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Panaikinsia militari- 
nę kontrolę Vokietijai

Meksika pripažino Nikara- 
guos liberalų valdžią 

' * 7 t

Jugoslavija mobilizuojanti 
armiją Albanijos sienon

Tuo tarpu kai Jungtinės Vals-1 
t i jos yra piipažinusios savo 
statytinio Diazo valdžių

Meksika pripažino Nikaraguos 
revoliucinę valdžią

Militarinė kontrolė Vokie 
tijai bus nuimta

o-
butu

Santarvininkai taria, kad V 
kietijos prievaizdu 
Tautų Sąjunga

Jugoslavijos Italijos 

, Jugoslavijos atstovai 
ilgoką konferenciją su 
jos Briandu ir Anglijos Cham- 
berlainu 
zio taip 
jos ryšy 
lijos ir 
Mažosios
taipjau turėjo tuo pačiu klau
simu pasitarimą, tečiau dar 
nežinia, ką Jugoslavija darys.

byla

laikė
Prane i-

dėl kilusio naujo kri- 
Jugoslavijos 

su padaryta 
Albanijos 

antantės

ir Itali- 
tarp 1ta
šu ta it i m. 
atstovai

vietoj įsteigta Tautų 
kontrolė tokioj 
kad buvo sutarta

for- 
l.o-

ir

VIENNA, Austrija, XII. 8. 
1— Pranešimai iš Belgrado sa
ko, kad Italijos premjeras 
Mussolinis proponavęs' Jugosla
vijos ministeriui Romoj, kad 
Jugoslavija padarytų tokią pat 
sutartį su Albanija, kokią yra 
padarius su ja Italija. Jugo
slavija žiūrinti į tai palankiai.

GENEVA, Šveicarija, XII. 8. 
— Po įvykusio šiandie Tautų 
Sąjungos tarybos posėdžio at
rodo, kad santarvės militarinė 
kontrolė Vokietijai bus iki atei- 

nančio sausio mėnesio pašalin
ta., o jos 
Sąjungos 
moj, kaip 
kame.

Vokietija reikalavo, kad 
Tautų Sąjungos kontrolė butų 
ne nuolatinė, o tik atvejais, 
kai butų matoma reikalo, te
čiau santarvininkai jau yra'
sutaisę plana, *kuriam galų ga-,*o • i •
)e pritaręs ir Vokiečių užsienių I$61*1)31 8^0113 1(3111)01116 
rrtinhteris Strescmannas, ir iil •• • •
kuris bus rytof "' ’ [šiandie] nę Albanijos sienoj 
pristatytas Tautų Sąjungos ta-  
rybai.

Tarptautinės konferenci
jos

šūmdykščiainc savo posėdy 
Sąjungos taryba patvirtino; 
projektą laikyti ateinančiais XII. 8. — Gauti čia pianešimai
metais dvi tarptautines konfe- sako> kad Jugoslavija skubotai
rencijas: 1) konferenciją dėl stiprinanti savo
privatinio ginklų ir amunicijos skyrjus Albanijos sienoj, 
gaminimo* ir 2) ekonominę 
konferenciją.

Ekonominė konferencija bus ,vija žadanti 
laikoma Genevoj, o todėl ji 
įvyks sovietų Rusijai nedaly
vaujant. Sovietai mat atsisako 
dalyvauti bet kurioj tarptauti
nėj konferencijoj, laikomoj 
Šveicarijoj, protestuodama dėl 
nužudymo Lausannoj sovietų 
atstovo Vorovskio. Buvo ban
doma pravesti nutarimas lai
kyti konferenciją Amsterdame, 
taip kad ir Rusija joj dalyvau
tų, bet bandymas nepavyko.

Dabar jau visai paaiškėjo, 
kad visuotinės nusiginklavimo 
konferencijos ateinančiais me
tais neįvyks.

Grūmosią trauktis iš 
Sąjungos jei Italijos 
nijos sutartis nebus 
kinta

Tautų
Alba- 

panai-

BUDAPEŠTAS, Vengrija,

kariuomenės

LEKSIKOS MIESTAI, XII. 
8. — Meksika pripažino Nika
raguos revoliucininkų įsteigtą 
Puerta Cabezase liberalų’ val
džia su l)ru Juanu Sac.'sa kai-• 
po jos prezidentu.

Skelbiama, kad prezidento 
Sacazos valdžia atsteigus N i 
karaguoj konstitucinę tva.ką, 
kuri buvo suardyta, kai praei
tų metų spalių mėnesį ę 
las Chamorro, padarę. 
d’etat, nuvertė Soloizuno
džią. Praeitą mėnesį preziden
to kėdę Chamorro laikinai už
leido senatoriui U vizai, o vė
liaus kongresas prezidentu iš
rinko [ne be Jungtinių 
jų spaudimo) generolą 
Diaza.

Kai gen. Diaz buvo
ruotas. ir gavo formalį Jungt.

krašte 
jis

te. u-
t up

v ai-

Valsti- 
Adalfą

inaugu-

Valstijų pripažinimą, 
nesiliaujant neramumams, 
šaukėsi j VN’ashin^toną dėl 

tervencijos. Valstybes Sekre
torius Kellogg tuojau pasisku
bino padaryti įspėjimą, kad 
Jungtinės Valstijos nepak jo
siančios svetinių maišymes į 
Nikaraguos politinius reikalus.

[Tas įspėjimas buvo, matyt, 
taikomas Meksikai ir Guatc- 
malai, kurios atsisakė pripažin- 
ti Diazo valdžią, \Vashingtono 
pripažintą.)

Sovietų koncenijoH ame
rikiečių sindikatui

LONDONAS, XII. 8. —Pra
neša, kad sovietu valdžia su
teikė vienam amerikiečių sin
dikatui koncesijas eksploatuo
ti aukso kasyklas Amūro srity, 
Sibire.

Trys vienuoliai žuvo 
A Ipuose

Laikraštis Magyar Orszag 
sakos turįs žinių, kad Jugosla- 

i i>agrasyti pasi
traukti iš Tautų Sąjungos, jei 
pastaroj* nepasistengsianti, 
kad Italijos Albanijos sutartis 
butų panaikinta. 

, i
Subruzdimas Jugoslavijoj

B EI X R AI )AS, J ugoJ. aj a, 
XIL 8. — Jugoslavų sąjūdis 
dėl Italijos' Albanijos padary- 
tos draugingumo ir saugumo Afrilta, XII. 8. — Stiprus 
sutarties nekiek nemažėja. At- 
penč, jis dar padidėjo paskli
dus gandams, kad į paktą įei
nąs dar slaptas militarinis su
sitarimas.

IšLONDONAS, XII. 8.
Šveicarijos praneša, kad Alpių 
kalnuose dešimt St. Bernardo 
vienuolių buvo griūvančio nuo 
kalno sniego užberti. Trys jų 
buvo užmušti.

Stiprus žemės drebėji 
mas Pietų Afrikoj

Pietų 
L že

mės' drebėjimas vakar supurtė 
Rund aukso kasyklų plotus. 
Keturi žmonės buvo užmušti, 
daug kitų, daugiausiai čiagi- 
mių, sužalota.

JOIIANNESBURG

Kabineto krizis baigtas

AR NORI KĄ PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Kabineto krizis beveik pasi
baigė. Premjeras Uzunovič, 
kurs buvo su visa savo mh\is- 
lerija atsistatydinęs, ėmčsi or- 
ganizuoti naują valdžią, koali
cinę. Girdėt, kad vietoj Nin-

PAKLIUVO Už SUKIMĄ 
BALSŲ RINKIMUOSE

PHlLADELPHlA.
— Tapo areštuoti

Pa., XII. 
penki rin- 
kaltinami

8 
kimų valdininkai, 
dėl suktybių, padarytų su ba- 

ėičo užsienių ministeįiu busiąs liotais per praeito lapkričio mė- 
tautinis demokratas Vija Mar- nėšio rinkimus. Kiekvienas jų 
kinkovič, 
radikalių 
užsienių 
ko, kad 
žingsnis

o su juo 
atmainų 

l>olitikoj.
pirmas 
busiąs

sovietų Rusijos.

skelbimų kai-
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

laukiama pastatyta po $1,000 kaucijos.
Jugoslavijos -------------------

k!,s dari?>n1NKAS UŽMUŠTAS
Mart.nkov.co KASYKLOSE
pripažinimas

------------------------------------------------------------------T

RADO VISĄ ŠEIMĄ NU- 
TROšKUSIĄ GAZU

| TAILORVILLE, UI., XII. 8. 
j— Nukritusios iš viršaus uo
los vakar Hewittvillcs kasyk
lose ‘No. 53 užmušė darbinin
ką J. Molerį, 54 metų.

XIL 
rado 
pen-:

KOLLANTAI MEKSIKOJ
—a..—-

JAMESTOWN, N. Y., 
8. — Vienuos^ namuose 
Čia negyvą visą šeimyną, 
kis asmenis: Emest Dahlberg,I VERA CRUZ, Meksika, XII.
jo žmoną, du jų vaiku ir Dahl- 8. — Sovietų Rusijos pasiunti- 
bergienės seserį. Tardymai pa- nė Meksikai, ponia Aleksandra 
rodū, kad jie buvo nutroškę Kollantai, šiandie atplaukė 
natūraliu gazu. > Vera Cruz.

[Pacific and Atlantic Photo i
Sir Rowland Blades, naujasis Londono majoras.

Žada amnestuoti 80 Ispa
nijos artileristu Lietuvos žinios.

Kova ir intrygos dėl 
Rumahijos sosto

$4,014,571,124 J. V 
valstybės išlaidy

MADRIDAS, Ispanija, XII. 
18. — Praneša, kad Ispanijos 
karalienės patrono šventę, 
gruodžio 23, bus amnestuoti 
aštuoniasdešimt artilerijos ofi- 
cierų, kurių kiekvienas buvo 
pasmerktas dviem dešimtim 
metų kalėjimo už maišto kėli
mą. 

________________ i . Jv

Ex-kaizeris piktas, kad 
permaža gavęs

• ■ - - ■ •
BERL1NAS, XII. 8. — Vo

kietijos buvusis kaizeris Vil
helmas astatė savo)administia- 
torių von Bergą. Sako, kad ex- 
kaizeris buvęs nepatenkintas, 
kad von Berg permaža išside
rėjęs iš Prūsų valdžios pinigų 
ir dvaru Hohenzollernams. 

4

STUDENTŲ DEMONSTRACL 
JOS VILNIUJE

VILNIUS, XI. 12. (Elta). — 
Vilniuj įvyko didelė studentų 
manifestacija dėl universiteto 
architektūros skyriaus uždary
mo. Studentai arch Rektoriai 
sudarė didelę laidotuvių eiseną 
su transporantais “architektū
ra mirė”. Ant sunkiojo auto
mobilio buvo uždėtas karstas, 
paskui kurį buvo nešami vai
vados, miesto tai y bos pirmi
ninko ir kitų paveikslai iškir
pti iš kaitono ir nudažyti. Lu
kiškių aikštėj eisena susitiko 
su kitais studentais, kurie de
monstravę reikalaudami atida
ryti bendrabnčius.-fl—— 
NEPAGEIDAUJAMI SVEČIAI 

APSILANKĖ

WASHINGTONAS. 
Prezidentas Coolidge 

kongresui valdžios
XII. 8.— 

pi-istute 
biudžetą 

fiskaliems me-
numatoma iš

arta 16,- 
negu 

einamiems me-

PARYŽIUS. XII. «. ---- Iš
pranešimų matyt, kad Iluma- 
nijo.j dabar eina didele fakciju 
kova ir intrygos dėl sosto. Vie-' ateinantiems 
na fakcija nori, karaliui Kerai- tams, kuriame
nandui mirus, pasodinti sostan laidų $4,014,571,124, 
jo šunų, princą Karolį, kuris j 543,728 doleriais daugiau 
prieš kiek laiko buvo privers- į buvo skirta 
tas atsižadėti įpėdinybės, ir po 
to įsteigti fašistinės rųšies val
džią. Antra fakcija, su buvu
siu premjeiu Rratiano ir jo 
broliu Vintila prieky, planuo
ją Rumanijos karūną pavesti 
vienam neįvardytam Britų 
princui.

Rumanijos armija tečiau, ne
žiūrint premjero Averescu pa
stangų eliminuoti visus prin
co Karolio lėmėjus, iš viso sto
janti už Karolį.

Tuo tarpu karalius Ferdi
nandas sunkiai : serga, ir- šian
die jam buvo padaryta dar 
viena operacija.

tams.
Atskirų departamentų stam

biausios išlaidu sąmatos pa
duodamos tokios:

Karo dep-tui ...
Laivyno 
Vidaus ............
A-gri kultūros .... 
Iždo .....................

• Pašto dep-tui .... 
Komei ei jos ...
Justicijos ...... .....
Valstybės ..........
Darbo dep-tui ....
Veteranų biurui 475.400,000 
Shipping board .... 12,290,000 
Columbijos 
distriktui ............ 38,519.869
Įstatymų leidžiamoms 
įstaigoms ............ 16,174,988
Valstybės skoloms ir 
nuošimčiams atmokėti
......... ’..........  1,318,629.560

$366.722,142
313,815,560
185,717,596
141,457,820 
170,468,45$ 
757,969,115

35,240,430
. 25,895,349

11,969,119
;... 8,558,540

PENKI VYRAI IŠGELBĖJO 
EŽERE BRIEDI

SAULT STE. MARIE. Mich. 
XII. H. Penki švyturio laivo
Glover žmonės pamatė ežere 
vandeny su ledų lytimis kovo
jantį didelį briedį. Sėdę į valt; 
jie leidosi jam į pagalbą. Brie
dis, pavargęs, ramiai leidos 
vyrams užnerti virvę ir, paga 
liau, išvilkti į krantą, žvėrit 
buvo taip nusikamavęs, kac 
nebegalėjo atsikelti. Išvilkę 
krantan vyrai apklostė jį save 
apsiaustais ir šildė kol po va
landos jis šiek tiek atsigavo.

Kai vyrai, sėdę savo valtin, 
pasiAalino, briedis dar ilgai gu
lėjo, bet paskui atsikėlė ir, vis 
dar netvirtomis kojomis, nu
ėjo savais keliais.

ŠUNSKAI, Mariamp. apskr. 
š. m. spalių mėn. 31 d. atva
žiavę iš Kauno (taip buvo pa- 
uvadinę ofišose) artistai pasta
lė pas pil. V. Kasakaitį viešą 
vakari,. T*Iors .!•*■ "gastroliavo” 
tik pirmą kart Šunskuose, bet 

šimskiečiai kitą kart jų nepa
geidauja.

Vaidino apie I ar 5 komedi
jas, kurios. matyt, tų pačių 
artistų “sumislytos”. Nes ten 
ne komedijos, bet paprasti kai
mo įkaušusių vyrukų tauzimai. 
šiai, pav., scenoje tampo mo
teriškas kelnes, pliauškia, taip 
kad gėda ir žmogui pasakyti. 
Ir ur tą dar ima 1 lit. 50 cent.

kni.. panašiems 
‘rdiaksanvi” leidimų neduotų.

—Arčikasukas.

GAISRAI LIETUVOJE

>

Britai stumia laukan 
Amerikos “fordukus”
LONDONAS, XII. 8. --Mor

ris Motor. Ltd, Oxforde, gavo 
kontraktą pristatyti 
jai ateinančiais 
mobilių vertės 
švarų sterlingų 
tai reiškia apie 
mobilių. Morris
yra pigiausi, o todėl jau dabar 
jie ‘beveik visai yra išstūmę 
Anglijoj Amerikos “fordukus”.

Chacon, liberalas, iš
rinktas Guatemalos 

prezidentu
VVASHINGTONAS, XII. 8. 

— Guatejnalos legacija gavo 
žinių, kad įvykusiais gruodžio 
3-5 rinkimais krašto preziden
tu buvęs išrinktas Lazaro 
Chacon, liberalas.

Australi- 
metais auto- 
už 3 milionus 
($15,000,000), 
10,000 ahto- 
automobiliai

Senatorius McKinley 
mirė

BANDITAS, PERSITAISĘS ' 
MOTERIM, APIPLĖŠĖ 

BANKĄ
—___»___

MARSEILLES, III, XII. 8.— 
Vakar vienas plėšikas, persi
rengęs moteriškais rūbais, 
piiolč vietos First National 
banką ir pabėgo su 9,000 dole
rių pinigų. Manoma, kad plėši
ko butą Tommy O’Connoro, 
paskilbusio Chicagos krimina
listo.

MARTINSVILLE, Jnd., XII. 
7. — šiandie čia mirė Jungti
nių Valstijų Illinois senatorius, 
William B. McKinley, 70 metų 
amžiaus. Senatorium jis'buvo 
per dvidešimt metų.

PAVOGĖ $15,000 VERTES
, . BRILIANTŲ

DĖS MOINES, la., XII. 8.— 
Kelionėj tarp Peoiios, 111., ir 
Dės Moineš iš vienos chicagiš- 
kės bižuterijos kompanijos a- 
gento, Fredricko Evanso, trau
kiny pavogta mašnelė su $15,-

LlšKIAVA. — Spalių mėn. 
15 d. Liškiavos valsčiuje Bal- 

I takiškių kaime 10 vai. dieną, 
įkilo kaisras. Užsidegė Kava- 
i liausko Stepono gyvenamoji 
Itrioba. Be jos dar sudegė tvar- 
įtai ir klojimas su javais. Tio- 
besiai nebuvo apdrausti, žmo

gelis liko su šeimyna be pasto- 
• gės ir maisto, 
i -_______

EGELIŠKIAI (šakių apsk.). 
!— Iji])kričio 2 d. ūkininko J. 
Stalioraičio sudegė klonas su 
javais, pašant ir tt. ir aliejinė. 
Ugnį įkrėtė į trobas 5 metų 
vaikas klojime berūkydamas.

NEW YORKAS, XII. 8. — 
Už vietą New Yorko biržoje 
vienas stock-brokeris sumokė-

000 vertės briliantų. jo $185,000.

DIDELIS GAISRAS INDIA-
NOS MIESTELY

MARION, Ind., XII. 8. 
Gaisras sunaikino čia vieną 
dėlę 5 ir 10 centų departamen- 
tinę krautuvę ir keletą kitų na
mų. Nuostoliai siekia
400,000 dolerių. Daugiau kaip 
150 krautuvės tarnautojų nete
ko darbo.

di-

apie

RADO KĄ SAPNAVĘS

tOJRBS
Chicagai ir apielinkei federa- 

inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:
4

Daugiausiai apsiniaukę; ga
li ,būt sniego ar lietaus; nedi
delė temperatūros atmaina; 
vidutinis mainąsis vejas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 38Q F. b

Šiandie tsaulė teka 7r06, lei- 
. džiasi 4:19 valandą. Mėnuo lei* 
Idžiasi 8:59 vai. vakaro.

LEBANON, Pa., XII. 8. — 
Vietos pilietis John \Ventzel 
nuolatos sapnuodavo, kad jo 
namų rūsy yra palaidotas kū
nas. Pasiėmęs kastuvą jis nu
ėjo žiūrėti, ir ties laiptais at
kasė žmogaus griaučius.

DEGĄS LAIVAS ŠAUKIAS
PAGALBOS

SEATTLE, Wash., XII. 8.— 
Gauta bevleliniu pranešimas, 
kad jurose daga prekių garlai
vis West Kasson, gabenus ni
tratą. Laivas Šaukias pagal
bos.

KALĖDINIS PINIGU SIUNTIMAS
PRASIDĖJO

Šiuo patariame visiems Naujienų kos- 
’ tumeriams, kurie siunčia per Naujienas 

pinigus Lietuvon, kad jau yra laikas pra
dėti siųsti Kalėdines dovanas dabar. Nau
jienos patarnauja visiems Amerikos lietu
viams be skirtumo gyvenimo vietos ir siun
čiamos sumos.

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės i mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTĮEKA, 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.
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Visuomenės teismas džiovos bacilai
Teismas nuteisė džiovos bacilą 

ištremti iš Lietuvos

Kaltinamoji gyvena nesu
imta Kaune ir kitur. Specialis
tui parodymai ir statistikos da
viniai neužginčijamai įrodo, 
kad ši pasaulinė gyventoja, Lie
tuvoje nužudo kasmet 6,000 
žmonių ir sunkiai sužeidžia 
apie 40,000. Tuo budu ji pada
ro valstybei kasmet apie 10 
milijonų litų nuostolio.

Ji kaltinama Baudž. Statuto 
straipsniais, kurie numato 
bausmes už žmonių gyvybės 
atėmimų ir sunkius sužaloji
mus gyvybei pavojingus.

'Taip skambėjo kaltinamasis 
aktas džiovos bacilai, perskai
tytas visuomenės teisme š. m. 
spalių 19 d., kurį surengė drau
gijos kovai su džiova Kauno 
skyrius. Teisine pirmininkau
ja prof. S. Beliackinas, nariai 
— d-ras V. Tumėnienė ir d-ras 
M. Nasvytis. Publika prisieku
siais sprendėjais išrinko: prof, 
Naneviėių, d-rą Garmų, stud. 
V. Girdzijauskų, stud. Bočiuną 
ir mokyt. A. Janučionį.

laidyme nei kaltinamoji, nei 
liudininkaj nedalyvauja. lik 
pakviestas ekspertas d-ras Ma
tulevičius praneša, kas medici
nos mokslui yra žinoma apie 
džiovos bacilų.

Jau gilioj senovėj žmonės 
apie džiovų žinojo, pasako
ja ekspertas. Aristotelis ži
no net, kad džiova yra apkre
čiama. Bet toliau džiovos paži
nimas nepaslinko. Viduramžy 
taip pat ne ką naujų apie džio
vą sužinota ir tik XVII a. jos 
pažinimas pažengė. Tačiau lik
tai XIX a. pabaigoj ji pilnai pa
žinta, kada su tuberkulozu pra
dėta eksprrinuąj tinti ,įskie? 
pijus triušiui džiovos bacilas, 
jis susirgo. Aiškiai nustatyta 
buvo, kad džiova yra apkrečia
ma. 1X82 melai yra perversmo 
metai tuberkulozo istorijoj 
d-ras Kocbas pranešė apie jo 
susektą tuberkulozo bacilų.

Tuberkulozo bacila yra labai 
maža, įžiūrima per mikrosko
pą padidinus apie 1,090 kartų, 
šildoma iki 90 gyvena tik vie
ną. minutę, 50 60° karšty iš
lieka gyva apie 4 vai. Sausumo 
taip pat bijo, bet ne tiek, kiek 
šilimos. Nepaprastai bijo tuber
kulozo bacila saulės spindulių. 
Jei ji būna apsaugota nuo sau
lės spindulių ir išdžiūvimo Ji 
gali gyva palikti keletą melų.

Džiova gali apsikrėsli ir gy
vuliai, paukščiai, žuvys. Kai 
kurie mokslininkai, mano, kad 
gyvulių bacilos yra tos pačios 
giminės, kaip ir žmonių, tik 
prisitaikiusios naujiems šeimi
ninkams. Suaugusieji labai re
tai apsikrečia gyvulių bacila, ji 
pavojingiausia mažiems vai
kams.

Apsikrėsti džiova galima 
įvairiais budais. Paprasčiausias 
būdas — žmogus nuo žmogaus. 
Sergąs spiaudo džiovos bacilų 
ir sėja aplink apkrėtimų. Net 
kalbėdamas su mažučiais seilių 
lašeliais išspjauna gausybę ba
cilų; tie seilių lašeliai nuo/kal
bančio pasiekia iki 1 metro 
atstumo.

Džiova apsikrečia ir per odų 
(vilkligė). Apsikrečia ir per 
virškinamąjį kanalų, iš kur 
kraujo limfos keliais bacilos 
patenka ir j plaučius. Plaučiai 
labiausiai yra palinkę susirgti 
džiova. Iš visų džiovos apsirgi- 
mų #0*/ yra plaučių apsirgi- 
mų.

Veik visi žmonės apsikrečia 
džiovos bacilomis. Pradedant 
nuo 15 metų 90% visų žmonių 
yra apsikrėtę džiovos bacilo
mis, bet statistika rodo, kad iš 
tų apsikrėtusių suserga 13%.

Kad susirgtam džiova, reikia 
kad organizmas butų palinkęs 
j tų ligą. Aiškiausias palinki
mas yra jgimlac (džiova, kaipo 
liga, ainiams perduodama). Yru 

išrūdyta, kad vaikams molinos 
džiovininkės daro daug bloges
nės įtakos, negu tėvai. Susirgi
mui reikšmės turi amžius ir ly
tis: vyrų nuo džiovos miršta 
pusantro karto daugiau, negu 
moterų (tas aiškinama profesi
jos įtaka). Moterys turi ypa
čiai susirgti džiova nėštume. 
Visa eilė ligų padeda džiova 
susirgti: tymai, kokliušas, gri
pas. Nuliūdimas, baimė, susi
rūpinimas, alkoholizmas ir p.

tai vis faktoriai, didinantie
ji palinkimą susirgti.

Be galo didelės reikšmės tu
ri žmogaus socialinė padėtis ir 
pirmiausia profesija — darbas 
dulkėse,* tvankiame ore ir k.
nepaprastai padeda džiova su
sirgti. Kaidžių rinkėjai - tik- 

rugiapiutė džiovai.
Vieno autoriaus nuomone, 

džiovoj apsikrėtimas yra at- 
viikščiai proporcionalus uždar
bio didumui — juo mažesnis 
uždarbis, juo daugiau džiovos 
susirgimų.

Džiova dar vadinama yra bu
to liga, nes ja susirgimas daug 
pareina nuo buto. Dr. VI. Kai
riūkštis tvirtina,* kad Lietuvoj 
daugiausia džiova miršta so
džiuje, o tatai labiausiai parei
na nuo butų .Mityba taip pat 
turi didelės reikšmės.

Toliau ekspertas statistikos 
daviniais išrodo, kokias baise
nybes džiovos bacilos padaro. 
192.3 m. Vokietijoj iš 10,000 
žmonių džiova mirė 17 — tris 
kart daugiau .negu nuo kitų 
užkrečiamų ligų.

Kauno mieste 1921 m. iš 
10,0(M) gyventojų džiova mirė 
30 veik dvigubai didesnis 
mirtingumas, negu Vokietijoj. 
Viso mirė 1545 žmonės, iš jų 
200 nuo tuberkulozo. Tą patį 
sako ir d-ras Oželis apie džio
vos statistikų kariuomenėj. Vi
soj Lietuvoj nuo tuberkulozo 
miršta per metus apie 0,000 ir 
serga apie 10,000. Dr. Koganas 
tvirtina, kad didžiausias mir- 
’.ingumas esti pirmiausiais 5 
metais. Vaikai daugiausia mirš
ta nuo •tuberkulozinio smege
nų uždegimo. Kaune daugiau- 
ua džiova miršta Šančiuose ir 
Karmelituose, t. y. darbininkų 
apgyventuose rajonuose, ma
žiausia naujajam mieste, ži
noma, išskiriant kalėjimų. D-ras 
Šleževičienė, rinkdama statis
tikų vaikų tarpe, pastebėjo, 
kad didelės įtakos į džiovos su
sirgimus turi blogi Slabados 
gyvenamieji butai. Vaikų kiek
vienas apsikrečia susieidami su 
džiovininkais, o pavojingiausia 
aps i krėsti yra pirmaisiais am
žiaus metais.

Baigdamas ekspertas pabrė
žia, kad džiova padaro nepap
rastai daug žalos žmonių svei
katai ir gyvybei. Džiovos su
žalojimai yra labai sunkios rū
šies.

Teismo nariai pateikia kele
tu paklausimų, j kuriuos atsa
kius, žodį gauna valstybės gy
nėjas ,džiovos bacilos kaltinto
jas dr. L. Koganas.

Ar kalta bacila? stato 
klausimą d-ras L.' Koganas, — 
ir jei ji kalta, reikia padaryti 
r atatinkamos išvados.

Kovoti su džiovos bacilomis 
labai sunku. Bacila gyvena ap
link im» ir yra nuolatinis mu
sų gyvenimo palydovas. Gyve
na ji ne viena, bet tukslanciain 
ir milijonais. Papuolusi į musų 
organizmą, džiovos bacila dau
ginasi ir verčiasi nuolatiniu or
ganizmo griovimu. Ji veikia, 
kaip slaptas vagis, nes ir sjm?- 
ciabstas negali susekti susirgi
mo pradžios.

Bacila yra didžiausias vi
daus tvarkos priešas ir visuo
met pasinaudoja ekonominio 
gyvenimo suirimu ir skurdu, 
štai Vokietijoj prieš karų su 
džiova kova buvo sėkmingai 
išplėtota, prieš pat karą buvo 
pasiekta 15 mirtingumų iš 
10,000 gyventojų, bet užėjus

karui mirtingumas, nuolat 
kyla. Vokietijai susitvarkius ir 
įvedus pastovią valiutą, džiovos 
mirtingumas vėl mažėja.

Darbininkai du ir daugiau 
kartų miršta daugiau nuo džio
vos, negu turtingieji. Vadinas, 
džiova naikina tuos, ant kurių 
laikosi visa gamyba. Ar lietu
vių V. Kudirka ir rusų Čecho
vas ir Nadsonas nemirė nuo 
džiovos? Pažiūrėkit j citras ir 
pamatysit bąisiausią vaizdų. 
Džiovos bacila išnaikina tiek 
žmonių kasmet, kaip baisiausi 
karai.

Ji verta bausmes, skaudžiau
siais Baudž. Statuto straips
niais numatytos, baigia sa
vo kaltinimą dr. L. Koganas.

Po eksperto ir kaltintojo kal
bą, klausytojams kilo klausi
mas, kų gi gulės pasakyti ba
cilos gynėjas (advokatas) jos 
apgynimui. Regis, kaltė visai 
aiški. Bet bacilos gynėjas d-ras 
J. Venckumis savo uždavinį at
liko puikiai.

—Džiovos bacila kesmet pa
sauly užmuša ir sužeidžia tiek, 
kiek baisiausi karai. Bet ar tik
rai kalta bacila? klausia 
d-ras Vencktmas. Pasižiūrė
kim giliau ir pamatysim, kad 
žmogus ir bacila veda kova už 
būvį. Nešilti savy tuberkulozo 
bacila dar nereiškia būti tu
berkulozo ligoniu. Jei įdusau- 
jam džioVos bacilą, dar nereiš
kia, kad jau susergam, nes jei 
taip hutų, tai visi plaučių gy
dytojai butų džiovininkai.

Kodėl vieni suserga, kiti ne? 
Kas kaltas žmogus, ar baci
la? Gerai išlavintiems svei
kiems plaučiams- tuberkulozo 
bacila ne ka reiškia. Bet kada 
žmogus nualina savo organiz
mų, jis tampa skaniausias bu
ciloms maistas. Bacila ne tik 
nežudo stiprių žmogaus orga
nizmų, bet dar padeda kovoti 
su džiova, nes auklėja žmo
guje atsparumo imunitetą.

Kas kaltas Jei žmogus kas
dien savo gyvybę malte mala, 
ar bacila kalta, kad žmogus 
per savo neišmanymą organiz- supratimu

[ĮTEIKSITE
SMAGUMĄ

NAUJIENAS

Savo giminėms Lietuvoje 
siųsdami jiems pinigus

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Pilniausias saugumas ir 
greitas išmokėjimas

mą silpnina? Vienas gramas 
higienos svarbesnis už centne
rį vaistų — štai ką visuome
nė turi suprasti. Išeikit į gra
žiausias Kauno apylinkes, ar 
rasit ten musų inteligentus be
kvėpuojančius tyru oru? Toli 
gražu ne jie vaikščioja su
sigrūdę dulkėtoj Laisvės Alė
joj. Pasižiūrėkit į anglus: atli
kę laisvų valandėlę jie skuba 
į tyrų orų ir štai kodėl angluo
se yra mažiausias mirtingumas 
nuo džiovos. Nešvarų vandenį 
jau išmokom išlieti, bet dar ne
mokam išlieti nešvarų orą.

() alkoholis? Įrodyta, kad di
desnė pusė, džiovininkų suser
ga nuo alkoholio. * Girtuokliai 
krinta nuo džiovos, kaip mui 
sės, geriausi džiovos agentai — 
smuklės. Žmonės geria, kad 
sušiltų* geria sušilę, kad atvės
tų: geria kada snaudulys pra
deda imti, geria ir kada nemi
ga kankina; geria vestuvėse, 
krik.štynosę ir pakasynose —į 
visur biaurus pasityčiojimas iš 
savo sveikatos! Argi bacila čia 
kalta?

Priešingai, bacila yra žmo
gaus sveikatos kontrolierius: 
kur tik žmogus nusikalsta , sa
vo sveikatai, džiovos bacila 
tuoj duoda save pažinti. Už 
kiekvienų sveikatai nusikaltimų 
bacila organizme stato tašką!

Patys žmonės kalti. Neišmar 
nymas visų nelaimių priežas
tis. Todėl reikia, kad visuo
menė pažintų savo priešų. 'Tą 
susipratimą skleidžia draugija 
kovai su džiova, kuri reikalau
ja: iš valstybės—1 miliono li
tų, iš savivaldybių —500,000 li
tų ir iš kiekvieno visuomenės 
nario po vieną litų.

Abiejų pusių kalboms pasi- 
hąiigtkS, teismo pirmihinkas 
prof. S. Beliackinas formuluo
ja prisiekusiems sprendėjams 
klausimus ir savo sumanioj ir 
įdomoij tolimesnėj kalboj nu
šviečia tokio teismo reikšmę.

Prof. S. Beliackinis stato 
klausimą, ar galima teisti ne 
žmogų, bet gyvulį? Šių dienų 

teisės subjektas yra 
„ ............ ... - 

žmogus, todąi* gyvuliai nugali 
būti teitiaml net senovėj ir 
žm<w*, ir gyvulius lygiai tei
sė. štai kartą Prancūzijoj bu
vo įbėgusi į bažnyčių beždžionė, 
kur ji negerai pasielgė. Teis
mas už tai beždžionę nuteisė 
mirtin. Dabar viešpatauja ki
toks supratimas, ir jeigu šian
die teisiam džiovos bacilų, tai 
šis teismas yra visuomenės — 
teisia reiškinius ir pačių vi
suomenę, kiek ji dalyvąuja tuo
se reiškiniuose.

Bacilos gynėjas tvirtina, kad 
bacila esanti naudinga, nes 
verčianti žmogų būti atsarges
niu. Bet ir paprastas vagis 
verčia būt žmogų atsargesniu, 
bet ar jis naudingas?

Gynėjas kalbėjo, kad norma
liose sąlygose džiovos bacilos 
nepavojingos, kad todėl reikia 
gerai rėdytis, valgyli, geruose 
butuose gyventi. Tikrai tai]), 
bet pažiūrėkim aplinkui ir pa
matysim, kad daugelis' neturi 
kuo apsirėdyti, ką pavalgyti ir 
kur apsigyventi. Štai kuo dar 
privalom pasirūpinti!

Baigus kalbėti prof. S. Be- 
liackinui, daroma pertrauka, 
kurios metu prisiekusieji spren
dėjai tariasi dėl jiems pastaty
to klausimo; ar džiovos bacila 
kalta, jei tai]), ar verta pasi
gailėjimo?

Po trumpos pertraukos pri
siekusieji sprendėjai paskelbia 
savo nuomonę:

—Taip, džiovos bacila kalta, 
bet verta pasigailėjimo.

Teismo pirmininkas pritaikęs 
atatinkamus B. St. paragrafus 
paskelbia, kad džiovos bacila 
nuteista 10 metų grasos kalė
jimo, bet kalėjime ši bacila pa
vojinga laikyti, nes ir taip ka

lėjimuose jos lizdas, lodei ka
lėjimo bausmę pakeičia ištrė
mimu iš Lietuvos. O prisieku
siųjų sprendėjų nutariama, kad 
bacila vis dėlto verta pasigai
lėjimo, reikia suprasti, kad di
delė kaltės dalis tenka pačiai 
visuomenei ir todėl pirmutinė 
visuomenei “bausmė” — įstoti 
nariais į draugijų kovai su džio
va. Dėbė.
- [‘‘L.’’]

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
SVENCiy IR VISADOS

Didelis pasirinkimas au
ksiniu daiktų laikrodėlių, 
deimantų, pianų, radio, 
phonografų, rakandų, už 
žemiausių kainų it ant 
išmokėjimų.

i JOS. F. BUDRIK 
' Pianų Krautuvė 

3417-21 So. Halsted St.
Chicago 

Tel. Boulevard 4705 j

Pearl Queen
CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo 
ta ir vartota geriausių kon

vertinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Parsiųskite musų 
katalogą dykai

Vitak - Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, Iii.
V. į - '

ŽEMOS OENTISTERI 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.

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 Roosevelt 7943

Ofiso valandos nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro

Darbas garantuojamas 
20 metų

New Method Dentists
2028 So. Halsted St.

Prieš Klein krautuvę 
k I ■ I I ■ ■ ■■ ■ *

Night and Morning to kt.p 
thctn Clcan, Clear and Hcalthy 

Write įor Free “Fye Čarc” 
or *‘Eye Beturty” Book

MuriaeCo.,Dept.ll. S.,9 E. OhmH .(hivC
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Keletą namu dėl greito pardavimo 
Kaina tiktai $12,650.00

Lengvi išmokėjimai i mažas jmokėjimas 
Del platesniu informacijų kreipkitės arba rašykit:

W.HAYDENBELL
Klauskit Ed. Bakševičius

Manuger
4336 So. Kedzie Avenue

Telefonas Lalayette 8600

kuo- 
mo-

A. L. T. Sandaros 35 
pos lietuviu kalbos vaikų 
kyklėlės naudai dėkavončs die
noje, lapkr. 25 d., Lietuvių svc 

buvo suruoštas pro- 
ir šokiai. Programas 

po pietų, 
vaizdas, 
Edvigs.

Gliebiutė 
kvailiu, 

>. Luciji 
‘Rudenį”.

eilė.
Ona Me 
apie bo 
A. Glie 
solo. 1(

Dabar Yra
LaiRas

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

Visa ką jums reikia daryj, tai nueiti į Naujienų 
Raštinę ir per tos raštinės patarnavimą pasiųsti pi
nigus. Už keletos dienų po pasiuntimo jums prasi
deda nuošimčiai ir už ketvertos savaičių gaunate 
musų banko Liudymą. Už metų pinigai gražinami 
atgal su 9' <.

Del indėlių ir informacijų kreipkitės:

NAUJIENOS
173!) So. Halsted St., Chicago, III

LIETUVOS KOPERAGIJOS BANKAS
Centras visų Lietuvos koperatyvų 

KAUNAS — LIETUVA

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ....................................   $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..............      $3.00
šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos Žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 

. ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ..............   50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .......   $7-00
LIETUVIŲ KAINOS RAŠYBA ......................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................-.......................................  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$1.50

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Garsinkites NAUJIENOSE

gramai: 
pradėta pildyti 4 v. 
Sekantis: 1. Motinos 
atliko Vanda Jociutė. 
Mikulskytė. 2. Rožė 
skaitė apie du broliu 
o trečią be proto, 
čiaputė deklamavo
I. Adelė Gliebiutė išpildė atle 
liką. 5. Lieonas žičkus. Stasys 
Gliebas kumščiavusi tris raun
dus. 6. V. Jociutė piano šok 
7. Amilija Mikulskytė, 
Gaidys ir Pupos. 8. 
džiuviutė sakė pasaką 
bos pabertas pupas. 9. 
biutė, “Lakštingalėle,” 
S. Gliebas deklamavo
II. Antanas Gliebas — Vilka: 
vijo voveraitę, solo. 12. Stasy: 
Liulevičius sakė eiles “Būvi 
šalta. 13. L. žičkus eiles — 
žioplys iš Naujienų. 11. —Ele 
na žičkiutė, Ona Mcdžiuviut 
ir Marė Liulevičiutė, trio “Ka
da noriu verkiu”. 15. Mokyklė
lės mergaičių grupė — “žąse
lė”. 16. Vaikų gnipė — Pypkė 
17. Visi mokiniai — “Aš Vai 
kinkas 
kalina

ir “Gaidys”. 18. Mi- 
Petkiutė ir Ignas Pet- 
duetas smuiką ii plano.

užbaigos mokyklėlėj 
aiškino mokyklėlės rei 

Visas programas iš
mokimų, išskirtus vie- 

l’o pro 
iki vėlu

mui šokta vien lietuviškai 
Ačiū muzikantui Pranui Vasi
liauskui, kuris dykai visą va
karą tarnavo. Dėkingi esame 
ir visai dalyvavusiai publikai 
už suteiktą mokyklėlei paramą 
— pelno Atmokė
jus pirmiaus padarytas išlai
das vadovėlių pirkimo ir kitas, 
lieka mokyklėlės ižde $10.40.

Lapkričio 27 d., po pamokų, 
mokiniai išsirinko valdybą iš 
šių: pirmininke Elena Žičkiii- 
tė, protokolų raštininkės, Ma
rė Liulevičiutė ir Ona GliebiU- 
tė, turtų raštininkas 
Liulevičius, iždą globos M. Kas
paraitis, mokyklėles 
Tvarkos pri dabotoja 
Gliebiutė.

Ant

kalus.
pildytas
šnią p-lę M. Petkiutę.
gramo tęsėsi šokiai

vien

Stasys

vedėjas.
Rože

Lietuvių kalbos mokiniai ma
no imti mokintis maža scenos 
veikalą ir išmokus 
noje po Kalėdų, 
tvirtai finansais 
buvusiu vakarėliu,
mano prieš pat Kalėdas ruošti 
eglaitės vakarėli ir laukti ge
rojo senelio su dovanų maišu.

....—M. Kasparaitis.

statyti sce-
Mokyklele 

sustiprinta 
Mokiniai

Carnegie, Pa.
Bolševiku “vyskupo” Pruseikos 

“misijos“

.'hi/.i i h i,i u>i ilgiu ius bolševi
kiškas misijas nuėjau ir aš, 
kad ir mane sustiprintų bolše
vikiškoje dvasioje tas garsusis 
bolševikų vyskupas. Maniau, 
kad ta mus svetainiukė bus’ 
kimšte prikimšta, ale įėjus Į 
svetainę žiūriu, kurna šiurmai- 
tienė, aš ir da dvi moterys, oi 
š vyrų, 
yienuolikn 
šliaukus 
‘draugas” 
maimina, 
ideda, su 
iek mažai parapijom) lesusi- 
inko ant tokių svarbių Pru- 
eikos “misijų” ir pristato 

mums “vyskupą” Pruseika. Na, 
Pruseika ir pradėjo savo misi
ąs. Prnųausia nuo laikytų sa- 
7o misijų kitose vietose šioje) 
pielinkėje. Pas 

dtose vietose, 
nisijas, visur 
'ės, negu čionai Carnegie 
š 60 narių tik liek 
\o, tai girdi turbut 
•>as jumis negerai.

Man rodos, kad 
Ulinis gerai, tik kad 

mus* bolševikiškos vieros para- 
nijonų jau pradeda pamesti, 
bolševikišką vierą ir visai ne-: 
įaisyti jokių bolševikiškų nrisi-( 
U- 
/ied 
tus, 
nėr 
40” 
yti

GYVENIMAS
^Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Bouievard 3669

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- 
kit ir nerašykit savo 

giminėms

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

aš ir da dvi moterys, 
tai suskaičiau či<

su pačiu Pruseika. 
apie valandą laikoj
J. Gataveckas ap- 

kad jau misijos pra- 
apgailestavimu, kad

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

Į metus išeis 12 knygų

l’el. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
<228 W. 38th Street, Chicago, III.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

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

Optemestrist
Ttl. Bouievard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

vietose
k Pruseikosj 
kur jis laike 

buvo sėkmingoj 
kad 

tesusirin-l 
kas uortį

viskas sn
dauguma

Nors da bolševikišką “spa- 
nę“ ir atliekam syki Į me
tile ir tai per prievartą ir 
didelį rūpesti mus “drau- 
Gatavėcko turim apsiva- 

nuo lx)lševikiškų griekų.
'Poliaus “vyskupas” Prusei

ka pagyrė APLA, kad tai esan- 
’i geriausia draugija pasauly. 
Bet apie posmertinę ir pašaipi} 
iis nekalbėsiąs, ba jis mažai 
žinąs apie tokius dalykus, tik 
iis žinąs, kad APLA 
“darbininkiška” ir 
“Laisvę“ už organą.
>r SLA., kaipo didžiausią ir tur
tingiausią lietuvių organizaciją 
ir liepė APLA darbuotojams 
imti pavyzdį iš SLA. Paskui 
nušoko į Lietuvą, į Anglija, į 
Meksiką, į Braziliją, žodžiu 
sakant apsuko visą pasauli, tik 
Rusiją mažiausia kliudė.

Tai tuo ii* pasibaigė pas mus 
’os Pruseikos iiuftij os.

v , ' . — Ramutė.

esanti 
turinti 
Pagyrė

ietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS .
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Bouievard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

kJSJRCEUONIS
A D V O K A i. ' «

■ Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo (9:30 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
tljns vhunre teismuose. — Ab
straktai. •— Ingai jojimai. — Pas
kola pinigų 1 it 2 morgičiams.

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMU

Vartoki! be jokios Baimės 
kain Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington Št. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearhron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

<H 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Te»v^.y-'T‘e RooHevclt 9090

Namų Telei\.£S" Kepublic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

K

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 531 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S'. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. |j 
ryto iki 2 vai. po piet.

■ ■■U ■■ I»| ■N.IJ .1'1 !!■—■_ L-- .±—LigM

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Lapkričio 3 d., APLA 3-čios 
kuopos svetainėje vyriausias 
bolševikų “vyskupas” laikė me
tines savo misijas ir tai dėkui 
ponui dievui ir visiems šven- 
tiemsiems, kad mes turime to
kį ščyrą bolševiką, kaip kad 
Joną Gatavecką, kuris netik 
kasmet pasirūpina surengti 
API-A <3-čios kuopos nariams 
ir narėms bolševikišką “spa- 
viednę”, ale neužmiršta patrauk 
ti ir t , 
“vyskupą” Pruseiką, kad su
stiprintų mus bolševikiškoj dva
sioj.

Kitais metai būdavo partrau
kiamas “vyskupas“ Pruseika po 
bolševikiškų draugijų vardais, o 24 ir 100. 
šiemet, J. Gataveckui užėmus 
APLA centro sekretoriaus vie
tą, tai jau APLA vardu buvo 
užorderiuotas “vyskupas” Pru
seika. Mat, API-A kasoje da 
randasi pinigų ir yra iš ko ap
mokėti “vyskupui“ už misijas, 
o tos bolševikiškom draugijos 
juk jau yra subankrutavusios 
ir jau gal nebūt galėjusios par-

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

Galvos skaud.
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Slogų 
Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

patį didžiausį bolševikų ' Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer“ pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1
M 
M

H 
M 
H 
H 
H

M

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

1850 W. North Avė.
Tol. Brnnswick 9393 

CHICAGO, ILL.

M
M
►I

H

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai juaktika 
vusi Pennsyl- 
vanijoa ligon 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kalviose moti 
rims ir mergi 
noms, kreipk 
tčs, o rasite p> 
gelbą.

Valandos nb
8 ryto iki 2 p< 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

i ?

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C. 
AKUŠERKA 

3252 So. Halsted St.

8 vakaro. Kitu lai*

ku pagal sutkrtį.

Viršuje
State

Moterys

uos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

Univeraa!
Bank

ir rnerg)

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor of Optics

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

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0034

OR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nėdėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

‘-r DR. HERZMAN «
- 1S RUSUOS-

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

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

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

n nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

8110. Nakų
South ' bore 2288
Bouievard 4186

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

Telefonai:

Ofiso Tel. Bouievard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

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

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

1 DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

I Ofisas
t 4729 So. Ashland Ave^ 2 labas 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų *v 
Vaikų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonus Canal 1912 
Naktini* Tel. Fairfax 83M
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Naujienos tina kasdien, liskiriant 

sekmadienius. Lėidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted $L, Chicago, 
pi — Telefoaasi Roosavrtt 8690,

tu, kgd vėliau Austrijos valdžia pateko į 
$8.oo|klerikalų (“krikščioniškų socialų“) rankas, jos kariuo

menė iki šiol pasiliko ištikima respublikai ir socializmo 
idėjai. Nors klerikaliniai karo ministeriai daro visokių 
kombinacijų, kad prikimšus armijų atžagareiviškais ele
mentais, bet kiekvienam metiniam kareivių tarybų kon
grese socialistai esti didelėje daugumoje.

2.00
1.60

.76

fe
gazoliną. Prieš keletą savaičių 
prof. Bergius apie savo išradi
mą Pittsburghe padarė prane
šimą. Vadinasi, apie gazolino 
badą yra nesąmonė kalbėti, z

Nėra taip moga ir su aliejaus 
ištekliais. Prieš porą dienų Dr. 
Guslav Egloff pareiškė, jog 
žemėj esančio aliejaus išteks 
kokiems 250 metų. Dr. Egloff’o 
žodis aliejaus* klausimu daug 
reiškia. Jis yra žymus chemi
kas ir stambus autoritetas alie
jaus gamybos klausime.

Kuomet kalbama apie alie
jaus badą, paprastai turima gal
voj gazolinas. Mineralinis alie
jus yra kelių chemiškų junginių 
mišinys: gazolino, kerosi no ir 
1.1. Gazolinas yra lengviausias 
ir išgaruoja prie žemesnės tem
peratūros, negu kili junginiai. 
Distiliacijos pagalba gazolinas 
galima iš aliejaus išskirti. Alie
jus įkaitinama iki tokio laips
nio, kuomet gazolinas pradeda 
garais virsti. Po to gazolino 
garai surenkama į tam tikrus 
prietaisus ir ten atšaldoma. 
Tas procesas ir vadinama disti
liacija. Gazolino mineralinia
me aliejuje tebūdavo tik 11%.

Prieš keletą metų Dr. Bur- 
ton, Indiana Standard Oil kom
panijos prezidentas, surado 
taip vadinamą “cracking” sis
temą. Pagalba šilimos ir dide
lio slėgimo sunkesni aliejaus 
(ypač žibalo) atomai suskaldo
ma į gazolino atomus. Tai žy
miai prisidėjo . prie gazolino 
kiekio padidimno. 1917 m. iš 
aliejaus buvo gaunama 21% 
gazolino, o šiais metais tas 
nuošimtis pašoko iki 36. Yra 
davinių manyti, kad 1928 m. 
iš aliejaus bačkos bus pagami
nama 21 galonas, arba 50%, 
gazolino. Iš to pati savaime 
išteka išvada, jog Amerika ga
lės* apsieiti ir su mažesniu alie
jaus kiekiu, jeigu iš to aliejaus 
bus galima pagaminti daugiau 
gazolino, negu pirma.

Reikia taipgi neužmiršti, jog 
toli gražu ne visi aliejaus re
sursai tėra žinomi. Nėra gali
mybės tikrai pasakyti, kur 
randasi aliejaus, o kur ne. Kar
tais geologams atrodo, jog toj 
ar kitoj vietoj turėtų būti alie
jaus, o kuomet gręžiama šuli
nys, tai nieko nerandama. Tu
rint galvoj tą faktą, jog šuli
nio išgręžimas atsieina nuo 30,- 
(XX) iki 100,000 dolerių, lengva 
suprasti, kad aliejaus kompani
jos gerokai pagalvoja pirm ne
gu pradeda šulinį gręžt. Bet ne
žiūrint ir to atsargumo, 27 šu
liniai iš 109 pasilaiko “sausi“. 
Tuo tarpu kartais aliejaus už
tinkama ten, kur jo nesitikima. 
Ateityj, nėra abejonės, bus la
biau patobulinti budai kaip pa
žinti, kur randasi aliejai. () tai 
duos galimybės surasti naujus 
aliejaus laukus. \

Taip dalykams esant auto
mobilistams ir kitiems gazoli
no vartotojams didelio pavojaus 
artimoj ateityj nesimato. Aiar- 
mistų skleidžiami gandai, jog 
neužilgo galonui gazolino rei
kės mokėti vienas doleris, ne
turi rimto pagrindo.—K. A.

nį, nes dėl bendros krašto tvar
kos žydai Londone esą priver ki 
dirbti ir šeštadieniais.

“MADOS

NUSTOKIT SKŲSTIES
Kas Enk savo kosulio ir vartokit 
Severa’s Cough Balsam. Skaitykit 
ką Mr. J. Sedzinski, Aberdeen, Wis., 
mano apie tai. “Po bandymo dau
gelio visokių nuo kosulio gyduolių 
ir negaudamas palengvinimo, aš nu
sipirkau butelj Severa’s Cough Bal
sam ir mano sunkus kosėjimas pra
nyko j keletą dienų”. — Nei vienas 
neturėtų skųsties link kosulio ir ger
klės parpomo kuomet Severa’s Cough 
Balsam gaunamas tokia pigia kaina 
kaip 25c ir 50c už butelj. Pas visus 
aptiekorius. W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa.

Chicago jo per neiioto j us:
Viena kopija —...........~
Savaitei ••••••••
Minėsiu!----- ------ —

Suvienytose Valstijos^, ne Chicagoje,

$7.06 
8.50 
1.75 
1.26
•761 kad armija gali atsisakyt klausyt valdžios, kuri lieptų 

jai šauti j darbininkus. Jiems tinka geriau, kad armija 
Metama -..................... $8.00 |yra tokia, kaip dabar — paklusnus įrankis monarchijai

....... — į“ atsidavusių generolų rankose.
Pinigus reikia siųsti įaito Money Vadovaudamiesi savo egoistiniais sumetimais, Vokie- 

ordariu kartu su uisakymu. .. • a* ... . - x i j j i x • • i1 tijos atžagareiviai nepaiso ne to, kad dėl tos armijos kra
štui tenka kentėti nuolatinių pažeminimų ir skaudžių ma
terialių smūgių iš kitų Europos valstybių pusės. Toks vi
suomet yra atžagareivių “patriotizmas!”

paltui 
Metanui ________
Pusei metų _........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur uiaieniuoaei 
(Atpiginta)

VOKIETIJOS APSIGINKLAVIMAS

KARINĖS “PATRIOTIŠKOS” DRAUGIJOS

ATŽAGAREIVIŲ KONTROLIUOJAMA 
KRAŠTO APSAUGA

SOCIALDEMOKRATAI REIKALAUJA
PERTVARKYT ARMIJĄ

SOCIALISTINĖ ARMIJA AUSTRIJOJE

18c
75c

Taigi Vokietijos atžagareiviai bijosi, kad nepasida
rytų tokia pat, kaip Austrijos, ir Vokietijos kariuomenė. 
Jiems šiurpuliai eina per nugarų, kuomet jie pagalvoja,

rniiriimTirmiTixiiriYYXiiimxxxxxxnmiimm

5
4i Apie Įvairius Dalykus
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Kiek pagaminama ir 
kiek suvartojama mi

neralinio aliejaus?

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciall- 

ikumas.
3315 South
Halsted St.

Tol. Yardg 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Vokietijos apsiginklavimo klausimas šiandie yra 
opiausias punktas tarptautiniuose Europos santykiuose.

Santarvės valstybės sako, kad Vokietija iki šiol dar 
neišpildžiusi Versalės sutarties reikalavimų. Nors viešai 
ji nusiginklavusi, bet slaptai ji dar vis esanti pasirengu
si kariauti. Slaptų Vokietijos armijų sudarančias įvairios 
“patriotinės” draugijos, kurių nariai susidedu iš karo ve
teranų ir šiaip jaunuolių, pasiryžusių lavintis karo ama
te, kad reikalui atėjus butų galima šu ginklais rankose 
padėti “tėvynei”.

Paryžiaus ir Londono valdžios-tvirtina, kad ir ofi- 
cialė Vokietijos armija, “reichswehr” (krašto apsauga), 
esanti taip suorganizuota, jogei trumpu laiku ji galinti 
pavirsti milžiniška karo pajėga. Santarvės diplomatai sa
ko dar, kad Vokietija slaptai gaminantis ir amunicijų bu
simam karui — būtent, Kruppo dirbtuvėse, kurios tuo 
tikslu tyčia atidariusios savo skyrius Rusijoje, nes Vo
kietijos teritorijoje ginklų gamyba yra po Santarvės val
džių kontrole.

Prekybos departamento komisi
jų raportai.— Aliejaus gamy
ba mažėja, o vartojimas di
dėja.— Ar reikės galonui ga
zolino vienas doleris mokėti? 
—Darytinię gazolino išradi
mas.— Kiek gazolino iš alie
jaus buvo gaunama seniau ir 
kiek jo gaunama dabar? — 
Ar netolimoj ateity pritruks 
gazolino?

Aliejus yra vienas svarbiau
sių gamtiškų resursų pasaulyj, 
be kurio šiandien nebūtų gali
ma apsieiti. Jo atradimas davė 
galimybės sukurti milžiniškas 
pramones.

Visai tad natūralu, jog 
dai apie tai, kad trumpoj 
tyj pritruks mineralinio

šituose Vokietijos priešų kaltinimuose yra, be abejo
nės, tiesos. Francija, Anglija ir Belgija per savo slaptus 
agentus gerai žino vokiečių sekretus, ir tai yra svarbiau
sia priežastis dėl ko Santarvės valdžios Iki šiol atsisako 
ištraukti okupacijos armijų iš Reino provincijos.

Bet kartu yra faktas, kad didelė dauguma Vokieti
jos žmonių yra priešingi karui. Aukščiaus paminėtosios 
“patriotinės” organizacijos, kurioms vadovauja daugu
moje karininkai, yra įkyrėjusios žmonėms iki gyvo kau
lo. Jos dalyvauja visokiuose reakcininkų judėjimuose ir, 
kaip nesenai parodė sensacingos bylos teismuose, jų na
riai užsiima net politinių žudynių rengimu! Tose organi
zacijose viešpatauja aitri monarchizmo dvasia ir neapy
kanta prieš respublikų.

Visuomenės spaudžiama, valdžia buvo priversta pra
dėt jas imti į nagų.

nėra be 
Mes žinome, jog že- 
tik tam tikras alie- 

Ir juo daugiau iš 
išguliname aliejaus, 
jo ten bepasilieka.

kiek 
dar

nuo-

Per keletu paskutinių mėnesių tečiaus prasidėjo Vo
kietijoje ir smarki kova prieš oficialės kariuomenės vado
vybę. Reikalaujama, kad ji butų pertvarkyta ir kad tuo 
budu butų panaikintas tas pretekstas, kuriuo pasiremda
mos Santarvės valdžios dar vis elgiasi su Vokietija, kaip 
su prasikaltėliu*.

Tos kovos rezultate jau buvo prispirtas pasitrauk
ti buvęs per eilę metų generalio štabo viršininku gen. von 
Seeckt. Dabar daroma dar griežtesnis žinksnis: Vokieti
jos socialdemokratai šiomis dienomis iškėlė reikalavimų, 
kad rekrutų ėmimas butų kontroliuojamas parlamento 
komisijos, o ne karinės vyriausybės. Šituo keliu manoma 
užbėgti už akių tam blogumui, kuris pasireiškia dabar, 
kuomet generolai ima į kariuomenę beveik išimtinai at
sidavusius monarchijai žmones.

spauda pakele didžiausių triukšmų. “Koelsnische Zei- 
tung”, stambiojo Reino provincijos kapitalo organas, sa- 
ko, pavyzdžiui, kad toks planas, kokį siūlo socialdemokra- 
tai, kariuomenę galutinai “sudemoralizuotų”. Ji, girdi, 
pavirstų tuo, kuo esu pavirtusios Austrijos karo pajėgos 
— socialistų įrankiu!

Austrijoje, iš tiesų, armija yra socialistų rankose. 
Tai yra vienintelė tokia šalis visame pasaulyje.

Naujoji Austrijos kariuomenė, mat, buvo sudaryta 
revoliucijas mętu, tuoj po mpnarchijos nuvertimo. Socia
listai tuomet buvo valdžioje, ir 4 kariuomenę buvo pri
imami tiktai ištikimi respublikos šalininkai; o tokių mil
žiniška dauguma Austrijoje yra socialdemokratai. į Aus
trijos respublikos konstitucijų, be to, buvo įrašytas įsta
tymas apie kareivių tarybas.

gan- 
atei- 
alie- 

jaus, atkreipia kiekvieno dėme
sį. Pliki faktai g 
mus, jog tie gandai 
pagrindo, 
mej randasi 
jaus kiekis.
žemės mes 
tuo mažiau
Taip dalykams esant visas klau 
jimas susiveda prie to, 
daug mineralinio aliejaus 
randasi žemėj?

Šiame klausime žinovų 
monės žymiai skiriasi,
penketą metų atgal prekybos 
departamento komisija, kuri 
susidėjo iš geologų ir aliejaus 
pramonės žinovų, paskelbė la
bai pesimistišką raportą. Girdi, 
jeigu aliejaus vartojimas laips
niškai didės, tai jo išteks tik 
dvylikai metų. Praeitais me
tais buvo vėl. paskirta komisi
ja, kurios raportas nepasižymi 
optimizmu. Sulig to raporto, 
aliejaus išteksią kokiems dvi
dešimt penkeriems metams.

Daugiau to, raporte sakoma, 
jog šių metų pirmuoju pusme
čiu daugiau išgręžta aliejaus 
šulinių, negu tuo pačiu laiku 
praeitais metais, vienok alie
jaus gauta mažiau. Statistikos 
duomenys jodo, jog aliejaus da
bar suvartojama daugiau, ne
gu jo pagaminama. Žemiau 
paduotoj lentelėj parodoma 
kiek ir kuriais metais buvo pa
gaminta ir suvartota aliejaus 
Jungtinėse Valstijose. Prie 
pagaminto aliejaus priskaitoma 
ne tiktai tas, kuris buvo gau
tus iš Amerikos aliejaus laukų, 
bet ir tas, kuris importuota iš 
kitų šalių.

Pagaminta milio- 
ną 

m. .

šiek tiek pavartoti ir atsargai 
padėtą aliejų. Begiu septynių 
metų susidarė 385,000,000 bač
kų atsargos aliejaus, šiais me
tais iš to kiekio teks paimti 
90,000,000 bačk ų. Bendrui 
imant, aliejaus vartojimas kas 
metai didėja 9%. Turint tatai 
galvoj, galima maždaug spėti, 
jog sekamais metais iš atsar
gos teks paimti apie 190,000,- 
000 bačkų aliejaus, nes numa
toma, kad tais metais bus su
vartota apie 940,000,000 bačkų.

Susidaro gan kebli padėtis: 
aliejaus pagaminama mažiau, o 
tuo tarpu jo vartojimas nuolat 
didėja. Aišku, kad tokiomis 
sąlygomis netruks ilgai, kai 
atsargos sandėliai ištuštės. O 
juk kiekvienas supranta, kad 
tai butų tikra katastrofa, šian
dien Amerikoj randasi 20,000,- 
900 automobilių, autobusų ir 
kitokių motorinių nežimų, ku
rie negali be gazolino (gazo
linas gi gauna/na iš mineralinio 
aliejaus) apsieiti.

Ar pasaulis gali trumpoj at
eityj tokios nelaimės susilauk
ti? Prekybos departamento ty
rinėjimo“ komisija atsako tei
giamai. Kaip matote, ji net lai
ką nustato: girdi, esamo žemėj 
aliejaus išteks tik dvidešimt 
penkeriems metams. O tada ir 
vieną dolerį galonui 
nebebus galima gauti

Prof. Lewis, 
Massachusetls 
Instituto chemijos 
to vedėjas, sako, 
mas, kad galonui 
mokama vienas 
stačiog juokingas, 'lokio dalyko 
esą niekuomet nebus. Moksli
ninkai suras būdą, kaip išveng
ti aliejaus bado. Vos spėjo 
praeiti keli mėnesiai po to pa
reiškimo, kaip laikraščiai pra
nešė, jog net trys Europos mok
slininkai surado būdą, kaip iš 
anglies pagaminti savo rųšies

2903. Labai patogi suknelė musų 
jaunoms panelėms. Patogi mokykloj 
dėvėti ir namie. Gerai išrodyt? iš 
sunkesnes materijos arba aksomo. 
Apačioj'sukneles galima sudėvėti se
nas nuo vasaros likusias bluzkas.

Sukirptos mieros 10, 12, 14 ir 16 
metų amžiaus, 12 metų mergaitei rei
kia 2Ms yardo 40 colių materijos ir % 
yardo skirtingos materijos dėl apy
kakles.

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

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

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

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.

OR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

1919
1920
1921
1922
1923

Suvartota 
bačkų mil, bačkų 
........ 432......427 
....... 551.......... 520
.... 600...........519

.. 693..........593

.. 808.. 
.. 831.. 
.. 790.
1926 m.

.780 
.806 
.880

yra tikuz
Lentelė parodo, jog

1925 ’’
1926
Skaičiai 

apytikriai,
šiais metais pirmą kartą alie
jaus gamybos istorijoj aliejaus 
bus pagaminta mažiau, negu 
suvartota. Vadinasi, reikės

mokant, 
gazolino, 

pagarsėjusio 
Technologijos 

deparlamen- 
jog tvirtini- 
gazolino bus 
doleris, yra

tPacific, antį Atlantic Photo]
William B. Fiench, kurį nori

ma sugrąžinti j Franci ją ir pa
traukti atsakomybėn už išmai
nymą netikro čekio sumai $3,- 
500. French paeina iš labai 

»turtingos New Yorko šeimos.

Įvairenybės
Rusijoj daugiau turkų 

kaip Turkijoj
Turkologų kongresas Kon

stantinopoly nustatė, kad dau
giausia turkų gyvena Sovietų 
Rusijoje, būtent 20 milionų, o 
TurkijtM bėj o tik 1 Ci mi-
lionų. 

• M* II —ei»ii H|I^ ĮI

A m u ndseno kelionė 
f abu ašigaliu

žinomas šiaurės ašigalių ty
rinėtojas Amundsenas savo di
rižabliu “Norge“, kuriuo pava
sarį keliavo į šiaurės ašigalį, 
ruošiasi keliauti aplink pasaulį 
per abu ašigalius.

Londono žydui švęs .kar
tu su visais

Londono žydai nutarė švęs
ti vieloje šeštadiepio sekmadie-

Naujienos Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ....... .....
Mieros ............... per krutinę
...............k.............................................. ... .................... . .............

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

I (Miestas ir valst.)

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 

J Skaityk Naujienas.

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 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, 1LL.

y

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
k.,.. , ------------------ „.„y

DR. MARGERISi

3327 So. Halsted* Street 
Tel. Boulevard 8483 

Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 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 1 J 5 nuo 9 ikt II vai. ryte; Ka/anao3 | nuo g va|< vaĮ.are

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th 81.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki B vul. vuk. JSTotlčl ioinia nuo

8 iki 2 vai. po pietif

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■ ■■X--- - ------------------'

a-------------------------------- —------------------------- ------------

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—<1 dieną; 6:30 -8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas l’ullman 1198 

Namų Telefonas Chcstorfield 0578 
V

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

Tel. Lafayette 4146
. j nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos nuQ g vaj va^

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.

V. ..- —

t

d-rai Žilvičiai
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
DeiUislas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

!es. Telefonas Heinlock 2615
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ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
Gruodžio 9, 1926 Eilinis No. 188

L .S. S. Pildomasis Komitetas

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Haisted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Haisted St.
A. Grebelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

L.S& VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N, West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

Aiąku, kąd šitokiose apystovose 
drg. Staumngo kabinetas pilnai 
priklausė nuo buržuazinės dau
gumos malonės. Tik ačiū tam, 
kad ta buržuazine dauguma 
neturėjo drąsos versti socialis
tinę valdžių, ši galėjo išgyvuo
ti dauginus kaip dvejetų metų.

Buržuazijos partijos, paga
liau, ryžosi sutartinai balsuot 
prieš valdžių, kuomet ši patie
kė parlamentui naujų sumany
mų dėl bedarbių šelpimo. Par
lamente daugumai tas sumany
mas pasirodė perdaug radika- 
liškas.

Neišsipildę Lenino 
pranašavimai

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Daugiau vienybės
ko-Po biauraus ir purvino 

munistų darbo, kuris daugiau
sia susidėjo iš griovimo rimtų ir 
nuosakių organizacijų, šiandie 
nors ir palengva tos organiza
cijos jau pradeda atsigauti; 
pradeda atsisteigti pakrikusios 
kuopos ir buvę tų kuopų nariai, 
kuriuos bolševikai buvo nusi
vilioję su savim, grįžta prie sa
vo senojo darbo. Reiškia, neil
gai bolševikai galėjo tų žmonių 

darbštu- 
k romelį.

1JSS. ir

turėti gerus norus ir dirbti su
tartinai.

Jau, rodos, kokie metai laiko 
atgal buvo “Naujienose” pa
keltas klausimas apie bendrų 
kultūros darbų, bet tas klausi
mas likos neišspręstas galuti
nai. Todėl butų labai gerai, 
kad draugai pabandytų iš naujo 
pagvildenti šitų dalykų. Mano 
supratimu, tai štai—mes turim 
LDLD ir IMI). Tas draugijas 
suorganizavo ir užlaiko Ame
rikos progresyviai lietuviai, ir 
tų draugijų kaip vienos, taip ir 
antros tikslas yra leisti knygas 
ir platinti tarp žmonių. Na, iri 
kodėl jos negalima suvienyti į 
daiktų? Sudėjus turtų ir na
rius, pasidarytų stipri organi-

Stauningo kabinetas galėjo 
tuojaus paduoti rezignacijų ir 
užleisti savo vietų kitų partijų 
žmonėms. Bet šitokį lengvų 
valdžios pasidavimą piliečiai gal 
butų palaikę silpnumu, todėl 
ministerių kabinetas nutarė 
pirma paskelbti naujus rinki
mus j parlamentų.

Įlinkimai socialdemokratams 
dar nedavė daugumos, nors jie 
ir gavo daugiaus 
kuri kita partija, 
savimas tuo budu 
k raštas

rankas, 
cialistai

dar nėra 
visų gali 

Reiškia, 
dar

balsų, negu 
Piliečių bal- 
parodė, kad 

prisirengęs

Bolševizmo tėvo pagerbimui 
Maskvoje tapo išleista visų I^e- 
nino raštų rinkinys. Tarp kilų 
dalykų tenai yra išspausdinta 
ir labai įdomus Lenino laiškas, 
kurį nabašninkas buvo para
šęs Šveicarijos socialistams, 
kuomet 1917 metais jisai atsi
sveikino su jais, rengdamasis 
važiuoti Rusijon, kur jau buvo 
nuversta caro valdžia. Vokieti
jos kaizerio generolai, norėda
mi, kad Leninus sukiršintų Ru
sijos liaudį prieš Kerenskio va
dovaujamą laikinų revoliucinę 
valdžią, suteikė Leninui ir jo 
palydovams ne tik leidimų per
važiuoti per Vokietiją, bet ir 
specialį traukinį.

Savo atsisveikinimo laiške 
rusų bolševikų vadas rašė:

“Ne išimtinos ypatybės, 
bet savotiškos istųpnės są
lygos duoda galimumo Rusi
jos proletariatui būti viso 
pasaulio revoliucinio prole
tariato avangardu (pirmuo
ju buriu).
socializmas 
niu keliu
Vienas Rusijos proletariatas

proletariato padėjėjo ir socia- 
les revoliucijos “lengvintojo” 
-- darbininkų jėgų skaldytoju 
ir demoralizuotoju I

Ne pasaulio proletariatui ir 
socializmui padėjo Leninas, bet 
tiktai reakcijai.

sų raštininkas A. Ripkevičius, 
iždininkas J. Vilis.

Kalbėdami apie LSS. VIII 
Rajono reikalus, musų kuopos 
nariai pageidavo, kad Rajono 
valdyba greitu laiku turėtų 
skelbti konferenciją.

—Reporteris.

PIRMAS SPEGIALIS 
IŠPARDAVIMAS

LSS. 81 kuopos darbuotė
LSS. 81 kuopos susirinkimas 

įvyko gruodžio 4 d., švelnio 
rastinėj (1443 N. Paulina St.). 
Narių mitingai! atvyko viduti
niškai.

Iš kuopos vaidybos praneši
mų paaiškėjo, kad kuopos ižde 
yra arti šešiadešimts dolerių. 
Narių skaičium kuopa taip pat 
nesilpna, tik žymi jų dalis ne
lanko mitingų.

Pramogų komisija pranešė, 
kad sausio 1 dienų Spaulding 
svetainėj (3312 North Avė.) į- 
vyks kuopos teatras ir šokiai. 
Scenoje busiu pastatyta kome
dija “Kerštinga 
lėliui pastatyti 
Dundulienė.

1927 metams
sudaryta iš šių narių: organi
zatorius Ant. Vilis, protokolų 
raštininkas J. Lapaitis, finan-

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

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

Daro doviernastls ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitSs pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public 

3311 So. Haisted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

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

meilė”. Veika- 
pakviesta p.

kuopos valdyba

Šiame 
negali 

laimėti

momente 
tiesiogi-

VALET

AutoSlrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

j_t 11 < i i:lti u.i 111
kad
nes
Da-
ga-

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING 00.
6637 So. Haisted St.

protą mulkinti ir jų 
mu palaikyti savąjį 
šiandie tokių draugų 
daug ypatingai prie 
LDLD. O toliau jų grįš da dau
giau, nes tie žmonės, kurie no
ri ir myli protauti, negalės il
gai laikytis pas bolševikus, ka
dangi jų ta agitacija už gink
luotus sukilimus tiek įgriso, 
kad ir karščiausi jų rėmėjai 
jau nenori klausytis.

Dedasi taip, kaip mes sočia-1 
listai manėme’ pradžioje, kuo
met įsikūrė komunistų partija 
šioje šalyje. Mes sakėme, kad 
tie žmonės, kurie nuėjo pas ko
munistus, ankščiau ar vėliau 
sugrįš į savo senąsias 
žarijas, ir šiandie jau 
pamatyti kiekvienos 
apgyventos kolonijos 
Apie tai jau ir kalinėti 
kia; dabar liekasi
gvildenti kluasimas, prie kokio 
darbo mes turime pirmaiusia 
eiti.

viau leisti gerų knygų, negu 
dabar pasidalinę Į dvi. Pabandy
kim, draugai, tai padaryti. Mes 
žinom, kad vienybė tai galybė.

—Gulbininškis.

voliucijos pergalę. Jisai gali 
tiktai šitą uždavinį paleng
vinti nulemiantiems mū
šiams, kuriuos turės atlikti 
jo vyriausias dalininkas*, 
socialistinis Europos ir 
rikos proletariatas.“ 
Toliaus savo laiške 

nas tvirtino Šveicarijos

Danijos socialistų valdžia 
rezignavo

Danijos so
tinės per keletą 

įmetu pasidarbuoti ir sustiprin
ti savo pajėgas.

Reikia manyti tečiaus, 
ilgai laukti jiems nereikės, 
pirmas socialistų bandymas 
nijoje valdyti kraštą buvo

i na sėkmingas. Gabumo socia
listai ministeriai parodė ne ma
žiaus, kaip geriausieji buržua
zijos politikai; o bendra socia
listinės valdžios politikos kryp
tis buvo nepalyginamai pažan
gesnė ir žmonių masėms palan- Įlistams, kad Europos ir 
kesnė. Tik drg. I ____ „
buvo bėda, kad jo valdžios lai-P^'8 didžiąją pasaulio revoliuci- 
ku kraštas kentėjo dėl sunkaus| ja ’.r ^uo,ne^ ir Rusijos dar- 
ekonominio krizio. ... 
jos kalte, nes ekonominis 
zis šiandie smaugia visas 
ropos šalis; bet tai labai 
kino socialistų ministerių

Ame-

Leni- 
socia- 
Ame- 

Stauningui I r^os darbininkai tuojaus pra-

orga ni
tų gali 
lietuvių 
žmonės, 
neberei-

tiktai pa-

Jau 
yra

pranešimų 
socialdemo- 

kabinetas 
Premjerui 

laikinai ei-

Politiškas, ekonominis ar 
kultūrinis veikimas? šitie trys 
dalykai šiandie stovi prieš mu
sų akis. Bet politikoj mes la
bai daug ko nuveikti negalim. 
Viena, kad neturime 
stiprios ir s 
organizacijos

tokios 
nariais 

antra, tai mums 
trūksta dar žinojimo politiškam 
darbe, ir prie to dar mes dau
gelis visai nesam piliečiai šios 
šalies ir negalime balsuoti. To
kiu budu mums pasilieka vien 
tik tas, kad mes galime pa
remti kitas organizasijas, ku
rios kiek daugiau kovoja už 
darbininkų reikalus; o mes 
vieni didelės rolės politikoj su
lošti negalim.

Ekonominiai mes galim kiek 
daugiau dirbti stoti patys į 
unijas ir prikalbinti kitus ra
šytis, ir kartu kovoti, kad iš
gauti geresnes sąlygas sau ir 
kiliems darbininkams. Bet už
vis labiausiai mes turime dirb
ti kultūros darbą. Apšvieta 
mums reikalinga; nežiūrint, 
kur mes prigulėsime ir kokioj 
šakoj dirbsime, musų užduotis 
yra lavintis kuodaugiausia ir 
lavinti kitus draugus.

Mums, lietuviams netiktai 
šioje šalyje, bet visam pasauly 
trūksta geros literatūros, iš 
kurios mes galėtume laisvai 
semti sau apšvietą. Tatai mus 
verste verčia kurti tam tikrus 
literatiškas organiazcijas, iš 
kurių viena yra LDLD, suor
ganizuota šioje šalyje, ir mes 
turim dirbti tos organizacijos 
labui, kad jų išauklėti stipriau
sia kaip finansiniai, taip ir na
riais. Bet kad šilų pageidavi
mą jvykdinti gyvenime, mes 
turim surasti tam tikrą būdų, 
kaip lengviau Lutų galima pa
daryti tokia organizacijų stip
ria. O tai galima, tik reikia,

Tai nebuvo Ibininkai sugebės įvesti socia- 
i.rį_ I’istinę tvarkų savo krašte.
Eu-| Kaip visiems žinoma, šitie 
sun-| Lenino pranašavimai neišsipil- 
(iar-|dė. Europos proletariatas ne

pradėjo pasaulio revoliitcijos; 
val-|° Amerikoje įvyko dar blo- 

\’ėra 123au — įsigalėjo negirdėta re- 
. I akcija, ir socialistinis judėji- 

rankas, |nias l)e £’al° susilpnėjo.

Kodėl bolševikų vajas pada
rė tokių stambią klaidą? To- 

, kad jisai nesuprato, jogei 
, kurios laimi karą, 

tuoj po karo yra

pa-

vi
las, 
pa
dai’

iš spaudos 
žinoma, kad 
uis ministerių

Danijoje rezignavo. 
Stauningui pavesta
ti savo pareigas, iki susidarys 
nauja valdžia. I no budu neuž- 
ilgio išnykę paskutinė socialis
tinė valdžia Euiou. Je.

Nesenai pasitraukė Švedijos 
socialdemokratai ministeriai. 
Pirmiaus rezignavo MacDonal- 
do valdžia Britanijoje.

Socialistų priešai tuo džiau
giasi. Jie šūkauja, kad socia
lizmas Europoje esąs sumuš
tas. Bet tai netiesi. Visi 
rimtai protaujantys žmonės 
supranta, kad minėtosios socia
listines valdžios buvo ne pa
stovus, o tik laikinas socialis
tinio judėjimo laimėjimas. 
Anaiptol nebuvo galimi tikė
tis, kad socialistai, kartą Įke- 
ę koją valdžion, joje pasiliks 
visuomet, 'los socialistinės 
valdžios buvo greičiaus sociabs- 
;ų bandymas’ valdyti, savų 
jėgų išmėginimas.

Juk labai paprastas ir 
sitnis žinomas faktas yra 
<ad nė viename aukščiaus 
minėtųjų kraštų socialistai
teturi ir neturėjo daugumos 
parlamentuose. Jų sudarytosios 
valdžios buvo mažumos val
džios. * Jos galėjo susidaryti 
tiktai dėl to, kad buržuazinės 
daugumos tuose kraštuose ne
sugebėjo susitarti tarp savęs, 
r jos galėjo gyvuoti tiktai tol, 
<ol bent viena buržuazinė par
tija rėmė socialistinį kabinetą, 
ai ba jį toleravo. Kaip tik šita 
imama išnyko, kabinetui tuo- 

i aus teko griūti.
Taip įvyko Anglijoje, kur 

iberalai iš MacDonaldo val
džios rėmėjų staiga pavirto jos 
priešais ir susidėjo su konser
vatoriais. Taip paskui buvo 
Švedijoje ir dabar Danijoje.

Danijoje socialdemokratų 
valdžių rėmė radikalai. Socia- 
islai kartu su radikalais Dani
us atstovų bute turėjo viso 

dviejų balsų daugumą; o aukš- 
iuosiuose rūmuose (aineriko- 
liškai sakant, senate)-socialde
mokratai, net ir susidėję su 
radikalais, buvo mažumoje.

Dabar galės buržuazinė 
džia parodyt, ką ji gali, 
abejonės, kad valdžiai vėl pa
tekus į buržuazijos i 
žmonės ims pastebėti, jogei jie 
padarė klaidų, leisdami socialis
tiniam kabinetui rezignuoti. I dei j ■ 
Socialistų pajėgos Danijoje ims Į valstybėse 
augti dar sparčiau, negu iki I revoliucija 
s10** I negalimas daiktas.

Didžiamjam kare pergalė te
ko Santarvės valstybėms ir 
Amerikai, ir šiose šalyse vie
toje revoliucijos matome fa- 

Del tragingo žuvimo Prašalaičių kįzmų (Italijoje) ir kitokios 
šeimynos I rųšies reakcijų! Bet aišku, kad

----------- jeigu stipresnėse šalyse, kurios 
LSS. 14-ta kuopa, laikydama laimi karų, revoliucija yra ne- 

susirinkimą, atrado rimto rei-1 galima, tai tatai panaikina ga- 
kalo tarti savo žodi reikale I' i m y bę ir viso pasaulio perver- 
tragingos mirties musų myli-1 ęmui. Nes juk negali Įvykinti 
mų Prusalaicių šeimynos. I įų perversmą sumuštų šalių 

Kadangi velionių Prusalaicių Į proletariatas.
šeimyna buvo pavyzdinga ir vi
sų mylima, ir kadangi jų ne
laimingas ir tragingas žuvimas | jos esti 
sujudino plačių lietuvių visuo
menę, ir jų idėjos priešai kaip 
iš dešinės, taip ir iš kairės pu
sės- griebėsi šmeišto ir besų- 
žiniško diskreditavimo taip rim
tos, energingos ir garbės vertos 
draugės Prusalaitienės, tai • 

Turėdami prieš akis visa tai, 
mes su didžiausiu širdies jaus-

Baltimore, Md.

sius draugus, pagerbdami jų 
šviesių atmintį ir jų kilnius 
idealus. Mes raginam visus 
darbininkus, sekti velionių pė
domis ir būti taip išlikimais 
socializmo vėliavai, kaip kad 
buvo garbingos atminties Pra
šalaičiai .

Mes kartu reiškiame visiems 
idėjos priešams /neginantiems 
apjuodinti musų mirusiųjų 
draugų atmintį, savo pasibiau- 
iėjimų jų tokiu žemu darbu. 
Mums rodos, kad tie šmeižikai 
atsįtojo šalę begėdžių, ku-

Karų pralaimėjusiose šalyse 
revoliucijos . įvyksta dažnai, bet 

naminio” pobūdžio — 
prieš savasias valdžias.

Žodžiu, Lenino pranašavimai 
buvo paremti tuščiomis fanta
zijomis.

Vieną tečiaus tiesų jisai tuo
met savo laiške pasakė tą, 
būtent, kad vienoje Rusijoje 
socializmas negali laimėti, kol 
nėra revoliucijos visame pasau
lyje. Rusijos darbininkų užda
vinys šiame istorijos tarpe ga
lėjo būti tiktai palengtinti lai- 

partne- 
proleta-

Leninas

mojimų “vyriausiam 
riui”, vakarų Europos 
riutui.

Keikia manyti, jogei 
dėl to ir ryžosi daryti
je lapkričio mėnesio (1917 m.) 
perversmų, kad jisai manė, jo
gui jau atėjo valanda, kada Eu
ropos proletariatas tuojaus pra
dės pasaulio revoliucijų. Iš to 
logiškai išeina, kad Leninas 
turėjo atitaisyti savo išsišoki
mų, kuomet jisai paskui pama- 

rienis teisingumas ir dora yra | te, jogei iki tos valandos dar 
nepažįstami dalykai.

LSS. 14 kuopos valdybą: 
Sek r. Z. Gapšys 
Grgan. Kaz. Liutkus 
Ižd. V. Lebedis.

Naujienų Spaustuve 
yrą Unijini Spaustuvė.

toli šaukia. Bet 
Leninas nepadarė. Ažuot prisi
pažinęs, kad jo taktika buvo 
paremta klaidingais spėjimais, 
jisai prakeikė viso pasaulio so
cialistus ir paskelbė jiems mir
tiną kovų. Busi jos bolševizmas 
tuo budu pavirto iš Europos

šjtos išvados

$10.000 POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

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

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

Life ..............................................................
Both Hands ................................................
Both Feet ....................................................
Sight of Both Eyes ..................................
One Hand aini One Foot ..........................
One Hand and Sight of One. Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye...............
Either Hand ................................................
Either Foot .................................................
Sight of Either Eye ..................................

If sustained 
in the 

manner 
described in 
Paragraph 1

If sustained inz* 
the manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

$10,000.00 $500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00

5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

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

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Haisted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident-Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia jdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

Čia įdedu registracijos 75c.

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

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

I Į Jurų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai
te 18 centų.

Į 1 Siuntinėkit myn NAUJIENAS paštu 
L~* per vienus metus už Chicagok $7.00, 

Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 
apdraudos registraciją.

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

Apdraudos Gavėjas ..........................................................
Gatvė Adresas
Miestas .......... .
Užsiėmimas ...

Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 So. Haisted., Chicago, III.

Padėk »t 
ženkleli 
j tinkama 
klclkulę 

paženklinimui
savo 
atsakymo

Valstija
........ Apt
.... Tel.....

75c.

ni rmrnnri n ] i m n j li tn • i j i itit
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AČIŪ VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda
t_____________ Z___________ }

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
M ilk of Magnesia’’ su vandeniu 
Bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasu viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimti metu tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
\ ra užrašomas gydytoju, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
sohition of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kiu gasŲ. .lis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
riu labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips“. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centu buteliukas, 
Bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota T radi1 Mark per The 
(’harles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno (’harles II. 
Phillips nuo 187c.

Sveikatos Dalykai
Kirkšninė kyla ir kaip 

ją pažinti ir išgydyti
Dažniausiai pasitaiko žmo

nėms gauti kirkšninė kyla, o 
daug ročiau — šlauninė. čia 
kalbėsiu išimtinai tik apie kir
kšninę kylą, gi kitame straips- 
nyj — apie stalininę.

Kirkšninė kyla ii jos rūšys

tinti. Iš kanto jis jautė šiek 
tiek skausmo, o paskui ir gu
zą kirkšnyje pradėjo apčiuop
ti. Yra ligonių, kurie gana 
aštraus skausmo turi, taipgi 
ir guzas gana staigiai pasida
ro, ir lai susyk didelis būna. 
Paskui, pradėjus ligonį egza
minuoti, tuoj patėmiji. kad gu
zas nėra pastovus, vadinasi, li
goniui atsigulus sumažėja, at
sistojus padidėja, sykį kitą nu
sikosėjus, d a daugiau padidė
ja; o kai imi ir pirštą šalia

Kaip prasi vdi žinias (rupt li
ra) pasidaro kirkšninyj kanale, 
tai tokį prasiveržimą papiaslai 
kirkšnine kyla vadiname. Pa- 

šitoks prasiveržimas to- 
kirkšninio kanalo nenuei- 

vndinasi, kanale pasilieka,1 
patol ji nepilna kirkšnine 
vadiname, bet kaip tik jis 
ja kanalą apleisti, na, ir 
rastai kūlėje atsiduria, 
jau pilna kirkšninė kyla 
gi, kuila) jį vadiname.

Dabar, apie kirkšninę kylą ir 
toliau kalbant, labai pravartu 
tėra į dvi pamatini dali ją pa
dalinti: (1) įsrižinė ir (2) tie
sioginė.

liau 
na,

sėklinio saito pridėjęs į kirkš
ninį kanalą Įkiši. tai ir visai 
gerai kylą apčiuopi. Jeigu dalis 
žarnų kylos krepšyje yra. tai 
ir gurguliavimą jausti ar net ir 
girdėti galima, žinomas daik- 

|tas, kad jeigu kylą yra užsi- 
kvi^ .veržus, tai ženklai bus jau ne 

‘ - |tokie; bet apie tai pakalbėsi- 
1 me tam reikalui paskirtame 

P* į* ! straipsny j. O dabar, tai dar
Zi.Q;Jtiek čia pasakyti reikia, jog 

įstrižinė, vadinasi, pilnoji kyla, 
da lengviau pažinti. Ji, mat, 
beveik visada kūlėj randasi, o 
jeigu ne, tai, matyti, dar nesu
spėjo 
rastai 
lūs, o

ten nueiti. Ji irgi pap- 
sumažta ligoniui atsigu- 
šiek tiek arba ir visai

■JULUK
A

NaujųknygųišLietuvos-parduodamužpusąkainos
NUPIGINIMAS TĘSIS IKI GRUODžIO-DEC. 25 D., 1926

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

kurių Locusų vietų pasirikote.kurių Locusų

I
I
I

Į 
i

Greita Pauelba Nuo Skaudamos 
Gerklė.*. Bronchiti* ir slogu Kalvoje 
DABAR atsirado naujas mokslini* išradi- 

m.-O, kuris siekia uždegtu* raumenis be
veik ii sykio. praAalina slogas, flu ir gripų. 
Sulaiko "kurič o” pajautimą. Padaro galvą, 
gerklę ir krūtine sveiką beveik it nykio. Iš
džiovina ir išgydo skaudamą gerklę iš •ty
kiu. Puikios nuo vitok ų suktumų. Krupa* 
pi ašaliiutrita« be ve'k tu<j.

Sis puikiu išradimai turi savyje džiovi- 
niuili ir u’>d.mt| Terpentiną. Komparą ir 
Menthul. Turpv ve'kia taip greit, kuomet 
patrina! krut.nę ar gerkit ir urnai yru pa- 
. tchiniM- malūnu* kvapsny*. Nu.iipirkit slo- 
vike i Tnrpo blle kokioje vaistinėje arba 
rašykit <!♦-! pavimo dykai aampelj nuo 'Che 
(J'e -ncr Company, Ftndlay, Ohio.

Reikalaudami

RAKANDU
&&&

Lankykite Didžiausias
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet Šin«e 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
7^ Pęo£l«sju>»ifur» įjįSOSl

e.

«!■ i* lUtdMM C*afe

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Plaea

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

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

įstrižinė kirkšninė ruptura 
yna ta, kuri perdėm visą kirk
šninį kanalą pereina. šitokia 
ruptura gali būti prigimta ar
ba ir neprigimta. Jeigu pilva
plėvės klodas, kuris paprastai 
su inkstuku į kūlę nueina, vir
šui nesulimpa, nesuauga, taigi 
pilvaplėvės landa Šitoj vietoj 
saugiai neužsidaro, tai tada 
kylos krepšio įtalpa visai atvi
ru keliu į kūlę nueina. O tai 
būna labai typinga prigimta 
kirkšninė ruptura, arba kyla. 
Jeigu tačiaus pilvaplėvės klo
das virš inkstuko sulimpa bei 
suauga ir pilvaplėvės landa 
šitoj vietoj saugiai užsidaro, 
tada, žinoma, kylos įtalpa, čia

daug padidėja jam atsistojus, 
žinoma, da daugiad padidėja 
ligoniui kosint. Sėklinis saitas 
paprastai sustorėjęs būna. Kir
kšninis kanalas irgi pilnesniu, 
negu paprastai, atrodo.

Begis, jau esame sakę, kad 
kiikšninė kyla dažniausiai vy
ruose pasidaro. įstrižinė tan
kiausiai jaunuose pasidaro, o 
tiesioginė, tai seniuose. Mote
ryse kirkšninė kyla, ypač įstri
žinė, irgi nebe naujiena. Tik 
moteryse, suprantamas daik
tas, kyla į ją paviršutinių ly
ties organų didžiąją lupą nuei
na. Ją pažinti, kaip ir vyruo
se, jokio v<Higo nėra.

dažniausiai žarnų dalis, i kūlę Kylai panašios kirkšnyje ligos.
besivarydama, turi kartu su Gana dažnai kirkšnyje ir ki-
savim ir pilvaplėvę gabentis, 
vadinasi, iš pilvaplėvės krepšį 
dėl savęs pasidaryti.

Kaip dabar matome tai tarp 
prigimtos ir nepu įgimtos rup- 
turų yra ne visai menkas skir
tumas. Prigimta ruptura yra 
beveik visai neišvengiama, nes 
jai kelias yra atviras ir krep
šys gatavas. Užtenka vaikui, 
dažniausiai jau vaikinui, biskį 
sunkiau padirbėti ar ką nors 
pakelti, vadinasi, šiek tiek di
desnio spaudimo pilvo landoje 
padaryti, ir kaip bematai kyla 
ima ir pasidaro. Ir šita kyla 
tankiausiai pasidaro jaunuose. 
Ji, l>e to, dažniausiai pasidaro 
dešinyj šone; o tai dėl to, kad 
čia inkstu kas paprastai vėliau 
nei kairyj šone, į kūlę nusilei
džia. Neprigimta ruptura bet
gi ne taip greitai ir ne taip 
lengvai pasidaryti gali. Ji. kaip 
jau iš pirmiau žinome, turi dėl 
savęs kelią prasi kasti; taigi, 
pilvo landoje nepaprastai dide
lio ir ilgai patenkančio spau
dimo reikia, kad va pilvaplė
vės dalį ant tiek ištempus ir 
žemyn nu vilkus, kad ji net 
kūlėje atsiduriu, žinoma, jeigu 
pilvaplėvė šitoj vietoj iš pri
gimimo yra labai menka, tai 
tada ir greičiau ir lengviau kad 
ir neprigimta kyla pasidaryti 
gali.

O tiesioginė, kirkšninė ruptu
ra tuomi skiriasi nuo įstriži
nės, kad ji va perdėm visą kir
kšninį kanalą nepereina, o j 
kūlę, tai nė pradėt nepradeda 
eiti. Ji paprastai biskį daugiau 
ar mažiau tik kirkšninyj kana
le pirmyn pasivaro, paskui 
Stačiai viršun mušasi, bet že
myn — tai nė kiek. Ji niekad 
nebūna prigimta, ir ji pa pras
tai viršuj kirkšninio raikščio 
riogso.

Kaip kirkšninę kylą pažinti

Turint galvoj visa tai, ką 
jau esame apskritai apie kylą 
pasakę, ją pažinti, mums ro
dos, yra labai lengva. Visų 
pirmiausiai net ir pats ligonis 
paprastai pasako, jog jam teko 
kas nors tokio nepaprasto dirb
ti, taigi sunkiai kelti, daug ant 
kojų stovėti, smarkiai kosėti, 
pagaliau, turint vidurių užkie
tėjimą, laukan einant, kas sy
kis labai stengtis žarnas ištuš-

tokių ligų pasitaiko. Kadangi 
nemenko kirkšninei kylai pa
našumo jos turi, tai reikia mo
kėti vieną nuo kitos atskirti. 
Darbas nėra painus. Daleiski- 
me, kad sėklinyj saite vandens 
putmenis pasidarė. Tai čia jau, 
matote, ligoniui kostint didelių 
permainų nepasidarys, neigi ši
tas išsipūtimas lengvai į pilva
plėvės landą sueis, pagaliau, 
neigi čia kylos gurguliavimą 
(kliuksėjimą) gausi. 0 jeigu 
pilvo sienoje esąs skaudulys 
kaip tik pro kiirkšninį kanalą 
veržtis pradės, tai tada, ji čiu
pinėdamas, nejausi to, ką pa
prastai kylą dasilytėjęs jauti; 
jis, matote, bus minkštesnis ir 
paprastai apčiuopsi jame vil- 
niavima bei siubavima. Kar
tais ima ir kirkšnies liaukos 
žymiai padidėja. Jos betgi visai 
neturi tų ženklų, kokius aukš
čiau minėjome, nebent tik kad 
ligoniui kostint jos žymiai pa
didėja. Bet pasitaiko ir ta?p, 
kad inkstukas kirkšnies kanale 
pasilieka, taigi į kūlę nenueina. 
Čia nuo kylos atskirti lengva, 
viena, kad, kūlėje inkstuko nė
ra. o antlia, tai kad jis yra pu
sėtinai kietas ir, paspaudus, 
gana jautrus, kas paprastoje 
kyloje, žinoma, nieku būdu 
nepasirodys; pagaliau, juk ir 
inkstuko gana pastovią formą 
apčiuopti čia galima. Galų ga
le, reikia galvoj turėt, kad ga
li kirkšnyje taukinis (riebali
nis) navikas pradėt augt. At
skirti jį betgi nuo kylos ne
sunku; mat. ligoniui kostint, 
jis visai nepasididina, tai vie
na, o antra, tai air ligonis sto
vės ar gulės, tai guzas maža 
ką susimažins. 0 ant galo, 
svarbu žinoti, jog į sėklinį sai
tą gali perdaug kraujo suplūs
ti; tada jis išsiskės, sustorės, 
na, ir gal būt atrodys, kaip ir 
kokia kyla, čia jau iš sykio li
gonis pasako, kad jam teko 
susižeisti, vadinasi, tą vietą, 
kur dabar patinimas yra, už
gauti. Jam kostint, padidėji
mo nepasidaro. Ir aplamai čiu- 
pinėjant, kylos nejauti.

(Bus daugiau)

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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MUZIKALUS DAINOS A. BAčlULlO
5 — Dainos — vyrų ir merginų kvartetams .....................................
Oi Dainos — solo arba duetai .............................. ..............................
Žvaigždutė ir aušta rytas — duetas ...................................................
Oi Laisvė — rnišram kvartetui arba komi ....... •.............................
Piemenėlis — duetas .......................... .................................................
Myliu — rnišram kvartetui arba korui ............................................
Audra Prieš Dieną —* solo .................................................................
N akt urnas — duetas .................... ......................................................

MUZIKALUS DAINOS L. EREMINO 
67 Muzikalės dainos Įvairiems balsams. Vienoje apdarytoje 

knygoje ..............................................................................  L50
MUZIKALUS DAINOS KELPšO

Aš toli nuleista .................;................................... ................
Eisiu j girelę ir ui, ui, dieve ............................. .................
Asperges M e .......................................................................................
Aš pas tėvelj ir Močiutę mano ...........................................
Mergvakario daina ir Tėvelį, tėveli ...................................
Močiute miego noriu ir Ei varge, varge ...........................

MUZlKALfiS’ DAINOS J. LANKELIO
Nauji laikai jau atėjo ............................. ..........................
žiema ir giria ............ ......................................................r....
Aušta aušrelė — duetas ......................................................
Gegutė ir našlaitė — merginų duetas...............................
Jaunystės Nelaimės ir Saulė Teisybės.......,,..... . .............

MUZlKALfiS DAINOS M. PETRAUSKO 
Saulelė Raudona ..... ..............................................................
Jojau Diena ............................................................-.............;

MUZlKALfiS DAINOS ST. ŠIMKAUS 
Ne dėl tavęs aš mergelė .....................................................
Sunku man gyventi ...............................................................
lopšinė ...................................................................................
Era mano brangi ...................................  —
Pamylėjau vakar ..................................................................
Gailesčio Giesmė ............ '........................................ -............ .
Važiavau diena ir vai žydėk balta obelėle ......................
šią nedėlėlę — 4 mišriems baisams ...................................
Vai kad aš jojau Ir šėriau žirgelį......................................
Kareivių daina •— vyrų korui .... .........................................
Vai tu žirge, žirge ir Pe tamsią naktelę..........................

Musų Teatrui
Teatrų sezonai jau prasidėjo . Teatrales draugijos ieško tinka

mų veikalų lošimui. Pertat, mes čia pasiūlome 22 veikalus skirtin
gais užvardžiais ir turiniais. Visų čia siūlomų veikalų turime po 
gana mažą skaičių, nemanome, kad visų reikalavimų patenkinsime, 
liet kurie pasiskubins tie gaus tikrai. 
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Ant Dugno — Maxim Gorkio, pusi. f>6 ...............................
Sigutė —- Vuduno. Komedija, puslapių 32................‘.....
Jonukas — Vydūno. Komedija, pusi. 64 ......................
Prabočių šešėliai Vydūno, pusi. 182 .......................................
Jurų Varpai — Vydūno, pusi. 126......................................
Amžina Ugnis — Vydūno, pus. 826 .................................

Locus II
Tėvyškė -— Vydūno, pus. 52 .........................................—
Piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 ...........
žvaigždžių Takai — Vydūno, pusi. 56 ..............................
Ragana — Vydūno, pusi. 40 .......... .....................................
Vergai ir Didikai — Vydūno, pusi. 126 .... ......... ............
Musų Laimėjimas — Vydūno, pusi. 48 ................. ........ .
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. *—- Monologai, pust 23 
Mano Taurė — Vaičiūno, pusi. 124 .......  :...... ..... .......
Gyvenimas — Feldmano, pusi.’ 147 ...... ........ ......... .........
Pančiai — Pačkaukaitės. (Komedija) ...............................
Rytų Svečias — Puidos, pusi. 56 (Komedija) ...............
Stepai — Puidos. Komedija, pusi. 60 ............... .............
Komedijos — Čiurlionienės, pusi. 155 ...... -......... .... ........
Nugalėtojai — Merė. Komedija, pusi. 69 ........... ...........
Milda Meilės Deivė — Vaičiūno, pusi. 67 ......................
Laumės — Rūtos, pusi; 127 ..............................................

1 Locus III
Dainų Dainos ir Dainelės

Čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių dainų, pertat, verta 
šių dainų .visiems dainų mylėtojams įsigyt*- 
Brėkšta — M. Vaatkuas, pusi. 38 ................................. ‘....................
žiežirbos — IJudos Giros, pusi. 109 ......................... .................. ......
Cit, Paklausykite, pusi. 190 .........................................................—
Didvyriai — Mikucfcio, pusi. 32 ..........................................................
šviesus Krislai — Vaitkaus, pusi. 111 ......................... .....................
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190 ......................................................
Musų Vargai — Maironio, pusi, 151..................................................
Jaunoji Lietuva — Maironio, pusi. 131 ...........................................
K s. Vanagėlio raštai — dainos, eilės, pusi. 188...............................
Lietuva pavakarį, vasarą ir rudenį — Liudo Giros, pusi. 144 ....
Eilaraščiai — Kazio Binkio, pusi. 50 ...............................................
Saulė ir Smiltys — Balio Sruogos, pusi. U>6 ...................................
Deivė iš ežero — Balio Sruogos, pusi. 31 .......................................
Tėvynės Keliais — Liudos Giros, pusi. 64 ............................. . .......
Vasaros šnekos — Tyrų Duktės, pusi. 82 .... ................ ..................
Petro Armino raštai — eilės ,dainos, pusi. 60 ...............................
Homero — Odisėja, pusi. 291 .............................................................
Janonio raštai — eilės, dainos, pusi. 112..........................................
Vainikai — telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykių autogra

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

Locus IV
Mokslinės, Istorinės ir Šiaip Įvairaus 

i Turinio Knygos
Mylinti skaityti jvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia esamas 

knygas, o nėra abejonių, kad susirasti sau daug naudingų knygų 
šiame sąiuše. 
Slaptingoji žmogaus Didybė — Vydūno, pusi. 61 ...........................
Dainos Kėliais — Biržiškos, pusi. 114 ...............................................
Lietuvos — Lenkų Ginčas — P. Vileišis, pusi. 88...........................
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 61 ............................
Lietuviu Senovės Bruožai — Klimo, pusi. 169 ...............................
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Žmonijos Kelias — Vydūno, pusi. 62 ................................................
Laiškai Vartotojams — M. Cneisino, pusi. 36 ................................
Lietuvos Ūkis — Rimkos, pusi. 133...................................................
Kaip susikuri J. V. Amerikos Paveiksluota, pusi. 35................
Lietuvos žodis — Tumo, pusi. 64 ..................................... . ......... ......
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metu — Biržiškos,
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Ih Gamtos Mokslų — I,edaux’o. Su paveikslais, pusi. 80 ............ ...
Paklydėliai — Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33 ...............
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose — Dr, Moulen

Rz., puslapių 106 ................  .<............... ........................
Kaip gyventa musų senelių prosenelių — Lunkevičiaus. Su pa
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Pirmieji Gamtos Pasakojimai — Vegnerio, pusi. 138 (su pa
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Lietuvos žemės valdymo istorija — Klimo, pusi. 65 ......  -......
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Gimdymo Slėpiniai — Vydūno, pus. 101 .........................................  :
Muravjevo Laikmetis — Klimo, pusi. 27 .............................................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi. 67 ......................... .
Kaip gyventa musų senelių pronenelių — Lunkevičiaus. Su pa- 

veiksais ..................... ................................................................
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Vokiečių Kūrybą — Prof. Heinemano, pusi. 287 .............................
Kovo 20 Diena — šerno. Su paveikslais, pusi. 139 ..................... .
Laukuose ir Pievose — Vegnerio. Su paveikslais, pusi. 119 .......
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puslapių 107 ............................................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija — Janulaičio, pusi. 218 ... 
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveiksais, pus). 126 ...
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apdaryta, puslapių 111 ..........................................................

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 ................................
Geologiniai tyrinėjimai — prof. Jodeles, pusi. 108 .........................
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta...............................................
Lietuvos Dainų literatūros istorija — Biržiškos, pusi. 118 ..........
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta....................... '......
Pasakos — Nepasakos — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38.........
Tautos Gyvata — Vydūno, pusi. 150.................................................
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Mano Poilsis — Mašioto, pusi. G3 ...................................................
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ILaupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta 
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias 

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

puslapių G8 .......................\....................................................
Gamtos Pasakos — šalčiaus. Su paveikslais, pusi. 42 ...............
Pasakėlė —< Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55...............................
Jvairųs Apsakymėliai — Biliūno, pusi. 64 .......................................
Kaulo Kimeklio — Pasakos, pusi. 32........................... .......................
Kas Teisybė, Tat ne melas — Alžbes, pusi. 63...............................
Padangėse — Sakalo ir DosaiČio, pusi. 125 ....................................
Karo Takas — Reido, pusi. 190 ..........................................................
T Laisvę — Rusecko, pusi. 32.... .’........................................................
Biliūno raštai, pusi. 143 ....x................................................................
Žydrasis Paukštelis — Meterlinko, pusi. 55 ....................................
Jurų švyturis — Sikevičiaus, pusi. 39 ..............................................
Apie Lietuvių Senovę — Mašiotas, pusi. 47 ...................................
Pasakos — Tolstojaus, pusi. 39..........................................................
Trys Pasakos — Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 ...................
Keturi Draugai — Evaldo, pusi. 54 ..................................................

Ix>cus X
Gramatikos, Vadovėliai, žodynai ir šiaip 

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

Locus XII
Mokslinės ir Įvairios Knygos

Gamta ir jos reiškiniai — Tropanovsklo. 4-se dalyse, pusi. 303 .... 
Organinė Chemija — Ruko, pusi. 384, apdaryta ..........................
Stebuklai ir paslaptys —Rubakino. Paveiksluota, pusi. 240 .......
Fizika — šakenio, pusi. 472, apdaryta..............................................
Ūkininkų Dangus — Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 ............

‘ Kraujo I^ašo Kelionė — Osiopovskio. Su paveikslais, pusi. 79 ....
Gamtos Mokslo Vadovėlis — Trojanovskio. Su paveikslais, 3 da

lys, puslapių 584 ...................................................................
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .........................................................
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .................................................................
Dainavos Senų žmonių padavimai —Krėvės, pusi. 152 ...............

’ Dykūnuose ir giriose — H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 dalys) .......
Lietuva Paveiksluose — 60 atviručių. Tinkamos rašyti į draugus 
Vilniaus Albumas ................................................................................

Dvi dalis, pusi. 542
.. 80 
3.00 
.. 90 
1.50 
150 
2.00 
1.00 
250 
.. 75

2.00 
3.75 
1.25 
3.50 
.. 75 
.. 60

3.75
4.00
2.00
1.25
2.00
1.75
4.00

Locus XI
Paveikslai

RAFAELIS, jo biografijų ir 10 jo garsiųjų paveikslų. Paveikslai 
valsuoti. Kaina ........................................................... ;....  $2.00

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

MALONĖKITE SIUSTI SEKAMU ADRESU:

CHICAGO, ILLINOIS
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

CHICAGOS 
ŽINIOS

Rado nušauta patiltėj

55737 A. Milienei
55740 Jonui Bružui
55715 M. Malakauskaitei

7592 O. Žilienei
22556-

7599
7605

23146—A.
7609—J.

12566 J. 
7616—L. 
7608—T.
7610 M 
7620 

21 188

Visbarienei
Vestartui
.Juodelei nei

Jusevičiui 
Žardeckienei 
Lukpetriui 
Stražnikui 
Durnaikiui 
Žukauskienei 
Drevinskienei 
Balčiūnui 
Juškai.

Stanislovui Mizgeriui 
Antaninai Kavaliunienei
Juozapui (lalinauskui

7190-M. Jakaitienei
7491 M. Pečiukienei

55745 -A. Dirdienei
21360 S. Lukoševičienei
22500 J. Antano Juodviršiui

7591—Kazimierui Kabliui
21196 T.

760! E.
7619 M

Mačiulytei
Jackienei
Bernadišaitei

Burneikiui 
Nevulienei 
Gendvilienei 
Junevič ,

M. Masiokienei 
B. Jokubaitienei 
O. Grinaitei

7181
12554—Antanui Balčiūnui 
7197—Pranui šmoteliui

12553— Beri 1ardu i 0rantui
7561 Karolinai Japkinienei

12555 Jonui Straukui ,
7557 -Liudui Arlauskui 
7559—Domicėlei Šukienei
7565 Vincentai Dantienei
7560 Viktorui Vitkui

23152—L.
23153-
23156
55766

nei

55768—-O. Alejunicnei
55709 B. Poškienei
55771 V. Merkienei
24368 -K. Petravičiūtei
7674- (J, Koržinaus-kie

12585 O. Jakaitei
7671- P. Girštautieriei

21615 M. Mauricienei
21614 J. Poviloniui

75! M>--1). ša u k št ienei
21499 J. Puodžiuvienei
12567 -S. Budraitytei
12573 -A. Auguliui

| 7612—K
21361

i 21609

!1 191 Justinai Vaitiekienei 
2557 -Martinui Jeskiui 
7578—Polk. Laurinavičienei 
75T7—Onai Sakalauskienei

23111—Adomui švirmickui
23110 Onai Martinkienei 
23119 Onai Mačiokienei 
23121 Antaninai Sirutienei
23131 Onai čiutienei
55736 Beniui Kardinskui 
55741—L eonui Varpiotui 
55747 Auaprui Kvedarui 
55752 Kazimierui Buitvidui
7466—Juozui L’rbaiėiui

nei
55750—Anelei KazickieneI 
22553—Onai KarbauskieneI 
2255L—'Monikai Petrauskaitei 
21500—Stanislavai Niuk.štaitei 
55756 Jurgiui Kaziukaičiui 
55757—Julijonai Kaulakienei 
21604—Kazimierui Armonul

7621—Genei Bulauskienel 
21667—Marijonai Kasiulienei 
24363—Elenai Martinkienei 
23067—Jurgiui Pipinei 
21483 Bronislavai Druktienei 
23123—Johanai Šveikauskaitei 
23137—Petronėlei Žadeikienei 
12560—Domui Mykolo Žadei-

' kini 
21497—Viktorui GapŠu!

Žadeikiui 
Tumynul-Mykolui

Sarapinui Šukiui 
-Pranciškai Klimienei 
-Paulinai Samoškienei 
-Julijonai Dantytei 

šia j ienei 
Auabikflenei/

12565
7602

23114
7615
7614
7617—Petn onelei

12 569— M ačĮį 0141 i
7624—Onai Ginkaitei
Ž633 Kazimierai Majauskie-

nei
12577—Jurgiui Žambai
12502 P. Aukštik.- Julijonaitei
7390 B. Samienei
7109 B.j Kazragieuci

7647— K.
7648— F.

2560— B.
7615 M.

23151

IVedinskui 
A. F ra j ienei 
A. Sipavičiui 

Dargužienei 
Bu ibis 
Vitkauskienei 
Liaugaudienei 
Malakauskai tei 
Ruievičaitei 
Marmakytei 

Stankui 
Balčienei

23161 P. Paulauskui 
23170 M. Kuneikienei 
55762—K. Brazinskienei 
55765 M. Beresnicnei 

7656 -M. Vaidžiuliui

7664 ■()
21612 O

12597—0.

7627
21606

23151
23155

Labakojienei 
Gricienei 

Lukšui
Gurskiutei 

Bagdonavičiui 
(ieči imas 
Stalmokienei 
Polonaitci 
Kasperavičiai 

Junevič
M. Skerstonienei

12598
7692
7687 O.

12582 P.
7666 B.
7572—V.

7585 V
2551 J.
2552 B

55758 J.

A. Orantytei 
.Simonui šeštokui

Ascilienei 
Pranaitienei 
Vaičienei 
St ra Ūsienei 
Balčiūnas 
Toulaišienei 
K rusevičienei 
(tėvui) Petrauskui 
ščukienei
Buslovienei 
Šeškevičiui 
Daugelienei

Išmokėti per kitus bankus:

7445—Toma Mikalajūnas
2.3071 Dr. J. Basanavičiui

BILLY’S iUNCLE

PA *
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Policija Michigan avė. patil
tėj, ties Graud avė., viename 
užkabi py, kuriuose paprastai 
mietfa benamiai klajūnai, va
kar- rado nušautų neidentifi
kuotų žmogų apie 50 m. am
žiaus. šalę jo gulėjo ir šautu
vas, kuriuo jį nušauta. Nušau
tasis yra neturtingas žmogus, 
gal būt benamis, bet kadangi 
jo kišenini nesurasta nė vieno 
cento ir delei jo kūno 
mo, policija spėja, kad 
pats nusižudė, bet kad 
nors kitas nušovė.

Požėlai dabar rengiama net 
keturios ristynės: 1) gruodžio 
13 d. įvyks didelės ristynės 
Michigan Site. Dalyvaus Požė
la, o taipgi Joe Hacken- 
schmidt, tikras Jurgio llack- 
ensclunidto brolis; 2) gruodžio 
16 d. Oshkosh, Wis., Armory 
B. Tai Požėlos antros ristynės 
toj vietoj; 3) gruodžio 17 d. 
Sheboygen, Wis., Calumet Hali, 
ir 4) gruodžio 19 d. Mihvaukee 
Wis., South Side Armory 
Hali 1-st Avė. Ristynės įvyks 
po pietų.

Požėlai reikės gerokai pasi- 
purtyti, kad atsiginti nuo tiek 
priešų. —N.

liudyti 9 muzikantus, — juk 
brangu. O betgi benas parodė, 
kad tai nėra brangu.

Aš manau, kad nuo šio vaką- 
ro daug kas įvertins Vytauto 
beną, nes jis šiemet jau antrų 
sykį pasirodė Cicero ir vipi 
galėjo su juo susipažinti. Daug 
beno narių gyvena Cicero ir 
jie turėtų užimti pirmą vie|ą 
lietuvių parengimuose, nes mes 
visi turėtumėm pirmiausia 
remti savuosius. “Savas pas 
savų.“ — Nemuzikantas.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetta
VIRAUI ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJAI
2226 Marshall Bivd,

TELEFONAS CRAWFORD 148*
TELEFONAS CANAL 6464

DJR, VAITUSII
OPTOMETRISTAS

SPECIALISTAS
Įtempimų, kuria 
Ivos skaudėjimo,

LIETUVIS AKIŲ
Palengvins akių 

esti priežastimi ga 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir tollregystę. 
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. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

RIŠT Y N ĖS ROSELANPE

ne 
jj

Gaisras Bridgeporte
' Vakar buvo kilęs gaisras'^ ristikas- 

Alabama Mill Work Co., 2909 
S. Halsted st. Sudegė daug len
tų, bet dirbtuvė liko išgelbėta.' 
Gesinti 
sunku delei 
Nuostoliai siekia apie $150,000

jis j Teko nugirsti, kad pabaigoj 
kas ateinančios savaites įvyks ris- 

!ty,nės Boselande. Dalyvausiąs 
■dzūkas ir vienas Požėlos gimi
naitis, mokinys ar kas kitas. 
Tai esąs tik 18 metų, šešių pe- 

Jis esąs kietas,
kaip titnagas. Be to, risis ru
sas Joc Ifaekenschmidt, garsaus 
Jurgio Hackenschmidto bro- 

j lis. Jurgis, kaip žinia, buvo gi gaisrų buvo gana, , x
slidumo KatviuJska,t(>mas seležimu žmogum. 

Joe yra tokio svorio, kaip ir 
Požėla. Jis esąs labai geras ris- 
tikas. — N.

Plėšiniai padidėjo
Atėjus šalčiams plėšimų skai

čius kasmet žymiai padidėja. 
Padidėjo skaičius ir šiemet. 
Užpereitų naktį nuo 6 v. v. iki

Lietuviu Bateliuose
vėsr 18 žmonių. Tai esųs šių 
metų rekordas. Per pastarąsias 
18 valandas buvo 67 plėšimai. 
Bent tiek raportuota policijai, 
o betgi yra daug plėšimų, kurių 
niekas neraportuoja.

Be plėšimų gatvėse buvo api
plėšta ir Gelfand Fur Shop J Didesnė publikos 
4715 Sheridan Rd., kur plėši
kai išnešė už $30,000 įvairių

DLK. Vytauto Benas ir Ly
ros choras praeita sekmadienį, 
Liet. Liuosybės svetainėje da
vė bendrą koncertą, žmonių 
buvo veik pilna svetainė, tad 
rengėjams liko gražaus pelno, 

buvo 
pasi- 

musų 
latvių 
benas

ANGLIŠKI LAIKRĄ^ČJAI 
PLAČIAI RAŠO APIE 

POŽĖLĄ

dalis 
chicagiečiai. (kilimą tik 
džiaugti, kad ir jie lanko 
svetainę. Buvo taipjau 
ir rusų. Mat 'Vytauto 
yra visiems žinomas.

Vakaro programas 
trumpas, kas šokėjams 
patinka. Pirmiausia

Angliški laikraščiai vis dar 
nepaliauja rašyti apie pirmą 
Požėlos pasirodymą Oshkosh, 
Wis., kur jis į penkiolika minu
čių du kartu paguldė Wiscon- 
sino valstijos pusiau sunkiojo 
svorio čempioną, Carl Van 
Wurdenų. Van Wurden laikė 
čempionatą bėgiu šešerių metų, 
žmonės manė, kad jo niekas ir 
nugalėti negali. Ristynių die
noj už Wurdenų buvo stato 
ma “betams“ pinigai 3 prieš 1 
kad jis nugalės Požėlą.

Ristynių promoteris A. To- 
masun buvo specialiai atvykęs 
j Chicagą gauti Požėlos sutiki
mą ristis. Lapkričio 17 d. Po
žėla nuvyko į Oshkosh ir lai
mėjo čempionatą.

Oshkosh anglų laikraštis 
ne tik plačiai rašo apie Požė
lą, bet ir apie Lietuvos respubj 
liką. Laikraštis sako, jog sa
vo vikrumu Požėla primena 
katinų. O kadangi jis yra ne 
tik vikrus, o ir labai tvirtas, 
tai ristikams prieš jį yra labai 
sunku atsilaikyti. Stebėtis, gir-' 
di, reikia, kad į palyginamai 
trumpų laiką Požėla nepapras
tai gerai išmoko amerikoniš
kai ristis.

buvo 
labąi 

Lyros 
choras sudainavo keletą daine
lių. Choras ir mokytojas’ bu
vo nepaprastai geram upe, tad 
dainavo irgi gerai, tik nesise
kė. dainuoti su benu. Dainavo 
dar ir p-ia Dočkienė. Balsų tu- 

neblogų, bet visgi ne solis- 
Jos duetas su Skridulie- 

betgi buvo neblogas. Buvo 
vyrų duetas. Antrą dalį iš

pildė Vytauto benas, vedamas 
ciceriečio Balako. Benas savo 
užduotį atliko vi kušiai.

Paskui tęsėsi šokiai prię 
9 muzikantų. Tai buvo 
čia atsitikimas, kad buvo 
daug muzikantų. Ir kas

ri 
tė.
ne
ir
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JUOZAPAS PELECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 7 dienų, 6:00 valandų 
vakare, 1926 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus; gimęs Kauno rė- 
dyboj, Panevėžio apskričio, Lin
kuvos parapijos, Tutonių kaimo, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Zofiją, po tėvais Mockaitė, 
2 sūnų: Bronislovų ir Juozapų, 
dukterj Leokadiją, 2 pusbroliu: 
Juozapų ir Joną Zinkevičių,1 o 
Lietuvoj: tėvų, pusbroli ir pus
seserę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4610 So. Wood St.

p "

laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gruodžio 11 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš namų i Sv Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A> Juozapo Peieckio 
giminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti TaTdottfvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą. • * '

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

s
Dviejų Metų Mirties 

Sukaktuvės 
DOMICĖLĖ DUBAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio JI, 1924, sulaukusi 45 
metų amžiaus. Mylėjom ją gy
vą, neužmirštam nei mirusios. 
Šiandien sukako 2 metai, kaip 
paliko mumis musų motinėlė 
Domicėlė Dubauskienė. Nete
kom mes šviesios žvaigždelės. 
Jumis slegia šalta žemelė, o mu
sų širdies nuliūdimas spaudžia 
ašaras. • Lai būna jums lengva 
ilsėtis brangi mano motinėlė. 
Kaip mirtis yra žiauri ir negai
lestinga, atėmė nuo manęs ma
tus? meilingą, paguldė kapuose 
šaltoje žemelėj, tenai kur ji 
miega amžinoj lovelėj. Tegul 
būna lengva jums tenai ilsėtis, 
o mano širdis nuliudime nenu
stos ilgėtis.

Pamaldos atsibus Gruodžio 
11 d., 8 vai ryto, Šv. Petro 
bažnyčioj, St. Charles, 111. Pra
šau visus gimines ir pažysta
mus dalyvauti pamaldose.

A. Dubauskas

PADĖKAVONĖ
Šiuonii <lėkavojiuno visiems tiems, kurie suteikė paskutinj pa

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

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

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

Dėkavojame:
Moteris, Sūnūs ir Brolis 
MARCELĖ KRISčlOKIENĖ

1238 W. 59th Street

YES, B\1_LY, 
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Šaltis
Sustabdo į dieną
Pora dožų Hill’s sustabdo šalti — i 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimų, karš

ti. gr’PQ, paliuosųoja vidurius, suvikri- 
na visų kūnų. Ir nepalieka blogų pa
sekmių.

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 150,000.

Nožaiskite bu šalčiu-. Nusipirkite tik
rų Hill’s ir vartokite šalčiai užklupus. 
Visos aptiokos parduoda Hill’s.

Tikrai

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Raudona

Kaina 30c

LININE
su paveikslu

akinius — šlifuoti stiklai 
ant vietos.

Dr. Jan J. Smelana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Aveaae 
Eeinpas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

SERGANTI ĮMONES
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis įr Pi
gesnis Uz Ki
tų į Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Te). 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

>'■' ■■■■■■■.. 1 .................. ..

Tel. Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nel^rąngus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

' 3307 Auburn A ve.
Chicago, f U.

b—— 1 ■■ 1 1 1 ■ 1 ■ 11

Phone Boulevard 62C3 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago, III. |

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai visokiems reikalams.
Pašaukus naktj greit suteikiam 

patarnavimą.
2205 Lake St., Melrose Purk, III.

Phone Melrosd Park 797 
v_ - — - ■■ ■ *

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago 
. - --- ------- v

WKA UOMG TO
KOŠE. lAlS 
_ HAJR?. >

sunkių 
ligų, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

Jei jus turi 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr.' Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimti metų 
bcsispecializuodamas įsigijo pilnų su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimų 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 chrodiškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. D r. Ross turi pasitikėjimų 
pacientų kurie pripildo jo ofisų kas
dien.

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

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

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Punedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

itsišiiukit, Informacijos Dykai.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrink it.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

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

Specialistas
DR. W. C. WILLING

Nuo 10-12 dieną iki 2-8 vakaro

“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 katalogo 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, III.
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Ketvirtadienis, Gruod. 9, ’2u
- - - - - - -iri- r L n .r I r —    ' ~ ~  •

Lietuvių Rateliuose
Pirmoji paskaita

Pirmoji šio sezono paskaita 
bus ateinantį sekmadienį, gruo
džio 12 d., 10:30 vai. ryte, Lie
tuvių Auditorijoj (mažojoj 
svetainėje). Rengia jų IJSS. 4 
kuopa. Skaitys gi Dr. A. J. 
Karalius temoje: “žmogaus at
siradimas“. Visi norintys susi
pažinti su moksliniu klausimu 

žmogulis 
atsilankykite i Šią

Piekarskio svet. 
valdyba sekan

tįjį ir narių su- 
būrelis. Valdy- 

sekančią na/ių: 
vice-

| SI.A. 289 kuopos priešmetl- 
nis susirinkimas įvyko gruo
džio 2 d.. J. 
Buvo renkama 
tiems metanas, 
si rinko gražus 
ba išrinkta iš
pirm. A. L. Skirmontas 
pir. S. Bernotienė, I i n.
J. Masikas, užrašų rast, ir or
ganizatorius J. Yzbickas, ižd. 
J. Šiaučiūnas, iždo globėjai A. 
Lemežis ir J. Varnaitis, mar-

mu, 
ta.

pankai-

Bridgeportas
Jaunų Lietuvių Tautiškas 

Kliubas laikė savo priešmetinį 
susirinkimą gruodžio 5 d.. Lie
tuvių Auditorijoj.

Susirinkime įstojo vienas 
naujas narys; Įirotokolas pri
imtas, taipjau priimtas laiškas 
nuo IJet. Auditorijos. Ligonių 
vienas tėra.

Buvo renkama ir valdyba, i 
Išrinkta ta pati: pirm. J. Rū
ta, vicepimi. Vainauskas, nut. 
lašt. S. Kuneviče, fin. rast. 
J. Grinius, kontr. rast. F. Kas
paras, kasierius J. žilvitis.

Kliubo susirinkimai tapo per
mainyti iš pirmo sekmadienio i 
į pirmą penktadieni toj pačioj 
svetainėje.

Nutarta suteikti garbės žen
klus tiems nariams, kurie iš
buvo nesirgę 12 metų. Vakarie
nė bus sausio 23 d., Liet. Au
ditorijoj. Kliubas rengia ir 
maskaradinį balių vasario 27 
d.. Liet. Auditorijoj. Išrinkta 
komisiją iš 12 narių, kurie de
da visas pastangas, kad mas-

I Taipgi musų tavorščiai rin
kimus prakišo; nors ir statė 
savo kandidatus, bet nė vienas 
jų neliko išrinktas. Viena mo
terėlė negaudama balsų buvo 
pradėjusi užsipuldinėti ant 
mininko ir užrašų rast., 
buk jie kalti, kad nariai 
balsuoja už jų kandidatus.

supranta 
ir viso 

tai tuos

musų kuopos nariai 
kas dirba dėl kuopos 
Susivienijimo labo, 
tik ir renka. —Senas

pi r-

ne-
Bet

Laiškai Atėję Naujienų 
Ofisan

Prašome ateiti atsiimti, 
greitu laiku grąžinsime kr

nes
ason.

turi daugiau 
ir visi nariai 
darbuotis dėl 

taipjau visuo-

šis kliubas 
kaip 300 narių 
pilni eneigijos 
kliubo labo ir
meniniame darbe. Dabar kliu
bas yra gerai tvarkomas, val
dyba darbšti ir mandagi. Lin
kiu kliubui gerų pasekmių.

—JLAT. Kliubo Narys.

Bleseon, Joe 
Butėnas, Charles 
Greit iurgis, Vincentas 
Gimbutas, Stelbi 
Kauslauski, Kazimer 
Katkaus kis, F., 2 
Kastanauskis, Elenora 
Latvis, J.
Lonckas, Thomas 
Mistinas, Frank, 2 
MiDer, Josq>h 
Maroz&i, Povilas 
Masonis, Antanas 
Norkus, Victor 
Orvidu, Alex 
Ocilos, J.
Paškienė 
Pacewič, 

tronis.
Raskauskienė, M.
Shaučunas, Isidor. 3 
Shimkus, Chas, 2 
Sabas, Frank 
Sluaz, Thomas, 2

Veronika

Antanus

Maskaradinis vakaras

Bus vienas iš gražiausių, ko
kio dar nebuvo. Lietuvių Mo S takuti, 

Strokle,
M.

darbščios, 
nelinksta. 
p-iOa M.

rv dovanų pinigais ir įvairinu
siomis dovanomis.

Apšvietietės gana 
tai ir rankdarbių 
Taipgi yra paaukota
Otšev&kienės Vaišganto raštai. 
Tai viena iš gerų dovanų. O 
jau abrusiukų, staltiesiukių, 
nosini ūkią, tai netrūksta ir 
dar vis narės daugiau ir dau
giau suneša, nekurtos aukoja 
jx> dvi, tris dovanas, kad dau
gumui užtektų. Kurios da ne- 
pridavėt komisijos narėms, 
meldžiam sunešti, pas Misči- 
kaitienę, 3119 S. Morgan St. 
Įtaiko daug neliko, meldžiam 
pasiskubinti.

Maskaradinis 
Liet. Auditorijoj, 
d., 7:30 vai. vak.
muzika, bus smagu 
pasišokti.- Taigi, 
meldžiame atslankyti visi kuo- 
skaitlingiausiai, įvairiausiais 
kostiumais pasipuošę. Stengsi
mės užganėdinti kuogeriausla.

—LMDA. Komitetas.

P. J. T. 4 
Yonaitis, S. 
Višnauskiutci, Elenai 
Vinant, John
Bak.se No. 8-145 yra daug 

škų.

vakaras bus 
gruodžio 12 
Grieš gera 

jaunimui
jauni ir seni

Skausmus
galima palengvinti su

SEVERA’S
Gothardol.

Patikėtinas naminis linimentas. 
Esama seimynp, kurios yra 
vartojusios per 45 metus.

30c ir 60c.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, 10?'A

Siųskit Naujiena* 
Lietuvon — tai boa 
brangi dovana.

Pranešimai
bus pas- 
Toti Dal 
d i Lam
dai vvaus

Kas, ką, kur, kaip Ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Cyrenn Van Gordon, Virgilio 
Lazzari, Alesander Kipnis ir 
Cesare Formichi. Diriguos Wo-' 
ber.

šeštadienį vakaro 
kutini* pasirodymas 
Monte operoj “Lucia 
merrnoor”. Be to,
Antanio Cortis, Giovunni Pe
rse, Jose Mojica ir kt. Diriguos 
Frunk St. Lcger, šokius išpil
dys baletas.

Sekmadienį po pietų bus pir
ma kartą pastatyta metodiška i 
“Marlini”, dalyvaujant Edith 
Mason, lito Schipa, Virgilio

Lietuvių Moterų Draugija A pavie
tą rengia Maskaradų vakarą, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
Nedėlioj, Gruodžio-Dcc. 12 d., 1926 
m. Bus išdalinta už $400 dovanų. Vie
nas iš puikiausių Maskaradų yra ren
giama. Kviečia visus

— Komitetus

Trovismn.

LSS VIII Rajono ir kuopų val
dybų susirinkimas bus ketvirtadie
ny, gruodžio 9 <1., X v. v., Naujie
nų nttrnt*. Vi.-ii kuopų ir Rajono vaI- 
.tyliM narini prašomi atvykti.

Org.

PARDAVIMUI
SPECIALIS pnąhilymns Kalėdoms 

kailinių kautų, scal trimuotl. $.5.5. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mea nu- 
dažom senus Jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymus 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL Fl h SHOP
<8 f’, fiandolph st., Roorn JOS

GROJI K LIS pianas $700 ver
tės už $110, 90 rolelių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 į mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLAITIS •
6512 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME
ATAI TAS’ KURIO JUS JIEŠKOJOT 

Tikras namas, prie gražaus Ogden 
Parko, 6 kambarių medinė reziden
cija, 2 karų garažus, pusė išrenduo- 
tas. Namas gražiai dekoruotas, ar- 
žuolo grindys ir užbaigimas, naujas 
furnas ir “gutters”. Gera transpor- 
tacija: Ashland, 63nl ir 69th St. ka
rai, 68rd St. elevatorius, taipgi 2 Hu
sų linijos prie durų.

Savininkas
6638 i/oomis Blvd.

BARGENAS

{VAIRUS SUELBIMil
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos jval- 
riemR nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 3D4c, 35c, 88c ir 40c. Vilnonio! 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikam! 
Ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma
dieny) po pietų.

FRANK SELEMONAVlčIUS 
504 W. 33rd St« prie Normai Avė.

eis “žyde” (Jevvess). Dalyvaus1 
Rusa Baisa, Eide Norona, 
Charles Marshall, Jose Mojica, 
Alexantk‘r Kipnis ir baletas. 
Diriguos VVeber.

Antradienį bus pakartota 
“Rigoletto”, dalyvaujant Eido 
Norona, Lorna Jackson, Anto- 
nio Certis, Richard Bonolli ir 
Contrvuil. Diriguos Moranzoni.

Trečiadienį eis “La Sonam- 
bula”, dalyvaujant Florence 
Macbeth (pirmą kartą), Maria 
Claossons, Tito Schipa ir I.azza- 
ri. Diriguos Moranzoni.

Ketvirtadienį (gruodžio 16 
d.) bus pastatyta “Tiefland” 
angliškai. Dalyvinis Claudia 
Muzio, Lorna Jackson, Pavlos- 
ka, Helen Frennd, Forrest La
ment, Giaeorno Rimini ir Alex- 
ander Kipinis. Diriguos VVeber.

Penktadienį Audi t 
ko nebus vaidinama.

šeštadienį po 
“F.lexir of Love”. 
Florence

pietų eis 
Dalyvaus 

Macbeth, Tito Schi
pa, Rimini ir Vittorio Trcvisan. 
Diriguos Moranzoni.

šeštadienį vakare eis “Car- 
men”, o sekmadienį (gruodžio 
19 d.) jx> pietų “II Trovotore”, 
dalyvaujant Claudia Muzio, Au
gusta Lenska, Aroldo Lindi, 
Richard Bonelli ir Edonard 
Cotreuil. Diriguos Weber.

“žemės Rojus” pas 
Melda^j

suBirutės dramos skyrius 
savo režisierium lutistu S. Pil
ka vaidins paskilbusią komedi
ją “Žemės Bojus” gruodžio 12 
dienų, M. Meldažio svetainėj.

kalą, nepriseina daug kalbėti, 
nes spaudoj apie jį jau buvo 

I gan plačiai rašyta.
Gal jis ir nebūtų taip įdo- 

j mus ir juokingas, jei nedaly- 
, . 1 vantų jo vaidinime talentuoti 

"j komikai, kaip p. p. A. Vana- 
1 gaitis ir B. Vaitiekūnas, kurių 
vien pasirodymas steičiuje iš-

1 eatras- 
Muziko

Chicagos opera

. šaukia skanaus juoko, nekal
bant jau apie patį art. S. Pil
ką, kuris sudaro svarbiausią 
šiame veikale vaidmenį, kiti da
lyviai p-ios Petraičiu te-Miller, 
Balsienė, švirmickienė, Lseliu- 
tč, p. p. Kemėšis, Puišis. Tai 
vis pasižymėję vaidintojai.

Kas nori smagiai laiką pra- 
' leisti ir skaniai prisijuokti,

Sekamą savaitę bus pastatyta įaj (,U|. yra proga gruodžio 12
labai populari Europos 
ra vardu “Tiefland”.

°PC' d., Meldažio svet. Prasidės 8 
vai. vak. Po to, kaip rodos, tai

i Chicagoj jau ši komedija nebus 
bus kartojama. —Overytė.šeštoj operos savaitėj I 

pastatyta Engen <f Alberto 
“Tieflaod”. Ta opera Europoj i 
pasidarė nepaprastai populari.' 
Berlinc ji buvo pastatyta du 
tūkstančiu kartų. Penkios >y- 
miausios vokiečių ir austrų 
eperoe pasirinko “Tiefland’’ šių' 
metų sezono ar dariniui. Aust-1 
rijoj ir Vokietijoj ji vra tiek įie,sr°» ikJ. K.aį»ui //J $203.00 iki’ J J • fcOlIUUi bnbiH Initm IV» ulni-
jau mėgiama, 
men’’. Kaip viena, taip ir kita i 
opera 
nirną. 
land“ 
velės.
progą 
angliškai.

šiandie (gruodžio 9 d.) eis 
“The JeviTls of the Madonna’’, 
dalyvaujant — Rosa Raiša, Au
gusta Lenska, Forrest I^amont 
ir Giacomo Rimini. Diriguos 
Monanzoni, šoks baletas.

Penktadienį opera aplankys 
Mihvaukee, bet šeštadienį su- tų arba 
grįš ir po pietų statys “Aida”. 
Dalyvaus Fermand Ansseau 
Radamos partijoj, Clada Muzio,: 127 So. State St.

LIETUVON

žemos nupigintos kainos trečios 
. :: “ i

. . . ..., $215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai-
kaip ir Car- p5tlos $i8i.oo iki $186.00. 

* »
Suv. Valstijų’ įstatymai pavelija 

> gimtinėje vie- 
„ j Suv. Valsti

jas linoeai neįskaitant kvoton.
I

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

Visi musų 8-čios klesus keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen-

vaizduoja ispanų gyve- Tamstai paviešėti savo i 
Siužetas operai “Tief- ?us .V1'1"’ ir ,sWj£ti. • 

paimta iš Guimeros no- 
Ta opera suteiks pirmą 
Claudia Mužio dainuoti

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

Chicago, III.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, A.
W. of A mėnesinis susirinkimas 

įvyks Pftnyėioj, Gruodžio (Dec.) 10, 
1926, 7:30 vai. vak., 1564 N. Robey 
St. — A. M. Kadsel, Rašt.

Teatrališkus Kliubas Lietuva laikys 
savo priešmetinį susirinkimą Ketver
ge, Gruodžio 9 d., 1926 m., 8 valandą 
vakare, Davis Sųuare Park svet. Vi
si nariai malonėtu 
skaitlingiausiai, nes 
bus svarstoma.

susirinkti kuo- 
daug- ko naujo

— Valdyba

Birutės Choru dainų pamoka atsi- 
buna šį vakarą, 8 valandą Mark 
White Parko svetainėje. Visi daini
ninkai, bukit laiku

•— Valdyba .

Jaurvoftios Birutės dainų pamokos 
įvyks šį vakarą, 7:30 vai. vakare, 
Mark White Sųuare svetainėje, prie 
Halsted ir 29 gatvių (Librury Room). 
Vb’i nariai bukite laiku ir naujų at
siveskite. — Valdyba

KSMENĮĮ JIEŠKŪJIMAI
PAJIEŠKAU dėdės Jurgio ir bro

lių: Domininko ir Pranciškaus Petru- 
čių; paeinančiu gimimo vičtos iš Ged
rimų kaimo, Ilakių valsčiaus, Telšių 
apskričio. Seniau jie gyveno Chica- 
goj. Brolis Pranciškus turėjo savo 
namus, prašau atsišaukti, arba žinan- 
čių prašau pranešti, turiu svarbi? rei
kalą. Busiu dėkingas.
JONAS PETRUTIS
Kaunas
Mickevičiaus g-vė N r. 8, būt. 6.

SIŪLYMAI KAMBARIU
HENDAI kambarys vyrams arba 

vedusiai porai. 703 W. 21 Pluce.

Rasta-Pamesta
kas radote rakius, atneškite.

1818 W Cątial port Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA gaypadines j Indiana Har- 
bor, prie mažos šeimynos šaukite 
Armitage 0650.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. 3800 South 
Emerald avė. Tel. Boulevard 70X5.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PROGA VĖL BELDŽIASI

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

Mr. LOUGIL 
Room 348,

Ofisaš atdaras iki 8:30 vai. 
vakAre.

JIEŠKAU švaraus pusamžio žmo
gaus prie restoranto. Duosiu pietus, 
ruimų, burdą ir laųndrę. Su mokes
čiu sutiksime. *

Norėčiau greit.
'' 2025 Sę. vWestern Avė.

HEIKAIJNGAS geras bučerys, mo
kantis savo darbų. Turi būt blaivas 

4900 W. 14th Street

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Malt ir Hops Sto

ras. 6106 So. State St

BARGENAS
Pardavimui pilnas įrengimas fix- 

tures, bučernSj ir grosemėj — tas, 
kas pirks fixtures gaus ataką dykai. 
Turiu parduoti prieš Kalėdas.

3600 Wallaco Street 
II augštaa užpakalyj

F*A. A V IM UI mąhotfany 
gerame stovyje, pigiai. 3723 Hnrnell 
Ave,r 2-ros lubos iš fronto

PARDAVIMUI lunch ruimis, 
gera bizniava vieta prie dirbtu
vių. Pardavimas turi būti grei
tas. Priežastį patirsit ant vietos 
ant Sacramento Avė.

3000 W. 47th Street

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

Yards 5635

$6000 vertės groserne ir bučernė; 
parduosiu už prieinamą kainą. Prie
žastis svarbi Randasi ant didelio 
stryto. Didelis biznis. Turi greit par
duoti. Pinigų jei( trūksta,,palauksim 
arba priirn'sifn*narną ar lotu.

NAUJIENOS J
1739 So. Halsted St., Rox 848 

■------------------------------------------------ -------- t------ 1----
BUčERNfi ir grosernė parda

vimui pigiai arba mainysiu ant 
namo, farmos, loto, automobilių, 
ar ką kas turite. Atsišaukit pas 
savininką. Priimčiau ir partne
ri. 1710 W. 87th St.

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

3657 So. Halsted St.

KALĖDINIAI BARGENAI PIANŲ. 
GKOJIKL1Ų PIANŲ IR 

FONOGRAFŲ

Victor Funogrąfas .........   $10
Columbia Fonografas ................ $25
Olympian Fonografas ................... $40
Kimball Vpright Pianas .... ..........  $45
King Upright Pianas'..................  $25
Singer Upright Pianas ......   $40
Lyon & Healy Pianas ............... $19
Lane Grojiklis Pianas . ............ $9®
Davia A Son Grojiklia Pianas $163 
C. P. Street Grojikįin Pianas ... $115 
Mendelhal! Grojiklis Pianas $135

Pridedain benčius ir dastatom. Ko
teliai prie visų grojiklių pianų. leng
vais išmokėjimais. Atsilankykit ank
sti ir pasirinkit patinkamą iš dide
lio skaičiaus instrumentų. Daugelis 
ju dar nėra čia įskaityti. 
M1DWEST PIANO STORES (Ine.) 
6136 So. Hulstėd St., Normai 9432

PARDAVIMUI grosernė, bu
černė, ice cream purloraa, nau
ji fikčeriai, naujas namas. Ran
dasi greitai augančioj apielin- 
kėj. Parduosiu už didelį bargo- 
na. Atsakantiems žmonėms len- 
gvais išmokėjimais.

J. J. CULLINANE 
5600 W. 63 St., Republic 9800

PARDAVIMUI lunch ruimis. 
Geroj biznio vietoj, gausit bar- 
genų.

Kreipkitės
817 W. 34th Street
Tel. Boulevard 9336

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė arba priimsiu į pu
sininkus; parsiduoda už priei
namą kainą.

4235 So. Kedzie Avo.

PARDAVIMUI grosernė, ge
ra vieta uždėti bučemę. Se
nas biznis, , gausit bargeną. 
Priežastis pardavimo — va
žiuoju Lietuvon.

821 34tb Street
ffj.11 ",ia.»"1 BHmMTTTH Hl HIĮL.11 WWaWW!»

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI MaxweU, 5 sėdy

nių, Sport Model, mažai vartotas au
tomobilius. Parduosiu pigiai. Kas at
sišauks greitai, gaus didelį barge
ną.

KASPER RUTKAUSKAS 
8700 Doufflaw Blvd.

PARDAVIMUI Ford 1 tono 
trokas, 1925, kaina $185. Pa- 
nel body, uždaromas, 2 ekstra 
tajerai. Gerame stovyje, ką tik 
pertaisytas. 724 W. 19th’ St, 
Phone Cankl 6558.

BBIGHTON Park 2—6 kamb. 
nuiro namas su beisrnentu. Kaina 
$11,800, cash $2500.

ANT mainymo 2—5 kamb. medi- 
nan /ixrru.K ir lofas f>ri«» Mai
nysiu i.r.t oscrri.’-s <■<-!><. c-nRl> pnr- tliioslii. Kaina $8,000.F. M. SMITU

•IJ57 Talman avė.
F’hone I.afnyette 0155

Negirdėti Bargenai
IŠSIMAINO 8-nių flatų puikus mu-, 

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

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, Brighton Parke, mainysiu ant 
nedidelios farmos.

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

IŠSIMAINO 2-jų flatų naujas mu-į 
ro namas, po 6 ir 6 kambarius, su t 
2-jų kart) garadžiu, mainysiu ant biž- < 
niavo namo su bizniu. Namas turi' 
būt South Sidėje. Vlrftminėtais rei
kalais kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co. •
4108 ARCHER AVĘ.
Phone Lafayette 5107

ČIA JŪSŲ PROGA
Gal turi lotus ar farmą, ką norė

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

ED. BAKŠEVIČIUS
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. lafayette 8601)

TĖMYKI'tE BIZNIERIAI. Parduo
siu arba mainysiu mūrinį namą, vie
nas Storas ir 4 pagyvenimai. Ren- 
dos $113 į mėnesį. Kaina tik $12,500; 
įmokėti reikia $2,500, likusius po $40 
arba daugiau į mėnesį. Jeigu turi 
automobilių arba lotu.?, priimsiu kai
po dalį jmokėjimo. Namas randasi 
ant 33rd St., netoli Halsted St. Ma
tykite savininkų

3422 Lowe Avenue 
Pirmos lubos

5 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
furnas šildomas, kietu medžiu tri- 
muotas. prie Rockwell, netoli 65th St., 
kaina $9,000. Apie $3,500 cash. (Mr. 
Bėro).

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

MAINYMUI

Mainysiu 2 augfttų mūrinį narną 
Roselande, į gel'ą lotą, automobilį ar
ba gerų biznį.

Savininkas
7923 South Park Avenue 

Phone Triangle 0535

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- Ti MOBGIfilAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į viehą dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investmcnt 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6788-6716

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR
' 1739 So. Hateted St. 

Tel. Roosevelt 8500

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garar.tuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 84 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 

1 unijos darbininkai samdomi. J. J. 
• DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden .Avė. Phone Lawdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18xlx 
už $225. Taipgi perbudavoju pur
čius iš atvirų j uždarus po 3Oc. 
ketvirt. pėdą. Su mažai jmokčjimo 
Darbų garantuoju.

C. CZEPUKAS 
1445 Oakley Blvd. 

Tel. Brunswick‘ 9131

r.J-LL. .'L... 1 .■L!1’!------ UL-

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas 1

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1648

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

GOSS, JUDD & SHERMAN 
40 N, Dearbom, Central 0023

r11111 ■ ’

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų
Mes per daugelį metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki Šiol. Garantuojame, 

i kad musų kainos bus dėl jūsų tik- 
I rai olselio kainos tiktai.
i Gražus mohair iš- CQC)
• margintas setas ^ww«wU
j Gražus Jacųuapd $82.50

Ir daugelis kitų gerų bargenų 
musų didelėj dirbtuvėj.

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division Street

DVI LIETUVAITĖS

Office TeL Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Pa geli) i m paskolinti pinigus, ap
saugojai!) nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

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

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

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

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


