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Lenkai susirūpinę dėl 
Vokiečių pasisekimų

Saukia “šlapiųjŲ” senato 
riti pasitarimą

Nors Lenkija turi didžiau 
šią kariuomenę

XII. 15. 
(dem., N. 
“šlapiuo- 

kovai už

WASHTNGT()NAS, 
— Senatorius Edge 
Y.) ėmė organizuoti 
sius” senato narius
prohibicijos modifikavimą. Jis 
pakvietė dvidešimt žinomų 
“šlapių” senatorių dalyvauti 
tuo reikalu šaukiamo] konfe
rencijoj. •

Senatorius Edge organizuoja 
kolegas prieššlapius 

prohibiciją
Morokkos maištininkai 

sumušę ispanus

Lenkai susirūpinę vokiečiu Lenkai turi didžiausią cen 
pasisekimu Genevoj tro Europoj armiją

'i anži- 
Ispani-

įtaria, kad Bėdinas, atsiekęs 
taikos vakaruose, pradėsiąs1 
agresingą politiką rytuose

Bendros Lenkijos karo jėgos 
siekia 400,900 ginkluotų vy
rų ir oficierų

LONDONAS, XII.
Renteiio pranešimas b 
ro, Morokkoj, sako, kad 
jos kariuomenės skyrius, ope
ruojąs prieš Benį Gorfet gimi
nės maištininkus Morokkoj, 
buvęs netikėtai sukilėlių už
kluptas. Kautynėse ispanai 
praradę daug kareivių ir amu
nicijos.

VABŠUVA, XII. 15. 
daliniu paskelbimu, 
šiandie turi regularinc

Ofi-
Lenkija 
armiją 

179,000

VARŠUVA, XIL 15. — Var
šuvos laikraščiai, ’kalbėdjairi 
apie pertraktacijas dėl Vokie
tijos nusiginklavimo, sako, kad iš 258,095 kareivių ir
Vokietija turėjus pasisekimo oficierų. Laivynas turi 236 ofi-

Lenkijos cierus ir 2,124 laivyno karei- 
. ivius.
Robot- Armija ir laivynas 1927 me-

Įspėja nevarto! žvakių 
Kalėdų eglaitėms

Rummiijc princo Karolio apleista žmona, Ilclcn

Burmistras ir 32 kiti tapo 
inkriminuoti

Kaltinami dėl $2,000,000 vertės 
svaigalų šmugelio

NEW YORKAS, XII. 15.
Šiandie buvo inkriminuoti tris
dešimt trys asmenys, tarp jų 
Edge\vater, N. J., burmistras 
ir policijos viršininkas, vienas 

'federalinis muitų inspektorius 
ir vienas New Yorko jūrių poli
cijos seržantas. Visi kaltinami 
kaipo sąmokslininkai, kurie 
prieš keletą mėnesių pargabeno 
iš garlaivio Eker į Edgevvater 

• 2,000,000 dolerių vertės svai
giųjų gėrimų.

Sako, kad burmistras Wissel 
gavęs už tai iš butlegeriu 50,- 
000 dolerių, 
ei y 20,000 dolerių.

Lietuvos žinios
Teismas nubaudė 

Alytaus fašistą 
Balevičių

Mokytojas Kaltenis gavo 2 sa
vaites arešto ir 200 litų pa
baudos

Genevoj daugiausiai 
lėšomis.

Socialistų laikraštis
nik vedamajame ,straipsny pa- tais Lenkijai pareis 613 milio-
reiškia nuomonę, kad Vokieti- nų zlotų arba 76U» miliono do- 
jos politika buvus užtikrinti 
sau taiką vakarų sienose, idant 
galėtų pradėti stiprią ir apgre- 
singą politiką rytų sienose. 
Tai, pasak Robotniko, Vokieti
ja parodžius ne tik Karaliau
čiaus, Kuestrino •
fortifikacijomis, bet ir savo 
ekonomine politika.

Ix?nkų spauda . rodo didelio 
susirūpinimo tuo, kad didžio
sios valstybės uzurpuojančios 
sau vietas Tautų Sąjungos ta
ryboj. Nors Francija paro
džius savo lojalumą Lenkijai, centralinėj Europoj, 
vis tik negalį but nė kalbos 
apie palikimą Paryžiui ginti 
Iz^nkų interesus.

lerių.

KAUNAS, XI. 25. [Lž]. — 
Alytaus apskiities II nuovados 
Taikos teisėjas lapkričio 24 d.

• išnagrinėjo bylą apie Joną 
Lumbį, Bronių Balevičių, stud. 
Jurgį Baltenį, Leoną Bujanau-

; ską ir liaudies mokytoją Ksa
verą Pruselaitį, kaltinamus dėl 
platinimo fašistinių 
mų.

T ’ 1 Mokytojas Ksav.Low- .pripažintas kaltu ir
2 savaitėm arešto

. . pabaudos.

Pruselaitis 
nubaustas 

ir 299 litų
• i i i pabaudos. Neišsigalint sumo-

N< Y, streikuojančiu klok- ^ėti 200 •* ti*,ės išsMfti* Q dar 2 savaites arešto.
meikeriy riaušės

o seržantas

• Byla dėl Br. Balevičiaus ir 
Jurgio Baltenio, neatvykus J. 
Balteniui ir nesant žinių, ar 
įteikta jam pakvietimas, atidė
ta.

Lumbis ir Bujanauskas de- 
ilai įrodymu stokos' išteisinti.

NEW YORKAS, XII. 15. — 
Apie porą tūkstančių streikuo
jančių siuvėjų, komunistų se
kėjų, vakar bandė suruošti yst- 
saidėj (east side) demonstraci
ją prieš žydų dienraštį For- 
waid, bet buvo policijos išsklai
dyti. Policininkų burini besi
artinant riaušininkai pasveiki
no juos supuvusais vaisiais ir 
daržovėmis. Penki vyrai ir de- * 
simt moterų buvo areštuota.

SPRINGF1ELD, III., XII. 15, 
Valstijos gaisrų maišalas 

John G. Gumbe? išleido vėl įs
pėjimą žmonėms, kad per atei
nančias žiemos šventes — Ka
lėdas, Naujus Metus — nevar
totų jokių žvakių žvakelių, ne- 

e, dirbtinėse 
ir tt. žibini 
yra užginta, 

_______ __  „ T dažnai atsi- 
Lie--tinka gaisrų ir nelaimių. Eglai- 

linija. tems etc. vietoj Žvakučių gali 
but vartojamos tam tikros ele
ktrinės lemputės.

licįjos jėgos, kurios, Pilsuds 
kio patvarkymu, tapo visai m i 
ritarizuotos; .neįeina į juos nė \ oJėse, languose 
specialiais militaiinis koipu-Joias žvakučių 

ir (Kogano sas, kurs saugo Lenkijos Rusi-tkadangi nuo jų 
sieną ir Lenkijos 

demarkacijos 
daiktkn paėmus, 

- ginkluotos 
400,000 vyrų, 
budu Lenkija

jos 
tuvos

.jėgos

turi di-

kuri po 
karaliaus Ferdinand mirties, ko gira, gali likti Rumunijos regen
tu, kol jos penkių metų sūnūs paaugės.

fraucuzij Briand dėl Nebe- Kantoniečiy kariuomene
lio taikos dovanos paėmė Hančau

Atsisakęs dovaną priimti, 
ji nebusianti padalinta tarp 
jo ir Strescmanne

jei šiaurės generolų, bandančių 
priešintis kantoniečiams, jė
gos dyla

įspėjimas dėl lipdymo 
pašalinių ženklelių 

ant laiškų

Susisiekimo formalumų 
palengvinimai tarp 
Lietuvos ir Latvijos

ilel sąmokslas prieš Ispa 
nijos valdovus

LONIX)N.AS, XII. 15.—Pra
neša, kad Ispanijos žvalgyba 
susekus naują sąmokslą prieš 
karalių Alfonsą ir diktatorių 
Primo de Riverą. Trylika są
mokslininkų anarčhistų buvę 
areštuota.

400,000 svetimšalių nori 
franciizais

but

PARYŽIUS, XII. 15. —Dau
giau kaip 400,000 svetimšalių 
pareiškė noro tapti Franci jos 
piliečiais.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
. PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

kų 
siekia

Tuo 
džiausią ginkluotą armiją visoj

Jos armi
ja yra' keturis kartus didesnė 
už Vokietijos, nors ji turi tik 
30,000,000 gyventojų, tuo tar-1 
pu kai Vokietija turi daugiau 
kaip 00,000,000 gyventojų.

Lenkų armija 
stipresne už sovietų 
'Pieša, Rusija 
frontan 
čių, bet 
neturi 
pabūklų.

Akivaizdoj lokių milžiniškų 
Lenkijos karo pajėgų, Vokieti
jos tvirtovių svarbumas 
pasieniu, dėl kurių 
skundžiasi, yra tik 
litariniai ekspertai 
nors’ Vokietija, be 
žengus Versalės sutarties sąly
gas, padidindama betoninių 
rusių skaičių apie Karaliaučių, 
GJogauą, Lotzeną ir Kuestriną, 
tečiau jų militaiinė vertė esan
ti zero. Gerai šarvuota armi
ja, norėdama, galinti tokių ru
sių įsteigti per dvideširtit ke
turias valandas, bet jie galį 
but lengvai sunaikinti per daug 
trumpesnį laiką, atsižvelgiant 
į milžinišką artilerijos ir avia
cijos ardomųjų, palukių pržan- 
gą-

Vyras gali gert, kiek tik 
jis nori, sako teismas

dovaną 
reikalui 
vienam,

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

TORONTO. Ont, XII. I* 
šioj provincijoj vyras turi tci- 

jsės gerti, kada tik jis nori, 
(taip išsprendė Ontaiio piovin- 
Įcijos aukščiausias teismas, pa- 
įtvirtindamas žemesniojo teismo 

Viktorijos 
iii pastatyti |Langienės byloje prieš savo vy- 

milžiniška vyrų skai- 
ji menkai ginkluota, 
naujoviškiausių karo

yri daug
Rusijos. | nuosprendį pilietės

rytų 
Lenkai taip 
iliuzija. Mi- 

sako, kad 
abejo, per-

Arti 6 milionų svarų ka
lakutienos šaldyklose
WASHINGT()NAS, XII. 15. 

— žiemos šventėms kalakutie
nos ir kitokios paukštienos ne
stokos
turi perkamųjų, 
departamentas 
bar šaldyklose 
750,000 svarų 
giau, ne kad
pačiu metu. Gruodžio 1 d. ka
lakutų šaldyklose buvo 5,907,-

niekam, t. y. kas tik 
Agrikultūros 

skelbia, kad da- 
esą sukrauta 
kalakutų dau- 

buvo pernai tuo

rą, Jerome Langą.
Langienė skundė savo vyrą 

dėl žiaurumo, sakydama, kad 
nuolatos buvęs girtas. Teismas 
betgi Langą išteisino, pareikš
damas,. Langienei: “Tai 
nė koks žiaurumas, šioj 
vincijoj kiekvienas vyras 
teises pasigerti, kada t! 
nori, kad ir kas diena.”

PARYŽIUS, XIl.i 15. — Už
sienių minisleris Briand vakar 
pareiškė, kad Nobelio 
už nuopelnus taikos 
buvus pasiūlyta jam
bet jis atsisakęs, pranešdamas, 
kad jis sutiksiąs priimti tik 
tąja sąlyga, jei dovana busianti 
padalinta tarp jo ir Vokietijos 
užsienių ministerio Streseman- 
no.

“Stresemannas kilniai dar
bavos taikai”, 
“Jam ir reikia 
nę nuopelnų 
buvo atsiekta

pasakė Briand. 
pripažinti didės- ventojų 
dalį už tai. kas 
Genevoj.

. ŠANHAJUS, Kinai, XII. 15. 
— Kantoniečių kariuomenė, 
pasak gautų pranešimų, paė
mus Uančau miestą Čekiango 
provincijoj.

Uančau miesto paėmimas ro
do, kad kantoniečių jėgos, ko
vojančios prieš šiaurės Kinų 
generolus,' padarė dar stambų 
žingsnį priekin. Uančau yra 
didelis miestas, apie ICO mylių 
į pietų vakarus nuo šanhajaus. 
turįs apie

WASHINGTONAS, XII.
— Pašto departamentas įspėja 
žmones, kad ant laiškų, siun
čiamų į užsienius, Raudonojo 
Kryžiaus ar kitokių Kalėdinių 
ženklelių nelipdytų toj konver- 
to pusėj, kur rašoma adresas. 
Tą daryti giha tarptautinės 
paštų sąjungos legulecijos.

Fergusonienė susimilo 
dar 26 kaliniams

800 tūkstančiu gv-

vadas, gen. Sun 
baigiamas kanto-

nėra 
p ro- 
turi

i
6 cilinderių “fliverių” 

Fordas nedirbsiąs
DETROIT, Mich., XII. 15.- 

Fordo Motor kompanija išsiun 
tinėjo visiems Fordo automo 
bilių prekiautojams ir agen 
tams laiškus, kuriuose pranc 
ša, kad jokių naujų Fordo mo 
dėlių nė naujų automobilių ne 
busią įvesta, taipjau kad jo 
kių naujų šešių cilinderių auto 
mobilių neplanuojama diibti.

NUSIŽUDĖ VIENĄ UŽMUŠĘS 
ANTRĄ SUŽALOJĘS

WATERLOO, Que., XII. 15. 
— Užmušęs aukštąjį konstabe- 
lį Jean Mesierą ir sužalojęs 
šerifo sūnų C. Jamiesoną, kal
vis W. Delorme nusišovė, už
sibarikadavęs Brooks viešbučio 
kambary, kame jis buvo apsi
stojęs.

šiauriečių 
Fra n- čuanfanas,

cija tuii pripažinti jį kaip tik-piečių stumti iš Čekiango pro- 
rą ir nuoširdų Francijos Vo- vincijos, bando įsitvirtinti Ka- 
kietijos susiartinimo darbuoto
ją. Be gerų santykių
Francijos ir Vokietijos taikos 
Europoj negalėtų I 
susiartinimas jau nebėra vien 
mano , geidavimas, jis virto 
man religija, mano mistiškuo-1 
j u credo.”

šingo apielinkėj, tečiau jo jė- 
tarp gos nuolatos dyla.

imti, šitoks Naujam paštui Chicago j

GELEŽINKELIS | MON
BLANĄ

CIIAM()NIX, Fi uncija, XII. 
Vakar buvo formaliai 

atidarytas aukščiausias pasau
ly* kabelio geležinkelis — gele
žinkelis į Monblano (Mont 
Blanc) kalno viršūnę, siekiąs 
2590.9 metrų (8500 pėdų) auk
štumos.

15.

Chicagal ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja: ,

Bendrai gražu ir netaip šal
ta ; pusėtinas ir stiprokas va
karų vėjas.

Vakar temperatūros buvo
„ 4 . minimum, 7 vai. ryte, — 3°,Britų seimo atostogos . . . J, Jmaksimum, 4 vTd. po p., 10° F.

statyti skiriama 
$12,000,000

WASHINGTONAS, XII.
— Iš asignuotų 150 milionų 
dolerių naujiems paštų trobe
siams statyti arba seniems jų 
triobesiams praplėsti įvairiuose 
Jungtinių Valstijų miestuose, 
Chicagos naujam pašto triobe- 
siui 
000

pastatyti skiriama 12,000, 
dolerių.

NE VIENA ROMA BUVO ŽĄ- 
SŲ IŠGELBĖTA

BUCIIARESTAS, XII. 15. — 
Už išgelbėjimą Krajovos kaimo 
nuo žlugimo ugny, būrys žą
sų, kurios turėjo but ; paplau
tos Kalėdoms, gavo amnestiją 
iki Naujų Metų.

Naktį vienas ūkininkas buvo 
prižadintas nepaprastai garsiu 
ir neramiu žąsų gagėjimu kirk- 
Sėjimu. Atsikėlęs jis nubėgo į 
diendaržį žiūrėti. Pažvelgęs į tą 
pusę, į kurią žąsys kirksėdamos 
tiesė savo kaklus, šeimininkai 
pamatė kylančią/liepsną iš vie-

LONDONAS, XII. 15. —Par- . šiandie saulė teka 7:11, lei-no atokesnio ūkininko trioboa. 
Mėnuo Jis tuojau*sukėlė kaimo žmo

nes, ir gaisras buvo užgesytas.
lamento posėdžiai šiandie buvo dįiasi. 4:20 valandą, 
paliauti iki vasario 8. leidžiasi 4:08 vai. ryto.

AUSTIN, Texas, XII. 
Gubernatorius “Mama” 
sonienė vakar dovanojo' Baus
mę dar dvidešimt • šešiems ka
liniams. Be to ji žada daug ka
linių amnestuoti Kalėdoms.

RYGA, XI. 25. (Elta). — 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
geležinkelių policijos viršininkų 
pasitarime, knis įvyko lapkri
čio 23 d. tartasi dėl kai kurių 
palengvinimų tarpusavio susi- 
siekmo. Pripažinta, n kad tiks
liau butu Latvijos Lietuvos pa
sienio stotyse pasų kontrolę 
daryti ne atskirai, bet bendiai 
Lietuvos ir Latvijos policinin
kams. Nutarta prašyti geležin
kelių valdybą sutrumpinti už
sienių (raukinių stovėjimo lai
ką Meilinėj ir Jonišky. Pagei
dautina, kad muito valdinin
kai darytų kontrolę kartu su 
geležinkelių policija. Kreiptina 
ypatingo dėmesio geležinkelio 
darbuotojų auklėjimui ir dis
ciplinai. Kaimynių valstybių 
geležinkelių policija tu ii gauti 

‘ Fergu- galimybę veltui naudotis tele
fonu.

Ex-kaizeris serga
DOORNAS, Olandija, 

15. — Buvęs Vokiečių kaizeris 
Vilhelmas Hohenzollernas su
sirgo influenza.

XII.

Paskutinis
Priminimas

KALINYS PASIKORĖ

GREEN BAY, Wis., XII. 15.
Raymond Ducat, Ž3 metų, 

pasikorė kauntėrf kalėjime, pa
sidaręs virvę- iš suplėšytos pa
klodės. Jis buvo patekęs ka
lėjimai! už apiplėšimą kelių 
prekių vagonų.

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 smagumų 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 paštų, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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Kas Dedas Lietuvoj
Brof. E. Volteris

Kauno Miesto Muziejus
L“l. L.”] Mintį steigti Kau

no miesto muziejų yra iškėlęs 
pulk. E. Golyškinas, dovanoda
mas 1897 m. miesto savivaldy
bei didelf paleontologijos ko
lekciją. loji kolekcija yra su
daryta iš Kauno fortų ir vaiz
duoja Vielinę priešvatinę su
akmenėjusią fauną ir florų. Vei
kiai Kauno muziejėlis pradėjo 
didėti, daugiausia dovanomis. 
Iš didesnių dovanotojų reikia 
paminėti p. Bukauskas ir pra
lotas Rodavičius. .Pirmasis do
vanojo mineralogijos ir numiz
matikos kolekciją, o antrasis 
— nemažą, daugiausia Kauka
ze surinklą, mineralogijos ko
lekciją. t

Iš pradžių Kauno muziejus 
buvo Rotušės rūmuose, vasaros 
vakarų kampe esančiame kam
bary. ši virta veikiai pasidarė 

ankšta. Tada miesto taryba pa-

dailės dalykų reikėtų dar išsta- 
yti dideli seni paveikslai, ku- 
ligaikštienės Magdalenos Rad
vilienės dovanoti.

Del vietos stokos taip pat 
labai sustumti ir ne visi išsta
tyti daiktai iš numizmatikos 
ir liaudies kultūros skyrių. 
Liaudies kultūros skyriuje di
džiausia dovana yra p. .lušky- 
tės žiurstai ir kiti daiktai.

Reikia tikėtis, kad šis sky
rius dar padidės. Musų 
publikos Prezidento dr. 
niaus
klausimų lapas apie 
naminius audinius ir 
nėtas visiems pradžios 
lų mokytojams-. Jei ši
butu nors iš dalies atsakyta ir 
butų atsiųsta pavyzdžių, tai at
sirastų daug medžiagos pažinti 
lietuvių raštams ir dailės sko
niui.

Reikia pasakyti, kad muzie
jus yra labai plačiai užsimojęs. 
Jame

Res- 
Gri- 

iniciatyva yra išdirbtas 
lietuvių

mokyk- 
ankieta

užuomazgos net at- 
specialiams muzie-

vedė muziejui esančių prie Ro- Į; 
tušės savo namų 
Tuose namuose 
paštas, o vėliau 
komanda, 
metais 
Kauną, 
jo

anksčiau buvo 
— ugniagesių 

Tarp ko kita 1859 
pravažiuodamas pro

tuose namuose nakvo- 
Bismarkas, žymus Vokieti-

šituose namuose pradėjo dar 
1 motis pakviestas 
Tadas Daugirdas, 
da dar padidėjo
kolekcijomis. Labai dideles ko
lekcijas, kaip girdėti, muzie-

vedėju a. a. 
Muziejus ta
urei leologi jos

lyga, kad miesto savivaldybė 
duotų jam prie muziejaus bu-* • • * • • tą ir mokėtų algą, šios žinios 
dar nėra patikrintos, ir tų daik
tų nuosavybės klausimas dar 
tebėr nagrinėjamas. Aiškių do
kumentinių įrodymų apie savo 

daug pasidarba-palikimą šis
Ves Lietuves
ras nepaliko. Mirė jis 1919 m.
miesto muziejuje.

Po jo mirties liko niekam

jams. c.ia 
ir dailės, 
liaudies 
raštu. Tk

ii' numizmatikos, ir 
kultūros, ir senovės

Latvijos lietuviai
RYGA, 16, XI [Elta]. Pas

kutiniojo gyventojų surašinė
jimo daviniais, Latvijoj gyvena 
23,192 lietuviai. Tačiau nema
ža žmonių vartoja namie lie
tuvių kalbą, tuo tarpu pasiva
dino latviais arba lenkais. To
dėl yra pagrindo manyti, kad 
iš tikrųjų lietuvių skaičius sie
kia 25,000.

Daugiausia lietuvių gyvena 
Rygoj, kur priskaitoma 8,718 

Jų 3,501 vyrai ir 5,244 
Vidžemėj gyvena 575 
Kurše 3,962, Žem-

lietuviai, 
moterys, 
lietuviai,

Miestuos, 
skaičius 

Liepojoj
paskirstomas
2.637, Min-
Daugpily —

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIU IR VISADOS

Camel—didžiausis tabako žodis visu laikų
NIEKAD rūkymo istorijoj nebuvo tokio 
cigarete kaip Camel. Jokis kitas cigaretas 
nebuvo taip maloniai sutinkamas tiekose 
milionų namų.

Kada Camels pasirodė pasauly jie sutvėrė 
visai naują jausmą v.žganedinimo ir pasiten
kinimo rūkyme. Miliūnai kurie išbandė^ 
visus, kurie gerai galėtų mokėti brangiau, 
ruko tik Camels.

Camel yra pasaulio numylėtas cigaretas. 
Camel remia didesnis skaičius pirkėjų negu 
bilc kitas cigaretas turėjo. Kode!? Dėlto 
kad Camels susideda iš parinkčiausių augi-

namu Turkiškų ir Amerikoniškų tabakų. 
Dėlto kad Camels niekad'nenuvargina sko
nio ir niekad nepalieka cigaretinio atsida
vimo. Didžiausia tabako organizacija pa
sauly sudeda viršiausį j šitą vieną cigaretę.

Jei norite labiausia prisirpusio minkštumo 
kokis kada nors paėjo iš cigarete, pabandy
kite Camels. Nežiūrint kiek jus sutinkate 
mokėti, jus šiame garsiame paairukymo 
rasite kiekvieną puikią ypatybę kuries kada 
nors ieškojote cigarete.

Gamei!

R. J. REYNOLDS TOBACCO C O M P A N Y, W I N S T.O N . S A L 2 M, N. C

Didelis pasirinkimas au
ksiniu daiktu laikrodėliu, 
deimantų, pianų, radio, 
phonografų, rakandų, už 
žemiausių kainų ir ant 
išmokejimy.

JOS. F. SUDRIK 
Pianų Krautuvė

3417-21 So.HalstedSt 
Chicago

Tel. Boulevard 4705
Pearl Queen
CONGERTINOS

geriausių kon-

Visi susipratę darbininkai ir darbo inteligentai SKAITO 
Lietuvos Socialdemokratų kovos organų

Yra 
ta ir 

ccrtinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turjme visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Parsiųskite musų 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

rusu 603, Vokiečių 
gudų «—- 97. estų 8, ki- 
92. Rygoj Lietuvos pilie* 
yra 6,189, jų lietuvių —

980,
266, 
tų 
eių

Amerikos 
oficialinių NAUJOS KNYGOS

GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE
VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..................................... : $2.50

1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........   $1.50

Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .............   $3*00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ................. ..........................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................... ..... ............  ■.....  55c
Namų darbai, naminė sųskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

V \ - T, wT -

tuvių 
laip: 
tau jo j 
309, Bauskėj — 119, Ventspily
— 132, Rygos pajūry 65, 
Sluokoj - 35. Daugiausia lie
tuvių gyvena Žemgali joj. At
skiromis apskritimis lietuviai 

Ilukšio apskrity —

vičiaus daiktai, atvežti 
žų 1918 met. Visi šie 
buvo a. a. Daugirdo bute, 
įnirus, visus tuos daiktus pa-į gyvena: 
ėmė savo žinion muziejaus di-į3,.>74, Mintaujos 
rektoriaus padėjėjas. Perimda
mas muziejų 
torius prof. Volteris šių 
tų neperėmė. Visuomenė 
juos nieko nežinojo, nes 
ziejuj jie nebuvo išstatyti. Prof.

• Volteris, matydamas didelę pa
veikslų vertę, paėmė juos Į mu
ziejaus globą ir išstatė atski- 220, 
rame, tam tikslui atremontuo
tame ~ kambary, sudarydamas 
atskira dailės skvriu. Dabar 
lankančioji visuomenė gali gė
rėtis Rubenso “Nukryžiuotuo- ’ 
ju” Grocbolskio “Mergelės gal
vele”, Hoiouitzo gr. Potockiais, 
Kosako ir kitų dailės kuriniais. 
Žinoma, vieta yra per maža, ir 
todėl dar daug brangių daiktų 
stovi visuomenei nematomu. Iš

iš Bir- 
daiktai

Jam I

2,749, Baus-
1,784, Jekabpilio

dabartinis direk- 1.496, Tukumo

kaip

nes

k86,
Lašu *

laik- Lukšto apskrity yra 10 
apie irią, kurs gyvena daugiau 
mu-'po 100 lietuvių. Akmistos

108, Kalkunų 882, Bebrė- 
141, Dėmėnės — 167, 

senės 169, Kurciemo
307, Pradės — 

111, Stellės
253, Šventos — 93. Kituos vals
čiuos gyvena po 30 50 lietu
viu.€

Liepojos apskr. gyvena 3,142 
lietuviai, Daugavpilio — 721. 
Lietuves piliečių Latvijoj yra 
14,061, jų vyrų 6,644, moterų 

7,120. Iš to skaičiaus lietu-

1,799. lenkų latvių

GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ DOVANAS X
PAS C. I. GURIN

Brighton Music and Jewclry Store
4216 Archer Avenue

Tel. Lafayette 8617 I
Čia yra didelis pasirinkimas auk- I 
sinių daiktų, deimantų ir visokių j 
muzikališkų instrumentų: kainos 
yra prieinamos dėl visų. 1
Pianai, Victrolos, Radio ir Voleliai 
dėl Player Pianų ir Rekordai di
džiausiame pasirinkime.

Musų kainos yra pigiausios ir tavoras garantuotas^

/Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Žlh STREET
Tel. Kedzie 8902

* 3514-16 Roosevelt Rd.
S Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.
mC tibii A 1 * f

2,857, jų lietuvių 1,496, Žem- 
galijoj — 3,505, jų lietuvių

SENIAI PEŠASI

LIUDVINAVAS, Mariampo- 
lės apsk. Kad pešasi pasigėrę 
nesubrendę žmonės, tai da to 
dar maža galima stebėtis. Bet 
kada susipeša suaugę ūkinin
ką, jau visiems padaro gardaus

Reti syečiai
Kauni' apsilankė 

kongreso knygyno 
dokumentų skyriaus
prof. čilds. Jis tarėsi su musų 
valdžios Įstaigomis dėl oficiali
nių leidinių pasikeitimo. Be to, 
Kaune lankėsi žinoma anglų 
filantrope ledy Pedžet. šios po
nios rupesniu seniau Lietuvoj 
buvo suorganizuota vaikų glo
bojimo Įstaiga. Viešnia aplan
kė kelias vaikų globojimo Įstai
gas ir Čiurlionienės galeriją.

juoko.

Mariampolės jomarkekauše 
ūkininkai Botyrius ir Stepona
vičius, parvažiavę i Liudvinavą, 
užėjo i “žaliąjį klubą” kaip čia 
vadina, pas gerąją Mariutę,> ir 
čioJiai dar pasidrūtinę, taip su- 
sirovė, kad vos subėgusiems 
buvo galima perskirti.

Keikia pažymėti, kad Boly- 
rius yra Ūkininkų Sąjungos 
pirmininkas, o Steponavičius 
tos pačios sąjungos šulas ir
.steigėjas.

' Matyli, jau Ūkininkų sąjun- 
l^'’ga visiškai išsigimė.
tyfc*1 —Pašešupis.
H. ---------—

Anso Bruožio 50 m. sukaktu
vės. Klaipėdos krašto lietuvių 
visuomene šiomis dienomis mi
nėjo Anso Bruožio, veiklaus 
Klaipėdos krašto visuomenės 
darbuotojo 50 metų sukaktu
ves. P. Bruožis yra plačiai ži
nomas ne tik Mažosios, bet ir 
Didžiosios Lietuvos žmonėms, 
kaip nenuilstamas kovotojas už 
tautinį atgimimą ir krašto sa
varankiškumą.

Tikrina uždraustus Amerikos 
leidinius. Vidaus reikalų minis
terijoj tikrinami uždrausti sa
vo laiku įvežti i Lietuvą Ame
rikos ir kitų kraštų lietuvių lei
diniai. Nuo kai kurių leidinių, 
manoma, draudimas bus nuim
tas.

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

193 Grand

PASIBAIGĖ NEMUNO TYRI
NĖJIMO DARBAI

| Kauną griže plentų ir van
dens kelių valdybos Nemuno ty
rinėjimo partija, kuri nuo pa
vasario ištyrė Nemuną nuo Kau
no'iki Birštono.

Mažiau geriau degtinės *
Nuo šių metų pradžios. ligi 

rugsėjo t d- valstybines degti
nės ir spirito parduota už 27,- 
981,731 litų 
laiku—už
nes pard. sumažėjimas 
ma 
šių vynų, kurio gamyba pasku
tiniu metu smarkiau pakilo.

Radio mokestis. Susisiekimo 
ministerija paruošė radio abo
nentams mokesčio ist. projek- 
;a. Numatoma tiems abonen
tams, kurie turės kaitinamą 
pi iimtuvą su lemputėmis — 
(>O litu p*r metus, o 
tiems (detektoriniams) 
tai metams. Mokestis 
bus mokėti keturiais 
notų ketvirčiais.

papras-*

galima 
atvejais

o peiliai tuo pat 
29,602,258 H. Degti- 

liškina- 
tuo, kad žmonės gerią vai-

Veiver. mok. sem. sukaktu
vės. šiemet sukako 60 metų 
nuo Veiverių mokytojų sepii- 
narijos įsteigimo. Sukaktuvėms 
paminėti išrinkta komitetas iš 
penkių asmenų, kuriam paves
ta ateinančių metų birželio me
nesį sušaukti visų šia seminari
ją baigusių suvažiavimą.

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

“NAUJOJI

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

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

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

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

GADYNĖ” deda politinio gyvenimo ir darbininkų kovos
apžvalgas.

“NAUJOJI GADYNĖ” karts nuo karto duoda turiningų moksleivių 
žaizdrhiinkų priedų. “Žaizdras”,.

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

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

“NAUJOJI GADYNE” prie kiekvieno numerio duos atskirai gražiu- 
me popiery po vienų atvaizdų žymesniųjų socializmo veikėjų ir 
mokslininkų fotografijų.

“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja metams 10 litų, pusei metų 6 litai, 
3 mėn. — 3 lit., 1 mėn. — 1 lit. Amerikoje kaina metams 
2 doleriai.
UŽSAKYKI! GIMINĖMS IK PATYS UŽSISAKYK1T

* Adresas:

KAUNAS KĘSTUČIO 40, 
Naujai Gadynei

• I

Kultūra No

GLOBĖ FURNHURE &, 
UPMOLSTERING CO.
6637 So. Halsted St.

Garsinki ties “ Naujienose”

įdomi kopija. Kaina tik 
45c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.



NAUJIENOS, Chicago, IJ1

I

•i

KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind. Oetioit, Mich<

Gruodžio 5 d. įvyko SLA. 185 
kuopus priešmetinis susirinki-1 
mas. Susirinkimas buvo šauk-; 
tas atvirutėmis, bet narių atsi-i 
lankė neperdaugiausia. 'Svar-i

šių melų nesutikimas kaikurių 
kuopos narių su valdyba. Bet 
šis susirinkimas kur kas l.uvc
ramesnis ir visi svarstė daly
kus šaltai. Tarp kit-ko išrinkt' 
naują valdybą dėl ateinačių

narius: pirmininku— Steponai 
Barzdys, vice-pirmininku Juo 
zas Poreikis Jin. raštininką— 
Stanislava Kulienė, užrašų ra?

ninku - Antanas 
crganizalorium

Turkev irius
oras Kolas

revizoriai
Ko’as ir. f. l\es;ns, maršalka— 
p. Laučienė.

'luru. sy kiu ' iv pasidžiaugti 
busiančia Vhldyba. Visi yra rim 
t i ir darbštus nariai, o taipg 
dideli patriotai SLA. organiz 
eijos. Po rinkimų busianti

ištarė keletą žodiių i visus 
rius
n si

Uznr.i; 
r visu

u".

k p. ir

s a ik

merai atgal 
1 jus stoti p 
tu laiku su

Del vaidu 
kentėti ir S

mc uirmi

l:uv<

ku

ll)

r 
j 
k 
r

185 b 
t erė i

185 k p. šiar.K prie

nutarė atsimesti n»

neturėti.ko bendra su juo
Dpb n- galima 

185 - kuopoje ram; 
meilijus ir aš gal 
me. nes po susirinkimo visi bu
vo draugiški: vieni džiaugėsi 
išlaikę valdyboi vietas rav<

tiems ir 
dari imtis 
vilos SU

na ją valdybą paša’ 
kę naują ir leve' 
vū rankas vieni k 
nrieiTii'li’i.i l-.rirli”

—Alvenas.

Plymcsiith, Pa
I.apkričio 28 d„ 2 vai. p< 

piet, buvo laikomas mėnesini 
siksirinkimas Lietuvių l.aisv 
Kapinių Bendrovės, 10 l'err;

Iš raportu pasirodė, kad lupk

laidotos. širmo 
pat duota 3 lotai ir 
nųjų sumokėjo už 
šiame susirinkime

siisirinkim

lotus. Vis 
pinigų su 

rinkta $lflS.ro Taipgi nutart: 
kad butų šaukiami per laikraš 
č'us h tų savininkai ant gruc 
džio 2(> d., nes ta dieną bus me 
tinis susirinkimas ir viršinink' 
rinkimas sekantiems metams. 
Taipgi bus ir naujos konstitu 
eijos skaitymas ir kėlimas lo
tų kainos. Taigi paskutinė pro-

jn Motų bus daug augštesnf 
kaina už lotus. Tad pa‘geidauja
ma, kad kurie yra užsisakę lo 
tns. o dar neišmokėję, ‘kad se 
kančiam susirinkime užsimokė
tų pilnai.

tad lotų savininkai ir pirkė
jai nepamirškite aukščiau mi
nėtos dienos, bet skaitlingai su 
sirinkite, nes bus daug svi^zn 
tarimu kuriu čia dar nepami
nėta. Susirinkimas bus papras
toj svetainėj ir paprastu laiku.

Fin. sekr. St. Žukauskas. ,

’ ietuvon — 
užrašykite savo Kimi 
nėms ir pažįstamk'ins 
NAUJIENAS. - Lietu 
vos žmones Amerikon

:4a.

aMusii mieste ramti gyventi, 
bet*1101811111. kad darbai apsi
stojo ir mažai žmonių dirba. 
)aug atvažiuoja iš kitų miestų 
nu laimes čia ieškoti, net jos 

neradę .vėl gryšta liūdni atgal.

kratus) ir Ičmijo ar kas ne
duos skundą prieš jį Generalei 

vbai. Maltiniai, 
is nedavė ir Hil

manas nieko nesako, tai įsi- 
„rasinę;; Važiuoja tolyn- -ųr jau 
nuvažiavo gana toli. Tas. turi 
būt ių sustabdyta, nes Uni.pl nė- 
a jokia partija; “Darbas” ne- 

•a l’iomimistų-orgtuias. Paskuti
ni,-o “D.” N. iš 8-nių puslapių 

vnijos reikalams pašvęsta ma
nau kaii) 3-ys. Daugiau 
kap 3-ya. pus’apiai pa-

l’ni jos
ir prašyti, kad Vilijos pinigais 
leidžiamas laikršatis neturėtų 
kiršyti vienų darbininkų su ki
nis. šaly to, tą darbą gali da- 
yli ir pavieniai Unijos nariai, 

o jis pasiliks hė pasekmių.

Pruseikai, matomai, 
ei abelnai komunistų 
aug daugiau rupi 
Vma’.gaineitų Unijos. 
)'s 
a:

reikalai 
nei kad 
Paskuti-

GYVENIMAS
MėneHiniN zurnulaH

Antanas žymontas 
RedaktoriuR-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. IIL 

Tel. Boulevard 3669
TSmykit! Gyvenimo antrame nu
meryje pradčfdu talpinti niekur 
dar nespausdintą Žemaites apysa
ką — “Prakilni Meilė”; — tai tie
siog širdį veriantys vaizdai. Užsi
rašyk it tuojau Gyvenimą, kad ne- 
praleistumėt tos apysakos.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS 
Registruota Akušerė

Hifiurineni reikaluo.se patamau- 
n Minuose arba ligonbutyje. Mo

stam* ir merginome patarimu* 
.utttiksiu veltui. Valandos nuo 2 
ai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki- 

>am laike pagal sutarti),

120 So. Richmond Street

Mrs. MICHKIE /ICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

Tel. Yards 1119

vienos
Mote-nžnyčios neva bazaras. 

vT's traukia viena už 
'Ud.ą gerti narni neles. 
' g'ažu, kad dagi bažnvčio:

oki pavyzdi gauna vaikui 
ui'io čia pat salėj bėginėja.
‘ėię i I) izarą jų tėvai yra na
rdomi ir tada paleidžiami na

giKata’ikai tankiai

ai.
jei

r blaivai auklėjami. Bei galiu 
'tikrinti, kad tokių da’yku be 
’cvių vaikai nemato. Nestebė
jai tad, kad tarp karštų ka- 

bkn tiek daur visokiu muš- 
’niu būna, o ir girti jų vai 
ai užpuldinėia žmones. Andai 
’ie net šventoriaus durą karš- 

supjausi"

laikraščiuDetroite lietuvių
nemažai kitu mieste 

tik rašyt o jų-k e ręs
tai nėra. Tad niekas 
an e katnhku darbus

■'e*'iv

jie manosi 
jie vieni \

geriausi i 
gerai dar'

•‘p r be s parari 
> neoraus, ii 
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jos komitetu

sifauks I 1 
i net ir pa 
nė no nic'u 
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n
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fis’. pusiau politinio—nei šio 
kio, nei tokio mišinio. Gry 
linas Unijos reikalams »neduo

imi puse vietos;-o botg’
”:a Unijos organas i V Unijc* 
nnigais leidžiamas. Ta8 gali 
Uti labai lengvai sustabdyt^ 
’askutiniii 3-jų numerius rei 

kia išversti anglų kalbon ta?
iet.'.s, kur šmeižiama ir visaii 

'andoma diskredituoti socialia 
uis judėjimas abelnai, o Lie 

uv( s sočiai, deni. ypatinga’ 
Vertimas su originalais reiki’ 
msiąsti Unijos prez. S. Hilma 
u’. No. 15 Union S<|. N. Y 1 
'arratęs Hilmanas turinį pasku-
niu 3-jų N. Pruseikai duos 
na4arimų” ir tas bus sustabdy 
a.

Man rodos, kad šitą dari' 
riausia galėtų atlikti LSS 
d. Kcm., užprotestuojan'

duokite

ai

sovietai, sovietui ir sovie- 
Bodes, kad “D.” virto gry- 

sevietų. organu. Nežiūrint 
kad jis ir laka iš Amalga-

eitų Unijos bliudo, bet ko- 
'Unistų reika’ams rodo daug 
ugiau energijos- ir duoda dau- 

iau vietos nei kad Unijos rei
dams. šitokis Pruseikos bim- 
'rejimas neprives prie nieko 
°ro. Nekcmunistiirai Uniios 
trini turės kelti balsą lietu- 

•ų skyriuose; iš to kils ergeliai, 
amini ir visokios suirutės, 
’nijos viršininkai, o taip-pat 
• Pruseika gerai žino kas per 
įtvėrimai yra tie komunistai ir 
’ek žalos pridarė pačiai Amal- 
įmeitų Unijai. Pereitais įtie
ks Ne\v Yorke nei vieno su
rinkimo nebuvo galima aUai- 
vti be policijos apsaugos nuo 
nmumstinįų chuliganų. Gi 
ais metais- Unijos organai pa- 
’ončia pusę vietos komunjstų 
'kalams.—A. P. Serbas. i

Kainos skelbiamos šiame pagarsinime yra naujai 
Papigintos, nesenai nustatytos.

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

| metus išeis 12 knygų

Patyrusi gydytoja ir akušėrč 
Naprapate

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street '

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0318
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nuomones Redakcija .teatsako]

r ■ *W I ———nr^R——M—fc-

Pruseika įsismagino
Kliaučiai, ar jus matote, kad 

asų oi ganas “Darbas” pavirto 
.ceialistų šmeižimo lapu? O 
aip neturėtų būti! Keletas nu- 
erių atgal Pruseika bandė tik 
o biskį kabinėti socialistus (o 
l iausią Lietuvos socialdemo-
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Apsimokės jums ieškoti tik šį vardą ant veido INGERSOLL.
___ Jia reiškia garantuotą laiko laikymą.

APSIDRAUSK!

$ 10,000 A=. POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dcpt.

1739 Sb. Halsted St., Chicago, Iii.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku

.\š dal ar e-u N ujimų si a ty-o as ir sui’n 
ku būti pvr metu.' laibo

Aš dabar sumoku uį prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.
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LIETUVOS PREZIDENTAS — DR. KAZYS GRINIUS
; e e e e e •

b e e e e •

60 METŲ GIMIMO DIENOS SUKAKTUVĖS 
e • v • e * e

DR. K. GRINIAUS GYVENIMAS
• • e e e •

LIETUVOS DEMOKRATIJOS KOVOTOJAS 
JR VADAS

Ryto, gruodžio 17 d., Chicagos lietuviai rengia iškil
mę pagerbimui Lietuvos respublikos prezidento, Dr. Ka
ziui Griniaus, kuriam sukanka 60 metų amžiaus ir 35 me
tai visuomeninio darbo.

Manome, kad toje iškilmėje dalyvaus visi Lietuvos 
demokratijos rėmėjai, nes Dr. K. Grinius yrą pripažintas 
josios vadas ir kovotojas.

\ _____ __ .

Kaune nesenai tapo išleista “Varpo” rinkinys, pa
švęstas Dr. K. Griniaus jubilejui. Tenai paduodama se 
kančių žinių apie jo gyvenimų:

Gimė Dr. Kazys Grinius 1866 metais gruodžio 17 d 
Selemos Budos kaime (tuomet Gudelių valse. Pilviškių 
parapijos, dabar Sasnavos vals. ir parapijos). Griniaus 
tėvai buvo susilaukę 13 vaikų, iš kurių 9 užaugo ir 7 dai 
tebegyvena. Lauko tėvai turėjo 30 margų koloniją ir 4' 
margus durpyno su šilaine skyrium už 2 kilometrų.

Kazys Grinius augo, kaip visi kaimiečių vaikai — 
ganė kiaules ir karves, padėdavo dirbti namų darbus 
Išėjęs pradžios mokslą, įstojo 1879 metais į Mariampolė. 
gimnaziją, kurią pabaigęs nuvyko Maskvon medicinoj 
mokytis. Pabaigęs universitetą 1893 m., kurį laiką tarna 
vo, kaipo gydytojas, Kaspijos juroj, vienai garlaivių drau 
gijai. Mat, tuomet siautė cholerą, tai laivai turėdavo lai 
kyt gydytojus.

Nuo vasario mėn. 1894 m. Dr. K. Grinius apsigyve 
no Mariampolėj. Tenai jisai vedė žmoną, Joaną-Domini 
ką Pavalkiutę, ir persikėlė į Virbalį, paskui j Naumiest 
(Paprūsėje), iš kur turėjo išsikraustyti Dr. Bagdanavi 
čius, žandarų susektas, kaipo “litvomanas”. Naumiestyje 
Grinius beveik kasdien suseidavo su Dr. V. Kudirka, re 
dagavusiu “Varpą”.

1898 ni. žandarai privertė išsikraustyti iš Pilviški 
Dr. St. Matulaitį. Tuomet tenai apsigyveno Dr. K. Gri 
nius; bet už keleto metų, apleidęs Pilviškius, jisai vėl at 
sikraustė į Mariampolę, kur su pertraukomis išbuvo ik 
didžiojo karo.

Pirmą kartą Grinius buvo suareštuotas 1905 m. lap 
kričio mėn. pabaigoje, prieš pat didįjį Vilniaus Seimą 
Etapu jisai buvo gabenamas į Poltavą, bet nukritus ka 
ro stoviui, pasiliko Kaune. Paskui, kai jisai sugrįžo j Ma 
riampolę, jam buvo įsakyta apleisti Suvalkij guberniją i: 
jisai nuvyko apsigyventi Vilniuje.

1908 m. dėl draugijos “Šviesos” bylos visa Grinių šei
ma buvo suimta ir pasodinta Kalvarijos kalėjime. Atsė 
dėjęs dvejetą mėnesių, daktaras vėl iškeliavo Vilniun, ir 
į Mariampolę jam pasisekė sugrįžti tiktai 1910 m.

Prie šitų trumpų biografinių žinių galima dar pri
durti, kad Dr. K. Grinius pradėjo rašinėti į lietuvių laik-

Karo pradžioje Griniai išsikraustė į Orlovo guberni 
ją. Čia apsirgo džiova daktaro žmona; dėl to jiems reikė 
jo keltis į Kaukazą. Kaukaze Griniams begyvenant, at
ėjo bolševikų revoliucija. Daktaro žmona ir duktė Gra 
žiną tapo užmuštos, o jisai pats aplinkiniais keliais su
grįžo 1919 metais į Lietuvą.

Sekančiais metais buvo Steigiamojo Seimo rinkimai, 
ir daktaras buvo išrinktas atstovu. 1920 m. jisai persi
kėlė gyvent Kaunan, kur tebegyvena ir šiandie. Tais me
tais jisai užima ministerio pirmininko vietą ir .išbūna jo
je iki 1922 m. vasario mėn. Paskui jisai buvo išrinktas į 
pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį Seimą. Antramjam Seime kle
rikalai Dr. K. Grinių kartu su Kipru Bieliniu pašalino iš 
salės, kuomet juodu kėlė protestą prieš konstitucijos lau
žymą. Bot šį pavasarį, demokratinėms partijoms laimė
jus rinkimus, Dr. K. Grinius tapo išrinktas Lietuvos res
publikos prezidentu.

Užsimokėjimo kaina:
Chieagoje — paltu:

Metama __ _____________ ....... 18.00
Pusei metų....... ........ $4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00
Dviem mAnoauuns 1.50
Viaaam mOnaaiaj ... .... ....... ..3_ .75

Chieagoje per aeiiotojua:
Viena kopija ---------------------- — 8c
Savaitei ...........—..................... - 18c
Mėnesiui___ ________—------------75c

Suvienytose Valstijos*, ne Chieagoje, 
paltui

Metama ___ _________—17.00
Pusei metų ..................  8.&0
Trims mėnesiams ____   1.75
Dviem mėnesiams ___________ 1.26
Vienam mėnesiui .... .......... 71*

Lietuvon ir kitur uiaianiuoMi 
(Atpiginta)

Metams - $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ........   2.01*
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

raščius jau 1887 m. Nuolatinis jo literatinis darbąs te- 
čiaus prasidėjo nuo 1890 m. kai pasirodė “Ūkininkas”.

Kurį laiką jisai “Ūkininką” redagavo (kuomet “Var
po” redakcija buvo Dr. Kudirkos rankose). Be to, jisai 
parašė daug brošiūrėlių apie sveikatą ir žemės ūkį ir iš
vertė visą eilę knygelių, pašvęstų politikai. 1896 nh, pav. 
jisai išvertė lietuvių kalbon Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos programą. Nors jisai niekuomet nebuvo socia
listu, bet socialistams simpatizuodavo ir norėjo, kad so
cialistinė propaganda tarpe Lietuvos darbininkų butų ve
dama ne vien lenkų, Žydų ir rusų kalbomis. Jisai vėliaus 
parašė Lietuvos Demokratų Partijos programą.

1905 m. Grinių namai buvo pavirtę revoliucinio ju
dėjimo centru. Jo žmona, brolis Jonas ir sesuo Ona buvo 
socialdemokratai. Todėl iš Grinių namų išeidavo visi 
svarbesnieji revoliucinio, judėjimo sumanymai.

Rudenyje 1905 m., Dr. K. Griniui dalyvaujant susi
kūrė draugija.“Šviesa”, kuriai paskui buvo lemta už
traukti ant savęs didelę žandarų ir kunigų neapykantą. 
Jisai buvo išrinktas draugijos pirmininku....

Ir taip per trisdešimts su viršum metų tasai garbin
gas Lietuvos darbuotojas veikė, šviesdamas liaudį ir ko
vodamas už josios teises. Pažymėtina jame yra tai, kad 
jisai per visą savo gyvenimą tvirtai laikėsi tų pačių prin
cipų, nekrypdamas nė vienon, nė kiton pusėn. Jisai buvo 
ir pasiliko giliai įsitikinęs demokratas, nuoširdus papra
stų žmonių draugas, tvirtas jų laisvės ir gerovės šalinin
kas. Visi jį Lietuvoje gerbia ir visi linki jam — ilgiau
sių metų! •

“VIENYBĖ” VĖL ATVIRTO

Nesenai Brooklyno tautinin- 
zų laikraštis barė vieną klori- 
zalų organą, kam jisai kartoja 
aetuvos kademų “vapaliones” 
pie padėtį Lietuvoje. Bet da- 
ar jau ir pati “Vienybė” ėmė 
artoti klerikalų “vapaliones”, 
riimdięna už gryną pinigą jų 

’emagogišką riksmą dėl ton
iškų mokyklų ir dėl fašistų 
riukšmo Kaune. Ji rašo:

“Lietuvos ministeriai no
rėtų išlaikyti kaž-kokių mie- 
laširdingų Samaritonų rolę 
linkui nežymių dalelių Lie
tuvoje gyvenančių svetim
taučių, su skriauda (? “N.” 
Red.) patiems lietuviams. Ir 
visai neišmintinga, kad dėl 
šito duodama proga patiems 
lietuyiams tarp savęs susi
pjauti kaipo didžiausioms 
priešams. Kam mums reikia
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2 Apie Įvairius Dalykus. | 
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Indėnų atsiradimo 
problema

aip senovėj buvo aiškinama 
indėnų kilmė.—Prof. Wegerte- 
rio teorija — Dr. Hrdlickos 
tyrinėjimai. — Mokslininkų 
įsitikinimas, kad indėnai yra 
atvykę iš Azijos. —Alaska.— 
Išnykę kaimai.— Kamčatkos 
gyventojai ir jų kalba.—Pa
našumas tarp legendų ir mi
tų.

Žinia apimtai, kad naujajame 
'asaulyj gyvena milionai žmo
nų, Europoj buvo pasitikta di
liausiu nusistebėjimu. Pas 
langelį kilo kalusimas, iš kur 
lie žmonės atsirado?, Pirmieji 
uškinimai pasižymi savo fan
tastiškumu. Beikia žinoti, jog 
Kolumbo laikais mokslas gan 
bernai stovėjo. Paprasčiausi 
raitos reiškiniai puvo aiškina
ma pagelba stebuklų. Nėra nie
ko tad nuostabaus, kad bibli
joj ir mitologijoj buvo ieškoma 
paaiškinimai apie Amerikos in- 
ičnų (indijonų) paėjimą. Buvo 
paskelbta daugybė teorijų. Su- 
’ig vienos teorijos, indėnai bu
vo Nojaus anūkai; sulig kitos, 
karaliaus Salamono jūreiviai, 
kuęic nuvyko, j pietipv Ameriką. 
Tos rųšies teorijų buvo paskelb
ta šimtai. Kadangi jos remia
ma ne faktais, ale fantastiš
kais" biblijos aprašymais bei mi
tais, tai ilgai ties jais sustoti ne
užsimoka. Daug įdomiau mums 

statytis prieš kitus lietuvius 
dėl lenkų, kurie šitos musų 
aukos nesupras ir ją dar iš
juoks?”
Juokinga logika. Jeigu nelie

tuviški elementai Lietuvoje yra 
mažumoje, tai su jais reikia 
elgtis nemielaširdingai! Juk tai 
yra ne teisės, valstybingumo 
arba žmoniškumo pozicija, o 
koks tai atsirūgimas barbariz
mu.

Visame civilizuotame pašau- 
’yje šiandie reikalaujama, kad 
silpnesniųjų elementų teisės pri
valo būt apgintos. Valstybe, ku
ri laužo šitą principų, yra/ smer
kiama visų protaujančių žmo 
nių. Mažumų teisių nepripažįs
ta bolševizmas ir fašizmas. Ki
tąsyk tų teisių nepripažindavo 
cariškos ir kaizeriškos monar
chijos. (ii dabąr tokią pat po
litiką siūlo demokratinei Lietu
vos respublikai “Vienybe”, va
dinanti save neva liberalų or
ganu !

Prastas jos liberalizmas, jei
gu ji smerkia valdžią už libe- 
rališkumą, o užtaria smurte 
apaštalus fašistus.

bus susipažinti su šių dieni 
nokslininkų nuomonėmis apie 

indėnų atsiradimą.
Jau gan nuo senai Amerikos 

antropologai bando išaiškint: 
sau Amerikos indėnų paėjimo 
klausimą. Kode! tai svarbu? 
Teigti butų įrodyta, jog tarp in 
dėnų ir kitų rasių nėra jokie 
genetiško ryšio, tai visas klau 
simas nustotų reikšmės. Tąsyk 
mes žinotume, jog naujajame 
pasaulyje indėnai atsirado ii 
vystėsi nepriklausomai nuo li
kusios žmonijos. Bet taip nė
ra. Antropologijos, kalbotyros 
ir palyginamosios kultūros duo
menys rodo, jog indėnai arba 
paeiifa iš kurios nors rasės ar
ba sęnovėj palaike artimus san
tykius su kilų žemynų gyven
tojais. Jeigu taip, tai gilioje 
senovėje turėjo būti tarp že
mynų kokie nors susisiekimo 
budai, apie kuriuos Kolumbo 
laikais jau niekas nebežinojo. 
Dabar, žinoma, pats savaime 
kyla klausimas kokie buvo tie 
susisiekimo budai? Kodėl tas 
susisiekimas vėliau buvo nu
trauktas?

Sulig prof. ’A’egener’o teo
rijos, senovėj žemynai jungėsi 
tarp, savęs. Vėliau jie eiųe vie
na^ inip kito tolintis. Tuo budu 
sušisiekiifias sausžehnu tapo nu
trauktas ir Amerikos žemynas 
izoliuotas (atskirtas).

Dr. Alės Hrdlicka iš Smith- 
sonian Institution specialiai bu
vo nuvykęs į Aziją tyrinėti Si

biro gyventojai. Jis surado, jog 
tarp tenykščių gyventojų ir 
Amerikos indėnų yra labai daug 
panašumo. Dar 1787 m. Tho- 
mas Jefferson pareiškė tą nuo
monę, jog indėnai yra tos pat 
kilmės, kaip ir kai kurie Azi
jos gyventojai. Nuo to laiko 
daug kas patirta ir sužinota, 
šiandien beveik visi žymesnieji* 
Amerikos antropologai mano, 
jog indėnai paeina iš Azijos.

. Isitikniimas apie ipdėnų azia- 
tišką krlmę atkreipė mokslinin
kų dėmesį į tas vietas, kur tarp 
Amerikos ir Azijos yra mažiau
si distancija. Viena tokių vietų 
yra Alaska, kuri randasi gan 
netoli nuo Kamčatkos.

f
Alaska lyginasi vienam treč

daliui Jungtinių Valstijų ploto. 
Ta milžiniška teritorija visai 
mažai tėra ištirta. Jos gyven
tojai susideda iš 27,000 indėnų, 
Eskimų bei maišytų padermių 
t 30,000 baltodžių. Be to, ran
dasi dar keli šimtai japonų, ki
niečių ir negrų, šalyj randasi 
Taug miškų ir tundrų, kur be
veik nėra galirbybės žmogui 
apsigyventi. Vietos gyventojai 
ir baltodžiai daugiausia gyvena 
nrie vandens.

Iš upių pirmą vietų užima 
Vukon, kuri prasideda Kanadoj 
ir bėga skersai Alaskos. Tai 
viena įspūdingiausių upių pa
saulyj.

Nuo senų laikų apie Yukono 
vidurį gyveno indėnai, o toliau 
i vakarus eskimai. šiandien 
'»rynų indėnų bėra tik keli šim
tai; likusieji gyventojai, • tai 
indėnų-eskimų mišinys.^ Kiek 
geriau dalykai stovi- su eski
mais: jie lėčiau "yksta, negu 
mdėnai. * .

Netoli upės galima rasti ne
mažai taip vadinamų “mirusių 
kaimų”. Apie vienų kaimų 
>ranykimą dar atsimena kai 
kurie senieji gyventojai; kiti 
ąi pranykti taip senai, jog nie
kas neatsimena, kada jie egzis
tavo, Vienok iškasenos aiškiai 
nurodo, jog kadaisin eiti kaimų 
butą. Iki šiol mažai dar tie 
‘nebeegzistuojan lys kai mai ” 
era ištirti. Tiesa, buvo pasiųs

tos kelios ekspedicijos. Bet tai 
ik pradžia.

Kiek daugiau yra ištirta 
Kamčatka ir gretimai esantys 
rėmės plotai. 1897 m. American 
Museum of National Uis tory 
uorganizavo ekspediciją į 

viaurrytinę Azijos dalį (Kom- 
xatka, Aleutų salas, pietinę 
Vlaską ir t.t.) Prie ekspedici- 
os prisidėjo trys rusų moksli
ninkai: VI. Bogoraz, Dr. Joeh- 
'!son ir jo žmona. Bėgiu kelių 
netų jie studijavo tenykščių 
gyventojų kalbas. Pasirodė, 

kad tari) indėnų ir azialinių 
kalbų yra šiokio tokio bendru
mo. Pavyzdžiui, žodžiu k u n 
kaip indėnai, taip ir kai kurie 
'zijos gyventojia v vadina ugnį. 
Voo kaip pas vienus, taip ir 

ns kitus reiškia penkis. 1924 
n. V. Bogoraz pasauliniame 
įmerikonistų kongrese padare 
pranešimą, kur jis įrodinėjo, 
Og gilioj senovėj eskimai ir in
dėnai atvyko iš Azijos į Ame- 
’iką per Kamčatka ir Alaska. 
bs nurodė į panašumą mitų, 
’^gendų ir prietarų. Kai ku- 
ios indėnų legendos yra lygi
nai tokios pat, kaip ir Azijos 
gyventojų.

įdomu pažymėti dar ir tai, 
og indėnai turi legendą apie 
'išimtinį tvanų. Kita legenda 

kalba apie Babelio bokštų. Su* 
ig tos legendos, pasakiškas he- 
’ojus Vodanas pasiryžo pasta- 
uyti bokštų, kuris siektų dan
gų. dalingoji Dvasia įtūžusi 
ant Vodano ir užleidusi perkū
ną, kuris sudaužęs bokštą. Po 
to Vodanui buvę įsakyta vykti 
i dabartinę Meksiką. Vodano 
<nniai pradėję įvairiomis kalbo
mis kalbėli ir išsisklaidę po vi
są pasaulį.

Tai dar ne visa. Tyrinėjimai 
parodo, jog kai kurių Azijos 
gyventoją ir iiidenų papročiai 
yra labai panašus, .lukatano iš
kasenos (maja indėnų civiliza
cija) sakyte sako, jog tarp in
dėnų ir kitų pasaulio kraštų 
kadaisia turėjo boti susisieki
mas.

štai kodėl daugelis moksi-| 
ninku yra linkę manyti, kad 
indėnai yra įsigavę į Ameriką 
iš Azijos. Vadinasi, jie yra 
azitinės kilmės. Dr. Hrdlicka 
mano, jog patogiausi įsigavi- 
mo vieta buvo Alaska. Iš ten 
Kamčatka ir dabar netoli ran- 
dari. O senovėj Kamčatka su 
Alaska turėjo susisiekti. Taip 
dalykams esant Azijos gyvento
jams, žinoma, buvo nesunku 
emigruoti į Ameriką. Kiek ta 
teorija yra teisinga, — kolkas 
tikrai negalima pasakyti. Nuo
dugnesnis Alaskos tyrinėjimas 
turės žymiai prisidėti prie in
dėnų atsiradimo Amerikoj prob
lemos išaiškinimo.—K. A.

Trynimas 
Pagelbsti

- Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

Trynk, trynk, trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimentof '

PAIN-EXPELLER
i Įregistr. J. V. Pat. Biure

Jis bthro ir yra naudojamas 
palenguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35č.—vaistinėse—70c.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Lietuviai DaKtarai
' 1,1,1 ■— ....... -.....- "

)fiso ir Res. Tel. Bouievard 5913
DR. A. J. BERT ASU

3464 Sp. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
R'es. 3201 So. VVallace Street

’hone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas Bouievard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
. 9 iki 12, 1 iki 3 dieną

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

9 Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Bayidonis, M. D. j
4910 So. Michigan Avė. ?
Tel. Kenwood 5107 

t/ / J I nlJO 9 ikt II vai. ryte. R k alandoi nuo va|. vaitarc H

u riMiimir^nirir minTrTirnrrrn ~ '.r1——R 
/ .. . ...... 't

Tel. Bouievard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.

V'alandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų v ■■ i—i n >■■■■ ......... ■■ ....... y

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Bouievard 2160 
— Valandas — 

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

DR. L E.’MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Vullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfiold 0578 
.........................................-.............

PiiiiGAI TELEGRAMŲ 
. Į LIETUVĄ

Išmokama Amerikos Do
leriais į 4-5 dienas.

Musų Kainos
$5.00 kainos $6.15
10.00...........................11.25
15.00...........................16.35
20.00.......................... 21.45
25.00.......................... 26.55
35.00.......................... 36.70
50.00...........................51.90
75.00.......................... 77.50
100.00 .....................  103.00
200.00.......................204.50
300.00.......................306.00
400.00.......................407.50
500.00.......................509.00

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

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 W. 22nd Street 
Chicago, III.

Vai.: Kasdien nuo 9:00 
iki 4:00. Utarninkais ir 
Subatomis 9:00 iki 8:30 

valandą vakare

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

•Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

--------- ------------------------------------------------------9

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee Aven Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

1 Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spauiding 8633

Ultraviolėtinė Šviesa ir diathermiaJ

DR. MARGERIS
3327 So. Halstod Street 

Tel. Bouievard 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2t ------------>

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

Tol. Lafayette 4146
Valandos I nuo 9 iki 11 v. ryto 

) nuo G iki 9 vai. vak.

Dft. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveurd 
7820. Res., 6611 So. Albany Are. 
Te|. Proepect 1930. Ofiso valan
doj 2-4, 6-8. Netlėlioj 10 iki 12 d.

“ 1 ■ 1
Office Bouievard 7042

Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone I’rospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
ChIrano, III.

. —■■■ ■ ............. .

nėjai miiMwiii[iwnnii rr n11---------—

| D-RAI ŽILVIČIAI
| P. ŽILVITIS

Gydytojag ir Chirurgas
'm. ŽILVITIS

Dentistas

i 3243 So. Halsted St.
_ Ofiso Tel. Bouievard 7179
E Res. Telefonas Hemlock 2615
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L S. S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

5 eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais
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LJ3J3. VIII Rajono CentroL.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. V iii s, 2241 N. Westsm A ve,
J. Vilią, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebclis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chieago, III.

Komitetu:
Pirmininkas — K, Baronas, 1789 So.

Halsted St., Chieago, III.
Sekretorius — A. Jusas, 3969 Archer 

Avė., Chieago, III.
Finansų Sekretorius — G. Mankus, 

Chieago, III.
Kasierius — A. Lekafičia, 2404 W. 

Dlvision St.
Knygius — A. Vilią, 2241 N. West- 

ern Avė.
Nariai •— Ona Banieni ir F. Skania- 

rakas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
t Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.
»............. II—I ■!. “ » «< .Į' V Ulll.L !'■ 11- L- ■_ I' "Ull .

klasėš kovų ir organizacinio 
darbo. Palydėti Į stotį sėdome 
į traukinį ir, draugams lat
viams šaukiant “brivi sveiks”, 
palikome Rygą.

Kaip Revoliucionierius 
Virto Monarchistu

Lenkijos socialistinis judėji
mas pakrypo į naujas vėžes. 
Socialistai, kurie per ilgus me
tus veikė bendrai su Pilsuds
kiu, dabar viešai paskelbė jam 
kovą ir perėjo griežton opozi
cijoj! prieš valdžią. ,

Pilsudskis Lenkijos socialis
tams jau senai buvo sunki naš
ta, bet artimi jo ryšiai su par
tijos vadais sulaikydavo parti
ją nuo persiskyrimo su juo.

tyt, apsuko jam galvą. Socia
listinius principus jame visai 
vis labinus pradėjo nustelbti 
nacionalizmo ir militarizrpo 
idėjos.

Ilgą laiką ir Lenkijos socia
listai sekė paskui Pilsudskį. Ji 
užsikrėtė nacionalizmu ir rėmė 
maršalo karo žygius [iries kai
mynų tautas. Bet Pilsudskis 
krypo vis labiau ir labiau reak
cininkų pusėn. Jisai pradėjo 
niekinti parlamentarizmą ir 
svajoti apie karinės diktatūros 
įsteigimą. Pagaliau, jisai susi
dėjo su monarcbis'tais.

Aišku, kad šiton pusėn jį 
stūmė jo liguista ambicija, ku
ri pastaruoju laiku ėmė reikš
tis visai nepridengtoje formo
je. Taip jisai pareikalavo, kad 
parlamento atidarymas įvyktų 
ne parlamento rūmuose, bet jo

sius atžagareivius, tarp kitų **• 
paskubusį monaręhlninką Meiš- 
tavičių iš Vilniaus krašto. Eu
ropos spaudoje buvo daug ra
šyta ir apie tai, kad Pilsudskis 
dalyvavo stambiausiųjų Lenki
jos bajorų suvažiavime, kuris 
įvyko Januso Radzivilo dvare. 
Tenai buvę tartasi apie moiuir- 
esijos atsteigimą Lenkijoje,

Siekdamas asmeninės diktu- 
tu ros, lenkt] maršalas nesenai 
išleido įsakymą, visiškai panai
kinantį spaudos laisvę. Jisai 
mėgino tą savo įsakymą per
varyti ir seime, kad jį padarius 
nuolatiniu įstatymu, bet, kaip 
girdėt, seimo dauguma jį at
metė.

Tai taip iš revoliucionieriaus 
Pilsudskis pavirto didžiausiu 
reakcininku, šita jo “evoliuci
ja” atstūmė nuo jo socialistus.

Grand Rapids, Mieli, j* 
- w

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
51 kuopa savo susirinkime iš-i0
rinko 1927 metams valdybą iš 
šių draugų: A. Kauskas orga
nizatorium (1435 Broad\vay 
Avė.) ir J. Smilgius sekreto-
rium ir iždininku (1121 Broad- 
way). Kuopa paskutiniu lai
ku šiek-tiek paūgėjo nariais*.

—J. Smilgius.

Chieago, III.
Cook kauntės socialistų par

tija ateinančiam pavasariui no
minavo kandidatu į miesto ma- 
yorus drg. George Koop.1 J 
miesto klerkus tapo nominuo-
la Daniel A. Uretz, į miesto

O

Nupirkit j aru ką nors 
dėvėjimui Kalėdoms

K. ANDRIJONAS
1735 So. Halsted St., Chieago

LIETUVON

#■

' i

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

Darbininku Judėjimas 
Latvijoje .

Lietuvos profesinių sąjungų 
Centro Biuras, norėdamas ar
čiaus susipažinti su darbininkų 
judėjimu kaimynų šalyse, pa
siuntė pas artimuosius kaimy
nus latvius delegacijų, suside
dančią iš J. Paplausko, B. 
Strolios, .1. Kedžio, A. bulaičio, 
K. Markovo ir- V. (lajinio. Spa
lių *26 d. ji iškeliavo Rygon.

Pagrįžus delegacijai iš ke
liones, drg. Paplauskas šitaip 
aprašė savo įspūdžius, patirtus 
Latvijoje:

Ligonių kasos
Visoje Latvijoje yra 42 li

gonių kasos. Kasos turi 150,- 
<HM) narių ir jų šeimynų 80,(MX), 
taigi iš Viso ligonių kasos tei
kia pagalbos 230.000 žmonių. 
Ligonių kasos turi 10 vaistinių, 
iš kurių Bygoje randasi 5. Vie
na didžiulė vaistinė (didžiausia 
Latvijoje) per dienų praleidžia 
apie 1500 receptų. Suprantama, 
kad vaistai ligonių kasų na
riams išduodami visai veltui.

Pačioje Rygoje randasi 10 
ligonių kasų. Didžiausia yra 
Bendrą ligoniu kasa, kuri turi 
22,000 narių darbininkų ir 18,- 
000 jų šeimynų, ši kasa turi 
Bygoje savo puikų G aukšti; 
namą, .lame telpa centralinč 
ligonių kasų sąjunga, ligonių 
kasų bibliotekos bendros ligo- 

:nių kasos raštinė*, biuras, am
bulatorijos ir įvairus kabinetai 
(rentgeno spindulių, dirbtinių 
saulės spindulių, dantų gydymo, 
masažo ir 1.1.), kurie įrengti 
lik ką išrastais medicinos mo
kslo įrankiais.

Ligonių kasų sąjunga užlaiko 
plaučių ligoniams 2 sanatori
jas. Vienoje iš jų, “Priedai- 
ne”, apie 15 kilom, nuo Rygos, 
pajūry teko mums apsilankyti. 
Sanatorija užima 3 aukštų na
mų, turi 18 lovų. Kambariai 
aukšti, šviesus. Ligoniai guli 
po 1 2 kambary. Turi bendrą 
salę, sodelį pasivaikščioti ir 
kitus patogumus. Sanatorija 
įrengta naujoviškiausiai. Prie 
stiklo kavos, kuria maloniai pa
vaišinta musų delegacija, vedė
jas šios sanatorijos papasako
jo visas sanatorijos ligonių gy
venimo smulkmenas. Didesnė 
sanatorija randasi prie Liepo- 
jaus, kur telpa daugiau kaip 
100 ligonių.

Iš ligonių kasų darbininkai 
gauna dovanai gydymą ir pini
ginę pašalpą ligos metu. Ir štai 
ištas milžiniškas organizacijas 
ir jų įstaigas Latvijos darbi
ninkai ąukurė per 4 metus.

Profesinės sąjungos
Latvijos prof, sąjungos su

sijungusios į savo Centro Biurą, 
čia įeina 17 prof. sąjungų su 
16,079 nariais. Iš jų didžiau
sios šios sąjungos: gelžkelių 
darbininkų—4559 nariai, spaus- 
tuVninkų - 2336, jurininkų — 
210(1, bendra prof. s-ga 2575, 
laukų darbininkų —904, pašto, 
telegrafo ir telefono tam. —* 
1300, kitos mažesnės. Prpfųąiy 
nes sąjungos leidžia Šiuos laik
raščius: Centro Biuras —“Ar- 
odnieks”—2300 egz. ir “Tru- 
dovaja Žizn” (rusų kalba) 1500 
egz. t savaitiniai, gclžkelininką 
s-ga “Dzelscelnieku Vestnesis” 
(“(iclžkelininkų Žinios”) dvisa

vaitinis žurnalas — 3500 egz., 
paštininkų s-ga — mėnesinį 
laikraštį “Vestnesis” (“Žinios”) 
-1500 egz., spaustuvninkų dvi

savaitinį “Latvijos Gramatur- 
pflieks”—2300 egz., laukų darb. 
prof. s-ga “Lauku Darbs” 
(“Laukų Darbas”) savaitinis, 
išeina 2300 egz. Centro Biuras 
ir beveik visos sąjungos turi 
savo butus ir susirinkimams
sales. Vidujinis susitvarky
mas sąjungų puikus: nario mo
kestis apmokamas negrui i ari ai, 
susirinkimai lankomi yra <lrau- 
giška disciplina, Dauguma prof. 
sąjungų turi streikų, nedarbo 
ir nelaimingiems atsitikimams 
pašalpų fondus. Jokie komu
nistai nei kitokie rėksniai są
jungose pritarimo neturi.

Socialdemokratų partija
Latvijos darbininkų politinę 

jėgą sudaro socialdemokratų 
partija, kuri turi didžiausios 
jtakos darbininkuose. Narių yra 
4,000. Seime turi 33 atstovus 
iš 100. Puikiai sutvarkyta spor
to sąjunga, turi 1,090 narių ir 
70 skyrių viešoje Latvijoje. 
Sporto organizacija pasidalinu
si į sekcijas: futbolo, karinę, 
jaunųjų pionierių ir k. Karinės 
sekcijos uždavinys apsaugoti 
darbininkų organizacijas susi
rinkimus, demonstracijas ir t.t. 
nuo užpuolimų fašistų, komu- 
' stų ir kitokių darbininkų 

priešų. Ir labai dažnai kokiam 
nors triukšmadariui tenka su
sipažinti su proletariniu sporto 
kumščiu, arba net ir lazda. 
Rinkimų metu, sportin. platina 
agitacinę literatūrą. Jaunųjų 
oionierių nuo 6 iki 18 metų 
yra iki 500. Jie auklėjami 
profesinėje dvasioje ir užaugę 
tampa susipratusiais socialde
mokratais. Gražu matyti, kaip 
toks vaikutis, prisisegęs savo 
organizacijos geležinį ženklą, 
drąsiai žingsniuoja mieste. So
čia 1d. turi savo spaustuvę, ku
rioj dirba apie 40 žmonių. Be 
to, darbininkai turi liaudies 
namus, darbininkų universitetą, 
pačioje Bygoje yra didelis var
totojų koperatyvas, koperaty
vinė darbininkų valgykla ir 
kelios didelės salės susirinki
mams ir vaidinimams.

Iš to trumpo aprašymo ma
tyti, kaip gražiai musų drau
sti latviai darbininkai tvarko
si. Per šias dvi dienas delega
cija apžiurėjo daugumą pami
nėtų organizacijų įstaigų ir 
nors paviršutiniai susipažino 
su jų darbu ir tvarka. Pasku
tinę dieną 1/endraine posėdy 
delegacijos ąu Latvijos prof. 
s-gų Centro Biuru padarėme 
•pranešimą apie profesinio ju
dėjimo būklę Lietuvoje ir iš
klausėme tokio pat pranešimo 
draugų latvių. Lankydamiesi 
po įstaigas vipur sutikdavom 
širdingą priėmimą ir norą mums 
padėti savo patyrimais. Vedė
jai ligonių kasų, sanatorijų, 
spaustuvių, redakcijų ir t. t, 
maloniai sutikdavo mums paro
dyti jų prižiūrimas įstaigas ir 
smulkiausiai paaiškindavo šios 
rūšies literatūrą. X. 27 vaka
re prie bendros vakarienės, su
ruoštos draugų Latvijos darbi
ninkų musų delegacijai pagerb- 
ti ir kurioje dalyvavo 17 proY. 
sąjungų ir daug Seimo social
demokratų frakcijos atstovų, 
dar kartą pasidalėme įspūdžiais* 
ir nuomonėmis iš darbininkų

Juozas Pilsudskis, kaip žino
ma, savo jaunystėje buvo so
cialistas ir vienas Lenkijos so
cialistų partijos steigėjų. Jisai
buvo energingas vadas ir veik- stovėti stati.

palociuje:'seimo ir senato na
riai turį atvykti pas jį ir, kai 
jisai skaitysiąs savo praneši
mą parlamentui, atstovai turį

Iš senesniųjų socialistų vadų, 
tik Moračevskis dar pasiliko jo 
draugu. Bet socialistų partija 
pareikalavo, kad Moračevskis

iždininkus Jobu T. Wbitlock.
George Koop yra spaustuvės 

darbininkas, priklausąs unijai 
No. 16. Jisai yra vienas Ne

Socialistai ir ki- pasitrauktų iš valdžios, o kai niausiu jų socialistų Chieago jo.
liai dalyvaudavo slaptam parti-
jos veikime. Ypatingai jisai pa
sižymėjo savo pastangomis 
skleisti nelegalę socialistų lite
ratūrą: jisai buvo uoliausias 
laikraščio “Bobotnik” platin
tojas.

Didžiojo karo metu 
kis organizavo lenkų
kovai už Lenkijos nepriklauso- 
mybę. Aitas* darbas jam sakėsi 
labai gerai, ii* karo amatas, ma-

Pilsuds- 
legionus

demokratinio nusistatymo jisai atsisakė, tai partija pri-

sales kėdes atidarymo 
idant irtsfovai vistiek 

kal-
pa- 

par-

atstovai tam maršalo reikalavi
mui pasipriešino. Tuomet Pil
sudskis liepė pašalinti iš parla
meni o 
sesijai,
negalėtų sėdėti, kai jisai 
bes. Daugelis atstovu, tuo 
sipiktinę, visai nedalyvavo 
lamento atidaryme.

J sa\o kabi i, et«įi maršalas 

dėjo skirti ministeriais aršruu-

vertė jį rezignuot iš seimo.
Nusikračiusi Pilsudskio, Len

kijos socialistų partija da'bh’r 
galės daug laisviau ginti darbi
ninkų reikalus ir atitaisyti tas 
klaidas, kurias ji darė iki šiol.

Del socialistų “pilsudskiavi- 
mo” darbininkų judėjimas Len
kijoje yra labai
ims atsigauti.

S. D. P. SUAVAžIAVIMAS

susilpnėjęs.

\ Sausio mėn. 2, 3 ir 4 dd. į- 
vyks Kaune^ Lietuvos socialde
mokratų partijos suvažiavimas. 
Sausio 5 ir G d. bus socialde
mokratinio jaunimo organizaci
jos, “žiežirbos” suvažiavimas.

GarsinKites Naujienose

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus- metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuo&ai nejskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLANI), PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR I.INK 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chieago, III.

Štai Jums Pelno Šaltinis

♦

■f

: '..j-':- v x ..

m
m?

Vienas iš tvirčiausių Lietuvos Bankų siūlo jums devynius- nuošimčius* j metus už indėlius. 
Nereikia laukti nė pradžios metų, ar pradžios mėnesio —’ pasidėk savo pinigus šiandie, ir 
už keletos dienų pradės jums plaukti pelnas; o metams sukakus gausite savo pinigus atgal, 
kartu su nuošimčiais. ' .

Del indėlių kreipkitės i w *

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street

KAUNAS

Reikalaudami

RAKANDŲ

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
jų kitų Namams reikmenų ir puoialų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai. x

Dvi Didelės Krautuvės
’^e^ęo^ęsĮurBiturę (oingaiĮi£

aad AvaBtfevM 9bb4d

1922-32 So. Halsted Street
Prieš l»th Place

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

■" >■!■■■» ■ I III.......................... . .............................. ■ —

For Cutu 4iid Woundt
Apsįsaugokil užaikritimo!
Gydyki t kožna žaizdą ar
ba įsibrėžuną su šiuo ne- 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonlte užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.
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Sveikatos Dalykai
Pašo Dr. Al. Markeris .

dėlių skausmu dejuoja. K .via 
yra padidėjus ir pulk lėtėjus. Ją 
atgal j pilvo landą suvaryti 
nieku bud u nebegalima.

I

I Į porą ar trejetą dienu (kar
tais tik 24 valandų užtenka)

nzuzEmcm

Naujų knygų iš Li etų vos-pa rd u o d a m už pušų kainos
Užsiveržusi ruptura
Kartais pasilaiko taip, kad 

vienoj ar kitdj vietoj ruptura 
tampa snveižta. tartum smau
gte smaugiama. Kraujo takai 
šitoje vietoje, žinomas daiktas, 
būna užkirsti, o kraujo tekėji
mas sustabdytas. Tai tik viena 
bėda, da kita prisideda, jeigu 
rupturos krepšyje žarnų dalis 
randasi. Tada čia žarna suver
žta bei susmaugta tampa, taigi 
mėšlui išeiti sunku sunku arba 
ir visai negalima. Tik tiek ge
rai, kad dažniausiai nipturoje 
būna didžiojo pilvaplėvės kvol- 
do dalis, o jeigu ir žarnos Kiek 
yra, tai didžiausiai tik dalinai 
jos skylė būna užsmaugta, taip 
kad išmatos vargais negalais 
prasigruda. Didžiausia bėda, 
tai kraujo vaikščięjimo iš sy
kio tik dalinis, o paskui ir vi
siškas sustojimas.
Kodėl kylos užsiveržimas pasi

daro
Vaikai ir jau šiek tiek pali

pusieji žmones gana dažnai 
prigimtą ruptmą turi, šitokia 
ruptura paprastai turi ilgą ir 
siaurą bei laibą krepšį. Ir už
sivertimas tankiausiai pasitai- 
ko krepšio kakle, ir tai dėl to, 
kad kaliais tenka krepšio sie
noms gana žymiai sustorėti, o 
paskui save lyg smaugte smau
gti. Gali betgi užsiveržimas 
dar ir dėl to pasidaryti, kad 
šalia esantys audiniai, dažniau
siai raikščiai, pradeda trauktis 
ir kylą smaugti. Pagaliau, jei
gu, sakysime, tenka ligoniui 
ką nors labaį sunkiai kelti ar 
tam panašiai, tai va gali bis- 
kis žarnų į kylos kaklą įsiver
žti h paskui atgal nebegr*žti, 
vadinasi, nė toliau eiti, nė at
gal grįžti. Tokiu budu kylos 
kakle nepaprasto spaudimo pa
sidaro, o visa tai paseka krau
jo taką mažesnis ar didesnis 
užkirtimas, kraujo plūdimo iš 
sykio mažesnis, o paskui ir di
desnis sustabdymas, pagaliau, 
gi įėjusiam kraujui išeiti ne
galint, užsiveržimas da aštres
nis pasidaro, na, ir kraujo te
kėjimas Čia visai sustoja. Pra
vartu dailės paminėti, kad 
rupturos užsiveržimas jaunuo
liuose dažniausiai būna gana 
staigus, aštrus.

Jau daugiau paaugusiuose, 
taigi senesniuose ligoniuose, 
rupturos užsiveržimas ne visa
da taip jau staigiai pasidaro, 
kaip vaikuose ir šiaip jau jau
nuose ligoniuose. O užsiverži
mas pasidaro todėl, kad va il
gai stovėjusioje kyloje, žino
mas daiktas, ne mažą erzini
mo, zulinimo, kaip su parais
čių iš lauko, taip ir su pačiais 
viduriais iš vidaus, rupturos 
kakle nuolatos darosi. Tatai 
priverčia kylos krepšio kaklo 
sienas sustorėti, susitraukti, 
taigi save smaugte smaugti.

Kas dabar gali ,su kyla atsitikti
Dažniausiai būna taip, kad 

su kyla atsitinka labai prastai. 
Žinoma, daug priklauso nuo to, 
kaip stiprus užsiveržimas bū
na. Iš pat pradžių labai retai 
kada kraujo tekėjimas visai 
sustoja. Vėliau betgi kelias 
visiškai užkirstas tampa. O tai 
pasidaro todėl, kad venos, ku
riomis kraujas iš kylos išeina, 
pirmiau užsidaro, negu arteri
jos, kuriomis kraujas į kylą 
ateina. Tokiu budu, daugiau 
kraujo ateina negu išeinant, 
spaudimas vienval didėja, taigi 
h užsiveržimas vis stipresnis 
darosi. O kaip jau kraujo te
kėjimas visai sustoja, tai, žino
mas daiktas, kad gangrina čia 
tuoj įsigyvena.

Tai tiek. Pravartu betgi šiek 
tiek platėliau pakalbėti ir apie 
taa permainas, kokios pasidaro 
kylos krepšio įtalpoje, o taipgi 
ir pačiame krepšyje. •

Jeigu kylos įtalpa yra žarnų 
dalis, tai ji dabar būna krauju 
apsirijus, o todėl ir ąpytąnv

šiai raudonos spalvos pasiga
vus. čia esančios dabar žarnos 
sienos sustorėję, sukietėję, mat 
į jas suplaukė ne tiktai dau
giau kraujo, bet ir čia nepap
rasto limfinio skysčiaus. O žar
nai nedirbant kaip reikia, tai
gi ir neišsivalant, tenais puvi
mas ėmė vietą, gi paskui pa
sidalė dujų, kurios žarną iškė
tė; todėl dabar žarna yra sto
ra, kieta, tartum butų kimšte 
prikimšta. Jei tik užsiverži
mas dabar butų atliuosuotas, 
tai žarna tuoj aus į paprastą 
stovį pereitų, vadinasi, ir vėl 
gera butų. Bet jeigu užsiverži
mas gti eitai neatpaXi?duoja-1 
mas, tai, žinomas daiktas, žar
na gangrina virsta. Ir tokis 
žarnos gangrina čia pavirtimas 
paprastai ima 2 ar 3 dienas,' 
bet yia atsitikimų, ir tai ne 
mažai, kad kylos krepšy j už
veržta žarnų dalis ima ir į 24 
valandas gangrina pavirsta. 
Tada žarna yra palša arba ir 
visai juoda; ji yra dabar min
kšta, suplyšus ir stačiai ne
pakenčiamą kvapą išduodanti. 
Pagaliau, ne visai retai pasi
taiko, kad ii toliau taigi aukš
čiau užsivertimo. žarnos su
genda. Pirmiausiai sustoja dir
bti. vadinasi, suparalyžiuotos 
tampa, paskui pradeda gesti, 
net ir gangrina kaltais pavir
sta. Kils blogiausia, kad vir
šui užsivertimo žarnoms gen- 
dant, gali ir pilvaplėves įdegi
mas pasidaryti.

O jeigu didžiojo pilvaplėvės 
klodo" kylos krepšy j yra, tai 
čia iš pradžių tokios jau per
mainos pasidaro, kaip ir žar
noje. Kraujo daugiau suplau
kia, »taigi čia esančiai pilva- 
plėvės klodo daliai apsiryti 
tenka, ir todėl ji ne tik žy
miai padidėja, bet ir tamsiai 
raudonos spalvos pasigauna. 
Jeigu nėra atliuosuojanu, tai, 
gana greitai gangrina pavirsta. 
Tik prastą kvapą, tai ne visa
da išduoda, mat čia ne taip > 
lengvai, kaip žarnoje, puvimas 
pasidaryti gali.

Ir pačiame kylos krepšyj ne 
menkų permainų pasidaro. Ja
me nemažai susirenka skys
čiaus, kurs iš sykio būna lyg 
ir kraujuotas, paskui ir su 
.limfa susimaišo, o da vėliau, 
tamsiai rudos ar gelsvai žalios 
spalvos pasigauna, o jau 
smarvė — baisiausia. Krepšio 
sienos gana dažnai būna gan
grenos apimtos. Net ir šalia 
kylos esantys audiniai gana 
dažnai būna smarkiai ligos pa
liesti. |

Kaip dabar ligonis jaučiasi
Ligonis apserga labai stai

giai, ir liga yra * nepaprastai 
aštri. Jis skundžiasi dideliu 
skausmo kylos vietoj ir aplink 
ją. o kaliais ir bambos vieto- • 
je, mat skausmas gali ir kitur 
persimesti. Jis taipgi skundžia
si, jog be galo silpnas esąs, sta
čiai alpstąs. O jeigu tenka li
gonį biskį vėliau matyti, tai jis 
skundžiasi, kad labai vemti 
verčia, kad iš sykio vėmęs pa
imtą maistą ir greives, paskui 
ką tai Žulio ir kartaus, paga
liau ir mėšlą pradėjęs išvem
ti. Dabar jis pasakoja, kad 
skausmas da aštresnis esąs ir 
kad jau ne tik kylos vietoje, 
bet ir visoje pilvo plotmėje bai
siai skauda.
Kas gydytojui tenka matyti

Tuoj pamatai, kad ligonis 
nejuokais serga. Jo pulsas bū
na nepaprastai lėtas ir silpnas, 
temperatūra žemesnė, negu 
reikia, šaltas ir lipnus prakai
tas jį visą išpylęs tėra. O jei
gu tenka ligonį dieną kitą nuo 
apsirgimo matyti, tai jis kar
tais da prasčiau atrodo. Jo 
pulsas dabair būna labai grei- 

ir silpnas, veidas didelės 
nerimasties pilnas, jis visas 
šalto prakaito išpiltas, dažnai 
žagsi. Jis atrodo nuodų pilnas 
r mirties glėbyje beesąs...

Kylą- paspaudus, ligonis du

kyla gangrina pavirsta. Tada 
ligonio ženklai staigiai persi- į 
maino. Temperatūra staigiai 
puola, piylsas labai greitas ir 
silpnas pasidaro, ligonis skau
smu daugiau nebesitfkundžia, 
o kyla parausta, suminkštėja, 
ją čiupinedarflas jauti lyg kad ‘ 
putmenų pilna butų. Ligonis 
dabar gana dažnai būna taip 
geras, kaip miręs

Kaip reikta užsiveržusi kyla 
gydyti

Bandymas pirštais kylą at
gal atvaryti yra lakai netikęs 
gydymo būdas. Iš jo dažniau- 
iai daugiau žalos, negu naudos 

būna. Jis bent tik tada šiek 
tiek vertas tėra, kada kyla yra , 
kibai didelė, jau ne sykį buvusi 
r pirmiau užsiveržusi, bet vis 

atgal atvaryta, ir tai kirkšni
nė kyla. Pagaliau, jeigu ligo
nis nelabai staigiai susirgo 
ir nepersnuirkiausiai dabar 
serga. Be to dar. jei ligonis 
yra labai senas, cukrinę (šlap- 
ligę) arba ir inkstų ligą turys. 
Bet ir šituose atvėptose ge
idausiąs gydymo būdas yra 
operacija. O kai jau ligonis 
staigiai ir smarkiai suserga; 
kyla yra maža ir dažniausiai 
šlaiminė, kieta, — geriausia 
su atgal atvarymu visai nesi- į 
tairlioti, bet kuogreičiausiai Ii-1 
gonį į ligoninę vežti ir opera
ciją padaryti, žinoma, noroins 
nenoroms reikia skaitytis su ■ 
aplinkuma. Jeigu aplinkuma 
yra baisiai netikus, taigi, ope
racijos nieku budu ligonis ne- 
dasileidžia, arba visa to, kas 
operacijos padarymui būtinaiĮ 
reikalinga, nėra, tada, supran
tama, nepaisant, kokia kyla 
nebūtų, o atgal atvaryti ją 
vis tiek bandyti reikia. Labai, 
atsargiai ir sumaniai dirbant,! 
bent tuomsyk kaptais pasiseka 
ligonio gyvybę iš m ilties naš

lį išgelbėti. Be abejo, tokie 
ligoniai anksčiau ar vėliau ir 
vėl kylos užsivertimą gauna.

Apie kylą rašyti baigus
Visą eilę straipsnių apie ky

lą parašius, norisi dabar štai 
kas gerbiamiems skaitytojams 
pasakyti: Laibių labiausiai rū
pėjo man teisybė pasakyti. O 
tai reiškia, pasakyti tuos pa
matinius apie šitą ligą faktus, 
kuriuos medicinos ir' chirurgi
jos mokslai šiandie jau gerai 
žino, šituos straipsnius rašy
damas, be to, tariausi, ir ne 
maža naudos laikraščius s»kai- 
tantiems lietuviams padarysiu. 
Noriu tuomi pasakyti, kad, 
gryną tiesą jiems apie šitą 
ligą parodęs, nuo apgavikų 
juos apsaugosiu. Padaliau, ne
iškenčiu nepasisakęs, jog šitą 
darbą ir toliau varysiu: apie 
pačias svarbiausias ir dažniau
siai pasitaikančias ligas, ku
rias tik chirurgija* išgydyti te
galima, gražią knygą išleisiu.

Greita Pagelba Nuo Skaudamos 
Gerklės, Bronchitis ir slogų galvoje

D AB Ali atsirado naujas nioksinis išradi
mas, kuris siekia uideKtus raumenis be

veik iš sykio, prašalina slogas, flu ir gripą. 
Nulaiko ••karšio" pajautimą. Padaro galvą, 
gerklę ir krutinę sveiką beveik iš sykio. 14- 
Jiiovina ir išgydo skaudamą gerklę iš sy
kio. Puikios nuo visokų sakusmt|. Krupas 
prašalinamas beveik tuoj.

Sis puikus išradimas turi savyjo džiovi
nanti Ir gydant} Terpentiną, Komparą ir 
Menthol. Turpo veikia taip greit, kuomet 
patrinat krutinę ar gerklę ir urnai yra pa- 
ttebimas malonus kvapenys. Nusipirkit sto
vi k# i Turpo bile kokioje vaistinėje arba 
rašykit dėl gavimo dykai sampeli nuo The 
Glessner Company, F'ndlay, Ohio.

ft TVR PO. j.%
Skaitykit ir platinkit 

NAUJIENAS

31

NUP1GINIMAS 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 pirksite nemažesne suma $5.00. Reiškia, žemiau surašytos knygos galėsite gauti pusę kainos pigiau negu tas pačias knygas kad parduoda 
kiti lietuvių knygynai Amerikoje. šiame skelbime rasite viaokių knygų: mokslinių, iatorinių, Informacinių, apysakų, dainų, teatralių veikalų, 
taipgi muzikalių kurinių. Visos knygos yra iš Lietuvos, išskiriant muaikėalius veikalus. Mes skatinam “NAUJIENŲ” skaitytojun atidžiai 
peržiūrėti Čia esam; knygų sąrašą, o esam tikri, kad kiekvienas iš Jūsų atrasit daug sau reikalingų knygų. Taipgi turime priminti “NAUJIE
NŲ” skaitytojams, kad čia skelbiamų knygų turime kiekvieno pavadinimo tiktai po 20 egzempliorių. Reikalas kiekvienam pasirūpinti, kad 
ĮnigijuH Hkubiai h a u 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 ofisą. Prisiųsdami knygų užsakymą sykiu pažymėkite kurias knygas iš 

kurių Locusų — vietų pasirikote.

Muzika 
Locus I 

MUZIKALfiS DAtNOS A. BAčIULIO
5 — Dainos — vyrų ir merginų kvartetams .......................;.............
Oi Dainos — solo arba duotai ................. .•..........................................
žvaigždutę ir aušta rytas — duetas ...................................................*.
Oi Laisvė — mišram kvartetui arba korui .....................................
Piemenėlis — duetas ...........................................................................
Myliu —• mišram kvartetui arba korui ............................................
Audra Prieš Dieną — solo .......................................................... *......
Nakturnas — duetą,s .............................................................^...........

MUZIKALfiS DAINOS L. EREMINO 
67 Muzikalės dainos {vairiems balsams. Vienoje apdarytoje 

knygoje .   1-50
MUZIKALfiS DAINOS KELPŠO 

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

MUZIKALfiS 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 
Saulele Raudona ...... .<■...........................................................
Jojau Diena ....................................... .’...................................

MUZIKALfiS 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 ......................
šią nedėlėlę — 4 mišriems balsams ..................................
Vai kad aš jojau ir šėriau žirgelį......................................
Kareivių daina — vyrų korui..............................................
Vai tu žirge, žirge ir Pe tamsią naktelę..........................

Musų Teatrui
Teatrų sezonas jau prasidėjo . Teatralės draugijos ieško tinka

mų veikalų lošimui. Pertat, mes čia “pasiūlome 22 veikalus skirtin
gais užvardžiais ir turiniais. Visų čia siūlomu veikalų turime po 
gana mažą skaičių, nemanome, kad vijų reikalavimą patenkinsime, 
bet kurie pasiskubins tie gaus tikrai.

Locus 1
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.426......................................
Amžina Ugnis — Vydūno, pus. 326 .................................

Locus II
Tčvyškė.r- Vydūno, pus. 52 ............... ............ ..................
Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi, 52...........
žvaigždžiij Takai — Vydūno, pusi. 56 ...............................
Ragana — Vydūno, pusi. 40 ................................................
Vergai ir Didikai — Vydūno, pusi. 126..........................
Musų Laimėjimas — Vydūno, pusi. 48..............................
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai, pusi. 23 
Mano Taurė — Vaičiūno, pusi. 124 ..................................
Gyvenimas — Feldmano, pusi. 147 ....................................... .
Pančiai — Pačkaukaitės. (Komedija) ..... ............................
Ryti) Svečias — Puidos, pusi. 56 (Komedija) ....... .......
Stepai — Puidos. Komedija, pusi, 60 .................. .........
Komedijos — Čiurlionienės, pusi. 155 ................... i......... .
Nugalėtojai -r- Merė. Komedija, pusi. 60 ......................
Milda Meilės Deivė — Vaičiūno, pUsl. 67 ............ ........ .
laumes — Rūtos, pusi. 127 ....... .............................. .

k Locus III (
Dainų Dainos ir Dainelės

čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių dainų, pertat, verta 
šių dainų .visiems dainų mylėtojams įsigyti. 
Brėkšta — M. Vaitkuas, pusi. 88 ............ ;...^......... ....................

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

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

Locus IV
Mokslinės, Istorinės ir Šiaip Įvairaus

Turinio Knygos 1
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia esamas 

knygas, o nėra abejonių, kad susirasti sau daug naudingų knygų 
šiame sąraše. 
Slaptingoji žmogaus Didybė — Vydūno, pusi. 61..... .......................
Dainos Keliais — Biržiškos, pusi. 114................................................
Lietuvos — Lenkų Ginčas — P. Vileišis, pusi. 88.......... ..................
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ........... ..................
Lietuvių Senovės Bruožai — Klimo, pusi. 169................................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir Žemę. Su paveikslais....................
Mirtis ir Kas Toliau? — Viduno, pusi. 48........................................
žemė — Lunkevičiaus. Su paveikslais, pusi. 48............................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir tt.» pusi. 46 .............................
žmonijos Kelias — Vydūno, pusi. 52 ................................................
Laiškai Vartotojams — M. Cheisino, pusi. 35 .................................
Lietuvos Ūkis — Rimkos, pusi. 133 .........................................*..........
Kaip susikūrė J. V. Amerikos Paveiksluota, pusi. 35 .................
Lietuvos Žodis -— Tumo, pusi. 64 ........................................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metu — Biržiškos, 

puslapių 70 . ......................................................... .......
Iš Gamtos Mokslų — I^edaux'o. Su paveikslais, pusi. 80.............
Paklydėliai — Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33..............
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose — Dr. Moulen 

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

veikslais) . .............................................................................. ..
Pirmieji Gamtos Pasakojimai — Vegnerio, pusi. 138 (su pa

veikslais) ................................................................................ —
Lietuvos Žemės valdymo istorija — Klimo, pusi. 65..................... .
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PINIGUS Už PASIRINKTAS KNYGAS

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. Tarybą Resp. — Naruševičius, pusi. 31 .1. 
Vokiečių Kūrybą — Prof. Heinemano, pusi. 287 ............................
Kovo 2() Diena — šerno. Su paveikslais, pusi. 139 .....................
Laukuose ir Pievose — Vegnerio. Su paveikslais, pusi. 119 ......
50 Pamokų iš gamtos mokslų — Ledouxo. Su paveikslais, 

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

IX)CU8 VI
Palydovas — Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam j Lietu

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

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 ...............................
Geologiniai tyrinėjimai — prof. Jodelės, pusi. 108 ........................
Duonelaičio raštai, 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.................................................
Žemo pasaulio erdvėje — Recluso. Su paveikslais, pusi. 63 .....
Visumos Sąranga — Vydūno, pusi. 32 ..............................................
Dainų atsiminimai — Biržiškos, pusi. 142 ................. . .............. .....
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40 ..................... ..
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiksluota, 

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

Locus VII
Apysakos, Pasakos, Legendos — Geresni !■ 

Musų Rašėjų Originalai, bei Vertimai 
iš Svetimų Kalbų

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

Locus VIII
Bludas — Dobilo, pusi. 428 ................................................................  1.75 15
Pajudinkime Žemę vyrai, pusi. 116 ..................................................... 60 L
Putino — Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 .............   1.00
Putino — Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo eilių, 

puslapių 217 .....................................................     1.00 g
Marikė — Vargšo, pusi. 60......................... . .............. :.......................  20 L
Dykumose ir Giriose — Sinkevičiaus, pusi. 416 (2 tomai) ..........  1.50
šimtas Apysakų — Schmito. Su paveikslais, pusi. 136 ......
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus —- Buraccvska, pusi. 161 
Sunkiausiais Laikais — RuceviČis, pusi. 123........................
Septynetas Pakartųjų — \Andrejevo, pusi. 56 ............. . .....
Kada Rauda Siela — Vaideliutė, pusi. 128......................-.....
Mano Poilsis — Mašioto, pusi. 63 .....................................—
Gera Galva — Žemaitės, pusi. 40 .........................................v-.
Bramizmo Stebuklai — Gotjes, pusi. 77 .................................
Devynios Pasakos — Giedriaus, pusi. 81....................... . .......

Locus IX
žvirbliai — Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42 ..................................
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta ................................................. 1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias — Mašioto, pusi. 43, su pa- 

, veikslais .......... ..........  -............................ —........ .
Žiema ir Vasara — Mašiot. Su paveikslais, pusi. 31 ....................
Mano Dovanelė — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 29..................—
Medelis Plačiašakis — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50.............
Krislai, puslapių 59 ........................................................-.....................
lakštingala — šalčiaus. / Su paveikslais, pusi. 28 ........................
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo — Gudaičio. Su paveikslais,

* puslapių 68 ........ ;.............................................................................
Gamtos Pasakos — šalčiaus. Su paveikslais, pusi.'42 .................
Pasakėlė — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55......................... -....
Įvairus Apsakymėliai — Biliūno, pusi. 64 ........................................
Raulo Kimeklio — Pasakos, pusi. 32.......................... .........................
Kas Teisybė, Tat ne melas — Aišbės, pusi. 63.................................
Padangėse — Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 .....................................
Karo Takas — Reido, pusi. 190...........................................................
Į Laisvę — Rusecko, pusi. 32...............................................................
Biliūno raštai, pusi. 143 ........................................................n.............
Žydrasis Paukštelis — Meterhnko, pusi. 55 .....................................
Jurų Švyturis — Sikevičiaus, pusi. 89................................................
Apie Lietuvių Senovę — Mašiotas, pusi. 47 ......................... -.........
Pasakos — Tolstojaus, pusi. 39 ...........................................................
Trys Pasakos — Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 .....................
Keturi Draugai — Evaldo, pusi. 54 .............................. ..... ................

Locus X
Gramatikos, Vadovėliai, Žodynai ir šiaip 

Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Rekalui
Lietuvių Kalbos Gramatika — Rygiškių Jono, pusi. 280 ..............  1.50
(Lietuvių Kalbos Gramatika — Damijonaičio, pusi. 166 ................. 80

Dvi dalis, pusi. 542 ..................  3.00
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Vargo Mokykla — Jablonskio.
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis 1, pusi. 180 . 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis 11, pusi. 319 
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. 525 ......................................
Aritmetikos Teorija — Smetonos, pusi. 139 ....................................

Locus XII
Mokslinės ir Įvairios Knygos

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

lys, puslapių 684 ...................................................................
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .................................. .......................
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .................................................................
Dainavos Senų žmonių padavimai —Krėvės, pus). 162 ...............
Dykūnuose ir giriose — H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 dalys) .......
Lietuva Paveiksluose — 60 atviručių. Tinkamos rašyti j draugus 
Vilniaus Albumas .................................................. ...............................
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Locus XI
Paveikslai

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

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

MALONfiKITE SIUSTI SEKAMU ADRESU:

iM2^J HADU IŠIMAS
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS



’skaitliavimą kiek tas < 
kainuos.

Nedidelę dalį pravedimo po
žeminių kelių kaštų turės pa- stas neturi teisės 
dengti namų savininkai palei bas su viešo aptarnavimo js- 
.tas gatves, kuriomis požeminiai taigomis. Tą teisę turi tik vais- 
I keliai eis. Jie padengs- tik nedi-.tijos prekybos komisija h le- 
delę kaštų dalį, nors visi pripa- ’gislatura. Betgi konstitucija 

Miestas eina prie būda- nuosavybės, pra-jnusako, kad reikia gauti miesto
vedus* tuos kelius, keleriopai sutikimą gatvekariams vartoti 
pakiltų vertėj. Visus kitus ka-j miesto gatves. Miestas gali 
štus padengs miestas iš tam sutikti ar nesutikti, bet dau- 
tikro fondo, į kurį gatvekarių giau jokių teisių neturi, jei 
kompanija mokėjo po 55 nuoš. bent pats miestas išpirktų tas 
savo gryno pelno. ' kompanijas. .

CHICAGOS 
ŽINIOS

vojimo požeminių kelių
Chicago jau nuo senai kalba 

apie reikalingumą požeminių 
kelių (sub\vay) bent vidurmies-i 
ty, kur yra didžiausias susigrū
dimas. Bet daugelis tam prie
šinosi, nes požeminiai keliai vi- 
durmiesty nieko nepagelbės pa-1 
kraičiams ir transportacijos. 
nepagreitins, tik sumažins su
sigrūdimą vidurmiestv, taip'sta klausima 
kad į vidurmiestį galės šuva- trinės prieplaukos prie 
žinoti daugiau žmonių. iŠ ko met ežero, 
bus naudos tik vidurmiesčio; numarintas metai atgal, 
sankrovoms. Buvo patiekta valstija atsisakė 
daug pienų, bet jie vis nueida
vo niekais, nes aldermanai ne
labai norėjo balsuoti už pože
minius kelius, kadangi, tuo .jie 
nusidėtų piieš savo vardų biz
nierius. kuriems rupi išlaikyti 
savo biznį ir nepaleisti jo 
durmiesčiui.

darbas tokį referendumą galima dary* Dar trys Žmdnės SUŠaloI 
ti tik mayoro t rinkimuose.  I

Vėl keliamas Calumet 
prieplaukos klausimas
Miesto viršininkai vėl svar-

Dabartiniais įstatymais, mie- 
vesti dery-

Užpereita naktis buvo šal

Rytoj (gruodžio 17 d.) Požė
la. risis Sheboygan, Wis. (Galu- 
met Hali), o nedėlioj po pietų

Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITUSR 
OPTOMETRISTAS

LIET
Palengvins akių įtempimą, 
ti priežastimi galvos e'

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterųčiausia šią žiemą, nes šaltis 7 Milvvaukee (South Side Armo- 

val. ryte (vakar) buvo pusiu- ry)- 
kęs 3 laipsnius žemiau zero 
(nakt’į prieš tai šaltis buvo pa
siekęs tik zero). Bet niekuriuo- 
se, priemiesčiuose palei ež'.rą'sino, kad risis lietuvių 
šaltis buvo pasiekęs, net 8 laip- pionas “Kari Ozelio”, 
snius žemiau zero.

Užvakar sušalo dar trys žmo- tarp anglų jis yra 
nes, taip kad 
čio Chicagoj žuvo 
žmonės.

Neįidentifikuoltas 
apie 50 m. amžiaus, 

įšalęs gatvėje prie. 81 ir Cot-1 
tage Grove gat. Kitas neiden- į 
tifikuotas darbininkas rastas1 
sušalęs dviejų kambarių flate 
14 N. Curtis St. Manoma, kad 
jis sirgo ir delei silpnumo ne-l 
galėjo prisišaukti jokios pagel
bos, taip ir sušalo 
kambariuose. Walter 
50 m., 2211 S. Dearborn St., 
rastas sušalęs šantėj užpakaly 

' savo namo. 
| Vargas tarp bednuomehės 

Turėjo biznį kibai didelis ir ^labdarybės 
Ashland gatvių, kur draugijos yra užverstos malda- 

ir didelį vimais pagelbos. Daugiausia 
žmonių pasitikėjimą, kuris jam maldaujama tuojaus suteikti

kompanijas. .

Bankieriaus Schle- 
singer laidotuvės

Dr. J, W. Beaudetto
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 Iki iv. Nedė
Uoj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA)
2226 Mambai] Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAI *464

Porą žodžių apie Milwaukee. 
Prieš porą savaičių kažkoks žy
delis rengė ten ristyneš ir gar- 

čem- 
Tai tik 

Požėlos iškraipyta pavardė, nes 
žinomas 

ikišiol nuo šal- kaipo Pozello. Tas “Ozelio” bu- 
jau penki v o paguldytas du kartu.

To niekingo skymo tikslas 
žmogus nOrima pakenkti Požė-

lastas su- ja| kurie iš tiesų gali pa
manyti, kad tai buvo Požėla. 
Tuo tarpu Požėla tą dieną bu
vo Chicagoj ir su niekuo neši
nto. Jei kas pastebėtų, kad jo 
vardu prisidengę ritasi visokie 
prigavikai, tai praneškite jam. 
Požėla tuos prigavikus rengia
si imti už keteros, kad jie ne
apgaudinėtų publikos ir neže
mintų jo vardą. —N.

Išlakių speciaSstas 
'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 
žlausias klaidas. Spėriai# atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėhoj 10 iki 1 vai. p. p 

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

SERGANTI ŽMONES

t
 Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. ' i

J, h Eudeikis Konip.
PAGRABŲ. VEDĘJAI , 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 4.741 ir*4040 
SKYRIUS

4447 So. FairfioTd Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Laidotuvės K. J. Schlesinger, 
Peoples 

Stock Yards State Bank, di
džiausio Town of Lake banko, 
įvyko pereitą pirmadienį iš 
Lain and Sons koplyčios, 316 

|W. 63 St. Palaidotas jis Ce- 
viršinin- ^ar Rark kapinėse. Mirė gi jis 

įr pereitą penktadienį.
gimė 1863 m., 

Čechijoj. Atvyko Chicagon dari 
būdamas jaunas.
prie 47 ir 
įgavo plačią pažintį

pastatymo indus- direktorių pirmininko 
Calu- 
buvo 
kada 
uosta 3

Tas projektas

leisti

Jei jus turi* sunkių
kraujo ligą, silpnus
■ervus, ligas inkstų
■uslės, užkrečiamas 
gas, šlapumo arba 

rjvatiškas ligas, pasi- 
arkit su Dr. Ross tuo- 

i;»u. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyŽas ar kita 
kokia liga gali išsivys 
tyti.

šaltuose
Thomasstatyti.

Dabar esą miesto 
kai laikę kelis pasitarimus 
esą išrodo, l. 
uostą įtaisyti, 
neskelbiama iki 

vi- tos derybos.
i Pirmesni am 
ginusiai priešinosi 

i vandens kelių i 
tas Mulvihill.

lis naujojo projekto 
visus dalykus, kuriems jis prie
šinosi ir tada paduoti jam pa
tvirtinti naują projektą.

Buvusiuoju projektu, Niekei 
Blate geležinkelis apsiėmė pa
statyti uostą ir pravesti dviejų 
ir pusės mylių kanalą tarp 
Calumet ežero ir Calumet upes. 
Tai butų kainavę geležinkeliui 
mažiausia $600,000. l’ž tą jis 
turėjo gauti visas 
rios taisant uostą turėjo būti 
užpiltos (veik visas Calumet 
ežeras, paliekant I“ 
laivams plaukioti). Mulvihill 
daugiausia priešinosi tam, kad 
$600,000 nėra užtektinas atly
ginimas miestui už užpiltas že
mes, ypač kad užpilimas ežero 
butų nemažai kainavęs.

Dabar rasta budus sumažin
ti užpilimo išlaidas ir yra ve
damos naujos derybos* su ge
ležinkeliu • apie padarymą nau
jos sutarties, kuriai daugiau 
Mulvihill nebesipriešinlų.

kad bus galimu' Schlesinger 
Tečiaus pienų 
nebus užbaig-

ta
šu- i

Dabar tečiaus ir miesto 
ryba priėjo prie priėmimo 
manymo pravesti požeminius 
kelius vidurmiesty. Miesto ta
rybos transportacijos komite
tas po ilgo svarstymo užvakar
priėmė sumanymą pravesti po-1 
žeminį kelią (subway) State 
gatvėje tarp 13 ir Chicago gat
vių. Tas kelias yra skiriamas 
elevatoriams. Gatvekariams nu
tarta iškasti tunelį Washington% 
gatvėj. Tas tunelis apjuostų vi
są vidurmiestį. .lis prasidėtų 
nuo dabartinio tunelio p<> Chi- 
cagos upe ir eiĄi Washington 
gatve iki Michigan Avė., ten 
pasisuktų iki Jackson bulvaro, 
kuriuo eitų 
sijungtų su 
upe tuneliu

Komitetas
sakyti miesto advokatui Busch 
paruošti miesto tarybai priim
ti patvarkymą, kuriuo remian
tis galima butų paskelbti var
žytines ir pradėti požeminius 
kelius kasti. Taipjau įsakyta 
miesto advokatui priruošti ap-

iki upės, kur su- 
ual ?.r esančiu po 
/an .Gurent gatvėj.
taipjau nutarė- į-

PIRKIT BE PINIGU
Pas Mumis Pirkdami

Pinigų nereikalaujat mokėti tuo
jaus. Galit čielus metus imti lai
ko; mokėt po

vaitę ar kas mė-
nesį. Musų krau \
tuvėje atrasite 
dideli pasirinki- 
mą deimantinių 
žiedų, moterims
laikrodėlių ir vi- -
šokių gražiausių rlsPj
dovanų, iš auk- tliHr
so ir sidabro ta- 
vorų, dėl Jūsų
brangiausių ypatų. Pakol pirk- 
site kitur, atsilankykite į musų 
krautuvę. Patirsite patys, kad 
užsimoka Jums pirkti pas

CHAS. MIGHEL
3320 So. Halsted St.

Tel. Yards 3741

mus.

projektui dau-
valsti jos

superintenden-.daug pagelbėjo įėjus į bankinį nors truputį anglių ir maisto. 
Todėl norima biznį.. Jis buvo vienas iš orga- Vargą didina bedarbė, kuri yra 

pašalinti ' nizatorįų Peoples banko įr į jaučiama mieste.banko 
iš geriausiai žinomų

Chicagos bankierių.
vienas

Atėmė $7,500 vidur- 
miesty

prie \Vells 
vos už keiių J

Labdarybės 
organizacijos stengiasi suteikti 
nors pirmąją, reikalingiausią 
pagelbą, bet ir / tai ne visur 
spėja, tiek daug maldavimų 
pagelbos turi.

Sveikatos gi departamentas 
vėl gavo šimtus skundų delei 

. 'šaltų butų, ir

žemes, kū du kriaučių Firmos M. Born 
and Go., 510 So. Wells St., pa
siuntinius, kurie nešė į bankų

Plėšikai nušovė 
policistą

DR. ROSS per trisdešimtį, metų 
besispecializpodamas įsigijo pilną su
pratimų šių ligų ir suteikia geriausį 
gydytną

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

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

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

VINCENTAS LAURINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 15 dieną, 3:30 valan
dą ryte, 1926 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus; gimęs Kauno rė- 
dyboj, Tauragės apskričio, Tau
ragės parapijoj, paliko didelia
me nuliūdime moterį Oną, po 
tėvais Žilaitė, sūnų Juozapą, 
dukterį Julijaną, žentą Joną Še
putį, seserį Marijoną Banienę ir 
švogerj Juozapą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 6047 
Massisoit Avė., Clėaring, III.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gruodžio 18 dieną, 7 vai. ryte 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Laurin- 
skio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, 
Žentas ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Euęleikis, Tel. Yds 1741

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, BJ.

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

• Kampas Monroe St, Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.Z ----------------------------
Phone Boulevard 52C3 

Privatiniai Amhulansal

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

1646 W. 46th SU Chicago, III.

... . . . . - • _*• Policistas Juliau Bpnfield li-
.. ,<l m, $7,500 .firmos pinigų, išvogė ]<o nušautas vakar ryte dviejų 

juos pasodindami j savo auto* negVų plėšikų, ’ ku’riė buvo už- 
mobilių, apiplėšė ir nuvežę prie puolę University Extention 

ir ir Desplaines , gatvių* Conservatory, 41 ir Langle gt., 
is savo automobilio išmetė, korespondencinę muzikos mo

kyklą. Mokyklos raštinėj bu
vo upie 30 mergaičių, kurias 

i plėšikai taipjau apkraustė, o 
vienos išnešė ir kailinius. Vie
nai mergaičių pasisekė pabėg
ti ir
Coal Co. raštinę pašaukė poli
ciją, 
nijos 
vėn ieškoti policisto ir už ke
lių blokų suradęs policistą 
Bonfield atsivedė apiplėšimo 
vieton, kada- plėšikai jau ėjo 
laukan. Jis lie|Sč iškelti jiems 
rankas, bet tuo laiku vienas 
plėšikų šovė, nušaudamas poli
cistą ant vietos. Kiti policistai 
atvyko tik už 20 minučių po jų 
pašaukimo.

Vėliau policija gavo žinią, 
kad vienas plėšikų yra pasislė
pęs namuose prie 40 ir Vin-

juos

Šuo išgelbėjo
Harry Parshall, .sargas Unit

ed Dairy Co., ^141 Ldwre?tce 
Avė., miegojo antrame augate, 
kada į raštinę įsigavo plėšikai 
ir ėmė daužyti seifą. Parshall 
šuo pradėjo loti ii sargą išbu- 

Chicago reikalauja pla- dino. Jiems nulipus žemyn plė
šikai pabėgo. Bet jiems beveik 
jau buvo pasisekę įsilaužti į

ji nubėgusi į Itobipson

Vienas gi anglių kompa- 
darbininkas nubėgo gat-

ŠTAI BUDAS KAIP1SSI 
GYDYTI RUPTURį

tesnės savyvaldos
Chicago, remiama 70 kitų seifą.

Illinois dideshių miestų, ketina 
pradėti smarkią kampaniją už i 
platesnę savyvaldą. kad pals 
miestas galėtų kontroliuoti vie-, Zei 
šo aptarnavimo įstaigas — ga- prieš porą dienų vis* dar tebe- 

telefonų ir taip- si tęsia, šaltis apima veik pusę 
ir elevatorių Jungt. Valstijų ir vietomis sie- 

į kia net 38 laipsnius žemiau ze- 
ro (Minnesotoj), bet Chieagojc cennes gt. Nuvyko keli pulkai 
šaltis nebuvo daėjęs žemiau ze- 
ro 'Pečiaus niekuriuosc prie
miesčiuose buvo 
laipsn. žemiau 
čio jau žuvo 20 
goj žuvo trys 
goj laike šalčio 
tą ar daugiau

Šaltis tebesitęsia
kuris » prasidėjo

'Pečiaus niekuriuosc
pasiekęs 3 

sero. Del šal- 
žmonių. Chica- 
žmones. Chica- 
budavo po šim- 
gaisrų i dienų, 
perdaug priku- Wisconsiną.
IJet šiandie,

policistą su šautuvais ir bom
bomis, bet nieko ten nerado.

POŽĖLA WISCONSINE

šiandie Požėla išvažiavo į 
Vakare jis risis 

Oshkosh, Wis., Armory B. Tai

so, elektros, 
jau gatvekarių 
kompanijas.

Kad tai pasiekti reikalinga 
tuojaus, šį pavasarį, padaryti 
referendumą ir tik tada kreip
tis į valstijos legislaturą, ku
rioj Chicagos kovą rems ir ki
li miestai. Norint padaryti re
ferendumą reikia tuojaus su
rinkti 200,000 parašų, tik tada 
klausimas bus pastatytas bal
savimui. Referendumo priėmi- daugiausia nuo 
mas dar nėra galutinas žodis, rentų krosnių, 
nes tai skaitysis tik kaipo pa-, kaip pranašauja oro biuras, bu- bus jo antros ristynės toj vie- 
tarimas valstijos legislaturai. šią apsiniaukę ir biskį šilčiau, toj. Lapkričio 17 pasiliks at-
Jeigu nebus padaryta referen- Tečiaus atodregio dar negalima mintina diena, nes Oshkoshc 
durno šį pavasarį, 
laukti dar keturius metus

tai reikės ir tikėtis. Dabartinis 
nes'yra atėjęs Iš Alaskos.

i Oshkoshc 
šaltis tą dieną jis laimėjo Wisconsind 

čempionatą.

Puikus savęs namie gydymas kurį 
gali vartoti bile kas prie bile 

kokios rupturos, didelės 
arba mažos

Nieko nekainuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje šalyje 

yra nustėbę tiesiog iš stebuklingų 
pasekmių iš labai paprasto budo gy- i 
dyme rupturų, kuris yra pasiunčia
mas dykai, pareikalavus. Tai yra ge
ra rupturų gydymo sistema, tai vie; 
na didžiausių palaimų dėl vyrų, mo
terų ir vaikų. Yra paskelbta kaipo 
pasekmingiausias būdas išrastas, dir-, 
žai ir kiti palaikymai yra nereika- 
Lngi.

Nėra skirtumo kai** sunki butų 
uptura, kaip ilgai ją turėjot, ir. 

kaip sunku ją buvo palaikyti, nėra 
skirtumo kiek rųšių diržų jus nėšio- 
jot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo 
įsigijimo šio DYKAI GYDYMO. Jei 
;ųs manot, kad jus nedalis išsigydy- 
i arba turit rupturų taip didelę kaip 
įusų kupstis, ši gera sistema sukon
troliuos ją ir užlaikys ją viduje, 
laip kad jus nusistebėsit. Tas dalis 
amo taip greit atitaisys kur ruptu- 
ra išėjo, taip kad jus greit galėsit 
siti dirbti kekj savo darbą, taip kaip 
lebutumėt turėjęs rupturos.

Jus galit dykai pabandyti šias pui- 
ias sutvirtinančias gyduoles, tiktai 

itsiunčiant savo vardą ir adresą pas 
\V A. COLLINGS, Ine., 34-D. Col- 
ingn Buikling, Watertown, N. Y. Ne- 
iųskit pinigų. Bandymas yra dykai. 

Rašykit dabar — šiandien. Gali ju
mis išgelbėti nuo dėvėjimo diržo per 
visą amžių.

/........ •
Phonai Boulevkrd 7314-♦
Pristatome p viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvictkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St„ Chicago

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

1854) W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 
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L«ok
to your health. Epsom 
Salt s is štili the best 
Ph y sic—take it in sfnall 
flavored tablets.

ĘP5OM
TABLETS

A t your d rv g gir t, 25c

Vyrų priėmimo kambary* 606. Mo 
lerų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

K$ reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki- 
•am ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
Kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
4erą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar . moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų -įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražiptu dau 
ijybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

\\ A U J I E N O S 
1739 S©. Halsted St 
* Chieac*, OI

" “NAUJIENŲ" KNYGĮI 
KATALOGAS

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

"NAUJIENOS'1'
1739 So. Ilalstcd St.

Chicago, III.

Siųskit p’nigriis per

naujienas



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtai!., Gruod. 16, 1926

U. kimų gruodžio
fciuviu Reikliose.

Bridgeportas
prieš
san-

mes, bndgeportiečiai 
nereikia į “dauntauną*

Senas Bridgeportas 
šventes pasipuošė. Visos 
krovos pilnos švenčių tavorų, 
langai išpuošti ir nušviesti. Lai
mingi 
mums
važiuoti, kad savo draugui do
vanų nupirkti. Mes viską ant 
vietos galime gauti ir tąi pas 
lietuvius. Ir mes nemokame 
brangiau negu “dauntaune”, 
tankiai gi ir pigiau, o gauna
me daug geresnį tavorų, negu 
gautumėm “dauntauno” “bar
menuose“.

me įstojo 2 nauji nariai.
Buvo renkama ir valdyba. Iš

rinkta: pirm. S. Chapas, vice- 
pirm. K. Butkus, nut. rast. ('. 
P. Pliopljs, fin. rašt. A. Shukš- 
ta, kontr. rašt. S. Narkis, ka- 
sielius B. Butkus, kasos glo
bėjai — Z. Grigonis ir M. Pa
lionis, maršalka P. Sakalaus
kas.

&i draugija turi apie 300 na
rių. Dabar draugija yra gerai 
tvarkoma, valdyba darbšti ir 
mandagi. Linkiu draugijai ge
rų pasekmių. —-S. M. D. Narys.

4*1 ai REiKiA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME
avo

tyli jo blogas- puses. Bet neuž
ilgo jis ir juos įtikino.

Vasaros metu rep 
buvo laikomos, 
golfuoja, žvejoja, 
atostogas apmokei i,
ha ta padaro. Pakėlė jam algą, 
nupirko jam ir apdovanojo Bi
rutės ženklu, tik susimilda
mas dirbk. Tuo tarpu Vanagai
tis jau buvo su savo draugais 
Nevv Yorke ir prisiuntė Biru- 

prašydamas suteikti 
paramų atvažiuoti į

Bet jam buvo gru- 
valdybos atsakyta, 

jo nekvietė ir dėl

Kas, ką, kur, kaip 
kada reniria, veikia 

ar kviečia.

KIEK KAINUOJA 2MCGU1 
LEISTI lt 100 60?

ir

PRA

BEIK ALINGAS buėeris, turi 
mokėti darbą ir anglų kalbą.

Kreipkitės:
5502 Went\vorth avo.

' Tel. \Ventwoylh 5136

Tėvų susirinkimas

čia mes turime ir didelių lie
tuvių įstaigų, k. a. .1 
ko gerai įrengta 
daiktų ir rakandų

E. Budri- 
muzikalių 
sankrova.

geport Furniture Co. ir daug 
kitų. Galime net ir automobi
lius rusinirkti, nes mes turi
me ir kelis automobilių (ir tai 
ne b’’e kokių, bet tikrai gerų) 
‘s->’es roems“, kurie taipjau 

^rikbuso Fetuviams. O vakare, 
pamatyti gerą 

M idų, o 
einame į

North West Side Parents 
League viešas susirinkimas 
bus šiandie vakare English 
Luth. bažnyčioj, kampas Le 
Moyne ir Spaulding gt. Daly
vaus mokyklų tarybos 
John English, kuris
apie Chicago viešąsias mokyk
las. Visi šios apielinkės tėvai 
ir viešosiomis mokyklomis už- 
interesuoti asmenys kviečiami 
atsilankyti.

—Sarah Ahrahams, sek r.

narys 
kalbūs

4tnakym*H: $100 00 ai>* •yk 
$6.00 j metus nėr 

'(ik««t gyvenini*.

REIKIA geto naktinio sargo. Iron 
and Metai Co., 4000 So. Wentworth 
Avenue.

dole- 
cen-

vii ...» musų praleistas 
sudaro nematomą juostą

Ir kiekvienas centas atlieka 
tikra darbą Praleisdami cen-

Padėkos žodis

kolonija

K->d' norim
“š o”, tai einnme į 
jei norima na<dšokti, 
1 mt. Auditoriją.

i-; ’i~tuvi”
’v-'i-fis u mumis?

s>»'Tži’m-o v;<a be^uviš- 
Ch: 'a o Bridgeportas, — 

’’nfUv;” “daunt-'un''s“. čia 
b’zma’. čia visi 
kafni ?r kiti pro- 

''iv—S Epi
centras.

fciuomi reiškiame gilios pa- 
ėkos The Peoples Furniture 

Co už suteikimų rakandų iš- 
nuošimui scenas ve’ka’ui “že- 
•n s Rojus”, gruodžio 12 d., 
Me’dažic svetainėj.

t B'rutės Dramos Skyrius, 
Sek r. M. R. Kemešienė.

'O

’OS

r

a” 
n‘a:

:r kitos Eetuviu kolo- 
uri šiuo-tun n s:d’dž’uo- 
u ^ana i:d lin lietuvių 

h t v ąffį vra daug 
ne°u Bridgcporte.
iv ^jU’ė- enielinkė ir 

Pnrk di ’žiuoiasi di-

« 7eatras~\

G icagO3 Birutė

u 'h‘ banku 
urime sava
H) Marciuctte P; 

r-'a’ ('"falini 
i-.*- - \ -r h S'V

' J”- ’• E' — i •'('■‘u 
’]■’ ° "1 J JI-<» r>(>

’rl.
s-’ker'i ncgnlb

I?u’T>:ture Co., 
M lrono’it°n 

(bnt ir mes juk 
Univer- 

-k — lie- 
kais lik 
^amb^snių 

; i;e.
’ s° nl°čių 
1 siro b:z-

(Tęsinys)

Rašo Al. Micevičius

kon- 
e ta raunu aš per tūlų asme- 

kuviame rašoma, kad 
nepa’iausiuv intrigavęs 
s B rulėj, tai aš tan

nulabintas. Tečiaus į tai 
Tuojau

Prieš pat “Naujienų

V U 'S
bos m

■m 
U 

tą paskui centą, doleri paskui do
lerio mes greitai praleidžiame 
4i"utą ir išsiunčiame savo centus 
Hrbti dėl kitų.

Vsimirkite tui kada jus prnlei- 
tinh pinigus Atsiminkite kiek 

dn’gai uždirbtų jums jei padč 
. ..<*» itin i b-»nlrą. ar -m’ 
Naujienų. Spulka.

f 6.00 grynu pelno ant 
$100.00 ‘ ‘
4 imtas

PARDAVIMUI

Man taip įkirejo 
intrigos, kad ieškojau 
tokio, kad pamiršti 
ypatingai Kvedarą su 
kuri man įsipyko iki 

Taigi nutariau 
repeticijų visai

tei laišką, 
finansinę 
į Chicagų. 
bijoniška*
kad “Birutė 
to nesijaučia atsakominga. T(»n 
nabagas Vanagaitis ir pasiliko.

štai “Birutė” pradeda repe
tuoti “Kornevilio Varpus” da 
vasaros metu ir atidarimui sa
vo sezono ruošia koncertą, pa
sikviesdami rasų operos tenorų 
Dniepro vą. 
tos visos 
ko nors 
viską, o 
jo šaika,
gyvam kaului, 
^olfą lošti ir 
nelankiau. Užtai man sekreto
rė karts nuo karto prisiųsdavo 
laiškus, kad busiu suspenduo
tas. Savo keliu nusipirkau bi- 
’ietų ir važiuoju į “Birutės” 
koncertą. Atidaro “Birute” 
savo koncertų su choru, kuris 
’abai gražiai pasipuošęs, tik ve- 
’j’as atrodė kaip “jurgis”, ku- 
• s savo ypata gadino visą bi- 
•utiečiu gražu vaizdą. Publika 
;au dabar pažino Kvederą ir vi
sai nekreipė domes’o i i’. Pro- 
ranias buvo vietomis lalai ge
lis, o vjetonfs nenake^či mas;

— pamislyk 
uždirbtų jei 
!0 tu-tų ?

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

luik vtuinPt jj

GROJIKUS pianas $700 ver
tes už $110, 90 rolelių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 į mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLAITIS
6512 So. Halsted St.

PUIKIAUSI NAMAI
Jus niekur nerasite geresnių namų, 

kaip pas inus; jus niekur negausite 
lengvesnių pirkinio ir mokėjimo są
lygų, kaip pas mus. Naudokitės pro
ga, kol dar ji laukia jūsų!

Nauji muro namai, 4-4 kambariai, 
viskas moderniškai įrengta, prie ge
riausios transportacijos, parsiduoda 
geromis sąlygomis — tik $1500.00 
(mokėjimu, o likusius kaip renda.

Dviejų augštų, nauji muro namai, 
5-5 kambariai, savininkas sutinka 
mainyti į gerą farmą, netoli (’hiea- 
<os arba į lotus.

Taipgi turime bungalow ir gerų 
bizniavai ir rezidencijoms lotų pil
niausi pasirinkimą. Ateikit ir pama
tyk it musų sąvastis!

W. HAYDEN BELL
Klauskit Ed. Bakševiėius

Manager
4336 So. Kedzie Avenue

Tol, Lafayette 8600

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PR A N E AIM A b >’ < »'I1: R1M S

Parsiduoda vilnonio? irijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31%c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonioa 
skiautė dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pighu, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

KRANK SELEMONAVlčIUS 
504 W. 33rd St„ prie Normai Are.

65c iki

nuo 36c

lel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardwarc Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popieią, 

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

J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

'h-ik ir pašilu-k 
(■ tav.jnnin budus 

■ l nii «’ •

w sekretorių 
o nuo įr su- 

hiiigin<ii«

spulka 
Hnl><l«>ri

'ŪSU

N'r*h S'rfe. — Sandaros 2° kuonos 
priešmetinis susirinkimas penktadie- 
nv,‘ giuodž’o 17. neįvyks iš priežas- 
i^'- rmucmn Dr Griniaus, 60 metų 

ieb’lėjiius. Susirinkimas įvyks po ne
daliai. Nariams bus pranešta atviru
tėms. — Valdybų

"s fh'ro d'”*nn pamokos atsi
bus š) vakarą, Mark White Parko 
svet.. 8 vai. vak. Visi vvrai bukite 
ankščiau pamokose.

— Birutė

M IEŠKOJIMAI
va

PARDAVIMUI grosernC ir dcli- 
katesen, yra I gružus kambariai 
gvvcninuii, 3 metams lysas, rendos 
$50. kaina $1950. 1424 W. 51 st.

SPECIALIS pasiulympš Kalėdoms 
kailinių kautų, seal (rimuoti, $55. 
Southern Muskral, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu- 
daz.om senus jūsų kaulus ir jie iš
rodo kaip nauji. Iv utų išvalymus 
r pamušo idėjinius $17.

CAPITAL FUR SHOP
<S E. Randolph st., Room 408

BEKERNĖ, retail ir olselio, 
lietuvių ir lenkų kolonijoj. Nau
jos mados įstaiga. Savininkas 
nėra bekeris. Turiu parduoti 
pigiai.

PARDAVIMUI Calumet City, 
III. 2 bizniavi namai. Kampi
nis ir antras ir karčiams. Sy
kiu parduosiu viską. Dasižino- 
kite NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted. St., Box 850.

Sol EHis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

Ashland avė.

PARDAVIMUI Malt & Hops krau
tuvė. Gera pelninga ir išdirbta vie
ta. 1600 S. Union avė.

$3000 imokėius nupliksite 
'kampinį 1854 Tripp avė. 2 augš- 
tų medinį namų, 5,-—6 kamba
rių fintai, yra vana ir elektra, 
2 karų garažas, lotas 37x125. 
šaukit Diversey 6235.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

BARGENAS
PARDAVIMUI 2 mediniai na

mai, abudu yra naujos mados, 
vienas 5 kambarių, antras 4 
kambarių, svkiu vra 3 lotai ir 
2 karu garažas. Prie antro yra 
2 lotai ir 3 karu garažas, 6 
blokai nu osa^vękariu, 4 blo
kai nuo geležinkelio stoties-. La- 
b‘»i gera vieta dėl gyvenimo, 
galima laikyti vištų, kai’vių. 
Netoli nuo šanų, kur galima 
niauti darba bde kada. Parduo
siu labai pigiai arba mainysiu 
i bučerne, grosernę arba į ga- 
sohno station. , Galima pirkti 
abu sykiu arba vienų.

JOHN BAGDON
134 St. & NVoodland avė.

Blue Island, III.

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUJv NAMUS

Už prieinamą kainą įtaisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
r statau naujus nartas. Atlieku bile 

kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

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

AU ‘•’nvų dėdės Antano Ar- 
:š Tauragės apskričio, Ail<- 
č aus, Žvingių parapijos. Bi- 
ka’m.) Esu duktė brolio 

kaus Bartkaus. Meldžiu at- 
adresu: Mrs. .1. .Jankauski, 

‘ St., b'armir.glon, III.

PARDAVIMUI gresernė, ge- 
a vieta uždėti bučernę; senas 
<znis, gausit bargeną. Priežas

tis pardavimo — vaižuoju Lie
tuvon.

821 W. 34 St.

1 ra n c iš 
;>u'Trne ir pats Kvederas dalyvavo. 

Na, žinoma, recenzentai 
ūmi jo spaudoje.

Jau trims savaitėms 
•"lįs gaunu aš laišką nuo 
’es“ s kretovės\ kuris j 
s 'kančiai: 
ruffs” vr 
’ė’yie tamsta tanai 
’a’ už vieša 
•ė'“ per ‘Na

Vadinasi r 'er.ziia, kuri bu- 
’o rašyta apie “Birutės“ kon
certų valdybai nepatiko, tai ji 
■'r j kergė ją man, na ir, vadi- 
'°si. rndo prorrą mane suspen- 

Aš nus'stebė’au iš va1- 
’vb s’ narn. n~s jie šoko tain 

v'a;p Kvederas jiems grojo, bet 
^cbėiausi iš pirmininko, o pir
mininku buvo ne kas kitas, 
km p. A. Oli's. Tiek Įo, padėjau 
’ MŠkų ir naga’vo’au, kad ta’ 

at’vginimas už mano ilga 
larbavimasi.

pnriiė- 
“Biru- 

skarrba
‘Gerb Tamsta, “Bi- Į

-s laikytam po-1 
susnen hio !

yme:z.imą “Biru-

PAJIEŠKAU brolio Kazimiero Gri
galiūno, pae'na iš Lietuvos, š aulių 

skrieio PmšvFmvo valsčiaus, Laite- 
Vnių kaimo. Ta’pgi draugų Jono K. 
Mažuknos, Antano ir Vincento Vir-. 

’ ' i-., • Pašv't’n'o miestelio. Prašau 
irba k1 atsišaukti 

patm m

lapoti lene e

žinote minėtus 
is'usti man ąnt-
- JUOZAPAS
So. G'.h Street,

ĮIEŠKO iUPARiy
ar trijų kam 
gražioj apiebarių, I

’nkėj ir
J. ŽUBONAS

3423 S. Emerald avė.

PARDAVIMUI groseris ir ken- 
Ižių kr utuvė, lietuvių apgyventa, 

biz is. Parsiduoda dėl ligos, 
i 13 W. 14 1’1 are.

PARDAVIMUI restoranus - ir roo- 
r.iing b.ousf. 1114 \V. Madison St.

PARDUOSIU savo grojiklj pianą 
už $195, kai 
inahti Rapp 
Ashland avė.

naujas. Galit jj pa- 
Kruituvėj, 5130 So.

PARDAVIMUI kučernū, ledo ma
šina, Irokas, biznio apię $120(1— 
$150(1 į savaitę. Arba mainysiu j 
namą, 1750 \V. 63 St.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas ūžti isomaa 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
įpielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Aidžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
itiijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO.. 8411-13 
Ogdcn. Avė. Phone J.awda)d 0114.

PARDAVIMUI mūrinis 2aukš- 
tu po 4 kambarius namas; mau
dynė, elektra, beismentas. 30 
nėdų lotas. Vieta 16 St ir Fran- 
cisco avė. Kaina $8.800. Savi- 
ii'nRas A. Michalo, 2545 W. 
69 St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 

/ ^ern’^’ Delikate- 
3sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
loemių. Musų 

C^>^8pecialurnas, Geras patar 
na v i mas, žemos kainos. 

Soatheima. 1912 So. State St.
' ATYDA!

Pardavimui bučernč ir grosemė 
35 metų senumo bizn;S, geroi biznio 

atvėi b'znio daroma $1000 j savai
tę. MainyČia j gerą namą. Gausit 
Pargeną.

x Nauienų Skyrius, 
3210 So Halsted St., 

Box 93

d - ’i^'i m’v • Bri l -enor- 
’ •' ’ r ns T esą 1S ę?t. anie- 
'’i,? “Nau ’cnas”, bet jos 

:u ‘ mums priklauso, nes 
r cs vis: j s skaitome. Mes gi 
t”i '*au turime ‘“Naujienų” sky- 

' ri'1 ir “Aušrą”. Karaliaus sena- 
s s Bridgeportas iki čia lietu- 

gyvens, o gyvens čia dar 
nes Bridgeportas — Chi- 

i ietuvių sostinė.
Rr:dgepo;to Patriotas.

SIŪLYMAI KAMBARIU

viai i 
i’gai, 
a uos

NUOMON 5 kambarių bun- 
1 )\v furmice šildoma, 2 karų ga- 

• ižas. Rendos $50, ant o-l ir Albany 
e ' i
Ki eipkitės:

4065 S. Campbell avė.
. Tel. Virginia 0161

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDUOSIU savo $650 vertes gro
jiku pianą, su benčiumi ir rolėmis 
už $100, cash $50 ir po $10 j mėne
sį. 6136 Sq. Halsted St., j fl.

BARGENAS t
Naujas 4-4 kambarių namas,

2154 W. Marquette Road.
Savininkas

6004 So. Artėsian avė.
Tel. Republic 1145

JUS galit nusipirkti namų apšil
dymo reikmenų arba plumbingo leng
vais išmokėjimaiš. G. S. BLOCK, 
Tel. Columbus 3222.

Didėti

ir jau

REIKIA moterų, kurios dirbtų 
amie Iransfer paternus, lengvas 

’arbas. Room 1633, Capitol Bldg., 
ilate ir Randolph.

PARDAVIMUI restaurantas, gero
je lietuvių kolonijoje. Labai gera vie
ta tinkantiems žmonėms. Yra pirmos 
klesos fikčeriai. Turiu parduoti iš 
priežasties kito biznio. Lysas 3 me<- 
tams.

3764 So. Halsted St.

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

' BRIGHTON PARK
Godotina publika! John’s Barber Shop 
duoda geriausj patarnavimą. Mes ker- 
pam vyrų ir moterų plaukus po nau
jausios mados. Nepamirškit, kad vai
kams yra žemesnios kainos šiokiomis 
dienomis, iki 5 po pietų 40c, 12 am
žiaus senumo.

4652 So. Westem Avė.

ONOS
Del keturių balsų

“nesumozuotas” per Kve- 
Jam ir jo “saikai” tas 

pasielgimas labai nepat* 
jie pasitarę verčia valdy 

extra susirinkimų,

< mKt4» L. Eren. Ine

idiuob tinka choram^ • i
ta)f>|MU klt*kvi*.

vederinė f rak

į virtais au
dinų apdarais

Įsigyk iau vienų šių damų 
šovini ir dainuok Daina ta

. uuiUiu padainuok da*. 
nelų ir užmirši, dvasios n u pu v 
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
ra Ir Geriausią savo draugę

pH 
pr»

Hipgi v i<• dideli* 
namams Kaina su
$> 50

IlaKtcd
Chicago, iii.

(’omčsio 
grunu ir kitą laiškų ,kuriame 
pažymėta, kad “juodosios ran
kos” šaika man ga’ą padary 

: nti “Naujienų” koncerte 
ok’ pat laišką gavo- A. O’is. 

i* jam keršinama, kaipo mane 
baugu:. Antanas užpyko ir no 
•ėjo detektivų biurui paduoti 
sakydamas, kad joks vėpla 
jam neturi teisės grųsinti mir
timi. Bet aš jį sudraudžiau ir 
visgi mes išlikom gyvi. Anta
nas dirigavo chorų, o choras 

Įdainavo nepaprastai gerai. Ke
lies Mvėtoiu Draugija tūkstančių minia mums 
avo priešmetinj susirin- -ausiai plojo ir Birutes vardas 

tano visais žvilgsniais palaiky
tas ir 
derą. 

(musų 
ko ir
bą šaukti 
kuris pasižymėjo nešvariais žo
džiais ir gremėzdišku Kvede- 
ro apleidimu susirinkimo. Tapo 
išrinkta komisija eiti su Kveda 
T-t* sutarti daryti. Nežiūrint 
Ini rš ir turčiau laiškų nuo r 
V rvaičio, man jj skaityti ne 
rla ė. vadinasi
ei‘a buvo didžiumoje. Į kopisi 
ia įėjo K. Vilias, 
Uktveris, kurts visai nebuvo 
Birutės nariu.

Ketvirtadienio vakare mes ir 
’ e’-repeticijose turėjom jau ne- 
^‘stiną Kvederą. Jo f rakei jc 
ėmė tvarkyti ir nors be laike 

privertė valdybą šaukti 
metinį susirinkimą. Įvykęs su 
sirinkimas atsižymėjo Kvedero 
frakcijos nemandagumu ir ta
po išrinkta visa valdyba, kuri 
Kvedero norus pildė, išskiriaiV 
pirm. A. Olį ir tris narius rė 
mėju komisijos. Iš tiesų reikir 
stebėtis, kad tokie Birutės šu 
lai, kurie rimtf būdavo, daba- 
prisidėjo prie Kvedero frakci 
jos, mat jie negalėjo perma-

PuiŠis ir

Paskido žiira, kad į Chica 
ą atvažiuoja, atidunda, pra

garsėjęs “Dzimdzi Drimdzi” 
vodevilis, su generolu A. Vana
gaičiu, kuris vėliaus užkariavo 
isos Chicagos publiką. “Biru 
ė” juos ignoravo, tik nekurto 

badavo nuemam jiems 
Repeticijos “Kornevilio 
rt ėjo visu smarkumu 
:k dvi savaitės beliko
iraskambėjimo. Prisirengimui 
nrie jų pastatymo išleista apie 
'orą tūkstančiu doleriu. Ir štai 
ieną gražią dieną Kvedera~ 

’ameta viską, išvažiuoja nie- 
’ am nieko nesakęs ir pataiko su 
'avo smaila nosia tiesiog į vie- 
a Springfieldo klebonijų už 

rj’nką. fad’pasl, —vilks 
irioj augęs į girių ir pabėgo, 
'-i buvo didelis smūgis “Diru- o vna^in°-ai v’s:ern«
rutiečiams. kurie mate diele- 
ateiti. “B:rutei“ su Kvede- 

ii. Dabar jau jie buvo persi- 
ikrine ir gailėjosi khiida pada- 

-ę. Nėr ką daryti, puolėm mes 
’isi gelbėti “Birutę”. Nėr nrio 

■'o eiti, tai valdyba ir
ino” pas žmogų,
Hsakė nagelių suteikti Va- 
'‘»aiti. Žinoma, Vanagaitis in- 
■'ligentas žmogus ir tikras mu- 
ikas, permatė visą situaciją, 

mtiko būti tuo laikiniu vedė
ju ir ant greitųjų surengė ne
užmirštinų “Koncertų Koncer- 
ą”. Taigi Vanagaitis gaju ga-

tapo . “Birutės“ vedėju ir 
'ano ir kitų geri norai išsipil- 

’e Apie tai aš vėliau paka1- 
'ėsiu ir pasakysiu daug įdomių

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
.vimo skudurų. H. Dray, 1447 Blue 
sland Avė.

KEIKIA DARBININKU

KRAUTUVĖ ir garažas pardavi
mui pigiai. 3101. W. 38th St.

VARTOTI pečiai, visokių rųšių ir 
rakandai pardavimui pigiai.

3101 W. 38th Street

VYRŲ
EKSTRA KALĖDOMS 

PINIGŲ

-i 2»js» dabar turit darbą ir 
-.te dienų, jus galit pašvę- 
viona va’anda tris vakarus v v

GROSERNĘ ir bučernę parduosiu 
labai pigiai; randasi Brighton Parke, 
3935 So. Kedzie Avė. Visi nauji įtai
symai. Priežastis pardavimo, turiu 3 
biznius, negaliu visus apeiti. Arba 
parduosiu bile vieną, galiu priimti 
lotą arba automobilių kaipo cash. Tu
riu parduot’ greitu laiku. 

5014 So. Westcrn Avo.

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus 

International Investmeni 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie A ve. • 

Tel. Lafayette 6738-6716

nukiu-
kiir’rm ii

avo įplaukas. Rašykit mums, 
» mes nu rodysim kaip galit pa- 
’aryti. NAUJIENOS, 1739 So. 
lalstod St., Box 852.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nS, senas biznis per 20 metu, bukit 
ant savęs bosu. Biznis užtikrintas, 
pelno daroma nuo $80 iki $100 j die
ną; nemokanti darbą išmokinsiu. Kas 
pirmesnis, tai laimės. Tik šią savai
tę galit pusę pirkt. 1967 Canalport 
Avė., Phone Roosevelt 4895.

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITĖS

SALESMENŲ REIKIA

Darbas West Pullman teri- 
1 ori joj, Suteikiamas puikus ko- 
neravimas. Puiki proga atei
čiai.

PARDAVIMUI labai geroj vietoj 
srtdvičių, tabako, kendžių ir 

“.2 metų 
lysas, tik $30 rendos; 8 ruimai pa-

bb,nis.
minkštų gėrimų krautuvė.

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

2128 So. Halsted Street 
Pirnins bihns

Didelis Dirbtuvės Pratuš- 
tinimo Išpardavimas

Tai yra jūsų didžiausia proga su
taupyti pinigų. 600 pėdų materjo- 
las mohair ir kitų už- 4 4 A 
dangalas. Kiekvienas I ■ I w 
650 pėdų materiolas mohair ir ki- 
‘ųalųužd,n' '.......... $1 -95

125 pėdų materiolas mohair ir ki- 
*;ų uždan- $3.25

Vugštais ramsčiais krėslai C9A 
su gražiais uždangalais

Ir aukščiau
Coxwell krėslai su pa- €9 A
rinktais uždangalais

Ir aukščiau
Didžiausia bargenas kokį kada 
-ors esate matę gražių parloro se- 
vj iv atlikusių pavienių ftmotvi nuo 
etų. Tai yra tikras dirbtuvėj ifi- 
iftrdavimas garantuotomis olselio 
'minomis.

Atdara kiekvieną vakare iki 
Kalėdų

Lincoln Upholstering 
Company 

1208-10 No. Hoyne Avė. 
Netoli Division Street

(Bus daugiau)

gyvenimui. Parduosiu pigiai. Parda
vimo priežastį patirsit ant vietos.

544 W. 18th Street
NAUJIENOS

. 1739 So. Halsted St.
Box 851 NAMAI-ŽEME

TER’U taisyti irmri, reikalauju 
’-o fi'-ii i.ų<i u< Motdž’u :»l-<š‘>ukti 
c vi «n.| į vakarais ar vėliaus, ar

Krc ipk ; \
3632 S. Pa mėli avė.

A. Karčnuskąs

_____
DIDELIS BARGENAS

Lotas 30 pėdų fronto, gražioj 
linkę i ant Troy, prie 59-top ir 
zie. Trūksta pinigų, parduosiu 
pigiai.

4544 So. Faiifield Avė.
Tel. Lafayette 4606

apie* 
KciL 
visai

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress-' 

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

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

M. E. Hutfilz. Mrg.
Seeley 1648

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

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

1747 W. 47th Street
Chicago, III. 
2«ro| lubos

........................ ■■ 1 11. H i n


