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Lietuvos Lenkijos 
santykiai pablogę

Mussolini įkalina šimtus 
fašizmo priešų

Brituose niekas nepatenkinta 
anglies streiko baigimu”

Lietuvos Lenkijos santy 
kiai esą įtempti

Mussolini įkalina 522 
fašizmo priešus

Kertinas girdėjęs, kad tarp 
abiejų valstybių gresiąs kilti 
konfliktas į kurį įsimaišytų 
ir Rusai

Daugelis jų bus išdanginta 
baudžiamasias Italijos kol

Chicago, UI. Ketvirtadienis, Gruodis-Decembcr 2 d., 192(5

Goldą Possctt iš Peoria, III., gyvulių parodos manadžerių. šalia jos stovi kiaulė, kuri laimėjo prizą.

* ii

C šį
L

No. 283

Mussolini slepia pasmerk 
ty priešy vardus

Šaukia United Mine Work 
ers Konvenciją

(firdėt, Lute! / tarp jų yra daug 
buvusių parlamento narių. 
Visuomenė tyli, dantis 
kandus

su-

Ji įvyks sausio 15 d. naujiems 
algos reikalavimams sufor
muluoti

KĖBLINAS, XII. 1. —Gau
tos čia iš užtik imu vttrsmių ži
nios sako, kad santykiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos pasidarę 
begalo įtempti ir , kad galįs 
kilti atviras konfliktas.

Sako, kad atsitikime, jei kil
tų ginkluotas susikirtimas, į 
jį tuojau įsimaišytų sovietų

[šią žinią paduoda chicagiš- 
kis Herald and Examiner, pa
sižymįs, kaip ir visi kiti 
Hearsto laikraščiai, sensacijų 
gaudymu ir skelbimu. Jų pra
nešimai dažnai iš oro pagauti. 
Tenka abejot ir dėl šios žinios 
tikrumo.]

ROMA, Italija, XII. L 
Oficialiais pranešimas skelbia, j 
kad 522 asmenys, kurie esą 
“nenumaldomai priešingi fa-, 
šistų valdžiai*’, busią priversti 
apsigyventi tam tikrose jiems 
paskirtose vietose Italijoj arba 
išgabenti Į baudžiamasias Ita
lijos kolonijas.

Iš septyniasdešimt šešių Ita
lijos provincijų tik septynioli- 
koj dar nebuvę reikalo nė vie
no uždaryti kalėjime.

Francijos skolos siekia 17 
biliony doleriu

Britu angliakasiai grįžo 
į kasyklas >

Streikininkai, bet ir kasyklų 
savininkai, nepatenkinti pa
dalytos taikos sąlygomis

l)i-

J. V. ambasadorius įspėja 
Meksikos valdžią

Reikalauja, kad amerikiečiai 
butų “kaip reikiant’’ apsau-

Briand įspėja Italiją per
daug nesmarkauti

Fašistai galį rodyti savo karš
tą ūpą, bet ne perdažnai ir 
ne perdaug

ROMA, Italija, XII. L —La
koniškas 
nešimas, kad 552 fašizmo prie
šai tapę pasmerkti įkalinimui, 
.nieku daugiau nepaaiškinta, 
j Pusiau oficialiai pareikšta, kad 
• kalinių, vardai nebusią skelbia
mi, kol centro komisija negau
sianti jų apeliacijų ir nepada
lysianti savo nuosprendžio.
Tarp pasmerktųjų yra parla

mento atstovu I
Tarp pasmerktųjų, kiek jau 

teko sužinoti, yra dešimt buvuf 
siu parlamento atstovų, dau
giausiai socialistų ir komunis
tų. Visuomenė dar nežino klek 
iš 124 atstovų,, kurie praeitą 
patlamento sesiją buvo iš jo 
išguiti, randasi pasmerktųjų 
sąraše, kurie jų bus išdanginti 
į mažiukę Pantelleria salą 
Tarpžeminėse jūrėse, nei ku
rie jų bus uždaryti mažuose 
fašistų miesteliuose, kame jie 
bus po nuolatine policijos 
milicijos priežiūra.

fašistų valdžios pi a

turės būtf

kasyklų

INDIANAPOLIS, Ind., XII. 
1. — United Mine Worker> of 
America šaukia konstitucinę 
organizacijos konvenciją atei
nančių 1927 metų sausio 25 
dieną. Konvencija įvyks India
na poly.

šioje konvencijoj 
suformuluotas algt 
nias organizuotiems
darbininkams centralinese sri
tyse ir paskirta skalės komisi
ja, kuri vasario 14 dieną lai
kys konferenciją Miami, Fla., 
su kasyklų savininkų skalės 
komisija.

Algų skalė, kuri bus nusta
tyta Miami konferencijoj, pa
keis Jacksonvillės algų sutartį, 
kurios terminas baigiasi 1927 
metų kovo 31 • d ieną.

Išgelbėjo užbertus kasyk 
lose du darbininkus

ir

Zaimis vėl patapo Graiki 
jos premjeras

PARYŽIUS, XII. 1. — Fi
nansų r? i n isterijos paskelbtu 
biudže^. raportu, Fia.ncijos vi
daus skolos dabai siekia 286,- 
546,000,000 frankų (apie $9,- 
551,000,C(H1).

Užsienio skolos siekia iš 
so 219,777,0(10,(10(1 frankų, 
ba apie $7,325,000,000.

vi-
ar-nuo

bū
da- Tuo budu bendra Francijos 

prieky.
sudarė naują koalicinį

Aleksandras Zaimis, kurs 
1902 metų daug kaitų yra 
ves. Graikijos premjeras, 
bar vėl stojo valdžios 
Jis jau
kabinetą, kuriu įeina visos pen
kios graikų politinės partijos, 
užgriautieji šiandie buvo at
sistatydino.

skola yra daugiau kaip 500 
bilionų frankų, aiba arti 17 
bilionų dolerių.

Septyniolika Iowos ban- 
kp vėl atsidaro

MIRTIES BAUSMĖ ŠUNIUI

WINNIPEG, Manitoba, XII.
St. Bernardų veislės šuo, 

šiandie nužudytas 
Prieš dvejetą mė- 
šeimininke susi- 
nioteriške. Kai

Iš 19 uždarytų praeitą savaitę 
bankų tik du dar nepradėjo 
veikti

Sport, buvo 
chloroformu, 
nešiu Sporto 
)K*šė su kita
pastaroji įsikibo priešininkei į 
plaukus, Sportas šoko savo po
nią gelbėti, ir puolikę įkando. 
|vyko teismas, ir nežiūrint 
Sporto advokato įrodinėjimo, 
kad šuo įkando gindamas savo 
šeimininkę, jis vis tik buvo 
pasmerktas mirti.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desetkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius^, kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia. I

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

'POTTSVII LE, Pa., XII. L— 
Morea anglies kasyklose vakar, 
viršui įdubus, buvo įkalinti ur
ve, 300 pėdų po žeme, du dar
bininkai, John Micholsky ir 
Andrevv Moshescck. Burini gel
bėtojų dirbant dieną ir naktį, 
užgriautieji šiandie buvo a- 
kasti ir išimti gyvi.

buvusiu
PARYŽIUS, XII. 1. — “Ita

lija turi teisės rodyti savo kar
štą ūpą, bet ne perdažnai ir 
ne perdaug”, pasakė užsienių 
ministeris Briand atstovų Lu
te. ; ’ . , ' ’

Savo kalboj Briand įspėjo 
Italiją, kad Franci j a nelabai 
mėgstanti panašius fašistų už* 
puolimus fiancuzų konsulatų, 
kaip kad įvykęs po pastarojo 
pasikėsinimo puieš Mussolinį 
fašistų užpuolimas Ventimillėj.

MEKSIKOS MIESTAS, XII.
— Ką tik grįžęs savo pus

tau Jungi. Valstijų ambasado-
darbininkų 11.

DĖS MOINES, Iowa, XII. 1.
— Reorganizavimo tikslais, 
praeitą savaitę Palo Alto ir Ko- 
ssuth kauntėse buvo uždarę sa
vo duris devyniolika bankų, 
ktirie visi yra valstijos vy- biliono dolerių 
riausybės priežiūroj.* 

Reorganizavimo <
veik visur baigtas, ir ketinio- ooo žmonių 
lika bankų jau ėmė 
cionuoti, o dar trys 
ryti ’ ketvirtadienį 
Kol kas tik du dar 
uždaryti.

vėl funk- 
bus atida-

AMERIKIETIS KALTINAMAS
DEL NUŠOVIMO DVIEJŲ 

INDUSŲ
XI. 30. 

atiduota 
A. Wig- 

kompanijos

RANGOON, Burma, 
— | teismo rankas 
šia vienas amerikietis, 
gins, Burma Oil
valdininkas, kaltinamas dėl nu
šovimo dviejų indusų. Kaltina
masis teisinas, 
bandę apiplėšti jo namus.

LONDONAS, X 
džiu’iis kasyklų 
streikas pasibaigė, 
kyta grįžti darban ir paskuti- rius Shcffield įteikė Meksikos
nių trijų kasyklų distrikių — vyriausybei protestą dėl agra- 
Durhamo, Yorkshiro ir South rų padaryto lapknčio 
\\'aleso — angliakasiams, kurte puolimo Las Rucias 
iki šiol dar vis laikėsi.

Streikas, tęsęsis lygiai sep
tynis mėnesius — nuo gegužės 
1 iki gruodžio 1, - pasibaigė 
niekais. Dagi kabiausiai val
džią remiantieji laikraščiai pri
pažįsta, kad tokiu streiko “bai
gimu” niekas negali būt paten
kintas. Prie jokio tikro susi
taikymo neprieita.

Angliakasiai buvo priversti 
grįžti į kasyklas dėl to, kad jie 
jau tiesiai badavo. Jie buvo 
priversti priimti sąlygas, ku
rios nieku budu jų nepatenki
na. Iš antros pusės, nepaten
kinti ir kasyklų savininkai. 
Todėl gi bendra nuomone yra 
tokia, kad dabartinis susitai
kymas. ilgai negalės patęsti, i_ 
kad po metų ar daugiau kova 
kils iš naujo.

Tuo tarpu' dėl streiko kraš
tas turėjo milžiniškų nuosto
liu. štai kai kurie streiko vai-

28 di 
rančo

Į (dvaro), iurio savininkas yra 
Jungt. Valstiių pilietis. Amba- 

’sadorius i’eike.kuija, kad ameii- 
kiečiai Meksikoj butų 
reikiant apsaugoti.

Las Rucias dvaras, su 
tūkstančių akrų žemės, 
netoli nuo Mątamoros miesto Suimtas degtines Šmil- 
ir priklauso vienam Fernandei 
zui, Amerikos bankininkui.

kaip

gelio laivas pabėgo ‘

10,904 svetimšaliai de
portuota iš Amerikos

Pabėgdamas nusigabeno ir are- 
I štavusius jį prohibiėijos val- 
| dininkus

parlamento narių pabėgę iš 
Italijos, kad ir / i izikuodami 
savo gyvastį, nes policijai bu
vo įsakyta šaudyti tuos, kurie 
bandys pereiti per sieną.

Valdžios spauda sako, kad 
toks žingsnis būtinai reikėjęs 
daryti, idant išlaikius ramumą 
krašte. Ji taipjau sako, kad 
valdža buvus labai dosni, pa
skirdama pasmerktiems po 40 
centų dienai išsilaikymui. Laik
raštis Tevere mano dagi, kad 
valdžia pasielgus begalo švel
niai “su tais 552 šunim.”

Tuo tai’pu plačioji visuome
nė tyli dantis sukandus, 
jau senai paliovė kalbėjus 
litika viešai.

Kaip šuo išgelbėjo savo 
šeimininką nelaimėj

Į MOBILE, Ala.,
i Fiancuzų degtinės

\VASI1INGTONAS, XII. L— dos laivas Aresene, kuris buvo
Darbo departamento 

l.‘" mu šiemet buvo deportuota vi-> 
11 [so 10,904 svetimšaliai, 

buvę susekti kaipo

XII. -1. — 
kontraban-

Suėmė žmogžudy
NEW YORKAS, XII.

SAULT 8TE. MARIE, Ont., 
XII. 1. — Vietos pilietis Geor
ge Graliam buvo indėnų valte
le išplaukęs į . ežerą. Daugiau 
kaip trečdalį mylios nuo kran
to jis prarado savo’ irklą. Pu
tė stprus vėjas, ir valtelė vis 
toliau buvo nešama ežeran. 
Valtelei! su savim (Iraham bu- 
vo pasiėmęs didelį šunį. Galvo
damas, kaip čia išsigelbėti, 
Giaham sugalvojo: jis pririšo 

_ (virvę šuniui prie apikaklės ir

po-

Tiesioginių nuostolių Britų 
prekybai apskaičiuojama 11 £•

praneši- pakraščių sargybos suimtas 
Meksikos įlankoj, pabėgo, nusi- 

kurie'gabendamas kartu Ne\v Or- 
neteisėtu leanso prolubicijos administra- 

Math- 
maši-

budu įsigavę į Jungtines Vals- toriaus padėjėją 
tijas. !ewsą ir sargybi

j Be to 20,550 svetimšalių neį- nistą.
įsileista į Jungtines Valstijas ir
I L

riuos

, J. B. 
sargybos laivo

Suimta kontrabandos laivą

NEW YORKAS, XII. L
Policija suėmė Franką Trapią, Įnuleido jį vandenin. Po pusva-
iš Biooklyno, kaltinamą dėl 
sukapojimo kirviu vienos mo
teriškės, kurios lavonas rasta 
jo name.

landžio šuo, plaukdamas ir ko
vodamas su vilnimis, išvilko 
valtelę su savo šeiminiųku 
k rantau.

Bedarbių arniijos,,neskaitant 
angliakasių, padidėjo dar 620,-

i. I
Darbo unijų fondai tapo vi

sai išmesti.
Užsienių rinkos stipriai su

mažėjo.
Geležinkelių pajamos suma

žėjo apie 5 milionus dolerių 
kas savaitė.

Geležies ir plieno pramonės 
ilgam laikui sukiužo.

Tekstilės pramonės darbai 
•visai sumenkėjo. %

sios Olydeside laivų dirbyklos 
pastatė vos' vieną laivelį —sep
tyniolikos tonų jachtą.

Visame krašte žmonės 
kad indusai čia vargą.

ken-

Suėmė laivą su $300,000 
svaigalų

APIPLĖŠĖ KAUNTĖS
NINKO OFISĄ

KAST-

grąžinta atgal iš uostų, į ku- du pakraščių sargybos motori
niai laivai vilko į karantinus 
stotį Mississippi upėj, bet pri- 

Katastrofingas sprogi- ^.'uko, ku.10- 1>allk«.k<intl'al,ar!’ ... i • dininku laive prohibicijos ad- 
m<lS aliejaus laive 'ministratoriauš padėjėją ir ma

šinistą, abudu motoriniai lai
svai nuvyko į artimiausią stotį 
pasiimti kuro, bet kai sugrįžo 
atgal, kontrabandos laivas su 
savo “sargais”, . pasinaudojęs 
proga, buvo jau pabėgęs.

SAN PEDRO, Cal., XII. 1. > 
— Vietos uoste vakar Union1 
Oil kompanijos aliejaus laive 
Warwick įvyko sprogimas, ku
lio vjenas laivo darbininkas ‘ 
buvo užmuštas, devyni kiti su
žaloti. Penki buvo taip pavo-1 
j ingai sužaloti, kad vargiai be Planuoja liberalų vald

žių Nikaraguoj

lORfils,j

PARYŽIUS, XII. 1. —Frak
cijos kabinetas patvirtino pa
skyrimą Paulo Claudel’io am
basadorium Jungtinėms Valsti
joms, vietoj buvusio 
Beienguero.

Kuilys sudraskė farmerį
JOHNSTOVMN, Pa., XII. L 

— įsiutęs kuilys vakar netoli 
nuo čia farmoj mirtinai su-

Henri draskė iltimis savo šeimininką, 
I farmerį R. Millerį.

KALĖDINIS PINIGŲ SIUNTIMAS
PRASIDĖJO -

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1(516 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

MANAGUA, Nikaragua, XII. 
1. — Amerikos charge d‘af- 
faires Denniso žiniomis, D r. 
Juan Sacasa, buvęs Nikaraguos 
viceprezidentas, keliaująs į 
Puerto Cabezas tikslu įsteigti 
liberalų valdžią.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Iš viso gražu, bet šalta; po 
pietų kiek, šilčiau; vidutinis 
žiemių rytų ir rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo
mąksimum 36°, minimum 22°
Fahirenheito.

Šiandie saulė teka 6:59, lei
džiasi valandą. ('• 1

Mėnuo teka 4:03 vai. ryto.

AMERIKOS MOKSLININKAS
• ' MIRĖ AFRIKOJ

NAIROBI, Britų Rytų Afri
ka, XI. 30. — Belgų Kongo mi
rė Gari Akeley, amerikietis ty
rinėtojas, skulptorių ir išradė
jas. Jis (rinko ten faunos spe- 

’simenus Amerikos Gamtos Isr 
'tori jos Murėjui.

I GREAT FALLS, Mont., XII. 
— 1. — Du maskuoti banditai 
ir apiplėšė Sheridap kauntės ka- 

Plentywoode, 
SU $45,OOC 
bonais.

NEW YORKAS, XII.
Pakraščių sargyba suėmė 
uostau pargabeno škunerį Con- sininko ofisą 
suelo II, gabenusį įvairių Ūke- Mont. Jie pabėgo 
rių vertės apie 300,000 dolerių, pinigais ir $40,000

1.

1^___________________ ________________



Ketvirtadienis, Gruod. 2, ’26

Kas Dedasi 
Lietuvoj
Kauno Laidoja Petrą 

Vileišį
(Musu nuolatinio koresponden
te—Leono Vitkausko—praneši

ma". “Naujienoms”).
šiandien, tai yra rugpiučio 

mėnesio 10 dienų, pirmadienį 
Kaunas savo bazilikos rūsyje 
laidoja iš Palangos atvežtų 
karsta su kunti pirmo Lietuvos 
dienraščio—“Vilniaus Žinių”— 
įsteigėjo ir jo redaktoriaus, jau 
sulaukusio 75 metų senuko, in- 
žiiycrio Petro Vileišio.

.Jau iš pat ryto mieste mar
guoja iškabintos gedulo tauti-

Kosulys ir peršalimas greitai 
pasiduoda veikmei

SEVERĄ’ S
COUGH BALSAM
Imant pagal nurodymą sulaiko tą iritno- 

jantį kosulį. Jisai pagelbėjo 
jusp kaimynams.

26c. ir 50c.
— I I I _ -

Kada gauni šalti, tad imki

Severa's Cold Toblets.
50 centai.

Pirkite pas aptiekorius-
W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR RAPIDS. 10WA

nėa vėliavos (tautinės, juodu 
perrištos) ir išanksto padaryta
me praneši me spaudoje 
buvo pageidauta, kad visos pre
kybinės ir panašios įstaigos tą 
dienų bent dviem valandoms— 
nuo aštuonių iki dešimtos va
landų ryto pertrauktų savo 
veikimą, o valdiškos įstaigos— 
savo keliu jau išanksto buvo 
paskelbtos, jog tų dienų bus už
darytos.

Karstą stoty sutikti jau nuo 
pat ryto ten ' renkasi gausiai 
žmonių, kurie karstui atėjus 

lydi jį prie universiteto, prie 
karo muziejaus ir- paskui — 
Bazilikos link. Karstą lydi išsi
rikiuota karo mokykla, orkest
rų muzika, vainikai ir daug au
tomobilių ir vežimų bei karstą 
sekančių žmonių.

Karstas yra švininis, ir jį iš 
Palangos irgi iškilmingai su 
prakalbomis ir lydėjimu iki
Kirtingos kelio atvežė. Šiauliuo
se pravežamų karstą pagerbti 
jt sutiko apskrities tarybos pir
mininkas. apskrities viršininkas, 
organizuoti skautai.

Karstą iš Kauno stoties į Ba
ziliką lydint, skanibilta karo 
muziejaus bokšte varpai. ,

Laidotuvės, M misterių Kabi
nt to nutarimu iš pereitos sa
vaitės pabaigos, parengtos vals
tybės iždo lėšomis.

šių laidotuvių proga “Lietu
vos Žinios” šiandien išeina kai
po velionius, atpiinciai išimtinai 
skirtas laikraščio numeris, ir 
nieko jame be tos rųšies me-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzio 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
, Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

džiagos laikraštyje nė vieno pa
prasto skelbimo). To numerio 
medžiaga pažymėtina, ir yra ši:

Vedamasis, ilgas staipsnis,— 
su pabaiga—iš pirmo —-ketvir
tam puslapy, O. PI.—Puidienės: 
“Prie didžio karsto”; antruoju 
straipsniu pirmame puslakštyje 
eina Dr. K. Gn.—: “Tu esi Pet
ras...” (...“nes ištikro tai yra 
uola”...—Iš to straipsnio);

pirmam puslakšty taipgi tel
pa velionies atvaizdas (iš “Kri
vūlėje”, kurioje—seniau — yra 
tilpį'S kartu su čia toliau mini
mu rašiniu “Laboremus”) ir 
dvi—gedulo proga ’ nekrolo- 
giškos formos (su juodais ap
vadais) : viena 
lionies šeimai 1 
ir bendradarbių 
nių, ir antra 
irto telegrama, 
spaudos šulo ir didžiojo knygų 
leidėjo” “amžinai atminčiai (žo
džiai iš teksto), nuo knygų lei
dimo ir švietimo (daugiausia, 
suaugusių) bendrovės Šiauliuo
se “Kultūros”; visas pirmas 
laikraščio puslakš’tis apvestas 
juoda gedulo spalva;

Anti'am šio “Lietuvos Žinių” 
numerio puslakšty telpa Dr. J. 
šliupo straipsnis: “Petras Vi
leišis”, prie kurio padarytame 
P. S. (Post Scriptunie’e) auto
rius siūlo Petro Vileišio atmin
čiai įsteigti nuolatinę stipendi
jų, jo mylimoms žemės ūkio ar 
inžinerijos šakoms, kuriai lėtai 
visuomenei, vyriaiisybei ir uni
versitetui prisidedant galėtų 
susidėti atatinkama suma” (žo
džiai iš P. S. teksto); to da
lyko pradžia Dr. J. š. skiria 
100 litų;

čia pat atkarpoj -telpa mi
nėtas beletristinės formos, Vai
dilutės rašinys (taipgi iš “Kri
vūlės”) 'vardu: 
m u s”;

trečiaš laikraščio 
talpina: Vaižganto 
a š a. a. P e t r a 
a p i b u d i n u”, K.

užuojauta ve- 
nuo Redakcijos 

i “Lietuvos Ži- 
tokio pat for- 
“musų senojo

“L a b o r e-

puslakštis

Puidos

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metai*. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip vitti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokyklom,s ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymais 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .....................   $3.00
šioje *35 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo į,ietu- 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS .......................... .'.......................................   50c
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. ' * x .

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .......   53c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grancl Street Brooklyn, N. Y.

Amžius

A PSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre. % *

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

NAUJIENOS .
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas ............................................
Adresas (gatve) ....... ......................./ »
Miestas ir Valst.................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

ir tąsa Vaidilutės straipsnio at
karpoje;

ketvirtam puslakšty telpo: A. 
Rusevičiaus rašinys iš 1926. 
VIII. 15. “D i d ž'i^i j ą.m V y- 
r u i. A. a, inž. Petrų Vileišį 
rninėjant”, telefonograma— ‘‘t. 
a. P. Viliešio išlydėjimas iš Pa
langos” užvardinta, trumpa ži
nutė apie visa šios dienos pro
cesija (jų veda: kaip dvasiškis 

kanauninkas Tumas, kaip pa
saulinis vedėjas generolas Na
gevičius), ir—pirma mniėta— 
pabaiga vedamojo straipsnio.

Numeris .kaipo lokiai progai 
skirtas,- atrodo rimtai — ir to
dėl aš čia ir visą jo medžiagų 
suminėjau. O medžiaga, reikia 
pasakyti, turi savyje sutelkusi 
visa—kas geriausia ar įdomiau
sia yra iš šiame rašiny viršmi- 
netų žmonių, kurie* šia 
Vileišio proga čia apie
šo (O. PI.—Ptiidienė savo raši
ny sumini, kaip velionis leido 
pirmą lict»iviškt> laiki-aštį, «tn- 
dentų tarpe,*-vardu “Kalvį Me
lagį” ir kita: iš to straipsnio 
dar kas to nežinojo, gauna ži
noti, jog spaudoje vartotas sla- 
pivardis “Petras- Nėris” tai 
buvo slapivardis Petro Vileišio; 
Dr. K. Gn. rašinys tarpe kita 
ir tai apkalba,* kuo buvo velio
nis kartu su dr. .1. šliupu; Dr.

Petro

WOODS THEATRE
Atsidaro šiandien
VĮTAPHONE

Dalyviai:
Al. Jolson, Geo. Jessel, Eisiu Janis 

Itovvard Bros, ir
Syd Chaplin 

“THE BEI’TER ’OLE”
Visos vietos rezervuotos 

Du syk j dieną 2:15 ir 8:15 
Nedelioj 3 po pietų 

Kainos vakarais 50c iki $2 
Kainos vakarais 50c iki $1

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru- 
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

. Škumas.

3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

P A M K

Camel čigaretai suteikė naują pasidžiaugimą milionams
JORIS kitas gaminamas cigaretas nėra taip 
perviršijančiai pasirenkamas kaip Camel. 
Jokis kitas cigaretas neturi tokios malonės 
pas milionus prityrusių ir pasekmingų vy
rų. Apsimainymas Camels tarp nepažįsta
mų yra draugiškas įvedimas prie 'artesnio 
susipratimo. Is priežasties Camel gerumo, 
Camel visuotino pasirinkimo, pašaukimas 
“Pasiimkite Camel” yra praleidimo žodis į 
draugiškumą visur.

Camel pasisekimas, didžiausias rūkymo 
istorijoje, tvirtai paniatuotas ant gerumo. 
Camels vyniojami iš parinkčiausių augina-

mų tabakų. Ir šie tabakai taip sumaišyti 
kaip nerastum pas jokį kitą cigaretę. Jei 
dar nesate jų bandę, Camels jums atidengs 
naują rūkymą, kadangi jie niekad nenuver- 
gina skonio, niekad nepalieka cigaretinio 
atsidavimo.

Štai kodėl mes užvedame jums ant minties 
suteikti patogumą ir palinksminti savo 
skonį su viršiausiu kas yra rūkymo pasi- 
džiaugime. Didžiausi tabako organizacija 
pasauly kviečia jus—

Pasiimkite Camel!

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, VVINSTON-SALEM, N. C.

J J. šliupas, taipgi tarpe kita,

Vaidilutės,
beletristinėj surašymo,

bus vertina ir sulygina su tuo, 
kaip jis buvo įkainuotas dabar 

jau nepriklausomos Lietuvos 
laikais; atkarpinis 
rašinys
formoj kalba Iš velionies bio
grafijos ir kiti rašiniai duoda 
ryškesnių bruožų apie velionies 
asmenį ir jo darbus).

Sprendžiant jau vien tiktai 
iš to, kad toks — vienas taip 
neskaitlingų iš Lietuvos dien
raščių taip nitui šio velionio at
mintį (pavesdamas tam reika
lui savo skilčių vielą nuo pat 
pirmo puslakščio pradžios iki 
pat paskutinės, eilutės), —vien 
sprendžiant iš to darosi aišku, 
jog šis velionis yra sau tokios 
|MiKa>’l>os užsitarnavęs ((i jri 
valstybes vyriausybes toks itin 

ryškus žygis jo laidotuvių rei
kale irgi nemaža mums sako), 
nes ikišiol - jeigu kalbėti tik
tai apie laikrašti: “Letuvos ži
nias” tai jų bene tiktai vienas 
toks, gedulą! skirtas, numeris 
tėra Vilniaus pagrobimo su
kaktuvių proga—išleistas. Tai 
rodo, kad šios įajdotuvės savo 
reikšmingumu (arba verte — 

•iš moraliu atžvilgio) yra gana 
valstybės svarbia ir plačia, kaip 
Vilnius dabartinėj jo padėty, 
žodžiu; netekta didelio Lietu
vos vyro, nes—kaip ten nebuvę 

bet, kad ir turėdamas pervir
šį medžiaginių turtų nevienas 
lietuvis anais tamsiais Lietu
vai laikais prie caro, visgi ne 
kiekvienas iš jų lokių tokiems 
reikalams, kaip įsteigimas ir 
visu kuo aprūpinimas pirmo lie
tuviško dienraščio, dešimtimis 
tūkstančių rublių (anais lai
kais!) mėtė nors, sakau,- gal 
ir, nevienas mūsiškis sątaulie- 
tis jau i ir anais 
lengvai g ’ 
daugiau išmesti, visgi to nepa
darė,—tų padarė a. a. lietuvis 
inžinierius Petras Vileišis. Tat 
visgi, jau vien tiktai tas, • yra 
ganėtinai (vertintina.

—Leonas yitkauskas.

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicago j e,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

I

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

Dvi Didelės Krautuvės
PeoplesĮihnitui-e (tepemy

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th PJace 

4177-83 Archer Avenue 
, Kampas Rtchmond Gt.

3 '“y

laikais butų 
galėjęs dar ir kelis kart

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauji! kuogeriausiai 

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, UI.

ŽEMOS DENTISTERI JOS 
KAINOS'

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.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuesai neįskaitant kvotom

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELANI), ARABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southainpton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitę.

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

Krcipkitė.s i>ric mus N’i c t. ixa i 14 agen- 
tų aiba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, UI.

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

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

Crown ir Bridge darbas vertės 
$15 už $7.

Modemiški ir švarus ofisai. Re
gistruota nursė prie patarnavimo.

Telephone Rooscvelt 7943

Ofiso valandos nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro

Darbas garantuojamas 
20 meni

New Method Dentists
2028 So. Halsted St. 

Prieš Klein krautuvę

JEIGU NORI BŪT LAIMINGU!....
Negalima pasitikėt ant kitų 

savo vaidintuve
Mes'gerėjomes kitų kilniais dar

bais, bet gyvo užsiganėdinimo ne
turime patys, nes negalime paty» 
to atlikt.

Tam . yra išrastas Gulbrfansen 
Registering pianas.

Nereikia būt muziku nei pažint 
notų, grajysi pats ir savo budu iš
reikšdamas savo vaidintuve ir jau
sies atlikęs prakilnų darbą ir lai
mingu busi.

Įsigyti tą, taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kainą, išmokant dalimis, galima

JOS. F. SUDRIK
Krautuvėse

3343-3417-21 S. Halsted St 
Chicago, III.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

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

patarnavimą tiems, kurie nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, it biznius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Lietuvos labai greitai.

Daro doviernastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street
\ Tel. Yards 6062

►' ' Chicago, III.
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė. ,
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A Vilią, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spauhling Avė.
M. Jurgelioniene, 1739 $?. Halsted St
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grvbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, 11).

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITI BATŪROS DRAUGIJA (ŲDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliausk.-s, 515 Carrollton Avė., Ealtimore, M4.

Baltimore, Md.
Iš socialistų darbuotės

Lapkričio 1 I d. LSS. 1 I d. 
k į), laike susirinkimų. Iš svar
besnių tarirhų pažymėtini šie: 
Nutarta surengti lerus ir lem
ti Lietuvos socialdemokratus. 
Visi nariai užsimokėjo mėnesi
nes duokles *už visus šiuos me 
tus. Svarstyta, ar gerinus bu
tų, kad P. K. LSS. butų renka
mos iš visos Sąjungos, ar tik 
iš ('.liicagos apielinkės. Visi 1 ♦ 
kp. narių balsavo, kad LSS. P. 
K. butų renkamas iš ('hieagor 
apielinkės,

Drg. V. Lietuvaitis paaukavo 
visų penkinę sociakh mok ra
tams, ir tai ne pirmų sykį jau 
tas draugas aukauja po #5.00 
V ienas draugas užprenumeravo 
‘Naujų Gadynę” savo broliu’ 
Lietuvoj. Nors vasarų buvom 
Liski aptingę, ate dabar visi pa- 
s i žadėjo darbuotis.

Lapkričio 1 I d. Hippodrome 
teatre buvo parengtas atminimo 
Dcbs’o masinis susirinkimas 
Pradedant programą, Vokiečh 
choras padainavo. Svarbiausi 
kalbėtojas buvo iš Nexv Yorko 
drg. lamos O’Neal. Dainininką 
ir kalintojai buvo užsirišę an 
rankų raudonus raištukus kaipo 
ženklų atminimui nabašninkc
Debs’o. Publikos buvo apie
3,000 ypatų. Visi užsilaikė 
tvarkiai. Kada O'Neal kulbėje 
apie nabašninko Delno darbavi 
masi darbininku labai, lai ne 
vienam nuriedėjo per veidų aša 
ra. Visi liūdėjo, rankų pliauk 
sėjimo nebuvo. Ant estrados 
buvo pakabintas Dėbso paveiks
las su užrašu: “Socializmas Lai
mė pasauliui”.

lai tiek iš socialistų darbuo
tės šiuo sykiu.—Z. Gapšys.

Wilkes Barre, Pa.
Knygos Lietuvos Socialdemo

kratų Partijai

Kaip yra žinoma, Lietuvos 
darbininkai reikalauja iš ame- 
rikečų gerų knygų ir laikraš
čių, nori šviestis, bet neturi 
kuo nusipirkti. Taigi ' musų 
susipratusių darbininkų parei
ga siųsti jiems knygas, ir už 
prenumeruoti laikraščius “Ke
leivį” ir “Naujienas”, kų Lie
tuvos darbininkai labiausia 
myli. Todėl mes keli draugai 
\Vilkes Barre’je pradėjom rink
ti knygas ir surinkom gana 
daug, viršaus 40.00 dol. vertės.

Knygų pasiuntimui aukavo 
šie draugai: St. Žukauskas, V. 
P., K. Cicelauskas po dolerj. 
Drg. St. Tamošauskas’ iš Ed- 
tvardsville, pridavė 4 dolerius. 
Aukavo šie draugai: po 50 cen
tų: St. Tamošauskas, J. Jane- 
liunas, J. Lachus, A. Matulavi- 
čius, F. Poška, P. Židonis, St. 
Martinaitis, J. Pipiras. Viso su
rinkta 7 doleriai. Knygų pasiun
timas j Lietuvą atsiėjo $5.20; 
lieka $1.80. Likusieji pasiųstu 
per “Naujienas”, kad priduotų 
Socialdemokratų Rėmimo Fon
dui.

Visos knygos pasiųstos drg. 
K. Bielinio vardu į Kauną.

Aukavusiems knygas ir pri
sidėjusioms prie knygų pasiun
timo tariu Širdingų ačiū.

—St. Žukauskas.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

. Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius *— A. Jusas, 3959 Archer 
, Avė., Chicago, III.
. Finansų Sekretorius •— G. Mankus,
• Chicago, III.
Kasierius •— A. Lekavičių, 2494 W.

Diyision St.
Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 

j ern Avė.
Nariai — Ona Banienė ir F. Skania- 

takas.

Grand Rapids, Mich.
Tapo atsteigta L.D.L.D. kuopa

Per pasidarbavimą draugo .1. 
šmilgiaus ir kilų draugų likos 
sušauktas susirnkimas sekma- 
iienį lapkričio 7 d., kad pasi- 
' arti apie atgaivinimų buvusios 
L.D.L.D. kuopos.' Kadangi ne- 
mvo jokios platesnės agitacijos 
zaioma už1 viršminėtų susirin- 

’ciihų, o tik ypališkai pasitarė 
keli draugai, tai susirinko viso 

k 8 žmonės ir trumpam pasi- 
lalbėjime rado reikalų atgaivin- 
i L.D.L.D. kuopų, kuri ateityj 
ulės būti vienintelė apšvietos 

organizacija šiame mieste. Visi 
susirinkusieji užsimokėjo meti
lus duokles. Vėliau buvo ren- 
:ania valdyba, į kuria išrinkti 
\ie draugai: raštininku J. Smil
aus, organizatorium A. Kauš
as, iždininku J. Bračulis. To

lau nutarta, kad butų išrink
us nuolatinis propagandos ko- 
nitetas. I komitetų išrinkti šie 
’raugai: T.- Aleksynas, S. Nau- 
Ižius, P. Kauskas. Bebaigiant 
usi rink imu. buvb padaryta pa

staba, kad nereikia atsidėti 
vien tik organizatorium, bet 
eikiu būti visiems .nariams or- 
’anizatoriais įr dirbti visiems 
(įtartinai, kad išauklėti šitą 

kuopą į stambių ir tvirtų, or
ganizacija šiame mieste. Nariai 
>asisakė turį didelį norų dirbti 
M kuopos labo ir prižadėjo 
kiekvienas atsivesti keletu nau- 
’ų narių į ateinantį susirnki- 
ną. O draugas Smilgius pasi- 
akė, kad jis kuri apie 10 vy- 
•ų, kurie nori prisirašyti prie 
ries kupos. Susirinkimai nutar
ki laikyti kiekvieno mėnesio 
lirma nedėldienį kaip 12 v. Š. 
Jurgio l)r-jos salėje. Susirinki
mu pasibaigus, 3 nauji nariai 
prisirašė prie LSS. 51 kp., pa
klodami savo aplikacijas.

Tai, kaip matote, žiemai at
ėjus musų miesto darbininkai 
ne snaudžia, bet organizuojasi, 
ir mes tikimės, kad už trumpo 
’aiko mes galėsim šitas dvi 
kuopas išauklėti skaitlingiasio- 
mis nariais už visas kitas kuo
pas, nes tai yra vienintelės dar
bininkiškos kuopos, į kurias 
privalo kiekvienas darbininkas 
prigulėti ir jose dirbti. Prie to 
šitose dviejose kuopose randasi 
ir gerų aktorių, ir nesunku pa
statyti gel i veikalai, todėl ir ei
na sumanymas išsimokinti gra
žų veikalą ir sulošti netik 
Grand Bapidso lietuviams, bet 
ir aplinkiniuose miestuose bei 
miesteliuose, kaip tai Muskiga- 
ne, Saginavv, Detroit, o. gal da 
ir Chicago, III. šitas maršrur 
tas turės įvykti šią žiemą —ir 
vien tik tuo tikslu, neimant sau 
jokio pelno, kiek jo pasidarys, 
viskas bus paliekama vietinėm 
kuopom dėl L.D.L.D. naudos. 
Tuo manoma sustiprinti L.D.L. 
D. kuopas; o kur jų nėra, su
organizuoti naujas. Todėl virš
minėtų miestų draugai, kurie 
mano, kad musų sumanymas 
yra pageidaujamas, meldžiu at
sišaukti šiuo adresu: S. Nau
džius, 417 Webster St., Grand 
Rapids, Mich.

—S. Naudžius.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bua 
brangi dovana.

ŠVEICARAI ĮSTOJO Į SOČIA- 
LIKTINI INTERNACIONALĄ

Lapkričio mėn. pradžioje į- 
vyko Berne šveicarijds social
demokratų partijos suvažiavi
mas. Svarbiausias dienotvar
kes punktas buvo įstojimo į.: 
Socialistinį Darbininkų Inter
nacionalų klausimas. įstojimui 
buvo pritarusi centro' komite
to dauguma; priešinosi mažu
ma, vadovaujama drg. Schnej- 
derio iš Baselio. Suvažiavi
mas 219 balsais prieš 71 nuta
rė. kad partija stotų į Internrt- 
c.i< nalą. Už stojimų, vadinasi, 
balsavo dauginus, kaip trys 
kt tvirtadaliai atstovų. /

Partijos įgaliotiniu į Inter
nacionalo vykdbmųją tarybų 
buvo išrinktas drg. Bobelį 
Grimm, pavaduotoju - drg.
Graber.

Šveicarijos socialdemokratų 
partija per keletu paskutinių 
metų stovėjo nuošaliai nuo In
ternacionalo. Po karo ji kartu 
su Austrijos socialdemokratais, 
Rusijos menševikais, Vokietijos 
nepriklausomaisiais socialdemo
kratais ir kai kuriomis kito
mis socialistų grupėmis buvo, 
sudariusi žinomųjų Vienuos Są
jungų .(“pustrečio internaciona- 
’a”). Kai pastaroji paskui nu
tarė vienytis su Antruoju lu
ti i nacionahi ir steigti Socialis
tinį Darbininkų Internacionalą, 
tai šveicarai neprisidėjo niekur. 
Dabai tečiaus Šveicarijos' dar
bininkai jau Įsitikino, kad l?e 
tarptautinės vienybės pasaulio 
darbininkų judėjimas negali būt 
sėkmingas, ir dėl to partija į- 
stojo į Internacionalą.

NUMIRĖ VOKIEČIŲ METALO 
DARBININKŲ VADAS

Pimnose laipkričio mėn. M ie
nose mirė Vokietijos metalo 
darbininkų sąjungos pirminin
kas, drg. Bobert Dissmann. Ji
sai buvo palaidotas Bremer- 
havene.

Dissmanno įtaka Vokietijos 
darbininkų judėjimo buvo labai 
didelė. Karo metu jisai buvo 
išlojęs į nepriklausomųjų so- 
cialdeniokratų partiją; bet pas
kui, kartu su kitais'rimtefiniais 
tos partijos nariais, sugrįžo j 
senąją socialdemokratų partiją. 
Iki savo mirties jisai buvo so
cialdemokratų atstovas reichs
tage.

DANIJOS PROFESINĖSE 
SĄJUNGOSE

Nepaprastam savo kongrese 
Danijos paprastųjų (nelavintų
jų) darbininkų sąjunga nutarė 
191 balsais prieš 1X8 patvirtin
ti atsimetimų nuo sąjungų cen
tro.

Tai yra apgailėtinas žinks- 
nis. Paprastųjų darbininkų są
junga Danijoje turi 90,000 na
rių ir iki šiol bdvo stambiau
sia sąjunga, priklausanti Dani
jos sąjungų susivienijimui. Pa
starajam dabar pasilks tik 140,- 
000 narių.

Reikia daę pastebėti, kad są
jungų susivienijimui nepri
klauso ir stayhos darbininkų 
sąjunga, turinti apie 70,000 na
rių.

Nelavintųjų darbininkų atsi
metimo priežastis - “ekonomi
ja”. Jie nenorėjo mokėti są
jungų centrui duoklės, aiškin
damiesi tuo, kad dabar krašte 
siaučia sunkus- pramonės kri- 
zis ir daugeliui bedarbių reika- 
’inga pašalpa.

__j________ \
SUSIVIENIJIMAS CECHOSLO 

VAKIJOJE

Vokiečių ir cechų darbininkų 
sąjungų atstovai čechoslovaki- 
joje laikė bendrą susirinkimą ir 
nutarė įsteigti komitetą, kurio 
tikslas bus sulieti tų dviejų tau
tų Sąjungas j daiktą.

IŠMESTI Iš PARTIJOS 
_ i

L. S. D. Partijos Šančių kuo
pos visuotinas susirinkimas spa
lių 29 d. nutarė išmesti iš Par
tijos Šančių kuopos nesilaikan
čius partines drausmės asme
nis: 1) Navicką Juozą, 2) Kat- 
kauską Joną, 3) Januškevičių 
Joną.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
— n ,/r y ——- ii .m  —

ŠVEDIJOS RINKIMŲ 
REZULTATAI

Švedijos savivaldybių rinki
muose socialdemokratai yadidi-1 
no savo balsų skaičių 174,000, 
o savo atstovų skaičių-—70. Pa
lyginus su pereitais rinkimais, 
balsų skaičiai, tekusieji įvai
rioms partijoms pasikeitė laip: | 
socialdemokratai ’ gavo dabar 
'•01,028 b., vietoje 2X7,119 
(1922 m.); komunistai gavo 
37,091 L., vietoje 39,000; bur
žuaziniai kairieji 206,817 b., 
vietoje 108,195; ūkininkų są- 
'unga 171,035 b., vietoje 129,- 
298; konservatoriai 321,316, 
vietoje 270,2?9.

Pastebėtina, kad visos parti
jos, išskiriant komunistus, ga
vo šį kartą daugiaus balsų, ne
iti 1922 m. 'Tai liudija apie 
laimi skaitlingų piliečių daly
vavimu rinkimuose. Komunis
tai prakišo daugiaus kaip pusę 
lavo atstovų, pravesdami tiktai
14, vietoje 32, Vieną naują 
atstovą laimėjo tiktai ūkinin
kų sąjunga, o visos kitos bur
žuazines partijos turėjo stam
bių nuostolių, nežiūrint balsų 
ladidėjimo. Tatai'gi parėjo nuo 
to, kad visas partijos nustelbė 
socialdemokratai, kurie pravedė 
• vietines savivaldybes 444 at
stovus, vietoje pirmiaus buvu
sių 368.

“ŽAIZDRO REZOLIUCIJA

š. m. spalių mėn. 9 d. Lie
tuvos Universitete Socialistų 
studentų “žaizdro” Draugijos 
susirinkimas, apsvarstęs dabar
tinę moksleivių auklėjimo buk- 
’ę, randa,

kad kunigai mokytojai tebe
persekioja kitaip manančius . 
mokinius, tebevaržo jų veikimo 
’aisvę ir /

kad daugeliui būtinai prime
tamas tikybos mokymasis yra 
’nip pat principialiai nepaken
čiamas,

todėl nutarta reikalauti drau
gų seimo socialdemokratų frak
cijos narių padaryti atatinka-/ 
mis žingsnius, kad:

1) tikybos mokymasis 
mokyklose butų neprivalomas, 
nes varžo konstitucijos garan
tuotų sąžinės laisvę,

2) kad butų neleidžiama dės
tyti dvasininkams pasaulinių 
ialykų ir

3) kad butų suvalstybintos 
orivačios mokyklos, kurios 
šiandien yra katalikų rankose.

ši rezoliucija nutarta pa
skelbti ir spaudoj, i I

L. U. S. S. “Žaizdro” D-jos 
pirmininkas (pas.) 
sekretorius (pas.)

SOCIALISTAI PRIEŠ 
PILSUDSKĮ

Lenkijos socialistų partija iš- 
eido pareiškimą, kad ji eina 
'jriežton opozicijon prieš Pil- 
nidskio valdžią. Tuoj po To 
Lenkijos profesinių sąjungų 
centras nutarė socialistų par
tijos pareiškimui pritarti. Abie
jų organizacijų įgaliotiniai at
sišaukė į darbininkus, nurody
dami, kad kapitalistų ir dva
rininkų įtaka dabartinėje val- 
Ižioje nuolatos didėja, kad val
džia varžo piliečių laisvę ir kė
sinasi sunaikinti parlamentinę 
demokratiją. Tarp ko kita, par
tija ir profesinės sąjungos rei
kalauja žemes retomis, kuri 
vra prižadėta konstitucijoje, 
bet kurios Pilsudskis nevykina.

/ , .... .....
SOCIALDEMOKRATŲ LAI

MĖJIMAS MIESTE KIEL

Lapkričio 14 d. Vokietijos, 
mieste Kiel buvo renkamas vie
las miesto tarybos atstovas “at 
’arge”. Socialdemokratų kan
didatas Dr. Hoffman gavo 35> 
343 balsus, kuomet bendras 
buržuazinių partijų kandidatas 
surinko 31,468 b. #

Palyginant su paskutiniais 
miesto burmistro rinkimais, so
cialdemokratų balsų skaičius 
padidėjo 6,000.

“NAUJOJI GADYNĖ”
Išėjo N. 4 Turinys įvairus, 

nridėtas priedas K. Markso fo
tografija atskiru la0u. Iš tū
rinio pažymėtina: Kairio — 
Programos klausimu; Mačiūno

- Vandens jėgų naudojimo at- 
Ieitis; Kairionio — Diktatūros 
i krizis ir kiti įdomus straips

niai. x
Visiems draugams širdingai 

patariame skaityti ir platinti 
“Naujųjų Gadynę”. Paskelbtas 
platinimo konkursas.

. ..... -M... i_______________>____
Negali Geresnio Surasti

“Jeigu randasi kur nors ge
resnis ointmentas nuo odos 
niežiejimo negu Severa’s 
Esko, tai as jo negaliu su
rasti šioje šalyje”, sako Mr. 
A. Hardish, Forest Lake, 
Mich. “Aš vartoju jį su di
deliu užgąnėdinimu ir malo
niai rekomenduoju jį vi
siems kenčiantiems žmo
nėms nuo niežiejimo odos ir 
kitų odos nemalonumų”. — 
Tiktai 50 centif slovikėlis 
aptickuose. W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p) p. 
Gyvenimo Vieta 

. 3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURCEUONIS
A D V O K A L A Q 

Miesto Ofisas 
190 No. State St^ Room 1012

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:^0 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- I 
atraktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYĘR

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Lcavltt St.
Telefonas Cana! 2552

1 f

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo C iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki l-v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001
Te. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S.’ Halsted St. Tel. Yards 0062

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

/— -----------------------
Te). Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau- Į 
ju namuose .arba ligonbutyje. Mo- i 
te rims ir merginoms patarimus I 
suteiksiu veltui. Valančios nuo 2 I 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street
L—i I II I Į I-

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
N a d ra p: J <"•

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

h I . ...........................U—,.—

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

Optemestrist 
Td. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland At.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

» m...... ■■ n ■ . . , .

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Tek,i.Vv"'e Roosevelt 9090 

Nainy TeitiRepublic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room'53t
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage' Avenae 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legaliftkas popieras.

........ -------------------------------
NAUJIENŲ

Pinigų Siautimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare.

i Nedėldieniais nuo 10 v.
I ryto iki 2 vai. po piet.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilg|ii praktika 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie 
gimdymo, laiki 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
iioms, kreipk 
tęs, o rasite p». 
geibų.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA 

3252 So. Halsted St.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hydė Park 3395

Viršuje Universa) 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.
I

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor of Optics

Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

pairus Gydytojai
j-

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

| Res. telephone Plaza 3200

v DR. HERZMAN ■»'
- IS RUSUOS —

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

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

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Dienomis: Cana!

Tekfonal: | c 81 į0'
| South ' hore 2238

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.; 9—10 HĮryto ir po 8 v. v.^

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligą. 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 
arti 31 st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
472? So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, lyinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6853

n ii ■ niartF



naujienos, UMcago, m Kelvirta3ienis, Gruod. 2, ’26

"NAUJIENOS-
Tho Lithuanian Daily New»

Published Daily Except Sunday 
by tho Lithuanian Daily N«wt Pub. 
Lo. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
173> South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooaevelt 8500

Subscription Rateai 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered ai Second Claii Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI, undar the act of 
March «rd 1879.

Naujienos eina kasdien, Hskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
DL — Telefonas) Rooeerelt F500.

Užsimokėjimo kaina!
Chicagoje — paštu:

Metams «..... —.................   $8.0
Pusei metų-----------------------$4.01
Trims mėnesiams ..... ............. 2.0(
Dviem minesiams___ _______1.50
Vienam minesiui ------------  .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ----------------   8c
Savaitei ............. .. 18c
Minesiui ---------.....---------*----  75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoje, 
paštui

Metams ...---- -------------------- $7.09
Pusei metų ~............... 8.5(
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiams ___    1.20
Vienam minesiui_______ ___  .75

Lietuvon ir kitur utsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams -....... $8.00
Pusei metų____  ____________ 4.00
Trims mėnesiams...... ...... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

teisingumų ir simpatizuoja kovojančioms už savo geres
nę ateitį tautoms?

Laisvė ir teisingumas pas Amerikos politikierius šian
die yra tiktai lupose. Gi reale jų politika yra imperialis
tinė.

Apžvalga
PILSUDSKIS NORIS TARTIS 

SU LIETUVA

vos ir Lenkijos kenkia abiem 
šalini ir, be to, dar grasina pa
vojum visos Europos taikai.

Bet vargiai galima tikėti, 
kad dabartine Lenkijos valdžia 
turėtų tiek sveiko proto.

AMERIKONAI (gRIASl SAVO TEISINGUMU 
IR LAISVĖS GERBIMU

e e e e e b

BET KAIP JUNGTINĖS VALSTIJOS ELGIASI
SU MEKSIKA?

/e e e e e e 
e e e e e e 

WASHINGTONO PROTESTAS PRIEŠ MEKSIKOS
ĮSTATYMUS

e e e e e e

GRASINA ATSAUKT PRIPAŽINIMĄ MEKSIKOS
VALDŽIAI

Kai Amerikos politikieriai atvyksta į kokį nors lietu
vių susirinkimų (lietuvių politikierių pakviesti), tai jie, 
taikydamiesi prie lietuvių sentimento, pasakoja, kad 
Amerika stojanti už teisingumų ir simpatizuojanti pa
vergtoms arba skriaudžiamoms tautoms. Bet jeigu taip, 
tai kuriuo budu galėjo Jungtinių Valstijų valdžia pasių
sti notų Meksikai, protestuodama prieš josios žemės įsta- 
tymus? f'. • 'i A1AO1

Valstybės sekretorius (t. y. užsienių reikalų ministe- 
ris) Kellogg nesenai pareiškė Meksikai^ kad šio krašto 
valdžia negalinti atsisakyti nuo “gynimo” reikalų tų ame
rikiečių, kurie Meksikoje turi įsigiję žemės arba užsiima 
aliejaus bizniu. Jeigu Meksika imsianti vykinti įstaty
mus, kuriais tų amerikiečių teisės siaurinamos, tai Wa- 
shingtonas busiąs priverstas nutraukti su Meksika diplo
matinius santykius.

Šis Jungtinių Valstijų kišimąsi į Meksikos reikalus 
yra niekuo nepateisinamas.

Meksika neketina skriausti Jungtinių Valstijų pilie
čius. Ji yra išleidusi tam tikrus įstatymus, paliečiančius 
svetimtaučių įsigytąsias Meksikoje žemes ir žemės tur
tus. Šitų žemių ir turtų Meksika nesirengia konfiskuoti. 
Jie nebus atimti savininkams, o tiktai reikalaujama, kad 
savininkai valdytų juos, kaipo koncesininkai, kurių tei
sėsi turi būt valdžios patikrintos ir laiks nuo laiko atnau
jinamos. Be to, reikalaujama, kad svetimų šalių piliečiai 
ne vėliau kaip per dešimtį metų parduotų meksikiečiams 
savo Šerus (akcijas) Meksikos kompanijose, taip kad mek
sikiečių rankose butų bent 51 nuošimtis tų kompanijų ka-

Klausimas: kodėl Meksika negali tokius įstatymus 
vykinti?

Meksika yra nepriklausoma šalis, todėl ji turi teisę 
leisti tokius įstatymus žmonėms, gyvenąptiems Meksiko
je, kokie Meksikos žmonių atstovams patinka. Ar Jung
tinių Valstijų kongresas klausia kitų šalių patarimo, kuo
met jisai svarsto tų arba kitų įstatymo projektų, liečian
tį šio krašto gyventojus?

Kai anųmet buvo išleistas prohibicijos įstatymas, tai 
tuo įstatymu ne tiktai tapo suvaržytos teisės tam tikroje 
biznio šakoje (alkoholio gaminime ir pardavinėjime), bet 
buvo stačiai niekais paversti milžiniški turtai: bravorai, 
degtinės ir vyno sandėliai ir t. t. Bet įstatymų leidėjai ne
paisė, ar tai kam patiks, ar ne.

Kodėl gi neturi teisės tvarkyti, savo krašto reikalus 
taip, kaip jiems patinka, meksikiečiai?

Vienam New Yorko laikraš
čiui pranešama iš Varšuvos, 
kad Pilsudskio valdžia esanti 
nutarusi siųsti delegacijų į 
Kauną tartis su Lietuva dėl 
sudarymo “sąjungos” tarp Len
kijos ir Lietuvos, taip kad bu
tų galima .draugingu budu iš
spręsti ginčą dėl Vilniaus.

Spėjama, kad šitą žingsnį 
Lenkijos valdžia daranti tikslu 
užbėgti už akių Rusijos diplo
matijai, kuri nesenai pasirašė 
nepuolimo sutartį su Lietuva 
ir dabar veda su Kaunu dety
lias dėl prekybos sutarties.

Jei Varšuvos valdžia iš tie
su norėtų eiti prie taikaus iš- 
sprendimo Vilniaus klausimo, 
tai tokią jos politiką butų gil
inta tiktai pasveikinti. Stoka 
normalių santykių tarp Lietu

SIMONAITIS REZIGNAVO

Vokiečių spauda praneša, 
kad Klaipėdos krašto direktori
jos pirminnkas Simonaitis, ku
riam Seimelis nesenai pareiš
kė savo nepasitikėjimą, rezig
navo. Bet gybernatoriaus Žal- 
kausko prašomas, Simonaitis 
eina savo pareigas, iki susdarys 
nauja direktorija.

Kaip “Naujienose” jau buvo 
rašyta, direktorijos pirmininkui 
išreiškė nepasitikėjimą vokiečių 
buržuaziniai Seimelio atstovai. 
Socialdemokratai (5) ir lietuvių 
atstovai (2) tame balsavime ne
dalyvavo.

Klaipėdos vokiečių partijos, 
matyt, nori priversti guberna
torių paskirt direktorijos pir
mininku vokietį.

kad išaiškinti, kaip tai pa
daroma. Nesenai miręs “magi- 
kų karalius”, Harry Houdini, pa- 
darydavo tokius “stebuklus”, 
kuriuos negalėdavo išaiškinti 
mokslininkai. Bet Houdini bu
vo ne tik magi kas, ale ir mo
kslo žmogus. Jis negalėjo pa
kęsti šarlatanų, kurie monijo 
publiką, sakydami, jog jie nepa
prastus dalykus padaro pagal
ba antgamtinės jėgos. Su tais 
prigavikais Houdini vedė atkak
liausią kovą. Jis nuinaskavo 
šimtus įvairiausių spiritualistų, 
o neužilgo prieš mirtį sukirto 
pagarsėjusį fakirų R ag man 
Rey, kuris uždarytame grabe 
išbuvo 45 minutes. Houdini 
uždarytame grabe, kuris buvo 
įmestas į Hudson upę, išbuvo 
pusantros valandos.

Tikėjimas paslaptingais ir ne
paprastais dalykais pas žmones 
yra giliai įleidęs' šaknis. Ypač 
daug įvairiausių dalykų pasa
kojama apie Indijos fakirus. 
Dr. Bittner, pagarsėjusio 
“Vicstnik Znanija” žurnalo re
daktorius, buvo parašęs gan 
storoką knygų apie inęlų faki
rus. Girdi, fakirai gali* padaly
ti tokius dalykus, kuriuos mo
kslininkai negali išaiškinti. 
Prancūzai dar visai nesenai 
rengėsi siųsti į Indijų moksliš
ką ekspediciją, kad daugiau pa
tirti apie okultizmo paslaptis. 
Bet kuomet Heuse paskelbė sa-

“Man susirgus ant laivo”, pa-I 
šakojo p-lė Daunorykė, “valgis; 
buvo pagerintas ir davė ko aš 
norėjau, buvau prižiūrima kaip 
pas geriausius tėvus.

“Atvykusi į New Yorkų pri
trukau pinigų. Atėjo, nežinau, 
ar Naujienų ar laivų kompani
jos agentas ir paklausė ar tu
riu užtektinai pinigų, kad nu
sipirkti valgio iki nuvyksiu į 
Indiana Harbor. Aš pasakiau, 
kad neturiu, tad jis man tuoj 
davė $2 valgiui nusipirkti ir 
dar pagelbėjo nusipirkti ir do
vanojo daug valgių, taip kad 
netik užteko jų kelionę baigti, 
bet dar ir liko.

“Aš labai dėkavoju p. p. Jut- 
kams už parinkimą geros Nau
jienų agentūros; dėkavoju ir 
Naujienoms už gerą kelionę iš 
Lietuvos į Ameriką.” Į

P. p. Jutkai irgi labai dėkin
gi Naujienoms už sėkmingų at
vežimą jų giminaitės ir už ‘rū
pestingų jos prirengimų kelio
nėn, taip kad kelionėj neturėjo' 
jokio rupesnio. Jie pataria, kad 
ir visi norintys ką atsikviesti 
iš Lietuvos, kad kreiptųsi prie 
“Naujienų”, o visados bus pa
tenkinti, o keleiviai bus aprū
pinti nuo namų iki keliones pa
baigos.

Kartu su p-le Daunorykė at
keliavo pas savo dėdę Chicago
je jaunas vaikinas Pranaitis.

“N.” Reporteris.

į ACID VIDURIUOSE
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“Phillips Milk of Magnesia” 
U Geriau negu Soda

-________________________________________J

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
Lile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
Lile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles II. 
Phillips nuo 187č.

rixxxxxxxxxxxxxxzxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
: Apiė Įvairius Dalykus. |
XXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1’< . I

Fakirizmo paslaptys
?akiro Tahra Bey darbuotė Pa

ryžiuje.—Mokslininkų komi
sija.—“Prisikėlimas iš numi
rusių.”—Kančių lova.— Ra
šytojo Poul Heuse tyrinėji
mai.— Heuse išvirto fakiru. 
—Spiritualistai, fakirai ir
Houdini.—Indo nuomonė apie 
fakirus — Heuse’o iššauki
mas.

Prieš keletą dienų buvo pranešta, kad anglų aliejaus 
firmos Meksikoje, viena holandų firma ir net kai kurie 
Jungtinių Valstijų piliečiai jau yra išreiškę savo pasiry
žimų taikytis prie Meksikos įstatymų. Jau vien iš to ma
tyt, kad tie įstatymai visai nėra baisus. Bet Jungtinių 
Valstijų valdžia rašo dėl jų grasinimus Meksikai.

Meksikos įstatymas, liečiantis aliejaus (kerosino) 
gamybų, įeina galion sausio mėn. 1 d. To paties mėnesio 
21 d. įeina galion ir Meksikos įstatymas apie svetimša
lių žemes, valdomas Meksikoje. Jei tie įstatymai bus vy
kinami, tai Washingtonas ketina atšaukti savo pripaži
nimų Meksikos valdžiai. Kų tai reikš?

Tai reikš, kad Jungtinės Valstijos tuomet galės teik
ti paramų visiems elementams, kurie nori Meksikos val
džių nuversti. Tuo, žinoma, mėgins pasinaudoti Meksikos 
klerikalai ir kitokie Calles’o priešai. Rezultate gal įvykti 
Meksikoje pilietinis karas — maištai, sukilimai, kraujo 
praliejimas.

Ar tai į tokias nelaimes privalo stumti Jungtinės 
Valstijos savo kaimynų žemę, jeigu jos tikrai stoja už

Fakirai, fakirizmas, senovės 
Indijos slaptas mokslas ir kiti 
slapti dalykai dabar labai ma
doj. Egipto l aki ras Tahra Bey 
visą praeitą žiemą traukė mi
nias žmonių Paryžiuje, rody
damas visokius stebuklus. Jis 
prieš susirinkusius žiopsotojus 
“numirdavo”, atsiguldavo ant 
lentos, kuri buvo vinių prikal
ta, perdurdavo sau plonyčiu 
durkld veidą— ir nei kraujas 
bėgdavo, nei jokio ženklo ne- 
pasilikdavo. Ir visą tai jis taip 
sumaniai padarydavo, jog žiū
rovai pradėdavo galvoti: “Visgi 
yra kas nors nepaprasto tame 
fakirų skelbiamajame moksle”.

Prieš atvykimą į Paryžių 
Tahra Bey aplankė daugelį 
Europos miestų ir visur turėjo 
nepaprastą pasisekimą. Paryžiuj 
fakiras Bey sutiko demonstruo
ti savo “stebuklus” mokslinin
kų komisijai, kuri susidėjo iš 
S žmonių. Komisijos pirminin
ku buvo paskirtas Dr. H. Ja- 
vvorski.

Tahra Bey badė sau veidą 
štilietu (durklu), atsigulė į 
“kančių lovą” ir darė kitokius 
nepaprastus dalykus. Daktarai 
apžiurėjo j j, bet nei kraujo, nei 
žaizdų nesurado. Po to fakiras 
buvo įdėtas į grabą ir užkas
tas. Pusei valandos praėjus 
jis prisikėlė “iš numirusių”.

Tabra- Bey paeina iš Egipto.. 
Iš pat mažens jis studijavo 
okultizmą. Baigęs medicinos 
mokslą Konstantinopoly j, jis 
sukūrė okulistų draugiją 
C h a v k, kurios tikslas buvo 
supažindinti Europą su Azijos 
misterišku mokslu.

Iš pradžių jaunam fakiruij 
(Tahra yra 29 metų amžiaus) 
sekėsi labai gerai. Mokslininkų 
komisijos jokios prigavystės 
nepastebėjo. Bet štai nesenai 
pasirodė Paryžiuje knyga apie 
lakinis' ir kitokios rųšies ste
bukladarius. Knygos autorius 
yra Poul Heuse, rašytojas ir 
pagarsėjęs spiritualistų nunfas- 
kolojas. Studijuoti fakirizmą 
jam nebuvo sunku, nes jis ge
rai buvo susipažinęs su spiri
tualistų ir magikų paslaptimis. 
Heuse įrodinėja, jog visas fa

kirizmo mokslas susideda iš 
paprastų štukų ir realių reiški
nių, kurie atrodo nesupranta
mi, bet iš tiesų visai nėra ste
buklingi.

Turinčiam supratimo žmogui 
Tahra Bey “prisikėlimas iš nu
mirusiu” visai neatrodė ste
buklingu. Sakysime, vėliau
siame “The Scientilic Ameri
can” numeryj apskaitoma, jog 
išsi treniravęs žmogus uždary
tame ir j žemę užkastame gra
be gali išbūti porą valan
dų, o ne 15 ar 30 minučių. Oro 
grabe yra užtektinai kelioms 
valandoms.

Heuite labiausia susidomėjo 
f ak iro “vinių lova” ir badymu 
veido štilietu. Jis pasiryžo pats 
išbandyti tuos dalykus. Pasise
kimas buvo pilniausias. Heuse 
gAlvojo sekamai: kuomet švir
kštu įleidžiama po odos vais
tai, tai atliekama tas pat, ką 
padaro fakiras, perdurdamas 
štilietu sau žandą. O kaip ži
nia, po švirkšto ištraukimo nei 
kraujas’ bėga, nei žaizda pasi
lieka. Heme daktarų komisijai 
dalyvaujant taip jau mikliai 
perdūrė sau žandą, kaip ir Tah
ra Bey. Nei kraujo nei žaizdos 
pas jį nebuvo galima surasti.

“Kančių lova’” irgi pasirodė 
tik paprastas žaislas. Heuse 
padarė paprastą apskaitymą. 
Jeigu į lentą yra įkalta 84 vi
nys, tai paguldžius ant tos len
tos žmogų, slėgimas ant kiek
vienos vinies lyginsis maždaug 
900 gramų. Tų savo apskaity
mą jis patikrino paprastu eks- 
parimentu: padėjo ranką ant 
vinies smaigalio, o iš viršaus 
pradėjo krauti krovinį. Uždėjo 
1,500 gramų, bot ranka jokio 
skausmo nejautė.

Tąsyk Heuse pasidarė tokią 
pat levitą, kokią vartoja Tahra 
Bey, nusirengė ir “katalepsi- 
niame” (įtempęs muskulus, su
stingęs) stovyj atsigulė. Trims 
minutėms praėjus ant nugaros 
tik kur-ne-kur galima buvo 
pastebėti truputį raudonus 
ženklus. Nei kraujo, nei žaiz
dų nebuvo. Tokiu budu fran- 
euzų rašytojas pasidarė tikras 
fakiras.

Po fo, žinoma, Heuse paskel
bė visus fakirų stebuklus, Jis 
nurodė, kaip tuos stebuk
lus kiekvienas šiek tiek suma
nus žmogus gali padaryti.

Bet kodėl tokiajs paprastais 
dalykais I u kirams' pasiseka ap
gauti ne tik šiaip žmones, ate 
ir mokslininkus? Fakirizmas, 
kaip ir magija, yra paremtas 
iliuzija, štukų technika yra 
tiek įšsivysčiusi, jog reikia tu
rėti atatinkamo išsilavinimo,

vo tyrimo davinius, tai ekspe
dicijos planai subyrėjo. Kartą 
Heuse sutiko Italijoj Žymų in
dų mokslininkų ir paprašė jo 
išreikšti savo nuomonę apie'fa
kirų stebuklus. • “Mes, indai,:— 
tarė jis- su nusistebėjimu skai
tome apie nesąmones, kurias 
keliauninkai pasakoja apie mu
sų šalį. Europiečiams Indija— 
tai radžai, tigrai ir fakirai. Bet 
musų fakirai —tai paprasti el
getos, pelnantys sau duoną, ro
dydami įvairias štukas”. i

Visiems fakirams Heuse da
ro tokį iššaukimą: . |

“Jeigu kur nors pasaulyj 
randasi žmogus—fakiras arba 
nefakiras, —kuris pretenduoja j
—imkime lengvų pavyzdį, — 
kad jis gali sustapdyti kvėpa
vimą pusvalandžiui, tai tegul 
praneša apie save. Aš jį nuvesiu 
ne i teatro sceną, bet į labo
ratorijų, žinoma, taja sąlyga, 
kad laboratirijoj butų iš magi
kų sudaryta komisija. Jeigu 
musų subjektas nugalės tą pir
mą sunkenybę, tai jį apžiūrės 
fiziologai ir pastatys į tokias 
sąlygas, kad jis negalėtų kvė
puoti. O tąsyk mes pamatysi
me. Aš laukiu tokio subjekto”.

Tų j iššaukimų iki šiol ne
priėmė nei vienas fakiras. Tyli 
ausis suglaudęs ir Tahra Bey, 
nors apie jį buvo kalbama, kad 
jis išgulėjęs po žeme porą sa
vaičių.

Matyti, kvailinti galima tik 
dali žmonių, bet ne visus.

—K. A.

KORESPONDENCIJOS 

Indiana Harbor, Ind.
Atvyko iš Lietuvos

šiomis dienomis pas savo te
tulę p-ią F. Jutkienę, 3930 
Elm st., Indiana Harbor, Ind., 
atvyko iš Lietuvos jos giminai
tė Ona Daunorykė, paeinanti iš 
Beržytės kaimo, Rastinių apsk. 
Ji atvažiavo laivu Rotterdam, 
“Naujienų” Laivakorčių Sky
riaus patarnavimu.

Ona Daunorykė apleido Lie
tuvą spalio 21 d., atkeliavo gi 
j Indiana Harbor lapkr. 14 d. 
Bet nors kelione nebuvo visai 
trumpa, bet esą visai neprail
go ir nebuvo mažiausių keblu
mų ar nesmagumų kelionėj, 
nes visur buvo sutikta, visur 
mandagiai ir rūpestingai patar
nauta. Eitkūnuose, Berlinc, Ro- 
tterdame, Neiv Yorke ir Chi
cago j, visut* ją pasiliko agen
tai, kurie viskame pagelbėjo, 
taip kad nereikėjo niekui) rū
pintis, ar ieškoti, nes jie vis
ką aprūpindavo ir viską atlik
davo.

GYVENIMAS ,
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- 
kit ir užrašykit savo 

giminėms

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Prenumerata metams ........  $2
Pusei metų ....... ....................  $1

i Kopija .........  20c
Tai yra 32* puslapių knyga. 

{ metus išeis 12 knygų

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

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted SI.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir lies. TcA. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

<---------------- -- ------------
Phone Cdnal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas ' 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

rz > J I nuo 9 ikt II vai. ryte; 
į/alanaoa nuo 5 g va^ vakare

Tel. Boulevard 0537

1707 W. 47th St.

6 iki
los nuo 8 iki 12 dieną, 
8 vai. vak. Nedeliomis 
8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
• — Valandos — 

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

. ,......... ..........■iv^—zfesar-

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dienų; 6:80—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pulhųan 1103 

Narnų Telefonas Clicstcrfield 0078

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A

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

Tel. Lafayette 4146
, 1 I nuo 9 iki 11 v. rytoValandos { nu0 c jki „ val vak

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tol. lloulveard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-iki 12 d.

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL. /

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 0659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

V .......... >■
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BAOJieNus, CEIcffgo, m

CHICAGOS 
ŽINIOS
Sudegė moteris

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 
linimento:

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

Jis būro 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.

Saugokitės
Šalčio

šaltis reiškia pavojų. Vien nuo pnou- 
inonijoa kasmet miršta 150,000. Nesu
skaitomos kitos bėdos kįla iš šalčių.

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu būdu. Imkit 
Hill’s Cascara-Bromido-Quininc. Jis šal
ti sustabdo j 24 vai., o gripą į 3 die
nas. Jį dabar milionai vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- 
3a galit gaut Šitą. Visos aptiekos par- 
iuoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

OSaMOlNINE
itaudoua Dėžė su paveiksiu

Mrs. Christie Holtz, 61 m., 
7103 Egglvston avė., sėdint su 
savo vyru prie degančio kami
no, nuo kibirkšties užsidegė 
diabužiai. Vyras bandė užgesin
ti ugnį, bet neįstengė. Jos šauk
smą pagelbos užgirdo praeinan
tis 15 m. vaikas Gerai McCar- 
thy, kuris įbėgo į namą, susu
pę ją į kaurtis ir ugnį užgesi
no, bet ji jau buvo tiek apde
gusi, kad n ti vėlus ligoninėn tuoj 
pasimirė.

Pašovė gangsteri
Samuel Jacobson, veiteris sa

vo brolio restoran inkuose ir, 
sakoma, buvęs draugas ir sar
gas nušautojo butlegerio 
\Veiss, norėjo parodyti savo 
smarkumą ir atėjęs į Mrs. 
Shaw narnus, 329 S. Marshlield 
avė., ėmė mėtyti į ją kėdes, in
dus ir net j<ų mušti, buk tai už 
tai, kad ji atskyrusi jį nuo jo 
meilužės. Mrs. Shavv bijodamo- 
si, kad jis gali sukeisti 6 mėn. 
jos kūdikį, gabaus, pastvėrė 
revolverį ir dviem šūviais pa
šovė Jacobsoną. Tada išnyko 
ir visas jo smarkumas-, bet ėmė 
visa gerkle šauktis policijos, 
kad ji jį išgelbėtų. Policija jį 
nuvežė ligoninėn.

laiškų nuo parodos komiteto, 
kuriame rašoma, kad jeigu pa
roda nebūtų davusi tokių didė
ja nuostolių, tai jis be garbės 
diplomo butų dar gavęs ir $500 
už tokį puikų savo darbų.

Julius Švitra yra jaunas, bet 
yabus žmogus. Taipjau yra 
uolus visuomenės darbuotojas.

Butų gražus dalykas, kad 
musų viengenčiai muzikai pirm 
pirkti smuiką pas svetimtau
čius, pirmiau pasiteirautų pas 
saviškį, kuris padirba tokius 
gerus smuikus, n kad net visa- 
svietines parodos teikia jam 
garbės atžymėsimus. Tai butų 
ir patiems gerai, ir išdirbėjai 
butu ant naudos. —P. M. v

ŠTAI BUDAS KAIP IŠSI
GYDYTI RUPTURį

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 nustebę tiesiog iš stebuklingų 
pasekmių iš labai paprasto budo gy
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
lingi.

/ Nėra skirtumo kai” sunki butų 
ruptura, kaip ilgai ją turėjot, ir 
kaip sunku ją buvo palaikyti, nėra 
skirtumo kiek rųšių diržų jus nesjo- 
jot, lai niekas nesulaiko jūsų nuo 
įsigijimo šio DYKAI GYDYMO. Jei 
jus manot, kad jus nedalis išsigydy
ti arba turit rupturų taip didelę kaip 
jūsų kupstis, šį gera sistema sukon
troliuos ją ir užlaikys ją, viduje, 
taip kad jus nusistebėsit. Tas dalis 
kūno taip greit atitaisys kur ruptu
ra išėjo, taip kad jus greit galėsit 
eiti dirbti kokį savo darbą, taip kaip 
nebūtumėt turėjęs rupturos.

Jus galit dykai pabandyti šias pui
kias sutvirtinančias gyduoles, tiktai 
atsiunčiant savo vardą ir adresą pas 
W. A. COLLINGS, Ine., 34-D. Col- 
lings Building, Watertown, N. Y. Ne- 
siųskit pinigų. Bandymas yra dykai. 
Rašykit dabar — šiandien. Gali ju
mis išgelbėti nuo dėvėjimo diržo per 
visą amžių.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Dar nežino kas iždi
ninkas

Vis dar nežinoma kas iš tik
rųjų yra išrinktas pavieto iž
dininku republikonas Har- 
ding ar demokratas O’Brien, 
nes vis dar nepabaigta balsus 
skaityti. Išrodo betgi, kad rin
kimus yra laimėjęs- Harding ir 
veikiausia jo išrinkimas bus 
pripažintas. Pečiaus O’Brien 
grūmoja, kad kaip tik Harding 
bus pripažintas išrinktu, tai jis 
tuojaus pareikalaus išnaujo su
skaityti balsus. Naujas gi bal
sų perskaitymas užtruktų veik 
visą žiemą. Dabartinio gi iždi
ninko, kuris eina pareigas mi
rusiojo iždininko (’.arr, laikas 
baigiasi "gruodžio 6 d. Tuo bu- 
du pavietas laikinai gali pasi
likti be iždininko, 
h' S <,------- ----------------------- --

Lietuvių Bateliuose.
Chicagietis lietuvis pasi

žymėjo visasvietinėj 
parodoj . <

I. Švitra gavo garbės diplomą 
už gerai padirbtą smuiką.

šiomis dienomis roselandic- 
tis p. Julius Švitra, gyvenantis 
11111 Indiana avė., gavo gar
bės diplomą iš laikytos Phila- 
delphia, Pa., Sesąui-Ccntėnnial 
visasvietinės1 parodos už labai 
gerai ir dailiai padirbtą smui
ką, kurią p. Švitra buvo išsta
tęs parodoj.. Taipjau jis gavo

Kliaučiai rinks valdybą
Lietuvių amalgameitų mb- 

siuvių lokalus 269 rytoj vaka
re laikys speciali susirinkimų 
unijos svetainėj, North Side. 
lame susirinkime bus nomi
nacija biznio agentų ir Jungti
nės Tarybos (Joint Board) vir
šininkų — manažerio, prez., 
sekr., ižd. ir k.

Ateinantį gi antradienį įvyks 
rinkimas 200 lietuvių lokalo 
valdybos, Pildomosios Tarybos 
ir Joint Board delegatų. Visi 
šie viršininkai bus renkami re
ferendumu — visuotinu narių 
balsavimu. Balsavimas- bus at
liekamas visose trijose unijos 
svetainėse ir tęsis nuo 1 vai. 
po piet iki 6 v. vak.

Pietvakarinė Chicagos da
lis tai didžiausias centras 
pasaulyje - sako ekspertas

ii ■- r- ~ ~ * *■ » —

La\vrence P. Romano virši
ninkas tuo pačiu vardu real 
estate kompanijos, kurios ofisai 
yra: 10 S. La Šalie st. ir 712 
W. 63rd st., gauna daugybę pa
sveikinimų ir pagyrimų nuo 
toliau matančių biznierių Jr in- 
vestorių kaslink jo subdivizi- 
jos, parinktos prie MaiKjuette 
Boad l'errace. lai sakoma yra 
scena didžiausio veikimo Cbi- 
cagoje.

Pono Romano ir jo patarėjų 
sprendimą netikėtai parėmė ir 
vienas žymus statistikas ir lei
dėjas šešių spalvų Chicagos ir 
Jungtinių Valstijų žemlapio, 
kuris sako, jog pietvakarinė 
(Chicagos dalis “yra geriausia 
vietelė investavimiii”. Iš tikrų
jų užtenka tik pažvelgti į jo 
žemlapį, idant persitikrinus, 
jog jo nuomonė yra teisinga. 
Ponas Ilarry C. Freeman, kal
bamas žemlapio leidėjas, lo
baus sako, kad Marųuette Road 
Tcrrace randasi “pačioje šir
dyje ateinančio komereijinio ir 
rezidencijinio kilimo.”

Kiti pono Freeman žemlapiai 
i/arodo, jog pro Romano žemę 
iš visų keturių pusių bus greit 
ištaisyti dideli pavieto ir val
stijos keliai ir bulvarai. Be to 
paimant atydon sujungimą eže
rų su didžiausiais vandenynais 
barge kanalu pietvakarinė da
lis pataps didžiausia išdirbys- 
tės vieta Amerikoje.

Marųuette Road l'errace ra n-* 
dasi tarp abiejų pusių Mar- 
ąuctte kelio ir Crawford avė., 
kurie kaip vienas; taip ir kitas 
yVa priskirti prie didžiausiųjų 
kėlų Cliiiagos vakaruose. Mar-

ųuette bulvaras jau greitai bus 
navestas per Romano žemę, o 
bulvaras, kur jis ,nebūtų, vi- 
rnomet pakelia savasčių vertę, 
ši žemė taipgi yra tik keturi 
blokai nuo parkų ir einančių 
gatvekarių.

Budavojimas namų jau pra
sidėjo: budavojama, 12 po tris 
fintus namų, šalygatviai, van
duo, kanalizacija ir kiti įtaisy
mai jau įdėti, Biznio namai, 
teatrai ir bažnyčia yra aprūpi
nami budavojimo programų. /

“Bile kas grali pirkti pietva
kariuose žemę užsimerkęs ir 
vistiek galės daug pelnyti”, sa
ko ponas Freeman,/‘ir aš turiu 
drąsos pasakyti tai kiekvienam, 
kas mano rodos klausiasi, nes 
aš esu tikras, jog aš neklystu.”

Dar reikia pasakyti, kad šio
mis dienomis prie vlršminėtos 
firmos prisidėjo žinomas lietu
vių real estateninkas, p. Stul
pinas, 3311 S. Halsted st. —R.

Hub Cab Co. atidarė 
naują garažą

Lietuvių taksikabų kompa
nijai Hub Cab Co. sekasi. Ji 
gyvuoja dar tik penki metai, 
bet jau susilaukė pastebėtino 
pasisekimo. Dar nesenai ji tu
rėjo^ tik vieną garažą ir kelias 
stotis, o dabar biznis tiąk išsi
plėtė, kad prisiėjo keltis nau
jini vieton, atidaryti naujų ga
ražą ir žymiai padidinti skai
čių stočių.

Naujoji Hub Cab Co. rašti
nė ir vyriausias garažas yra 
prie 3101—11 W. 22nd st., la
bai patogioj erdvioj ir gęrai 
įrepgtoj vieloj. Naujas telefo
nas yra Crawlord 1200 ir tuo 

r

numeriu reikia šaukti norint 
taksikabų į bile kurią miesto 
dalį, nes dabar raštinė yra su
jungta su visomis stotimis pri
vatiniu telefonu, taip kad ne
žiūrint iš kur bus šaukiama, 
taksikabas už pusės minulės 
jau vyks į šaukimo vietą iš ar
timiausios tai vietai stoties.

Dabartiniais kompanijos di
rektoriais yra M. F. Stojentin, 
(’has. Simons, Stanley Girch, 
Chas. Albrecht, Clem Petrosh, 
Jos. Paulauskas, John Mlavin, 
Otto Wolf ir Earl Dalton.

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

Adolfas Kupris atsiliep
kite

A. Kupris, kuris i923 me
lais. gyveno 1860 Hoyne avė., 
Chicago, III., prašome tuojaus 
atsiliepti Naujienų ofisan, Lai
vakorčių Skyrium

i

VERONIKA MALKEVIČIENĖ 
Po tėvais Sruogiutė

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

Laidotuvės atsibus Gruodžio- 
Dec. 3 dieną, iš namų 314 W. 
53rd St., 8 valAndą ryto j Šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš tonais į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliudime liekame,
Vyras ir Dukrelė

Laidotuvėse patarnauja gra-
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

JUOZAPAS KRIŠČIOKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 1 dieną, 8 valandą ry
to, 1926 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus; gimęs Pusdešrių kai
mo, Silgajių valsčiaus, paliko 
dideliame nuliudime vaiką Ed
vardą 11 metų, du broliu, Joną 
ir Franciškų ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1442 $outh 
Cicero Avė., Cicero, UI.

Laidotuvės įvyks Gruodžio 4 
dieną, 2 valandą po pietų iš na
mų j. Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame,

Broliai ir Sūnūs
Laidotuvėse patarnauja #ra- 

borius Zolp, Tel. Blvd. 5203.

. SPECIAL1S PRANEŠIMAS
Musų Naujas Telefono Nunieris

CRAWFORD
1200

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

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

Kraujo, odos, chroniškas 
-4-———

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki Ui. Neda
lioj nto 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marishall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0KD 148G
TELEFONAS CANAL *464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreiVas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 3 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

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

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tol. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blrd. 320t

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Craborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negU kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų Hdirby- 
•tžs.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063
< - - -

Tel. Roulevarjl 4139

k MASALSKIS
Graborius

' Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
i kokiame Veikale, visuomet esti 
' sanžiningas ir nebrangus, todėl 

kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, I!!.

Phone Boulevard 52C3
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 461h St., Chicago, Iii.!

Phone Boulevard 7314
i Pristatome j viešas miesto dalis
I S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St^ Chicago

Y. J1,_____ ;—.—;------ 4--------------

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avease 
Kumpas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523 

Ant trečio augšto virš Platte ap
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ro8s tuo- 
J’au. Jei tos lięos ne- 

>us tinkamai išgydy
tos, paraiyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigii6 pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

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

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ro.ss kur jis yra išgydęs tukstančiua 
kitų.

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

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

Kampas Monroe S t., Criily Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Itsišaukit, Informacijos Dykai.

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

*4
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KAM turėti žiurkių. Mes garantuo
jame, kad išnaikinsime žiurkes iš na
mų ir mažų krautuvių. Kaina $2.75, 
C. O. D. Užganėdinimas garantuo
jamas arba pinigai grąžinami. Dykai 
patarnavimas. H. E. & H. NATIONAL 
LABORATORIES, Maywood, III, 
Chicago Ofifce, 120 So. State Street, 
Room 603.

BILLY’S UNCLĘ "NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS"
• 1739 So, Halsted St.

Chicago, III.
_______________________ )
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"BAYER ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Lietuviii Bateliuose mitele “Birutės" ir iš viso 
lės mylėtojų. —Nora.

dai- Pranešimai i REIKIA DARBININKŲ

Brighton Park Šiandie studentą 
vakaras

Does not affect 
the Heart

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tnb- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Slogų

Dantų gėlimo

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmu t

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer” pakeliu turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
21 ir 100.

Palengvina į 30 minučių
'ar yr.i naujas iiradbnas. (.teitai praša 

sutinimus, pagydo skaudamu* rauni.*
ir KUte.kia pageliu beįeik ii sykio. Ne 

kentėki* nei minulė?* »»* įkandama gerklę.
Kan> 

gerklę 
kuomet 
niua ir

Terpentinas 
geibu nu< 
skylutes 
nien h. 
les.

<t « 
sas l 
veikia 
krutinę 
malonų kvapsnį.

kaudamakentėti ..

leuma I 
Miputimu-*.

2__ j yra’ areičiau»ii
> skaudami* gerklės 
juigeria tieniai į s 

Prašalina vl*wt

nauja') išra.h'na't, 
terpentiho Kydanėiaa 

*u tokiu xrvitumu 
. arba gerklę tuojau 
, . .. I’urpo ta

r brvnchiti. 
entėk.'t i«r valandų 

b£* taip greit, ka<l jų.- 
pirkit už S5c. arba 70c. 
tiekoje. Arl>a rašykit <!«• 

''-asunk t. The Gle mner 1 
Ohio.

jS TURPO a

n I

z nonia 
. .Hm )>ei‘ 
katulamus 

užsikimšimus .iš

Turpo, 
jėltaa 
kuomt't 
iralima i

Ki prašalina

vr.laiulns. PaKel* 
it. Nuai- 
bile ap- 

sampe i<>.
Findlay,

PH- 
od<N 
rau- 

gerk-

aujunjria vi- 
Turpo 

patrina t 
pajausti

■I dykai 
Compony,

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Keistučio Kliubo susirinkimas

I Lietuvių Keistučio ptišelpihio 
kliubo priemetinis susirinkimas

gruodžio 5 d. lygiai 1 vai. 
pietų, McKinley parko svet 
j^ėje. Visi kliubo nariai ;
kviečiami būti „
dalyvauti šiame 
nes turėsime daug

po
McKinley
Visi kliubo nariai yra 

prisit engusiais 
susii inkime, 
ko svarbaus 
tai bus rin- 
del sekamų 

nario
k imas valdybos dėl
1927 metų. Kiekvieno 
yra pareiga daboti, kad 
dybą patektų tik tokie žmones, 
kurie su pasišventimu 
Kliubo naudai* ir kurie 
nusimano apie atlikimą 
paskirto darbo. Be to 
čiau atkreipti domę visų 
į tai, kad tokiai didelei 
nizacijai kaip Keistučio 
bas būtinai reikalinga 
gabius viršininkus, nes čia su
sideda daug svarbaus darbo, 
be kurio draugija vargu galėtų 
gyvuoti, todėl visi nariai, vy
rai ir moterys, bukite susirin
kime ir išrink it tinkamus na
rius į valdybą. Jau yra penkio
lika metų kaip Keistučio Kliu- 
bas sėkmingai gyvuoja, tai yra 
auga nariais ir finansais. Na
rių augimas artinasi prie pen
kių šimtų,' o finansų lig se
kančio metinio susirinkimo,
manau, bus pilnai dešimts tūk
stančių dolerių. Tai gražios
skaitlinės, su kuriom nesunku 
įrodyti, kad kliubas darbštus 
ir kad didžiuma kliubo narių 
veikia' solidariškai pasitikėda
mi savom spėkom, kad kliubą 
padarius dar tvirtesniu — 
Brighton Parko progresy visk li
mo ir pašelpos tvirtove, kurios 
nė didžiausiai įsibtęs tornadas 
negalėtų pasukti į kairę an de
šinę. — Anton Jusas.

gerai 
jiems 
norė- 
nariu
orga- 
K1 Su

turėti

7 eatras

vakarus, ,rei- 
kad lietuviai 
supratime ir 

Ii?t kaip gi

vakare, 7:39 vai.
Technical High 

24 gt. ir Marshall 
lietuviai studentai duos

v.,

Jaunosios Birutės tėvų prlešmeti- 
nis susirinkimas hus Ketverge, Gruo
džio 2 <1., K vai. vak., Mark White 
Square parko svet. Bus renkamą val
dyba, taipjau ir kiŲ) svarbiu reika
lų yra, todėl vili tėvai prašomi bū
tinai atplaukyti.

— Valdyba

Roseland. — S. L. A. 139 kuopos 
priešmetinis susirinkimus įvyks Gruo
džio 2 <1., kaip 7:30 vai. vakare, Stru
milos svetainėje. Visi nariai ir narės 
dalyvaukite susirinkimeį nes bus ren
kama kuopos valdyba (lel 1927 metų 
ir kitų uvaibių reikalų aptarti. Atsi- 

... • _ . .* ,;i1..,*; veskite naujų nariu prhlfašyti prievisiems atsilnnkyti. s ) A J1
—------- —■■ . — .1. Slancauskas, Sek r.

šiandie 
Hari ison 
School, 
Blvd
tos mokyklos salėje lietuvių 
vakarą, kad supažindinti 'visus 
su lietuvių tautinėmis daino
mis, muzika, šokiais ir abelhai 
lietuvių gpvenimu. Įžanga dy-

Dar apie Dr-stės Palaimintos 
Lietuvos koncertą.

N-nu 277 utim. Reporteris 
tašydamas apie Dr-stės Palai
mintos Lietuvos koncertą lap
kričio 21 d., Liet. Auditorijoj 
ir minėdamas to koncerto da
lyvius praleido šiuos vardus 
dalyvavusių koncerte: J. Gri
caitė, A. Ančiutė, O. Burkiutč,. 
I. Aitutis, S. Saboniutė, A. Da-' 
bravolskaitė, St. Rimkiutė (jų Gru°<lžio 2 d 
vardu nebuvo minėta ir kon
certo piograme. — Red.) Vi- susirinkite 
sos jos savo užduotis atliko ge^ ‘ 
ra i.

Kaip kuris dainininkų pati-' 
ko publikai liudija tas, kad K. 
Sabonis buvo iššauktas penkis 
kartus, J. Ramanauskas du, 
šiauliutė - 
A. Ančiutė 
Saboniutė «

Koncerto programą 
ir tvarkė K. Sabonis, 
dalyvavo smuikininkė 
Liūtė; visiems akomp 
Byanskas.

—Tiesos Mylėtojas.

Į Birutės Choro genvralfi pamoka at- 
I sibus Gruodžio 2 <1., Mark Whito par- 
i ko svet., H vai. vak. Tai bus pasku
tinė pamoka prieš vakarą “Gegužės 
Karalaitė”. Visi nariai bukite laiku.

— Birutė

Rytinės žvaigždės l*aš. ir Pas. 
Kliubas laikys priešmetinį susirinki
mą Gruodžio 2 dieną, 1926 in. Drau
gai malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų ir bus renkama 
valdyba.

le S'. F. R. susirinkimas įvyks
1., 7 vai. vak., Naujienų 

Name. Visi turintis reikalą su Lietu
vos Socialdemokratų Fondo Rėmėjais 

> paskirtu laiku, nes yra 
svarbus reikalas aptarimui.

— Sekretorius

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo popierų atkarpų, gera alga. 
Sangamon Paper Grading Co., 1447 
So. Sangamon St.

REIKIA moters abelnam namų 
darbui. 709 So. Central Park Avė., 
Nevada 9712.

PARDAVIMUI
GROJIKUS pianas $700 ver

tės už $110, 90 voleliu ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 j mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLA1TIS
6512 So. Halsted St.

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKU
PARDAVIMUI lunch room ir ne

svaiginamų gėrimų parloras, geroje 
vietoje ir geras biznis, iŠ priežasties 
ligos, pigiai. ,1220 W. 69th St. ,

VYRŲ
REIKALINGAS patyrusio sviesto 

ir rūgščios Smetonos pardavėjo, jau 
išdirbtame raute. Reikalinga garan
tija.

907 So. Western Av<*..

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Parduosiu už prieinamą kainą. .1. 
Dambras, 1409 So. 49th (’t., Cicero, 
III. /

Rudeninis Terminas
Drafliiig, Desighing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 164?

DVI LIETUVAITĖS

PARDAVIMUI
Specialis Bargenas

Apleidžiu Chicagą, privers
tas parduoti savo puikų restau- 
rantą Bridgeporte, pačiame 
Chicagos lietuvių centre. Par
duosiu pusdykiai. Pasiskubin- 
kit! Kas pirmesnis, tas laimės.

3103 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

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

2128 So. Halsted Street » 
Pirmos lubos

du, Ona Vilkiutė,
J. Gricaitė ir S.

"po vieną kartą.
sustatė

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės- 
Pašelpos Kliubas įvyks priešmetinis 
susirinkimas Pėtnyčioj, Gruodžio 3 
dieną, 7:30 vai. vak., W. Lukštos 
svet., 1500 So. 49th Avo„ Cicero, III. 
Gerbiami visi nariui meldžiu nepra
leisti šio susirinkimo, nes tas susi
rinkimas yra svarbus ir bus svarsto
mu daug svarbių dalykų dėl kliubo 
gerovės, ir bus rinkimas naujos val
dybos ant ateinančių metų.

— Valdyba

PARDUOSIU savo $750 vertes 
grojiklj pianą, su benčiumi ir rolė
mis už $120. 6136 So. Halsted St. 
Stuba. ,

Opera

BriKhton Park. — S. L. A. 176 kp. 
priešmetinis susirinkimas atsibus 
Pėtnyčioj, Gruodžio 3 d., Jokantų na- 

1 im, 4138 Archer Avė. Ant šio susi- 
i rinkimo bus rinkimai kp. valdyba, 
i Visi nariai dalyvaukite, už nepribu- 
vinuj bausmė pagal nutarimą.

— A. Trejonis, Sek r.

■, -U.

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

817 W. 34th Street
Tel. Boulevard 9336

|----------------------------- .-------------------
KANDŽIŲ, cigarų, minkštų gėri

mų, mažas groseris, pigiai.
1621 So. Union Avenue

šią savaitę opeioj eina:
Barber of Sevil- 

Monte Claes- 
Bonelli, Lazzari

Roseland. — Golden Star L. P. P. 
Kliubo nriešmetinis susirinkimas at
sibus Pėtnyčioj, Gruodžio 8 <l.». Stru- 
milo svet., 158 E.. 107th St. Ant šio 
susirinkimo bus rinkimai valdybos se
kantiems metams ir metinių komisl- 

i jų. Už neatsilankymų bausmė 50c.
Cavalleria Rusti-1 J- Kirkus Sekr’

Studebaker išleido naujus karuF 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brukęs. Kurie ma 
note pirkti ar mainyti i seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. HrJfted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

NAMAI-2EME
Special Bargenas

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonuos gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kofi 31 %c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonio^ 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiiu, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMPNAVIČIUS 
504 W. 33rd St„ prie’ Normai Avė.

vaikams
65c iki

nuo 35c

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

“Gegužės Karalaitė"
Besilankant j musų ■ lietuvių 

parengtus vakarus, koncertus, 
vpidinimus etc., žiūrint kiek 
energijos, kiek laiko reikia to
kiems pa 1 engimams kaip iš ren 
gėjų taip ir iš artistų pusės, ir 
kaip skaitlingai musų publika 
renkasi į panašius 
kia tik džiaugtis, 
taip progresuoja 
Įvertinime dailės,
mes galime nemylėt dainą, po
eziją, būdami lietuviai, gyvenę 
arba mes patys, arba musų tė-, 
vai Lietuvoje — toje Lietuve-: 
je, kur yra tiek daug gamtos 
grožybių, poezijos, dainos,

...kur upeliai banguoja, 
kur dainuoja lakštutė 
ir kukuoja gegutė, 
kur mus visus vilioja.
Musų seniausia dailės drau

gija Chicagoje, “Birutė”, kuri 
davė mums tokį įspūdingą kon
certą pradžioje šio sezono, atei
nantį sekmadienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj p. A. Va
nagaičiui vedant ir p. St. Pilkai 
padedant, statys operetę “Ge
gužės Karalaitė”, kurioje daly
vauja visiems žinomi vietiniai 
dainininkai — ponios Biežienė, 
čerienė ir Krasauckienė, ir p. 
p. Ramanauskas, ■ ir Stogis. 
Operetėm taipgi įeina didžiulis 
“Birutės” choras ir orkestras.

Neišduosiu sekretą apie šio
veikalo pasaką, bet galite čia vitaphonas pasiliks 
spręsti iš vardo ir iš dalyvau- savaites, 
jančių žmonių, kad bus įdomus 
pastatymas. Antra dalis pro- 
gramo susidės Jš Birutės Mo
terų choro, atskirų solų, duetų 
su piano skambinimu ir visos 
Birutės.

Po programo pasisvečiįlosi
me, pasidalinsime vakaro įspū
džiais, pasišoksime, na, ir kaip 
butų galima naudingiaus 
smagiaus praleisti vakaras?

Manau todėl, kad Auditori- vaidintas jo pačios M veiskmų 
ja ateinantį sekmadienį bus pil- drama “Dvi Seseri”.

šįvakar — ‘ 
]e”, dalyvauja 
sens, Hackett, 
ir Trevisan.

Rytoj — “<
cana”, dalyvaujan Raiša, JaCk-j 
son, Claessens, Lindi, Defrere

ir “1 Pagliacci”, dalyvauja 
Norena, Ansseau, Formichi.

šeštadieny, po piet — “La 
Boheme”, dalyvauja Mason, 
Pavlovska, Cortis, Montesanto, 
Lazzari.

šeštadienio vakare (papigin
tomis kainomis) — “The Dau- 
ghter of the Regiment”, daly
vauja Dal Monte, 
Hacket, (’ontreuil, 
baletas.

Sekmadieny po piet - “Ai
da”, dalyvauja Muzio, Van 
Gordon, Lindi, Rimini, Kipnis, 
Lazzari.

Pirmadieny —
la Beffe”.

Antradieny — 
bula”, dalyvauja 
Schipa, Lazzari.

Lietuvių Kriąučių Skyriaus 269 A. 
(’. W. of A. specialis susirinkimas 
įvyks Pėtnyčioj, Gruodžio (Dec.) 3, 
1926, 7:30 vai. vak., 1564 N. Robey 
St. šiame susirinkime atsibus nomi
nacijai, Joint Board, Manager, Sec’y, 
Treasurer ir visi Business Agentų.

— A. M. Kadsel, Rašt.

PARDAVIMUI bučernė, ledo 
mašina, t rokas, garažas, yra 
gyvenimui, kambariai. Biznio

na s greitam pardavimui. 1750

PARDAVIMUi bučernę ir groser
nė apgyventa yįsp|tįų tautų. Kreipki
tės 5752 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI saliunas. 531 Ver- 
mont St., Blue Island, III.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING GO.
6637 So. Halsted St.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

IŠSIMAINO 2-jų fialų puikus me
dinis namas, po 4 ir 5 kambarius. 
Mainysiu ant* didesnio i.a-no, nep.ti-, 
sant apielinkės. *

IŠSIMAINO 3-jų flatų puikus na-1 
mas, 2 no 5 kambarius ii' 1 4-rių kam-1 
barių flatas, parduosiu už $7,550 ar
ba mainysiu ant loto, cottages, bu- 
Černės, restauranto arba ant kitokio 
biznio. Minėti namai randasi gražio
se apielinkese. Atsišaukite pas

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AyE.
Phone Lafayette 5107

na
šlį-!

Marąuette Manor
Pardavimui 8 flatų muro 

mas, 90 pėdų kampas, garu 
domas, aržuolu trimotas. l>abai
geroj vietoj, 1 blokas nuo 63rd 
St., 2-7, 2-4, 4-5 kambarių. Ren- 
da $574 į mėnesį. Kaina, labai 
prieinama. Kreipkitės prie savi
ninko.

2537 W. 63rd St. Krautuvė

Išviso tik $18,000

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500Už 2 štorąs ir 6 gyvenimų 

muro nam$ su 2 lotais; ran
dasi ant Wentworth Avė., 
netoli 55th St. Mažę dalį pi- 

0 t « • • • • j p i čii\i u i iiiičinigais arba mainais į biznį, ir garantuojamas už $4. 
lotus arba namą. ! 
savininko.

6959 So. Halsted St.

Pranešimas Brighton P«rko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 

, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiai.. rer išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinia žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairrield Avė., Tel. Prošpect 1887.

(Jaessens, t Įęasdie anksti, išryto, 
rlt • '_____ «a * __ A!Trevisan,

La Cena del-

La Sonam-
Dal Monte,

Smulkmenos
Vakar tapo atidaryta Woods 

teatre antras Vitaphonas — 
kalbantieji krutamieji paveiks
lai. Kalbos, dainos, muzika 
yra pritaikinti tik prologui,
kuriame dalyvauja (krutumuo
se paveiksluose) - Al. Jolson, 
Geo Jessel, 
vvard Bros, 
ksluose (be 
doma ‘The

Krutumuose pavei- 
vitaphono) bus ro- 
Better ’Ole”, daly-

Pirmas ViĮaphonas McVick^ 
eis teatre susilaukė didelio pa
sisekimo, nes tai yra visai nau
jas išradimas , ir kiekvienam, 
rūpėjo pamatyti. McVickers 
teatre rodoma “Don Juan”, da
lyvaujant John Barrymore ir 
vitaphono prologas, kuriame 
dalyvauja daug gerų artistų.

dar 4

Ateinančią savaitę anglų te
atruose pradės eiti keiptas nau
jų^ veikalų. *.

Apollo teatre — “The Great 
Temptations”.

Princess — “Miss Calico“.

Ateinantį sekmadienį, 
ir Mekiažio svetainėje, bus 

Dundulienės benefisas. Bus

M.
M.

SU

PARDAVIMUI tlvieji patalai.
3027 So. Emerald Avė.

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

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

Automobi
Klauskit ,l^> tr°kų patarnavimas Cliicagoj ir 

apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo.
' n* i v* . _ • •  • • — a * .1 — —

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
PARTNERIČ paieškai! i groser- 

nę ir bučernę, didelis biznis, su 
mažai pinigų. Nemokanti išmokin
siu; atvažiuokit pamatysit biznį. 
Viusence 4846 arba Blvd. 2497.

PARDAVIMUI meat market 
Ubai pigiai, nes savininkas ne
moka kaip reikia biznį varyti, 
arba mainysiu į Hardware ar 
lotą. 455(>i/> So. Kedzie 
Tel. Republic 8289.

Ave

PARDAVIMUI ar mainymui 
naujas 19 apartmentų namus, 
South West kampas 71 St. ir 
Grcęn St. Namas 62X125, ren
dos $14,250. Bargenas greitam 
pirkėjui, šaukit savininką 
Crawford 1451.

i Didžiausia ir geriausia stogų den- 
' gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO.. 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

ISRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI restoranas, geras 
biznis. Aš viena nepajėgiu vesti biz- 
nj. 1818 Canalport Avė.

REIKALINGAS DAKTARAS arba 
daktarai, nauja kolionija; moderniš
ki ofisai įrengti su kambariais ar be 
kambariu. Didelis waiting ruimas. 
Nėra daktaro 1U mylios. Gera vieta 
geram praktikantui. Atsišaukite 
, 1247 So. Cicero Avenue

arba Tel. Cicero 205

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

4457 So. Talman Avenue 
lafayette 0455

RENDON puikus naujas, prie tran- 
sferinio kampo Storas, Terrazo grin
dys, garu šildomas. Viena geriausių 
vietų lietuvių aptiekai visame mies
te. Daktarų ofisai ant antrų lubų. 
Matykit S. W. kampą 18th St. ir 
Halsted, arba šaukit

Roosevelt 8184

RENDAI 5 ruimai, gasas, elek
tra, šviesus kambariai, 32nd'ir 
Wallace St., $20 į mėnesį. 5 rui
mų flatas rendai kitoj vietoj, $20 
j Mėnesį rendos. Šaukit savinin
ką Tel. Boulevard 7707.

ĮIEŠKO DARBO
KAM reikalinga dora moteris 

apžiūrėt stubą ir vaikelius. Dirb
au be mokesčio, turiu 2 vaike
lius, ne maži, mylėčiau kad ir 
ant farmos.-OLESĖ BAKNavI- 
ČIENfi, 3018 St. Aubin Street, 
Detroit, Mich.

PARDAVIMUI bučernė, grosernė, 
senas biznis per 20 metų ir pelnin
gas. Pelno daroma .nuo $90 iki $100 
i dieną, bus parduota į trumpą lai
ką. Biznis kainuoja $3,000, nupirksit 
už $2,000. Kas pirmesnis tas laimės.

1967 Canalnort Avenue 
Phone Roosevelt 4395

1) Randasi gerų lotų prie 7lst 
ir Marųuette Park, kaina $1075.

2) Biznis lotai nuo $2,000 ir 
augščiau.

Tie bargenai tik ant kelių 
dienų.

A. N. MARULIS
6641 So. Western Avė.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Kernių, Delikate- 

y nsen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

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

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18y 18 
už $225. Taipgi perbudavoju pur
čius iš atvirų i uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai įmokčjimo 
Darbą garantuoju.

C. CŽEPUKAS
1445 Oakley Blvd.

Te). Brunsvvick 9131
$5000 VERTES grosernė ir bu- 

černė,* parduosiu už $1800. Prie
žastis svarbi. Randas ant didelio 
atryto. Didelis biznis. Mes turini 
greit parduoti. Pinigų jei truks, pa
lauksim.

Boulevard 2497

PARDAVIMUI grosernė ir vi
sokių smulkmenų laikoma, sykiu 
ir stubos rakandai pardavimui. 
Bargenas.

>834 W. 33rd Street

PARDAVIMUI muro namas 2 
augštų, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu apšildomas, 1 blokas 
nuo West£rn Avė. karų. Kaina
vo $16,000, atiduosiu už $12,500. 
Priežastis, važiuoju Lietuvon. 
Sav. 6352 So. Claremont Avė.

MORTGEČIAI-PASKOLOS

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

1 nuošimtis.
GOSS, JUDD & SHERMAN 

j 40 N. Dearborn, Central 0023

PARDAVIMUI,meat market, 
nupirksit pigiai, nes turi būti 
parduotas į trumpą laiką. Sykiu 
parduodu 4 flatų mūrinį naujį 
namą, su 4 karų garadžiu, tuš
čias lotas gretų.

3657 So. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ir groserųę, turiu par
duoti j dvi savaites, Telefonuok 
savininką • *

Cicero 3481—J

PARDUOSIU savo $750 Davis & 
Sons grojiklj pianą už <$110. Pamu- 
tykit, 6130 So, Halsted St., 1 fl.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Office Tel. BouĮevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Paskola suteikiama 
i vieną dieną

Perkame real įstate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

Pngelbim paskolinti pinigus, ap
saugojau! nuo ugniai, parduodam 
ii* mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

1747 W. 47th Street
Chicago, III.
2-ros lubos

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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


