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Komi n temas nebepenėsiąs 
agitatorius užsieny

Prez.WiIsonas buvęs Mek 
sikos žemės įstatymo 

autorius
Vokiečių fašistai bandė nušaut 

reichstago pirmininką
Pasaulio revoliucija ma 

žiau bežavi Rusus
!Wilsonas norėjęs “sočia-

lizino" Meksikoj
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Leido fašistams kritikuot 
valdininku darbus Lietuvos žinios

It'ficific and Atlantic Photo]

Charles Chaplin, garsus krutamųjų paveikslų aktorius, Išleidžia savo žmoną ir sūnų į Hawaii salas.
Maskviškis keminternas atsisa

ko duot daugiau pinigų 
sienių agitatoriams

už-

29.
I)o-

Maskvos Pravda 
pasibai-

Nabašninkas prezidentas buvęs
Meksikos konstitucijos 27 
straipsnio autorius

[Chicagos Tribūne koresp. 
nald Day]. 
sako, kad per ką trik 
gusią Maskvoj komunistų in-1 
ternacionalo vykdomojo 
lėto konferenciją retai 
prisiminta apie pasaulio 
liucijos prospektus.

Komunistų delegatai 
sienių klausės 
Bucharino, kurs 
komintemo galva, 
linto Zinovjevo. 
daugiausiai aiškino 
vietų politikos kursą ir dėl ko.teiviu su

komi-.
tebuvę

revo-

pa-

Vokiečiu fašistai šovė 
reichstago prezidentą

Meksikos agrarai puolė 
amerikiečio dvarą

Pekino ministeriy kabinę 
tas rezignavo

ROMA. Italija, XI. 29. — 
Fašistų partija pagaliau leido 
savo nariams laisvai svarstyti 
ir kritikuoti partijos vadų ir 
valdininkų darbus. Tai betgi 
nereiškia kad jie turės taipjau 
balso partijos kontroliavime. 
Partijos kontrolė pasilieka iš
imtinai diktatoriaus Mussoli- 
nio ir jo padėjėjų rankose.

Vi< dėl to ir į šį menką nu- 
' si leidimą nuosaikesniems fašis
tams žiūrima kaip į pirmą de
mokratinių elementų fašistų ei
lėse laimėjimą.
Romos gubernatorius rezignavo

KOMA, Italija, XI. 29. —Ro
mos gubernatorius Felippo 
Cremonesi rezignavo “dėl ne
sveikatos”. Tą vietą jis laikė 
užėmęs nuo 1925 m. spalių- mė
nesio, kai buvo įsteigta Romos 
gubernatura. Jo vieton numa
tomas Cellasio Caetani, buvęs 
ambasadorius Washingtone.

Kaip kunigai Lietuvoj 
kursto žmones

parapijos 
bažnyčioj 
paskelbė,

Kauno “Lietuvos žinios” ra
šo iš Šlavantų:

Spalių 31 Šlavantų
klebonas Juodviržis
garsiai iš sakyklos
kad šiandiena tai vra Kristaus* *

karaliaus diena. Ir vietoj pa
mokslo, kad pradėjo rėkti ne
savo balsu sakydamas: 
davėte Kristų karalių 
visais tairnais! Atidavėt 
taus karaliją bedieviams

SU

Darbininkai suėmė 
ginkluotų fašistų 
juos apkūlė

keliolika 
ir stipriai

Kautynėse 
rai ir 3 
mušti

su puolikais 3 agra- 
dvari&kiai buvo už-

Pranešė karo vadams, kad val
stybės reikalams vesti nėra 
pinigų

Ferdinandas miręs, tik
jo mirtį slepia

29. Va-

MEKSIKOS M1EST 
29. — Laikraštis Excel 
'reiškia, kad Jungt. 
prezidentas VVilsonas ne tik 
norėjęs pats atvykti į Meksiką 
padėti konstitucijos keliu įstei
gti “socializmą”, liet jis buvęs 
beveik tikrasis autorius Meksi
kos konstitucijos 27 straipsnio,

š už-1prieš kurį dabar J. V. valsty- 
kalbų komisaro.bes departamentas taip protes- 

dabar patapo tuojąs. / 
vietoj paša- Excelsior sako, kad 1914 m. 
Bucharinas gegužės 24 dieną Saturday 
naują so-JEvening Post išspaudinęs jn- 

VVilsonu, kur pasta-
buve nukelti fiasis pareiškęs:

“Meksikos kova buvo kova 
i delegatai dėl žemės. Mes stengsimės to- 

prašė daugiau subsidijų komu- dėl žemės klausimą išspręsti 
nizmo propagandai užsieniuose, Į sekdami Naujosios Zelandijos 
liet nieko nelaimėjo. Maskviš-j pavyzdžiu.” 
kis komintvinias atsake, kad ( Naujosios Zelandijos žemės 
šiuo tarpu Rusija tegalinti į įstatymai, pasak laikraščio, ne 
remti tik pilietinį karą Kinuo-jtik aprėžia žemės kiekį, kurį 
se ir kasyklų darbininkų strei- [atskiras asmuo gali turėti, bet 

Sovietija esanti ir laiką, kuriam žemė duoda- 
daryti kiek galint įma savybėn, nors nuoma visa- 
taigi ekonomija idos gali būt atnaujinama. Ta- 

komunistų interna- tai parodą, sako Excelsior, kad 
VVilsonas pritaręs socialistinei 

aiš- į respublikai Meksikoj. Da'r 
VVilsonas buvęs pa

noro pats atvykti į 
Meksiką tikslu padėti konstitu
cijos keliu įsteigti socializmą, 
“žodžiu sakant, VVilsonas pats 
pasiskelbė tikruoju 
konstitucijos 27 
prieš kurį Coolidgeo 
tracija dabar kelia protestus”.

Tečiau VVilsono elgesy su 
dalykų padėtim Meksikoj nebe-

zemvn.

kar, kai socialistų 
Loebe, reichstago 
laikė kalbą socialdemokratų 
darbininkų demonstracijai Fe- 
hrbellinen aikštėj, iš važiavu
sio pro Šalį tramvajaus buvo 
paleistas į jį šūvis. Kulipka su
žalojo vieną demonstracijos ly
derį, bet Loebes neužgavo.

Būrys demonstrantų tuojau 
puolė į tramvajų ir išvilko iš 
ten keliolika uniformuotų fa
šistų. Fašistai buvo gerokai
apkulti, kol -kitas socialdemo-!skyrius.
kratų būrys, respublikos gynė- Kančo savininkas Fernandez 
jų uniformomis, galų gale iš-lyra Bro\vnsviliės bankininkas, 
gelbėjo juos ir atidavė 
jos rankas.

Pas fašistus rasta 
rių,' durklų ir kilpinių akme-Į 
nims laidyti, taipjau 
amunicijos.

pirmininkas,

PEKINAS, Kinai, XI. 29. — 
Pekino valdžios kabinetas pa
siuntė telegramas 
šiaurinių Kinų karo 
pranešdamas jiems,

ekonomij os, 
'iečianti ir 
oionalo išlaidas.

V’ienas rusu
kindamas naująją sovietų poli-'daugiau, 
tiką, pasakė, kad nesenai rusų [reiškęs 
komunistų partijai tekę pasi
rinkti viena iš dviejų: ar mo
kėti algas užsienių komunistų 
agitatoriams, ar pirkti ūkio 
mašinas rusų valstiečiams. Ji 
nutarus pirkti mašinas.

Baigiamoji Bucharino kafba, 
kuria jis stengėsi sukelti klau-

nurody-
ženklus” buvę jokių socialistinių idealų 

to ūpo žymių, sako laikraštis, ir tasai 
vis tik nesukėlė ir aplamai šioj 
sesijoj visai nebepasireiškė to
kio entuziazmo ir optimizmo, 
kaip kad būdavo pirmiau.

autorium 
straipsnio,

adminis-

sy tojuose entuziazmo 
mais i “revoliucijos

dviveidiškumas, neteisybė ir 
hipotenzija labiausiai meksikie
čius erziną.

Trys asmens elektros 
srovės užmuštiAR NORI U PARDUOTI,

PIRKTI AR PAirdfATI' PAREIK), Texas, XI. 2$ - rini\ 11 nli I AIlOKU i I Kirsdamas medį, darbininkas 
Naujienos pagelbės jums.-Martin Reuthinger, 26 metų, 

Desėtkai tūkstančių Naujienų netyčia pataikė khrviu į elek- 
skaitytojų ieško bargenų Nau- trinės jėgos vielą ir buvo elek- 
jienose ir skaito klasifikuotų tros srovės užmuštas. Jo tėvas 
jų skelbimų puslapius kasdie-.ir jauna, 12 metų, sesutė ban- 

buvona. Parašykite į Naujienas ką dė jį gelbėti, bet ir jie 
turit parduoti, o pirkėjų atra- elektros srovės užmušti.
šit greičiausia. i ---------- :------ ---

penkiems 
vadams, 
kad dėl 

reika-

BROWNSVJLLE, Tek., XI.
29. — Būrys meksikiečiu agra- 
rų šiandie puolė Amerikos pi
liečiui, John Farnandezįįi, pri
klausantį Las Rucias $ rančą
(dvarą), kurs yra apie keturias stokos pinigų valstybes 
mylias į šiaurę nuo Matamo- lams vesti kabinetas rezignuo- 
ros, Meksikoj, ir bandė * užgro- jąs.
bti 3,500 akrų to rančo žemės.1 
Kautynėse su puolikais trys 
agrarai itr trys rančo darbinin
kai buvo užmušti. Prieš ag va
ru s buvo pasiųsta iš Matamo- 
ros federalinės kariuomenės

Rezignacija buvo pasiųsta 
maršalams La n g Tsolinui, Sun 
čanfangui ir Vu Peifu ir gene
rolams čang Tsunčangui ir 
Jen Hsižanui.

Kabinetas beveik visai palio
vė funkcionavęs. Tik trys mi- 
nisteriai, tarp jų ir Wellinglon 
Koo, dar pasiliko Pekine.

j polici-

J. V. karo laivai siunčiami 
į Hanko wą

I BAISUS PROTĄ PAMIŠUSIO 
levolve-Į farmERIO DARBAS 
nemaža L* . -

i Padegė savo namus, 
sre visa jo šeima 
žuvo

Trys vaikai ekspliozijos 
užmušti

kurių gai- 
ir jis pats

XI. 29. — 
šeimyna

Kantoniečiai ruošias paskelbti 
generalinį streiką prieš sve
timšalius

Kinai, XI. 29.
Del neramios padėties Han- 

kowe, dviem Jungtinių Valsti
jų torpedų naikintuvam šian
die buvo įsakyta tuojau plauk
ti ten svetimšalių gyvybei ir 
turtui ginti.

Pranešimai 
ko, tenykščiai 
kablegramą į
darni tinkamos 
dangi kantoniečiai 
paskelbti geneli alinį 
svetimšaliams.

MARLOW, Okla., 
Visa i>enkių asmenų 
žuvo ugny, kuri sunaikino tai
merio J. Seymouro gyvenamus 
namus, apie 
nuo Marlovvo. 
ręs tardymą, 
pats farmerys
darbą, būtent}, pirma nužudęs 
savo žmoną ir tris vaikus pade
gė namus, kuriuose ir jis pats 
žuvo ugny. Seymour sirgo pro
to 
ti

ASHLAND, Wis., XI. 29. — 
Vietos, piliečio Ole Holsbo na
mų rūsy įvyko sprogimas, ku
rio trys vaikai, du Holsbo sū
nus ir vienas svetimas, buvo 
užmušti. Ketvirtas vaikas buvo 
pavojingai sužalotas. Eksplio
zijos priežastis nežinoma.

penkios mylios 
Koroneris, pada- 

sprendžia, kad 
papildęs baisų

Darys dirbtinius žemės 
drebėjimus

iš Hankowo sa- 
britai pasiuntę 

Londoną, prašy- 
apsaugoš, ka- 

planuoją 
streiką

$1,000,000 gaisras 
Wilkesbarrėj

liga ir buvo ruoštasi atiduo- 
jis į pamišėlių įstaigą.

SAN FRANCISCO, Gal., XI. 
29. — Stanfordo Univdrsiteto 
inžinerijas skyrius netrukus 
darys dirbtinius žemės duebėji- 

Įinus tikslu ištirti žemės supnr- 
jtymų veikimą į įvairaus tipo 
triobesius.

Didelis gaisras Tauųtone

TAUNTON, Mass., XI. 29.— 
Gaisras sunaikino čia Park te
atrą ir Bogers Silver kompani
jos fabriką. , Ugnies padaryti 
nuostoliai siekia apie 500,000 
dolerių.

PAMIŠĖLĖ LAIMĖJO LOTE. 
RIJOJ $35.000

XI.

PARYŽIUS, XI. 29. — Vie
na tarnaitė, Mine. Lombard, 
valdžios loterijoj laimėjo 1 mi- 
lioną frankų ($35,000). Kai 
valdininkai bandė pristatyti 
jai laimėtą sumą, pasirodė, kad 
laimėtoja buvo jau atiduota j 
proto pamišimu sergančių ligo
ninę.

BERLINAS, XI. 29. — Tae- 
gliche Rundschau korespon
dentas Bucha<reste praneša, 
kad ten pasklidę gandai, jogei 
Rumunijos karalius Ferdinan
das esąs nebegyvas, tik esą 
jo mirtis slepiama dėl to, kad 
bijoma, idant buvusio kron- 
prinęo Karolio šalininkai ne
bandytų padaryti coup d’etat.

Francijos armijos biild 
žetas padidinamas

PARYžlUS, XI. 29. — Pri
statytame vakar atstovų butui 
armijos biudžete 1927 metams 
numatyta išlaidų 5,862,000.- 
000 Trankų ($212,204,400), ar
ba 1,300,000,000 frankų ($47,- 
060,000) daugiau negu 
metų armijos biudžetas.

valdy
ti’. Jus įtikėjot “Lietuvos ži
nioms”, kurios biauriai mela
vo prieš Seimo rinkimus ir 
dabar meluoja. Nors Seimas ir 
pripažįsta vyskupams, Kris
taus karaliaus tarnams, mokė
ti algas, bet dabar sėdėdami 
bedieviai Kristaus karaliaus 
karalijoj nemoka jiems algų. 
Mėto visus zgeriausius katali
kus iš vietų ! Parblokš pieme
nis, išsisklaidys ir avys. Tad 
mylimieji katalikai! Neklausy
kite bedievių. Jie skelbia, kad 
mokesčius jums sumažino, ne
tiesa, kad sumažino dabar 
dar padidino. Taigi visi balsa
vusieji už bedievius gailėkitės 
ir stokite į katalikiškas orga
nizacijas ir, Kristui karaliui 
įsakius, bukite drąsus jo karei
viai ir kovokite su dabaiitiniais 
bedieviais, o reikalui esant 
gailėkite savo gyvybės: 
Kristus karalius, būdamas 
mes ir dangaus karaliumi 
jūsų pasiaukavimą 
dangum.”

šiuųs žodžius 
šventų

jie tapę šventais 
kad negailėjo savo 
kovodami 
pasiekus

kaip kad ir dabar kun. 
viržis

šitoks 
tu balsu 
esančius 
išėję iš

kad 
tai, 
bes 
tik

1926

Reikalauja nutraukti 
santykius su Meksika
WASH1NGTONAS, XI. 29.

Kongresmanas John Boy- 
lan [N. Y., dem.] vakar parei
škė, kad kai tik kongresas su
sirinksiąs savo trumpai sesijai, 
jis darysiąs pastangų, kad bu
tų priimta jo rezoliucija tuo
jau nutraukti diplomatinius 
santykius su Meksika, kuri 
slenkanti į komunizmą ir bol
ševizmą.

ne
neš

ti ž 
atsimokės

išrėkęs daug 
nurodė, išaiškindamas, 

tik už
gyvy-

ir žudami, by 
panašaus tikslo,

Juod-
ragina.

kurstymas, 
rėkiant, 
žmones 
bažnyčios

nepapu as- 
vistis ten 

sujudino ir 
dauguma

ėmė kalbėti apie neišvengiamai 
gresiančią Lietuvoj revoliuci
ją. Kun. .luodviržiui ne pir
mas kartas panašiai kurstyti 
žmones prieš dabartinę valdžią 
ir plūsti ją.

PARYŽIUS, XI. 29. Na
cionalistai sumušė pasiūlymą 
padidinti Francijos kareiviams 
algą iki 7 centų dienai. Dabar 
kareivis gauna algos mažiau 
kaip vieną centą dienai.

WTLKES BARBE,
29. — Vakar gaisras sunaikino 
čia Frank P. Mathewsono kom
panijos įstaigą, padarydamas 
apie 1 milioną dolerių nuosto-

Klasifikliotųjų skelbimų kai- Ugniakalnis Vezuvijus Sudegė taipjau 300 auto- 
nos: 5c už Žodį. Mažiausia kai-Į ėmė smarkiai veikti 
na 50c. Vienąs colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau-1 
giau sykių pigiau; asmenų pa-1 
ieškojimai po 70 centų už colį smarkiai veikti, 
į dieną. verčiasi srautai

Parduokit kas jums nereiks- gančlos lavos, 
lingas per paskelbimus Naujie-1 viską 
nose. x dimi

NEAPOLIS, Italija, xi. 29. Mirė geležinkeliečių va- 
Ugniakalnis Vezuvijus ėmė 

Kalno šlaitu 
išmestos de- 

kuri savo kely 
naikina. Išsiveržimai ly- 

baisių požeminių trenks- %

das King
29.CLEVELAND, Ohio, XI

— Vakar čia mirė Albert 
King, generalinis Bi'otherhood 
of Railvvay Trainmen sekreto
rius, 66 metų amžiaus.

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

Iš viso gražu, bet vakarop 
gali būt atmainos; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis niainąšis vėjas. .
Vakar temperatūros vidutiniš

kai buvo 34® F.

šiandie saulė teka 6:56, 
džiasi 4:21 valandą. Mėnuo 
ka 2:00 vai. ryto.

Traukinys užmušė
G1BSON CITY, III., XI. 29. 

— Illinois Central traukiniui 
užgavus automobilį buvo už
muštas vietos farmerio darbi
ninkas, Russell Aid.

Įri
tė

BW0MINGT0N, III., XI. 29. 
— Automobilių kolizijoj buvo 
užmuštas A. Gaddis, 22 metų. 
Jo draugas L. Lorig, buvo skau
džiai sužalotas.

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 — j 4 — 5 dienas;

Telegrftfuokit 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, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
w II . .................... ■ ......................... .... Į. ... Į-. 11...^ ,1 ........................................ ..........................................................
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[ KORESPONDENCIJOS
* j '--t --  ...  —’ 

Pittsburgh, Pa.
L. M. 1). 25 metų jubilejus.

APSIDRAUSK!

$10,000 JSS, POLICY
Teikiama visiems Naujienų ^skaitytojams, se

niams ir naujiems, kuino prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

%

Vardas ..................................................................... .
Adresas (gatvę) ........................................................
Miestas ir Valst..........................................................
Užsiėmimas...................................... Amžius............
Pašelpgavis ................................................................

Lapkričio 20 buvo iškilmingas 
balius, o 21 d. koncertas ir pra
kalbos paminei! Liet. Mokslo 
Draugijos 25 metų gyvavimo 
sukaktuves.

Lygiai 8 vai. vakare tapo ati
darytas vakaras. Sustojo ant 
estrados visa eilė senųjų narių, 
tų, kurie jau 25 metai priklau
so prie L. M. 1). Užpakaly jų 
buvo susigrupavęs N. S. Jau
nuomenės Choras po vadovyste 
Aliukonio, kuris sudainavo Lie
tuvos himną. Po to nariai nu
ėjo nuo estrados, <> choras da 
sudainavo keletą dainelių, ku- 
rios labai paliko publikai, taip 
kad choras turėjo gryšt net ke
lis kartus. Kiti chorai neda
lyvavo, nors ir buvo prašyti. 
Buvo prisiųstas pasveikinimo 
telegramas nuo S. L. A. 3čio ap
skričio ir laiškas nuo Sandaros 
36 kuopos.

Muzikaliam programa daly
vavo visa eile pianisčių, smui
kininkų ir dainininkų. Pianis
tės: Milda Virbickiulė, Malvina 
Bukitt, Ona Valkauskiutė, Ma
rijona česniutė, Ona Lelioniu- 
tė. Smuikininkai-ės: Gendruda 
Platakiute, Vytautas Virbicku- 
tis, Berta Matinoniukė. Solis
tės: Elena Lelioniutė, Božė Lu- 
koševičiutė, Jadviga Plukiutė, 
Stela Plukiutė ir J. Astrauckas. 
Zanaida Vensloviukė labai pui
kiai pašoko klasinį šoki; akom
panavo Adelė N'enslovas (Mar- 
čiulaitienė). Kalbėjo J. K. Ma
žiukio apie L. M. 1). nuveik
tus darbus. P. Dargis sakė mo
nologą apie rinkinius į Lietuvos 
Seimą ir prakalbą apie Lietuvą. 
Visi atliko savo užduotį kuo- 
puikiausia. Beje, Stanis Pauliu- 
koniukas gerai pasirodė su 
akordinka. žmonių buvo pilna 
svetainė ir visi užsilaikė kuo- 
geriausia ir visi su a lydą klau
sėsi programo.

Varde L. M. I). komiteto ir 
rengimo komisijos tariu širdin
gą ačiū visiems dalyvavusiems.

—J. Virbickas.

NAUJIENOS, Cfilcago, UI.
Tr Į Į . . --U.J .r--—-- L_ J____IltJ-----

(Pacific and Atlantic Photo]
Sltrah B. Hanley (Monmouth) 

tapo išrinkta į legisjaturą nuo 
32-ro distrikto. 1
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Amerikos lietuvių, nes neš apie 
juos nuolatines Lietuvos gy
ventojams žinias, kurių čia 
Lietuvoje vis lik dar gana 
trūksta.

Toks darbas nebus tikimi pa
prastu Amerikos lietuvių duos- 
numu Lietuvos atžvilgiu, bet 
bus iš Amerikos lietuvių pusės 
įrengimu to, ko Lietuvai — 
kulluriniu atžvilgiu - trūksta 
ir kame Amerikos; lietuvis Lie
tuvos kūrybos darbe gali rea
liai prisidėti.

Jeigu šis mano, už šią įstai
gą tartas, žodis ras Amerikos 
lietuvių tarpe realaus atbalsio, 

Imsiu nuoširdžiausiai už tai 
dėkingas.

Taipogi butų gera, kad kas 
nors, pasiųstų šiai įstaigai 
knygynui-skaityklai -- ir Ame
rikos laidos lietuviškų, ir dar
gi kitomis kalbomis, knygų. 
Ypatingai pirmų jų atžvilgiu i 
bus tas pats, Lietuvos atžvilgiu 
padarytas, darbas.

Su maloniu pasitikėjimu,
, Leonas Vitkauskas,

1 a i k rast i n i n kas- rašė jas.
Kaunas,

1926 m. spaliu mon. 30 d.

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

the'
Kol jus nematot “Bayer Kry

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

Galvos skaud
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

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

VI’ATIšKA! PRIŽIŪRIMOS

K A LE D y 
EKSKUBSIJOS

Atlankyk savo tėviškę ir keliauk 
ant musų greitų ir didelių laivų \

O1AMPIC ............ a....... Gruodžio 4
PENNLAND ........... ,..... Gruodžio 4
MAJESTIC .................. Gruodžio 11

(Didžiausias laivus pasaulyje).
Uždarytos kajutos dėl 2, 4 

arba G ypatų.

Kreipkitės prie savo laivakorčių 
agento arba

WHITE STAR AND 
RED STAR LINES 
127 So. State SŲ Chicago, III.

Reikalaudami

RAKANDU

Nori “Naujienų”
Užsakykite kas nors Vinco Ku

dirkos knygynui (skaityklai) 
Kaune (Laisvės Alėja Nr. 48) 
“Naujienas".

♦

Atsišaukimas į kurią ners Ame
rikos lietuvių švietimo orga
nizaciją arba i gerą atskirą 
Amerikos lietuvį.

Šis knygynas-skai tykia yra 
Kauno miesto valdybos įsteig
tas žmonių naudojimui, bet 
tiek lėšų, kiek reikėtų visiškai 
pilnam tos įstaigos Įrengimui, 
Kauno miesto valdyba neturi 
(ji pati — kaip žinote rei
kalinga užsienių paskolos savo 
visiems darbams atlikti), 'lai 
ir visų, dargi lietuviškų, laik
raščių ši skaitykla užsisakyti 
negali.

Taigi atsiraskite kokia nors 
Amerikos lietuvių švietimo or- 

ganizacija arba ir atskiras ge
ras Amerikos lietuvis, kinis už
sakytų tai skaityklai bent iki 
kokių 1927 metų pabaigos 
“Naujienas”, kurios čia bus 
panaudotos su didele kultūrine 
nauda ir su nauda atžvilgiu

gyvenimas]
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street '
Chicago, III.

Tol. Boulevard 3669

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- Į 
kit ir užrašykit savo • 

giminėms

Negali Geresnio Surasti
“Jeigu randasi kur nors ge
resnis ointmentas nuo odos 
niežiejimo negu Severa’s 
Esko, tai aš jo negaliu su
rasti šioje šalyje”, sako Mr. 
A. Hardish, Forest Lake, 
Mieli. “Aš vartoju jį su di
deliu užganėdinimu ir malo
niai rekomenduoju jį vi
siems kenčiantiems žmo
nėms nuo niežiejimo odos ir 
kitų odos nemalonumų”. — 
Tiktai 50 centu slovikeiis c .

150,000
Mirčių

yra pasekmes

ŠALČIŲ
Šalčiai pavojingi.
Šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas, 

užkrečiamas. Neapleiskite jo nei valandė
lės. Niekas nežino, kur jis gali nuvesti.

Virš 150,00 mirčių kasmet kjla iš 
priežasties šalčio.

Šalčiui reikia keturių dalykų — juos 
reikia daryli tuoj. Sulaužykite šaltį, pa- 
liuosuokitc vidurius, sustabdykite karštį, 
stivikrinkite sistemą.

Hill’S tą padarę į, 24, valandas — ir be 
nemalonių pasekmių kaip kitos gyduolės.

Nežaiskite su šalčiu. Gaukite tikrąjį 
Hill’s ir pradėkite kada altis pradeda. Vi
sos aptiekos parduoda Hill’s.

KAD BUTU 30«.

CASCARft > QUININE
RAUDONA Sl’ . ,

DĖŽUTĖ PAVEIKSLU

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Tarpe šeimynos ir Nonų diniiKU jųa 
jausite# smagiai per Kalėdų Šventes

l’rieš-št cnčių Išplaukimas 
per Bremeną

MUENCHEN 
Gruodžio 8 
Cabin, Turistų 

3rd cabin ir 3 klesa

COLUMBUS 
Gruodžio 14 

f 1, 2 ir 3 klesa
T- 1 ■

Atpiginta ten ir atgal 
kelionė, 3 klesa iš Ncw <bPfta**/tOT 
Yorko iki Kauno ir augžčiau

Geras geležinkeliais ausisiekimas iš 
BREMENO | Lietuvos dalis 

Garsiausi pasauly laivai
Lloyd patarnavimas

Del informacijų ataiŽaukit prie 
autorizuotų vietinių agentų

, NORTH GERMAN

LLOYD
100 No. LaSalle St., Chicago

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

aptiek tiose.' W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa. REUMATIZMAS

Svarios Anglys
Skausmai greitai palengvi
nami su Red Cross Plaster

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

į metus išei|K12 knygų

West Virginia Splint Rock — Kietos- 
Minkštos Anglys Į virimo pečių. Kar
štai dega ir Garbage C H H

Tikros Pocahontas 
Main Run .

Kam pirkti augštomis kainomis ang
lis, kuomet šios yra labai * CCI 
geros. Tonui ......................

Kietų Anglių ir Coke 
Kainos Prieinamos

Visos musų anglys išduoda daug ši
lumos, turi mažai pelenų ir yra ge
ros.

JOHNSON BROS.
Phone Seeley 9529
2147 West 23rd St.

Nuo aštrių, peilio skausmų, atšipu
sios, niekad nebaigiamos reumatizmo 
gėlos, pagelbą, kurios ligoniai nori 
Tamsta gali turėti. Prastu budu už
dek Johuson’s Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. Tam
sta busi nustebintas ir linksmas su 
greitu smagumu, kurį atneša beveik 
urnai.

Nežiūrint kokius gydymus Tamsta 
ėmei beieškodamas palengvinimo nuo 
reumatiško nesmagumo, nepamiršk ir 
užsidėk šitų seną ištikimą Red Cross 
Plaster. Jis šildo, ir palengvina skau
damas vietas, sustabdo skausmus ir 
gėlas, apgali uždegimą ir išvaro skau
dėjimą iš sutinusių skaudamo kūno 
vietų ir susijungimų. Jis švelniai ma
sažuoja kūną ir jo gydymas nuola
tos būna švarus.

Tamsta gali kirpti plasterj j formas 
ir pasirinkt didumų, kad tikrai tiktų 
ant nuduotų vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmų ki
tai dienai. Tamsta gali gauti skubų, 
tikrą palengvinimą arčiausioje vais
tinėje, jėiffu prašysi dėl didelio lieti 
Cros.Ą Plaster su raudona flanele už
pakalyje.

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

'savo vaidintuve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

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

Tam yra išrastas Gulbransen 
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 
kuiną, išmokant dalimis, galima

NAUJOS KNYGOS
(JAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

JOS. h SUDRIK
Krautuvėse

3343-3417-21 S. Halsted St 
Chicago, III.k . » ......................✓

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................  $2.50
1,HI>4 paturimai kaip virti įvairus valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ....................................,....  $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, s-kaiČius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ...........................................................................  50c
Knyg^ paveiksiu ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7,00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..............................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1920 
metais. .

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..... ........................................................ 55c
Namų darbui, namine suskaityto ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu visiems lietuviams, 
kad aš esmi patyręs per daug metų 
siuvėjo amato. Dabar persikėliau iš 
San Francisco, Cal. į Chicago. Kvie
čiu visus apielinkės lietuvius atsilan
kyti ir persitikrinti. Darbą garan
tuoju.

CHAS. SOBOL
3008 W. Pershing Road

Tel. Lal’aycttc 9349

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Ynška,
.3228 W. ,381h Slsrel, ( huiifv. III.

Lankykite Didžiausias
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės

. M—w.

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richniond Gt.

ŽEMOS DENTISTERI JOS 
KAINOS

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 darbą ir labai pri
einamas kainas.

I

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

Crown ir Bridge darbas vertės 
$15 už $7.

Moderniški ir švarus ofisai. Re
gistruota nursė prie patarnavimo.

Telephone RooseYelt 7943

Ofiso valandos nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro

Darbas garantuojamas 
20 mėty

New Method Dentisls
2028 So. Halsted St.

Prieš Klein krautuvę

Visi Galite Įsigyti 
Žurnalą “Bangos”

Tiktai už 17c i Mėnesi
“BANGOS” yra 16 didelių pusla
pių žurnalas, spausdinamas ant 
gražios popieros. “BANGOSE” yra 
daug įvairių skyrių, kaip tai: “Ti
kėjimo Klausimai”, “Laukų Žie
dui”, Redakcijos Straipsniai, Per
žvalga, Juokų ir Satyros, Keiste
nybių, ir daug kitų, kuriuose kož- 
nas gali rasti sau naudingų daly
kų pasiskaityti.
Nieko nelaukdamas sėsk ir rašyk 
mums laišką, kurin įdėjęs $2.00 
pastos “money orderį”, čekį arba 
tiinigais ir siųsk užadresavęs sė
jančiai:

“BANGOS”
219 W. Main Street 

Westville, III.
Atsišaukit, o mes vieną numerį 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI.

^onik
For Cuts and Wounds

Apsisaugoki! užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.
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LAZDAUSKIS, Pirmų 3219 Aulnirn iivr., Chicago 
J. SEMAŠKA. Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago 
K AI'LIN AS, !?.<!., 1532 S. Franeiseo Avė., Chicago.

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

sieiviu
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Kiną kartą savaitėje.

Padėkos diena
Lapkričio mėn. paskutinį ket

virtadienį amerikiečiai švenčia 
taip vadinamą padėkos dieną 
(Thanksgiving Dav). ši šven-ine * I ‘tė Amerikoje tapo įvesta 
trijų šimtų metų atgal, 
dė Massachusetts sėdyl 
metais.

įsidėjo mitingas. Buvo priimtas 
protokolas, komisijų raportai 

ir eita prie naujų sumanymų. 
Čia buvo nutarta surengti kū
čių vakare draugišką vakarie- 

su literatiniu programėlių, 
vakarienę bus priimami tik-

' tai kuopos studentai ir jų arti
nu draugai bei paneles. Į ren
ginio komisiją išrinkta J. Kau
linas ir inž. B. Simokaitis.

Kadangi musų kuopoj atsi-

į Vandenynų gilumos 
gyvybė

NAUJIENOS, Chicago, Tll. 3

na šios sėdybos grupė 
kon atvyko 1620 metais 
sigyveno Plymouth'e. ši 
susidėjo iš llolandijos

\meri- 
ir ap- moterystės”, tai ta- 

specialė komisija.

Kada Anglijoje tapo j vestas 
protestonų tikėjimas, lai pro- 
testonų pažvalgos religijos

važiuojąs. Klausiamas, kodėl Kas įkaito iežednicvną? 
nevažiuoja su moteriškomis va-1 
žiuolas, atsako; “Ar a.š koksai 
vergas ratgalyje vilktis.” Oki-Į buržuazišką 
ninkas, šeštadienio vakarą no
rėdamas pievos kertę nubaigti, 
stiprina savo jaunuosius nuvar
gusius piovvjus tais žodžiais: 
“Vaikeliai, baigkinie tą darbi; 
šiandien, aš jums rytą duosiu 
arklius j 
žodžiais

bažnyčią joti.” šitais 
pagaivinti, tarsi jėgų 
nubaigia dainuodami 

nors pusiaunakty.
Simanas Daukantas.

Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

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

4120 So. Richmond Street

kalnieriaus nutemptas į 
teismą iežeduiev- 

nos administratorius buvo pri
verstas duot raportą apie iežed- 
nievna. Advokatas administra
toriaus klausia:

—Kiek tavo iežednievna turi 
skaitytojų?

Adm. — Aš tikrai nežinau. 
Pašto kvitą rodo, kad du me
tai atgal mes turėjom 400 skai
tyto jų. Bet aš manau, kad po 
dvie jų metų musų cirkuliacija 
yra per pus nupuolus.

Adv. —
nors skaitė 
melžiamas Dr.

Adm. — Aš 
tuos straipsnius 
skaitęs. Aš tik 
tuos straipsnius skiepe jsišie 
pęs žiurėjo mus-ų dženitorius.

vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja,

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika-

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

jiatar-
visokio 
e prie( 

gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i, 
kitokiuose rei 
ka Juose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pu 
gelbą.

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

Patyrusi- gydytoja ir akušėrS 
N aprauni £

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Strevt

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313motei, kad kas 

straipsnius, kur 
Montvidas?
nemanau, kad 
kas nors butų 
mačiau, kad j

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

Opteinestrist
Tcl. Boulevard 6487
4G49 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
Universal
Bank

Pašydami apie pradžios gy
vybės atsiradimą mes jau esa
me sakę, kad pradinė žemės gy
vybė yra atsiradus vandeny. 
Žemės istorijoj yra buvusios 
daug patogesnės apyslovos gy
vybei veistis vandeny, negu da
bar. Vandeny gyvybė nepapras-1 
tai greitai veisiasi. Didelis van
denų gyvybės susigrūdimas ve- j 
da prie žiaurios kovos už gy
vybės palaikymą, prie kovos už 
maistą, prie kovos už būvį. Van
denynų gyvybė nonoroim bu
vo verčiama vis giliau ir giliau 
apsigyventi jurų dugne.

Jurų giluma gyvybei gyventi 
nėra patogi. Tenai yra šalta, 
tamsu, didelis vandens- spaudi
mas, amžina tyla ir amžina 
monotonija (vienodumas). Gy
vybės gyvenimo 
denynų 
sunkios, 
augmenų.
maitintis vienas kilu. Gilumos 
gyvybė maisto taip pat gauna 
iš mirusių mikroskopiškų gy
vūnėlių, kurie skęsta jurų dug
nan. Nuolatinis slugimas jurų 
dugnan mirusių mažyčių gyvū
nėlių kitus gyvūnus privertė 
si k Ii ir maitintis jais. Jurų gi
lumos apgyvendinimas neįvyko 
umiu 
čiais 
j tirų

MUSU PANOS
Musų panos dekoltuotos, 

pudra nutepliotos, 
dega nuo dažų --

Lietuviai Advokatai

Advokatas
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Purk 3395

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

Viršuje
State

Moterys 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Tcl. Dearbom 9057K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom 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. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS ir mergi-

Lupos
Oi, berneli, kaip gražu!
ceverykų kurkus aukštos, 
Kelti kojas pačios baukštos. 
Nes pavojus visada — 
Bei Paryžiaus ši mada!
Visos mados nepastovios...
Atvažiuoja kitos ponios 
Kinkos eina vis tnunp'y n, 
O bateliai vis smaily n.

Sijonėliai susiaurėja, 
Puikios kasos sutrumpėja, 
Skrybeliukių reik penkių 
Vis iš varsų kitokiu.
Sako: “Vyrams- tuo patiksim, 
Jei madas visas* pavysim 
Mus gražumą pamylės, 
Lupom lupas palytės”....

(Iš “Kel.” Kai. 1926 m.)

rado vienas 
na “j stoną 
po išrinkta 
kuri žinos kas- reikia daryti...

Toliau buvo diskusuota refe
ratų komisijos darbuotė. Dail. 
M. Šileikis ir inž. B. Simokaitis 

yra rengiamasi 
įvyks 

mano- 
Karalius ir 

Simokaitis. lema bus 
paskelbta vėliau, jeigu debato- 
riai susitaikys debatuot.

Mitingui užsibaigus*, B. Simo- 
kailis darė -trumpą pranešimą 
iš mokslo srities apie vėlesnius 
išradimus elektros moksle.

Pasak referento, mokslinio-

klausimais žymiai pasiskirstė, paaiškino. 
Iš protcslonų religijos pasidarė prie viešų debatų, kurie j 
daug sektų. Viena tų sektų at- po Kalėdų. Debntoriais, 
siskyrė nuo Anglų bažnyčios. I ma, bus Di
lus Sektos žmonės buvo vadi-1 inž. 
narni atsiskyrėliais (separat-

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

metelius žiauriai
žiuoti Holandijon ir ten apsi
gyventi. Pagyvenę Holandi joje į 
apie dešimt metų, jie pastebė-Į kams jau pasisekė gerokai iš- 
jo, kad jų vaikai pradeda iš- vystyti tolimo matymo metodą, 
tautėti. Jie todėl grįžo Angli-1 Per IS colių storumo muro sie- 
jon, susivienijo su kitais tos j na matyti žmogų. Da-
pačios sektos žmonėmis ir nu bar tiktai yra dedama pastangų 
sprendė keliauti .Amerikon. De- pi įtaikyti tą išradimą prie 
lei savo bastymosi iš vietos i
vietą, tos sekios žmonės tapo j padaryti netruks ilgai ir kalbė- 
pavadinti pilgrimais, kas* lietu-Į damas žmogus telefonu galės 

i matyt kitą žmogų, su- kuriuo 
iis kalba, už keleto desčtfyų ar
ba šimtų mylių tolumo.

Kitas išradimas tai tas, kad 
viena telegrafo viela bus gali-

lefono. .Yra manoma,
te

viii kalboj

grupė susidėjo iš puritonų, ap
sigyvenusių Salem’e 162H me
tais. Puritonai savo tikėjimo 
žvilgsniu buvo panašus pilgri- 
mams. Jie taip pat nesutiko su 
Anglijos viešpataujančiojo baž-

Nereikia čia ir sakyti, kad 
atvykę Amerikon be niekur nie
ko skurdžiai anglai turėjo pa
kęsti daug vargo. Tačiau Žie
mai besiartinant, kada laukų 
dėrlius buvo nuimtas, jie 
džiaugdavos, kviesdavo pas sa
ve svečius ir švęsdavo taip va
dinamą padėkos dieną. Padėkos 
dienos pietai būdavo ruošiami 
iš kalakutų, vištų ir kitokių 
paukščių mėsoš, nes žiemai na
minių paukščių . daug priaugda
vo. Kalėdų puritanai nešvęsda
vo, nes tai buvo Anglijos baž
nyčios šventė, o tos bažnyčios 
jie labai nekentė.

džiu. Esą alternatvvė frikven- k i v
eija tiktai ir veikia kaip ir pir
miau. bet dabar telegrafas bus 
kur kas patobulintas.

Trečias išradimas*, tai cinkro- 
nizmas — persiuntimas foto
grafijos arba piešinio telefonu. 
Cinkronizino sudėtis yra iš ne- 
gative ir positive alternacijų. 

. Esą labai paprastas dalykas.
Pagalios jisai pranešė,

Chicagos miestas suvartoja kur 
kas daugiau elektros*, ne kad 
kitas koks nors miestas pasau
lyj. Jisai pastebėjo, kad Lietu
voje elektros pramonė yra la
bai silpna. Niekas tenai per
daug nesirūpina apšviesti mies
tų ir ūkių trobesių, kas butų 
naudingiau ir su ugnim atsar
giau.

kad

mitingą
Heferantui baigus praneši

mus, buvo diskusuojama jo pa
liesti klausimai. —Don Pilotas.

.J. Lazdauskis su smuiką

Praeitą šeštadienį moksl. K. 
Semaškos bute įvyko smagus 
LMSA 2 kuopos susirinkimas. 
Kol susirinko visi nariai, inž. 
J. Lazdauskis, suradęs Alf. Se- 
maškiutės (ji mokinasi piano 
ir smuiko) smuiką, pradėjo ją 
“tunyti”. Gerai apžiūrėjęs smui
ką jisai pradėjo ir meliodijas 
vedžiot. Pastebėję mes, kad jis 
gali pusėtinai gaidas išvežt, už
klausėme, kur jis mokinosi. Ji
sai pasakė, kad kadaise dar 
Vaiparaisds universitete būda
mas* ėmęs smuiko lekcijas. Taip 
besiklausant jo smuikavimo, nė 
nepajutome kaip jis pradėjo
versti trečią šimtą gaidų pus- į Iškelkim tad mokslo žibintą 
lapį, vadinasi, išgrajino visą -------*
M. Petrausko kompazicijų kny-

Nei. Aidas

Galingasis protas
Kas diena galingasis protas 
Žinojimo plečia laukus, 
Keliauja j erdves miglotas, 
žvaigždynuose skina takus.

Jis praeitį ateitį mato, 
Jo klauso perkūnas, žaibai, 
Galingą šventovę jis stato 
Ir griūva supuvę stabai.

Bet yra nelaimes kampeliai — 
Nesiekia jų mokslo šviesa, 
Ten skursta varguose žmoneliai, 
Skurdi jų sunykus dvasia.

Mes mokslo šventovės žyniai, 
Tamsoje šviesa jo teplinta,

1 Tesklaidos juodieji sapnai.

gilumoj yra be 
Jurų gilumoje

Gyvybei

van- 
galo 
nėra 

prisieina

laiku, .lis tęsėsi tukstan-j 
metų vis giliau ir giliau i i

Pranešimas tavorš
čiams

Lietuvio žirgas
Senovės kalnėnai ir žemai

čiai, traukdami į karą, du tar
nu lygiai turėjo, beje: šunį ir 
žirgą; nes ko kareivis joda
mas negalėjo ant žirgo pakelti, 
tai jo šuo, įkinkytas į mažas

gas buvo dar artimesnis jo lai
mes ir nelaimės draugas, nesgi 
jis* nešė patį kareivį ir lygiai 
su juo mirė. Todėl jaunuome
nė, kaip kalnėnų, taip ir žemai
čių, senovėje niekuo kitu nesi
rūpino, tiktai žirgų gražybe, 
kurių veislė visame pasaulyje 
buvo garsi ir geidaujama ne^ 
vien graikų ir rymėrių, dėl jo
sios dailumo, greitumo ir stip
rumo, bet dar ir paskesniuose 
laikuose yra garbinama ir ;
nųjų minima. Tad gal numany
ti kiekvienas, kodėl iki šios die
nos nėra žemaičių ir kalnėnų 
dainos, kurioje nebūtų garbi
namas jo bėras žirgelis. Nesgi 
senovėje tas tebuvo garsus jau
nikaitis, kurs gražesnį žirgą tu
rėjo, todėl kiekvienas būtų pir
miau viso savo lobio išsižadė
jęs, nekaip savą žirgą, ligi gy
vas, kitam atidavęs. Nesgi šian
dien dar yra sakoma į rūpesnin
gą žmogų: “Ko nuliūdai, ai* ne 
žirgą pardavęs?” arba — “be 
nuliūdo, it žirgo nustojęs?” ar
ba — “džiaugias, ar ne žirgą

Maskvos parapijonys yra la
bai susirūpinę dėl revoliucijos. 
Kiek tik iki šiol buvo bandyta 
sukelt revoliuciją, ji vis nepa
vyko. Anais metais buvo labai 
pakilęs ūpas revoliuciją kelt 
pirmąją gegužės dieną, bet vi
są dieną pylęs lietus bolševike- 
lius privertė sėdėti už pečiaus 
ir ganyt bumbardierius.

Bumanijos karalienės atvy
kimas CJiicagon taip pat buvo 
pakėlęs komunistų norą ją pa
sitikt su revoliucija. Prieš pat 
Marės atvykimą jie susirinko 
salėn, atgiedojo giesmes ir jau 
rengėsi eit į stotį, kur turėjo 
pribut karalienė. Bet ir čia pa
sileido lietus kaip iš maišo, šį 
sykį komunistai nutarė lietui
nepasiduoti. Apsivilko jie ne- U 
peršlampamais švarkais, pasi
ėmė karūnas, baldakimus, iška
bas ir traukė link stoties. Del

k.iURCEUONIS
A D V O K A i A « 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgepoito Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Rando!ph 3261

Vtt^** ’s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivp?v'’'e Rooseyelt 9090 

Nainy TeleU^S? Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tek Pulhnan 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Lcavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj.ir Pfitnyčioj nao C iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 53t
; Tel. Central 6390

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

‘ ■ ■■ — - - —

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias lej?ališkas popieras.

(vairus Gydytojai
> ' •?' ~^.~l-------- 1Telephone 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.

i Res. telephone Plaza 3200

| vun ii vi cv vii va,, iiiirv 0vvviv0« i/vi 

se-. šlapumo iš viršaus ištižo jų ka-
runos, baldakimai ir* iškabos. 
Iš jų pasiliko vieni stiebai. Ir 
koks buvo komunistų nusiste
bėjimas, kada policija jų^ pro
cesijos prie stoties nė iš tolo 
neprileido! Kurie nepaklauso, 
gavo į kailį, o kurie dar labiau 
šiaušės, tuos įkalino. Be poli
cijos leidimo revoliucijos nepa
tartina kelti.

žioplių perkelis praneša savo 
tavorščiams, kad sukelti bent 
kokiai revoliucijai nebėra gali
mybių. Jeigu Marei patikti ir 
nebūtų buvęs lietus,' tai bur
žuazija butų panaudojus kitą

gavęs”... j išmislą. Ji butų pašaukus gais-
iScnovėjc kalnėnai ir žemai- rininkus, kurie butų komunis- 

čiai taip dideliai mylėjo savo tų procesiją sušlapinę iš apa- 
žirgus, jog, pačiam mirus, ly-. Čios.
giai degino lauže su patim jo' ------------- -—
žirgą. Paskiau, krikščionimis 
jau tapę, garsūs kareiviai sirg
dami liepdavo savo karo žirgą 
pas save atvesti ir taip, veizdė
dami į jį, kaip j savo laimės ir 
nelaimės draugą,
Todėl šiandien dar jaunas že
maitis, jei negali raitas joti, 
nors ir ant erkelio kumelėlio, į 
bažnyčią ar į mugę, tad veli
jusi pėsčias beeinąs, nekaip be- jiems eisią j sveikatą.

Pranešimas iežednievnos 
skaitytojams

numirdavo.

Žioplių sekretorius skaito sau 
už pareigą pranešt iežedniev- 
nos skaitytojams, kad Dr. A.
Montvidas
Gydytojas 
nos bosai 
Pirtis ir

plukdo jų peckclius. 
sako, kad iežedniev- 
esą labai nešvarus, 
geras išplukdymas'

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

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

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

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

»»DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS-

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 7:30 vai. vakare.
. Dienomis: Canal 

3110. Naktį
South ' hore 2238 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

3.

5.

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

80 centų
75 centus

Chicago, 111.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vynikų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
kėliomis ir šventadieniais 10—12 dion.

[DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4722 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriam U 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Te>. Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Lirų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Faiifaz 6858

........- ......... .M.... . .............. .. I... ............
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LIETUVOS SAVANORIAI PASMERKĖ FAŠIZMĄ.
• • • • • • , 

NOSIS GLOVACKIU1 IR SMŪGIS KLERIKALAMS
• •••••

PASKUTINIS KLERIKALIZMO TR1UPAS 
YRA MUŠTAS.
• • • • • •

KOALICINĖ VALDŽIA VIS LAIMAUS STIPRĖJA.

Lietuvos fašistai gavo didelę nosį.
Nesenai jie demagogijos tikslais iškėlė savanorių or

ganizavimosi obalsį. Jie ėmė skelbti, kad savanoriai, 
dalyvavusieji kovose su krašto priešais, dabar esu už
miršti. Jų reikalais niekas nesirūpinus, ir todėl patys 
savanoriai turį susiorganizuoti ir ginti savo reikalus.

Šitai agitacijai vesti pulk. Grigaliūnas-Glovackis 
(naujosios vyriausybės pašalintas iš kariuomenės) įsteigė 
net ir laikraštį, “Tautos Valių”. \ ,

Bet pirmoji savanorių konferencija, įvykusi lapkri
čio 7 d. Augštojoj Panemunėj, išėjo visai kitokia, negu 
fašistuojantys demagogai tikėjosi. Ji išreiškė pritarimų 
dabartinei valdžiai ir pasmerkė fašistų vadus ir jų organų.

Apie pirmųjų Lietuvos savanorių konferencijų (lap
kričio 7 d.) Kauno “Socialdemokratas” paduoda tokių 
žini«: . . z. a & « A & i&MH

“iSuairinkime dalyvavo 70 asmenų. Vartojant 

kili kuriems žodj ‘ponas’, susirinkimas nutarė vadin- 
tis draugais.

“Priimta šios rezoliucijos: 1) pasveikinti Respub
likos prezidentų ir kr. apsaugos ministerį; 2) pa
smerkti Grigaliūnų Glovackį ir kitus jo šalininkus, 
pasmerkti jo organų ‘Tautos Valių’, kuris kiršina vi
suomenę fašistiniais obalsiais.

“Glovackis į susirinkimo prezidiumų neišrinktas 
(iš 70 balsų gavo tik 6 balsus), gavęs špygų, iš susi
rinkimo visai išėjo”.
Tai šitaip negarbingai sprogo fašistuojančių “patrio

tų” burbulas.

Nepasisekimas su savanoriais yra tikrenybėje skau
dus smūgis Lietuvos krikščionims demokratams. Glovac
kis, Liudas Gira ir kiti fašistinio judėjimo šulai tai akli 
krikščionių politikos įrankiai.

Pirmesnės valdžios juos buvo istatę į aukštas vietas. 
Kai dabartinė koalicinė vyriausybė ėmė juos iš vietų ša
linti, tai klerikalai pavertė juos “kankiniais”. Pralaimėję 
rinkimuose, klerikalai dabar mane tų “atstaunų genero
lų” rankomis sudaryti sau naujų pajėgų visuomenėje. 
Klerikalams karštai plojant, Glovackis šoko organizuoti 
tarnavusius savanoriais Lietuvos kariuomenėje vyrus. 
Jeigu šitos jo pastangos butų buvusios sėkmingos, tai 
naujajai valdžiai butų atsiradęs pusėtinai rimtas pavo- 
jus. . • : < 41 s M i

Bet pasirodo, kad ir savanoriai nenori turėti nieko 
bendra nei su klerikalais, nei su jų klapčiukais.

Taigi, galima sakyt, kad yra muštas paskutinis kle
rikalizmo triupas Lietuvoje.

Senosios klerikalų organizacijos jra per visas siūles. 
Darbo federacija jau yra beveik išnykus; jų sudorojo so
cialdemokratai. Ūkininkų sųjunga taip pat krinka. Jos 
buvęs stambiausias šulas d-ras Draugelis yra iš jos pasi
traukęs. Klerikalinė ūkininkų organizacija, be to, dabar 
nebegauna pašalpų ir pigaus kredito iš valstybes iždo. 
Bizniai, kuriuos ji buvo sukurusi, yra likviduojami. Pra
eis dar kiek laiko ir iš tos klerikalinių “buožių” sąjungos 
pasiliks veikiausia tiktai liūdna atmintis.

Iš visos senosios klerikahi “trišakė^” paliko nesuiru
si tiktai krikščionių demokratų, partija. Bet tai yra per 
menka jėga. J Seimų ji gali pravesti daugiausia 13-14 at
stovų. Su tiek atstovų klerikalams nėra vilties kuomet 
nors paimti valdžių į savo rankas.

Štai dėl ko jie taip entuziastiškai buvo pradėję rem
ti fašistines Glovackio užmačias. Jei liaudis klerikalais 
nepasitiki, tai jie tikėjosi, kad gal bus galima atsigriebti 
bent fašizmo keliu. Bet po susirinkimo Aukštojoje Pane
munėje ir šita paskutinė klerikalų viltis nuėjo niekais,

Užsimokėjimo kaina?
Chicagoje — paštu:

Metams .....-...................... ......._ $8.00
Pusei metų---------------------------$4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00
Dviem mėnesiams ...............   1.50
Vienam niatiesiui - -------- ----- _ .75

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija ..............  8c
Savaitei ...............  18c
Minėsiu! ..........................  75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje,
paštu:

Metams _............... ................ $7.00
Pusei metų ______ .._________  3.50
Trims mėnesiams ......................  1.75
Dviem mėnesiams...................... 1.25
Vienam mėnesiui ____________ .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams ....................—___ $8.00
Pusei metų _----- ------------------- 4.00
Trims mėnesiams____ __ ____ 2dD0
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Daugelis amerikiečių, prisiklausę visokių gandų, ku
riuos klerikalai ir jų simpatizatoriai skleidžia apie dabar
tinę Lietuvos valdžių, abejoja, ar vai. liaudininkų ir so
cialdemokratų koalicija galės ilgai pasilaikyti. Mums ro
dosi, kad koalicijos padėtis tolyn darosi tvirtesnė.

Krikščionys demokratai jau šiandie yra mažai pavo
jingi. Kai dėl ūkininkų partijos ir tautininkų, tai šitos dvi 
partijos, viena, yra visai silpnos (abi turi tik 5 atstovus 
Seime); antra, jos priklauso nuo liaudininkų, kadangi pa
žangiečių (tautininkų) ir santariečių (ūkininkų partijos) 
atstovai praėjo į Seimų liaudininkų balsų “likučiais”. Jei
gu liaudininkai atsisakytų sekančiais rinkimais blokuotis 
su tom dviem grupėm, tai jom gal netektų nė vieno at- 
stovo- . , *

Taigi, jėgos, kuri galėtų sugriauti dabartinę koalici
jų, tuo tarpu nėra. Jeigu tik patys liaudininkai ir social
demokratai mokės susitarti, tai jų valdžia galės gyvuoti
ligi pasibaigs šio Seimo terminas.

Mums teko girdėti šitokia vieno žymaus liaudininkų 
darbuotojo nuomonė: “Pradžioje koalicinė valdžia tikė
josi išgyvuoti tris mėnesius. Bet dabar ji mano būti jei 
ne tris metus, tai bent pustrečių metų!”
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Anglies pramonės 
padėtis Anglijoj

Angliakasių streiko reikšmė.— 
Anglies pramonė ir maisto 
klausimas.—Juo mažiau eks
portuojama anglies, tuo ma
žiau tegaunama maisto.—An
gliakasių padėtis.—Ar anglies 
pramone “does not pay”?— 
Streikai ir spauda.—“Juoda
sis deimontas” ir gyventojų 
prieauglis.—Išeitis.

Anglijos angliakasių streikas 
nuvertė visuomenę skaitytis su 

nemaloniais faktais .būtent, 
<ad ne viskas yra tvarkoj su 
anglių industrija. / Tiesa, tuo 
klausimu buvo yriernažai rašo
mu spaudoj ir pirma, Buvo Tiet 

paskirtos tani tikros komisijos, 
<urios praleido nemažai laiko 
r pinigų, bety r i nedarnos anglių 

pramonę. Komisijų paskelbti ra
portai gan aiškiai pabrėžė tų 
faktą, jog Anglija neišvengia
mai turės sulaukti krizi, jeigu 
nebus stvertasi kurių nors prie
monių perorganizuoti anglies 
kasyklų tvarkymų. Vienok tie 
įspėjimai nepaveikė visuomenę. 
Kaipo taisyklė, žmonės yra gan 
inertiški. Reikėjo, sako John 
Langdon-Davies, visuotino strei
ko, kad atkreipti visuomenės 
dėmesį į nelemta anglies pra
monės padėti.

Kodėl anglių industrijos su
silpnėjimui priduodama daugiau 
reikšmės, negu sustojimui ku
lius nors kitos industrijos? Ko
dėl tos industrijos sustojimas 
skaitomas neįmanomai svarbiu 
dalyku? Anglija pajėgia eks
portuoti anglis todėl, kad laivai 
labai mažai teskaito už jų ga
benimą. Tie laivai paprastai 
atveža į Angliją importų, o 
grįždami atgal pasiima anglis. 
Jiems yra geresnis išrokavimas 
kad ir už pigių kainų gabenti 
anglis, negu grįžti atgal visai 
tuštiems. Del pervežimo pigu
mo Anglija pajėgia konkuruoti 
su Amerika, kur anglies kasimo 
išlaidos palyginamai yra gan 
žemos.

Ačiū tokiai padėčiai, ant ne
didelės salos susibūrė apie 40 
milionų gyventojų, kurių maiti
nimui gabenama maistas iš į- 
vairių pasaulio dalių. Tai atsi
tiko tik lodei, kad Anglija turi 
žemėj “juodą deimontų”, už ku
rį galima gauti maisto produk
tų.

Bet pastarųjų metų įvykiai 
pastatė Angliju į gan keblią 
padėtį. Jos kasyklos pasidarė 
gilesnės, ir todėl sunkiau iš jų 
bėra anglis iškasti; daugelis 
šalių išvystė vandens jėgą ir 
pasidarė mažiau priklausomos; 
juo toliau, tuo ant platesnės 
skalės pradedama vartoti alie
jus laivų varymui; žymiai padi
dėjo pervežimo išlaidos; labai 
užkenkė Anglijai reperacijų ke
liu išgautos iš Vokietijos ang
lys. Trumpai sakant, netoli
moj ateityj Anglija laukia gan 
sunkus laikai. Negalėdama 
eksportuoti tam tikrą kiekį 

“juodojo deimanto”, Anglijai 
bus itin nelengva problema gau
ti iš užsienio maisto produktų.

Jeigu ekonomistai įspėja pub
liką, kad už keliolikos metų 
gali įvykti badas, tai publika 
paprastai daugiau domisi fut
bolu ir kintamaisiais paveiks
lais. Visai kas kita atsitinka, 
kuomet bado ranka pasibeldžia 
į duris. Tąsyk ir visuomene at
kreipia savo dėmėsi. Angliaka
sių streikas įtikino kiekvieną, 
jog padėtis yra neįmanomai 
riniub Anglies kasyklų savi
ninkai malo išganymą kasyk
loms tik tame, kad numušti ir 
taip jau mizernas angliakasių 

j uždarbis. Tuo tarpu angliaka
siai mano, jog geriau porą mė- 
nesių visai 1 ><- darbo loviti, liepei! 
dirbti už ubagiškų atlyginimą.

Taip dalykams- susidėjus vi
suomene pasiryžo šį tą patirti 
apie angliakasių gyvenimų. 
Tarp kitko ji patyrė štai ko
kių dalykų: kad pramonėj, ku
li viena dešimtąją dali maitina 
tiesioginiai ir beveik visus gy
ventojus netiesioginiai, gyveni
nio sąlygos yra tekios, jog iš
l, 000 vaikų miršta 100. Tuo 
tarpu iš 1,000 ūkininkų vaikų 
miršta 97, o iš pasiturinčių gy
ventojų tik 76. Škotijoj anglia
kasiai gyvena nepaprastai susi- 
kimšę: po tris ar keturis vie
name kambaryj. Bėgiu vienų 
tik melų kasyklose tampa už
mušta 1,240, o sunkiai sužalo
ta 160,000 žmonių. Angliakasių 
uždarbis dabai\ yra žemesnis, 
negu prieš kata; vidutiniškas 
angliakasio uždarias 1923 m. 
buvo $13 savaitei.

Tie faktai padarė visuome
nei įtakos. Net anglikonų baž
nyčia ėmė graudenti žmones 
labiau susirūpinti angliakasių 
apverktina padėtim. Iš kitos 
puses, kasyklų savininkai pa
reiškė, jog kasyklų produktin- 
gunias yra toks, kad nieku bo
du negalima angliakasiams dau
giau mokėti. Girdi, anglies 
pramonė esanti nepelninga, — 
“does not pay”— kaip anglai 
sako.

Kų reiškia tas posakis faktų 
šviesoj? Tarp 1911 ir 191,8 m. 
kasyklų savininkai turėjo 160,- 
000,000 svarų sterlingų pelno. 
Tos- sumos pakaktų nu pirkiniui 
visos anglies pramonės. 1923
m. , kuomet angliakasių uždar
bis buvo labai menkas, iš kiek
vieno Škotijos angliakasio kom
panija turėjo apie $200 pelno. 
Tuis metais Anglijos kasyklų 
savininkai turėjo apie $125,000,- 
000 pelno ir taip vadinamų 
“royalties”. Paprastam piliečiui 
nelabai tėra suprantamas ir ki
tas dalykai: kuomet kompanijai 
anglies tono iškasimas atsieina 
$1.50, tai vartotojas už tą lo
mi yra priverstas mokėti $12. 
Po to posakis,. kad anglies pra
monė, “does not pay“ nelabai į- 
tikinančiai teskamba.

Bet, sako Langdon-Davies, 
negalima apie Angliją spręsti iš 
lo, kas dedasi Amerikoj. Ame
rikoj kapitalizmas bent dalinai 
patenkina darbininkus. Palygi-

[Pacific and Atlantic Photo]

Mary C. McAdams tapo iš
rinkta į legislaturų nuo 36-to 
distrikto demokratų tikietu.

namai Amerikos darbininkų už
darbiai yra aukšti. Kas kita yra 
Anglijoj. Darbinnikų uždarbiai 
ten yra mizerni; pramonininkų 
pelnas mažėja. Todėl .visi yra 
nepatenkinti, įskaitant net tuos, 
kurie visomis keturiomis prie
šinasi vykinimui permainų eko
nomiškoj srityj.

Kadangi angliakasių streikas 
paliečia visų šalj, lai ir papras
tas pilietis pradeda daugiau į 
jį dėmesio kreipti. Spaudos 
organai, kurie gina kasyklų sa
vininkus, visuomet bandydavo 
pabrėžti tą faktų, kad “streikas 
skelbiama prieš visuomenę”, 
kad galutiname analize visuo
mene labiausia nukenčia. Žmo
nės šiandien jau pradeda klaus
ti, kas per paukštis yra ta vi
suomenė, iš kurios tarpo yra 
išskirti angliakasiai? Ir papras
ti piliečiai jau pradeda supras
ti, kad angliakasių padėtis turi 
apeiti visus. Angliakasiai gal 
labiausiai prisideda prie visos 
šalies gyventojų pramaitinimo.

Nesunku yra matyti tą ryšį, 
kuris egzistuoja tarp “juodojo 
deimanto” ir gyventojų skai
čiaus. Išvystydama anglies 
pi-amon v. liritani ji* pajėgė pa
laikyti daugiau gyventojų, ne 
gu ji turėjo maisto ištekliu. 
Daugiau nei du trečdalius viso 
maisto Anglija importuoja iš 
užsienio. Už -maistų ji moka 
anglimi arba visokiais dirbi
niais, kurių be anglies * nebūtų 
galima pagaminti. Jeigu dėl ku
rios nors priežasties užsienis 
mažiau bepirktų anglies, tai 
Anglijai sunku butų savo gy
ventojai pramaitinti. Kiekvie
nas priverstas butų daugiau 
dirbti už mažesnį atlyginimų. 
Bet juk kiekvienas žino, jog ir 
dabartinė Anglijos darbininkų 
būkle yra toli-gražu neužvydė- 
tina. Pablogėjimas gyvenimo 
sąlygų galėtų privesti prie 
rimto judėjimo, kuris gal siek
tus! sunaikinti dabartinę civi
lizaciją.

Yra dvi išeiti iš tos padėties: 
arba produktingumas turi būti 
žymiai padidintas arba suma
žintas gimimų skaičius. Visuo
menės opinija yra nusistačiusi 
prieš kasyklų savininkus todėl, 
kad jie neturi jokio plano ang
lies pramonės pagerinimui. 
Gan konservatyvus anglai pra
deda remti kasyklų suvisuome- 
ninimo planą. Tame plane jie 
mato anglies pramonei išgany
mą.■

Nors toj srityj bus jr daug 
kas padaryta, vienok kol gy
ventojų prieauglis nesumažės, 
tol klausimo nebus galima tin
kamai išspręsti. Kuomet anglies 
pramonė vystėsi, kiekvienas 
"liaujas gyventojas reiškė pliusų 
šaliai. Dabar yra kaip tik prie
šingai--kiekvienas naujas gy
ventojas reiškia minusų, nes jis 
pagamina mažiau, negu suvar
toja. Prieš šimtą melų 10 mi- 
lionų gyventojų prieauglis butų 
prisidėjęs prie šalies turto pa* 
didinimo, šiandien toks prie
auglis butų katastrofingas.

Langdon-Davies mano, jog 
artimesnis kooperavinias tarp 
Anglijos ir Amerikos gali žy
miame laispnyje pagerinti bri
tų imperijos padėtį. Toks ko* 
operavimas butų naudingas ne 
tik Anglijai, bet ir Amerikai, 
šiandien tari) valstybių yra to
kie santykiai, jog vienos vals
tybes nelaimė paprastai atneša 
nelaimę ir kitoms šalims. s

—K. A.

Įvairenybės
Žodyno fondas

Suomijoj švietimo ministeri
jos įsteigtas “Žodyno fondas”, 
kurio tikslas surinkti visų suo
mių tarmių visus žodžius, šis 
darbas numatomas baigti per 
10 metų, dirbant nuolat 20 
darbininkų.

Sachaline rado žibalo
Tolimosiuos Sibiro rytuos, 

Sachalino saloje, į kurių se
niau rusai įremdavo nusikaltė
lius, japonai rado naftos šalti
nius, kurie per dienų gali duo
ti 300 tonų naftos. Japonų su
tartimi su SSSB, toji salos da
lis pavesta rusams, bet natū
ralinius turtus išnaudoti teisė 
priklauso japonams.

Tolimiausia oro susisie
kimo linija

Tarp Ispanijos ir Argentinos 
steigiamas oro susisiekiams or
laiviais. Ispanija pasižadėjo 
susisiekimų steigiančiai bend
rovei 30 milionų pezetų meti
nės pašalpos. Pirmas* nauja 
oro susisiękimo linija tarp Eu
ropos ir Amerikos lėks pragar
sėjęs orlaivių statymo specialis
tas vokietis dr. Eckneris.

Metai kaip miega
Anglijoj vienoj ligoninėj nuo 

praeitų metų spalių 20 dienos 
guli 20 metų amžiaus mergina, 
kuri klausydama radio koncer
to užmigo. Jų mai
tina dirbtinu budu. Sveiku
mo atžvilgiu—ji yra normali. 
Paskutiniu metu ji buvo atbu
dusi, išti*i-e kelius žodžius -----ir 1
vėl užmigo.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 2Žnd Street 
(Cor. Leavitt St.)

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

rz l J 1 nuo 9 iki II vai. ryte; 
l/alana03 ( nuo g yji. va^are

r
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Ncdčliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

i

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pūliniai! 1193 

Namų Telefonas Chesteriicld 0578

Rudumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
c’.ėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu
Lile kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštumų, 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 liuosų nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgima viduriose ir praša
lina visokiai rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penėki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile 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 187c.

Išsigydė savo rupturų
Aš įgijau didelę rupturų kuomet 

kėliau baksų keli metai atgal. Dak
tarai sakė, kad vienatinis iisigydy- 
) a. yra operacija. Diržai nieko 
man nepagelbėjo. Paskiau aš sura
dau būdų, kuris greit ir pasekmin
gai mane išgydė. Jau daug metų 
praėjo ir ruptura daugiau negrįžo, 
vienok aš dirbu sunką darbų kaipo 
karpentoris. Nereikėjo daryti ope
racijos, netrukdžiau laiko, bebuvo 
t rūbelio. Aš neturiu nieko dėl par
davimo, bet suteiksiu pilnas infor
macijas kaip pilnai išsigydyti be 
operacijos, jei parašysit man, l'ai- 
gene M. Pullen, Carpenter, 162 N. 
Marcellus Avė., Manasųuan, N. J. 
Iškirpkit šį pranešimų ir parody
kit savo drauginis, kurie turi rup- 
tora — jus gal išgelbėsit gyvybę 
1>1-I>1> sulaikykit kont C j i mus uu<> i-u|>- 
turos, rūpesti ir pavojų nuo opera
cijoj.

A. MONTVID, M. D
1579 Milvvaukee 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 

UltraviolėtinS šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevar i 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

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

Tel. Lafayette 4146 
,, , . l nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nuQ c jki (J val yak

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 R ii ■ u i

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI I
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So, Halsted St
Oliso Tel. Boulevard 71 To 

Kcs. Telctonas Hviulock 2blb
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Plėšikas nušovė bučer- 
nės savininką

šerifas vėl bus tei
siamas

šerifas Peter Hoffman, ku
ris jau atsėdėjo kalėjime vieną 
mėnesį ir turėjo užsimokėti ne
mažai pabaudą už davimą per
daug didelės laisvės pavieto ka
lėjime butlegeriams Lake ir 
Druggan, dėl to paties dalyko 
vėl bus teisiamas gruodžio 6 d., 
kartu su kitais septyniais ap
kaltintais dėl to paties dalyko 
asmenimis. Tarp apkaltintųjų 
yra ir buvęs kalėjimo viršinin
kas \Vestbrook, kuris dėl to 
paties dalyko ir dabar tel>esėdi 
kalėjime, palys butlegeriai Lake 
ir Druggan, kurie buvo nusi
pirkę kalėjime didelę laisvę ir 
keli kalėjimo sargai.

Anthony lianas (lietuvis?) 
33 m., liko pašautas ir 
na i sužeistas plėšiko, kuris už- 
pui
Archer Avė. ir liepė jam eiti į 
ledaunę. Barnis nepasiskubino 
paklausyti ir plėšikas paleido 
du šuvius, kurių abu pataikė, 
vienas i petį, kitas į koją. Po 
to plėšikas pabėgo, nė nelietęs 
pinigų. Banas gi ant rytojau 
pasimirė ligoninėj.

mirti-

At Bano btičernę prie 4507

Patvirtino laimėjusius 
rinkimuose

yra rinkimai, 
išrinktuosius 

nors tarp
ir pralai- 
eina stnar-

Pavieto teisėjas Jarecki, ku
rio priežiūroje 
patvirtino visus 
pereitais rinkimais,
niekurių šrinktųjų 
mojusių rinkimuose 
kųs ginčai.

Tarp patvirtintų 
yra ir George F. llarding, re- 
nublikonas, kuris išrinktas pa
vieto iždininku. Bet jis išrink
tas tokia maža balsų dauguma, 
kad galbūt įvyks kontestas su 
demokratų kandidatu O’Brien, 
kuris pareikalaus išnaujo su
skaityti balsus.

Greita Pagelba Nuo Skaudamos 
Gerklės, Bronchais ir slogų galvoje 
DABAR atsirado naujas mokslinis išradi

mas. kuria siekia uždegtus raumenis be- 
veik iš sykio, prašalina slogas, flu ir gripą- 
Sulaiko "kartčjo" pajautimą. Padaro galvą, 
gerklę ir krutinę sveiką beveik iš sykio. Iš
džiovina ir išgydo skaudamą gerklę iš sy
kio. Puikios nuo visokių sakusmų. Krupas 
prašalinamas beveik tuoj.

Sis puikus išradimas turi savyje džiovi
nantį ir gydanti Terpentiną, Komparų ir 
Mentho). Turpo veikia taip greit, kuomet
patrinat krutinę ar gerklę ir urnai yra pa
stebimas malonus kvapsny*. Nusipirkit slo-
vikd i Turpo bile kokioje vaistinėje arbn
rašykit dėl gavimo dykai sampelj nuo The 
Glessner Company, Findlay, Ohio.

ft .TURPO
PIRMAS SPECIALIS 

IŠPARDAVIMAS

Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau
pysit nuo 25% iki 50% nuošimčių 
ant seklyčios setų. Padirbanti ant už
sakymo. Taipgi užlaikėm 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 dideli 
nuošimtį. Šiaip užlaikom visokios rų- 
šies rakandus ir parduodam pigiau
siom kainom.

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

[Pacific and Atlantic Photo!
Jose p h Schwarz, buvusia Chi- 

cagos operos dainininkas, kuris 
lapkričio 10 d. numirė Berline. 
Schwarz paėjo iš Rygos ir buvo 
skaitomas vienu geriausių bari
tonų pasaulyj.

Lietuvių kimusi;.
Bridaeport

Balius su peštynėmis

Teatrališka
No. 1 tikrai 
v ra tikrai

Dr. Basanavičiaus jubilie
jinis bankietas

Pereito sekmadienio vakare, 
, Bisniarck viešbuty, buvę su
rengtas bankietas paminėjimui 
Dr. Jono Basanavičiaus 75 me
tą jo gyvenimo ir 50 metų jo 

'darbuotės sukaktuvių. Bankie- 
tas praėjo su geru pasisekimu, 
nors atatinkamo tokiam vaka
rui ūpo nesukelta.

Bankiete dalyvavo apie 
asmenų, visokių srovių ir 
žvalgų. Daugiausia buvo

150 
pa
tai 

ta pati publika, kuri dalyvau
ja visuose goresniuose paren
gimuose. Buvo taipgi daug biz
nierių ir dalis vietinės inteli
gentijos. Taipgi buvo atsilan
kęs kongresmanas Henry B. 
Rathbone.

Chicagiečių sveikinimas dakta
rui Jonui Basanavičiui, Vil
niuje. i

Kraujo, odos, chroniškas < DR. VAITUS!!
OPTOMETR1STAS

am-Paminėjimui 75 metų 
žiaus iir 50 metų visuomeninio 
veikimo sukaktuvių, -23 dienoje 
lapkričio menesio, 1926 metų.

Tave. Daktare, Lietuvos tau
tos atgimimo vade, dėkingumo 
pilnomis širdimis mes tolimos 
Chicagos lietuviai sveikiname, 
Tavo darbais džiaugiamos, Ta
vo tyros tėvynes meilės pavyz-

Tavo užsi- 
pasiryžę

senas žaizdas, ligas rectal., 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J, W. Seaudelto
VIRAU! A8HLANH ST\TE

BANKm

1869 So. Ashland Avė.
Vjtlando^:

SPECIA 
jtempimą, kuria

dį bandome sekti, 
brėžtiems darbams 
talkininkauti.

LIETUVIS AKIŲ
Palengvins akių 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
1 svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 

(taiso .trumparegystę Ir toliregystę. 
, Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
■ se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iUi lu. Nedč> 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Mamhąll Blvd.

TELEFONAS CRATCFOKD 148C
TELEFONAS CANAL 1464

Tu, kilnios dvasios, 
padalintos Lietuvos 
labiausiai atjauti...

Gyvuok dar ilgą amželį, nes 
dėkinga Tau Lietuvos tauta 
geidžia drauge su tavim žengti 
j dar skaistesnę ateitį ir džiau
gtis pilnu džiaugsmu drauge 
su Tavim Vilniuje.

galiūne, 
skausmą

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

t'JBgesnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. 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. Blvd. 3201

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

akis -— pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.

Egzaminupja 
akinius — 

ant

Apie septintą vai. vakare 
svečiai buvo suprašyti prie sta
lų ir prasidėjo vakarienė, kuri 
tęsėsi gan ilgai. Po vakarie
nei ponas Elias pasakęs keletą 
žodžių apie Basanavičių, per
duoda visą tvarkos vedimą po
nui Borden (Bagdžiunui). Po 
to visas programas susidėjo iš 
dviejų kalbų ir keletos daine
lių, kuuias sudainavo pp. Sto- 
gis, Bicžienė ir Cherienė. Ir 
ant galo rinkimas aukų ir^ šo
kiai.

Svarbiaisiais kalbėtojais bu- 
ivo pp. Rathbone ir Lietuvos 
konsulas žadeikis. Ponas žadei- 

sunki ir buvo kis turėjo gerus norus apibu- 
i Basanavičiaus darbuote

Būtos

d ra u

Trys pašauti susirėmi
me su munšaineriais
Du policistai nuėjo su 

rantu aieštuoti biliardinės S U*

X. Robey st., už pardavinėji
mą inuušaino. Bet jiems įėjus

vėrė revolverį ir pradėjo į po- 
listus šaudyti, vieną jų, Laslie 
Larson, sunkiai sužeisdamas 
bei kitas policistas taipjau pa
šovė patį Saszatesvskį. J uo tar
pu Saszatevvskio šeimina puolė 
kitą policistą, įstūmė jį j at
skirą kambarį ir pradėjo ji 
mušti. Tečiaus policistas Con-

Dr-stė 
parodė, 
dramos

gija, surengdama pereitą sek
madienį savo metinį balių — 
su peštynėmis.

Pradžia buvo :
nlanyta, kad taip viskas ir pa-'dinti

.‘sibaigs be jokio ypatingo, ne- ir jo gyvenimą, bet jam truko 
numatyto programo. Bet taip faktų, ko ir pats neslėpė. Iš- 
neišėjo.
ko salėn lietuviškų airišių, gir
tų ir dar nedagerusių. kuine ir 
sulošė Būtos dramos draugijai 
tikra kruvina drama. Vaidini
me gi tos “dramos” dalyvavo 
apie dvidešimt vaikėzų. Neži
nia kaip ilgai ta “drama 

jsus, bet 
ir du “artistus 
savim, o 

artistų” išbt
nosim. —Japu-Jahnis.

Vėliau vakare prisirin-Įklausę ilgokos kalbos apie Ba
sanavičių, man irodos, nepažino 
jo nei kiek plačiau, negu 
nojo pirmiaus. Jo dvasia, 
kurią tiek daug žodžių 
pasakyta, liko nepatirta. 

Ponas Rathbone, Illinois 
kalbėjo

paži- 
apie 

buvo

Paminėjimui metų sukak
tuvių mirties musų mylimo 
sunaus Juozapo, kuris mirę 
Lapkričio-Nov. 30 d., 1925 
ir tapo palaidotas į Šv. Ka
zimiero kapines. Mes užpir- 

kom mišias Šv. Jurgio baž
nyčioj, Seredoj, Gruodžio 1 
dieną, 1926, 7:40 vai. ryto. 
Meldžiame visus gimines,

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETR1STAS 

1891 South Ashland Areaae 
Kampas 18-ton Gatvžs 
Telefonas Canal 0523 

Ant trečip augšto virš Platte ap
tiekus, kambariai: 14, 1b, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.

“dėdės” 
vežė su 
kitų “ 

nelly paleido vieną šūvį į Sa- vinom
szatewskienę, ją lengvai sužei-1 
dė, tada pasidavė ir jų vaikai J 
Stanley, 18 m., Frank, 15 m. i 
ir Mary, 12 ni., kurie dabar sė
di kalėjime, kuomet jų tėvai 
guli kalėjimo ligoninėj. ;

Apkaltintas

Jaunoji Birutė

SERGANTI ŽMONESJ.F.RADZ1US
Pigiausias Lietuvis 

Graborias Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

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

SKYRIUS;
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4068

draugus ir pažįstamus atsi
lankyti viršminėtu laiku 
ant mišių šventų ir sukal
bėti poterius už dūšią mu
su mylimiausio. Po mišių t v v
visus ten buvusius meldžiu

Jei jus turi* sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

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

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

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

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

kon- 
bu- [gresmanas, kalbėjo daugiausia 

atvažiavo apie save. Jis esąs labai didelis 
misi- lietuvių draugas, jis kovojąs 

apie tuzinas’už teisybę, už žmoniškumą, už 
’ tautų teises, už liuosybę,- žo- 
i džiu, už viską, kas geras. Well, 
reikėtų 
kad jis 
tintų.

Taigi

lietuviams pasirūpinti, 
savo darbais tą patvir-

atsilankyti pas mus j na
mus.

Tėvai

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

bankietas kaip ba n k lė
tas: buvo žmonių, buvo valgio, 
buvo dolerių, buvo politikos, bet 
Basanavičiaus dvasios nebuvo... 

—Reporteris Pupa.

Marijona ir Feliksas Samiai
2836 So. Union Avė.

Kaip išrodo, Jaunoji Birutė 
bus viena iš veikliausių Brid- 
geporto draugijų, • nes ji veik 
kas menesį surengia vakarą ir 
vis su visai nauju programų. 
Dar neužmiršome lapkr. 14 d. 

^• vakaro, o štai jau girdėtis, kad 
gruodžio men. vėl .rengiamas 

, vakaras ir tai dar įdomesnis uz 
visus pirmiau rengtus vakarus. 
,Girdėjau komitetus kalbant, 
kad ir p. p.' Saboniai ateina 
Jaunajai Birutei pagelbon. Jei
gu taip, tai vakaras bus tikrai, 
įdomus. Bet tai pamatysime 
sulaukę tą vakaiią.

| šį ketvirtadienį, gruodžio 2 
d., įvyksta Jaunosios Birutės 

, priešmetinis susirmkimas. Tė- 
Įvai turėtų susirinkti kuoskait- 
įlingiausia, nes bus rinkimas 

taipgi bus 
ųarių priėmimas. Tie 
kurie turi tikietų parda- 
malonėkite juos sugirą-

tėvai
Chicago, IU. Dr. B, M. Ross

35 South Dearborn St.

Garfield Blvd., vedęs ir tėvas 
dviejų vaikų, liko apkaltintas 
už labai nedorą pasielgimą su 
i m. mergaite ir iš jo pareika
lauta užsistatyti $10,000 kau
cijos. Jo byla atidėta iki gruo-

Jis buk buvęs išsivežęs 4 me
lų mergaitę ir kad už valandos 
laiko ją 'parvežęs, tai ji papa
sakojusi lokių dalykų, kad mer
gaitės motina tuojaus (iereikį

Kūdikis sudegė
Ihomas O’DonnelI, 11

• naujos* valdybos, 
,naujų

i. narių,men 
pasi- vimui, 

mirė nuo apdegimo. Jis apdegė, žinti.
kada iš krosnies iškritusi ki-j Draugijėlė turi keletą liuosų 

muzikalių instrumentų, kuriais 
nariai gali naudotis. Norintys 

! gauti kurį tų instrumentų, 
' kreipkitės prie organizato- 
iriaus J. Uktverio, ar pilie ku
rio valdybos narių.

1 —Japu-Jahnis.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

BIL'.Y'STUNCLE• ? . •
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LEONAS RARKAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 28 dieną, 4:30 valan
dą vakare, 1926 m., sulaukęs 30 
metij amžiaus; paėjo iš Lietu
vos. Išgyveno Amerikoje 20 me
tą; buvo narys Balto Dobilo Pa- 
šelpinio Kliubo. Paliko didelia
me nuliudime moterį, po tėvais 
Zavelskaitė, ir 2 sūnūs Ed\vard 
ir Antaną ir 3 pusbrolius Juo
zapas Abaravičius, Mikodainas 
Paukštis, Juozapas Barkauskis 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi <3358 W. lllth St., Mt. 
Greenvvood, III.

Laidotuves įvyks Seredoj, 
Gruodžio 1 dieną, 8 valandą ry
te iš namų Į lllth ir So. Ro
man Avė. parapijos7 bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o Iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekamo,
Moteris, Sūnus, Pusbroliai 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

V ERON l K A M ALK E V Ičl ENĖ 

Fo tėvais Sruogiutė

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

iJiidotuvės atsibus Gruodžvb- 
Dyc. 3 dieną, iš namų 5315 W. 
lyfrd St., 8 valandą ryto j Šv. 
Jurgio bažnyčią, o iš tenais j 
iv. Kazimiero kapines.

Meldžiu visų giminių ir pažį
stamų dalyvauti mano mylimos 

tau
ma-

moters laidotuvėse. Tegul 
būna lengva žemelė ilsėtis 
no Va r u te.

Nuliūdime liekame,
Vyriis ir Dukrele

feg&Įfegb

t \J- ,.;. 5.. o'-.i. .Vi.'/: I'iu* /a;' v, ' Ui ."'.'.a,,-. - ■ v-■. ' •itlsi '■ : > '■<■■■

Phone Boulevard 52t3
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago, III. Į

Pilone Boulevard 7314
Pristatome Į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkįninkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams irv Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St„ Chicago

VIRINA

«»s 
Night and Moming I«*P 
thetnCIcan, Ctear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
ar “Eyc Beayty" Boo.c 

MuriacCo.,Dep<.H.S.,9B.O)iioSt..Cbi.«u'>

y-4-’GAAIS’E.
I'VL

LOMG XčJ4OUGVA
KKJOIO -XVXAX TIMS

S BLOCK \S y

PIRV . )
kPR.OOP!/

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

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, scredojnis ir 
sutintomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

g Karolis Norkaitis
H Parduodu auksinius daiktus, 
□ taisau laikrodėlius ir pritaikau 
m akinius.
į 1850 W. North Avė.

Tel. Brunswick 9393
t CHICAGO, ILL.

KAM turėti žiurkių. Mes garantuo
jame, kad išnaikinsime žiurkes iš na
mų ir mažų krautuvių. Kaina $2.75, 
C. O. 1). Užganėdinimas garantuo
jamas arba pinigai grąžinami. Dykai 
patarnavimas. H. E. & H. NATIONAL 
LABORATORIES, Maywood, III., 
Chicago Ofifce, 120 So. State Street, 
Room 603.

“NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, TU.



Lietuvių Rateliuose
SLA 129 kp. sukaktuvių ir 

pagerbimo vakaras
Vakare, 

129 
pu

Lietuvių Auditorijoj, SLA. 
kp. turėjo šaunią vakarienę 
minėjimui penkiolika metų 
vo pasekmingos darbuotės 
pagerbimui Lietuvos aušrinin
kų Dr. .1. Basanavičiaus, Dr. K. 
Griniaus. Dr. J. Šliupo iii M. 
Jankaus, kurie pirmi pradėjo 
žadinti musų tautą iš šimtmeti
nio

Idą. Vienoji' korespondencijoje 
Vilny išniekino Lietuviu Dar
bininkų Namu Bendrovės dirbk-' 
torius, kodėl jie nelaiką tankiai 
šeriniuku susirinkimus, kaip 
kad jis nori su savo f renta is. 
Direktoriai neturėdami naujo 
svarstyti šėrininkų susirinki
muose keletu jų pertraukė. Da
bar gi direktorių susirinkime 
nutarė sušaukti priešnietinj šė
rininkų susirinkimų, kuris i- 
vyks gruodžio 6 d., Strumilo 
svetainėje. Toks Petronis, ku
ris viešai skelbia neva rūpinas 
bendrovės reikalais, visuomet

NAUJIENOS, Chicago, UI.
Į 11 ' |I IIP—

Brighton Parklaikui. Didesnieji bosai gavo 
darbo pasažierinių vagonų dirb
tuvėje, o mažesnius- paleidp 
kartu su darbininkais^ Kadan
gi iš kitur atleidinėja darbi- širdingi......
ninku.% tai Pullmano prekių va- draugams ii 
gonų atleistiems darbininkams rengta man 
prisieis pavargti kad gavus suteiktas brengifts 
kitur darbo.—Darbininkas.

PRANEŠIMAI PARDAVIMUI MOKYKLOS

piit

jokio neapsiimu du Ii 
kad čia neapmokapu

progresyvius už jų nerangumų.

Atskaita

savo 
savo 

i’ draugėms už su- 
“surprise party” ir 

dovanas — 
miegamojo kambario rakandus. 
Ta.Hu širdingą 
Uksioneų kaipo 
rengimo vakaro.

Trūksta žodžių išreikšti 
ąiausią padėką

; Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiams šelpti buvusio Vė
linių Nakties siaust ios vakairo 
spalio 31 d., Lietuvių A u d i tori- minimo
joj. I

Įžangos. tikietai $88.50 -
. Gėrimai, smulkmenos 12.10 ♦

ačiū p-iai J. 
pirmininkei 

__ ___ _____ p-ioms Z. 
Markoliunienei ir Onai šakars- 
kienei, taipjau visiems sve
čiams ir viečnionis uz taip pui
kų vakarą ir grrf.ų nasilinks- 

visiems ilčių...
—Pelronėlė Yui'giliene.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas {vyks 
Gruodžio 1 d., 7:30 vul. vakare, Chi- 
eugon Lietuvių Auditorijoj, .‘1133 So. 
Halsted St. Visi nariai ir narės bū
tinai dalyvaukite, nes Siame susirin
kime bus renkama kuopos valdyba 
ateinantiems metams Ir daugiau yra 
svarbių reikalų apsvarstymui.

Atsiveskite ir naujų narių prira
šyti prie S. L. A. 36 kp.

— A. Marcijonaitė, Sekr.

Bridgeportas. — Susivienijimas 
Draugijų Ir Kliubų P.ridgeporte lai
kys mėnesini susirinkimą Antradie
ny, Lapkričio 30 dieną, šių metų, 8 
vai. vakari 
svet., 313:1 So. Hąjsted St. 
yra kviečami 
valdybos 
svaibus

Lietuvių Auditorijos 
šiuomi 

draugijų atstovai ir 
laiku susirinkti, nes yra 

susirinkimas.
— I*. K., Nu t. Rast.

PARDAVIMUIU nrbn mainymui 
“bučernė ir grosernč. Biznis išdirb
tas per 25 m. Yra ledų mašina, mč- ; 
sos malimui mašina ir slaiseri.s. 
Viskas gerame padėjime. Pardųo- i 
siu arba mainysiu J mažą namų ar- 
bą lotą. Piiežasti pat irsi t ant vietos. 
8718 Commerclal avė., So. Chicago, 
Illinois.

TURIU parduoti savo grojiklj ; 
[lianą, pirmos rąširs stovyje, labai 
mažai vartotas, sykiu 75 roleliai,1 
benčius ir kabinetas. Parduosiu už 
$9(1 cąsh arba lengvais išmokėji-, 
mais.

Rudeninis Terminas
Drafting, Desitfniritf ir Dress- 

making <labar atsidaro. PradSk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba teiefonuok 
dėl smulkmenų.

Valentine Dressmaking 
College

2107 W. Madjson Si., Chicago, III.
M. E. Hutfilz, Mrg.

Seeley 1643V__ ____ __—/

Specialis Bargenas
miego. I’-as S. Kodis pla- 

atpasakojo susėdusioms 
stalo, kokią reikšmę turČ- 
Aušros” pasiiodymas ir

anų lietuviu darbai. Du kartu 
svočiai pagerbė atsistojimu 
tuos gaobingus vyrus.

Oficiali; programos dalį ati
darė S. Grilius ir pasakęs 
trumpą prakalbą pavedė vaka
rą p. V. Andruliui, 
taipgi p. J. Locaitis 
drauda ir švietimą, 
programą 
merginos.
neįsitėmijau
Viena tik atsimenu, 
Scmaškiulę iš No 
Publikos buvo arti dviejų šim
tų ir visiems užteko vietos ir 
vaišių.

ant knygučių? Justino l)a- 
nielkaus Kauno paikas) (

Kalbėjo 
apie a IŠ

atliko kelios gražios 
i kuria-

nei
įsiziuii-.ięs 
pavardžių, 
tai panelę

Tegul lietuviški dievai atne
ša daug laimės SLA. 129 kuo
pai už tokias geras vakarienes.

— Kiiviu-Ki ivaiti*.

gelis išvadino pro; 
žmones nerangiausiais, 
pats pagal save spn 
progresyvius žmones. . 
vaduotus protu, o ne jausmais,1 >Aukų svetainėje 
suprastų, kad kalti dėl neran-!karnaii: po $;> — Dr 
gurno ne progresyviai žmonės, ška, A. Simanaviče 
bet raudonųjų biznierių vadu- [Draugelis; po $1 — 
kai. Juk per vadukų pasidarba- |dienė, K. 
vimą progresyviai žmonės pasi- Jis, Luką; 
darė nerangiais, štai ir pavyz- eienė, B. 
dis. Jums gerai pažystamas* Bu- gienė, A.

k i n, S. K
Katkeviče; po 50c: — O. 
čiulienė, M. Viščiulienė, . 
šauskas, P. Petnaitienė, B.

■ binas.
$31.80

11 eatras- 
: Muzika

sudėta

Baronas, A. Ąlatulai- 
. Janulis, A. Micevi- 
Drangelienčj N.
Bernctaičiutė,

Gu-
Mas-

Gegužės Karalaitė”

Roseland
Kuomet Petroniui pradėjo 

išmetinėti, kad jis tinginių li
ga esą apsimetęs, tada jis pra
dėjo viešai girti save ir tuos, 
kurie su juo pučia i vieną dil

"CASCARETS” NUO
UŽSIKIMŠUSIU ŽARNŲ. 

DAIVOS SKAUDĖJIMO,

•evičius retai kur apsiima dirb
ti draugijose, pareikšdamas ne- 
iurys laiko. Bet “surprise par-

I ty” vakarėliuose turi laiko pra- 
1 kalbas sakyti ir sėdėti tarp iš- 
Isikaušusių žmonių iki dvylikos 
valandos nakties. Tą jis pats 
viešai prisipažino per Vilnį 
Antras vadukas šarkiunas, kuo
met sušaukia narius Į nepapras
tą susirinkimą, atsilanko, pasa
ko kunigišką pamokslą gavimui 
oinigų, bet pats jokio darbo 
nenori dirbti. Jeigu kas pasiu- 
’o darbo, atsako: “aš ne darbui 
sutvertas dirbti draugijose, o 
kalbėjimui.” Trečia* Pakaušis 
girdavosi visuomet draugijose 
darbštumu ir mokinimu kitų. 
Dabar retai lankosi j draugijų 
susirinkimus. Jeigu kada ir at
silanko. niekur neapsiima diri>- 
ti, sako neturys laiko. Mat už- E 
imtas grybais. Galėčiau ir dau- $2.90.

Janu-
Gul-

Smulkių — $1.30. Viso

J. Andrulienę

ska, Dr.
Zahitoris,

po

O.

jaukos: Dr. S. 
$1: Dr. A. L 
Zimontas, Dr. 
Davidonienė,
Lovick, J. F. Badžius, B. Pu
žauskas, M. Kudulienū, F. Seie- 
monaviče, K. Kazanauskas/ A. 
Bielskis, The Peoplos Furnitu- 
re Co., M. Venskus, P. Molienė, 
S. Danta; V. F. 
po 50c: — J. J 
Jocius, S. Zellon 
S. KlaiLs, K. 
Makaveckas. 
Astrauskienė, K 

. Lowy; 
Viso . .

Balickienė 
Sandargienė

ši vakarą! Išvalykit savo žar
nas, sulaikykit galvos skaudėji
mą. slogas, l ugštumus viduriose

ginu paduoti pavyzdžių, bet nu
sitęs korespondencija. Patar
čiau Petroniui pirmiaus išsi-! 
miegoti ir tada rašyti korespon
dencijas, nekaltinant progresy
vius žmones už nerangumą, už 
kurį kalti patys raudonieji biz
nieriai. —Darbininkas.

Viso pajamų

Andrulis 60c; 
Doniely, F.

F. Valaitis, 
Andrejonas, V.
E. l uplenė, A. 
r. C.. K. Kliau- 

smulkiu aukų 
........... . $30.00 

2.00 
2.00

Išmokėta:
Už svetainę . .
Muzikantams ..
Užkandžiai

12.00

Nusipiikit už 10 centų bak
si u ką dabar.

Varykit juos lauk — g<dvos 
skaudėjimą, raugėjimą, nevirš
kinimą, skaudamus vidurius, 
rugštumus viduriose ir slogas — 
prašalinki t juos šį vakarą 
Cascarets.

Miliūnai vyrų ir moterų var- 
toj a Cascarets seniau ir dabar. 
Kentėjimai apsireiškia nuo silp
nų kepenų, užsikimšusių žarnų 
ir suirusio skilvio.

Pullman Viso 
Lieka .

šu

Prie 103 ir (’.ottage Grove 
vra keletą miesto blokų ilgumo 
Pullmano prekių vagony dirb
tuvė, 
davo prekių vagonus, 
met juos pabaigė, tai < 
sažierinius vagonus, 
kių vagonų darbas 
skirstytas linijomis, 
pozicijomis. Gavęs 
zicijoje, darbininkas negalėda-

Čia pereitą vasarą dirb- 
, o k uo- 
di rbo pa- 
Prie pre- 
buvo su- 
o linijos

Lietuvos

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 5 d., Liet. Auditorijoj, 
Birutė duos gražią vieno veik
smo klasišką operą “Gegužės 
Karalaitė”. Muziką jai para
šė žymus vokiečių kompozito
rius Gluck dar 16-tain šimt
metyje, kada vos pradėjo kur
tis opera. Nors 
yra vokietis, bet 
na labai daug 
dainų niotivu.
kompozitorius yra buvęs Klai- 
uėdos krašte 
dainų motivų
savo operai. Tokią operą kiek
vienam lietuviui bus malonu 
užgirsti.

Be to 
koncertą, 
pasirodys
nes vedamas merginų choras.

Visi rengkltes pasiklausyti 
“Gegužės Karalaites” ir gero 
koncerto. —D.

kompozitorius 
jo operon įei- 

l’rusu lietuviu 
Matyt, kad

ir iš klaipėdiečių 
sukūrė muzika

Birutė kartu duos ir 
kuriame pirmą kartą 
p-ios Noros Gugie-

Stato Scenoj
Klasišką Operą

........  “GEGUŽES KARALAITE” 
...... $59.(15 
$117.25 Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St.

SEKMADIENY

Našlaičiu v 
reiškiame didžiausią padėką vi- j 
siems aukotojams ir atsilankiu- j 
siems. Taipgi širdingai ačiū I 
Naujienų Administracijai ir Gruodžio (Dec.) 5 d., 1926 
Redakcijai už nuoširdų parė
mimą musų darbo, pp. Narvy
dams už paaukotą minėtam va
karui duoną, pp. Petkams už Merginų Choras po vadovy- 
aukotą dalį užkandžių, 
Z. žilvitienei, O.

Pradžia lygiai 7 vai. vak.

Neatidėliokit kitai dienai tų 
kentėjimų. Lai Cascarets išvalo 
jūsų skilvi; prašalina rugštu- 
mus, rūgstanti maistą, perdidelį 
apštį tulžies ir visas užkietieju- 
sias atmatas ir nuodus žarnose. 
Tuomet jus jausitės puikiai.

Cascarets pjiimti iš vakaro, 
busit sveiku iš ryto. Jie veikia 
kuomet jus miegate. Už 10 cen
tų bakselis iš bile vaistinės reikš 
švarią galvą, gerus vidurius, 
sveiką skilvį ir gerą vidurių vei
kimą per mėnesius. Vaikai mėg
sta Cascarets, nes jis apsaugoja 
nuo gripo ir ligų.

vo pasitraukti nepasiprašęs bo- ir J. Andrulienei 
va- gėrimus širdingai ačiū.sėlių. Dirbo po devynias 

landas paroje. Pradžioje 
kėdavo mažai, 
gaudavo darbininkų, tada 
dėjo mokėti daugiau.

mu-

Kosulys ir peršalimas greitai 
pasiduoda veikmei

SEVERĄ’S
COUGH BALSAM
Imant p*|«l nurodymą sulaiko tą įrituo

janti kosulį. Jisai pagelbėjo 
ju>|i kaimynams.

25c. ir 50c.

Kada gauni šalti, tad imki

Severa’s Cold Tablets. 
50 centai.

Pirkite pas aptiekorius-
V. F. SEVUA CO.. CEDAJt RAF1DS, IOWA

p-ioms 
SandaJigienei ■ 

už aukotus
ste NORA GUGIS

Lapkričio 19 d., peržiūrėta 
ir esant jame

Birutės Choras dirigentas 
A. VANAGAITIS ,

bet kuomet ne- komiteto iždas
pra- dar keliems desetkams pinigų Tai bus vienas iŠ gražiausių 

čia pat,nutarta pridėti prie likusių nuo 1 
gale linijų mašinomis maliavo- minėto vakaro ir pasiųsta te-1 
davo vagonus. Nuo maliavų kgiramu per Naujienas $150.00 
dvoko užsiteršdavo oras. Tas Lietuvių Moterų Globos Komi- 
kenkdavo darbininkų sveikatai, tetui Kaunan, 

kreinai'mokėta $4.25.
kartais jos ■ Reikia pastebėti, 

nukrisdavo ant darbininkų, su-{artistų J. 
žeisdavo juos, o nekurie iš to Mozgerio 
mirė. jnai buvo

Prie pasažierinių vagonų ir-'čių ir su 
gi dirbo nuo šmotų, bet tokią darbas užbaigtas. Už J. Daniel 
sistemą negalėjo užvesti, kaip kaus paveikslą įplaukė viso 
kad prie prekių vagonų dirbi- $15, kurį laimėjo p. N. Gugie- 
mo. Dirbtuvėje buvo įtaisytos nė, 3323 So. Halsted St. Už A. 
valgomų daiktų ir drabužių Mozgerio paveikslą viso įplau- 
krautuvfs. Darbininkai galėda- kė $10, kurį laimėjo P 
vo gauti nusipirkti viską ant chunas, 2819 S. Union

P-ios M. Indrelienės aukauta 
1925 m. bazarui graži siuvinė
ta paduškaitė, kiek pirmiau iš
leista išlaimėjimui, už kurią į- 
plauke $10, laimėjo p. Mitchel, 
2552 W. 63 St, Dar kartą vi
siems širdingai ačiū.

Ch. K. L. N. S. valdyba 
vakaro rengimo komisija: 
Katkevičienė. M. Zolpienė, 
Balickienė. O. Sandargienė, 
Gulbinienė, A. Valančienė, 
Baronas, S. Zolpis, J. And 
lienė. /

Virš darbininkų galvų 
nešdavo geležis*;

vietos vienu centu pigiau, negu 
kitur. Buvo pirmosios pageL 
bos stotis. Būdavo joje viena 
slaugė, kuri duodavo pirmų pa- 
gelbą sužeistiesiems. Kuomet 
sunkiau susižeisdavo darbiniu-’ 
kai, pašaukdavo daktarų nuo 
nuo 198 gt., arba juos nuvež
davo į Pullmano ligoninę. Dar
bininkų dirbo įvairių tautų, 
skaičiuje apie keturi tūkstan
čiai. t

Pora savaičių atgal Visus dar
bininkus paleido neapribotam

Perlaidoms už-

kad gerb.
Danielkaus ir A. 

aukoti paveikslai se- 
leidžiami ant knygu- 
šiuo vakaru leidimo!

■ vakarų, su muzikaliu pro
gramų, kokį tik kada yra 
chicagiečiai matę. Užbaigai 
šokis.

Visus kviečia
BIRUTE

Pranešimai
Kris- 
Ave.

ir
K.

K

Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta rengia “Bunco Party” se- 
redoj, gruodžio 1, 7:30 v. vak., 
Juciaus Restaurante, 3239 So. 
Halsted St. Į eiga 50c ypatai. 
Kviečia skaitlingai atsilankyti

Rengimo Komitetas

Draugiška Vakariene

Jaunuolių Orkestrą LapkriČio-Nov. 
30 d., p. Juciaus restorane rengia 
draugišką vakarienę, šokiai prasidės 
8 vai. vak.. vakarienė tarp 10 ir 11 
vai. vak. Tikietų pardavinėjama nė
ra. šokiai ir vakarienė, suaugusiems 
$1.00, vaikaitis 50c. Visi Jaunuolių 
draugai, prieteliai ir pažįstami esa
te užprašomi. Kviečia jus 

, . Jaunuoliai

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEšKAU savo brolių Antano ir 

Zymonta Šepkų. Girdėjau, knd dabar 
gyveno Philadelphiu, Pa. Pamečiau 
jų adresą. Turiu svarbių žinių iš Lie
tuvos. Prašau jų pačią arba kas apie 
juos žino, greit atsiliepti, busiu <lė- 
kingas. ANTANAS DEIMONTAS, 107 
N. 13th A ve.,‘Amebose Park, III.

PAJIEŠKAU savo vyro Vincento 
Pažira, kuris mane apleido Liepos 28 
dieną, 1926. Duktė serga, nori maty
ti tėvo. Meldžiu jj sugrįsti arba nors 
duoti žinią apie save. Taipgi prašy
čiau kitų, kurie ji pažįsta pranešti 
jo adresą. Duosiu geras dovanas.

ONA PAŽIR1ENF:
1728 Lutz PI., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU
PARTNERIO paieškai! į groser- 

nę ir bučernę, didelis biznis, su 
mažai pinigą. Nemokantį išmokin
siu; atvažiuokit pamatysit biznį. 
Vinsence 4846 arba Blvd. 2497.

iŠRENDAVOJIMUI
REIKALINGAS -DAKTARAS arba 

daktarai, nauja kolionija; moderniš
ki ofisai įrengti su kambariais ar be 
kambariu. Didelis waiting ruimas. 
Nėra daktaro 1*4 mylios. Gera vieta 
geram praktikantui. Atsišaukite 

1247 So. Cicero Avenue 
arba Tel. Cicero 205

RENDAI 5 kambarių flatas su 
maudyne, elektra. 3321 So. Auburn 
Avė. Atsišaukit 5341 So. Halsted St., 
2-ros lubos.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJ1MUI apšildytas

kambarys vienam vaikinui. Elcklra, 
maudynė ir vienam karui garažas. 
Ileinlock 3740.

REIKIA DARRININKy
MOTERŲ

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

750 W. 31 St., Yards 5377

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VYRAI, VYRAI, VYRAI
Jus galite "uždirbti $45 kas 

savaitę.
Malonus ir lengvas darbas. 

Specialia darbas atsilankyti 
pas. musų senus klijentus iir 
pas naujus, kurių vardus mes 
jums suteiksime. Gera proga 
jei jus turit tikrai ambicijos ir 
norit dirbti. Tiktai 4 valandas 
kasdien. Pasimatykit su Mr. 
Ritmolis, Room 416,

160 North La Šalie St.'

Viena Valanda Dienoje
Jūsų liuoso laiko yra vertas 

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

KAI KURIE ŽMONĖS
YRA užganėdinti su FORDU, ki

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

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

REIKALINGAS vyras prie resto
rano ir hotelio darbo. '

2113 So. Halsted St.
y .......... -........... ............ .

REIKALINGI kriaučiai prie vyriš
kų nauju drapanų siuvimo. 804 W. 
31st St. F. DEGIMAS.
...... ________________ /.

REIKALAUJU patvrusio
2159 W. 22nd Placc

PARDAVIMUI

bučerio.

11
PARDAVIMUI kietoms anglims 

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

Apleidžiu Chlcagoą, priveis
tas parduoti savo puikų ręski li
ra n tą Bridgeporte, pačiame • 
Chicagos lietuvių centre. Par
duosiu pusdykiai. Pasiskubin- 
kit! Kas pirmesnis, tas laimės.

DVI LIETUVAITĖS
šokius. Valandos 

ryto iki 2 po pietų ir va- 
7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
pietų.
So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Mokinu visokius 
nuo 10 vai. 
karai 
2 iki

; nuo 
5 po 
2128

ĮVAIRUS SKELBIMAI
3103 So. Halsted St.

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

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31% c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 

vaikams 
65c iki

------- skiautės de) kelnių vyrams,
vertės ' »r mergaitėms, kaina nuo

rolė- $2,75.
Mano tavoras parsiduoda

iki 50c pigiiu, negu kitur.
Atdara dienomis, vakarais, Sekma-

lienyj po pietų.
FRANK SELEMONAVIČIUS

>04 W. 33rd St., prie Normai Avė.

nuo 35c

bu$500(1 VERTES grosernč 
ošiu už $1800. 

Randas aut 
is biznis. Mes turim 

greit parduoti. Pinigų jei truks, pa
lauksim.

Boulevard 2197

černė, 
žaslis

PARDAVIMUI Lunch Room 
labai pigiai, geroj išdirbto j 
nio vietoj.

817 W. 34th Street
Tel. Boulevard 9336

biz-

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malė volam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PARDAVIMUI dviejų krėslų bar
benu*. Renda $20 j mėnesį. 15527 So. 
Halsted St., Harvey, 111.

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

1621 So. Union Avenue

Tel. LafayeVe 8705—8706

RUBIN BROS.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sodan” — ta pati i^a- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių beakęs. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME
Special Bargenas

IŠSIMAINO 2-jų flatų 
dinis namas, po 4 ir 5 
Mainysiu ant didesnio i. 
sar.t apielinkės.

IŠSIMAINO 3-jų flatų
mas, 2 po 5 kambarius ir 1 4-rių kam
barių flatas, parduosiu už $7,550 ar
ba mainysiu ant loto, cottages, bu- 
černės, restauranto urbti ant kitokio 
biznio. Minėti namai randasi gražio
se apielinkėse. Atsišaukite pas

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

puikus me- 
kambhrius.

rno, ncp.ii-

puikus na

PARDAVIMUI arba išrendavoji- 
mui 4 kambarių namas, 2 karų ga
ražas ir visi patogumai, su 5 ake
lių žemės. Distrikte Chicagos.

MR. C. URBAN
44 Avė. & 135 St. R. I. C. 45 

BLUE ISLAND, ILL.

NAMAS, garu šildomas ir 
i pardavimui. Bargenas. 5 
olin avė.

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

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystčs. Mes 
okinam dienomis ir vakarais. Al 
šaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARRER 
COLLEGE,

651—672 W. Madison St. arba 
109 S. Wells St.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avc. 

CHICAGO

Patent Mercury Machine Co

Mašinos kurios apšildys jūsų namą 
ir suteiks jums elektros šviesų dy
kai. Geia 
kapitalo.

PROF. S1MON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

jums elektros šviesą dy- 
proga. Reikia turėti bisKį

TAISAU SENUS NAMUS
/ ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 

STATAU NAUJUS NAMUS
Už prieinamą kainų taisau namus, 

statau garųdžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš nužymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— "Naujienų” adrese:

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

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

j.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
> Grosemių, Bu- 

Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
na vi mas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18x18 
uz $225. Taipgi perbudavoju por
ėtus iš atvirų j uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdų. Su mažai įinokėjimo 
Darbų garantuoju.

C. CZEPUKAS 
1445 Oakley Blvd. 

Tel. Brunsvvick 9131

Mes Skolinant Pinigus ant Real 
! CJnlit pasiskolinti nuo
^1000 iki $7500 už išmokėtą pra- 
pertę arba dėl pataisymų. Mažas 
nuošimtis.

GOSS,
40 N.

JUDD & SHERMAN

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
real estate

I agelbhn paskolinti pinigus, op- 
saugojau! nuo ugnies, parduodam 

1 mainom namus greitu laiku 
i, taip pat duodam gerus pata- 

i uniis visuose reikaluose dykai.

1747 W. 47th Street
Chicago, III.

. 2-rofi lubos


