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Tolstoi pranašauja 
Rusijai fašizmą

J. V. - didžiausias pavojus 
pasaulio pažangai

Serbai susikrimtę dėl Ita 
lų Albaną pakto

Jungt. Valstijos esą didžiau 
sias pavojus pasaulio taikai

Iš Rusu bolševizmo išsivy 
stysiąs fašizmas

-1 Serbai nerimauja dėl Italy 
Albanu pakto

Mokslininkas smerkia Amerikos 
didžiavimąsi savo dorišku pa
šokim u.

BALT1MORE, Md., XII. 5.- 
Kalbčdainas viešame susirinki
me 
mas 
tane

istorikas l)r. Jobu H. La- 
Jobns liopk?'s> l’niversi-i 
profesorius, p;kad 

Jungtinės Valstijos ir-tančios 
didžiausiu pavojum taikai ii' 
žmonijos progresui.

% “Inteligentingiems iniisų žmo
nėms Jau senai buvo laikas at
sikratyti isiv; lavimo.
buk Jungtinės Vi Ištinu 
čios didžiausia i- ^trinus i n:i-

Taip pranašauja Uja Tolstoi, 
kurs sako. kad jau dabar bol
ševizmo belikę tik griaučiai.

užsie-Esąs smūgis Jugoslavų 
nio politikai ir pavojus Eu- 

' ropos taikai

Uja Tolstoi, žymus rusų ra
šytojas ir garsaus Levo Tolsto
jaus sūnūs, paklaustas, ką jis 
manąs apie bolševizmą ir Rusi
jos ateitį, atsakė:

“Aš ne pranašas. Bet tiek 
galėčiau pasakyti, kad bolševiz
mas jau blunka, jo beveik ne
bėra. Bolševizmo beliko tik 
griaučiai, ir šioje didžioj tau
tos dramoje Rusija prirengia
ma kitam aktui. Man regis, kad 
netolimoj ateity rusų bolševiz
mo virtą užims kažkas pana
šus į italų fašizmą rusų ra
cionalizmo atbudimas, - o pas
kui išsirutulos ekonominė siste
ma. panaši į tą, kuri, šiandie 
viešpatauja Amerikoj.” ,

Tautų Sąjungos tarybos 
suvažiavimas .

BELGRADAS, Jugoslavija, 
XII. 5. — l>el Italijos Albani
jos padarytos sutarties Belgra
das ėmė labai nerimauti, ka
dangi tą sutartį serbai laiko 
priešingu jiems aktu. Serbų mi
nisteris Tiranoj atšauktas į 
Belgradą.

Laikraštis Vreme sako, kad 
šutai Lis gresianti Europos tai
kai ir esąs piktas užgavimas 
Serbų užsienio politikos. Jugo
slavija kiek galėdama stengu
sis daryti draugingus santykius 
su savo senu priešu, Italija, te
gaus Italijos Albanijos sutar
timi visa tai niekais paversta. 
Italija, siekdamos ekspansijos, 
iau senai laižantis žiūrėdama j 
Albaniją, bet per pastarąjį 
kilimą Albanijoj pirmutine 
reikalavus, kad Jugoslavija 
reikštu savo neitralumą.

giriamės, kad doriškai mes daug 
aukščiau stovį u< visus kitus 
pasauly, tuo tarpu kai mes ką 
tik pergyvename tokj biauriu 
biauriausio doriško sugedimo 
valstybės administracijoj laiko
tarpį, kokio dar nė viena šian- 
dvkštė civilizuota valstybe nė
ra regėjus, ir tos korupcijos 
dalininkai dar dabar tebeteisia- 
mi. žmogžudybių mes 
irgi daug daugiau, negu

turime
bet kū

Prof. Latane taipjau 
kad Jungtinių Valstijų 
jimas įstoti Į Tautų Sąjungą 
statąs pavojuje pasaulio taiką.

pasakė, 
nenore-

Šiandie prasideda trumpo 
ji Kongreso sesija

su
pa- 
pa-

Šveicarija, Ali. o. 
jau visų valstybių 
suvažiavo Tautų 

ars bos konferenci-

— Beveik 
delegacijos 
Sąjungos 
jon, kuri prasideda šią savaitę. 
Svarstymų programe yra apie 
trisdešimt punktų.

“Big Four“ konferencijos 
nebusią

PARYŽIUS, XII. 5. — Ketu
rių didžiulių valstybių vadų — 
Franci jos Briando, Anglijos 
Chamberlaino, Vokiečių Strese- 
manno ir Italijos Mussolinio 
konferencijos, apie kurią tiek 
daug kalbėta ir visaip spėliota, 
visai nebusią.

Belgų politikos vadas, socia-

Lenkai ruošiasi pavasarį 
pulti Rusiją

\VAS1IINGTONAS, XII. 5. — 
Rytoj [šiandie! prasidės trum
poji, trijų mėnesių, kongreso 
sesija.

Prezidento Coolidgeo prane
šimas kongresui bus veikiau
siai perskaitytas antradienį.

konferenciją su Briandu, va
kar pareiškė, kad panašios kon- 
feiencijos visai nebuvę mano
ma laikyti.

AR NORI Uį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

MASKVA, XII, 5. — Mask
vos Pravda sako, kad Lenkija’ 
ruošiantis, veikiausiai ateinan
tį pavasarį pradėti agresingų 
žygių prieš sovietų Rusiją.

38 žmonės prigėrė laivui 
paskendus

XII.MEKSIKOS MIESTAS, 
5. Praneša, kad Grijalvos 
upėj, netoli nuo Pueblo N novo, 
Tabasco valstijoj, paskendęs 
motorinis laivas President ()b- 
regcn ir kad trisdešimt astuo
ni asmenys, jų tarpe penki vai
kai ir šešios moterys, prigėrę.

Meksikos davatkų pro- 
oa.erandą vėjai išnešiojo

XII. Į .I % 1U ' ■ ■«■-” X

i Naujas Graikų kabine-
i tas prisaikintas

MEKSIKOS MIESTAS, i 
5. — Katalikiški fanatikai va
kar buvo paleidę oran tūkstan
čius popierinių balonų, kurie 
turėjo barstyti miestan daugy
bę priešvaldiškų atsišaukimų. 
Eksperimentas betgi nepavy
ko: stiprus pietų vakarų vė
jas visus tuos batonus su pi c- 
pagundos literatūra nunešė į 
laukus toli už miesto, ir ten jie 
žugo. Atsišaukimai buvę išlei
sti 
mo laisvei ginti”.

1___________

Čarlztonas — biaurus 
beždžionių šokis

ATĖNAI, Graikija, XII. 5.— 
Vakar tapo prisaikintns nauja
sis Graikijos ministeris kabi
netas su Zaimisu prieky. Kabi
netas susideda iš šešių respub
likų ir šešių rojalistų. kurių 
keturi pirmiau yra buvę prem- 

Katalikų Sąjungos’tikėji- jerais. Užsienių mįnisteriu yra 
I Michalakopulos, finansų 
- Kafandairis, karo — Marakis.

Naujienos pagelbės jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų 5.
skaitytojų ieško bargenų Nau-'bė užgynė amerikiečių paskil 

ir skaito klasifikuotų busį čarlztoną

Motina ir keturi vaikai 
x žuvo gaisre

STOKHOLMAS, Švedija, XII. 
švedų sostinės vyriausy- CLARKSBURG, W. Va., XII. 

5. — Motina ir
į ienose ir skaito klasifikuotų busį čarlztoną šokti restora- vaikų sudegė gaisre, 
jų skelbimų puslapius kasdie- nuošė ir šiaip viešose šokamose nusiame 
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodj. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (hpie 30 
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.

salėse. Edikte sakoma, kad

ketvertas jos 
sunaiki- 

‘ jų namus Stradere, 
keletą mylių nuo Clarksburgo.

o pirkėjų atra- čarlztonas tai esąs Kiaurus bez- Motina buvo Velma Kookienė.
džionių šokis, be to d’agi pav<>| 32 metų amžiaus, 
j ingus ne tik tiems, kur mėgs-I -------------
ta jį šokti, bet ir jų kaimy- Sovietų pasiuntinei ne- 
nams. 1 leidžia išlipti Kuboj
DU ASMENS UŽMUŠTI TRA U-' HAVANA, Kuba, XII. 5. -- 

KINIUI UŽGAVUS TROKĄ į Uosto policija gavo įsakymą ne
leisti išlipti krantan poniai 
Aleksandrai Kaliau tai, sovietų 
ministeriui Meksikai, kai gar
laivis Lafayctte, kuriuo ji ko 
liauja į Meksiką, pakeliu j at
plaukė ] Havaną.

ANDERSON, Ind., XII. 5. — 
Big Four traukiniui užgavus 
auto-troką buvo užmuštas ve
žėjus Ch. Ward ir 10 metų vai*

Rorita Forbes, pagarsėjusi keliauninkė ir svetimų kraštų 
rinėtoja, kuri šiomis dienomis sugrįžo j Londoną.

ty-

Ieško Amerikoj buvusio 
Austrijos ministeris

Vėl smarkus žemės drobė 
jimas Armėnijoj

Ahicr autorizavęs paskolą pri
vačiam bankininkui, padary
damas valstybei žalos.

Lcninakano apygardoj drebėji
mo sugriautas vienas mieste
lis.

., Austrija, XII. 5. — 
Seipel, kurs yra ir 
ministeris, paprašė 
ministerio \Vashing- 
jis priverstų Jakobą

Kanc’t ris 
užsienių 
Austi i jos 
tone, kad
Ahrerį, buvusį < finansų minis- 
teri, grįžti iš Jungtinių Valsti
jų namo ir duoti lardomajai ko-

MASKVA, Rusija, XII. 5. — 
liautas iš Amerikos pranešimas 
sako, kad Lcninakano srity įvy
kęs smarkus žemės drebėjimas, 
kurio Kupli miestelis buvęs vi
sai sunaikintas. Ar žuvo kiek 
žmonių ir ar buvo padaryta ža
los kitose tos srities vietose ži
nių nėra.

[Leninakanas, 
Aleksandropolis, 
praeitą spalių

Kinai almėsią nelygius 
traktatus su valsty

bėmis
Lloyd George^ smerkia konser

vatorių spaudą dėl kurstymo 
karo su Kinais.

GENEVA, Šveicarija, XII. 5.
Kimi atstovas Tautų Sąjun

goj, Čao llsinču, vakar pareiš
kė, kad Kinija esanti nusitarus 
baigti visas nelygias sutartis 
su svetimomis valstybėmis, kai 
tų sutarčių terminas baigsis. 
Kinija atsisakysianti taipjau su
tarties klausimo aiškinimą pa
vesti tarptautiniam teisingumo 
teismui, kadangi tą ginčą ji lai
kanti labiau politiniu, ne kad 
juridiniu. Ji betgi sutiksianti 
bylą pavesti Tautų Sąjungos 
susirinkimui.

Lloyd George gina Kinus
BRADFOR1), Anglija, XII. 5.

Vakar, kalbėdamas čia libe
ralų mitingo, buvęs premjeras 
Lloyd George pareiškė, kad 
neramumų Kinuose tikroji prie
žastis esą visai ne “raudonieji”. 
Tikroji jų priežastis esu kinie
čiai, kovojantieji už savo pa
matines teises.

Nurodydamas, kad Brituose 
netiukstą žmonių, kurie trokš
tą karo rytuose, Lloyd Geoigc 
prikišo tatai konservatorių 
spaudai. Ta spauda jau ne šian
die pradėjus paprastą karo pri
ruošiamąją kampaniją: skel
bianti pasakas apie kiniečių 
žiaurumus, smurto aktus, ir 
gązdinanti pasakomis apie bu
simas baisenybes.

Legenda apie Ispanijos 
princo Alfonso atsilan

kymą Kaune,
KAUNAS, M. 15 (Elta).

Kai kurių vietinių laikraščių 
žinia apie Kaune neva buvusį 
Ispanijos princą Alfonsą aplė
kė beveik visos Europos spau
dą. Daugelis laikraščių daro 
sensacingų ir drauge kuriozinių 
išvadų. Princas Alfonsas, esą, 
atvykęs į Kauną sąryšy su ma
nymu išrinkti jį Lietuvos ka
ralium. Kopehagos “Berlingske 
Tidcnde” rašo, kad “princo at
silankymas turi ryšio su krikš
čionių demokratų partijos pa
stangomis įvesti Lietuvoj mo
narchiją ir jų troškimas iš
rinkti tą princą karalium”. To 
pat laikraščio iš nežinia kur 
gautomis informacijomis, Lie
tuvos monarchistai dar prieš 
dvejus metus norėję išrinkti 
princą Alfonsą savo karalium. 
Būdamas Kaune, princas ypač 
domėjęsis Lietuvos kariuome
nės reorganizacija.

•» ■■■»! ■ ■■ I ■■«■■!■, I ■ ■■

'.ietuvos delegacija ekono
minėms deryboms su

Vokietija
KAUNAS, XI, 15 (Elta). — 

Ekonominėms deryboms su Vo
kietija, kurios žada prasidėti 
netolimoj ateity, kaip tenka 
girdėti, numatoma delegacija 
tokia sudėtim: Dr. V. Zubovas, 
pirmfninku, p. p. Vosylius, 
Fledžinskas, Soloveičikas ir Si
monaitis nariais.

cs. kurią Austrijos Taupos ban
kas suteikė Vienuos bankinin
kui Sigismundui Boseliui. Ta 
paskola, autorizuota Ahreriui 
ministeriaųjant, padarius vai- kaus žemės drebėjimo centras, 
stybei milžiniškų nuostolių. Tuomet buvo apie tuzinas mies- 
Ahrer pasišalino iš Austrijos,' tų miestelių sugriauta, arti 
kai buvo pradėti daryti taėdy-'.iU šimtų žmonių užmušta 

keli šimtai sužalota].
Žemės drebėjimas Čilėj 

1 ’ •

SANTJAGO, Čilė, XII. 5.
iš įvairių šiaurinės Čilės dalies 
vietų praneša apie įvykusius 
ten stiprius žemės supurtymus. 
Kai kuriose vietose, ypatingai 
Vallenare, drebėjimai vis dar 
atsikartoją.

Pacifiko pajūris sukrėstas
POBT ANGELES, Wash., 

. Vakar čia ir kitose \Va-

mai. Sako, kad ji., dabar esąs 
Amerikoj.

20 kiaulių gavo galą nuo 
“munšaino”

KFAVANEE, III., XII. 5.
Vietos farmerys Glenn Beal 
suleido į javų lauką penkiasde
šimt kįaulių. Laukus ilgoką 
laiką telkšojo vandeny, dėl to 
grudai buvo sudygę kaip selyk- 
las. Netrukus 
buvo girtos ir ėmė
— bėgioti aplinkui ir griuvinė
ti. Septynios jų įkrito į upelį 
ir prigėiė, trylika kitų pastipo 
nuo netikėto “munšaino.”

pirmiau buvęs 
buvo įvykusio 
mėnesi smar-

tri-
ir

visos kiaulės 3
dumavoti” shingtono valstijos vietose, taip-

Meksikos banditai puolė 
traukini; 4 užmušti
MEKSIKOS MIESTAS, XII. 

5. — šešiolika ginkluotų bandi
tų sukuldino netoli nuo San
tjago Paraęuiaro pasažierinį 
traukinį apiplėšimo tikslu. 
Traukinį lydėjusi karinė sar
gyba banditus išvaikė, tėčiai) 
trys kareiviai buvo užmušti: 
Užmušta ir vienas banditas. Pa- 
sažierių niekas nenukentėjo.

Išgujo laukan amerikie
čių misiorfierius

BOGOTA, Kolumbija, XII. 5. 
— Minia žmonių ėmė akmeni
mis bombarduoti amerikiečių 
Christian and Missionary Al- 
liance misiją Ipialese ir pačius 
misionierius išvijo per sieną į 
Ekvadorą. Pranešimai nepa
duoda to užpuolimo priežasties.

Lietuvos pašto tarnau
tojų susivažiavimas

KAUNAS, XI. 15. — Lap
kričio 14 ir 15 d. Zitiečių salėj 
pirmas Lietuvos Pašto Telegr. 
ir Telefono Tarnautojų Profe
sinės Sąjungos skyrių atstovų 
susivažiavimas. Dalyvauja iš 
25 skyrių 52 atstovai. Atsto
vauja apie 1.200 narių. Daly
vauja ir 2 atstovai iš Klaipė
dos krašto paštininkų profesi
nės sąjungos. Susivažiavimą 
sveikino visa eilė organizacijų 
ir asmenų. Posėdy lapkričio 14 
d. nutarta prisidėti prie Lietu
vos Darb. ir Tarnautojų Pro
fesinės Sąjungų Centro Biu
ro. Buv. Laikinajai Centro 
Valdybai už gerą Sąjungos rei
kalų tvarkymą išreikšta padė
ka.

BANDITAI PUOLĖ BANKĄ 
>

ROCHESTER, N. Y., XII. 5. 
Banditų užpuolirhe Amstead 
County Bank and Trust kom
panijos du policininkai buvo 
pavojingai pašauti. Plėšikai pa
bėgo su $16,(10(1.

dienai pra-

šalta; pu- 
žiemių ry-

Chicagai
!inis oro biuras šiai 
našauja:

Išvįso gražu, bet 
sėtinas, daugiausiai 
tų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai buvo 29® F.

šiandie šaute teka 7:08, 
džiasi 4:19 vHJandą. MSmio 
džiasi 6:49 vai. vakaro.

lei’
lei-

jau Britų Kolumbijoj buvo jaus
tas žemės drebėjimas. Žalos ro
dos niekur nepadaryta.

Keturi asmenys žuvo 
laivui paskendns

PHILADELPHIA, Pa., XII. 
5. Vakar atplaukęs į uostą 
Merehants and Miners garlai
vis Ontario pargebeno išgelbė
tus tris žvejų škunerio Beale 
Įgulos žmones, škuneris Beale 
paskendęs jūrėse, o kartu šu 
juo paskendo ir keturi kiti 
žvejai.

Meksikos geležinkelių 
dirbtuvių streikas 

baigtas
MEKSIKOS MIESTAS, XII. 

5. — Pramonės, prekybos ir 
darbo departamentui tarpinin
kaujant streikas, kurį buvo Me
chanikų unija paskelbus visose 
Nacionalinių geležinkelių linijų 
dirbtuvėse dėl to, kad kai ku
rie darbininkai buvo paleisti iš 
daria), tapo likviduotas.

KALĖDINIS PINIGŲ SIUNTIMAS
PRASIDĖJO

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ąp musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIčIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 

z RAKO APTIEKA, 2346 Weet 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

' Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Vaidyba:

J. KUCH1NSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd S*.» Canal 2652
J. YUŠKKV1Č1US, Sekretorius — 8647 Archer Avė., ’jafayotte 4195
A. N. MASULIS, Iždininkus — 6641 So. VVestern Avė., Republic 5550

Apsistoja ten daugiausia jau
nos ir neturtingos mergaitės. 
Didelių suvaržymų tenai nesa
ma. Tik durys užsidaro 11:30 
vakaro ir kas vėliau ateina, tu
ri grįžti atgal. Viešbutis turi 
apie 300 kambarių. —Buvusi.

Namai — lygus auksui

NAUJIENOS, ChlčggO, IR 

mą Platinti gatvę jie nesutiko 
ir dargi gręsė atimti gyvybę 
tiems, kurie pritardavo. Tokiu 
budu, viskas palikta po seno
vei. Bet ateis laikas, kuomet 
Halsted gatvė vėl pareikalaus 
teisės dalyvauti konteste ir šį 
kartą nebesibaidys jokių grą- 
sinimų, —Kaimynas.

Pirmadienis, Gruod. 6, 1926

Kuom turtinga Amerika?
Kas sudaro viso gyvenimo 

pamatą? Negalvojantys atsa
kys, jog doleris. Bet tai bus ne
tiesa. Tikruoju gyvybės palai
kytoju yra žemė. Ant jos mes 
vaikštom, sėjam javus, iška- 
sam iš gilumos anglj, geležį, 
auksą ir įvairius kitus minera
lus. Be turtingos ir derlingos 
žemės jokia šalis negali pasiekt 
aukštos ekonominės gerovės.

Amerikoj iki šiam laikui že
mes netruko. Ne tik taimeriai 
pakankamai jos turi, bet ir di
deliems miestams yra vietos ir 
progos plėstis Į visas puses. Žo 
mes išdirbiniu taciaus užsiima 
tik dalis Amerikos gyventojų. 
Kiti dirba kasyklose, dirbtuvė
se arba turi savyslovų biznį. 
Amerikos pramonė plačiai iš
sivystė dėl to, kad čia yra pa
kankamai gamtos turtų. Nors 
jie suvartojami nepaprastam 
maštabe, vienok trukumų dar 
nesijaučia.

Kiek esama anglių?

Oil Co.”
Pasaulinė gamyba 1917 me

tais buvo sekanti:
S u v. Valstijų .. 335,315,601
Rusija ...................  69,000,000
Meksika ...... $55,292,770 
Ho hindi ja .......... 12,928,95$
Galicija .................. 5,965,447
Kiti mineralai, kuriais Ame

rika nepaprastai turtinga, yra: 
varis, auksas, sidabras, cinkas 
ir tt. Ačiū šioms patogioms I 
ekonominėms sąlygoms šios ša
lies pramonė ne tik išlaikys /sa
vo vietą, bet galės dargi ncap- 
rubežiuotai plėtotis. —V.

Vienam didžiausių Chicagos 
bankų lange yra išstatyta‘apie 
šimtas paveikslų tų namų, ku
riuos valdo bankas. Jie nėra 
pardavimui, bet parodymui, 
jog žmonės dėdami pinigus į 
banką gali būti užtikrinti, kad 
jų pinigai saugioj vietoj. Ban
ko pirmininkas štai ką pareis-, 
kė:

“Jeigu aš bučiau pripilęs į 
langą aukso ir padėjęs užrašą, 
jog banko pinigai yra pavers
ti auksu apsaugoti indėlius, aš

I nebūčiau padaręs geresnio įs
pūdžio į žmones. Pinigai sudė
ti į namus, yra taip saugus, 
kaip gabalas aukso.”

Tiesa, saugumo žvilgsniu, tie 
du dalykai beveik lygus. Vie
nok, taip jų skirtumas yra 
toks kad namas neša nuošim
čius, didina kapitalą, tuom tar
pu kaip auksas koks buvo toks 
ir pasiliks. —V. G ra už.

Musų Žinios
Ar atpigs namai?

Vienas skaitytojas mus klau
sia ar ateinančiuose metuoše

Keli bruožai apie pirkimą 
k liauni
Pereitais keliais metais na

mų pirkėjai ieškodavo daugiau
sia tik tokių namų, kuriuose 
butų patogu gyventi savinin
kams Į nuomininkus nekreip
davo domės. Agentas turėda
vo vežt ne tik pirkėją, bet ir 
keletą jo draugų, kurie turėda
vo ne tik patariamą balsą, o ir 
sprendžiamą. Žmogus jiems 
daugiau tikėjo', nors tieji apie 
vietą, kainas ir rųšį nuosavy
bės mažai teišmanė.

ta pati. Užėjus žiemos sezonui > 
darbai t luputį susiaurėjo ir j 
tuo budu atsirado darbininkų' 
perteklius; j

Finansai — Kaip kituose 
miestuose, taip ir Chicagoj, pi-■ 
nigų statymui netrūksta. Beti 
finansinės įstaigos daboja, kad j 
nebūtų namų daugiau negu jų 
reikalaujama. -—K. J.

Jūsų Imbs senas
Prlcteii^ Patarėjas

Klausimai
Nemokėjimas nuomos

1. Klaus. Mano kontrakte su 
nuomininku yra pažymėta, jog 
jeigu tasai nemokės nuomos 
per trisdešimts dienų, kon
traktas skaitysis sulaužytas. 
Nuomininkas nesumokėjo pini
gų jau per penkias savaites.
Ar galiu aš priversi jį išsikraus-

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien.

Nedaliomis uždaryta.
3302 So. Union Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, proslna vyrų ir moterų 

drabužius.

'....... ....... .

Suvienytos Valstijos turi ge
riausią anglių atsargą visam 
pasauly. Anglis šioj šaly užima 
500,000 kvad. mylių, t. y. apie 
13*4 viso žemės paviršiaus. Ta
me plote guli dar apie 3,076,- 
000,000 tonų nepaliestos ang
lies. Kiekvieni metai jos iška
sama apie 600,000.000 tonų ar
ba 40% bendros pasaulinės 
skaitlinės.

neatpigsią namai. Esą jų jau 
tiek pristatyta ir dar statoma, 
jog nebeužteksią nei žmonių.

Dabartiniu laiku jokių davi
nių nėra, kad namai galėtų 
atpigti. Tie kurie stato nau
jus, jaučia, jog Chicago beaug
dama reikalauja vis daugiau ir 
daugiau vietos gyventi, užlai
kyti ofisus, dirbtuves ir t.l. 
Statymo darbams* pinigu ne
trūksta. Tas reiškia, jog bau-, 
kai permato galimybių gauti 
neblogą pelną iš nejudinamos 
nuosavybės.

DARBAI

Beveik visą savo anglį Ame
rika suvartoja namie, nes pri
statymas į kitas šalis per bran
giai kainuoja. Ačiū tam vietinė 
pramonė, turėdama pigią anglį, 
gali nevaržomai plėtotis. *

Geležis
Kam vartojama geležis, yra 

visiems žinoma ir kalbėti apie 
tai vargiai reikalinga, šių die
nų industrija pastatyta ant ge
ležies; tur būt nėra tokios pra
monės šakos, kur nereikalauja
ma gt ležies. Savo ypatybėmis 
ji tapo neatbūtinu elementu ci
vilizacijoj. Geležis pigi, nes jos 
daug turime. Kiekvienoj šios 
šalies valstijoj rasime storus 
jos sluoksnius.

Latviai stato savo k Ii ubą

Musų artimiausi giminės Chi
cagoj--latviai, kurių išviso esa
ma trejetas tūkstančių, rimtai 
nutarė pradėt statyt savo kliu- 
bą. Vieta jau surasta ir pini
gų pradžiai surinkta. Kliubo 
pastatymas kainuos apie 100,- 
600 dolerių.

Munšainas kenkia namu 
savininkams

Kur nepasisuksi, ten paste
bėsi ant lango išlipytus popie- 
ius: “uždarytas vieniems me

lams už prasižengimą prieš 
Vclstead įstatymą”. Iš tos krau
tuvės ar saliuno savininkas ne-

į Pereitam mėnesy darbai ėjo 
•kiek geriau negu 1925 metais 
į tuo pačiu laiku. Bet sulyginus 
su spalio mėn., šis lapkritys 
atsiliko 0.2 nuošimčio.

----------- ——

Ežerai veikia į Chicagos 
orą

Kuomet kaimyninėse valsti 
'jose siaučia didelės spiegos, 
•Chicagoj oras pasilieka beveik 
vidutiniškas. Wisconsine tem
peratūra, kur kas žemesnė. 
Taigi, jeigu kaikurie ir nėra 

(patenkinti vietiniu oru, tai te
gul nusiramina tuom, jog kito
se vietose dar prasčiau.

Nemažai gelbsti Chicągai ša
lę esanti ežerai. Jie suminkš
tina orą. Vanduo ne taip greit 
sušąlą ir atausta. Kuomet že- I
mė sukietėja ir apsidengia 

[sniegu šaltis turi pilną laisvę. 
Bet vanduo netaip greit pasi
duoda ir kovoja su šalčiu. Va
saros laiku vanduo priešinasi 
šilumai. Kaip matome, ežerai 
ne ti'k pagražina miestą, bet 
suteikia jam ir mateiialinės 
naudos. — V. K.

gauna jokios nuomos, 
netus stovi tas tuščias. Todėl Cook apskrities pradžia

Amerika pagamina geležies 
daugiau, negu kuris kitas kraš
tas. 1917 metais ji iškasė apie 
75,000,000 tonu. 80% Suvieny
tų Valstijų geležies gaunama 
Superior ežero apielinkėj. Li
kusioji: Alabamoj, Ncw Yorkc 
ir Pennsylvanijoj.

Didžiausia geležies išdirbi
nio kompanija yra United States 
Steel Ccrporation, kuri kontro
liuoja sekančias šakas: Car- 
negie Sleel ('.o., Illinois Steel 
Co. ir astuonias kitas.

Palyginę Amerikos geležies 
gamybą su kitų šalių, gauname: 

Su v. Valst. 75,288,851 tonas 
Vokietija .. 33,987,112 ’’ 
Anglija .. 15,997,328 • ” 
Franci ja;,. . 21,572,835 ” 
Rusija /... 9,362,746 ” 
Belgija ..... 164,734 ”

Aliejus

šnomuojant reikia būti ypatin
gai atsargiam. Teko pastebėti, 
og net valgomųjų daiktų krau
tuvės, restoranai esti uždaro
ji.

Bet munšainas kenkia ir vi
jai Chicagai. Privaišino iki va
lios įvairių piktadarių, kūčių 
■ict teismai negali pagauti. 
Tai vienintele bloga dėme ant 
Chicagos miesto.

$415.000 mokslo namui

Arti pusės miliono dovana ta- 
»o suteikta Chicagos Universi
teto chemijos laboratorijai. 
\smuo, kurs paaukavo tuos pi
nigus yra G. Ilerbert Jonės, 
Inland Steel Co. direktorius.

Pasaulinėj pramonėj ir pre
kyboj aliejus užima trečią vie
tą. Lengviau išvežiojamas ir 
vartojime suteikdamas didesnę 
pajėgą automobiliams, orlai
viams ir jurų laivams aliejus 
tapo svarbiu faktorių tarptau
tiniuose santykiuose. Nesusi
pratimai su Meksika ir Turki
ja kyla dcl to paties aliejaus.

Aliejaus laukai yra plačiai 
išsklaidyti po visą žemės pa
viršių. Vienur jis mažėja, ki
tur dauginasi. Tarp 1913 me
tų ir 1917 metinė produkcija 
Meksikoj pakilo nuo 21,000,000 
bačkų iki 56,000,000.

Suvienytos Valstijos dabar 
1 ontioliuoip visoji gamybos. 
75% jos y ra rankose “Staiidart

Liet. N. Turto Taryba 
apsaugoja jus

L. N. T. Tarybos vienu svar
biausiu uždavinių yra apsaugo
ti visuomenę nuo apgaulingų 
transakcijų ir išnaudojimo.

Atlikdami reikalus tik L. N. 
T. T. nariu Tamstos prigelbesit 
pasalinti visus netobulumus pa
sirodančius real estate.

Vienintelis Moterų 
Viešbutis

Chicaga dar yra žymi tuo, 
kad turi griežtai moterišką 
viešbutį, kur vyrai jokiu budu 
neįleidžiami. Viešbutis randa
si 317 S. Throop St. Įsteigė jį 
dabartinis Suvienytų Valstijų 
Vice«-Prezidentas Ch. DaAves 
dešini t j metų algai.

Cook apskritys tapo suorga
nizuotas sausio mėn. 15 d., 
1831 m. Jo vardas paskolintas 
nuo Daniel P. Cook pirmo valsti 
jos prokuroro ir atstovo į Kon
gresą nuo 1819—1827 m. I). 
jCook gimė Kentucky 1795 m. 
Dvidešimties metų amžiaus 
persikėlė j Illinois ir pradėjo 
leisti “Illinois Intelligencer” 
tuomet vienintelį laikraštį šiam 
krašto.

Halsted gatvė šiandie
Keletą metų atgal Chicagos 

gatvių platinimo komisija 
Halsted gatvę pavadino “mies
to karaliene”. Ji prasideda toli 
šiaurėj, tęsiasi per rezidenci
jų ir krautuvių apielinkes ir 
pasibaigia VVcsl Pullmane. Išvi
so Halsted gatvė yra apie 25 
mylių ilgumo.

šalę jos gyvena įvairių tau
tų. Lietuviams Halsted gatve 
yra didžiausias vieškelis. Di
džiausios musų biznio įstaigos 
stovi šalę jos. Pirmasai Ameri
kos lietuvių dienraštis tilpsta 
prie jos sienos. Atvažiavę iš nž 
jurio svečiai pirmiausiai klau
sias, kur yra Halsted gatve.

Buvo laikas, kuomet ji ga
lėjo paveržti pirmenybę gra
žuolių konteste. Miesto taryba 
rengėsi truputį apdailinus, ati
duoti prizą. Reikėjo praplatin
ti, nugriauti keletą pasenusių 
triobesių ir Michigan bulvaras 
butų nusiėmęs kepurę.

Kuomet šis sumanymas buvo 
rimtai iškeltas 1906 m. namų 
savininkai pakėlė didelį triukŠ-

Privažiuoja prie siūlomo na
mo. Visi kartu eina vidun žiu- 
rėt kambarių. Agentas norėtų 
būrį sumažinti, nes namų sa
vininkas nesutinka tiek įsileis
ti. Tik agentui gražiai pra
šant, tas vos ne vos įsileidžia. 
Viduj žiūrėtojai pasklysta po 
visus kambarius ir dairosi ap
linkui, garsiai kalbėdami ir 
šaukdami vieni kitus. Svetim
taučiai, žinoma, kreivai žiuri į 
tai. Toks skaitlingas svečių 
atsilankymas jiems padaro ne
smagumų. Kas gi nori, kad 
nežinomi žmonės vaikščiotų po 
musų kambarius. Nuominin
kas taip atkirsdavo šeiminin
kui: “Aš esu padaręs sutartį, 
sulig kurios man leista gyvent 
vieni metai, netrukdant ir ne
varginant įvairiais vizitais ir 
žiūrėtojais, šiuose kambariuo
se aš gyvenu ir daugiau nie
kas...” Užgirdęs tai, naujas pa
sijaučia užgautu ir atkerta: 
“Jeigu aš pirkščiau tą namą, 
tai tokie gyventojai turėtų 
kraustytis lauk tuč tuojau”. 
Ką dabar agentas turi daryti? 
Keikią ieškot išeities ir sutai
kinti. Ginčai Tie retai atneša 
daug medžiaginės žalos abiem 
pusėm.

Labai retai tepasitaikydavo 
užeiti vietą, kur pirkėjas galė
davo apžiūrėti namą nuo vir
šaus iki apačios. Tik pigesniose 
apielinkėse žmonės įsileisdavo 
j savo butus. Suprantama, ten 
kur savininkas arba gyventojai 
atsisakydavo tai padaryt, lietu
vis pirkėjas numodavo ranka 
ir išvažiuodavo. Neištyręs kiek
vieno kampelio jis nebus tik
ras, kad namas ko nors vertas. 
Tokiu budu, lietuviai gerų na
mų r nepirkdavo. Imdavo tuos, 
kurie turėjo nedidelę vertę, bet 
galėjai vienu galvos pasukimu 
viską apžiūrėt.

Kaip burtais ir žolelėm gydė 
ligas; kaip saliuno savininkai 
skaitėsi teisių žinovai, taip ma
žai išmanantys apie nejudina
mą nuosavybę, buvo svarbiausi 
pirkėjo patarėjai. Jų žodis svėrė 
daifgiau negu žmogaus, kurs 
savo visą gyvenimą praleido toj 
srity.

šiandie jau dalykai stovi ki
taip. Žmonės apsišvietė, dau
giau susipažino su real-estate, 
igyjo didesnio pasitikėjimo 
agentu ir tuo budu nebedaro 
tų apgailestaujamų klaidų, ku
rios suteikdavo kartais ir žy
mių nuostolių.—G. Lucas.

[Pacific and Atlantic Photo]
Rkciotti Garibaldi, provoka

torius, kuris iš fašistų imdavo 
pinigus. Jis organizuodavo ne
va pasikėsinimus ant Mussolini 
gyvybės, bet apie tuos pasikėsi
nimus pranešdavo fašistų polici
ni. 
r----------------- -—*--------------------

Kaip stovi nej. nuosavybė 
■ y Chicagoj

Butai. — Nauji* namai uži
mami tuojau po užbaigimo. 
Nėra jų nei per daug, nei per 
mažai. Atrodo, kad dideli sta- 
tym(/ darbai dabartiniu laiku, 
atatinka esamoms sąlygoms.

Apartmentai — Kiek palie
čia nuotnas (rendas) apart- 
mcnlai yra geram stovy ir 
tuščių vietų nesimato.

Biznio namai — Jų padėtis 
kitoniškesnė. Reikalavimas 
krautuvių, matomai, sumažėjo, 
nes tinkamesnėse biznio sekci
jose perdaug namų pristatyta. 
Sąlygos pakitęs, kuomet tose 
vietose paaugs gyventojų skai
čius.

Nuomos — Nors žymiai ne
pasikeitė, bet jaučiasi tenden
cija kiek nupult. Pereitam mė
nesy, nuomos nebuvo keliamos.

Statybos, kaina — Pasilieka

tyt?—J. P. R.
Atsak. .lūs turite teisės pa-’ 

naikint sutartį ir iškraustyt, 
jeigu jis tuojau nesumokės.

Komisas agentui t<
I

2. Klaus. Aš klausiu Tamstų, 
ar gali būti teisybė, kad kai
kurie žmonės perka namą ir 
nenori sumokė] komiso agen
tui; buk paima ir perrašo tą 
savo namą draugui arba gimi
nei ir sako, jog neturi namą ir 
neturi už ką mokėt.—J. J.J S.

Atrak. Tokiose aplinkybėse, 
jeigu jos pasitaikintų, pirkėjas 
gali būt patrauktas atsakomy
bėn ir priteistas užsimokėti.

Apsisaugojimui nuo ugnies
3. Klaus. Ar negalėtumei pra

nešti, kokiose triobose reikalin
gi laiptai nuo gaisro—“fire 
escapcs”.

Atsak. Minėti laiptai reikalin-x 
gi įtaisyti sekančiose triobose: 
ligonbučiuose, teatruose, dirb
tuvėse ir viešbučiuose trijų 
augštų.

TO IR IEŠKO

-Jus sakot, jog ieškote iž
dininko. Man rodos, kad per 
eitoj savaitėj jau pasisamdėt 
viena.

—Tai]). Bet aš tojo ir ieškau.
—X.

RUDENI ar žiemą, vartokit “L”.
Greiti, atsakanti, saugus Rapid 

Transit traukiniai patarnauja dieną ir 
naktį. Patogus šildomi karai padaro 
malonų važiavimą žiemą.
Važiuodami “L” jus busit laiku. Chi
cagos geriausio budo transportacijos, 
vartokit Rap-id Transit Linijas.

RAPiPJRANSffUNES
Kiek išmokat rendos?

Po $30 į mėnesį ir 6%

10 melų ............... $4,745.09
15 metų .................. 8,378.27
20 metų ................  13,242.78
25 metų ................ 19,751.14

Po $60 į mėnesi ir 6%
10 metų ............... $9,591.15
15 metų .............. 16,757.53
20 metų ........ 26,485.56
25 metų ...............  39,502.28
Sumos gana žymios, nors ne

jučiomis jas išmokama.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovanu

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
SVENCiy IR VISADOS

Didelis pasirinkimas au
ksiniu daiktą laikrodėliu, 
deimantų, pianu, radio, 
phonografy, rakandu, už 
žemiausią kainą ir ant

JOS. F. SUDRIK 
Pianų Krautuvė 

3417-21 So. Halsted St 
Chicago 

Tel. Boulevard 4705

Pearl Queen
GONGERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Parsiųskite musų 
katalogą dykai

Vitak - Elsnic Cb.
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojunt narėmis Moterų Welfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

Vardas \............................................................................................................

Adresas ........................ . .................................................................................

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

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfsis nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
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ų IR KAIP VIRTI
2 sardibkas
1 šaukštą catsup (tomatų

sunkos)
1 šaukštą citrinų sunkos, 

šmotukas džiovintos baltos 
duonos (toast)

Salotos lapų.
Išimk kaulus iš saldinki). 

Padėk salotos lapus ant torie- 
Lio, ant lapų padėk sarditikns. 
ant sardinkų užpilk mišinį iŠ 
tomatų sunkos sumaišytos su 
citrinos sunka. Kiekvienai 
y pat a i juidėk po dvi sardinkas. 
Gali išvirti kietai kiaušinį ir 
vieną riekutę padėti ant sardin
kų.

nėtų. Sudėk bulves ir virk dvi 
minutes. Supilk vandenį ir virk 
valandą laiko. įpilk dar tru
putį vandens, jeigu jo daug 
nuvirtų. Paimk dar šaukštą 
sviesto, miltus ir truputį van
dens nuo bulvių ir užvilk. Su
maišyk su bulvėm. Duok užvir
ti. Jeigu nori gali pridėti 
niorkvu ir žirnių.

Paduok stalan su krekėsais.

JAUTIENA SU KOPŪSTAIS

BULVIŲ SRIUBA SU 
PASNINKU

3 smulkiai supjaustytas bul 
ves.

2 šaukštukus sukapotų svo
gūnų

Į/į šaukštuko druskos
1 kvortą verdančio vandens
Truputį pipirų
2 šaukštuku smulkiai su 

pjaustytų selerų
. 2 šaukštuku smulkiai suka 

potų petruškų
2 šaukštuku sviesto
1 šaukštuką miltų.
Sudėk sviestą, svogūnus ir 

sferas ir kepink dešimts mi

2 ar 3 svarai jautienos
t galvą kopūstų 
t mažą svogūną 
2 šaukštu tauku 
2 šaukštu acto arba citrinos 

sunkos
2 šaukštu cukraus
Druskos ir pipirų pagal sko

nies.
Supjaustyk smulkiai kopus 

tuc ir pakepink taukuose sv. 
svogūnais. Pridėk druskos ir 
nipirų. Sudėk mėsą puodan, 
apipilk vandeniu ir tegul vei
dą, paskui sudėk pakepintus 
kopūstus ir tegul verda, pakol 
mėsą ir kopūstai bus išvirę 
Pridėk lugštumą ir cukrų pa- 
"ai skonies. Gali cukrų ir ne- 
lėti, jeigu nepatinka. Vėl už
mik truputį vandens ir duok 
mirti. Gali dėti truputį miltų 
‘eigų reikia.

VERŠIO LIEŽUVIAI

MADOS
3 liežuviai
3 babkavi lapeliai
1 svogūnas, supjaustytas
1 šaukštukas ne maltų pipi 

•u
1 šaukštukas druskos
2 šaukštai krienų
1 šaukštas miltų.
Sudėk liežuvius, babkavus 

ipns, pipirus, druską puodan. 
\pipilk vandeniu. Virk ant ma- 
os ugnies 20 minutų arba pa- 
tol neišvirs. Nulupk liežuvius 
r supiaustyk išilgai. Peikošk 
vandenį, kuriame viriai liežu
vius, sumaišyk miltus su šaltu 
zandeniu, supilk puodan, pri
lėk krienus ir virk pakol pasi- 
larys apilirsta. Guli vartoti to
talų sunką vietoj krienų. Api
pilk supiaustytus liežuvius ir 
aduok stalan su virtom bul
ėm.

VIRTO ŽUVIS SU CITRINŲ 
SUNKA .

28X9. Bizniui tinkanti suknele. Su 
ilgom bei trumpom rankovėm. Gra
žiai išrodys iš šilkines sukninės ma
terijos.

A Sukirptos mieros 16, 18 metų 36, 38, 
\ 40, 42 ir 44 coi. per krutinę. 36 mietai 

reikia 3% yardų 40 colių materijos ir 
kruputj šilkines materijos apikaklei 
Xr kravatui.

Norint gauti .vienų, ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
16 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už

sakymu. laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 

Halsted St., Chicago, III.
Z*-------------------------- ——

NAUJIENOS Pattem Dept 1 
1739 S. Halsted St., Chicago, III. ] 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...........-....... ’

Mieros ......................... per krutinę
• •••••••••• ••••.«o««•••••«••• '

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

3 svarai pike arba salmon
1 citrina, sunka i* skurelė
2 kiaušinių tryniai / 
l/i puoduko cukraus 
Druskos pagal skonies
1 puodukas sunkos, kurioje 

žire žuvis
1 šaukštukas kapotų pet- 

uškų.
Nuvalyk žuvį ir tegul pastovi 

sudythme vandenyj keletą va
landų. Virk vandenį, pipirus, 
svogūnų pakol persiima pipirai 
su svogūnais. Sudėk žuvį ir 
virk pakol bus minkšta, taip, 
kad lengvai galėsi nuimti kau- 
’us.

Sumaišyk cukrų, citrinos 
sunką ir sutarkuotą skarelę 
nuo citrinos, kartu su gerai iš
plaktais tryniais. Sudek prie 
rieno puoduko sunkos, kuriame 
virei žuvį, ir virk dvigubame 
puode pakol nesutirštės. Pridėk 
druskos ir kapotų petruškų. 
‘"tanką nuo žuvies turi perleisti 
per sietą. Apipilk šiuo mišiniu 
*uvį, kurią padėsi ant torie- 
’o. Paduok stalan karštą su 

bulvėm. Jeigu sunka nebūtų 
Tana tiršta, gali pridėti trupu
tį miltų arba kornų krakmolo.

OISTERIAI A LA POULETTE

30 oisterių
1 šaukštas sviesto
1 šaukštas miltų
1 puodukas buljono
4 kaušinio tryniai
% puoduko saldžios Smetonos
Sunkos nuo 1/% citrinos
Ištarpyk sviestą, pridėk mil

tus, buljoną arba sunką nuo

NATT.TTFNOS, Chlcnro. UI.

LIETUVIŠKI REKORDAI

rfio47F

visų populiariškų šokių, dainų ir instramentalhj kavalkų, 
grojami Ir dainuojami taip, kaip kiekvienas norėtų gir
dėti juos. Columbia Rekordai dabar daromi su elektros 
pagalba, kas reiškia jų žymų pagerinimą, gražesni toną 
ir absoliutiškai nesigirdi jokio čirškimo.

Juozas Babravičius, Tanoras.
lo Inch 75c.

Lolita (In Italian) 
Aprile (In Italian) 
Aguonėlės.
Kur Bakūžė Samanota.
Tykiai, Tykiai Nemunėlis
Visur Tyla.
Bernužėli, Nes* Voliok. 
Ne Margi Sakalėliai.

COLUMBIA NAUJO PROCESO

GYVENIMAS
MėneHiuiN zumum*

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- 
kit ir užrašykit savo 

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

I metus išeis 12 knygų
V .... ................. . .. iQ ■■■■■■■■ ........ r

1111 ...................................-................... ..

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

Uonfinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonini!yje. Mo
terims ir merginoms •» ue 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vuk. (Ki
tam laike pagal sutarti).

1120 So. Richmond Street

—.
Patyrusi gydytoju ir akušerė 

Naprnp.Jė

Mrs. N. Žukauskas 
3249 So. Morgan Street 

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

16004F

16006F-

16049F-

16043F

16043F-

16039F

r6035F-

16036F -

Jonas Butėnas, Baritonas 
xo Inch 75c.

Išgėriau Septynias 
Lopšinė.
Leiskit į Tėvynę.
Litai (Lietuvos Pinigai).. 
Kur Bakūže Samanota. 
Vilniaus Kalneliai.
Aš Mergyte.
Nesigrauding, Mergužėlei 
Stasys.
Oi Mergele.
Komiškos Dainos.

10 Inch 75c.
Dzimdzi-Drimdzi. A. Vanagaitis, 
and J. Olsauska.
Futbolas. Antanas Vanagaitis.
Esu Ant Šio Svieto, Juozas 
ritonas.
Gėriau Diena, Gerina Nakty.

rtjoųSF ■

x6oi6F

fČOtzF

ifioroF ■

rtooęF-

Orfcestra.
10 Inch 
Polka.

75C.
Jgrajino

Teksu

V, Dineika

Suildauskas, Ba-

Juozas Suildaus-

Cohnnbijos

Valcas. Jgrajino Columbijos Or-

< ....... \
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Y tiška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v 
ir 805 E. 47tb St.

Kenwood 1752

I

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

'Mrs. MIPHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUftERKA 

3101 Halsted Street 
kampas 31-mos gatvės

i ei. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos 
ilgai p.; ktika 
vusi i'ennsyl- 
vatiijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio 
so Ilgose prie 
gimdymo, laikt 
gimdymo ir p 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rci 
kaluose mot< 
rims ir mergi 
homs, kreipk 
tės, o rasite p. 
gelbą.

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

Y'ards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Viršuje Universal 
State Bank

Motei ys ir mergi 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti

Kitayanka. 
kestra. 
Kaimiečių 
kestra.
Polka „Katryte*’. 
Polka „Marytė”. 
Berželis. Valcas. 
tra, 
„Maria” Valcas. 
tra.

f Gražuole. Polka, 
kestra.
Senelis. Polka.

[ tra.
Columbia Phonograph Co„ N e w York City

Columbijos
Coluyibijos Orkestrą.
Jgrajino Columbijos Orkes-

Orkestra.

Jgrajino Columbijos Orkes-

Jgrajino Columbijos Or-

Jgrajino Cohimbijos Orkeo-

ColumbiaRecords
oisterių ir virk, pridėk drus
ką, paskui sudėk plaktus try
nius, sumaišytus su saldžia 
smetona. šutink oisterius ant 
garo, užpilk mišinį ir virk kar
tu dvi minutes. Pridėk suka
potas petruškas ir paduok 
lan.

DUCHESSE BULVĖS

sta-

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9893

CHICAGO, ILL.

N

[imiiimimTiTiiimu

Garsinkitės Naujienose
Padaryk bulvių košės iš švie

žiai išvirtų bulvių, arba sutar
kuok šaltas bulves, pridėk vie
ną gerai išplaktą kiaušinio try
nį, padaryk bandutes. Sudėk 
ant ištaukuotos skrau rados, 
aptepk kiaušinio baltymu ir 
kepk pečiuje, pakol gerai parus. 
Gali valgyti vienus arba prie 
mėsos.

Išyirk makaronus druskuota- 
me vandenyje, perpilk šaltu 
vandeniu. Išvirk atskyrai sly
vas, išimk kauliukus, ir sumai
šyk su makaronais* apibarsty
dama cukrumi ir cinamonais. 
Sudėk išsviestuotan bliudan, 
apdėk sviestu ir kepk pečiuje 
nakol viršus gerai parus. Gali 
viršų apibert baltos duonos 
trupiniais. Paduok šalti) arba 
karštą su saldžia smetona bei 
pienu.

ŠUTINTAS RAZINKŲ PUFF

2 kausi iriai, išplakti
Va puoduko cukraus
3 šaukštai tarpyto sviesto
V2 puoduko pieno
1 puoduko miltų
2 šaukštuku baking powderio
Vi puoduko sukapotų razin- 

kų-
Viską sumaišyk eilėj kaip 

paduota. Sudėk j išsviestuotus 
mažus puodukus (puodukus

sustatyk blėtin su karštu van
deniu ir padėk pečiun, tegul 
verda). Paduok su dažahi pa
dalytu iš saldžios Smetonos iš
virtos kartu su 2 kiaušinių try
niais ir trupučiu vanilijos esen
cijos. Padūko karštą.

DAKTILIŲ (DATE) IR RIE
ŠUTŲ PYRAGAS

2 šaukštai sviesto
1 puodukas cukraus
1 kiaušinis
Vi šaukštuko druskos
% sv. daktilių
1 puodukas karšto vandens
1 šaukštukas sodos
IV2 puoduko miltų
Y2 puoduko valakiškų riešu

tų. (
Išimk kaulus iš daktilių, per

dau pusiau, tegul mirksta van- 
’andą laiko karštame vande
nyj, Ištrink sviestą su cukrum, 
dadėjus kiaušinį ir druską, su
dėk išmirkytus daktilius. Per
sijok miltus kartu su soda, pri
dėk riešučius. Viską gerai kar
ta sumaišyk ir išplak. Sudėk 
i dvi atskiras, tam tikras py
ragams kepti bletas, ne giliais 
r kept nekarštame pečiuje 25 

minutes. Išplak Vi kvortos 
saldžios Smetonos, pridėk cuk
raus ir vanillos ir sudėk tarpe 
dviejų pyragų.

K. iL'RGELIONIS
A D V O K A r * «

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141 
iLJns vislioje teismuose. — Ab
straktai. •• h'fnliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ii 2 morgičiams. 

h ■ i— > "' 11 <

jjOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

1 v<s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Teiv^y^^e Roosevelt 9090

Namų Teleiv^?- Repubiic 9600

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

JOHN KUCHINSKAS
l.AWYER

J. P. VVAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

■ ------......- >

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 53f 
Tel. Central 6390

Vak. c3223 S‘. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681 ,

■ m.— i ............................. ....

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor of Optics
Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti I^oavitt St.
Telefonas ('anai 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare 
Seredoj ir PėtnyčioJ nuo ? iki 
S ėdė lioj nuo 10 ryto iki 1 v. p p.

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St. 
Room 1414

Nuo 9:30 rytd iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

G E R B. Naujienų akai- ] 

tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose. <

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS 
NAMUOSE

Įvairus Gydytojai
Telephone Yaro» 6334

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

| Res. telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191RAROMETRAS IR TERMOMETRASPARODO:

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

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

Siunčiant paštu parduodame po.......... 80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po ..v................75 centus

I

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

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. No- 
diliomis ir Šventadieniais 10—12 dien

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
412? So. Ashland Ave„ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vjri«kH <r 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet 
Tei. Midway 2881
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NEW YORKO RUBSIUVIAI SUKILO PRIEŠ 
KOMUNISTUS

LIEŽUVIO GALYBĖ PASIRODĖ BANKROTU 
PRAKTIKOJE

HERETIKlšKI” OPOZICIJOS KLAUSIMAI 
STALINUI

KAS ABEJOJA APIE BOLŠEVIZMO NEKLAIDIN
GUMU, TAS MENŠEVIKAS

Anądien, rašydami apie New Yorko “klokmeikerių” 
(moterų apsiaustų siuvėjų”) streiko pabaigimą, mes iš
reiškėme nuomonę, kad, nors streikas yra pralaimėtas, 
bet darbininkai gali iš jo turėt gerą lekciją, nes streiko 
vedimas parodė, jogei komunistai netinka būti darbinin
kų vadais. •

šita musų nuomonė pasitvirtino greičiaus, negu tikė
jomės. Prieš keletą dienų Nevv Yorko adatos darbininkai 
surengė milžinišką protesto mitingą* Cooper Union Sve
tainėje, protestuodami prieš komunistinius vadus mote
rų rūbų siuvinio unijoje. Mitinge dalyvavo 3,000 rubsiu- 

vių ir jie išreiškė reikalavimą, kad komunistai, kurie va
dovavo “klokmeikerių” streikui, rezignuotų, nes jie, rū
pindamiesi savo partijos interesais, “išdavė 35,000 darbi
ninkų reikalus”.

Tas New Yorko rubsiuvių sukilimas prieš komunis
tus yra labai charakteringas reiškinys.

Komunistai buvo “užkariavę” moterų rūbų siuvimo 
pramonės darbininkų organizacijas (International Ladies 
Garment Workers’ skyrius) Nevv Yorke. Jie užkariavo 
jas dėl to, kad jie savo agitacijoje vartojo begėdiškiausią 
demagogiją, visaip šmeiždami senuosius unijos vadus ir 
žadėdami darbininkams nebūtus daiktus. Tik išrinkite, 
girdi, mus į viršininkų vietas, tai mes parodysime, kaip 
reikia kovoti su išnaudotojais. Mes nedarysime su jūsų «
darbdaviais jokių kompromisų, nemėtysime be reikalo 
jūsų sudedamus Į unijos iždą pinigus. Mums vadovaujant, 
jūsų darbo sąlygom tuo jaus pasitaisys — tik vykite lauk 
“geltonuosius” viršininkus ir rinkite mus!

Daugelis darbininkų šitam riksmui patikėjo, ir mo
terų rūbų siuvimo darbininkų unija Nevv Yorke atsidūrė 
komunistų rankose. Dabar atėjo eilė “vieninteliams dar
bininkų vaduotojams” parodyt, ką jie gali. Bet kai ko
munistai šitą progą gavo, tai jie ir suklupo.

Streike nė vieno savo prižado komunistai ištesėt ne
įstengė. Jie ne sutaupė pinigų unijai, bet priešingai — lei
do tiek daug pinigų, kiek; pirmiaus jokiam tos unijos strei
ke nebuvo leidžiama. O su “kompromisų nedarymu” išėjo 
dar blogiau. Po dviejų dešimčių savaičių streiko vadai ko
munistai ne tik atsižadėjo svarbiausio reikalavimo (kad 
darbininkams butų garantuota tam tikras skaičius darbo 
savaičių metuose), dėl kurio buvo kilęs streikas; bet jie 
priėmė stačiai pažeminančią ir pragaištingą unijai darb
davių sąlygą: kad pastarieji turį teisę “reorganizuot” ša
pas, kasmet atleisdami iš darbo apie dešimtą nuošimtį 
darbininkų.

Po penkių mėnesių streiko šitoks darbininkų būvio 
“pagerinimas!”

Aišku, kad praktika parodė visą komunistinės vado
vybės bankrotą. Dabar New Yorko rubsiuviai mato, kad 
komunistai yra “galingi” tiktai savo liežuviais, ir ateity
je nebesiduos jiems mulkinti.

Jau iš oficialių Rusijos agentūrų pranešimų buvo ži
noma, kad Trockis ir kiti opozicijos vadai pakėlė savo bal
są prieš tą sovietų valdžios blofą, jogei ekonominiu at
žvilgiu Rusija esanti padariusi “milžinišką progresą”. Jie 
nurodė, kad Rusijos darbininkų algos šiandie dar nėra 
pasiekusios net prieškarinio stovio, nors tuomet gyveni
mas buvo nepalyginamai pigesnis. Platesnėse korespon
dencijose iš Maskvos tečiaųs paduodama ne tik tas vie
nas, bet ir visa eilė kitų opozicijos argumentų, aštriai 
kritikuojančių sovietų valdžios pasigyrimus.

Trockis, Zinovjevas ir draugai pastatė Stalinui se
kančius klausimus:

1. Kodėl darbininkų algos puola ir nedarbas auga,

Užsimokėjimo kaina!
Chicago je — paltu:

Metama -------------------------
Pusei mėty
Trims mėnesiams ..............
Dviem minės lama ..._____
Vienam mtaaaiui-----------

Chicagoje per našio tojui:
Viena kopija---------- -------
Savaitei ------------------------
Minėsiu! ...............

Suvienytose Valstijose^ ne Chlcagoje, 
paštu:

Metama __________________ $7.0$
Pusei metų ---------
Trims mėnesiams . 
Dviem mėnesiams . 
Vienam minėsiu! -

Lietuvon ir kitur uiaieniuoaei 
(Atpiginta)

Metama ________ ■ ....... — 18.00
Pusei metų ------ —— .........— 4.00
Trims m 4 neriams —_ — 2D0
Pinigus reikią siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Jil UI ”< SL

5. Kuriuo budu turtingi ūkininkai ir smulkus biznie
riai miestuose užima vis patogesnes pozicijas darbininkų 
ir kitų biednų visuomenės sluoksnių lėšomis?

jeigu sovietų politika ekonominėje dirvoje buvo sekmin- 
$8.oo ga ir darbo našumas padidėjo?

2. Kodėl sumažėjo pagaminamųjų prekių kiekis ir 
t.5O kainos rinkoje kyla, jeigu pramonių produktingumas pa- 
’j didėjo?

.te 3. Kodėl nupuolė perkamoji jėga červonco, jeigu so- 
; 75cIvietų ekonomija progresuoja?

4. Jeigu sovietų pramonė yra taip sėkminga, tai ko
dėl padidėjo prekių gaminimo išlaidos ir visos kainos pa- 

-Wil0? .. '.....................................
.?. 1.25
_ .75

Politinis Biuras (vyriausioji bolševikų partijos įstai
ga), gavęs šituos penkis opozicijos klausimus, priėmė reJ 
zoliuciją, kurioje sakoma, kad opozicijos vadai tais savo 
[klausimais parodę savo “anti-komunistinį” nusistatymą. 
Tokias abejones reikšti apie sovietų tvarkos gerumą, gir
di, galį tiktai menševikai ir panašus į juos “buržuazijos 
uodegos!” v! 4 $ $ I III

Vadinasi, klaust ir ieškot faktų Rusijoje tai anti-ko- 
munistinis nusistatymas. Komunistas privalo neprotaut 
ir, į visa, ką jam pareiškia partijos centras, atsakyt: “Tak 
točno, vąše komisarskoje Veličestvo!” 

--•»............................. .. ...—--------- -———• -■"-
rxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

i Apie Įvairius Dalykus.
ixXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXl

Paėjimas legendos apie 
paskutinę gulbės dainų. 
- Japonų protestai prieš 
Amerikos misionierius

Literatūroje gan dažnai gali
ma užtiktai posakį: “paskutinė 
gulbės daina”. Ką tas posakis 
įeiškia? Koki yra jo paėjimo 
istorija? J tuos klausinius V16- 11. atsako se-name ;
karnai:

įsitikinę, kadGraikai buvo 
iš visų gyvų būtybių tik viena 
gulbė, užuot drebėjusi prieš 
mirtį, nujausdama merdėjimo 
valandą, harmoninga daina iš
leidžianti savo paskutinį kvapą, 
ši mirties daina, gyvybės atsi
sveikinimas, turėjo būti be ga
lo liūdna ir melodinga. Šita 
fikcija senovėj buvo visų tiki
ma, o poetai, kalbėtojai, net 
filosofai laikė ją neabejotina 
tikrenybe. Tačiau Plinijus tą 
legendą pavadino vylinga, o 
Virgilius net pareiškė, kad gul
bės turinčios nemalonų riks
mą. Betgi tai neišsklaidė bend- 
io tikėjimo. Tuo tarpu gam
tininkų tvirtinimu šis* įsitikini
mas nėra visai klaidingas, tik
tai palaidas. ♦

Jie sako, kad yra trys rųšys 
tų puikių paukščių: 1) gulbė 
n e b y 1 ė, arba naminė, tebe
santi laukinėj būklėj šiaurinėje 
Busijojc ir Sibire, baltomis* 
plunksnomis, ilgu, riestu kak
lu, trumpomis juodomis kojo
mis ir ilgu raudonu snapu; 2) 
laukinė g u 1 b ė, arba dai
nininkė, truputį mažesnė, trum
pesniu ir storesniu kaklu, gel
tonu ir į galą juodu snapu, ir 
3) mažoji guli) ė, kuri 
skiriasi nuo kitų tik savo ma
žesniu ugiu. Be tų, pietinėje 
Amerikoje yra dar gulbė balta, 
juodu kaklu, ir visai juoda gul- 
1 ė Naujoje Olandijoje.

Minėtoji legenda kalba tik
tai apie kulkinę arba daininin
kę gulbę. * Ji graži pažiūrėti 
ir turi stiprų grynai ir įvairiais 
tonais skambantį balsą,, kurį 
paleidžia kiekviena proga, šauk
dama į pagalbą, pranešdama 
pavojų ir t.t. ToS rųšies gul
bės, susirinkę krūvon, tarytum 
kalbasi tarp savęs*.

Per didelius šalčius, kai jura 
apsidengia ledu ir nebeleidžia 
plaukiojamose vietose maisto 
ieškoti, Šie paukščiai susirenka 
dideliais būriais į vietas, kur 
nėra ledo ir melancholiška dai
na pasakoja apie liūdną savo 
dalią; tada ištisais vakarais ir 
naktimis galima iš gana toli 
girdėti jų gailius* aimanavimus.

'taigi ši jų daina ir pagimdė 
puikią legendą, nes iš tiesų 
dažnai lai buvo mirties daina. 
Nerasdamos giliame vandenyj 
maisto, išnikusios ir nusilpusios 
nebeturi jėgų persikelti j kitas 
vietas ir dažnai žūva hadu. 
Melancholišką savo balsą laido 

jos iki paskutinio kvapo.
Musų naminės gulbės neturi 

balso ir moka tik šnypšti.
Gulbė yra vandens paukščių 

karalius.
Jos lyties dailumas ir gražus 

laikymasis papildo jos įgiųitą 
švelnumą. Vilioja musų akį 
ir puošia vietas, kur ji būna; 
kiekvienas ją* myli. Tur būt 
joks kitas paukštis nėra vertas 
tokios simpatijos, nes ne vieno 
gamta neapdovanoju tokia dai
lia lytimi, baltomis kaip snic- 

degiais, berupestinga išvaizda. 
Ji tarytum didžiuojasi ir giria
si savo gražumu.

Be to, ji visada yra laisva; 
laisvai plaukioja po musų van7 
denis, išlipa į krantą, atsitolina, 
pasislepia po medžiais, grįžta 
prie draugų, arba vaikštinėja 
ir prisiartina prie žmogaus, ku
ris jos nebaido. Gulbė turi 
liktai vieną priešą—erelį, bet 
ir su juo ji mako gerai kovoti, 
mušdama jį savo galingais spar
nais. Didžiausi gulbių būriai 
randasi Oblo upėj už 63<Uų 
laipsnio šiaurės pločio. Vieti
niai žmonės medžioja jas įvai
riais budais, arba stačiai su 
lazdomis užmušinėja, arba su 
pagalba medžioklės šunų. Ostia- 
kai pasidaro budeles iš sniego, 
meta netoli nuo jos kiaušinį 
arba išmėsinėtą antį. Gulbė 
puola prie jų ir krinta nuo me
džiotojų šūvių. Medžioja jas 
vien tik dėl jų plunksnų. Gul
bės mėsa neskani.

Butonas tvirtina, kad gulbės 
minta žuvimis, bet kili gamti
ninkai priešinasi tam ir tvirti
na, jog jos ryjančios tiktai van
dens vabalus, varles, sliekus, o 
labiausiai vandens augalus.

Pataitė dirba lizdą iš vandens 

plunksnomis, išplėštomis iŠ sa
vo krutinės. Padeda (i 8 kiau
šinius šviesiai žalios spalvos ir 
tupi ant jų penkias savaites. 
Per visą tą laiką patinėlis be
veik neatstodamas išbūna prie 
jos ir nieko prie jos neprilei
džia; gindamas, turi tiek jė
gos, jog vienu sparno smūgio 
galįs sulaužyti žmogui koją. 
Gulbė išgyvenanti šimtą metų.

>:< *

Prieš kiek laiko japonų spau
da pradėjo varyti smarkią kam
paniją prieš Amerikos misio
nierius. Kaltinama vienas mi
sijos daktaras tuo, kad jis vie
nam korėjiečių berniukui sidab
ro nitratu išdeginęs vtide žen
klą už obuolių vogimą.

Kaltininku yra Dr. C. S. Hay- 
smeir, Junan ligoninės* (pietinėj 
Korėjoj) vyriausias
Daktaras esą pagavęs savo sode 
berniuką 
kyli”

daktarai

ir, norėdamas “pamo- 
jį, sidabro nitratu veide 

išdeginęs ženklą, kuriuo žymi
ma vagys, 'lai atsitikę praeitų 
metų rugsėjo mėnesyje, bet 
ženklas, pasak pranešimų, ir 

šiąndien tebesąs aiškus. Ber
nioko tėvai tą atsitikimą laikę 
paslaptyj, bijodami policijos 
pėrsekiojimų. Vienok kuomet 
japonai patyrė apie tai, jie iš
kėlė prieš misionierių daktarą 
bj lą, kaltindami jį žiaurumu.

Japonų džingų spauda pasi
naudojo proga pašūkauti apie 
Amerikos misionierių ’ arogan
tiškumą. Tokio mieste įvyko 
masinis mitingas. Vyriausiu 
kalbėtojom tame mitinge buvo 
Atsushi Akaike, tas pat ponas, 
kuris 1923 m. buvo Tokio po
licijos tarybos viršininku. Dau
giausiai dėliai jo kaltės tada 
tapo išžudyta apie 1,000 korė
jiečių.

Tur būt, numanydamas, jog 
korėjiečių užtarytojo role jam 
nelabai tinka, Akaike išleido 
spaudai pareiškimą, jog jis esąs 
priešingas kurstymui neapykan
tos prieš amerikiečius. Tuo 
tarpu mitingas kaip tik tuo ti
kslu ir buvo surengtas*.

Esą iš patikėtinų šaltinių pa
tirta, jog Dr. llaysmeir iš tie
sų rūgštimi išdeginęs berniuko 
veide ženklą, manydamas, kad 
tas ženklas pranyks į kelias 
dienas. Tačiau kuomet Dr. 
llaysmeir patyrė, jog ženk
las nepranyko ir dėliai to ber
niukas tapo iš mokyklos paša
lintas, tai jis* tuoj 
620 ienų tėvams 
j iečių laikraščiuose atspausdi
nę viešą atsiprašymą. Prie vi
so to jis- pasižadėjo berniuką 
savo kaštais leisti j mokslą, kol 
jis vidurinę mokyklą baigs.

Vienas japonų laikraštis ry
šy j su tuo incidentu rašo: “Tarp 
amerikiečių neretai galima su
tikti žmonių, kuriems žmoniš- 
kumas ir tei»yl>C nenueina nuo 
liežuvio galo, nors širdyje jie

sumokėjo 
ir kore-

mą. Tarp jų randasi ir tokių 
žmonių, kurie po demokratijos 
priedanga svajoja apie įsibrio- 
vimą į Tolimus Rytus.”

Kas tiesa, tai ne melas. Tos 
iųšies amerikiečių yra nemažai. 
Iš kitos pusės, japonų militaris- 
tai irgi nei kiek nėra geresni. 
Ir įdomiausias dalykas yra tas, 
kad prieš Amerikos daktaro 
tikrai negražų pasielgimą la
biausia protestuoja kaip tik tie 
gaivalai, nuo kurių rankų dar 
nenudžiūvo korėjiečių kraujas.

Visų šalių hipokritai yra vie
nodi: Amerikos misionieriai 
po krikščionybės priedanga už 
menką .dalyką , degina vaikui 
veidą, o korėjiečių kankintojai 
bando žmoniškumo skraiste pri
sidengti.—K. A.

KORESPONDENCIJOS
Peoria, III;

Rudo nužudytą lietuvį ūkininką

Lupki*. 16 d. tapo nužudytas 
nežinomo piktadario savo lauke 
berenkant korinis lietuvis ūki
ninkas Andrius Puodžiūnas.

Jo žmona ieva Puodžiūnienė 
buvo išvažiavusi viešėtis į Ke- 
vvanee, 111. ir gryžo namo lapkr. 
17 d. Sugryžusi rado namus 
šaltus ir ėmė ieškoti savo vyrą. 
Kieme prie tvartų rado apsnig
tus arklius su vežimu; vežime 
gi buvo biskis apsnigtų kornų. 
Neradusi savo vyro apie namus, 
išėjo i lauką ir ten jį rado snie
ge begulintį, trimis šūviais nu
šautą.

Velionis tapo palaidotas 
lapkričio 22 d. su bažnytinėmis 
apeigomis.

Velionis buvo draugiškas dėl 
visų. Bet turėjęs* nesusiprati
mų su vienu kaimynu, tulu Ho- 
mer Driscoll,. kuris ir tapo 
areštuotas kartu su savo švo- 
geriu. Juos ir įtariama žmog
žudystėj.

Tegul bus lengva šalin že
mele ilsėtis Andriui Puodžiu
mi! amžinai.

—Naujienų Skaitytojas.

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

Įvairehybės
Pasaulinio karo autoriai

Kas pasaulinio karo kaltinin
kai? Tas* klausimas dar įdo
mus pasauliui, nors praėjo 
dvylika metų nuo karo pradžios 
ir astuoni nuo paliaubų. Bet 
aiškaus atsakymo nėra ir var
giai jis bus kada 1 nors. Yra 
begalė išvadžiojimų ir įrodinė
jimų, bet atsakymo nėra. Vo
kietiją prispyrė pasiimti atsa
komybę, bet ji pralaimėtoja. 
Vokiečiams dėlto daugiausia ir 
rupi įrodyti savo nekaltumą 
karo kilime. Jų tomų tomai 
prirašyti tuo klausimu. Juose 
kaltininkais vadinami rusai su 
prancūzais. Be abejo toks kal
tininkų ieškojimas bergždus 
darbas. Karo priežastis gludi 
tų laikų bendruose Europos 
valstybių santykiuose ir jų san
tvarkoj. 

♦ * *

Čia matome eilę žmonių, ku
riuos galima pavadinti 1911 m. 
tragedijos autoriais. Jie 1914 
m. buvo atsakomingais politi
kos vadais svarbiausių kare da
lyvavusių Europos valstybių. 
Jų tarpe kai kurie, kaip Izvols- 
kis, istorijos akyvaizdoj pasi
rodo begalinės garbėtroškos 
siekėjas, toli gražu nesirūpinan
čiais savo politikos pasekmėmis. 
Ne vienas jų turėjo galimybę 
sulaikyti tarptautinės skerdy
nės iškilimą. Bet visiems rū
pėjo diplomatiniu apsukrumu 
pridengti mobilizacijos' ruoši
mą. O paskui, jau karui pra
sidėjus, visi tik skubėjo teisin
tis ir įrodinėti, kad jie dėję 
visas pastangas taikai apsau
goti. Kiekviena užsienių reika
lų ministerija išleido “žalią
sias”, “raudonysiąs” ir kilų 
varsų knygas* kur dokumentais 
rodė savo nekaltumą, visą at
sakomybę suversdama prie
šams. 

* ♦

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

. Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
.............................

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

rz j j t nuo 9 ikt 11 vai. ryte;v alandos į nuo g va|t va|tare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th Si.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

s ............  > ■ ■>■■■■* ........U

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Mičhigan Avė.
Valandos: 2—1 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Clicstcrticld 0578 
V. ■ ■  ........................—.... - 

Dabai, kai Vokietiją priėmus 
'autų Sąjungon nuskambėjo 

paskutinieji karo santykių 
akordai, ir didžiojo karo įvy
kiai eina užuomaršom verta 
prisiminti jo žiaurias pamokas.

Milžinšikajame kai’e dalyva
vo Santarvės pusėj —27,590,- 
000 karių. Vokietijos ir jos 
draugų — ^10,600,000 karių. 
Pridėję dar 2,000,000 jurinin
kų matome, kad kare dalyvavo 
apie 40,000,000 žmonių. Už
muštų ir mirusių kare skaičius 
riekia 8,000,000, sužeistų virš 
10,000,000 žmonių. Apie 5,000,- 
(!00 karių vargo nelaisvėje.

Apytikrėmis skaitlinėmis fi
nansiniai didysis karas kaina
vo apie 185 miliardus dolerių. 
O kiek nuostolių padaryta iš
griaunant ištisus miestus, nu
alinant, sunaikinant begalinius 
įjotus laukų. 

* ♦ *
Ilgai tęsėsi karas, o dar ilgiau 

tenka vargti nuo jo pasekmių. 
Galime apskaitliuoti ir įkainuo
ti medžiaginius nuostolius, o 
kas įvertins kiek žmonija nu
kentėjo moraliai? Tat supran
tamos pastangos ieškoti būdų 
laikai užtikrinti. Negana ofi
cialaus Tautų Sąjungos darbo 
bet dar plačios visuomenės 
mases dalyvauja taikos idėjos 
platinimo darbe. Daug yra į- 
vairių lygų ir draugijų, už- 
brėžusių sau tą tikslą. Nesenai 
įvyko didelis Pan-Europos kon
gresas, kur dalyvavo daug žy
miausių Europos valstybės vy- 
i ų ir visuomenės vadų. Ten išs
kelta tampraus' visų Europos 
valstybių susijungimo idėja.

Bet, antrą vertus, dar Euro
poje daug politinių kombinaci
jų daroma senu kryptimi. 
Europoje vėl aiškėtu • pasidali
nimas i grupes, turinčias prie
šingų interesų. Dar daug tar
pusavio tautinio antagonizmo, 
nepasitikėjimo.

Tat sunku pasakyti kurios 
jėgos nugalės. “N. Z.”

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

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

ADR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
i , I nuo 9 iki 11 v. ryto Valand0!i ( nuo 6 iki <J vai. vak.

DR. M. T. STRIKOI. ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

v -

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Are.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO. ILL.

lies. 6G00 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Chicago, UI. —'

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 71711 

Res. Telefonas Hemlock 2615



Sveikatos Dalykai
Dr. Margelis

Iš ko kyla susideda ir 
kas dažniausiai 
joje randama

Iš ko kyla susideda
Apskritai sakant, kyla susi

deda iš krepšio ir visa to, kas 
tam krepšyj randas, vadinasi, 
krepšio įtalpos.

Pradėjus katrai nors vidurių 
daliai per silpnų pilvo sienos 
vieta laukan veržtis, iš svkio 
krepšio kaip ir nėra, tik verži
mu isi pasikarthjant, laipsniš
kai išsipūtimas ar išsigaubimas 
didėja, taigi ir krepšys darosi. 
Žinoma, kai pilvo siena būna 
taip pažeista, kad prieš vidurių 
veržimusi mažai atsispirti te
gali, tada prasiveržimas greitai 
eina, o sykiu ir krepšys nelė
kiau darosi. šiokiam tokiam 
krepšiui pasidarius, kyla pasi
gauna lyg ir pastovesnio pavi
dalo. .los pavidalų dabar su
daro kaklas ir liemuo. Mat, iš
ėjimas iš pilvo landoš dažniau
siai būna gana siauras, tik pas
kui. kada jau pilvaplėvės klo
das gerai laukan prasiveržia, 
tada jis pasidaro gana ruiminT 
gas. Ir va siaurųjų kylos dalį, 
arba tų, kuri arčiausiai pilve 
landos stovi, vadiname kylos 
kaklu, o ta dalį, kuri yra gana 
praplitus ir daugiau nuo pilvo 
landos atsitolinus, paprastai 
vadiname kylos liemeniu.

Kylos kaklas gali būti laibos- 
uis ar storesnis. Tai priklauso 
nuo to apie kaklų esančių au
dinių, pagaliau ir pačio kaklo, 
įdegimas pasidaro. Keikia juk 
galvoj turėti, kad čia dažnai 
nemenko erzinimo yra, o visi 
tai daro įdegimų ir audinių su- 
lipimų bei krūvon suaugimų 
tokiu būdu kaklas pasidaro 
plonesnis, taigi ir išėjimas ar
ba jo skylė mažesnė. I'uo pa
čiu sykiu ir kaklo sienos sto
rėju, nes greta esančių audinių 
prie jos šiek tiek prilimpa ir 
priauga. Kartais kylos gale 
skylė visai užsiraukia ir kyloF 
įtalpų tartum smaugte slau
gia.

O kylos liemuo ir nuolatai 
didėja, tarsi auga. O tai žino
ma todėl, kad ta vidurių dalis, 
kuri jau yra kylos liemenyj. 
kartas nuo karto pasidaugina, 
mat jai bendri iš pilvo landos 
audiniai prasiveržia ir jų dau
giau j kylos liemenį ateina.

Kaip matome dabar, tai ky
los krepšys susideda iš kaklo 
ir liemens. O šito krepšio sie
nos, tai pirmiausia yra pasida
rę tik iš pilvaplėvės, bet vė
liaus jos šalia esančių audinių 
pasigauna, su jais sulimpa, na, 
ir pusėtinai sustorėja.
Kas dažniausiai kylos krepšy 

randama
Sakoma, jog Lile kuri vidu

rių dalis gali į kylos krepšį pa
tekti, tik labai abejojama, ai 
ir kasa (saldžioji liauka) gali 
tenais nuslinkti. Dažniausiai 
betgi kylos krepšio įtalpa būna 
patsai didžiausias pilvaplėvės 
kvoldas arta ir mažiausios žar
nos.

Pilvo landoje tarp vidurių 
yra ne vienas pilvaplėvės kvol
das. £ia tariaus mes turime 
reikalų tik su pačiu didžiausiu 
kvoldu. šitas kvoldas kabo ša
lia pryšakines pilvo sienos ir 
jis*, kaipir žiurstas, iš pryšakio

žarnas apdengia. Kadąngi jis 
beveik arčiausiai pilvo sienos 
stovi, taigi ir dažniausiai pra
deda laukan veržtis.* Iš pat 
pradžių šito kvoldo kylos krep
šyj esanti dalis galima atgal į 
vidurius įstumti, kas paprastai 
žmonių ir daroma. Ir tada esan
čioji šito kvoldo dalis yra visai 
normali, taigi ir gera ir sveika. 
Bet laikui bėgant, žinoma, ir 
vis daugiau kvoldui į krepšį 
prasiveržiant, daug daugiau jo 
tenais sueina. Pasidaro spaudi
mas didesnis, o paskui ir nuo
latinis trinimasis, zulinimasis, 
nes va žmogui atsigulus, dalis 
kvoldo iš krepšio išeina, gi at
istojus, ir vėl sheina; o jei
gu kartais pati per save nesu
ki na ir ligoniui nesmagumų da
ro, tai jis įstumia, šitokiam 
'.ulinimuisi dažnai daranties, 
suprantamas daiktas, kad pil
vaplėvės kvoldas, kuriam tenka 
: kylos krepšį patekti, labai 
persimaino. .Jam tenka sukie
tėti, tartum stačiai į navikų 
pavirsti. Paskui gi pasidaro 
įplink jį visokių sulipimų, su-, 
uigimų. Pagaliau ir riebalų 
Ha nemaža susikrauna. O jei- 
»u kylos kaklas ima ir visai 
ižsiraukia, tai tada jos lieme- 
tyj esančioji pilvaplėvės klo
to dalis da labiau persimaino, 
>t, stačiai gangrina pavirsta! 
žinoma, tai todėl, kad kraujas 
legali ten įeiti.

Gana dažnai betgi ir žarnų 
lalį tenka kylos krepšyj užei- 
,i. Kol šita žarnų dalis gali 
enais įeiti ir vėl išeiti, tol di
lelių permainų nei krepšio sie
lose nei, pagaliau, žarnose ne- 
lasidaro. Bet turint galvoj, 
utd tokiems įėjimams ir išėji- 
nams dažnai pasikartojant ne 
naža zulinimosi darosi, aišku, 
og ir kylos krepšio ir jo įtal- 
)Os (žarnų) sudėtyje gana 
stambių permainų pasidaro, 
“‘imliausiai, gal būt, įdegimas, 
įaskui sulipintai, suaugimai, pa
valiau, juk gali ir kylos kaklo 
ižšiveržimas pasidaryti. Dabar 
šeitis jau gana prasta, nes daž
ninusiai lieka kraujo intaku 
sustabdyta, o kylos krepšyj 
šauti žarnų dalis gangrina pa

virsta.
Kai dėlto, ar mažosios ar di- 

lėsės žarnos dažniau kylos 
krepšyj randama, tai reikia pa
sakyti, jog mažosios žarnos 
kur tai kas tankiau.

Ne visai retai pasitaiko kylos 
krepšy užtikti ne tik žarnos, 
bet drauge ir pilvaplėvėse 
kvoldų.

Kartais, ir vienuogalų (aklųjų 
žarnų) pasilaiko kylos krepšyj 
surasti. Tai būna dažniausrai la
bai didelėse kylose, o kartais 
vaikuose, kurie turi įgimtų kylu.

Ne kartų kylos krepšyj ir 
ipendiksas buvo užtiktas, šito
kiuose atvejuose apendiksas 
(vienuogalos atžala) dažniau
siai yra įdegęs, su krepšio sie
lomis sulipęs, tartum augte 
suaugę, taigi jis iš kylos krep-! 
šio išeiti jau nebegali. Todėl j 
va ligonis dažnai bėdavoja, 
kad kyloje ir apie jų, taipgi ir 
apie bambų dažnai skauda. »

Kai kada tenka kylos krep
šyj (moteryse) surasti ovarų 
ir gimdos vamzdelį.

Nors ir ne lankiai, bet vis 
dėlto pasitaiko, kad kartais 
kylos krepšyj ir šlapinimosi 
pūslę surandi.

P. S. Kitas straipsnis eis1 
antgalviu, Kirkšninė kyla, kaip 
jų pažinti ir išgydyti.

A A
BOLESLOVAS RIMKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 30 d., 2 vai. po pie
tų, 1926 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus. Gimęs Kauno ap
skričio, Vilkijos parapijoj, 
Baunianliškių kaime. Ameri
koj išgyveno 13 melų. Karia
vo pasauliniame kare, o ir 
iki šiol buvo kareiviu — ka
reiviu ir mirė. Paliko didelia
me nubudime pusbrolį Juozą 
Krikščiūną ir Lietuvoj tėvus, 
brolj Antaną, seserį Eleną. 
Kūnas pašarvotas randasi Eu- 
deikio koplžčioj, 1605 S. Her- 
initage avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gruodžio 7 d., 1:30 vai. po pie
tų iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas j Tautiškas kapi
nes.

Visi a. u. Boleslovo Rim
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. Nu
budę liekame,

Pusbrolis Krikščiūnas.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

Kraujo, pdos, chroniškas DR. VAITUS!!

BILLY’S'UNCLE

ALDONA JASUNAITfi

Mirė Gruodžio 5 dieną, 11)26 
m , 3:30 valandą ryte, 4 metų 
5 mėnesių amžiaus. Gimusi Chi- 
cagoj, Liepos 14 d., 1922.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Joną, motiną Anelę, po tė
vais Statkus, 4 brolius: Jonas 
14 metų, Kazimieras 12 metų, 
Vytautas 9 metų ir Longinas 
7 metų ir gimines. Kūnas pa
šarvotas 4352 Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gruodžio 7 <1., 1926 m., iš namų 
S valandą bus atlydėta į Nekal
to Prasidėjimo Pan. Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Liekame nubudę,
Tėvai, Broliai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741

J U ()Z A P AS M1K A L A US KIS

Mirė Gruodžio 3 dieną, 1926 
m., 20 minutų po 4 valandos po 
pietų, 44 metų amžiaus. Paėjo 
iš Kauno radybos, Raseinių ap
skričio, Šilalės parapijos, Dar- 
galų kaimo, Amerikoje išgyve
no 23 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
Amerikoj motiną Oną Mikalau
skienę, seserį Kaži merą, švoge- 
rį Ale.vandrą Shimkų, gi Lietu
voj brolj Jurgį Kūnas pašar
votas, 4628 So. Wood St.

Laidotuves įvyks Antradieny, 
Gruodžio 7 d., 1926, iš namų 9 
vai. ryte bus atlydėtas j Švento 
Kryžiaus bažnyčią, kurioje. įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą.

Po pamaldų bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines ' 
ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Liekame nubudę,
Motina, Sesuo, švogeris 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Ežerskis.

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

(j............... ~ ; ..
APSIDRAUSK!

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

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas ................. -....................................................
k

Adresas (gatvė) ............................... ........................
Miestas ir Valst..........................................................
Užsiėmimas................ '................  Amžius...........

* I

Pašelpgavis ....................... ..................................
ImB ■■ . ■■■ ■■■! ■ ■■■■■ »■■ ■■■■ ' ■■ ■■ 1 1 ■■ I I ' - ( 1

- * ... ■!    ■■■■■»—■■ I* II II   

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki IV. Nedė- 
boj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
/ 2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CHAWFORD 148C 
TELEFONAS CANAL 9464

| Į — 1 ~~ ■ ■■ ■ ................ ............

............. — ........... . ■—
Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graboriaa Chicagoje
Laidotuvėse patari 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stėa.

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

SKYRIUS:
8288 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS” ,
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Garsinkites “NAUJIENOSE”

OPTOMETR1STAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
hio, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėboj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akia — pritaiko 
akinius — ilifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetona
OPTOMETRI8TAS 

1891 South Ashland Aveaae 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

K MBALl
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Kuomet renkesi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim- 
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honorcd” (Vienin- 
tėlis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojikiio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas l’eoplea

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avcnue

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

.................................................... į- ..................................

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
<aip Naujienom.

Nauja Madą Knyga

Nauja rudeninių madų knygų. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

• Užsakymams.
h’ašylęit i
NAUJIENOS rAllEKN ULEI.,
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CHICAGOS 
ŽINIOS

12 moterų

S žmones sužeisti
pasažiciiai ir du darbi- 
liko sužeisti Chicago, 
Shore and Mihvaukee 

t lektrikiniam traukiniui ties 
\Vinthrcp llnrbor užbėgus ant 
lokaliu traukinio, susidedan
čio iš vieno vagono. Medinis 
vagonas liko sutrupintas i ši
pulius.
tormanas delei sniego 
negalėjo nutėmyti 
tarp abiejų traukinių ir 
t engė sustabdyti savo 
nį.

Vienas iš sužeistųjų, 
Duncan, 25 m 
motormanas 
kinio, jau
no ligoninėje.

ninkai

Du. na.iii ponkių Chicago 
Ileights jaunuolių gengės. pri
sipažino policijai, kad jie už
puolę 12 moterų. Iš abiejų pa
reikalauta užsistatyti po $5,OO(i 
kaucijos, o tuo tarpu policija 
jieško likusių trijų tos šaikos 
narių. Areštuotieji yra abudu 
italai, Sam Mano ir Chcster 
Grossi, abu 18 m.

Išteisino automobilistų 
persekiotojus

Greitojo traukinio mo- 
a u d ros 

atstumo 
nebeįs- 
t rauki-

Ilalph 
iš Racine, \\ is., 

užgavusiojo trau- 
pasimirė \Vtiiikega-

Bridgeporto aptiekinin- 
ko sūnūs nusižudė

Buvęs Broadview miestelio 
policijos viršininkas “Indian 
Joe” Huszar ir buvęs taikos 
teisėjas Edward J. VVareham, 
kurie buvo teisiami už vilioji
mą iš automobilistų pinigų, li
ko jury išteisinti, nors dauge
lis automobilistų liudijo, kad 
jie buvo bereikalingai areštuo
ti, kad iš jų pareikalauta užsi- 
statyti kauciją, kurią paskui 
Huszar patarė palikti, nesto
jant kaltinamajam 
kad pabaudos 
uždedamos ir 
nė j imas buvo

Prieš mėnesį laiko viename P^^ftlbėjimu 
hotelių nusinuodijo jaunas ne
pažystamas vyrukas. Jo lavo
nui išgulėjus pavieto lavoninėj 
mėnesį laiko, jau rengiamąsl 
jį buvo laidoti miesto beturčių 
kapinėse, bet Clara Olson sen
sacija tą laidojimą sutrukdė. 
Mat prieš keletą dienų rasta 
ties Prairie du Chien, Wis., nu
žudyta jauna mergina Clara 
Olson. 'lapo įtarias jaunas 
studentas Erdnian Olson, kuris 
betgi spėjo pasislėpti. Kadangi 
nusižudęs hotely buvo labai 
panašus į j ieškomąjį Olson. tai 
jo laidojimą sulaikyta identifi
kavimui, 
se apie 
atėjo ir 
pamatyti
jų, James Crowley 
kas, turys aptieką kertėj 31 ir 
Halsted gatvių, pažino jaunuo
lio lavoną kaipo savo sūnaus 
Charles, kuris prapuolė pra
džioj lapkr. mėnesio. Spėjama, 
kad jis nusižudė delei nesise
kime mokintis.

Paskelbus laikraščiuo- 
jaunuolio nusižudymą, 
dauginu chicagiečių 
jo lavoną. Ir vienas! 

aptiek i n i n-■

Reikalauja išnaujo su
skaityti balsus

Martin O’Brien, demokratas, 
kurį sumušė republikomis 
George F. Harding, kuris ir 
tapo išrinktas pavieto iždinin
ku, atsikreipė prie pavieto tei
sėjo Jarecki, reikalaudamas iš
naujo suskaityti balsus. Esą 
jis laimėjęs rinkimus, o ne pra
laimėjęs. Esą jis gavęs 38,006 
balsus daugiau, negu Hardin- 
gas, tik jam tie balsai tapę 
nuvogti ir padaryta, kad Har
ding buk gavęs 3,003 
daugumą.

Teisėjas Jarecki veikiausia 
išpildys reikalavimą, kadangi 
ir daugiau reikalavimą išnaujo 
suskaityti balsus yra. Manoma, 
kad naujas balsų tikai tymas 
truks • du mėnesiu laiko. 
Bet pavieto iždininko vietą vis- 
tiek užims Harding iki nebus 
patikrinti rinkimų daviniai.

balsul

Policijos kapitonas pa
šovė saliunininką

Joseph Renner, savininkas 
Curve Inn, arti Summit, tapo 
sumuštas ir pašautas ir dabar 
guli Archer ligoninėj. Jis sako, 
kad j j pašovė Summit polici
jos kapitonas Avery Woods, 
o sumušė jį kapitono sūnūs.

Pasak Renner, kapitonas su 
sunum atėjo į jo karčiamą, iš
gėrė keletą stiklelių munšaino 
ir paskui pradėjo šokti su jo 
pačia. Gabaus kapitonas ban
dęs pabučiuoti jo pačią, bet jis 
užprotestavęs ir kapitono su
nūs puolęs jį mušti, o pats 
kapitonas paleidęs į jį du 
vius. Renner nėra sunkiai 
žeistas. Kapt. VVoods, kuris 
tarnavo policijoj 18 metų, 
Jei to įvykio tyli ir neduoda 
kių paaiškinimų.

su
su-

• * 
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kalu paskelbti tinkamą atsišau- Publikos .buvo nemažai ir 
kimą per Naujienas. mandagi taip, kai! Jokių nesu-

šeš,tadieny buvo valdybos su- sipratimų neįvyko, kas šio, 
sirinkiipas, j kurį dar įstojo svetainėj yra naujiena.
Lietuvių Daktarų Draugijos jga- / — Buvęs,
lietiniai ir nutarė rengti vaka
rienę Liet. Auditorijoj. Progra
mą paskelbs pati valdyba.

Reporteris Pupa.

Town of lake
Draugiška vakarienė

PRANEŠIMAI

Roseland

Roseland. — Gruodžio 7 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose 
10900 So. Michigan Avė., jvyks Lie
tuvių Improvement and Benefit Kliu
bo priešmetinis susirinkimas. Bus 
renkama dėl sekamų metu valdyba ir 
j va irios komisijos.

— J. Tamašauskas, Sekr.

Lietuvių Moterų Draugija Apšvie- 
ta rengiu Maskaradų vakarą, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
Nedalioj, Gruodžio-Dec. 12 d., 1926 
m. Bus išdūlinta už $400 dovanų. Vie
nas iš puikiausių Maskaradų yra ren
gsima. Kviečia visus

•— Komitetas

_ MOKYKLOS_ _ _
A r Jif.i Norite

dldesii) uŽKiokestij, yc»darbo 
sąlyga.'* : lx*iskiir mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos o Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir gi eitu lai
ku gauti gerą darbų su geru mokes
tini. Darbų surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant, ligi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
langiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

IVAIRPS SKELBIMAL
—U—• J—j“ ~_i~ J-~ _

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų ąiat- 
cos 81 ^c, 85c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
■r mergaitėms. kaina nuo 65c iki 
52.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS
•04 W. 33rd St„ prie Normai Are.
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_ _ PARDAVIMUI
TUBIM pirmos klosos Meat 

Market, parduosim labai pigiai 
arba mainysim į gerą sedan ka
rą.

155()i/j So. Kedzie avė.
Hemloek 5939

NiMAI-ZEME
Bargenas

Pardavimui coltutfo, yra viškai, 
elektra, vana, garažas, neloli karų 
linijos, kaina $3,35(1, cash *850.

PARDAVIMUI gružus 2 fialų na
mas, 4—I kambarių, Brightun Par
ke, netoli Archer avė. karų linijos, 
cementinis skiepas, kainu $9700, 
cash $2500, kitus rnorgičius.

SAVININKAS parduos pigiai 16 
fialų namų, 3, 4 ir 5 kambarių, ga< 
ru šildomas, visi Ratai su rakan
dais, įplaukia $12,000 j melus. Labai 
greitam pardavimui $47500. l.abai 
gera proga dėl gero lietuvio jani- 
toriaus įsigyti nuosavų namų. $20000 
cash įmokėti, už. kitus inorgiČius. 
Matyk Mr. Eitch arba Mr. Poneli.

J. N. ZENVERT & CO. 
4377 Archer avė.

Lapkričio 27 d. įvyko drau
gišku vakarienė (surprSu 
ty) p. Gasparaičio j 
4600 S. Pauilna st. Tų vaka
rienę surengė Joniškiečių L. ir 
K. Kliubo nariai p. .1. Butau
tis ir p-lės Pikdiutė, A. Ančiu
tė ir P. Paugytė. Vakarięnę pa
gamino šios ponios: P. Pikelie- įad agituotų 
nė ir. P. Burnickiene. Vakarie
nės žvaigžde buvo ]>-Iė R. Pi- 
celiutė, kuri “tiko ir prie sve
čio ir prie pečiaus.’’ Svečių su
sirinko apie šimtas. Iš pradžių 
visi šoko ir linksminos prie lie- 
aiviškos muzikos. Vakarienė 
prasidėjo pirmą valandą naktį 
:r ji buvo puikiai prirengta ir 
gerai aptarnauta šių p-lių: B..ko komisiją, ji sudariusi pla- 

A. Ančiutės ir P. nus siuntinės draugijoms Iniš- 
Baigiant vakarienę jr “oratorius”. Draugijų 

atidarė progra- susirinkimuose agituos, kąd 
būtinas reikalas sušaukti masi
nį susirinkimą. Jame kviesti į- 
vairių- 
Tiems 
nekurios draugijos pritars, pri
sidės prie jų planų. Bet iš to 
jų išpusto burbulo išeis nauda 
tik raudoniems biznieriams, o 
draugijoms nenauda, todėl, 
kad jos turės padengti išlaidas, 
kurias pridarys raudonieji biz
nieriai.

Kadangi raudonieji biznieriai 
giriasi liežuviais ir per savo 
dienraščių šlamštus, kad esą 
galingi, galintys sukelti revo
liuciją, paimti valdžią į savo 
rankas, tai kodėl jie nerengia 
protesto susirinkimus vieni, be 
pagelbos pašelpinių draugijų? 
Kad Lietuvos valdžia nepaveli
ja raudoniems, .biznieriams da
ryti biznį Lietuvoje su laisve 
ir Vilnimi, tai ne pašelpinių 
draugijų darbas rengti protes
to susirinkimus. Darbas tų 
įstaigų, kurios leidžia fuos 
laikraščius. Pašelpinės draugi
jos turėtų neužsiimti svetimų 
įstaigų da(bu. Nereikia atidos 
atkreipti, kad raudonųjų biz
nierių vadukai pirš paimtą jų 
darbą dirbti. Tuo darbu pada
lysite jiems naudą, o sau 
skriaudą. — Darbininkas.

Kasmet raudonųjų biznierių 
komanda buvo rengiami pro
testų susirinkimai. Kad reikš
mingesnius juos padarius pri
traukdavo įvairias pašolpines 
draugijas. Su pagelbn draugijų 
protesto' susirinkimuose rėkia-

b- rnuodavos j>atys save ir rtuido- 
šyetninėj, Iuljj biznį. Besireklamuodami 

pridarydavo išlaidų, kurias tu
rėdavo draugijos padengti. 
Raudonojo biznio vadukai ma
tydami, kad pelningas biznis, 
įsakydavo savo pasekėjams, 

draugijose už 
palikimą delegatų dėl kito kur
to protesto susirinkimų. Kai- 
kurios draugijos turi paliku
sios delegatus. Turbūt per už
miršimo draugijų delegatų, 
raudonieji biznieriai per pagel- 
binę kuopą vėl sumanė rengti 
protesto susirinkimą kitokioje 
formoje, negu pirmiau. Išrin-

SPRINGFIELDlEčl Al
Aš esu kandidatu inąinierių orga

nizacijos ateinančiose rinkimuose, tai 
yra Gruodžio 14. Runiju ant Inter
national Teller. Esu lietuvis, mano 
pravardė Tom Mizaras, bet aš vadi
nuosi Tom Morey. Meldžiu visų lie
tuvių mainierių balsuoti už lietuvį, 
už ka busiu labai dėkingas

TOM MOREY
428 W. Carpenter Street 

Springfield, III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Elzbietos Yuškaitės. 

Girdėjau gyvena Chicago, III. Žinan
tis prašau pranešti adresą, arba pa
ti atsiliepkite, nes turiu labai svar
bų reikalą.

JUOZAPAS JANELION1S 
4954 So. 13th St.. South, Side 

Omaha, Nobr.

PARDAVIMUI NAMAS ’

Pikeliutės. 
Paugytės. 
p. J. Butautis 
mą, paaiškindamas kokiam tik
slui ta “surpriso party’* yra 
surengta, 'keliaus buvo prista
tytas kalbėti J. Bijūnas. Jis 
kalbėjo apie gerus žmonių dar
bus. Tolinus kalbėtojas paaiš
kino Joniškiečių L. ir .K. Kliu- 
bo tikslą ir jo užduotis. Ir 
Kliubo vardu buvo renkamos 
aukos dėl Joniškio senelių prie
glaudos namų. Aukų surinkta 
$2(1.75. Aukojo po dolerį: Jon- 
kus, J. Brijunas, P. Pliuškus, 
A. Rimdžius, J. Pailga, K. Ali- 
šaukas, B 
rantas, F. 
niušas V. 
raitis, 
ka, J. Butautis, S. Ančius, Ciu- 
berkis. Smilga. Po, 50c. aukojo: 
P. E. Ančiutė, B. Patraitis, V. 
Grigaila ir nejoniškietis. Smul
kių surinkta 75c. Visos aukos, 
$20.75, liko pavestos pasiųsti 
i Joniškį Jonkui, Brijunui ir 
Butaučiui.

Vakaras tęsės iki 3 vai. ryto. 
Sudarytas komitetas ir pradė- Visi svečiai linksmai skirstėsi 

tas darbas. Nutarta pakviesti iš svetainės, visi buvo labai už- 
daugiau draugijų viršininkų' ganedinti 
prie darbo. Nutarta padaryt 
paminėjimą prieinamą liau
džiai. Prisidėjo liet, daktarai.

į teismą, 
buvo neteisėtai 

kad bylos nagrl- 
atliekamas tik 

pašnabždomis 
viršininko ir tei

sėjo. Jury tarėsi šešias valan
das iki išnešė savo nuospren- 
dj.

Buvęs policijos viršininkas 
Huszar betgi dar bus teisiamas 
už užpuolimą ir vagystę, ši jo 
byla bus nagrinėjama sausio 7 
dieną.

sriovių kalbėtojus, 
jų saldi iežuvavimams

ISRENDAVOJIMUI
RUIMŲ flatas rendni; elektra, 

gasas, šviesus kambariai, $28 ren- 
dos į mėnesi 3755 S. Emeraid avė.

TURIM 6 kambarių fialą nuo
mon, garu šildomas, rendos $55. 
6326 S. Mozart st., 2 11. Tol. Hem- 
ock 5939.

PARDAVIMUI labai pigiai mūri
nis namas, dviejų pagyvenimų po 
o kambarius, karštu vundeniu šil
domas. Dviejų karų mūrinis gara
žas. Pusė bloko ilp karų linijos. 
Savininkas apleidžia Chicagą. Par
duoda už $15,500. ('ash reiklu 
$4000, 2 blokai iki Marųuette parkp. 
Gatvė ir irnfirovernentai užmokėti.

Kreipkitės:
6601 S. Richmond si. 
Tol. Hemloek 5939

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemloek 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ut- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANčIONIS, Prez.

Sargas nutroško 
nuo dujų

Stephen Urban, 45 m., 97^7 
Burley Avė., South Chicago, 
sargas Federal Furnace Co., 
Iv. 108 St., nutroško kompani
jos raštinėj nuo dujų.

Lietuvių Rateliuose
Rengia Dr. K. Griniui 60 

mėty sukaktuves

Pereito penktadienio vakare 
Lietuvių Auditorijoje buvo pa
daryta pradžia didelio darbo. 
Susirink^keliolika asmenų, ini
ciatyva pono Žadeikio, Lietu
vos konsulo, tapo nutarta su
rengti gerb. Dr. K. Griniaus, 
Lietuvos prezidento, 60 metų 
jo gyvenimo sukaktuvių pami-i 
nė j imą. Kitaip sakant, *sBirth- 
day party”. Susirinkime daly
vavo viršininkai kai kurių 
draugijų ir visuomenės darbuo
tojų, kiek jų spėta ant greitųjų 
sukviesti, čia išrinkta valdyba, 
kuriai pavesta smulkusis ir 
techniškasis 
Iškilme nutarta rengti 17 d. 
gruodžio, š. m., formoje vaka
rienės.

Kalbant apie vietą, buvo dve
jopa nuomonė: viena, kad va
karienė butų rengiama viešbu
ty; kita, kad Lietuvių Audito
rijoje. Galutinas išsprendimas 
palikta valdybai. Bet pas visus 
buvo vienoda nuomonė, kad 
vakarienė butų prieinama liau
džiai; kad vakarienėje butų 
aiškus turinys lietuviškos de
mokratiškos dvasios; kad inte
ligentas, biznierius, kaip ir dar
bininkas sermėgius jaustųsi 
smagiai; kad kainu butų kiek 
galint prieinama. Su tokiomis 
instrukcijomis ir pastatyta val
dyba į darbą.

Kitą susirinkimą nutarta lai
kyti ateinantį trečiadienį, gruo
džio 8 d., Lietuvių Auditorijoj, 
ir į tą susirinkimą nutarta pa
kviesti viešai daugiau draugi
jų atstovų arba viršininkų, ku
rie norėtų ir galėtų prisidėti 
nric surengimo ir pagerbimo 
kalbamo apvaikščiojimo. Girdė
jau, valdyba rengiasi tuo rei-

B.

Ališaukienė, E. Fe- 
Šalkauskas, St. Ka- 
Buknius, J. Gaspa- 

Andriusius, V. Lin-

gėrėjosi vakaro 
važiavo tiesiai į 
traukė pas p. p. 
į namus ir ten

ir 
tvarka. Kiti 
namus, o kiti 
Gaspa raičius
linksminos iki pusryčių, o pa
valgę visi traukė kiekvienas 
savo keliu. —Joniškietis.

Town of Lake
Surengė smagų vakarą

Subatoj, lapkričio 27 d.
Krenčiaus svetainėje, švėkšnie- 
čiy Ratelis buvo surengęs pa
silinksminimo vakarėlį 
kariene 
šokiais.

Poni 
dainavo

p

su va-
programu, muzika ir

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpoi 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
Šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys syk| įstojęs j Šia draugija 
yra liuesas išvažiuoti iš Chicagos | 
bile kurią dal| Jungtinių Valstijų

A. Oželienė gražiai pa
tais angliškas daineles 

rengimo darbas. jr septynios mažos mergaitės 
išpildė kitą dalį programo, ku
ris irgi nusisekė gerai. Publi
ka, matyti, programų buvo pa-, Amerikos^ir gautUpašeipą kaip Ir 

tenkinta,! nes nekurtas pro^ra- JiTn“vvrni*, i (Irftuįjįjos 0011 potopti KHip vyrui,
mo dalis privertė pakartoti. | taip ir moterys nuo 16 iki 45 me- 

Vakaro vedėju buvo Dr. Ve- •}» •J?,*1*“’; „,Norln!LJ?toLLLS.!!!J . draugija, galite priduoti prašymą
zelis, kuris pasakė trumpą bile vienam draugijos nariui arba 
prakalbėlę apie SvėkšnieČių neturite pažįstamų tarpe tos 

A v ‘ draugijos narių, kreipkitės j Aušros
Ratelį. \ j Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba
_______________________________ 1 j Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 

Čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui i Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais.

Lietuvių Amerikos Politikos K.liu- 
bas ant North West Sidfis jvyks prieš- 
metinis susirinkimas Gruodžio 6 d., 
1926 m., 8 vai. vakare, Mykolo Pa
rapijos svet., 1644 Wabansia Avenue. 
Gerbiami kliubiečial malonėkite būti 
ant laiko, bus rinkimas valdybos ant 
kitų metų.

— A Lungevicz, Sekr.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydyjno būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
Eleiskanas, apsaugoja plaukų slin- 

imą ir užlaiko juos labai švariai. 
Dr. W. Yuszkiewicz

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

Specialistas
DU. W. C. WILLING

Nuo 10-12 dieną iki 2-8 vakaro

Roseland. — Gruodžio 6 d., 7:80 
vai. vakare, K. Strumilo svetainėje, 
158 E. 107th St., kampas Indiana Av. 
jvyks Lietuvių Darbininkų Namo Ben
drovės šėrininkų priešmetinis susirin
kimas. Jame bus renkama dėl seka
mų metų direktoriai, alternantai j di
rektorius ir kitos įvairios komisijos.

— J. Tamašauskas, Sekr.

NUOMON 5 kambarių flatas, kar
štu vandeniu šildomas, 2 fl. nebran
giai. Yra garinis pečius, ice box fla- 
;e. Taipgi kambarys nuomon vyrui ar
ia 2 merginom.

5713 So. Sacramento Avė.
Tel. Hemloek 1130

JIESKO DARBO
JIP^ŠKAU darbo bučerio, 

2nd class. Esu 28 metų, neve
dęs, dirbęs 2 metu grosernėj ir 
jučernėj.

2434 W. 45th piace

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

JRE1KALINGA moteris be vaikų 
prie namų darbo ir prižiūrėjimo vai
ko ant farmos, nejaunesnė kaip 40 
metų. 3941 So. Kedzie Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

SALESMANŲ I REAL ESTATE
VYRAI gali uždirbti $5000 ar 

daugiau j metus, kodėl ne jus? luo
bui gera proga vyrams, kurie nori 
uždirbti daug pinigų. Mes teikiame 
gerą pagelbą salesmenams. Ateikit 
tuojau kol dar turime vietos.

B. R. P1ETKIEWICZ & CO.
2608 W. 47 St.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker Išleido haujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDUOSIU savo $750 Davis & 

Sons grojikų pianą už $110. Pama- 
tykit, 613G So. Halsted St., 1 fl.

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

MIKęLAITIS
6512 So. Halsted St.

SPECIALIS pasiūlymas Kalėdoms 
kailinių kaulų, seal trimuoti, $55. 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nų- 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš-( 
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL EUR SHOP
8 E. Randolph st., Room 408 

—,—------------ ,-----------------------
PARDAVIMU] geras pelningas biz

nis, groserne, prie Šapų ir mokyklų. 
Parduosiu pigiai, renda $25 mėnesiui. 
3 kambariai prie krautuves.

1632 W. 18th Street

PARDAVIMUI mahogany 
gerame, stovyje, pigiai. 3723 
Avė., 2-ros lubos iš fronto

pianas, 
Pameti 

i

e

NAUJAS bungalovv; mainysiu Į 
gerų karų, turi būti uždaromas. 
6601 S. Richmond st.

PARDAVIMUI ar mainymui 
naujas 19 apartmentų namas, į 
South West kampas 71 St. ir 
Green St. Namas 62X125, ren
dos $14,250. Bargenas greitam 
pirkėjui, šaukit savininką 
Crawford 1151.

BRIGHTON Park, 2 flatų 
namas, 4—1 nauji kambariai, 
parduosiu už biskj įmokėjimo 
arba fmainysiu į mažesnį namų 

2554 S. Halsted St.

MORTGEČIAI-PASKOLOS

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

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

College
2407 W. Madison St., Chicago, II).

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643 v >

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą j devynis mėnesius: 
augfitesnį mokslą j vienus metus 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime jsigyti abelną mokslą. Sa
vo buvj žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Angly kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago, III. I

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto .iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedšldieniais nuo 
2 iki 5 no pietų.

212R So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Tel. Lafayette 8705—8706•

' RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
JVEDU NAMIJ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainų taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kuij karpenterystCs darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi jvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1789 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

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

Grosernių, Bu- 
Sėmių, Delikate-

• sKen’ Restauran-
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

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

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18X18 
už $225. Taipgi perbmlavoju pur
čius iš atvirų | uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai jmokėjimo 
Darbą garantuoju.

C. CZEPUKAS
1445 Oakley Blvd.

Tel. Brųnswick 9131

Mes Skolinam Pinigus ant Realj 
Estate. Galit pasiskolinti nuo ’ 
$1000 iki $7500 už išmokėtą pra-, 
pertę arba dėl pataisymų. Mažas 
nuošimtis.

GOS8, JUDD & SHERMAN 
40 N. Dearborn, Central 0023 

---------- -- ----- -------------'

Biznieriams Žinotina
šiuomi pranešame, kad mes 

darome ir darysime biznieriams 
kalendorius iki Gruodžio-Decem- 
ber 18 dienai. Todėl, kurie ne
turite kalendorių dėl ateinančių 
metų, o manote daryti, malonė
kite patelefonuoti mums, tai 
mes prisiusime žmogų su kalen
dorių sempeliais.

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 9663


