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Lietuvos finansų ministeris 
Karvelis rezignavo

Del naujos kasyklų taikos 
konferencijos

Kasyklų savininkai sutinka at* 
naujinti derybas* bet ne 
Lynneto pasiūlytu planu

Daugia žinių apie potvy 
nius Lietuvoj

Kasyklų savininkai atmetė 
Lynneto pieną kaipo 

derybų pamatą
Lietuvos finansų ministe
ris Karvelis atsistatydino

Daugiau žinių apie potvy 
nius Lietuvoje1

VVILKESBARRE, Pa., sau
sio 24. — Angliakasių unijos 
prezidentas,, John L. t.ev/is, 
pranešė bendros kasyklų savi
ninkų ir angliakasių konferen- 

icijos pirmininkui, Alvinui Mar- 
kle, kad angliakasiai yra pasi
ruošę atnaujinti derybas su 
kasyklų savininkais tuo planu, 
kurį pasiūlė Scrantono Times 
redaktorius Lynnet.

Lewis sutinka, kad konferen
cija butų laikoma arba Netv- 
Yorke, arba kuriame nors kie
tosios anglies kasyklų srities 
mieste, — kaip tik kasyklų sa
vininkams patogiau, — bet vie
ną, ko jis norįs, tai kad ta 
konferencija butų vieša, kad

daug joje dalyvautų ir spaudos at
stovai. Tuo budu, sako Lewis, 

! visuomenė žinotų, kaip iš tikrų- 
SKl’ODAS, Kretoingos apskr. jų derybos eina.
Skuodą ir apylinkę gruodžio 

31 d. apsupo dideli vandenys,, 
kokių šioje apylinkėje dar iki 
šiol nėra buvę. Skuodas yra* 
apsuptas iš dviejų pusių van
deningom Bartuvos ir Luobos 
upėm, kuriose sausio 1 d. šių 
metų vanduo puvo 
2U metro; iLuoba 
metrų.

Nuostoliai gana

KAI NAS, sausio 6. (LŽ).— 
Gautoms! patikimomis žinio
mis, finansų ministeris Karvelis 
sausio 2 dieną įteikė, valstybės 
prezidentui atsistatydinimo pra
šymą. Ar prašymas bus paten
kintas, žinių dar nėra.

Skuode potvynis padarė 
nuostolių.

Naujas Meksikos žemės 
įstatymas suspenduotas
EL PASO, Tex., sausio 24.

Compania Minorą Mosąųeteers, 
Juareze, gavo iš savo agento 
Vilią Ah u madoj, Crihuahua 
valstijoj, telegramą, kad Meksi
kos prezidento Calleso išleistu 
dekretu suspenduojama nauja
sis žemės įstatymas, kuriuo 
svetimšaliams užginama turėti 
ar pirkti kasyklų nuosavybes 
per šimtą kilometrų nuo sienos.

27 protestai atmesti
MEKSIKOS MIESTAS, sau

sio 24. — Apygardos teismas 
vakar atmetę dvidešimt septy
nių Jungtinių Valstijų aliejaus 
kompanijų aplikacijas dėl “in- 
džionkšenų” neleisti valdžiai 
vykdyti naująjį Meksikos naf
tos šaltinių naudojimo įstaty
mą.

Tokiu aplikacijų dėl “indžion- 
kšenų” yra padavusios pen
kiasdešimt astuonios amerikie
čių kompanijos.

Ulsteris paliuosuoja 40 
politiniu kalinių

BELFASTAS, Airija, sausio 
24. — Ulsterio vyriausybė nu
tarė paleisti iš kalėjimo ketu
riasdešimt airių politinių kali
nių, įspėjus juos, kad jie negrį
žtų į Ulsterį per ateinančius 
penkerius metus.

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 pąrduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų
• nos: 5c už žodį, 

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai* 
colis (apie 30

[Pacific and Atlantic Photoj
Kap. George G. Wester, iš San Francisco, kurio laivas prieš 

daugelį metų tapo valdžios užgriebtas. Federalis teismas pri
pažino, jog valdžia neturėjo teisės to daryti. Valdžia dabar tu
rės kapitonui sumokėti $53,608. >. ’

16 žmoniy žuvo vieš
bučio gaisre

ALLENTOWN, Pa., sausio 
24. — Anksti vakar rytą kilęs 
gaisras sunaikino seniausį vie
tos viešbutį, Uote! Lafayette, 
atimdamas taipjau keliolikos 
žmonių gyvastis. Iki šiandie 
ryto iš sudegusio viešbučio 
griuvėsių jau išimta vienuoliką 
apdegusių lavonų; pasigendama 
dar penkių. Apie dvidešimt kitų 
viešbučio svečių buvo sužeista.

Gaisras kilo apie 2 balandą 
lyto, ir tokiu greitumu išsiplė
tė, kad viešbučio svečiai, pabu
dinti iš miego, iš viršutinių 
aukštų per liepsnas jau nebega
lėjo laiptais žemyn nubėgti ir 
turėjo gelbėtis pro langus. Bet 
ne visiems pavyko išsigelbėti 
—šešiolika žuvo liepsnose.

Rūsy paliūRūliy emigravi
mas į Kanadą

MONTREALIS, Que., sausio 
22. I'autų Sąjungos tarptau: 
tinio biuro pranešimu, iš 200,- 
000 rusų pabėgėlių, kurie be 
darbo bastosi po Europą, 10,- 
000 emigravo į Kanadą. Kana
dos vyriausybė tikis galėsianti 
ateity aprūpinti dar didesnį 
tokių emigrantų skaičių.

Vokietijos nacionalistai 
priešingi T. Sąjungai

* -

B'ERLINAS, sausio 24. — 
Reikšdama savo griežtą priešin
gumą Lokarno sutartims ir Vo
kietijos įstojimui Į 'Pautu Są
jungą, vokiečių nacionalistų 
partija nutarė pasiūlyti i ręich- 
stag: rezoliuciją, kad Vokieti
jos aplikacija įstoti Tautų Są- 
jungon butu atidėta.

____________________ i

Naujakuriams parduo
dama 1500 arkliu

KALNAS. — žemės ūkio 
ministerijai susitarus su kraš
to apsaugos ministerija, bus 
parduodami naujakuriams iš 
varžytynių netinkami kariuo
menei arkliai viso 1,500. Iš
mokėjimas naujakuriams už 
arklius išdėstomas 10 metų be 
palūkanų.

Amundsenas gina žemga
lio atradėju Dry Cooką
FORT WORTH, Texas, sau

sio 24. Kapitonas Roaldas 
Amundsenas, atlankęs kalėji
me Drą Fredericką A. Ciniką, 
kui^s prieš kelioliką metų bu
vo pasigarsinęs kaipo žiemių 
žemgalio atradėjęs, pareiškė, 
kad nors komandorius Peary, 
pasiskelbęs save žiemių ašiga
lio atradėju visaip diskredita
vęs Drą Copką, tečiau Peary’o 
pretenzijos kaipo ašigalio at
radėjo nė kiek ne geresnės už 
Dro Cooko.

“Ai skaičiau Dro Cooko pa
duotus aprašymus kelis mėne
sius prieš Peary“, sako Amund- 
senas, “o paskui skaičiau Peary 
aprašymus. Peary pasakoji* 
muos aš neradau nieko svar
besnio, ko nebūtų buvę pa
duota Dro Cooko aprašymuo
se”.

Drui Cookui diskredituoti 
Peary rėmės eskimų Ii adymais. 
Bet, sako Amundsenas, “eski
mus aš gerai pažįstu: jie visa
dos atsakys tau taip, kaip tu 
nori, kad tau atsakytų“.

Mirė Belgijos kardino
las Mercier

. Kasyklų savininkai priešinas 
| - Lynneto planui
I Kietosios anglies kasyklų sa
vininkai išleido pareiškimą, 
kad jie sutinką atnaujinti de
rybas su angliakasiais, bet de- 

pakilęs iki pamatan jie visai nededą 
laikraščio Scranton Times ie- 
daktoriaus, Lynneto, pasiūlytą 
planą. Tam planui jie esą prie
šingi.

net iki o

stambus, 
senąją su 

naująja miesto dalimi, naujų
jų metų dieną užplūdus ledo 
litims tapo sugriautas. Sutruk
dyta ilgam laikui gelžkelio sto
ties susisiekimas tiesioginiu ke
liu. Užmiesčio ir apylinkės gy
ventojai ir ūkininkai taipgi 
nukentėjo apsėmus jų jaujas 
ir javų svirnus, kame grudai 
ir pašaras sušlapo; be to visos 
tvoros, malkos nunešta. .
Geležinkelio medinis tiltas' sta 
tytas per Bartuvos ir Luobos 
santakų didžiojo potvynio metu 
ėmė griūti. Vieno galutinio 
pylimo dalis gerokai ledo lyčių 
išviria, 
kiniai
žiavę keleiviai per 
keičia. Iš 
traukiniai su 
sic kia.

Skuodas 
plautas
Kaunui su Klaipėda teko 
pi rsidiinu minėtam rajone. Toks 
susisiekimas buvo gruodžio 31 
ir Naujų metų dieną. Pylimas novą Pekino 
jau pataisytas ir susisiekimas 
vyksta normaliai.

Potvinys taip pat privertė 
uždaryti Alvtar.r. tiltą per Ne
munų ir nutraukti susisiekimą 
Alytns-Artilerija. Sakomas til
tas dėl jo silpnumo nuo sausio 
15 dienos buvo nutarta užda
ryti. t iltas netrukus bus pra
dėtas remontuoti.

Sovietų ultimatumas Man 
džurijos vadui Dangui

Reikalauja, kad suimtas Rytų 
Kinų gelžkelio direktorius 
butų tuojau paleistas

Prohibicininky vadas su 
imtas už butlegeriavimy

Sovietai aeroplanais ga 
bens polit. kalinius

Tiltas pavojuje. Trau- 
nebepereina, tik priva

li Itą pasi- 
atvykstą 
nebesusi-

Kauno 
stotimi

Priekulė, kur iš- 
pylimas ir susisiekti 

su

PEKINAS, Kinai, sausio 24. 
-- Kinų užsienio reikalų minis
terija telegrafavo Mandžurijos 
vadui, Čang TsoliPui,- reikalau
dama, kad Kinų Rytų gelžkelio 
rusų generalis administratorius 
Ivanov butų tuojau paliuosuo
tas.

Ivanovą areštavo praeitą 
penktadienį Kinų karinės sar
gybos vadas, generolas Huan- 
hsianas, kurs kartu su čang 
Tsolinu pradėjo operuoti gele
žinkelį, “baltųjų” irusų pade
dami. Su Ivanovu buvo areštuo
ti dar kiti trys gelžkelio valdi
ninkai.

Reikalavimą paliuosuoti Iva- 
užsienių reikalų 
pasiuntė čang

to, kai sovietų am- 
Kinams, Karacha- 
Kinų valdžiai aštrų 

taipgi

ministerija 
Tsolinui po 
basadorius 
nas, įteikė
protestą. Karachanas 
pasiuntė telegramą čang Tsoli
nui, grūmodamas pasiųsti 
vietų kariuomenę gelžkeliui 
imti, jeigu Ivanovas nebus 
tris dienas paliuosuotas.

so- 
pa- 
per

20,000 vokiečių gena lauk 
iš Rumanijos

VIEN NA, Austrija, sausi* 
24. VVlener Neueste Nach- 

richten gauta iš Bucharesto 
telegrama praneša, kad Rumu
nijos vidaus reikalų ministeris 
instruktavęs policiją iki atei
nančio pirmadienio išvaryti 
Rumanijos 20,000 vokcČių

Italija ratifikavo
Lokarno sutartis

rv salas

iš
ir

LAS P?\LM/\, Kanarų Salos, 
, sausio 22. Trys Ispanijos

karo aviatoriai, kom. Franco, 

kap. de Aiva ir puskar. Durai), 
skrendantieji hidroplami Ne 
Plūs Citra iš Ispanijos į Bue
nos Aires, Argentinoj, šį rytą 
8 vai. išskridę iš Palos, Ispani- 

; joj, po pietų atskrido į Las 
Palmas, Kanarų Salose, l,3;>0 
kilometrų (817 mylių) tolumo

belleville, UI., 
bupojpt 25 

tapo teismo pasmerktas 
mui iki gyvta galvos už 
Mmų farmerio, Franko Kempe*

sausio 
metų 

kaldji- 
užmu-ROMA, Italija, sausio 23. *- 

Parlamento atstovų butus šian 
die patvirtino Lokarno paktą, lio, praeito rugpiučio mėnesį.

Steigia oro liniją tarpe Kemės 
ir Solovecko salor, Įkiltosio
se jurėue.

valstijos 
vietos sky- 
kaltinamas 

Padarius

LAPEER, Mieli., sausio 24. • 
Čia tapo areštuotas turtingas 
vietos realestėtininkas, Elmer 
Ilolman, Michigan 
Anti-Saloon lygos 
riaus sekretorius, 
<lel butlegeriavimo.
kratą, jo namuose rasta sandė- 
lys įvairių svaigalų, o taipgi 
pilniausi įmonė munšainui da
ryti.

Tas pasižymėjęs kovotojas 
už prohibiciją, Elmer Ilolman, 
buvo ne tik Anti-Saloon lygos 
sekretorius: jis buvo dar žy
miausias Law and Order lygos 
vadas, metodistų episkopalų 
bažnyčios Biblijos klasės narys 
ir vietos komercijos klubo na
rys.

Reikalauja mažinti oku 
panty jėgas Reine

BĖRU NAS, sausio 24. — 
Reichhstagas vakar kaip vienu 
balsu priėmė rezoliuciją, reika
laujančią, kad valdžia darytų 
visa, kas galima, išreikalauti iš 
aliantų, kad jie sumažintų oku
pacinės kariuomenės skaičių 
Reino krašte.

EAU CLA1RE, Wis., sausio 
23. — Praeitą naktį kilęs dėl 
nežinomos priežasties gaisras 
sunaikino Baron County Cann- 
ing. and Pickeling kompanijos 
įstaigą, padarydamas ąpie 50,- 
(>(M) dolerių nŪŲstolių.

Chieagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas, didžiumoj žiemių vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 17* F.

Šiandie patilę teka 
džiasi 4:55 valandą.

vidutinis

7:10, Jei-

KEMR, Žiemių Rusija, sau
sio 24. Sovietų valdžia neuž- 
ilgio įsteigs oro liniją tarp Kė
ni žs 
siosi

ir Solovecko salos, Balto- 
Jurėse, gabenti aeropla

nais politiniams kaliniams, lai
komiems Solovecko vienuolyne; 
dabAr kalėjimu paverstame.
Aerodromai steigiami Kemėj, 
ties Baltosiomis jūrėmis, ir
Solovecko saloj.

Per didesnę midų pusę 
lovecko sala esti atskirta 
pasaulio ledais. Sovietų 
džia tą salą vartoja dabar
litiniams kaliniams tremti. So- 
loveckas yra baisiausia politi
nių kalinių kankinimo vieta 
bolševikijoj.

nuo 
val- 
po-

Amerika nepripažįsta 
Nikaraguos valdžios
VVASHINGTONAS, sausio 24. 

—Valstybės departamentas šian
die painformavo .Nikaraguos 
ministerį

UŽDARfi BANKĄ

ST. PAUL, Minu., sausio 24. 
— Valstijos bankų komisionie- 
rius vakar uždarė Luverne 
Rock County banką, turėjusį 
700,000 depozitų.

Washingtone, kad 
Valstijos nepripi- 
naujos Nikaraguosžjstančios

valdžios, kurią nekonstiluciniu 
laidu pasiglemžė generolas 
Chamorro.

Kunigas, antisemitu 
vadas, išteisintas

V1ENNA, Austrija, sausio 
24. ■—P rahoj pasibaigė byla 
vieno slavokų kunigo, Illinkos, 
antisemitų vado, patraukto tie- 
son už šmeižimą ČJechoslovaki- 
jos prezidento Masaryko, kurį 
jis .Šykščiai koliojo dėl neva 
turėjimo santykių su žydais.

Bilius sumažinti Jung
tinių Valstijų lai

vyno jėgas
WAS(H1NGTONAS, sausio 24. 

‘— Atstovų butas vakar pa- 
tvirtmo laivyno departamento 
Jtiliaus punktų, kuriuo npjjia* 
tyta dabartines laivyne jėgas iš 
86,0(W vyrų sumažinti keturiais 
tūkstančiais jūreivių.

BRIUSELIS, Belgėj,
24. —Po ilgos ligos vakar, 3 
valandą po pietų, mirė kardi
nolas Mercier, 74 metų seneli.;.

Kardinolas Mercier pagarsėjo 
karo metais savo drąsiu stoji
mu prieš vokiečius, užpludu- 
sius'ir patrempusius Belgiją. 
Kariii pasibaigus, 1919 metais 
jis buvo atvykęs į Jungtims 
Valstijas, buvo atsilankęs ir 
Chicagoj.

Naujakuriai — žen.lu 
savininkai

KAUNAS. Žemės Refor
mos Valdyba jau baigia rengti 
ir anksčiau išparceliuotų dva
rų naujakuriams jau sausio mė
nesį bus išduodami galutinius 
žemių perleidimo aktus. Šiais 
aktais naujakuriai įgyja pilnas 
savininkų teises. Vadinasi, 
atsidaro laisvas kelias ir pas
koloms gauti.

EKSPLIOZIJ A GARAŽE; 
TRYS SUŽEISTI

PEOR1A, III., sausio 23.
Praeitą naktį viename garaže 
čia įvyko ekspliozija, kurios 
trys asmens buvo pavojingai 
sužeisti, du vyriškiai ir viena 
moteriškė.

■ ...... . 1 1......... . ......................... .... .
•l • 

Garantija 
Greitumas

*

Pigumas
Per Naujienas siunčiami pinigai Lie

tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 
jimui į banką, pirkimui nuosavybių ir vi- 
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis.

Naujienos visuomet suteikia gerą pa
tarnavimą kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestų lietuviams.

NAUJIENOS
> 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

>■ . . . . . ......
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Feljetonas.

Baisioji Marytė
Tikėkit manim, kad peliuką 

sudaro tik moterys. Jus, žino
ma, mane tikinsite, kad Bismar
kas nėra niekad vaikščiojęs si
jonuotas, o Chemberlaino, kad 
ir kaip norėtum, negali vaizduo
tis žavinančia našle! Tačiau aš 
laikausi savo ir, jei leisite, pa
pasakosiu jums atsitikimą iš 
visai netolimos praeities.

Raganiškių kaime, netoli Len
kų sienos gyvena kožkokia Ma
rytė — be galo akiplėšiška, ne
rami boba.

Jus mane paklausykite, kas 
ji tokia? Atsakysiu jums tie
siai: daugiau, nei ministerių 
kabinetas, .lai nieko nereiškia 
nei, Kerzono linijos, nei Žene
vos proto k olų ignoravimas, ir 
jei musų užsienių reikalų mini- 
steris galvoja dėl kiekvieno 
tai plautinės teisės menkniekio, 
tai Marytė kasdien peržengia 
ir visa siena ir neitralinčs zo
nos šventumą ir laiko sąve ek- 
t orite riale visur be išimties, 
kur tik ji guli Padaryti skan
dalą.

Jums įdomu žinoti, kuo ver
čiasi Marytė? Žinoma, ne pri
taikomaisiais mokslais, ne filo
sofija ir ne elektrofikaciįos pro
jektais. Marytė — darbo mo
teriškė, ji iš visų menų labiau
siai yru linkusi privačios ko
mercijos menui ir todėl pre
kiauja pienu.

Kartą toji pati Marytė išvy
ko pieno puodinc nešina pei'Į 
pasienio liniją manydama par-| 
duoti 
ir ten 
langą 
tojui,
nį, paėmęs pieną, staiga prane
šė, jog kadangi ‘ tarp abiejų 
kraštų nesą jokių sutarties sau-

Denverio ekspedicija surado 
Pietinėj Afrikoj nežinomus iki 
šiol laukinius žmones, žemlapyj 
parodoma, kur tie laukiniai 
žmonės gyvena.

Civilio veidas staiga prašvi
to ypatinga šypsena.

- To nepadarysi atsakė.
Padarysiu.

— Aha, štai kaip! Te!..
Pienas, žinoma, pinigus kaš

tuoja, bet savimeilė čia daugiau 
įeiškia po valandėlės karei
vis keikdamas -šluostėsi ran
kovėmis veidą, apipiltą pienu, 
o civilis laikėsi už galvos, ne
patenkintas netikėtu susitiki
mu su sunkios puodynės kraš? 
tu.

Janųk! TV. matei?
Mačiau, pan? poruėniku!
Patvirtinsi?
Ir prisieksiu...

visą savo turimą prekę 
pat išdaužyti akmeniu 

vienam piktam ncinokė- 
kuris neretai penktadie-

Lig tik Marytė perėjo sieną, 
prie jos priėjo lenkų kareivis, 
lydimas jauno civilio žmogaus, 
įdėmiom akim ir Vilniaus de- 
fenzivos antspaudu žvilgsnyje.

Tu iš kur?
žinoma, ne iš Amerikos 

— širdingai atsake Marytė 
bet iš Raganiškių.

— O ko? — susidomėjo ei-

įvykio vietoje pasiliko: įsiu
tusi Marytė, tuščia puodynė ir 
išlietas pienas.

Tai velniai! Tai razbai- 
ninkai! Na, mes dar pasikal
bėsim! Mes dar... Aš jums 
dar parodysiu...

Tačiau parodyti Marytei iš 
karto nieko nepasisekė tie 
savo nugaros: iš posterunko 
pusės pasigirdo netvarkingas 
šaudymas, į kelią išjojo raiti
ninkų būrys ir smarkus kapi
tonas narsiai ūme klausinėti:

— Kur priešas? Man reikia 
pagalbos!

Tolesnis Marytės likimas 
mums nesvarbu: kas gali būti 
įdomu tokiame vaizde, kaip bė
gant su tuščia puodyne boba, 
ne kokia nors Baronaitė, go
biantis nuo pavydaus vyro, bet

padaryti dora... Rašykite!
Telegrama į Varšuvą nuėjo 

jau šitokia:
“Naktį į kovo 266 d. didelis 

lietuvių partizanų būrys, vado
vaujamas majoro Marytuno, re- 
gularės kariuomenės karininko, 
ir ginkluotas vokiečių artilerija, 
puolė musų pasienio liniją. Pa
sitiktas musų kavalerijos drą
siu ataspyriu, lietuvių avangai’- 
das pasitraukė į Raganiškių 
tvirtovę, kur dėl visa ko buvo 
paruoštas bolševikų kavalerijos 
divizijomis, persiųstas kažkokiu 
slėpiningu keliu per Latviją į 
Lietuvą (matyti, uždėta mo
kesniu). Smulkmenos vėliau”.

Varšuvoje išrado, kad tokios 
žinios — vaikų kalba.

— Jei rašai, tai rašyk...
Į Tautų Sąjunga telegrama 

jau nukeliavo kaip reikiant per
redaguota ir pagrįsta.

“Ar žino aukštai pastatytoji 
Sąjunga, kas tokia toji Lietu
va? Ne, aukštai pastatytoji 
Sąjunga nežino, kas tokia toji 
Lietuva! Tai — kolosalis kraš
tas, prikimštas sovietu kavale
rijos ir vokiečių patrankų. Sa
vo sutartim su Sovietų ir Vo
kiečių blokų Lietuva privalo 
kasdien nuo 7 iki 11 vai. ryto, 
o lietingomis dienomis ir kiek 
vėliau pulti neapsaugotą Lenki
ją, naikinti jos gyventojus ir 
grobti jos teritoriją... štai dar 
šiomis dienomis, didžiule Lietu
vos kariuomene, maršalo Mary- 
tuno vadovaujama, turėdama 
priešakyje septynius šarvuo
čius”... '

Pabaiga neįdomu. Įdomu tik
tai, kad iš tikslaus to praneši
mo teksto “Matino” laikraštyje 
pasirodė ir Havaso buvo visur 
išsiuntinėta šitokia telegrama:

“Paryžius. III. 26 (Havvas) 
Lietuvos sostinėje (Estonie) — 
Latvijoje (Rewal), Kauno upes 
krante — nepaprastas sąmyšis. 
Visi entuziazmingai palaiko val
džios nusistatymų sąjungoje su 
sovietu Ukraina Vokiečių

reichstagu pulti Lenkiją. Pran
cūzija gins savo rytų draugą. 
Laikas sudrausti įsidrąsinusį 
militariškoji Lietuva”.

štai čia kaip tik ir praside
da aukštoji politika.

¥ ¥ ¥
Dabar pasakykite man atvirai 

— argi ne visada politiką su
daro moterys?

Ark. BuchovaH.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųfties anglis. Musų ntsverimas 
yra .garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Associatiun, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth. y

E. J.sMcQuaid
5822 So. Racinc Avė

Tel. Wentworth 0209 
Englevood 4760

ANT JUSy LOTO
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bungąlow už 
$4950

$.500 {mokėti kitus po $50 j mėnesi 
2 flatų namas apšildomas garu 

$10,000
$1000 pnoketi, kitus kaip rėndą. 

Viską padarysime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company

4.421 Irving I’ark lilvd. 
Tel. Palisade 2977

Aišku ne lėlėmis žaisli... 
Matai, ką nešu... Na, ko čia pri
stojote.

- O aš tavęs nepraleisiu! — 
paiciškė civilis.

Jei bent su dviem trims li
tais diplomatiškai sumur
mėjo kareivis. «

— Jtinek!
Nu, neleisiu, neleisiu... Eik 

iŠ kur atėjusi, boba... Nes ėmęs 
tau, kvailai, su durtuvu..

nustebo Maryte. O juk aš 
čion kasdien — bus jau pusė 
metų — 
durtuvu 
sakai ?
Marytę.

. — Nesikeik,

vaikščioju, o tu čia su 
dar lįsi? 
Tai tu.,.

Nepraleis! 
Atsiminsi

Eik,

Aš jau esu pasakęs, kad Ma
rytė - užsispyrusi ir griežta 
moteriškė. • * •

— Štai kas. panove — kate
goriškai ji pareiškė . aš ne
turiu durtuvo, bet jei aš ant 
vieno iš judviejų išpilsiu pieną, 
o antrą su puodyne per pakau
šį suduosiu...

Daug įdomiau likimas to pra
nešimo, kurį padarė jaunasis ci
vilis įdėmiom viskam akim. .

Telefonograma nuo sienos į 
Vilnių skelbė:

“Tik dabar išvaryta j savo 
sienos didžiausia lietuvių gauja, 
vadovaujama moters vado Ma- 
rytaites. Gauja buvo užpuolu
si lenkų regularios kariuomenės 
sargyba. Gauja puolė skysto
mis dujomis ir rankinėmis (ne
abejojamai vokiško darbo) gra
natomis. Sprendžiant iš obal- 
sio, paskelbto gaujos vado, puo
limas ispiruotas bolševikų. Gau
jos vyriausioji bazė — Raganiš
kių kaimas (nuo amžių Lenki
jos miestas, kur dar IX amžiu
je Zigmantas buvo pametęs lie
menės sagą).

Vilniuje buvo nuspręsta, kad 
telefonograma buvo paduota 
per daug sausai.

— Nuostabus žmonės — su
pyko defenzyvoje — sėdi sau 
pasienyje, nieko neveikia, valgo 
valdžios duoną ir nieko negali

<r 'Gulbranun TradaMarb 
cutrransen.

Vienatinis Pianas, * kuria groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima plik
ti mokant $3.00 i savaitę.

Pamatykite pafl

fL

H

- 5 j

Į Ji
M, .

ftįįĮĮ

JOS. F. BUDRIK, 
3313 So. Halsted St.

Tel. Armitage 2822

BUS RODOMA

Panedėly ir Utarninke
Vardas ir pavarde ..

SAUSIO 25 IR 26 Valsčius

ApskritisPaštas

Išspaus jums ašaras, juoksites 
ir širdis džiaugsis.

Maža moteris — pusbadžiaujan- 
ti besiilganti — bet ji gali va
dinti save Cindcrella!

Specialistas
Wells Street 
VVashington

Valandos: Kasdien nuo 12 iki 2 ir 
nuo 6 iki 8 vakare, išskyrus Sek
madienius ir Šventadieniiis. Tre
čiadieniais iki 7 vai. vakare.

600 Htų 
700 litų 
800 litų 
000 litų 

1000 litų 
5000 litų

Taupyk kuponus iškirpdamaa 
iš Naujienų ‘Medieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

"7
Telegramų 

$6.25 
11.25 
21.50 
81.75 
42.00 
52.26

Labai geras castor oi! pa
darytas dėl medi kalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir šu tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Paštu 
.....  $62.00 ... 
...... 72.25 .. 
........ 82.50 .. 
.L.....  92.75 ..
..... 108.00 ... 
.....  514.00 ...

Telegramų 
___  $62.50 
____ 72.75 
___  83.00 
___  98.25 
___ 108.50 
___  514.50

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU -

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškafno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdajnas juos 
kitokiais budais.

NAAMtm rvMM

-o ' CAY NO,>1431 ’

HR Vardas

MMHKM HMM* m. Adresas

DR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukec Avė.

JAMES AA. B ARKI E'S 

’A Kiss For 
Cinderella' 

JIERBERTBRENON PRODUCTIOK I
—-----> a {farumounl Cjtauit

MILDA TEATRE
3110 S'o. Halštcd Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos O
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

’ 3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Ix>uis Avė. 

CHICAGO, ILL.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybes” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurio buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesj:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis 
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė” (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

Miestas.................. \.............. State.............
Išpiklyk Ir siųsk Naujienoms

Pasitarkite Su 
Specialistu

Ar Jus esate 
sergantys kur 
liga suardo svei
katą? Kad ser
gate ir buvote 
prie visokių gy
dytojų, kurie 
nedavė nei jo
kių rezultatų, 
tai yra kad jie 
visai nežino jū
sų tikrą ligą. 
Ateikite pas 
mus ir pavelykite mums duoti tik
rą egzaminą, kuris suras tikrą 
priežastj jūsų ligos, dėl šio tikslo 
mes turime geriausias Europos ir 
Amerikos įtaisas. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš galingiausių 
šiame mieste. Mes galime peržiū
rėt jus be sunkumo.

Pilna Egzaminacija 
ir Patarimas Vi

siškai Veltui
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas 
yra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gy
dome visokias Chroniškas ligas — 
kraujo keblumus, vidurių nesma
gumus. Kuproj skaudėjimą, reu- 
matizrpą, krutinės skaudėjimus, 
odos ligas, venerines liga®, galvos 
apkvaitimą ir t. t.

Mes turime naujausius serums 
“606” ir “914” suteiktas pacientui 
be skausmo.

THE PEOPLE’S 
HEALTI1 INSTITUTE

DR. GILL
40 North 

Kampas
Valandos: Panedėlyj, Ketverge ir 
Petnyčioj nuo 9 ryto iki G. vai. vak. 
Utarninke, Seredoms ir Subatoms 
nuo 9 ryto iki 8 v. v. Nedėlioms 
ir šventoms dienoms nuo 10 iki 1.

Pinigai Lietuvon Telegramu 5 Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA

Kaimas

Pinigų prisiunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų. ,

Siuntėjo parašas

Adresas

f>0
100 
200 
800 
400
500

KELLOGGS 
TASTELESS CASTOR OIL

MataiKas Dedasi?

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paštu
$5.75
10.75
21.00
81.25
41.60
61.75

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožaos dešimties dolerių.
Visuora reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. ' Chicago, Illinois

Save reiškia gelbsti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.
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Jeigu stalai užtiesti, staltie
ses reikia nuimti ir padėti kur 
i šalį. Paskui valyti reikia pa
tiesalai su mašina, bei šluota. 
Mašinėlė yra tuom gera, kad ji 
nesukelia dulkiu.

KĄ IR KAIP VIRTI
Sriuba iš Oisteriu.

1 2 kvortos oisteriu
2 puodukų milko ar saldžios

Jelly iš Spanguolių. j Išvalius patiesalą reikia už- 
-----------  lenkti jo visus keturis kam- 

1 kvorta spanguolių pus. Mažuosius patiesalus ir
1 poduką verdančio vandens takelius taip pat reikia išvalyti
2 puoduku cukraus ir sudėti ant didžiojo patiesalo.
Truputį druskos. J Atitraukus į kambario vidurį
Pavirink ir nuplauk spanguo- visus krėslus ir stovinčius pa-

smetonos ir
2 puoduku vandens
*> šaukštai svieso '•
1 riekę svogūnų
2 šmoau selorų
truputį petruškų, druskos.
1 -3 babkavu ■ \
I šaukštai smulkiui sumaltų 

krienų bei baltos sausos duonos.
Virk pieną, vandenį, svogūną, 

salerius, petruškas ir lapus per 
20 minutų. Perkošk ir pridėk 
maltus krienus.

Pakaitink atskylame inde, 
oisterius pakol oisteriu kraštai 
užsiries, paskui sumaišyk su 
pirmu mišiniu, pridėk sviestą, 
druską papriką. Tuojaus pa
duok stalan, ; i kol karštas. 
Sriulios gana dėl 5 ypatų.

Daržovių Salotos
r — ■

1 blėkinė žalių žirnių
2 blėkinės žalių pupų
1 smulkiai supiaustyta te

matė
1 puoduką smulkiai supiaus- 

tvtu selerų
1 didelis smulkiai supiausty- 

tas obuolys
Mayonnaise dažalo
Salotos lapų
Sumaišyk ir gražiai sudėk 

ant salotos lapų. Apibarstyk 
su poprika.

( hantilly bulvės.

les. Sudėk . į puodą su vande 
iriu, druska ir virk 20 minutų 
Perkopk, sudėk cukrų ir viri 
5 minutes. Supilk į stiklus

Sveika ir skanu ant duonos.

^okoliada.s

2 plytelės šo kol i ado (kai*
taus)

>2 puoduko vandens
1 iki 3 puodukų cukraus
2 puoduku saldžios Smeto

nos bei milko •
2 puoduku vandens
Truputį dhiskos.
Atskiesk pieną su vandeniu 

ir užvirk dvigubame 'puode. 
Pridėk cukrų ir druską. Su
tarkuok šokoliadą, pripilk l/j 
puoduko vandens,; pakaitink 
?mt mažos ugnies pakol gerai 
ištirps. Sumaišyk su pienu ir 
virk 10 minutų. Paduok su 
plakta, saldžia Smetona. šį 
porcija yra dėl 5 ypatų.

Seimininkėms Patarimai
Kasdieninio kambario doro

jimas.

Pradedant dorot kambarį, 
visų pirma reikia pakelti por
tjeros, bei užuolaidos ir atida
rinėti langus..

sieniuose daiktus, teikia pradė
ti šluoti, šluojant šepetį laikyti 
prieš save ir šluoti nuo savęs 
jeigu grindys labai dulkėtos, 
šepetį reikia apvynioti drėgnu 
skuduru. Dulkės iš kampų, iš 
po spintų, indaujų, ar komo
dų, reikia stropiai iššluoti ma
žu šepetuku su ilgu kotu, arba 
sparnu. Taip nepamirškit šva
riai nušluostyti ir juosteles 
tarp grindų ir sienos. Išsiuvus 

(pasienius, reikia krėslus susta
tyti į vietas, pašluoti kambario 
vidurį, ir sąšlavas, sušlavus į 
tam tikrą šiupeliuką, supilti į 
sąšlavų kibirą. Pabaigus šluoti 
reikia nušluostyti visus daik
tus: paveikslus, veidrodžius, pe
čius, duris, kabančias lempas; 
kurių negalima pasiekti ranka, 
tuos reikia atsargiai nudulkinti 
šluotele; paskui tam tikru bal
dams valyti šepetuku išvalyti 
minkštus baldus ir pagaliau 
drėgnu skuduru nušluostyti 
dulkes nuo medinių baldų ir 
kitų daiktų. Keikia labai at

sargiai elgtis su rojaliu ar pia
ninu - saugoti juos nuo drėg
mės ir staigių temperatūros at
mainų, nestatyti prie išlaukinių 
sienų ir arti pečiaus. Ant piano 
nestatyti sunkių daiktų. Pa
skambinus, pianą reikia užda
ryti. šluostyti dulkes nuo kle- 

|višių ir kitų dalių minkštu sku-

du vėliu. Iš rojalio vidaus dul
kes išpusti dumplkmis. Baldų 
ir kitų daiktų išpiaustymai rei
kia valyti tam tikru kietu šepe
tuku ir iššluostyti sausu sku- 
duriuku. Dulkiną skuduriuką 
reikia išdulkinti už lango. Nu- 
šluosčius dulkes ir sustačius 
baldus į vietas, galima patiesti 
patiesalą ir uždengti stalą. Pas
kui apžiūrėti, ar viskas savo 
vietose, ar tiesiai kabo paveiks
lai, veidrodžiai ir pagaliau rei
kia uždarinėti, jei šalta, langus 
ir pradėti valyti kitą kambarį.

—ž. ir V.

ATSAKYMAI.

K. Budvitis. Tamstos pri
siųstą užsakymą ant pattern 
2,528 pasiuntėme New Yorkan

sausio 11 d. Gausite už keleto 
dienų. Be reikalo tamsta pyk
sti.

—....... ........................ .. ....................................

Dr. Simon Linecki,
D. C. D. O.

Atidarė ofisą kartu su 

Dr. B. Vaškevičius, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas yra išskirti
nai natūralūs (be vaistų be ope
racijų). Sėkmingas gydymus vidu
rių ligų, širdies, plaučių, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, au
sų ir etc,

1407 Milwaukee Avė.
2 augštifu 

Priėmimo valandos:
Nuo 9 ryto iki 12 

Nuo 2 po piet iki 5 vakare 
Nuo 7 iki 9 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 2 po piet

Lietuviai Advokatai
t 4

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Roora 1111*12 

fel. Central 4411. Vai. duo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13if

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarą, išskyrus ketvergę.

NedėHomis nuo 9 iki 12 ryto.
. .........................—/

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Wanhington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600 
k. i n ........ 1. — -.1, .. ... m........ . J

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pemasyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
girridymo.

Už dyką pa
tarimas, dar Ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa
galbą.

Valandos nuo 
•8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

DR. CHARLESSEGAL’
Praktikuoja 18 metai 

Ofisfls
4729 So. Ashland Avė., 2 laboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 

1 vakaro. NedėHomis nuo 10 valam 
dos ryto iki 12 vai. po piet

Tel. Blvd. 3138

Telefonas Midway 2880

Sudėk ant torielio 4 puodu
kus šviežiai išvirtos bulvinės 
košės. Sumaišyk *Z> puoduko 
saldžios tirštos Smetonos gerai 
išplak ją. Pridėk >4 puoduko 
sutarkuoto amerikoniško sūrio, 
druskos ir pipirų ir sumaišyk. 
Sūrio mišinį uždėk ant bulviuj 
ir Įdėk į karštą pečių. Kepk 
kol suris ištirps ir paras. Val
gyk karštą.

Dressing dėl Kalakuto.

4 puodukai baltos duonos 
trupinių

U puoduko lazinkų
’/o puoduko saldžios Smeto

nai 1
4 puoduko vandens

<, ar 3 puodukai sviesto 
puoduko sukapotų riešu

tu »
Druskos ir pipirų.
Sumaišyk dėdama vieną po 

kitą sulig virš paduoto sąrašo.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miestd ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedaliems nuo 10 ryto iki 12 

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

V. ♦ . ' - a

J, P. WAITCHES ’
ADVOKATAS

Roselando OfisaZ
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare. 
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

LIETUVIAI DAKTARAI
1 '" 1 —

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St. < 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Dressing dėl Vištos.

t šaukštai sviesto bei taukų
1 šaukštai saldžios Smetonos 

arba milko
2 šaukštuku sukapotų svogū

nu
3 puodukai sausos duonos 

trupinu
1V2 šaukštuko druskos 

šaukštuko pipirų .
Truputį kapotų salerų ir 

petruškų
1 kiaušinis.
IŠtarpyk sviestą ir pakepink 

svogūnus. Sudėk duonos tru
pinius, pieną ir prieskonius, 
ant galo sudėk "plaktą kiaušinį. 
Gali pridėti razinkų, o ne dėti 
petruškų arba svogūnų.

“Gibletai” su dažalu

Parink vištos arba kito pau
kščio širdis, pilvą, kepenis. 
Nuvalyk ir užpilk 2 puoduku 
vandens, sudėk druską pipiras 
ir virk valandos, dapildyda- 
ma po truputį vandens. Pake
pink 3 šaukštus miltų su 2 
sviesto bei taukų ir pildama po 
truputį vandens padaryk daža- 
lą. Vandenį vartok, kuriame 
verdi giblets. Sumaišyk su 
supjaustytais giblets, pridėk 
% puoduko saldžios Smetonos 
ir duok užvirti. Paduok sta
lan su bulvėmis apibarsčius 
kapotų petraškų.

No. 2601 išs. No. 718 Labai dai
li ir jauninanti suknelė. Lengvai pa
siuvama. Galima pasiūdinti iš dvie
jų rūšių materijų.

36 mierai reikia 3 yardų 40 colių 
materijos.

Sukirptos mieros 14, 16, 36 iki 42 
colių per krutinę.

Išsiuvinėjimui pavyzdys 15 centų 
ekstra.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. *

No. 2606 Išs. No. 700 Paprasta 
suknia. su prisiūtais kvalbonais iŠ 
šonų. Galima ir nesiuti jų, jeigu kam 
nepatinka.

Sukirptos mieros 16 metų ir nuo 
36 iki 44 colių per krutinę. 36 mie
lai reikia 4 U yardų 40 colių mate
rijos.

Išsiuvinėjimui pavyzdys 15 centii 
ekstra. .

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

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

‘naujienos Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago,
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No............ .
Mieros ..... ..................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)
1.. .. .......... ............ .... .

(Adresas)

(Miestas ir valst.)K,.„ J,.........

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yarda 0062 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Wat»hington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895 
■...........................

v. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 530
Tel. Central 6890

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

______________ J

Telefonas Boulevard T 939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.___________________ —,

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8229 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L OAVIOONIS, M. D, 
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 jjki 7:30 vakare.

1 Y
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

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

Res, telephone Hyde Park 4000
i . ....——- --------------------- —J

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

Ofiso Telephonas — Boulevard 7005 
Rezidencijos Tel. — Lafayette 5793 

Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 9 — 12 ryto, 7-9 vakare. 
Nedėlioj 10 — 12 ryto. 1’irmadieniaiH 

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisaa — 3133 So. Halsted St. 

Rezidencija — 4449 So. California Avė. 
b.................  .i.i. ................................

1707 W. 47tb St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomu nuo

8 iki 2 vai. po pietą, 
j ------

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

A. L. THOMAS
L1ETUVYS 4DVOKATA8 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS'
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.
\ .........................   m ■/

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

>   ■ m    1 1 r

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų* skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar i sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesi ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau Aer mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—-150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikslaiimo.

.............................................  Atkirpk čia ...........
Data: Sausis 25, 1926

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:80— 

• 8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. iftONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Ave^ Room 209 

Kampas North Avė. Ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte. 

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathennia

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vak 

Kasdien

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So, Halsted St„ 
Chicago, Iii.

■ ■ - - i .

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Ohieags 
arti 81 st Strest

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 diea.

Jei abejoji akimis, pasiteirask
Dr.A Jt. BLUMENTHAL

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

■ —a —»

DR. F. A. DULAK
Specialistas Gydyme

Akiu, Ausy, Nosies ir Gerklės
Ofisas: 1053 Milwaukee Avenue 

kainp. Noble St. Tel. Armltage 0664. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak.

Nedčlioj 10 iki 12 dienų.
Rezidencija: 2950 Logan Blvd.

Tel. Delmont 5217.
__________ 1_________-____________________ Z

DR. J. C. HILL
1801 Blue Island Avenue 

SpeVialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 8 iki .8 vakare. Panedėly 
ii- petnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Lfcensed 
710 West 18th St., Chicago, III

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit muips 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161v. . ,■ ■
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben- 
drovl, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonai) Rooaevelt 85H.

Utshnokijiino kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ...........................     18.00
Pusei metų .............  4.00
Trims mineaiaina —.........   2.10
Priem    1.59
Vienam mtuaaiui .... ......  .75

Chicaglrt je per nelieto jusi
Viena kopija —................. — 8c
Sakaitei ........................   IRc
Mineliui   ..............................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams . ..................................... >7.00
Pusei metų .......................  8.50
Trims mėnesiams ....................  1.7£>
Dviem mėnesiam ....................   1.25
Vienam mėnesiui - ----------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginu)

Metams ................................  $8.00
Pusei metų .... ,...........................  4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Jos vedimui sudaroma keturios įstaigos. Viena įstai
ga, susidedanti iš šešių ekspertų, rūpinsis elektrikos ener
gijos plėtojimu ir pristatymu visam kraštui. Antra įstai
ga, susidedanti iš dvylikos narių, butų kaip ir “board of 
directors”, kurie prižiūrės visas biznio šakas ir rūpinsis 
kaip galint mažesnėmis išlaidomis pasiekti kuo didžiau
sių rezultatų anglies gaminime ir suvartojime. Trečioji 
įstaiga bus vartotojų taryba, kuri prižiūrės transportą 
ir nustatinės kainas ir algas. Ketvirta įstaiga bus eks
porto komisija, kurios pareiga bus tvarkyti anglies išga
benimą į svetimas šalis.

VALDŽIOS KOMISIJA STOJA Už ANGLIES 
NACIONALIZACIJĄ

BRITANIJOS ANGLIES PRAMONĖ PRILIPO 
LIEPTO GALĄ

DARBININKAI REIKALAUJA JĄ PERORGANIZUOT

Šitas planas savo pamatiniuose ruožuose sutinka su ta 
socializacijos sistema, už kurią jAu senai stoja Europos 
kontinento socialistai.

Jisai turi dvi charakteringas žymes: visuomeninę 
nuosavybę ir demokratinį gamybos vedimą. Gamybą ve
da ne valdžia (tai butų biurokratizmas), bet visos tos vi
suomenės dalys, kurios yra joje suinteresuotos: ir var
totojai, ir technikos bei prekybos ekspertai, ir darbinin
kai, ir viso krašto atstovai.

žodžiu, Anglija jau stovi ant slenksčio į tai, kad pa
matinė josios pramonė susiorganizuotų pagal socialisti
nį planą.

[Pacific and Atlantic Photo]

Kuomet Romoj buvo nepapra
stai karšta, tai Milane, Genoa, 
Trieste,‘Turine ir kituose Itali
jos miestuose siautė dideli šal
čiai. žemlapyj parodoma, kaip 
iš Saharos putė karštas vėjas, 
kuomet iš Alpų ėjo šalto oro 
srovė.

Miestuose vienu metu pramo
nė lyg ir buvo pakilusi, mat, do 
Ienai padėjo. Tai karvutei už
trukus ir gyvenimui tikruoju 
keliu bedūlinant miesto įmones 
susmuko. Atsirado žmonių ne
paisančių darbo, taigi be duonos 
pasilikusių. Į juos paleistos 
švino kulkos padėties neatitai
sė, nieko čia nepadėjo nė jų 
Prancuzijon eksportavimas.

Ir šit prie tokios susidėjusios 
konjukturos turėsią eiti Seimo

rinkimai, tiesa už 3 4 mėnesių, 
bet juk ir per tą laiką vargu 
bau padėtis pasikeis.

Tat ir yra kuom dabarties 
Lietuvos šeimininkams susirū
pinti. O dideli rūpesčiai ir 
įvairios kombinacijos visuomet 
sklandžiai neina, prasideda rie
tenos...

Plačiau apie visa tai bus ki
tuose mano laiškuose.

Tolimasai Jonas.

i Apie Įvairius Dalykus, j
°xxx*xxxxxxxixxxxxxxmxxxxxTxxxmmxrrxxrYTTTTTTTT

VISUOMENIŠKOS PRAMONĖS PLANAS NAUJAS KOM0NISTV ŠPO 
SAS RUBSIUVIŲ UNIJOJE

Lietuvos gyveni 
mą bežvalgant

Garsus negrų moksli
ninkas. — Mineralų 
lytis* — Romanovų 
kilmė — karvių mel
žėjos ainiai.

Nesenai rašėme, kad Anglijos mainieriai įteikė vald
žios paskirtai anglies pramonės^ tyrinėjimo komisijai 
^mulkiai išdirbtą planą nacionalizuoti anglies kasyklas. 
Pastaruoju laiku atėjo daugiaus įdomių žinių apie tą opų 
Anglijos visuomenei dalyką. Viena telegrama iš Londo
no, pa v. sako: ’

“Iš valdiškų šaltinių ‘Daily Mail’ patyrė, kad ang
lies komisijos nariai, kurie dabar tyrinėja anglies 
pramonę, faktinai vienu balsu stoja už tai, kad vald
žia paimtų į savo rankas anglies kasimo teises Did
žiojoje Britanijoje”.
Anglies komisija susideda daugumoje iš atžagarei

vių, kadangi atžagareiviška yra ir ta valdžia, kuri ją pa
skyrė. O betgi komisija priėjo prie įsitikinimo, kad pri
vatiniai savininkai toliaus nebegali tinkamai tvarkyti 
anglies pramonę! Matyt, iš tiesų kitokios išeities tenai 
nebėra, kaip tiktai tą pramonę' nacionalizuoti.

GARMALS SluAKlO BYLA

“Naujienos“ jau rašė, kad 
kun. GunnaUvS su buv. “Sunda- 
ros” redaktorium, p. Siiakiu, 
byla pasibaigė (larmaus pralai
mėjimui Dabar pati “S.” pa
duoda, kokiu budu lai įvyko&Ji 
rašo:

Reikia priminti, kad viena anglies komisija veikė jau 
pirmiaus, taip pat paskirta konservatorių valdžios. Jos 
raportas tuomet buvo priešingas nacionalizacijai. Tik vie-

raportą rėme ir reikalavo, kad valdžia jo pasiūlymus įvy 
kintu.

Pirmesnioji konservatorių valdžia tečiaus tą mainie- 
rių reikalavimą atmetė. Vėliaus buvo susidariusi Darbo 
Partijos valdžia, bet ji gyvavo nepakankamai ilgai ir ne
turėjo daugumos parlamente, todėl jai imtis to klausimo 
neteka Anglies pramonė buvo palikta tvarkytis taip, 
kaip ji tvarkėsi seniaus. Bet šiandie ji jau yra tokioje 
desperatiškoje padėtyje, kad valdžia yra priversta duo
ti jai subsidiją (pašalpą), idant ji galėtų šiaip-taip gy
vuoti.

Tuo budu matome, kad seniausioje pasaulyj^ kapita
lizmo šalyje viena privatinio kapitalo valdoma industri
jos šaka jau prilipo liepto galą. Ir kaip tyčia, ta indus
trijos šaka Anglijoje yra pati svarbiausioji. Jeigu su
smuktų anglies pramonė Didžiojoje Britanijoje, tai butų 
baisiausias smūgis ir kitoms to krašto industrijoms.

Ne tik Anglijos darbininkai todėl, bet ir valdžia tu
rės dėti visas pastangas, kad tą pramonę išgelbėjus nuo 
pražūties. Tačiaus griežta reforma anglies pramonėje 
turės atsiliepti ir i kitas industrjos šakas, kurios yra su
rištos su ja. Anglies pramonės nacionalizacija Britanijo
je gali būt “pradžia pabaigos“ visai privatinio kapitaliz
mo sistemai toje šalyje.

“Sausio 11 d. Aukščiausias 
Teismas nusprendė, kad kun. 
Garmus neturėjo pamato 
skųsti buvusį ‘Sandaros’ re
daktorių, p. Vincą J. Šliakį, 
už šmeižtą (libel). Aukščiau
sias Teismas, jieržiurėjęs kun. 
Garmaus skundą, atrado, kac 
tose ‘Sandaros’ straipsnio 
vietose, kurios aštriausiai iš- 
sireiškia apie kun. Garmų, ir 
kuriose kun. Garmus matė 
sau garbės nuplėšimą ir ap
šmeižimą, visai nėra nė šmei
žimo, nė garbės plėšimo, ir 
kad už tokius dalykus nega
lima skųsties į teismų. Tuom 
pasiremdamas, Aukščiausias 
Teismas liepė bylą išmesti ir 
pirmesniojo teismo nuspren
dimą panaikinti.”
Mums buvo įdomu pažiūrėt, 

ką dabar apie tą bylą rašys So. 
Bostono škaplierninku organas, 
“Darbininkas”, kuris pirmiau 
šokinėjo iš džiaugsmo, kaip 
veršiukas išgintas į žolę pava
saryje, kuomet žemesniamjam 
teisme buvo išneštas nuospren
dis prieš p. šliakį.

Jo vietinėse žiniose suranda
me straipsnelį po antgalviu: 
“šliakio byla ^aukščiausiame“. 
Tik apie pusę straipsnelio per
skaitęs, patiri, kad ta byla jau 
pasibaigė. Bet kaip pasibaigė? 
0 gi ve:

Rubsiuvių organs “Darbas” 
rašo apie Amalgameitų unijos 
Ncw Yorko dirbtuvių pirminiu-, 
kų (šapų čermanų) susirinki
mą, įvykusį sausio 11 d. Pasak 
“D.“, tas susirinkimas buvo 
skaitlingiausius visoj© unijos 
istorijoje ir jame pasireiškė 
nepaprastas gntuzfezmas ir so
lidarumas.

Komunistai Ne\v Yorke dar 
nesenai skelbė unijos centrui 
karą ant žut-but. Bet šiame 
milžiniškame unijos darbuoto-' 
jų susirinkime jie nė nepypte
lėjo. Unijos generalės tarybos 
planas organizacijai sutvarkyti 
buvo užgirtas be jokių 
priešinimų. \

-Vienok komunistai 
norėjo iškirsti šposą 
susirinkimui. “D.“

pasi

i, matyt, 
ir šitam 

rašo apie

“Pirmininkavo A. M i Meris, 
kuris pareiškė, kad kokie tai 
pašaliečiai, vaduodamies ne 
Unijos gerove, atspausdino 
tokių jau įsileidimo kortų, 
kokios buvo išduotos visiems 
šapų čermanams.di 1 parody
mo, įeinant į salę. Tečiaus, 
perspausdinant, jose buvo pa
daryta kelios paklaidos ir 
tuo budu susekta jų fa Išy vu- 
mas”.

“pašaliečiai”, 
apgavingu hu- 
mitingą, kiek-

Jeigu “Dar- 
Pruseika pats 

tų “pašaliečių”

Kas buvo tie 
kurie mėgino 
du įsiskverbti į 
vienam aišku, 
bo“ redaktorius 
nepriklausytų
kompanijai, lai jisai butų juos 
įvardijęs.

Įlysti į unijos darbuotojų 
milingą betgi dideliam skai
čiui komunistų nepasisekė, to
dėl ir tie jų, kurio dalyvavo 
mitinge, nedrįso kelti triukš-

sujudo; 
mėnesy 
Tat vi-

Lietuvoš gyvenimas 
mat, balandžio-gegužės 
busią Seimo rinkimai, 
sos partijos >— sąjungos — 
draugovės stiprina savas pozi
cijas. Pasipylė paskaitos, pra
nešimai, mitingai! Mėginsiu 
savo nuolatiniuos laiškuos be- 
kunkuliuojantį Lietuvos gyve
nimą nušviesti. Spėju, kac 
Amerikos lietuviams darbinin
kams bus pravartu nuodugniau 
susipažinti su Lietuvos besikri
stalizuojančia visuomene, jos 
srovėmis ir tų srovių atstovais, 
šio Seimo viešpatavimo metu 
visuomenės ūpas buvo nuslopin
tas, jei ir protarpiais jisai pa
kildavo, tai jame tik daugiau 
pasireikšdavo jos vadų nuotai
kos, kuri nevisuomet plačiąją 
visuomenę pasiekdavo. Per tat 
ir tyloj tikrasis visuomenės pul
sas buvo sunku sučiupti, o tuo 
labiau atspėti, kurios krypties 
ir ūpo esama plačiuose žmonių 
sluogsnluose. Kas kita dabar, 
kai tiek iš dešinios ir kairios pu
sių partijų vadai vienu ar kitu 
keliu turi eiti į žmones, kad bu
siančius Seimo rinkimus lai
mėjus. Užtat, buvusi tyla išro
dė lyg prieš audrą. O busi
mieji rinkimai jau nujaučiama, 
kad bu^ audringi. Tą audrą, 
kuria netik dabarties Lietuvos 
šeimininkai, bet ir susidariusi 
ekonominio gyvenimo struktū
rą. Mat, anuomet visai Lietu- 

yvenimas buvo gerokai

Kiekvienas Amerikos gyven
tojas žino žerr^’iešučius (pea- 
nuts). Tų riešutų daug suvar
tojama laike ‘<baseball” ir ki
tokių žaislų. O senais gerais 
laikais ne vienas įbėgdavo pa
kramtyti sūdytus žemriešučius 
išgėręs alaus stiklą. Kitokiam 
tikslui žemriešučiai beveik ir 
nebuvo vartojami. Klystu, — 
jais karts nuo karto buvo mai
tinami cirko drambliai.

Kas kita dabar. Prof. George 
Wasbington Carver, negras, iš 
Tuskegee Instituto su žemrie- 
šučiais daro stačiog stebėti- 
niausius dalykus. Jis tarsi ma
lkas vieną dalyką paverčia ki-

ėmė veikti 
i vienas, tai ki- 
auginti žemriešu- 

Susilaukč pelno. Tai bū

Anglijos darbininkai taip ir mano. Jie, žinoma, ne
svajoja apie tai, kad pašalinus kapitalizmo tvarką vienu 
užsimojinųj. Staigus griovimas vienos pramonės siste
mos, kol dar nėra prirengti pamatai naujai gamybos 
tvarkai, iššauktų suirutę, dėl kurios daugiausia kentėti 
tektų darbininkams.

Bet darbininkai stoja už tai, kad, tvarkant anglies 
pramonę, nebūtų pasitenkinta vien tik nuosavybės pakei
timu toje pramonėje. Jie siūlo visiškai perorganizuoti 
kaip anglies pramonę, taip ir visą eilę kitų artimų jai ga
mybos šakų. Kaip žinios iš Londono praneša, tą reorga
nizacijos planą Britanijos angliakasių vardu įteikė aulęš- 
čiaus minėtai valdžios komisijai R. H. Tawney, garsus 
ekonomistas ir Darbo Partijos narys.

“Aukščiausiojo /eismo ne* 
buvo sprendžiamas žemes
niojo teismo verdiktas, tik 
vertė ’esceplion’ų’. Dalykas 
štai kame. šliakio advoka
tas žemesniuose teismuose 
padare keletą ‘ęxception’. 
Vienas tokių ‘exceptionų’ bu
vo tas, kad kaltinamasis ak
tas nebuvo pilnai ir aiškiai 
sustatytas. Iš viso tokių ‘ex- 
ceptionų’ buvo penki ar dau
giau 
sias
cxceplion’ai

• rado, kad taip, pamatuoti 
Kitų (kokių? “N.“ Red.) *ex- 
ceptionų visai nesvarstė.“
'lai vadinasi “informavimas” 

skaitytojų!
Kokį sprendimą padarė teis- 

nepasuke.
excep-

Susirinkimo aprašyme paini-, 
nėta dar, kad unijos prezi
dentas Ilillmanas nupeikė tuos

farmerius, jog tai ne pasakos, 
bet realybė. Jis eksperimentais 
įtikino farmerius, jog iš žem- 
riešučių stiebų galima paga
minti geresnį galvijams pašarą, 
negu dobilai ir šienas. Jis kvie
tė farmerius į savo laboratori
ją ir vaišino juos iš žemriešu- 
čių padarytu maistu: pyragai
čiais, kava, salotais, duona, 
dirbtina mėsa.

Laipsniškai tatai 
farmerius. 
tas pradėj 
čius
vo geras akstinas kitiems, šian
die žemriešučių auginimas yra 
labai pelningas užsiėmimas pie
tinėse valstijose.

Bet tai dar ne visi Dr. Car- 
vcr’o nuopelnai. Iš saldžiųjų 
bulvių jis chemišku budu pa
gamino miltus duonai kepti, 
gumą ir keletą desėtkų įvairiau
sių dažų. Ant galo, jis surado 
būdą, kaip iš molio išimti da
žus. Yra pagrindo manyti, kad 
senovėj egiplėnai vartojo mo
lio dažus, bet iki šiol nebuvo 
žinoma, kaip tie dažai gauti.

Dr. Carver’o gyvenimas yra 
gimė

Jo tėvai bu- 
Mažą Carverį paga- 

pasiėmė 
. Kai vaikas sunkiai 
tai paktadariai pame-

Plantacijos savininkas 
paėmė pamestą vaiką ir 

Sulig vergų pai>

nepaprastai įdomus 
Missouri valstijoj 
vo vergai 
vo šaika piktadarių 
su savim 
susirgo, 
tė jį- 
Carver
užaugino j| 
ročio, vaikas irgi tapo pavadin
tas Carveriu.

I)r. Carver savo jėgomis bai
gė vidurinę mokyklų, o vėliau 
kolegiją. Prieš 30 metų jis ta
po pakviestas į Tuskegee in
stitutą, negrų aukštojo mokslo 
įstaigą, kur ir šiandien jis dar 
tebeina chemijos prol’esoriąus 
pareigas.

naktibaldos

Taigi dabar Auksčiau- 
l'eismas žiurėjo ar tie 

pamatuoti. Al
tą i p.

Po kurio 
jog tokiose 

auga žemrie- 
ne tik gerai auga,

Štai, trumpai, to plano turinys:
Anglies pramonė turi būt paversta dalim vienos mil

žiniškos gamybos srities, kuri apims gaminimą kuro 
elektrikus, gazo ir kitų gaunamų iš anglies arba su ang
lies pagelba dalykų. Visą šitą gamybą turi valdyt kraš-

mas, “Darb.” taip ir 
’Girdi, teismas sprendė 
tionų” vertę. Iš visų juozapi- 
nės Sąjungos organo skaityto
jų šitą niandrų Pasakymą tur
būt suprato ne daugiaus, kaip 
vienas—pats autorius.

Ar ne gerinus butų buvę, pa- 
rašyti tą žinią tiesiog lotynų 
kalba (su pagalba kokio kle- 
rikoj), tai bent vienas-kilas kle
bonas butų galėjęs ją supras-

dyti streiką International Tai- 
lorlng kompanijos šapose. Kal
bėdamas apie tai, Ilillmanas 
nurodė, kad tuos unijos prie
šus rėmė komunistų spauda. 
“D.“ sako:

“Sulyg tais žodžiais prez. 
Ilillmanas aštriai pasmerkė 
taktiką dienraščio ‘Freiheil’”
Jeigu Pruseika butų doras 

žmogus/ kuriam rupi ne tiktai 
imti algą iš unijos, bet ir ap
ginti jos reikalus, tai jisai bu
tų pažymėjęs, kad tokį Pat pra
gaištingą rubsiuviams darbą, 
taip žydų komunistų “Freiheil”, 
darė ir lietuvių “Laisvė”. Bet 
apie ‘ILiaisvę” tas veidmainis 
tyli, nes jisai ir iš jos gauna 
užmokėti!

Redakcijos Atsakymai
Broniui Gražiui, Kaune.

Nedėsime
comiteto vardu, 
jent tikri komiteto 
šai ir koks nors 
nuo žmonių mums 
Tamsta pasirašai ir 
už sekretorių.

Jeigu prašote aukų 
tai turi būt 
narių para- 
paliudymas 

žinomų. O 
už save ir

vos 
‘pamieštas skystoku pariotiniu 
jausmu. Tuo upu, kartais dirb
tiniu, buvo pasigavę visi sluog- 
sniai. Jo neišvengė ir platus 
darbininkų sluogsniai ir bend
rai tiek fizinio ir protinio dar
bo žmonės. Visas gyvenimas 
pusėtinai buvo sudrumstas Jr 
tose dramblėse įvairaus plauko 
avanturininkai 
gaudė žuveles.

Ileikia*manyti, kad tos die
nos “didvyriai” greitai liks tik 
istorijai medžiaga, o jų darbais 
busiamieji Lietuvos beletristai 
ilgai galės,savo raštams naudo
tis. Realus politikai) ekonomis
tai ir ras čia nemažai sau me
džiagos savo irrodymams tvir
tinti. • *

Lietuvos padangė nūdien blai
vėja, skystoji patriotine nuo
taika garuoja ir klasių reikalų 
santykiavimas kiekviename žin 
gsnyj verčia apie savo kalbėti! 
Gerąi sąmanomis apžėlęs val
stietis ir tas panosę krapšto ir 
j (/akyse jau klebonija nustoja 
savo išorumo. Jo ūkis pusėti
nai pasviro, pairo, reikia daug 
kas lopyti, taisyti, litai, kad ir 
“lietuviški”, bet ne visiems. 
Naujakuris, įtaisęs savo ūkį ka 
rų griuvėsiuose, ne. tik nepa
taisė savo buities, bet ir tinka
mos duonos neturi. Tikyba ne
sotina, klebonijos raminimu jau 
nesitenkina. Bažnyčių niekas 
neišgriovė ir nemano griauti, 
tat ir apšauktieji bažnyčių grio
vikai “cicilikai” nebaisus paliko 
ir vieton ėjus klebonijon “ro
dos” i ieškoti suka pas taria
muosius “bedievius”.

Dr. Carver yra chemikas, 
kuris pasižyihi moksline vai
dentuvė. Jis yra vienas žymiau
sių Amerikos chemikų. Už pa
sižymėjimą jis tapo priimtas 
į Londono Karališką Draugiją. 
'Los draugijos nariais yra pa
garsėję mokslininkai. Thomas 
A. Edison siūlė milžinišką algti 
Dr. Carver’ui, kad jis dirblę 
jo laboratorijoj, bet pastarasis 
atsisakė nuo pasiūlymo. Mat, 
Dr. Carver skaito savo gyveni
mo misija tarnauti savo žmo
nėms Alabamos valstijoj.

Kaip žinia, pietinėse valstijo
se auginama medvilnės. Prieš 
kiek laiko medvilnės buvo be
veik vienintelis Alabamos far- 
merių pragyvenimo šaltinis. 
Bet štai atėjo nelaimė: ėmė 
plėtotis aršiausias medvilnės 
augintojų priešas “bolhveevil” 
(medvilnę naikinantis vabzdys). 
Farmeriams užstoja juodos die
nos'. Daugelis atsidūrė despera
tiškoje padėtyj. Bado šmėkla 
ėmė artintis.

'I no tai momentu Dr. Carver 
pasiryžo pagelbėti nelaimės iš
tiktiems farmeriams. Jis gerai 
žinojo, jog sunku kas nors ki
tas užauginti tose vietose, kur 
auginama medvilnė 
laiko jis surado, 
vietose geriausia 
šilčiai
bet dar į tręšia žemę.

Visa tai, žinoma, labai ge
rai. Bet jeigu visi ims žemrie
šučius auginti, tai kur juos be
dėsi? Juoba, kad to labo nie
kuomet ir netruko. Vienok Dr. 
Carver pasiryžo padidinti pa
reikalavimų ant žemriešučių.

Įsivaizduokite sau nebejau
ną negrą, kuris stovi prie sta
lo, apkrauto įvairiomis bonku- 
terriis. Tai Dr. Carver ir jo pa
gamintieji iš žemriešučių įvai
rus dalykai. O tų dalykų jis 
padarė apie 167.

štai ką Dr. Carver pagami
no savo laboratorijoj 
riešučių. Tam tikru < 
budu iš žemriešučių jis padarė 
savo rųšies kavą. Ji yra Jokio 
jau skonio, kaip ir tikroji ka
va. Iš branduolių jis išsunkė 
savotišką pieną, kuris yra la
bai maistingus. Žodžiu, l)r. 
Carver iš žemriešučių cheminiu 
budu padarė keliolikos rųšių 
maistą, muilą, vaksą, gyduoles 
ir tt. ir tt.

Visa tai skamba lyg koki pa
saka. Ir kai Dr. Carver ėmė 
Pasakoti apie savo išradimus, 
lai negrai tik žiurėjo į jį iš
plėtę akis ir linguodami galvas 
mąstė, ar lik kas nors bloga 
nepasidarė su profesorium. Ne
mažai tad vargo teko Dr. Car- 
verui pakelti, kol jis įtikino

Leningrado fizikos terapijos 
akademijos profesorius, Dr. P. 
Manuilovas, tikrina, kad jis 
galįs tikrai pareikšti, jog mi
neralai, kaip gyvuliai ir auga
lai, pasidalina į dvi lyti — į 
moterišką ir į vyrišką. Tos pa
čios sudėties mineralai iš įvai
riausių kristalinių formų duoda 
vienu atsitikimu vyrišką, ant- 

moterišką reakciją.
^Manuilovas pakartojęs 

ksperimentą 12 kartų su 
mineralais ir gavęs 

bandymui tuos pa- 
Jis Mar tęsiąs

savo c 
įvairiais 
kiekvienam 
eius rezultatus
savo bandymus šioj srityj ir ti
kisi galėsiąs konstatuoti, kad ir 
mineraluose dominuojančia^ dvi 
lytys.

100 me 
paskelb

I is zem- 
chemišku

’ Viename laikraštyj 
rašoma:

By.šyj su dekabristų 
tų sukaktuvėmis tapo 
tas tų laikų revoliucionierių va
do Brigeno dieninis, kur ati
dengiama Povilo I ir kitų Ro
manovų kilmė.

Iš Brigeno dieninio matytis, 
kad caras Povilas nėra buvęs 
carienes Katarinos suims, nes 
ji buvo pagimdžiusi tik negy
vą vaiką. Tą pačią dieną ne
gyvąjį kūdikį pakeitė į vienos 
Kolto (Suomijoj) kaimo tar
naitės vaiką. Katarina visus 
tuos žmones. kurie platino 
gandus, jog Povilas ne jos sū
nūs, išsiųsdavo į Kamcatką. 
181C> m. sugrįžę revoliucionie
riai į Petrapilį šią paslfi 
dengė. Buvo išleista n 
damacijų. Tokiu budu 
novų kilme paeina Ii iš 
tos suomės tarnaites, kuri tat 
navo Koltos kaime, kaipo kai 
vių melžėja.—K A.
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Pati nori eiti kalejiman 
gelbėdama vyrą

Keturi nuteisti 
pakorimui

Vakar kriminalinis teismas 
patvirtino nuteisima pakorimui 
keturių? žmonių. Patvirtintas 
nuosprendis pakorimui Henry 
J. Fernekes ir kitų dviejų, ku
rie nušovė Bridgeporte lenkų 
spulkos kasierių Michael

Prieš teisėją Steffen, krimi
naliniame teisme, buvo nagri
nėjama byla John Dascola, 45 
metų ir jo žmonos Carmela, 
kurie buvo kaltinami užmuši
me Robert Killian, 29 metų, 
kuris buk suviliojęs jų dukterį 
Nlittrtie llascola. 18 metų. TS- 
vai buvo uždraudę dukterei ir 

susitikti su Bobert, ir kada 
kartą jis pasitiko ją einant .iŠ 
darbo ir išviko su ja pasivaži
nėti, tai gryštant su ja namo 
tapo John Dascola ar pastarojo 
žmonos nušautas prie jų na
mų South Chicagoje.

Teismas rudo John Dascola 
kaltą ir nuteisė 20 metų kalėji
mam bet jo pačią išteisino. Ka
da jai išaiškinta nuosprendį, 
nes ji anglų kalbos nesupranta, 
tai ji puolė prie teisėjo mal
dauti, kad vieton jos vyro ją 
pačią pasodintų kalėjimai!, o 
jį paliuosuotų. Ji yra motina 
šešių vaikų, tad' likusi viena, 
be vyro, negalės visų, savo vai
kų išmaitinti; vyras gi galėtų 
apsieiti ir be jos, uždirbdamas 
vaikams duoną, » kuomet ji sė
dės kalėjime.

žinoma, teismas tokį jos kei
stą, nors ir pamatuotą, prasi
mą atmetė.

Platins ir toliau 
Halsted gatvę

Jau buvo rašyta, kad Board 
of Locai linprovements nutarė

Swiontkowski ir atėmė iŠ jo 
$18,000.

Taipjau nuteistas pakori
mui Campbell McCarthy, kuris 
pernai nušovė laike apiplėšimo 
Christian Getzen, sargą. Jis 
bus pakartas sausio 29 d. Nuo
sprendį jį pakarti buvo patvir
ti nęs ir aukščiausias teismas, 
l>et gubernatorius buvo sulai
kęs pakorimą jo advokatams 
pradėjus tvirtinti, kad Mc- 
Carthy buk esąs ne pilno pro
to. Tečiaus teismas vakar pri
pažino McCarthy esant pilno 

. proto ir todėl paskyrė galutiną 
dieną jo pakorimui.

Del šalčio padaugė
jo gaisrai

Atėjus šalčiams skaičius gai
srų žymiai padaugėjo. Mat 
karščiau kūrenama krosnis ir 

[todėl gaisrų būna daugiau.
Už pereitą naktį buvo apie 50 

* gaisrų, kurie pridarė už apie 
$300,000 nuostolių. Vien trys 
gaisrai pridarė nuostolių už 
$165,000. Sudegė Gits Bros, 
dirbtuvė prie 1900 So. Kilbourn 
Avė.; nuostoliai siekia iki 
$100,000. E. T. Carlson and 
Co’., 4327 N. Cravvford Avė., 
malevų sankrova, taipjau sude
gė; nuostoliai siekia $50,000. 
Trečias didesnis gaisras buvo 
George Brenner, 3958 Milwau- 
kee Avė., gęosernėje, kuris pri
davė nuostolių .už $50,000.

šiandie gal ir šilčiau busią.

[Pacific and Atlantic Photo]
Henry Fordas, čiužinėja ant 

ledo.

’ Smulkios Žinios
šeštadieny teisėjas Gemmill 

nuteisė šešiš plėšikus kalėji- 
man nuo 10 metų iki gyvos 
galvos. Septintas plėšikas, ku
ris liudijo prieš niekurius plė
šikus, tapo nuteistas nuo 3 iki 
20 metų kalėjimam Tarp nu
teistųjų yra ir vienas buvęs po- 
licistas.

Lietuvių Rateliuose.
Cicero

praplatinti Halsted gatvę (gat
vės kelią) tai*p Harrison gat. 
ir pietinės dalies Chicago upės 
(24 gt.) iki 47 pėdų, atkertant

Pašovė vaiką

George Seiles, 15 metų, na-
iš kiekvienos pusės šalygatvio 
po 4,/j> pėdų. Dabar ta pati ta
ryba nutarė platinti Halsted 
gatvę ir toliau į šiaurę — nuo

rys valstijos milicijos, 10941 
\Ventworth Avė., savo namuose 
netyčiomis pašovė ir gal mirti
nai sužeidė savo draugą Will-

Kenosha policijos viršininkas 
uždraudė viešose salėse šokti 
Chaileston, nes jis buk blogai 
atsiliepiąs į jaunuolių dorą.

Harrison iki Fulton gatvės. iam Knox, 14 metų, 10913 Ed-
Bet čia bus platinama ne siau
rinant šalygatvius, .bet nuke
liant toliaus namus ir gatvės 
kelias čia bus praplatintas ne 
iki 47 pėdų, bet net iki 68 pėdų.

brooke Avė.
Seiles ir jo brolis priklauso 

valstijos milicijai ir turėjo da
lyvauti šaudymo cielium rung
tynėse. Todėl jam buvo išduo
tus milicijos revolveris, kad jis 
galėtų praktikuotis namie. Sei
les norėjo parodyti savo drau
gui kaip šaudo kareiviai ir ne 
tyčiomis jį peršovė.

Milicijos komanduotojas sa
kosi nežinojęs, kad Sciles yra 
nepilnametis, nes jis buvęs 
užsirašęs 18 metų ir tokiu išlo
jęs, tad ir revolveriu su 24 
šoviniais jam tąpęs išduotas.

Pereitą šeštadienį tapo atida
rytas Lawrence Avė. National 
bankas, 3222 14awrence Avė. 
Atidarymui buvo dalinamos ne
didelės statinukės su pinigais, 
kad gavusieji dar daugiau pi
nigų galėtų įdėti į statinukę. 
Banko prezidentu yra Herman 
Ellenbogen, kuris 16 metų at
gal atvyko į Chicagą iš Lietu
vos be jokio turto.

Sausio 5 d., Liuosybės svetai
nėj įvyko metinis susirinkimas 
Liet. Skolinimo ir Budavojimo ✓
Draugijos — spulkos. Susirin
ko nemažinusia, bet galėjo būti 
ir daugiau, sulig skaičiaus pri
gulinčių prie tos draugijos.

Valdybos ir direktorių rapor
tai priimti vienbalsiai. Penkti 
metai davė apyvartos $426,- 
576.76. Tiek pinigų perėjo per 
spulkos valdybos rankas. Spul- 
kos tvarka yva. gera ir -visi jįjja 
yra patenkinti, ypatingai vieta 
yra paranki. Paprastai meti
niame susirinkime būna svarsto
ma blogi ir geri dalykai, bet šį 
kartą blogų dalykų nesimatė; 
vien svarstyta geruosius spul
kos dalykus — apie praplėtimą 
jos darbuotės, kad ji dar geriau 
bujotų. Ir viskas buvo svars- 

■ tohia gražiai ir sutartinai. Kiek 
karštesnių ginčų buvo tik dėl 
advokato; mat pasekėjų turi 
advokatas šlakis ir Stasulanis, 
balsavime laimėjo Stasulanis. 
Seniauą spulkos advokatu yra 
buvęs K. Gugis ir visi buvo juo 
taipjau patenkinti.

Valdyba išrinkta sekanti: pir
mininkas S. Rutėlionis (kauci
ja $10,000), vice pirm. W. J. 
Butvela (kaucija $3,000), sek
retorius Leo. Švėgžda (kaucija 
$20,000), iždinįnkas J. Petraitis 
(kaucija $25,000), direktorių J. 
Šoris, B. Tumavičia' J, Taka- 
žauskas, J. Rainis ir M. Jucina. 
Jie visi yra po $3,000 kaucija. 
Mokesniai yra priimami kiekvie
ną ketvirtadienj, Leo. Švėgž
dos ofise.

Gal ne pro šalį buvo plačiau 
paminėti apie šią brangią cice- 
riečiams įstaigą—spulką. Daug 
metų atgal, ateiviai lietuviai, ne
suprasdami šios šalies kalbos, 
daug kentėdavo ir panešdavo 
finansinių nuostolių. Lietuvių 
bankų nebuvo, o be kalbos į 
amerikiečių bankus neturėda
vo drąsos eiti ir bijodavo dėti 
ten savo sunkiai uždirbtus cen
tus, bet kišdavo juos kur įma
nydami, laikydavo pas gaspadi- 
nes, o gudresni pasidėdavo pas

pažystamus krautuvninkus ir 
t. t. Galų gale pradėjo organi
zuoti spulkas įvairus smulkus 
biznieriai ir saliuninkai, neturė
dami nė tam reikalingo mokslo, 
ne patyrimo, tad' jie dėl savo 
nepatyrimo prašvilpdavo daug 
pinigų. Bet viskas keičiasi, to
bulinasi. Be to ir valdžia įsi
maišė, uždrausdama šmugelnin- 
kų biznius. Privatiniai bankai 
irgi turėjo užsidaryti, padaryda
mi didelę skriaudą žmonėms — 
paprastiems darbininkams.

FRANCUZISKAS I 
SPECIALISTAS 

Gydo ligas kraujo, Odos, Rečiai, 
Venerinės ir Chroniškas 

VYKŲ IK MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Kay 
ir Elektrą

(Tąsa aut G-to

PAVLAVICIA

Dr. J. W. IMstte, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30
Phone Canal 0464
.................■ j"11 ■ 11 " ■ ■■

PRANCIŠKA TALOšKIENfi
Mirė Sausio 24 dieną, 4 va

landą iš ryto, 1926 m., sulau
kusi 30 metų amžiaus; gimusi 
Kauno radybos, Raseinių ap
skričio, Peldžiunų sodas, palik
damas dideliame nubudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius 
seserį Domicėlę ir švogerj Vik
torą Smukštą Amerikoje ir vy
rą Joną brolį Joną Lietuvo
je. Dabar randasi prirengta j 
paskutinę kelionę, namuose 
1949 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks Sausio 27 
dieną, 8:30 valandą iš ryto iš 
namų 1949 Canalport Avė. j 
Apveizdos Dievo bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Franciškos gimi- 
-nės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo ir ftvogjferis

Laidotuvėse pataTnauja gra
borius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal. G174.

Automobiliai vestuvėms 
krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

Tel. Lafajette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St„ Chlcafo
Phone Canal 2591

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METU PRITYRIMO

Kunigas nusižudė

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins aklą įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, • akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataišMtia ati- 
Lauo trumpregystę ir ttliv** <4- 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzamine rltcaa da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda. at
kreipiama | mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. pu

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 75H9

Lietuvių Dentistaa patar
naus geriau.

Traukimas dantų be 6kiLumo. 
Bridge geriaubio aukso. Su viusą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mtfl- 
stą. Garantuojame visą gavo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
NetuH Ashland Avm-

DR. ROSS l^AUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, punlė., Slapumo, privatinAa, .La • 
toa, uŽHendintos ir utkrečiamoa Ilgo. Hia 
Mvydomoa.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
.žinomi metodai

DH. H. M. ROS3 
Atsakanti* 

SpecialiHtaa 
{■teigta 80 metų

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis L®- 

escida gydymas ■'len
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo
damas ut fR 
lemu kainų

tiktai trumpam laikui

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANįl KRAUTUVES 
The Peoples Furnitūra Co.

Kun. Leslie L. Boyd, 36 me
tų, iš Pprtland, Ore., tmsižudė 
Hydc Park YMCA. hotely, bri- 
tva perplaudamas sau gerklę. 
Spėjama, kad jis nusižudė dėl 
menkos sveikatos.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai1922-32 So. Halsted St. I 

4177-83 Archer Avė. -y

šeštadieny automobiliai už
mušė du žmones ir du sunkiai 
sužeidė. Trečias gi pasimirė 
nuo pirmiau atlaikytų žaizdų.

Du plėšikai užpuolė prie 
Willow ir Dayton gatvių siuvė
ją Martin A. Kress. Pastarasis 
pasipriešino plėšikams ir tapo 
nušautas ant vietos. Plėšikai 
gi pabėgo.

> ——————......  i-------- - . .............- ■

Jei nori išmokti \ 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

FRANClšKUS BALAKAUSKAS

Mirė musų mylimas vyras 
ir tėvelis sausio 22 d.. 1:10 v. 

.po pietų, 1926 m., sukeikęs 
30 metų amžiaus; gimęs Lie
tuvoj, palikdamas dideliame 
nuliūdime savo moterį Zofiją 
po tėvais Mažeikaitę, sūnų Al
bertą 1'/a metų amžiaus, 4 
brolius Jurgį Ignacą, Anta
nų if Vincų, Lietuvoj nrotinų 
Karoliną, brolį Juozapą ir se
serį Oną. Dabar randasi na
muose 65 E. 101 PI., Bose- 
land, III.

Laidotuves įvyks pirmadie
ny, sausio 25 d., 1:30 vai. po 
pietų iš namų 65 K. 101 Place 
bus nulydėtas j Tautiškas kapi
nes. .

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Ze
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims. /

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sūnūs 

ir broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudcikis Te). Yards 
1741.

PETKAS TUMAS
Mirė Sausio 23 dieną, 7 va* 

landą ryte, 1926 m., sulaukęs 
40 metų amžiaus; gimęs Zebe- 
linų kaimo, Indrioniškio parap., 
Ukmergės apskr., palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius draugus 
Vaidylus. Dabar randasi pri
rengtas į paskutinę kelionę, na- • 
muose 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Sausio 26 dieną, 8:30 vai. ly
te iš namų 710 W. 18th St. į 
Apveizdos Dievo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines. <

Visi A. A. Petro giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei

kinimą.
Nuliūdę liekame,

Jonas ir Veronika Vaidylai
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Butkus and Co., Telefo
nas Canal 3161.

AKIIJ LIGAS

Simptomai Pareiškia
. Ar jums skauda galvą?

Ar jusu akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ? x
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios Šviesai ?

. Ar jaučiate kaip ir smiltis aky
se?

Ar yra balta dėmė ant vokų?

0r. Jau J. Smetana
1801 South Ashland Avenue 

Kampas 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 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedčliomis.

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nu« 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydiiua 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Speiialis serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgav«M 
stiprumo silpnoms vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Ross gydyn» 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
k jau iigydč tūkstančius žmonių, tai 'ra 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus y a 
rų gydymų. Vienatinis geriausiai {rengtu 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gv 
dymul kambarių. Kraujo išbandymas ir U 
boratorijos ggzaminacija dykai su gydymu

z Patarimas Dykai
Atsakanti* medikaiis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimų. Geriausia gydy
mai. PiaiaUHioa kainos. Greičiausias gydy- 
mas. Ateikit Šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St. 

kampas Monroe St. Chicago- 
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų grt- 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iii s 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dienų. Pa 
nedėliais, seredomut ir subatorais nuo t* 
ryto iki 8 vakar*.

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxraxTTz

PRANEŠIMAS

I. J. ZOLP
Graborius ir Laidotuvių Vedėjas

šiuonii turiu garbes pranešti gerbiamai visuomenei, joą* perkė
liau mano įstaigą iš po No. 4603 So. Marshfield Avė. į. naują, geres
nę ir patogesnę vietą, po numeriu 1650 West 46th St., kampas W. 
46-tos ir So. Paulina gatvių.

Ši vieta yra viena iš gražiausių ir moderniškiausių įstaigų su 
koplyčia dėl šermenų. Koplyčia yra dykai.

Patarnavimas bus atliekamas simpatiškiausiai^ geriausiai,, man
dagiausiai ir daug pigiau negu kitur. Musų karavonas ir automobi
liai yra naujausios mados.

Visi yra kviečiami atsilankyti ir peržiūrėti musų naują gra
žią įstaigą.

I. J. ZOLP
Fanerai Director

1650 W. 46th St. Cor. 46th & So. Paulina Sts.
Phone Boulevard 5203 /

GILLY’S UNCLE
A

Klausyk ir Temyk 
0 Fotam

Šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ___  150 kuponų
Už pusę metų....... 75 kuponus
Už tris mčnesius.... 85 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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Lietuvių Raseiiuose.
(Tąsu nuo A pusi.)

Ačiū visko pasitobulinimui ir 
valdžios priežiūrai, šiandie to 
daugiaus nebėra. Dabar kas 
ima nuo žmonių pinigus, tas yra 
jm) valdžios kontrole ir musų da
bartinė spulka yra užtikrinta ir 
valdžios prižiūrima. Spulka jau 
daug gero yra padariusi bied- 
nuomenci, pagelbėdama jiems 
įsigyti savo namus. šiandie 
musų prapertieriai gerai stovi 
ir turi po kelis namus, daugiau
sia paaidėkavojant spulkai. Da
bar yra proga visiems prisidėti 
prie šios spulkos. Reikia tik po 
mažti dalelę savo savaitinio už
darbio atidėti į spulka, o po ke
lių metų pasidarys didelė suma, 
iš kurios pasidžiaugsit ir busite 
dėkingi spulkai, kad jos pagel- 
ba pajiegėt susitaupinti krūvelę 
pinigų. Aš taip daryti patariu 
daugiausia beturčiams, nes tur
tuoliams visur gerai. .

Jeigu kam nebūtų aišku apie 
spulka, ateikite bile ketvirtadie
nio vakarą į p. Švėgždos ofisą. 
Pamatysite kaip žmonės stovi 
eilėje su mokesčių knygelėmis, 
kad pasidėjus savo pinigus. Ra
site ir keletą direktorių, kurie 
duos visus reikalingus paaiški
nimus. Bet parankiausia kreip
tis bile laiku prie paties sekre
toriaus Iajo. Švėgždos, 1917 W. 
14 St., Cicero. Jis per daugelį 
metų yra sekretorium ir turi ge
rą patyrimą. •

Aš džiaugiuos, kad ir mes, ci- 
ceriečiai, turime kuo pasi
džiaugti nes musų kampelis 

.sparčiai auga. Štai 14 gatvę 
nušviečia Liet. Liuosybės na
mas, visą miestelj puošia 15 mo-

[Pacific and Atlantic Photo]
Stella Stefanic, 20 metų moti

na, iš Detroito sumanė apiplėšti 
krautuvę, kad gavus pinigų už
mokėti už brangų automobilių. 
Ji telaimejo tik $13, bc?t vėliau 
tapo policijos suimta ir prisipa
žino, jog plėšimo tikslas buvęs 
turėti gerą automobiliu.

kyklų murai, baigiama budavoti 
gana didelę lietuvių bažnyčią, 
be to eina gandai, kad 25 akrų 
žemės prie 16 gat. ir 54 Avė. 
statys automobilių dirbtuvę. 
Tad nuosavybės miestely kila 
ir kils vis augščiau, miesteliui 
vis labiau augant.

—Senas Ciceronas.

Roseland r
“Popiežiai ir jų bažnyčia”.

Kiužas J.
Loųcks ThOmas 2 
Lukauskis Jurgis 
Laureckis Simonas 2 
Paniekos J.
Petkus John 2
Pucet Jos. 2
Pulokas Jonas 
Petronis A. 
Paškevičius 
Paškevičius 
Pilkpvičiene
Rudjs Vladas 
Rupert, 

Ssaucunas
Savickis
Savickis
Skukowski K. 2 
Sluz Thomas

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI MORTGECIAI-PASKOLOS

M. 
Gm.
M.

Jim. t 
Jim.
Adam

Shildiene Teodora 
Staskus A.

Shimkus A. B.
Strolia Jonas
Stokus Magdalena
Tomson A.
Warbo. Ą. G.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK

Lietuvių Tautiškos Kapinės. — Ger
biamieji lotų savininkai ir dr-Jų at
stovai, esate kviečiami j kapiniu me
tinį susirinkimą, Įjūris jvyks nedėlioj, 
sausio 31 d., 1926 m., Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3131 So. Halsted St., 1 
valandą po piet ant pirmų lubų. Jū
sų atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalu dėl ap
svarstymo, kurie yra reikalingi dėl 
kapinių labo. Lietuvių Tautiškų Ka
pinių Valdyba.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo ,3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j yavaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
: auti pažymėtame zone, o da neap- 
i lipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Roulevard 9663).

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Onos Jasiunienės, 

kūmos savo, kuri gyveno Chicagoj 3 
metai tam atgal. Vaipgi pajieškau 
Andriaus Šurmistr^ Turiu svarbių 
reikalų prie tų ypatų. Meldžiu ar 
patįs atsišaukti ar kiti kurie juos pa
žįsta pranešti man. Aš esu atvažia
vus iš Hartshorne, Okla. Gyvenuiš Hartshorne, Okla. Gyvenu

167 N. 23rd Avenue * 
Melrosč Park, III.

ALENA JENKIENfi

MOTERŲ
REIKIA merginų abelnam namų 

darbui. Yra elektriniai magijai ir 
skalbinyčia. F. A, Ernst, 12239 Stew- 
art Avė. •

PARSIDUODA Del irai Icsmpiu kraii-1 
luve, pelningus biznis, pagyvenimui 
kambariai, tiuli išnomuoti. Geras 
slakas ir rixluriai. Nebrangiai.

Business Buyers Bifreau
I'rnnklln 2976

REIKALINGA patyrusi lietu 
viška pardavėja siutų ir aprė 
dalų krautuvėj. Darbas visada.

ŲUALITY CLOAK SHOP
1311 So. Halsted St. 
‘Tel. Canal 3360

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

BANKAI SOLK’ITOR’IŲ
Reliną gabių solicitor’ių j didelę 

South Side Banką dėl pagelbėjimo 
rinkimo Kalėdinių Sąskaitų. Gera 
proga tiems kurie turi patyrimą. Pa- 
simatykit su Mr. Goldberg. 111X W. 
35th Street.

REIKALINGAS senyvas žmo
gus negalintis dirbti fabrike. 
Plauti padlagas ir lovas kloti. 
Valgis ir kambarin. Nereikalin
gi girtuokliai.

1606 So. Halsted Street

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI Palace Hotclis, 25 
kambariai, naujai ištaisytas, gerii 
rakandai, šiltas ir šaltas vanduo,} 
elektros šviesa, netoli nuo miesto,1 
liktai 5 minules eili į miestą, (ei
gos — $550 į mėnesį. Tikrai yra 
geras baigomis. Katras nori eiti j 
biznį, tai šitas yra geriausias biz
nis, nereikia jokio patyrimo, retv-} 
da tiktai $100 j mėnesį, lysas ant 
3 metų. Parsiduoda už $3000 ant j 
ištuokė|iino, O jeigu cash, tai už 
$2,500.

606 N. Clark Street, < 
Chicago, III.

—r----------*------------ -------------
TURIU parduoti gražų grojikų 

pianą, kad sukėlus pinigų, naujas 
vertas $750. Lengva grojimo akci
ja, gražus tonas, su 90 mielių, kaip 
naujas ir benčius už $120, — $50 
cash ir po $10 j mėnesį atsakan
tiems žmonėms.

MIKOLA !TISX
6512 So. Halsted St.

PARSIDUODA restauracija, ge
ras biznis Parduodu dei nesvei
katos. 3138 \V. 38 St.

PARSIDUODA grosernč ir bučer- 
nė arba mainysiu ant namo ar au
tomobilio. Geras biznis. Tel. Bou- 
levard 3344.

ANTRI MORGIČiAI
Suteikiami unt 6% palūkanų.
Taipgi paikame Trečius Morgičius 

ir kbntraktus.
INTEKNA flONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6788
.......................... ■■■! ... *

2-ri MORTGEčIAL Mes speciali- 
zuojamės rnortgcčiose iki $10,609, 
žema’ kaina. L, Blmnental & Co., 
140 So. Dearborn SI.

MOKYKLOS
111 1 11

Speciales Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dahar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.

Valentine Dressmaking 
College

^407 W. Madison, Chicago, III.
. Phone Seelev 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI išmokit barberystės, už- 
dirbsit daug pinigų. Mes išmokin
siu! jus dienomis ar vakarais. 1)1- 

’ *’ ” ’ ---- *" geros algos

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. E remi no

šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina ta: 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, Žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS
1739 Se. Halsted St. 

Chicago Hl.
....- ■ '*■ ■■■ ......................... —11 «■!, , 

K$ reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

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

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St. . 
Chicago, III.

Pereitą pirmadieni • Aušros 
knygyne inž. K. Augu’stinavi- 
čius laikė trečią šią žiemą pa
skaitą. Tema buvo “Popiežiai 
ir jų (katalikų) bažnyčia”. K. 
Augustinavičiaus paskaitos vi
suomet buvo labai skaitlingai 
lankomos, nes jis yra labai geras 
prelegentas, jo paskaitos grynai 
mokslines ir rūpestingai pri
rengtos. Bet visgi dar niekad 
tiek daug žmonių nebuvo susi
rinkę į jokią paskaitą, kaip į šią. 
Visi Aušros kambariai buvo pil
ni ir daugelis turėjo gryšti, nes 
nebegalėjo įbilpti.

Ir atsilankiusieji neapsivylė, 
nes paskaita buvo tikrai įdomi, 
davusi klausytojams daug nau
jų, ko jie nežinojo, ar net ir ne 
manė taip esant. Ji palietė po
piežių ir katalikų bažnyčios isto
riją, o taipjau ir dabartinę baž
nyčią ir jos politiką, pasiremiant 
vien bešališkais istoriniais fak
tais ir pačios bažnyčios ir jos 
galvos — popiežių — skelbi
mais.

Klausytojai paskaita labai pa
tenkinti ir visi pageidavo, kad 
ir daugiau tokių paskaitų butų 
suruošta.

Butų ‘ gerai, kad ši paskaita 
butų pakartota visose miesto 
dalyse, kad kuodaugiausia žmo
nių galėtų susipažinti su tikrą
ja katalikų bažnyčia, kokia ji 
ištikrųjų yra, o ne kokia save 
prisistato. Klausytojai iš šios 
paskaitos labai daug naudos sau 
pasemtų. — Roselandietis.

Laiškai Atėję Naujieny 
Ofisan

Prašome k uogreičiausiai juos 
atsiimti.

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir klekvlcnaa cenhis atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar spulką ?’ .

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Ar nori būti narjų Cldcagos 
Lietuvių Draugijos?

ISRENDAVOJIMUI
NUPIGINTOS KAINOS ANT 

VARTOTŲ KARŲ

RENDON fialas 6 kambarių, kar
štu vandeniu šildomas. Pigi renda; 
nes patys turės kūrenti pečių. 6146 
So. Campbell Avė.

Tie karai turi bul parduoti, J nes 
reikia vielos. Sutaupykil sau 

$50 iki $100
nuo

PARDAVIMUI karčiaina gana ge
roje 
cash arba galiu priimti partnerį į 
šitą biznį. Priežastis pardavimo 
arba užbaigimo partnerio esu ’ser-| 
gąs. Sykiu randasi I ruimai gyve
nimui.

2956 So.‘Einernld Avė.

biznio vietoje. Parduosiu už 
liu priimti partnerį į 
Priežastis pardavimo

♦lelis reikalavimas ir 
pas mus baigusiems. Uždirbki! kol 
mokinsitės. Atsišauki!, rašykit ar
ba telefonuokit . dėl katalogo.

MOLER BARBER uOLLEGE
105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

ĮVAIRUS skelbimai .
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESŠING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Ydg 3408—Blvd. 76*7 office

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
čerpių, Delikate- 
sen> Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

So. State St.Sostheims,

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pAšelpos draugijų Chica- 
goje. | šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos ! 
uitas siekia $11,000. Draugijoje 

yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenam
iems bile dalyje Suvienytų Valsti-

. ų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me-i 
ų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š.

m. yra prieinamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
eriuoti kaipo paselpiniai. Drau

gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
.ietuvių Draugijos—apie sąlygas
irisidėjimo malonėkite kreiptis 
>rie Chicagos Lietuvių Draugijos 
Urmininko — Julius Mickevičius,!

3210 S. Halsted St.. Tel BOulevard. 
9663.

Pavieniai nariai —v>rai ir mo------------------ a---------
erįs norinti įstoti į šitą Draugiją] Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 

galite paduoti prasimą prie bite dienyj po pietų.^
vieno Draugijos nario arba dėl pa- Krank Selemonavičjus 
rankumo* galite kreiptis ‘į žemiau 504 W. 33.4 St. Prie Normai Avė 
lažymėtas- vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui

Chicagos Lietuvių Draugiją—
Jums sekamose virtose mielai pa-
arnaus:

Naujienos, 173!) So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

galite paduoti į
vieno Draugijos nario arba dėl pa

Metinis Susirinkimas Akcijonierių 
Chicagos lietuvių Auditorijos įvyks 
pirmadieny] sausio 25 d., 1926, Di
džiojoje Auditorijoje, 7:30 vai. vak. 
šėrininkai atsineškite savo Šerus, ki
taip nebus leidžiama susirinkiman,

J. P. Ewa1d, sekr.

L. S. S. VIII Rajono Valdybos ex- 
tra susirinkimas bus utarninke, sau
sio 26 d., 8 vai. vak., Naujienų na
me. Visi nariai prašomi atsilankyti 
— yra svarbus reikalas.

— Organizatorius

Tel. Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO •

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Selemonavičjus

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINT1NG 

' & HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam, Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Hahted St.
J. S. RAMANČIONIS./Prez.

---------------------- —— " *•
Plumbing ir Heating

Parduodame, įdedame ir taisome. 
Nieko nereikia įmokėti.

24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSH1NG
Plumbing and Heating Company

6539 Cottage Grove Avenue 
Falrfax 4620

seilan, late
............... $350.00 

195.00 
325.00 
295.00 
condi-
195.00 
115.00

moBlue Chevrolet, 
dėl . . ..

Ford coupų, ’23 
r ‘ .
Ford fočdor, hite. *24
Dodge roadster, 

tjon ........
Chev, sėdau, lale ’22 model

DAUGELIS KITU KARŲ TURI 
BŪT PARDUOTA PIGIOMIS KAI
NOMIS.

ROSS CHEVROLET SALES 
1832 Irving Park Blvd.

Grace 7076

li k e new
Ford tudoi\’ varly *25 model 

model 
nerfect

PARDAVIMUI restaurantas su 
road house, pilnai įrengtas. Par- j 
duosiu pigiai. Klauskit informaci
jų Tel. Blue Island 240 arba La- 
fayette .8098.

PARSIDUODA beveik nauja “Day 
bed” už $10.00. 2039 Canalport Avė.

PARSIDUODA buČernė. Geriausia 
proga lietuviams. Vieta prie dviejų 
linijų karų kryžkelės'. 601 W.‘ 31 St.

PA1GE SEDAN

PARSIDUODA geras Storas aiba j 
pusę priimsiu su mažai pinigu. 1063 
Van Buren St.

1925, pilnai prirengtas, ba- 
’oon tajerai, naujo karo garan
tija, $1650.
HURLBURT MOTOR C AR

2826 \V.°N6rth Avė.
Armitage 0770.

NAMAI-2EME

FORD SEDAN

$160 ir augščiau
HURLBURT MOTOR CAR

2826 W. North Avė.
Armitage (>770.

co.

CO.

AJAX tourint, 1926, baloon 1a- 
jerąi, 4 ratų brekiai, ekstra pri- 
rengimų, $785, naujo karo garan
tija. Išmokėjimais arba mainais.

Visuomet atdara
1741 W. Madison St.

CHEVROLET coupe, 1924, važi
nėtas 4000 mylių, gerame stovyje, 
daug ekstra dalių, $210, naujo ka
ro garantija, išmokėjimais.

Visuomet atdara
1741 \V. Madison St.

STAR ecųpe, 
gerame stovyje, daug ekstra 
$165. Naujo karo garantija, 
kėjimais.

Visuomet atdara 
1741 \V. Madison St.

vėliausio modelio, 
dalių, 
išmo-

CHANDLER 4 pąsažierių,CHANDLER 4 pasažierių, sport 
coupe, pertaisytas kaip naujas, pil- 

ijo karonai prirengtas, $485, naujo 
garantija, 'išmokėjimais.

Visuomet atdara
1741 W. Madison St.

RAKANDAI

SAVININKAS parduoda bargeną 
ant 6328-30 So. Albany Avė. Naują 
4 aukštų po 5 kambarius. Visi pn- 
rendavoti. Pašauk Dr. Pomerance 
Prospect 8588.

BARGENAS. šešių kambarių bun- 
galow. Karštu vandeniu šildomas. 2 
karų garadžius, arti Lietuviško Vie
nuolyno. Savininkas 6049 S®. Troy 
St., Republic 10295.

BARGENAS. 63 St. namas, 
gerai apsimokantis namas, į- 
plaukų apie $3,000, kaina 
$28,000, mainysiu į mažesnį na
mą ant Marųuette Manor.

1750 W. 63rd Str.

PA1UMV1MUI 6 ruimų cot- 
tage; visi geri įrengimai. Kai
na $3600, cash $800. Kreipkitės 
tuojaus.

3619 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI 9 kambarių na
mas, 2 vanos, 3 kambariai furn., 
$65 i mėnesi, 2 karų garažas, $2600 
cash. 6931 S. Elizabeth St. \Vent- 
worth f 7454.

» MEDINIS namas, 6-7 kambarių, 
moderniSkas, prirengtas dėl 4 šeimy
nų, 1 blokas j bažnyčią ir mokyklą, 
savininkas atiduos pigiai. Austin 3135

PARDAVIMUI lotas 50 pėdų tarpe 
68 ir 69 ant Maplewood Avė., $2300^ 
45 pėdų prie 70 ir Campbell, $2200. 
John T. Hali & Co., 1548 W. 69th 
St. Republic 1022.

DIDELIS BARGENAS

vyrai:
Kodėl neturite nuolatinį darbą? 

Išmokite * telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amate. Nėra užpildyta.

Galime iki negausite mokamo dar
bo mokėti jums besimokinant nuo 
$22,00 iki $35f00 savaitėj. Liudiji
mų nereikia, bet kalbėti nors tru
putį angliškai reikia.

Pradėk ŠIANDIE. KODĖL ATI
DĖLIOTI tą, ką galima padaryti 
šiandie. Persitikrinki!. Klauskit

MISS SAGON,
82 \V. \Vashington St.

Boom 625

MOTERYS 
kol karšta, 
taigi neatidė- 
ką nuveikti, 

laukas

VYRAI IR
Kalkite geležį
Sena patarlė, 

liok jeigu nori
Komercinis telegrafo 
yra ta vieta, kur turi kalti, o 
turėtumei suduoti smarkiai, 
kad gauti $150 iki $250 užtik
rintos algos, po neilgam besi- 
mokinimui. Mes pagelbstime 
jums gauti iki $40.00 savaitinės 
algos, žiūrint pagal gabumus 
dar besimokinant. Pamatyk 
mane tuojaus. W. N. DYE,

159 N. State St. Room 1114, 
ibearborn 9583

VYRAI
Mes prirengsime jumis darban
Kaipo automobilių mechanikus, 

patyrimo nereikia, nes mes iš
mokinsime jus visko ir visuose 
šakose šio žingeidaus darbo. As
meninės instrukcijos su didele pro
ga. Proga užsidirbti kol mokinsi- 
tės. Atsišaukite arba rašykite;
2024 So. Wabash Avė., Dept. 21

xroicaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANGLU KALB^ 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, III.
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

^3XOXXXXXXXXXXXXZXXXXXXX?

Adomaitis Paul 5
Ambrozevičia A 2 
Bukas A.
Beržinis Wm.
Bercos Mike
Falcevičiirtė Paulina
Gregits Frank
Geniotis S. Rev. 3
Gutauskas Jonas •
Juraitis Auna 
Krasnick Chas. 
Kershulis J. 3 
KasHlis J.
Kazlauskas K. 2
Kanstautas Kast.

North Side. — Visų draugijų, pri
sidėjusių prie Vasario 16 d. apvaikš- 
čiojimo' rengimo (Vilniaus Vadavimb 
K-to iniciatyva), delegatų susirinki
mas bus trečiadienio, sausio 27 dieną 
vakare, Liuosybės svetainėj. Visi de
legatai prašomi atvykti.

— K. Barpnas

Birutes choro vienų vyrų dainų 
praktika atsibus šį vakarą Raymond 
Chapel, 831 W. 31 st St. .Vienų mer
ginų, antradienio vakare, sausio 26 
d., toj pačioj vietoj.

—• Valdyba

Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
ant Bridgeporto metinis susirinkimas 
įvyks antradieny, sausio 26 d., 8 va
landa vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorium svetainėje, 318ą So. Halsted 
St. Visi delegatai kurie esate išrink
ti nuo savo draugijų j Susivienijimą 
šiems 1926 m. malonėkite nesiveluo- 
ti, nes randasi daug svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi bus rinkimas naujos 
valdybos šiems 1926 m.

A. J. Lazauskas, Sekr.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levlnthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Dirlalon SU 

netoli Marshfield
> i ■ ■■■■■■— i.i ..........................................

PIANŲ tonavimas ir pataisymas 
nebrangia kaina. Visas darbas ga
rantuotas.

Jos. Lipski, 
50th Avė., Cicero, III.1314 So

Te). Rockwell 0453
” Cicero 9773

JIESKO DARBO
JLEŠKAU darbo prie kriau

čių. Galiu truputį siūti ir 
ku prosy ti.

L. Astor
5429 Inglcside Avc.

me

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius 6 
kambariu furničius, 3 šluotų pui
kus seklyčios išpjaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
Riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, rūgs. phonografas, pianolas 
ir radfo. Atsišaukite greitai. 3233 
\V. Washington Blvd, Kedzie 2794.

Išparduodam neatsišaukusių jr 
naujus rakandus, parloro setai, val
gomo kambario retai, miegruimio 
setai, kaurai, nauji springsai ir 
matrosai, naujos pastatomos Ram
pos hcateriai ir gasinjai pečiai. At
dara vakarais ir nedėlioj iki pietų.

Douglas • Stprage, 4043-45 Roose- 
velt Road—Lawndale 0351.

Turiu parduoti, nes važiuoju Flo- 
ridon, 6 kambariu medinį bungalov, 
kaina $5800, išmokėjimais.

$1500 cash, kitus po $35 j mėnesį.
Tas bungalow randasi gražiausioj 

vietoj Benvyn’e, 1 blokas nuo gatve- 
karių linijos ir 1 blokas nuo mokyk
los. Yra Kasas, elektra, furnace šil
domas, garažas, gatvė cementinė. 
Del greito pirkimo kreipkitės į

NAUJIENAS
173t> So. Halsted St.

Box 658
__1______________________

WESTERN AVENUE
Lotas arti 71-mos gatvės 

50x125, kaina $7,000.00 —- gero
mis 
ant

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
'PURIU parduoti savo $800 gro- 

jiklis pianas, 2 motų senumo, 
$245 kur esu skolingas piano kom
panijai. po .$10 į menesį. Aplei
džiu Chicagą sekamą savaitę. A. 
Brczeniovvicz,

2332 W. Madison Stree 
Netoli kampo Weatern Avė.

PARSIDUODA Biliardinė ir už
kandžių ištaiga. 2100 W. 24th St.

sąlygomis. Geriausias pirkinys 
tos gatvės.

A. N. MASULIS & CO.
664! So. Westem Avė.

Tel. Republic 5550

TURI būti parduota tuojaus iš 
priežasties savininko ligos. $8,000.00 
cash, nupirksi modernišką 7 flatų 
mūrinį namą po 5 ir 6 kambarius. 3 
garažai, gerame stovyje, arti Michi- 
gan ir Garfield Bulvaro, žema ren- 
da, $6,300.00. Pirmas morgičius ant 
10 metų.

Savininkas

6340 So. Richmond St. 
Tel. Hemlock 2719

ant

MOKTNA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystes, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 Iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandą vakare.

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.


