'mokytojų ir 
vieno pašto iaiis. Tą komisiją 
susirinkimas igaliavo visur sek
ti vaikų švietimą ir pamokas 
lietuvių kalbos mokyklose ir 
rinkti faktus prieš mokytojus 
neigiančius lietuvių kalbą. Į’ 
vieno išstojusio valdybos nario 
pono Butkaus vietą rinkimai 
tapo atidėta kitam susirinki
mui.

Buvo daug raginimų, kad su
sivienijimo valdyba žiemos lai
ku surengtų dažninus naudin
gų nariams paskaitų, ką valdy
ba mielai pasižadėjo išpildyti. 
J uo susirinkimas ir užsibaigė.

Vilniaus Gedulo Dienos 
paminėjimas

vais dėl laivų su kroviniais 
transporto iš Anglijos per Klai
pėdos uostą. Tikimasi, kad bus 
iš to geros pasekmės, nes Lie
tuvos Klaipėdos uosto valdyba 
jau pirma kiek kartų buvo pa
kviesta anglų biznierių Londo
nan dėl darymo^jūrinės trans
porto sutarties gabenime pre
kių per Klaipėdos uostą. Bor
kertas taipgi pranešė, kad pra
dėtasis dar senosios Lietuvos 
valdios tiesti geležinkelis nuo

dirbamas iki užbaigimo, nes be 
to gelžkelio Klaipėda negali ge
rai išvystyti prekių pervežimą. 
Kadangi iš Lietuvos užsienin 
išvežami sėmenys, javai, linai 
eina daugiausiai per Klaipėdos 
uostą, tai iš centro / reikalinga 
turėti tiesų į Klaipėdą per 'Tel
šius geležinkelį. Dabartinis ge
ležinkelis daro didelę alkūnę ir 
nėra parankus išvystyti ant 
plačios skalės transporto perve
žamų prekių, kaip iš sovietų 
Rusijos, taip ir į sovietų Rusi
ją. Dabar Klaipėdoj sovietų 
valdžios ekonominis užsienių 
prekybos sindikatas stato uoste 
antrą milžiniško didumo kero
simo baką (tanką) ir sovietų 
žibalas čia Klaipėdoje konku
ruoja pigumu su Amerikos- ži-

IMPERFECT IN ORIGINAL

Paminėjimui 
Dienos l)r. 

kuris yra pats vil-

Spalių 9 d. “Ryto” viešbučio 
ietuvių k ii ubo salėje 7 vai. va
kare prisirinko gana skaitlin
gai klaipėdiškės poniškos ir pa
prastos lietuviškos publikos, 
kad paminėti tas liūdnas šešių 
lietų Vilniaus “praradimo” su
kaktuves, kuomet dvarponiu 
Pilsudskio pasiųstas Žulikovs- 
kis su savo gaujomis atėmė iš 
’ietuvių Vilnių. 
Vilniaus Gedulo 
Trukanas,
nietis, skaitė paskaitą apie Vil
niaus miesto istorinę praeitį 
nuo to laiko, kai Lietuvos ku
nigaikštis Gediminas, Vilniaus 
steigėjas, įsteigė 1323 m. Lie
tuvos sostinę. Prelegentas nuo 
lų senovės laikų iki šių dienų 
vaizdžiai nupiešė kokią reikš
mę Vilnius turėjo senovėje ir 
kokį vaidmenį Vilnius suvaidi
no lietuvių tautos gyvenime 
seninus, kuomet dar patys Lie
tuvos žmonės valdė savo šalį ir 
po to, kai kitataučiai lietuvius 
ir jų šalį buvb pavergę bei da
bar, kuomet vėla lietuvių tauta 
likosi išgelbėta nuo mirties. 
Prelegentas įrodė savo išvadžio
jimais, kad Vilnius bus iš len
kų atgautas ir kad Vilnius lie
tuvių kultūros centras buvo ir 
bus ateityje.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
lūs pasirinkimas Naujausių Macių - 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Ra<liolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų maginu. Ir vi 
sų kitų Namams reikmenų ir puušalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; J^eug 
vi mėnesiniai išmokėjimai

Dvi Didelės Krautuvės 
Įte PeopksJZraituiv Gnpontf

1922-32 So. Halsted Street 
l’rieČ 19th Plato

4177-83 Archer Avenue 
Kampan Itichinond Gi.

Baltijos Amerikos Linijos

Po daktaro Trūktino kalbos 
Klaipėdos gubernatorius Zai
kauskas padarė peržvalgą, kaip 
ir kokiu budu susitvėrė dabar
tinė nepriklausoma Lietuvos 
valstybė, nurodydamas, kiek 
Lietuva buvo nuvarginta iš vi
su pusių didžiojo karo ir kaip 
Lietuva neteko daugiau kaip 
pusę miškų. Karo metu tapo 
daugiau^ kaip šimtas tūkstan
čių namų sudeginta. Bet lietu
viams iškovojus nepriklausomy
bę ir savo tvarkų, palengva vis
kas atsistatydina, kyla Lietu
vos kultūra. Vilnius, 'Lietuvos 
sostinė bus atkovota iš lenkų. 
Po gubernatoriaus kalbos Vai
čiūno choras sudainavo keletą 
tai 'dienai pritaikintų dainelių. 
Su dainomis ir užsibaigė Vil
niaus Gedulo Dienos paminėji
mas.

♦ ♦ *

Tą patį vakarą šaulių Namo 
svetainėje Lietuvių Socialdemo
kratinio Jaunimo Organizacija 
“žiežirba” rengė vakarų su lo
jimu “Uošvė j namus, tylos 
nebus”, žiežirbininkai veikalų 
sulošė vidutiniai. Dainavo Klai- 
būdos Darbininkų choras, ku
ris susideda iš dviejų šimtų dai
nininkų. Sudainavo labai gerai. 
Taip pat dainavo choro kvarte
tai, sikstetai ir griežė darbinin
kų stygų orkestras. Muzikalis 
programas su pertraukomis nu
sitęsė iki dvyliktos valandos. 
Nuo dvyliktos prasidėjo links- 
noji dalis, tai yra įvairus šokiai, 
šokiai prasidėjo taip vėlai to
dėl, kada tų dieną buvo Vil
niaus Gedulo Diena. O kadangi 
“žiežirba” buvo nusisamdžiusi 
7-to pulko karinį orkestrą, tai 
adjutantas dėl Vilniaus- šventės 
iki 12 vai. nakties buvo prisa
kęs kareiviams nedalyvaut pa
silinksminimuose. Bet nežiūrint 
visokių kliūčių, visgi šokėjų 
prisirinko keli šimtai, ir vaka
ras žiežirbininkains pavyko vi
sais atžvilgiais; dar liks ir pel
no.

♦ ♦ ♦

NAUJIENOS, Chicago, III,

Ohven Nash iš Svvindon (Anglija). Ji laimėjo vaikų gražu
mo kontestą, kuris buvo laikomas Mariborough kolegijoj.

. Lietuvoje
Prasidėjo karo muziejuj kon- 

ceitai. Kas sekmadienis 4 vai. 
karo muziejuj įvyksta simfo
nijos koncertai. Publikos atsi
lanko be galo daug, kiek tik 
gali rūmuose tilpti.

Suėmė du komunistus. Pa
nevėžy politinė policija suėmė 
p. p. Gašką ir Tomašauską, 
pas kuriuos, padarius kratą, 
rasta daug komunistinės lite
ratūros ir inkriminuojančio 
susirašinėjimo. -

Vandens plotas. Dabar val
džios žinioj esančių upių ir eže
rų'plotus siekia 82,000 ha. Iš 
šio skaičiaus 45,000 ha buvo 
išnuomota ir už žuklavimą ligi 
rudens pabaigos surinkta dau
giau 110,(MM) litų.

Baigiami statyti Lietuvos 
banko rūmai Kaune, Maironio 
ir Duonelaičio gatvių kampe 
baigiami statyti milžiniški Lie
tuvoje Lietuvos banko rūmai, 
kurie bus dengti varine škarda. 
'Lačiau galutinus rūmų įrengi
mas bus atliktas sekančių me
tų lapkričio gruodžio mėn. 
Rūmų statyba atsieis 4 Va mil. 
litų (Vien tik sandėliu įrengi
mas kainuoja apie 800,000 li
tų).

f. • •. •
Rado mineralinio vandens 

šaltinį. Liškiavos valsčiuje ties 
Nemunu rasta suraus vandens 
šaltinis, kuris veržiasi iš po 
žemės sluoksnio po 110 kibirų 
per parą. Vanduo sūrūs, mels
vos spalvos, atsiduodu kiek ge
ležimi ir kiek šiltesnis, kaip 
paprastas. Virintas kiek keičia 
savo spalvą, bet surumo nuo
šimtis didėja ligi 70%,.

senas
Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien.

Nedaliomis uždaryta. 
3302 So. Union Avė. 

Kampas 12-tos Gatvės 
CHICAGO, ILL.

Valo, protina vyrų ir moterų 
drabužius.

Laivų Išplaukimai

"LITUJNIA" GRUOD. 23
"ĖSTOM" SAUSIO 11

Važiuokit visu keliu vandeniu 
j pačių 

KLAIPĖDĄ 
per laisvąjį Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėda 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181 

l’opuliariška ' turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vicnpus, 

$15 abipus. 
Taksai atskirtum 

žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
j bendrovę:

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

Nublankę, silpni, nervuoti, 
serganti žmonės dabar ga- 
♦ Ii surasti palengvinimu
Daktarai pradeda nusistebėti kas

dien, kad greitai tos gyduolės veikia, 
'l ai yra mokslinis prirengimas, speci
aliai sutaisytos dėl budavojimo krau
jo, nervų ir visos sistemos. Jos sutei
kia geležį dėl kraujo ir fosforą dėl 
nervų. Tos dvi gyduoles duodamos 
sykiu yra didelis budavojimas kraujo 
ir nervų, tiesiog paimto iš gamtos 
sandelio.

Tu nauja gyduolė, Nuga-Tone, taip
gi veikia gerai nuo neviršinimo, 
kraujy nubėgimų, rugštumų viduriuo
se, gaivos skaudėjimo, svaigulio ir 
užkietėjimo vidurių. Vartokite jas 
keletu dienų ir jus nusistebėsite kaip 
greitai jus pajusite geriau ir Jūsų 
sveikata pasitaisys. Jos suteiks jums 
ramų ir malonų miegų ir jus jausitės 
labai gerai iš ryto.

Jei jūsų daktaras dar neužrašė 
jums jų. nueikite, pas aptiekoriu ir 
nusipirkite butelį. Jos vadinasi 
Nuga-Tone. Jos turi pagelbėti ir už
ganėdinti Jumis arba jus gausite sa
vo pinigus atgal. Tuo budu jos yra 
visuomet perduodamos.

nokomehdr.oj.imo8, garantuojamos 
ir parduodamos pas visus aptieko- 
rius.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brandi dovana. ... ' \

Spalių 10 d. įvyko katalikų 
bažnyčios špitolės kambaryje 
Lietuvių Katalikų draugijos 
“Betanija” narių susirinkimas. 
Susirinkime buvo kokie du tu
zinai parapijom! su - parapijpn- 
koms. Draugijos pirmininkas, 
p. Macaitis, atidarė susirinki
mą. Buvo išrinktas tvarką 
vesti kokis tai kunigas kapelio
nas, kuris- Klaipėdos gimnazijoj 
dėsto tikybos pamokas. Tas ka
pe liūnas labai skundėsi, kad da
bartinė bolševikiškai socialde- 
mokratiškoji valdžia esanti dėl 
katalikų pavojinga, katalikus 
“persekiojanti”, laikraštis “Lie
tuvos Žinios” stačiai šmeižia 
katalikus ir tikėjimą, o Kristų 
vadina tiktai prakilniu ir gud
riu žmogum, bet nevadina Die
vu arba Dievo Sunum, kaip 
kad daro katalikai. Kapelionas 
ragino savo viernuosius neskai
tyti tų bolševikų laikraščių 
“Lietuvos žinių”, ale skaityti 
“Rytą”, -šaltinį”, “Vienybėm 
kitus kunigų leidžiamus laik
raščius. Po 'tos kapeliono įžan
ginės kalbos, Macaitis išdavė 
ra po t lą iš buvusio rugsėjo 27 
d. Kaune Rymo Katalikų suva
žiavo. Macaitis, delegatavęs 
nuo Klaipėdos lietuvių katalikų, 
papasakoja gana Įdomių dalykų 
apie katalikybes puolimą Lie
tuvoje. Esą amerikietis kuni
gas Kemėšis laikęs paskaitų, o 
tos paskaitos tema buvusi 
Apžvalga katalikų religijos 
Lietuvoje, kai krikščionys val
dė Lietuvą ir dabar, kai bedie; 
viai ją valdo. Girdi, dabartinė 
Lietuvos valdžia neįsileidžia į 
Lietuvą bažnytinių keleivių iš 
kitų šalių (o vienas katalikas 
man į ausį ir sako: “o kam tų 
dykaduonių iš Italijos mums 
reikia. Mes turime savo bedar
bius maitinti, o ne italijonus). 
Toliaus Macaitis tęsė savo pra
nešimą, kad Lietuvos- katalikų 
tikėjiniųi ateina labai sunkus 
laikai. Naujoji Lietuvos socia
listų valdžia norinti katalikų

bažnyčias atskirti nuo valsty
bės, norinti taip padaryti, kaip 
Amerikos Meksikoje kad socia
listas prezidentas kad padarė: 
išvijo visus dvasiškius iš svetur 
atkeliavusius mokyti žmones 
“doroš”. 'loji Meksikos valdžia 
esą visus kunigus paliko bo 
duonos kąsnio; atėmė nuo ku
nigų algas, atskyrė bažnyčią 
nuo valstybės. Toliaus Macaitis 
pranešė, kad suvažiavime ku
nigas Kemėšis skaitęs paskaitą 
temoje “Puolimas katalikų re
ligijos Lietuvoje.” Girdi, socia- 
listiškoji Lietuvos valdžia be
veik visoj Lietuvoj iš valdinin
kų įstaigų šalina nuo tarnystės 
visus katalikiškai nusistačiusius 
valdininkus, štai kad ir čia 
Klaipėdoje: “Betavijos” narį 
Krasauską nors nuo tarnystės 
nepašalino, bet perkelia Į Di
džiąją ^Lietuvą. O kaip ten iš
kels, tai gal ir visai nuo vietos 
pašalins. Ar, girdi, nebūtų ge
rai, kad mes čia susirinkusieji 
ponui Krasauskui užuojautos 
rezoliuciją išneštame ir luomi 
parodytumėm Lietuvos valdžiai,

vedėjo) vedamas, turėjo savo 
koncertą. Koncertas praėjo su 
geriausiu pasisekimu. Pilna sve
tainę buvo publikos. Mat, i Šim
kaus koncertus susirenka visa 
Klaipėdos vokiečių aristokrati
ja. Vokiečiai mėgsta konserva
torijos koncertus.

* ♦ ♦

Spalių 16 d. šaulių name Klai
pėdos Lietuvių Choras turėjo 
savo šventę, kurioje A. Vaičiū
no vedamas choras gerai atli
ko koncertinę dalį. Publika sa- 

»vo delnų plojimu choro neno
rėjo paleisti nuo scenos. Cho
rui sudainavus, buvo sulošta 
operetė “Kuprotas Oželis”. Po 
lošimui prasidėjo linksmoji da
lis, - šokiai, griežiant kariniam 
orkestrui.

Choro šventė labai pasisekė 
visais ątžvilgiais ir choristai la
bai patenkinti ir linksmi buvo, 
nes ant kitos pusės programų 
buvo išspausdinta visų choris
tų vardai pavardės ir visos tos 
dainos, kurias choras dainavo.

* * ♦

kad ji nedorai elgiasi.
Vienas iš susirinkusių pareiš

kė: Gerbiamieji, jus žinote, kad'1 
Krasauską iškėlė iš Klaipėdos į 
Lietuvos gelžkelių tarnybą ne 
valdžia. Klaipėdos gelžkelių dar
bininkų profesinė sąjunga rei
kalauju iš valdžios prašalinti 
Krasauskų, kaipo buvusį krikš
čioniškos darbo federacijos vei
kėją ir tederanti; laikraščio 
“Nrlzkelielis” redaktorių. O ta 
gelžkeliečių profesinė sąjunga 
jau turi kelis šimtus narių. Tai 
valdžia su tokia organizacija 
turi skaitytis. Kunigas Dani
liauskas: Ar lai ta organizacija 
eina prieš valdžią? Macaitis: 
Taip, ne tik kad valdžios ne
klauso, bet ir visur platina 
tarpe žmonių raudonas knygas. 
Tose knygose niekina kunigus 
ir Dievą. O dabartinė Lietuvos 
valdžia tokiai bedieviškai pro
pagandai labai pritaria. Toliau 
Macaitis pranešė, kad kuomet 
pasikeitė iš krikščioniškos j 
bedievišką Lietuvos valdžią, tai 
suvažiavimas nutarė daug dar
buotis, kad sustiprini katalikų 
veikimų visoj Lietuvoj, kad iš
laikius religijų. Kadangi dabar 
katalikams lokio sunkus laikai 
užėjo, vbiiir trūksta pinigų, tai 
dėl tu /trukumų suvažiavimas 
nutarė daug mažesnių katalikų 
laikraščių panaikinti, o steng
tis, kad visi skaitytų dienraštį 
“Rytą”, “Vienybę” ir “šaltinį”. 
Po Macaičio raporto susirinki
mas ir užsibaigė.

* ♦ ♦

Spalių 17 d. viešbučio “Ry
tas” svetainėje buvo Aukuro 
Knygyno apšvietus savaitės 
šventės pirmoji paskaita temo
je “lesamosios ir busimosios 
kultūros esmė”. Preligentu bu
vo Dr. Vydūnas. Paskaita buvo 
gana įdomi ir pamokinanti. Po 
paskaitos buvo rodomi gamtos 
grožės vaizdai Lietuvoje. Klau
sytis lekcijos buvo pilnutėlė sa
lė.

* $ «

Spalių 17, 7 vai. vakare Bnm- 
bulio valgykloje lietuvių social
demokratinio jaunimo “žiežir
ba” Klaipėdos kuopa laikė savo 
susirinkimą, šiame susirinkime 
no pasisekusio vakaro vėla nu
tarta statyti scenoje veikalą 
“Blindą”. Išrinkta nauja valdy
ba iš jaunų jaunikaičių ir pa
nelių, kuri pasižadėjo energin
gai šiame žiemos sezone dar
buotis, — patys šviestis ir ki
tus traukti prie mokslo ir ap
švietus, ypačiai jaunimą. O se
niai pasižadėjo' jauniesiems žie- 
žirbininkams padėti darbuotis, 
'lai buvo gana pavyzdingas su
sirinkimas.

»;< ♦ >:<

Nuo spalių 10 dienos per ke
letą dienų siautė Klaipėdos 
krašte jurų vėjas su lietum. 
Jurose žuvo keletas žvejų ir 
spirito šmugelninkų laivų. Spa
lių 18 d. iškrito pirmas šlapias 
sniegas. Sodiečiams padare

Santa Claus
dabar priima naujus na

rius į 1927 metų

KALĖDŲ KLIUBĄ 
“CHRISTMAS SAV

INOS CLUB”.

To Kliubo yra septyni 
Skyriai:

|H) 25c; 50c; $1.00; $2.00; $3.00; $5.00 ir $10.00 mokami kas savaitę. 
Mokant per 50 savaičių. jie sudaro sumas: $12 50; $25.00; $50.00; 
$100.00; $250.00 ir $500.00. ... .... . *>l

Yra tai lengviausia būdas pinigų sutaupiniinui!
Ateikite tuoj ir prisirašyk pats ir prirašyk savo vaikučius j 

KALftDŲ KLIUBĄ, lietuvių banke.

■BBOiBUiiiiiiMiiiiiiiMiiiimi 
Sveikata Brangiausias 

Turtas
Vartokite vidurių Kartaus Vyno, 

geriausiai sudrutina vidurius, nervus 
ir kraujo nusilpimą, tikrai pagelbsti 
ligoniams, kenčiantiems vidurių ne
smagumų kaipo: skaudėjimą po kru
tinės, vidurių užkietiejimu, skilvio 
nedirbimu, atsirūgimu, neturint ape
tito, galvos skaudėjimu, abelnai nuo 
visokių nesmagumų. Jaučiant pas sa
vo kokį nesmagumą, tuojaus varto
kite Salute Bitterj, jis pataiso ir žo
džiu sakant padaro sveiku. Salute 
yra pripažintas geriausia gyduole dėl 
žmogaus sveikatos per Washington, 
D- C. Galima gauti kožnoj aptiek o j, 
arba tiesiog reikalaukit iš dirbtuvės. 
Kaina $1.00 bonkai.

Salute Bitter Mfg. Co.
616 W. 3lst Street 4 * 

Chicago, III.
Boulevard 7351

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Spalio 14 d. šaulių name Klai
pėdos Konservatorijos mokinių 
simfonijos orkestras iš apie 60 
muzikantų, St. Šimkaus (buvu
sio Chicagos “Birutės” choro

strioko, kurių dar nenubaigtos 
nuo laukų kasti bulvės. Bet 
sniegas, ant žemės greitai pa
virto į vandenį. Tik kur-ne-kur 
ant stogų pasiliko baltuoti.x

SERGANTI ŽMONES
UNIVERSAL
STATE BANK
3252 So. Halsted St., 

Chicago, III.
SANTA CLAUS asmeniškai sveikina vaikus kas Utarninką, 

(antradienį) ir Subatą (šeštadienį) vakarais, ir teik ja prisirašusiems 
vaikams’ gražias dovaneles.

- ...................-, - J

- PIRKIT KALEOĮĮ DOVANAS
IŠ ANKSTO

Nelaukite paskutinių dienų su pirkimų Kalėdinių dovanų, nes 
turėsite mokėti brangiau šioj krautuvėj galite gauti didelį pasi
rinkimą auksinių daiktų, deimantų, laikrodėlių iš muzikališkų instru
mentų: pianų» grafonolų, smuikų, armonikų ir kitokių jstrunjentų. 
Pianų volelių su lietuviškoms gaidoms, didelis pasirinkimas.

Puikiausia dovana bus duodama kiekvienam atsilankiusiam.
Ateikite pas

JUOZĄ A, RIZGEN
3331 So. Halsted St.

M 1 1 1 - i
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MALT TONIC - EXTRA PALE 
' SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG’O
arba

Extra Pale Alaust

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko r.rba aptidkoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

f * »

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Jei jus turi4; sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo- 

Ž’au. Jei tos ligos nę- 
ius tinkamai išgydy

tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

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

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

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

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

Kampas Monroe S t., Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis, ir 
nubotomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Atsišaukit, Informacijos Dykai.

“OREMUS”
1) -’Oienius” garsi gjgluolė 
nuo šviežių ir Chroniškų Plau
čių ligų, kurį greitai ir pasek
mingai išgydo žeminus minė
tas liga*, kaip ve: Catharrą 
Plaučių, Užsišaldymą ir Ko
sulį. Bonkutė su prisiuntimu 
85c.
2) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo širdies ligų, kurį greitai 
ir pasekmingai išgydo že- 
miaus minėtas ligas, kaip ve: 
Palpitatio Cordis, tai yra per
tenkąs širdies mušimas, As- 
thma, tai yra dusulis. Praša
lina visus skausmus iš kruti
nės ir padaro žmogų sveiką ir 
linksmą. Bonkutė su prisiun
timu 65c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.--- ,-------------------- '
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Lietu vos “ Wallstryčio 
atstovas Chicagoj

A. Klimas
Pabaščiams verksmas ir 

dantų griežimas
Feljetoniukštis

Koksai trotkas, koki zgųba! 
Nor Įvest civilį šliubų...
Tokį vožiuj sakramentu

Vos sulauksi tik mesiedo,
4 Būdavo, šimtinės rieda... 

Tuoj nuo Jono ar Jokūbo 
Gauni šimtų užu šliubų.
Dabar valdžia cicilikų 
lai darys beveik už dyka... 

Toki vožną sakramentų 
Nori padaryt be cento.
Ei, jus Šmulkščiai ir Krupaučiai, 
Ko jus žiūrite, kaip jaučiai?
Galit patys būt be šliubo 
Bet supraskit musų zgubą.
Jus ten Seime iš tribūnų 
Leiskit tūkstančius perkūnų 
Tiems, kurie įvesti skuba 
Lietuvoj civilį šliubų.
Prikalbėki t Voldemarų...
Lai pamato, kų jis daro... 
Jei jis neliki klebonams, 
Tegul klauso nors Smetonos.
Prikalbėkit lenkų, žydą 
Lai pamato zgubą šitų, 
Lai pamato kiek ant galo 
Pridarys jie mums skandalo.
žodžiu, kurk i t nauja blokų 
Tą, kurie tik rėkti moka, 
Kurie stov’ ant fundamento 
šito vožno sakramento.

rojo, ale jums lieka daugiau 
šitų reikalų paremti. Jes, jes. 
Juk l>e šitokių vyrų musų tau
ta šventas Kazimieras jau 
nai butų prapuldęs, kaip 
pasakius jums.

Auką, auką ir dar aukų
O ko jus manote mes nori

me, kad ne aukų? Tik dur
niai, anot pranašo, Dievų kiki
na, mes jį turime remti auko
mis. Ale kų remti? Jeigu dar 
nesusipratote, tai štai imsiu ir 
visiems pasakysiu. Bet pirmiau 
noriu jus gerai sugraudinti, 
kaip sakoma. AtminkRe, kad 
drama liko be tėvo, o rimtasis 
menas be savo patrono, ale tė
vas dabar, kaip sakėme, yra 
geresnis tėvas. Ar dar nežino
te kas čia pasidarė? Na, tai 
įau dabar eikime kur priklau
so visiems eiti. Dalykas iš visų 
pusių labai paprastas, tik pa
klausykite visi:

Buvo drama ir jinai turėjo 
gerų tėvų; buvo rimtas menas 
ir jisai turėjo didelį patronų; 
ale drama paliko 
menas be patrono, 
kas pasidarę:

šis buvęs tėvas 
maino savo stonų,
čystatoje visą amželį- gyventi ir 
savo pasaukimo klausyti.

šis tėvas išsirutuiojo į 
sionierių, aha, ar dabar jau 
prantate? Ar žinote kam 
kos reikia siųsti? 
čiai, ar jau žinote? 
čia kas nežinos.

so
čia

be tėvo, o 
O dabar šit

dabar per-
prisižada

Norim juk ir mes gyventi: 
Neprileiskit mus prie zgul 
Žinot, jog iš sakramentu 
Pelningiausias yra šliubas.

ml- 
su- 
au- 

Na, vyru- 
Kur jau

Tautiečiai, tautietės, žemaitei 
ir aukštaičiai ir kiti

. Naujas misionierius
Drama be tėvo

irAnuo čėsu buvo galinga 
graži drama, ir jinai turėjo 
savo tikra tėvą. Ir dramai bu- * *

jos tėvas spyrius laikydavo ir 
rimtąjį meną aifkštyn keldavo. 
Ale viešpaties buvo tokia valia, 
!<:<<! drama paliko našlaitė; tė
vas atsisakė būti tėvu; drama 

apsiverkė ir viešai pasakė, joge! 
jinai dabar jau be tėvo; o me- 

rimlo paei

Padaužos padarė gerą pra
džių: padaužų gildos iždinin
kas pats vienas atidavė nauju
tėlį bašlikų; ilgus rubus pado
vanojo kiti geri žmonės; me
dinės klumpės jau atkeliauja iš 
pat Plungės. Rožančius,— kad 
ir ilgas —ne taip jau brangus, 
o kryžių novicijušas pats nusi
perka. Viskas tuo tarpu gal 
bus gerai, ale trūksta dar vieno 
labai svarbaus daikto.'

nas susirietė ir iš
darė ne rinitas.

Piotro Ku
dabai' iš

Dabar'nėra kam 
ruzo iinpersonuoti; 
Karuzo pasidarė Gelius, iš Ame
rikos Pirties—Genovaitė/ iš
garsių spyrių paliko tiktai pasi
kalbėjimai su dukaunomis asa- 
boms klebonijose. Ir visas svie
tas jau negirdi griausmingų 
žodžių apie rimtąjį menų.

Tik durniai Dievų kikina
pasakė pranašas-, o mu

sų buvęs dramos tėvas ne dur
nas: jišrii Dievą neniekina; 
klebonijose neblogas gyvenimas, 
o drama lai ieško tėvo. Ir mu
sų tėvas vistiek pasileka tėvu, 
bet kur kas geresniu tėvu. 
Dievo tokia valia, kad šitas tė
vas skelbtų Dievo žodį, vaikš
čiotų 
kom

Pantis ' ,
Dabar, broliai, viskas butų 

likta, kad ne tas pantis. 1 
liai, supraskite apie kokį pantį 
mes čia poriname: pantis, tai 
virvagalis, padarytas iš linų, 
paprastai ir iš pakulų, o lasai 
virvagalis visuose laikuose lai
ko misionieriaus živatų suri
šęs, kaip koks lankas alaus 
bačkos’ šulus. Ar aišku visiems?

į iit-
Bro-

ale musų misionieriaus 
pan- 
maz-

tai 
su

tu esi?
Taip

basas arba su lietuviš- 
klumpėm, apsivilktų ilgą 
užsidėtu tinkamų bašli

kų ir su pančiu persi j uostų. Ir 
viešpaties norus jau pildomi. O 
viešpatį juk galima laipsniuoti 
visokiais budais: parodant Go
bų, pikčcrius, pasikalbėjimuose 
su klebonais ir dar kitaip.

Broliai, pagelbėkite
Ir viskas eina gerai, taip

ž i va tas gan storas, už 
tis turi būti ilgokas 
gaiš ant abiejų galų.

Panti, panti, kur
Amerikoje pančio padaužoj ne
guli surasti.

Atsišaukimas į Lietuvos 
visuomenę

X

Tikrosios Lietuvos broliai ir 
sesutės lietuviai: ,

Prisiųskite mums ilgą ir sto
rų pantį, o jus savo tautai ge
rai pasitarnausite. Misionie
rius laukia ir dar negali pra
dėti misijų be pančio.

ta: sugriešijai, broli, tai Išsi- 
spaviedok, pasikalbėk su kle
benu, parodyk tinkamus pikče- 
rius,# pernakvok klebonijoj ir 
tu atgimsi,' 
ras. .les, tai 
kad no?

Ale dabar, 
visi begiate

kaip šventas Pel- 
jes, kas čia sakys,

broliai ir seserys, 
į pagalbą šitam 

naujai atgimusiam broliui. Pa- 
daužos prisidėjo kiek kuris no-

site genijui žūti tiktai dėl pan
čio? Ar-gi jau jus negalite at
siųsti į Ameriką gerų ilgų lie
tuviškų pantį? Atminkite, bro

liai, kiek mes jus rėmėme. Pri
siųskite pantį. Jeigu vienas 

‘padauža padovanojo gerų baš
likų, tai jus vieną ilgų pantį 
tikrai galite padovanoti.

Siųskite pantį padaužų dva
siškam vadovui, o jisai tų pan
tį tinkamai pašventinęs įteiks 
broliui misionieriui.

Didelė pastaba. Visų Lietu
vos laikraščių prašome šitų at
sišaukimą greitai perspausdin-

—Padauža Respublikos 
konsistorijos 

(parašas
nok retorinius,ncįskįutomas).

Padaužų reporteriui teko su
žinoti, kad šiomis dienomis lan-1 
kosi Cliieagoj Lietuvos “VVall-* 
stryčio” atstovas, p. Romanas. 
Jis jau yra aplankęs kitas mu
sų kolonijas, o dabar ir Chica- 
gon atvyko. Svarbiausias jo 
kelionės tikslas, kiek teko pa
tirti, yra platinimas Lietuvos 
“Wallstryčio” magazino vardu 
“Lietuvis”. Jam gerai tas dar
bas kol kas sekasi. Iki šiol po 
visų Amerikų bevažinėdamas 
jau užrašė kai kuriems pilie
čiams viso pus£ tuzino “Lietu
vio”.—P.

Klausimai, Atsakymai
Klaus. Kuomet žmogus 
'na skyle Įlenda, o per

per 
tris

išlenda?
Aatsak. Kai marškinius 

kasi.
Klaus. Kas per pietus 

reikalingiausia?
Atsak. Burna.
Klaus. Degtinė balta, bet kų 

ji pridaro įsigėrusiam?
Atsak. Raudonų nosį.
Klaus. Kodėl žmogus miego

damas knarkia?
Atsak. lTgi blusom nusibai- 

dyti.
Klaus. Kodėl rabinams leisti

na turėti žmonas?
Atsak. Todėl, kad žydės ne

sutinka būti davatkomis.
Klaus. Kokie gužučiai ir žie

mų pas mus palieka?
Atsak. Ugi tie.... kur mažus

vaikus neša.
Klaus. Kokie paukščiai žmo

gui naudingiausi?
Atsak. Kepti.
Klaus. tAr kalėdojant kunigui 

reikia siųsti arklius?
Atsak. Ne! Nes niekur šven

tame Rašte nėra parašyta: jo
kite, važiuokite, bet eikite po 
visą pasaulį ir skelbkite Dievo*

vel-

yra

Klaus. Ko geriausia užkąsti 
išgėrus alaus?

Atsak. Ledų, pųs> taip alus 
gali sugesti.

Klaus. Ponas redaktoriau, ar 
negalėtumei išaiškinti, kodėl 
rašant “Vilkas pagavo avį”, 
reikia “į” rašyti su uodegytę?

Atsak. Mat, tamsta, avis bu-

Klaus. Kas gi dar gali 
tuščioj kišenėj?

Atsak. Skylė. '

DVYLIKA LOPŠIŲ

būti

Vienibsodiečio jauna žmona, 
praėjus po vestuvių tik vienam 
mėnesiui, pagimdė kūdikį. Jos 
vyras nuvažiavo į miestų ir 
nupirko 12 lopšių. Grįždamas 
namo, susiliko vietini dvarinin
ką, kuris klausia ji:

—Kam gi tiek daug"pirkai

—Aš gi, ponuli, neturiu lai
ko kiekvienų kartų važiuoti 
miestan, jėi mano žmona gim
dys dvyliką kartų per metus.

—Kvaily, — tarė'jam dvari
ninkas, — jeigu dar tik mėnuo, 
kai vedei, tai ne tavo kūdikis.

Sodietis supykęs sako: 
ponas*. šiandien pirkai,
me, karvę, o už mėnesio ji 
siteliavo, tai nejaugi ponui 
tiktų, jei kas sakytų, kad 
liukas ne jūsų?

sakysi-
ap- 
pa- 
te-

SAVOTIŠKAS PAMOKSLAS

Vienas kunigas turėjo 
tį, sakant pamokslų, 
kumščiomis Į sakyklų, 
tarnauju mišioms dėl

papro- 
mušti 

Vaikai 
juoko 

kraštų
kelias vinis. Kunigas, įlipęs į 
sakykla, atsigrįžęs į altorių ir 
ėmė šauktis šventųjų pagalbos; 

--Maldauju jūsų pagalbos, 
šv. Juozapai ir šv. Pranciškau... 
(čia sudavė kumščiu į sakyk
los kraštų)...

—O kad jus velniai paiNitų, 
prakeikti išdykėliui, ,

PRIE VEIDO TINKA

Mariuk, ar ši skrybėle man 
pritinka?

—Iš užpakalio 
veido labui tinka...

tai ji prie

NaujųknygųišLietuvos-parduodamužpus^kamos
NUPIGINIMAS TĘSIS IKI GRUODŽIO-DEC. 25 D., 1926

“NAUJIENOS” daug knygų aplaikė iš Lietuvos — knygos įvairaus įvairiausios turinio, šitas* visas knygas mes parduodam už pusę kainos, 
jeigu pirksit? 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 muzikalius veikalus. Mes skatinam “NAUJIENŲ” skaitytojus atidžiai 
peržiūrėti čia esam; knygų sąrašų, o esam tikri, kad kiekvienas iš Jūsų atrasit daug sau reikalingų knygų. Taipgi Įurime priminti “NAUJIE
NŲ” skaitytojams, kad čia skelbiamų knygų turime kiekvieni pavadini mo tiktai po 20 egzempliorių. Reikalas kiekvienam pasirūpinti, kad 
įsigijus 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” didįjį ofisų. Prisiųsdami knygų užsakymų sykiu pažymėkite kurias knygas iš 

. kurių Locusų — vietų pasirikote.

Muzika

. 75 
.50 
..75 
. 50 
. 50 
. 75 
1.00 
1.75

67

Aš

Locus V
Gimdymo Slėpiniai — Vydūno, pus. 101 
Muravjevo Laikmetis — Klimo, pusi. 27

• šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi. 67.........................
Kaip gyventa musų senelių pronenelių — Lunkevičiaus. Su pa- 

veiksais .............................................................>............ . ........ .
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp. — Naruševičius, pusi. 31 ... 
Vokiečių Kurybų — Prof. Heinemano, pusi. 287 ...f.........................
Kovo 20 Diena — šerno. Su paveikslais, pusi. 139 .....................
Laukuose ir Pievose — Vegnerio. Su* paveikslais, pusi. 119 ......
50 Pamokų iš gamtos mokslų — Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 ............................................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija — Janulaičio, pusi. 218 ... 
Mažosios IJetuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveiksais, 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 ..................................................................     35
Bolševizmas ir Socialdemokratija — Bauer, pusi. 141 .....   40
Auklėjimo Mokykla — Jurgino, pusi. 99 .............................   40

Locus VII
Apysakos, Pasakos, Legendos — Geresni 

Musų Radėjų 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 i....................
Vaišganto raštai — daug įvairių skaitymų, pfusl. 224 .......
Sulaukė — Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ..... ............. .
Rambyno Tėvynė — Rusecko, pusi. 64 ..................... .........

Locus VIII '
Bludas— Dobilo, pusi. 428 ................................................................. 1.75
Pajudinkime Žemę vyrai, pusi. 116 ............?....................................... 60
Putino — Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 ..................  1.00
Putino — Kunigaikštis Zvainys ir dar ap^e 100 kitų jo , eilių, 

puslapių 217 .................................... '.........
Marikė — Vargšo, pusi. 60 ......................... .........................................
Dykumose ir Giriose — Sinkevičiaus, pusi. 416 (2 tomai) ...........
šimtas Apysakų —t Schmito. Su paveikslais, pusi. 136 ................
Lietuvos Giriose ir Vytauto- Sūnus — Buracevska, misi. 161 .........
Sunkiausiais Laikais — Rucevičis, pusi. 188 .......... .
Septynetas Pakartųjų — Andrejevo, pusi. 56 ....2......... .................
Kada Rauda Sįela — Vaideličtė, pusi. 123.......... . .................—....
Mano Poilsis — Mašioto, pusi. 63 ..........
Gera Galva — Žemaitės, pusi. 40 .............
Bramizmo Stebuklai — Gotjes, pusi. 77 .. 
Devynios Pasakos — Giedriaus, pusi. 81 ..

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

veikslais ..,..............................
Žiema ir Vasara — Mašiot. Su paveikslais, pusi. 31 ...........-.......
Mano Dovanelė — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 29...................
Medelis Plačiašakis — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50...... ......
Krinlai, 50 ............................. .............................................................. .....................................................
l.akštingula — Šalčiaus. Su paveikslais, pusi. 28 ....................... ...
IŠ Prūsų Lietuvos Gyvenimo — Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68.............. >....................................... r....................
Gamtos Pasakos — šalčiaus. Su paveikslais, pusk 42 ................
Pasakėlė — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 .v....-................... ..
Įvairus Apsakymėliai — Biliūno, pusi. 64 ..............-................ .......
Kaulo Kimeklio — Pasakos, pusi. 82................  -........................
Kas Teisybė, Tat ne melas — Aišbės, pusi. 63..... ..........................
Padangėse — Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 ...................................
Karo Takas — Reido, pusi. 190 ............................... ........... ...............
J Laisvę — Rusecko, pusi. 32 ................................... ...........................
Biliūno raštai, pusi. 143 ........................................... ................ x........
Žydrasis Paukštelis — Metcrlinko, pusi. 55 ....... ............................
Jurų švyturis — Sikevičlaus, pusi. 39 ..................-...........................
Apie Lietuvių Senovę — Mašiotas, pusi. 47 .....-............................
Pasakos — Tolstojaus, pusi. 39 ..........................................................
Tdys Pasakos — Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 ...................
Kdturi Draugai —i Evaldo, pusi. 54 ...................................................

' Locus X
Gramatikos, Vadovėliai, Žodynai ir šiaip 

Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Rekalui
Lietuvių Kalbos Gramatika — Rygiškių Jono, pusi. 280 ...............  1.50
Lietuvių Kalbos Gramatika Damijonaičio, pusi. 166 ................  80

‘ .............................. 3.00
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MUZIKALfiS DAINOS A. BAčIULIO 
5 — Dainos — vyrų ir merginti kvartetams .................... -.............

Oi Dainos — solo arba duetai ...........................................................
žvaigždutė ir aušta rytas — duetas...................................................
Oi Laisvė — mišram kvartetui arba korui ...... ..............................
Piemenėlis — duetas ............................................ . ............................
Myliu — mišram kvartetui arba korui ............................................
Audra Prieš Dienų —1 solo ........t............................,...........................
Nakturnas — duetas ..........................................................................

MUZIKALŪS DAINOS L. EREMINO
Muzikalus dainos įvairiems balsams. Vienoje apdarytoje 
knygoje ...............................................     1.50

MUZIKALfiS DAINOS KELPŠO 
toli nuleista ................................. ‘................................

Eisiu j girelę ir ui, ui, dievė ................... ..........................
A s per ges Me .........................................................................
Aš pas tėvelį ir Močiutę mano ..........................................
Mergvakario daina ir Tėveljv tėveli ..................................
Močiutė miego noriu ir Ei varge, varge ..........................

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

MUZIKALfiS DAINOS M. PETRAUSKO 
Saulelė Raudona .............. .\.......... ........................................
Jojau Diena ...........................................................................

MUZIKALŪS DAINOS ST, ŠIMKAUS* 
Ne dėl tavęs aš mergelė ..................................................... .
Sunku man gyventi ...................... .......................................
Lopšinė .................. ................................................................
Era mano brangi ..................<...............................................
Pamylėjau' vakar .......................................................................
Gailesčio Giesmė ....................................................................
Važiavau diena ir vai žydėk balta obelėle .......................
šių nedėlėlę — 4 mišriems balsams ...................................
Vai kad aš jojau ir šėriau žirgelį ...................................
Kareivių daina — vyrų korui ..............................................
Vai tu žirge, žirge ir Pe tamsių naktelę.......................... .

Musų Teatrui
Teatrų sezonas jau prasidėjo . Teatralės draugijos ičško tinka

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

i 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 .................................

k Locus II
Tėvyškė — Vydūno, pus. 52 ...............................................
Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 ...........
Žvaigždžių Takai — Vydūno, pusi. 56 ..............................
Ragana — Vydūno, pusi. 40................................................
Vergai ir Didikai — Vydtfho, pusi. 126 ........ ...... ...........
Musų Laimėjimas — Vydūno, pusi. 48..............................
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai, pusi. 23 
Mano Taurė — Vaičiūno, pusi. 124 ..................................
Gyvenimas — Feldmano, pusi. 147 .............. ...................
Pančiai — Pačkaukaitės. (Komedija) ......... .....................
Rytų Svečias — Puidos, pusi. 56 (Komedija) ...............
Stepai — Puidos. Komedija, pusi. 60 ............................
Komedijos — Čiurlionienės, pusi. 155 ..............................
Nugalėtojai — Merė. Komedija, pusi. 69 ......................
Milda Meilės Deivė — Vaičiūno, pusi. 67 ......................

----- Kvito**, ptiul. 127 .................... ... ............................ ............ ..... ............ .

■ - Locus III
Dainų Dainos ir Dainelės

Čia yru dainos bei eilės visų musų geriausių dainų, pertat, verta 
šių dainų ,visiems dainų mylėtojams įsigyti. 
Brėkšta — M. Vaitkuas, pusi. 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, vasarų ir rudenį—. Liudo Giros, pusi. 144 ....
Eilaraščiai — Kazio Binkio, pusi. 50 .............................. 1...............
Saulė ir Smiltys — Balio Sruogos, pusi. 156...................................
Deivė iš ežero — Balio Sruogos, pusi. 31 .......................................
Tėvynės Keliais — Lhidos Giros, pusi. 04 .................... :.................
Vasaros šnekos — Tyrų Duktės, pusi. 82 ................  u..
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. 23n ...................................................... 1.50

Locus IV
Mokslines, Istorinės ir Šiaip Įvairaus
- Turinio Knygos

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia esamas 
knygas, o nėra abejonių, kad susirasti sau 
šiame surašė. . 
Slaptingoji žmogaus Didybė — Vydūno, pusi. 
Dainos Keliais — Biržiškos, pusi. 114 .............
Lietuvos — Lenkų Ginčas — P. Vileišis, pusi. 
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. I 
Lietuvių Senovės Bruožai — Klimo, pusi. 169 
Pasikalbėjimus Apie Dangų ir Žemę. Su paveikslais......................
Mirtis ir Kas Toliau? Viduno, pusi. 48 ...................l..........................
Žemė — Lunkevičiaus. Su paveikslais, pusi. 48 ..............................
Kaip susirinkimus kviesti, .vesti ir tt., pusi. 46 ..............................
Žmonijos Kelias — Vydūno, pusi. 52 ................................................ .
Laiškai Vartotojams — M. Cheisinp, pusi. 35 ..................................
Lietuvos Ūkis — Rimkos, pusi. 133 ................ .....................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos Paveiksluota, pusi. 85........... .......
Lietuvos Žodis — Tumo, pusi. 64 ................... ......................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitetą 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. Moulen

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

vpikslais) .....................................................................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimdi Vagnerio, pusi., 188 (su pa

veikslais) ....................... .................... ........... ...i......................i  75
^Lietuvos Žemės valdymo isterija — Klimo, pusi. 65.... .............  40

/ y * PINIGUS Ų£ PASIRINKTAS KNYGAS

1739 SOUTH HALSTED STREET,

KOI. 1OO ...........................................................

Liudo Giros, pusi. 144
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Mašioto, pusi. 43, su pa-
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Dvi dalis, pusi. 542Vargo Mokykla — Jablonskio.
•Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis 1, pusi. 180 — 90 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis 11, pusi. 319 1.50 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis III, pusi. 280 
Lietuvių Kalbos Žodynas — Būgos, pusi. 80 ................ ................
Aritmetikos Uždavinynas — Mašioto. Dvi darys, pusi. 177 .......
Aritmetika — Busilo. 5 dalys, pusi. 5254............................... „....
Aritmetikos Teorija — Smetonos, pusi. 139 .... ...............................

Locus XII
Mokslines 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 ............................................Z..................
Dainavos Senų žmonių padavimai —Krėvės, pusi. 152 ...............
Dykūnuose ir giriose — H. Sinkevičiaus, misi. 419 (2 dalys) .......
Lietuva Paveiksluose — 60 atviručių. Tinkamos rašyti j draugus 
Vilniaus Albumas ......................................... ............... .........................

1.50 
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3.75 
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Locus XI ,
Paveikslai

RAFAEL1S, jo biografija ir 10 jo garsiųjų paveikslų. Paveikslai 
valsuoti. Kaina .....  :................................................ $2.00

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

MALONĖKITE SIUSTI SEKAMU ADRESU:

CHICAGO. ILLINOIS
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SPECIALIS ŠVENTĖMS

IB H Roleliai, Uždangalas, 1
Ra ■ wB mM I kuoliukas, ''Repukas Nr R I Boa ■ dėl Muzikos rolelių

VR |V A R Roleliai, Uždangalas, 
R R g DR aJS 9 Suoliukai, Šėpukas 
■R R R B 1^9 R dėl Muzikos rolių

SPARDAVIMAS
PIANŲ IR GRAMAFONŲ
• . . • * • k ' t < H *

Gerai žinomas “Super” Grojiklis, metaliniu 
mechanizmu, kaip parodoma paveikslėly— 

taipgi yra įskaitomas i šj išpardavimą

WEAVER GROJIKLIS PIANAS

Gražaus riešutinio užbaigimo.
25 metams garantuotas, 

dirbtuvės demonstracija $395
Suoliukas, šėpųtė, Roleliai ir Uždangalas

Specialis Išpardavimas dėl Švenčiui
88 notų Grojiklis Pianas
100 muzikos rolelių .

Uždangalas, Suoliukas, Šėputė dėl Rolių

88 notų Johnson A 4 A r* 
Grojiklis, vartotas, \ I nh 
$1.75 į savaitę. V I UU

Biskį vartotas gro-A 4 Ar 
jiklis pianas, $1.5ojk Į M-K 
į savaitę. <|F I VU

labai Pigios Kainos už “Baby Grand 
$285 - $395 - $535

>NU«

GRAŽUS M. SCHULTZ
GROJIKLIS dl f <fl A 

Naujausio modelio — ga- VA 111 
rantuotas, Roleliai, Uždan- mU I II 

galas, Suoliukas 7 w

DIDELIS PASIRINKIMAS DEL ŠVEN
ČIU IR KITŲ DIENU ROLELIŲ Q. R. S., 

U. S. IR KITOKIU
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DEL ŠVENČIU NUSIPIRKIT 

ŠEPUTĘ DEL ROLIŲ 
SPECIALUS KAINOS

. $25 vertės tik ....... $15.
$42.50 vertės tik ...........  $33.50
$52.50 vertės tik............. $38.50

Lengvais išmokėjimais

FONOGRAFAS

UPRIGHT

derinusio išdirbinio, 
stiprus motoras, gro 
ja keliolikai rekor
dų, specialė kaina

Virš augščiau minėty fonogra- 
fij, turime didelį* pasirinkimą

• ■ 19

kity—kainos labai žemos 
Lengvais išmokėjimais.

CONSOLE FONOGRAFAS

l^abai gerai pa
dirbtos — pa
tiks kiekvie
nam, labai ge
ro balso, kaina 

'tik

REIGHARDT PIANO CO
■ J

Krautuvė Atdara Vakarais

.«SS

1311 Milwaukee Avė.,- Prie Paulina St


