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Vėl 27?angliakasiai 
žuvo kasyklose 

1. t

Aliantų jėgos pasitraukė 
iš Kelno zonos

Milžiniški Klaipėdos 
krašte potviniai

Vanduo buvo pakilęs iki 5.5 metrų aukščių; daug nuostolių 
pada ryta.

Vokietijos gelžkelių darbinin
kų reikalavimai surūpino 

‘ ‘r epar acininkus’ ’
Britu kariuomenė apleido 

Kelno sriti
Vėl didelė nelaimė ang

lies kasyklose t •
Dvidešimt septyni angliaka* 

šiai užmušti, įvykus eksplio- 
zijai Alabamos kasyklose

BIRMINGHAM, Ala., sausio 
31. — Ir vėl baisi nelaimė ang
lies kasyklose, atėmusi dvide
šimt septynių darbininkų gyvy
bes. Premier Coal kompanijai 
priklausančiose Mossboro ka
syklose, netoli nuo Birmingha- 
mo, penktadienio vakarą įvyko 
gazų ekspliozija, kurios vie
nuolika baltą ir šešiolika neg
rų angliakasių buvo užmušta, 
o keliolika kitų sužeista.

Visų žuvusiųjų kūnai buvo 
vakar surasti ir išimti iš ka
syklų.
Ekspliozija atsitiko jau darbi

ninkams baigus dienos darbą ir 
besirengiant apleisti kasyklas.

Tą pačią dieną ekspliozija 
atsitiko ir kitose dviejose ka
syklose: West Frankforte, III.. 
New Orient kasyklose, kur 
penki darbininkai buvo užmuš
ti, ir ik ar Cn> cn Coal komun
ai jos kasyklose netoli Trinida
do, Colorados valstijoj, kur 
trys angliakasiai žuvo ir keletas 
buvo sužeisti.

Alabamoj tai jau antra to
kia nelaimė atsitiko per pasta
ruosius du mėnesiu. Praeito 
gruodžio mėnesio 11 dieną baisi 
gazų ekspliozija įvyko Overto- 
no kabyklose No. 2, netoli Bir
iu i ngh amo, kur penkiasdešimt 
trys darbininkai buvo užmušti.

3 darbininkai užmušti 
švino kasyklose

MIAMI, Fla., sausio 31. -- 
Gardine vakar atsitiko nelaimė 
Velie No. 4 švino ir cinko ka
syklose. Kasyklų viršui įgriu
vos buvo trys darbininkai gyvi 
palaidoti. Sumankyti jų negyvi 
kūnai buvo vėliau atkasti.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI,

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau-
giau sykių pigiau; asmenų pa- ------- ♦—. 28. — Anglijos karaliunas,
ieškojimai po 70 centų už colį MASKVA, .sausio 29.- Troc- (“Prince of Wales”, kurs labai 
į dieną. , ’ ; kis savo noru rezignavo iš vals- mėgsta jodinėti ir dažnai nu-

Parduokit kas jums nereiks tybės elektrikos departamento krinta nuo arklio, šiandie vėl 
lingas per paskelbimus Naujie- viršininko vietos. Jis-pasilie- turėjo nelaimę: krisdamas nuo
nose. jka koncesijų komisijos pirmi- arklio jis nulužo kairio peties

ninku. kaulą.

Visa pirmoji okupacijos zona 
aliantų kariuomenių eva
kuota

KELNAS, Vokietija, sausio 
31. Vakar po pietų iš Kelno 
pasišalino paskutinė dalis bri
tų kariuomenės, okupavusios 
Kelno zoną per septynerius 
metus.

Tuo pačiu kartu franeuzai 
nuėmė savo flagųs Bonnoj, o 
belgai Moerse, Diusseldorfe ir 
Aachene (Aix-la-Chapelle). 
Tuo budu pirma zona tapo ali
antų visai evakuota, ir visa ad
ministracija perėjo vėl į vokie
čių rankas.

Skaudus benamių vaiky 
klausimas Rusijoj

Planuoja steigti didelius kon
centracijos punktus 800,00( 
besibastančių vaikų, i

X
RYGA, llatvija,. sausio 31.— 

Sovietų Rusijos sveikatos komi 
sąrąs Semaško rašo Maskvos 
Izviesti jose, kad jo departa
mentas planuojąs steigti didės 
niųjų Rusijps miestų tpielinkė- 
sc didelius koncentracijos punk
tus laikyti palaidai besibaslan 
tiems benamiems vaikams, ku
rių šiandie Rusijoj esą apk 
809,000.

Semaško sako, kad gatvėmis 
besibastą, vaikai esą doriškai 
visai sugedę, o todėl tudse kon
centracijos punktuose reikėsią 
įvesti aštri disciplina, atidedant 
į šąli visokį sentimentalumą. 
Jie turėsią būt vedami pavyz
džiu netoli nuo Maskvos ^san 
čio politinės policijos ♦koncen
tracijos pukto, kur laikomi vai
kai kriminalistai amžiaus nuo 
10 iki 10 metu.

Penki šeimos nariai mi
rė nuo nuodŲ

CLEVELANI), Ohio, sausio 
31. Praeitą penktadienį 
rado namie negyvus mašinistą 
Arthurą Fu|vi ir jo keturis vai
kus, amžiaus nuo .6 iki 14 me
tų. Jo žmona ir kūdikis buvo 
dar gyvi, bet krūtingoj padė
ty, ir tapo nugabenti ligoninėn. 
Visi, matyt, buvo nusinuodiję, 
bet kuo budu, ir ar tyčia ar ne
tyčia, sunku sužinot, kadangi 
Fulvi žmona yra be sąmonės.

TROCKIS PASITRAUKĖ Iš 
ELEKTRIKOS DEPARTA

MENTO

Entered ai ietond CIaaa Mattar March 1, 1914, at the Post Office of Chicago, Dl., 
ander the Act of March 8, 1879.
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. [Pacific and Atlantic Photo]
Vieta kasykloj, kur 21 mainieris užsibarikadavo ir tuo budu tapo išgelbėti.

Vokietijos geležinkeliečiai 
surūpino aliantus

Priešinas didesnei algai, nes ge
ležinkeliai negalėsią mokėt 
reparacijų.

PEREINĄS, Vokietija, sau
sio 31. Vokittijos geležinkelių 
kompanija, organizacija, kurią 
kontroliuoja aliantų reparaci
jų komisija, Įnešė i auk.ščiau- 
sį teismą Leipcige bylą prieš 
Vokietijos vąaldžią, reikalauda
ma, kad azbitracijos įstatymas 
ginčams tarp darbininkų ir 
samdytojų išspręsti neimtų tai
komas geležinkeliams.

Mat Vokietijos darbo minis- 
tens nesenai nutarė, kad gele
žinkelių kompanija mokėtų sa
vo daibininkams Įmanomą gy
venti algą, pridėdama du fc- 
nigiu valandai. Geležinkelių di- 
rektoiiai, su aliantų reparaci
jų komisijos nariais priešaky, 
darbo niinisterio patvarkymui 
labai priešingi, sakydami, kad 
padidinus algą geležinkelių dar
bininkams, geležinkeliai nebe
galėsią mokėti aliantains repa
racijų. Geležinkelių kontrolie- 
iai be to tvirtina, kad Vokie

ti jos geleži likutių kompani ja
‘santi nepriklausoma organiza
cija ir, einant I)aweso planu, 
jai negalj būt taikomi bendri 
darbo įstatymai.

Vokietijos geležinkelių darbi
ninkai betgi Imtinai reikalauja 
daugiau algos ir, jeigu jų reika
lavimas nebus p- ? akintas, jie 
graso visiiol 'i' streiku.

Angliakasiai ir kasyklų sa
vininkai nesusitaria

, PHILADiELiPHIA, Pa., sau
sio 31. Kietosios anglies ka
syklų savininkai ir streikuojan
čių angliakasių atstovai, vis 
negalėdami prieiti prie jokio 
susitarimo, vakar nutarė kon
ferenciją paliauti iki ateinan

čio antradienio, vasario 2 d.

DU KALINIAI PABĖGO

HOUGHTON, Mich., sausio 
29. — Nuveikę kalėjimo sargą 
ir atėmę iš jo raktus, iš Mar- 
ųuette kalėjimo pabėgo du 
jauni kaliniai, Nester Keilinen 
ir Wesley Winikka, pasmerkti 
kiekvienas penkiolikai metų už 
plėšimus.

LEICESTES, Anglija, sausio

Šveicarai nenori nusi- 
1 leisti bolševikams

Ragina savo valdžią neatsipra
šyti sovietų valdžios ir nepri
pažinti jos reikalavimų.

GENEVA, Šveicarija, sausio 
31.—Atrodo, kad Šveicarija ne
atsiprašys sovietų valdžios ir 
nepripažins sovietų reikalavimo, 
kad Šveicarija' atlygintų nužu
dyto Šveicarijoj sovietų delega
to j Lausiannps konferenciją, 
Vorovskio, šeimynai, nežiūrint 
dagi, jei dėl lo Tautų Sąjun
ga matytų reikalo ekonominę 
ir nusiginklavimo kopferencijas 
prikelti iš Gcnevos kur nors į 
kitą žemę.

Atskiri Šveicarijos kantonai, 
kartu su Gcnevos kantonu, rei
kalauja, kad federalė valdžia 
jokiu budu nunusileistų sovietų 
valdžiai. Šveicarijos preziden
tui Haberlinui įteikta peticija 
su daugybe parašų, kurioj rei
kalaujama, kad Šveicarijos gar
bė butų išlaikyta ir nesutepta 
nusilenkimu Rusijos “bandi
tams ir žudikams”. Peticijoj pa
reiškiama, kad geriau tegul 
Šveicarija netenkanti datfi Tąu- 
tų Sąjungos būklės Genevoj, 
ne kad pažemintų savo tautos 
garbę, kuri daug daugiau reiš
kianti, ne kaip nauda, kurią 
duoda kraštui tarptautinės kon
ferencijos,

šveicarų spauda taipjau aš
triai puola sovietus ir piktai at
siliepia dėl “neprašyto Franci- 
jos maišymus.’’

La Marr, filmų žvaig
žde, mirė

PASADENA, Cal., sausio 31.
Altadenoj vakar mirė žino

ma kintamųjų paveikslų pasau
ly artistė, Barbara La Marr, 28 
metų amžiaus. Mirė džiova.

PEORIA, UI., sausio 31. - 
Automobiliams susidūrus vajcai 
vienas važiavusiųjų, Ambrose 
Condon, 55 metų, buvo užmuš
tas, o jo komoanas, Charles 
Buok, pavojingai sužeistas.

Cliicagai, ir apielinkei oficia
lia oro spėjikas šiai dienai spė
ja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
sniego; šalčiau; pusėtinas mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 44° F.

Šiandie saulė teka 7:04, lei
džiasi <5:03 valandą.

Iš Amerikos prohibicijos 
Kanada pasipelno ,

I _________________ _

Per aštuonis mėnesius ekpor- 
tavo į “sausas” Jungt. Vals- 
tijas $11,326,829 svaigalų.

OTTAWA, Ontario, Kanada, 
sausio 31. - Svaiginamųjų gėri
mų eksportas iš Kanados į “sau
sąsias” Jungtines Valstijas žy
miai didėja. Valdžios paskelb
tu pranešimu, per pastaruosius 
aštuonis mėnesius svaigalų iš 
Kanados j .Jungt. Valstijas eks
portuota už 11,326,829 dolerius.

Tasai, nežiūrint padarytos 
tarp Kanados ir Jungt. Vals
tijų sutarties, svaigalų plauki
mo į Jungt. Valstijas didėjimas 
matyt iš šių oficialių skaitme
nų: 1923 metais Kanada išleido 
per sieną į Jungtines Valstijas 
“slapiojo štol’o”. už $6,456,284; 
1924 metais už $7,'691,660, o 
jau per aštuonis 1925 metų mė
nesius—už $11,326.829.

Kanados valdžios raportu, 
per tuos aštuonis mėnesius 
Jungtinių Vallstijų pitohibieja 
sudorojo 909,909 galonus Ka
nados ėlio, alaus ir porterio, ir 
455,360 galonų degtines.

*

Rado sukapotą jaunos 
moteriškės kūną

DECATUR, Tenn., sausio 31. 
— Policija stengiasi atpainioti 
paslaptį, kuri dengia surastą 
vakar čia sukapotą jaunos mo
teriškės kūną. Liemuo, suvy
niotas į storą maršką, buvo at
rastas netoli farmerio Johno 
Isomo daržinės. Kitos kūno da
lys buvo vėl netoliese paine 
tos. Policija, mano, kad suka
potas kūnas buvo čia atgaben
tas kur nors iš toliau. Moteriš
kė galėjo būt tarp 21 ir 30 me
tų amžiau?.

VYRŲ SU MOTERIMIS 
KARAS 

r y \
j —r--

Moterys nenori dūmų tramva
juose, vyrai nenori pudros

PEORIA, III., sausio 29. — 
čia kilo karas tarp moterų ir 
vyrų, kšras ant žūt ar būt.

Vietos moterų klubai už
tvindė visą miestą peticijomis, 
kad miesto vyriausybė griežtai 
užgintų vyrams rūkyti gatvė- 
kairiuose. Peticijas pasirašė 
daugiau ne 4,000 moterų.

Paskelbė, vadinas, karą vy
rams.

Ali right.
Dabar vyrai skleidžia, kaip 

iš gausos rago, peticijas, kurio
se jie protestuoja, kam mote
rys vartoja gatvekariuose pud
rines ir “lipstikus”.

KLAIPĖDA, sausio .7. [Elta]. 
—Nuostolingas poVvinis Klaipė
dos krašte jau pradėjo slūgti, 
šis potvinis padarė žmonėms 
nepaprastai didelių nuostolių. 
Labiausiai nukentėjo šios vie
tos: Vaškini, Rusnė, Smalinin
kai, Tfapėnai, šancenkrugas, 
Krukaf, Saugai, Žemaitkiemis, 
Dvaraitkiemis. Vanduo apsė
mė ir susisiekimą trukdė Šilu-I 
tė-Klaipėda ir Kintai-Žemait- 
kiemis plentais. Be to, tuos 
plentus smarkiai pagadino ir 
jiems pataisyti reikės daug 
darbo ir_ lėšų. Suardyta daug 
tiltų ir trobesių. Iki šiol esa
ma 4 žmonių aukos.

Bendrai nuostoliai dar neap
skaičiuoti, tai galima bus pa
daryti tik vandeniui nuslugus. 
Spėjama, kad tie nuostoliai bus 
nepajprastai dideli.

10 miliony daugiau bal
suotoju Japonijoj

-------------------------- I

Parlamento priimtas naujas 
balsavimo Įstatymas įeina 
galion.

JOKIO, Japonija, sausio 31.
Imperatoriaus ediktu tapo pa

skelbta, kad parlamento priim
tas praeitų metų kovo mėnesį 
visuotino balsavimo teisės įsta
tymas įeina galion. Sekami rin
kimai įvyks tatai dnr.'rt nau
juoju įstatymu.

Einant įstatymu, kiekvienas 
pilietis, neatsižvelgiant i jo tur
tą, sulaukęs 25 metų, turi bal
savimo teisę. Apskaičiuojama, 
kad šituo įstatymu balsuotojų 
skaičius Japonijoj pakils nema
žiau kaip 10 m iii jo: :i.

Vilniaus šlėktos reikalau* 
. ja karaliaus

KAUNAS, saus. 9 [Lž]. — 
Vilniaus “Slovvo” rašo, kad da
bartinė Lenkijos padėtis rei
kalaujanti aktingos politikos. 
Ta proga “Slo\vo” siūlo sudary
ti sąjungą su valstybe, kurios 
princas galėtų būti Lenkijos 
karaliumi. Tokia valstybė, 
laikraščio nuomone, galėtų būti 
Anglija, Vengrija arba Italija.

Nukentėjusias nuo potvinio
vietas aplankė krašto guberna
torius p. Žilius ir direktorijos 
pirmininkas p. Borchertas, taip 
pat kiti vietos valdžios atsto
vai.

Potvinio metu upių vanduo 
buvo nepaprastai pakilęs. Sau
sio 5 d. Nemunas Rusnėj bu
vo pakilęs iki 4.26 mtr., o 
Smalininkuos iki 5.5 mtr.

Sausio 6 d. įvyko Klaipė
dos Seimelio posėdis, kuriam 
svarstyta, kaip gelbėti nukentė
jusius nuo potvinio Klaipėdos 
krašto gyventojus. Nutaria iš 
krašto iždo paskirti 100,090 lt. 
pašalpos, be to, kreiptis į cent
ro valdžią ir prašyti jos taip 
pat paskirti tam tikrą pašalpą. 
Tam pat posėdy nutarta pla
čiai organizuoti Klaipėdos kraš
tui šelpti rinkliavos.

Rusai pavogę diplomati
nius Vokiečiy popierius
BEBLINAS, Vokietija, sau

sio 31. — Tarp Busijos ir Vo
kietijos iškilo naujas diploma
tinis incidentas. Pasirodė, kad 
siųstas Vokietijos konsulatui, 
pietų Busi joj diplomatinis pa- 
kietas buvo rusų atidarytas, do
kumentai pavogti, o jų vietoj 
įdėti sufabrikuoti popieriai ir 
parašp ’’.

Vokietijos ambasadorius Mas
kvai, grafas Brockdorff Bant- 
zau, kurs praeitą savaitę buvo 
parvykęs į Berliną, gavo įsa
kymą tuojau grįžti į Maskvą 
ir įteikti sovietų valdžiai aštrų 
protestą.

PERDAUG TŲ LABDARIŲ

100 naujų labdary bes draugijų 
negavo čarterių

SPBINGFIEL1), 111., sausio 
29^,. Valstijos vaikų gerovės 
superentindento Roy James 
Battis pranešimu, praeitais 
Ų925 metais ^daugiau kaip šim
to naujų labdarybės organiza
cijų aplikacijos karteriams bu
vo atmestos. 89 nuoš. tų naujų 
labdarybės organizacijų buvo 
susikurusių Cook kauntėj, dau
giausiai, žinoma, Chicagoj.

t ■> X * ' . ir; 1 \ S
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dėl ’atogumo Saužudystės Lietuvoje

Vartokit Rapid Transit Linijas
“L” visuomet yra apšildyti vie- 
nuodai, maloni temperatūra. 
Durys visuomet laikomos užda
rytos tarpe stočių šaltame ore. 
Nėra nuolatinio traukimo oro 
kuris Šaldytų jūsų kojas ir lak
stytų vėjai apie jūsų kaklą. 
Nėra pavojaus pagauti slogas 
ant “L” kuomet važiuojate į 
darbą arba dėl pirkinių. Apšil
dytos stotys ir greiti parankus 
traukiniai yra jūsų apsaugoji
mui.
“L” Chicagos yra atsakančiau- 
si transpoi tacija ir neaprula?- 
žiuotas “L” Pasas nužemina va
žinėjimo kainas.

4* Keliaukit taip tankiai 
ir taip toli kiek norit į 
savaitę tiktai už

$1.25
Pirkite “L” Pasą —. 

| jus arba jūsų šeimyna 
gali jį vartoti bile ka
da ir bile kur. važiuo
jant. Matysit, kiek su
mažins jūsų važinėji
mo išlaidas į darbą ir 
vakarais.•4 J . t , , •

Chicago-Evaneton
Nijes Center Pasas $2 

Bile kokioje “L”
* Stotyje

CHICAGO R A PI D TRANSIT

Rusiškos ir Turkiškos Vanos ų

$514-16 Rooscvelt Rd. 
Arti St. Louia Avė. 

OIICAGO, ILL.

DR. A. WARCHALOWSKI
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilvvauKce Avė.
Ant Xclowskio ap,tiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

t ----- - ’

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstairto lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
5969— Augeniįai Gaučaitei 
5434—Onai Jučaitei
5436— Niceforui Visgintui 
5431—Marijonai Truškienęi 
5441—Petrui Mačiukui 
5448—Ignui Šimkui
5462—Michalinai Koželienei 
5972—Stanislovai Bieniušaitei 
5430—Petrui Matuzevičiui
5437— Pranui Kaniušiui
5438— Augustui Mekšėnui 
5444—Antaninai Birsenienei 
5956—Vincui Armanavičiui 
5960—Mataušui Kunevičiui 
5965—Adomui Liepai
5970— Antaninai Jasulaitei 

11865 - Antanui Zavackui 
21585—Marijonai Mauriciunei
5428—Petrui Endreikiui 

11855—Juozapui Kiržgalviui 
11856— Onai Karčauskaitel 
11858—Acentai Kasparavičienei 
11860—Antanui A. Kasiuliai 
11862—Pranciškai Aleliunienei

5452—Juozapui Bielic
2158*1—Jonui Juozo Šimkūnui 
21588—Onai Paulaitienei 
11854—Domicėlei Pocius 
21583—Rozalijai Milašauskienei 
21576—Elzbietai Jačunskienei 
5951- Onai Ascilienei
J419 —Brcuisiavui Jokūbaičiui

5959—Juozapui Rukšėnui 
5427—Andriejui Bikmanui 
5961—Juozapui Liepai
5425— Onai' Vilčauskienei 
5952—Onai Kasiulienei

21577 Stefanijai Papendick.
5433—Barborai Spingienei 
5450—Kastei Bitinaitei 
5961—Tadaušui Šepkai 
5966—Izidoriui Šidlauskui 

į 21579—Motiejui Kvetkauskui 
21580—Juzei Monkevičienei

5453—Kaziui Jankauskui
5426— Jonui Petraičiui 
5439—Justui Skokauskienei

22500—Barborai Benetienei 
22502—Antanui Visgirdui 
12239—Juozapui Umantui 
22505—Teosei Pilipauskaitei 
22507—Onai Putnevičienei 
22508—Pranui Drungilui 
-2509—Teklei Rumolaitienei 
22510—Juzefai Juozaitienei 
22511- Marijonai Venikienei
22513 Vincentui Jonikui
22514 Vincentui Vaitkevičiui
22515 Longinui Zaikauskui 
^2510 - Kazimierui Martišiui
22517 Mikui Špelveriui
22518 Agotai Rudienei 
22519—J Ulijonai Paulauski t nei 
22521 ---Dominikai Plauškai

KAUNAS. Paskutiniuoju 
metu, tur būti, dėl pablog-ejusios 
krašto padėties, o svarbiausia iš 
priežasties moralinio žmonių su
gedimo, Lietuvoje labai padau
gėjo visokios rųšies saužudys
tės, kokių iki šiol tiek daug ne
buvo. Dabar kur tik nepasi
suksi, visur tik ir tegirdėt pasa
kojimai: ten ir ten nusinuodijo 
panelė, pasikorė arba nusišovė 
vyriškis ir t. p.

Tokių saužudysčių dabartiniu 
metu ypatingai nemažai atsitiko 
musų sostinėje Kaune^ Po Ka
lėdų švenčių koleto dienų bėgy
je nesinuodijo dvi panelės, pa
sikorė policistas — raštininkas, 
ir be to buvo pasikėsinimų nusi
žudyti. Gi Trijų Karalių ryto 7 
vai. 6 sausio, Valstybės Teatro 
sodnelyje palaipinėje (budelėje) 
skustuvu pasipiovė jaunas pilie
tis Albinas Balčiūnas, kilimu 
Kupiškio valsčiuje. Matant mi
nėtąjį nusižudėlį į žiūrėtojų 
akis metėsi pasibaisėtinas vaiz
das. Su perplauta gerkle, pas
kendęs kraujo klane, gulėjo vy
riškio lavonas, prie jo kojų kru
vinas skustuvas, o kiek nuoša
liau krauju aptaškyta lazda.

Apžiūrint nusižudėlio lavoną, 
I jo kišeniuje rasta 5 litai su cen
tais pinigų ir keli laiškai, iš ku
rių buvo aišku, jog nelaiminga
sis patsai save pasipiovė. “Kau- 

I no Naujienos” atspausdino nu
sižudėlio Balčiūno nekuriu laiš
kų tkstus, kurių turinys yra se
kantis. Pirmam laiške, 5 sau
sio, parašyta tik tai, kad^ “ga
linga mirtis jau užviešpatavo 
mano sielą. Ji jau slankioja ap
link mane...” Šis laiškas nu
trauktas, o kitas rašytas jau 
sausio 6 d., reiškia, tą patį mir
ties rytą, ir jame apsakoma, 
kaip tėvui mirus jis vargingai 

I gyveno, kaip buvo “iš inažens 
I priverstas bandą ganyti”, kaip 
jis važinėjo po Ameriką, kaip 

I ten laimės nerado, grįžęs tarna
vo pas kažkokį malūnininką 
Klyvj Pakrojaus valsčiuje, kaip 
tas už 18 kažkokių avių neuž
mokėjo, kurias kirpti jis buvęs 

I priverstas ir kaip visą laiką jį 
sekė mirtis nei žingsnio neatsto
dama, “kaip meili panelė” gre- 
tindamosi. Jis tą mirtį varęs 
>nlin, kovojęs*su ja, bet galų ga
le turįs pasiduoti. Trečiam laiš
ke, jau prieš pat mirti rašytam 
ir vos išskaitomam, pasisako 
nesąs niekam nė cento skolin
gas, o tuo tarpu jis nei iš vieno 
negalįs nieko gauti, kas jam 
skolingi, nes visi sakęsi neturį. 
Taip pat pasisako turįs Ameri
koj pas vieną -žmogų 400 dole
rių, tų pinigų raštas “iš 20 metų 

I 15 aprilio” esąs Užsienių Reika
lų Ministerijoje Lietuvoje jis 
paliekąs 3 brolius irgi neturtin
gus, jei būsią galima išgauti 
tuos pinigus, jis prašo pasiųsti 
Povyhii Balčiūnui, Kupiškio 
valsčium

Laiškas baigiamas: “Sudiev 
Lietuvos valdžia, Sudiev karžy
giams, kurie kariavo už laisvę 
Lietuvos. Reikėtų kovą dar lai
mėti, kad Vilnius musų pasilik
tų, o ne lenkai despotai turėtų. 
Sudiev sostinei Kaunui su savo 
priemiesčiais. Susiev pasaulio 
margumynai... Jau mirtis prie 
manęs artinasi... o aš gyventi 
nebenoriu. Sudiev, sudiev, su
diev! — Balčiūnas”.

Tai tokios tokelės dedasi mu
sų nepriklausomoje Lietuvėlėje.

— Lietuvos darbininkas.PRAKALBOS
Temoje:

SAUGOKITĖS NUO 
NETIKRŲ PRA

NAŠŲ!

Panedely, Vasario 1,1926 
LIETUVIŲ 

LIUOSYBĖS SVET., 
C1CKUO, il.U

Pradžia lygiai nuo 7:45 vai. vakare 
Kviečiam visus įdomaujančius tais 

dalykai#. / ,
įžanga liuosa, norą kolektų

T. B. S. S.
%

ė

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

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

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:
i ’

Vardas ir pavardė---------------------------------- ---------------------------------------------- -

Katinas .................................................. - - Valsčius .................   -—
i

Paštas ...................................... -................ Apskritis ............................................ .......

Pinigų prisiunčia $..................... turi gaut Lietuvoj litais .._.....................- (jei nori
* * . • . ' ’ .

doleriais parašyk doleriais vieton litų. • z

Siuntėjo parašas .............. ............................ ............................................-............................................................ v-

Adresas ................... -.............-...........-................................  -..................... —

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
• I . * ■

I

!

Paštu Telegramų
ftl) litų  ............ $5.75 ........................ $0.25

ihD litu 10 75 11.25

..................... ......... .
Paštu 'Telegramą

600 litų ........................ $62.00 ......................... +62.50
700 litų ...........  72.25 ................-....... 72.75

2B0 litų ....................... 21.00   21,50/
litų ........................ «1.25 ........................ 31.75

400 litų .......u............... '41.50 ............... ......... 42.00
800 litų .............   51.75 ........................  52.25

800 litų ........................ 82.60   83.00
000 litų ........................ 92.75   98.25

1000 litų ........................  108.00     103.50
5000 litų ...................... 514.01..........................  514.50

-....Į. ■■

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie koLios dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chica«ro. Illinois

• ’ I ' ,, 1.. . '.X . a , _■

Garsinkitės NAUJIENOSE

ANT JUSĮJ LOTO
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bun<*aJow už 
$4950

$500 j mokėti kitus po $50 j mėnesį 
2 fintų namas apšildomas garu 

$10,000
$1000 įmokėti, kitus kaip rendą. 

Viską padarykime naujausios 
mados

Polley Construction 
Company 

4421 Irving Park Blvd. 
Tel, Paiieade 2977

Tel. Armitage 2822

■ UR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS
* 1145 Milwaukee Avė.
i •

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

ČMade by
Lambert Phartnac.1 Co., Saint Lou£ U. S. A.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr

Klausyk ir Tėmyk 
0 fotam

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

Darykit tai *ir Jus
štai kiek kuponų gausit r t 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
! paštu naują skaitytoją:

Už mętus ....... 150 kuponų
Už pusę metų f...... 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
i xxxxxx xx xx xxx^xraxj^x^į
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Seimininkėms Patarimai turi

nesMUSŲ MOTERIMS
Veda Dora IVilkienė—■■■■■ ■

KĄ IR KAIP VIRTI Sūrio Biskvitai

akytas, dirvožemio vanduo 
stovėti ne aukščiau, kaip 
metro po žemės paviršiaus, 
šiaip gali atsirasti troboje 
ginęs.

Statomoji medžiaga turi 
ti oro pereinama ir mažai
mą topraleidžianti. Labiausiai 
oro pereinamos medžiagos ma
žiausiai praleidžia šilimą. Ge
riausiai orą praleidžia kalkinis

Daržovių sriuba

12 puoduko 
^kų

1 2, puoduko 
kų.

1 2 puoduko
1 •_* svogūno,

supjaustytu gru-

supiaustytų mor

gu piaust

1 puoduką bulvių
1 kvorta vandens
2 šaukštu diuskos.
Pakepink daržoves svieste: 

sudėk daržoves •puodai) su van
deniu ir virk pakol daržovės 
suminkšti

Indijoniškas Pudingas

1 i puoduko įornų,miltų
2 šaukštu cukraus‘
I X šaukštuko sumalto

kat-

im

3 puodukai pieno.
1 šaukštą “molassvs” s
Vį puodukoj razinkų
*2 puoduko figų, ir supjaus

tytų obudliu.
Sudėk miltus išsviestuotan 

puodaų, išvirink pusę pieno ii 
užpilk ant miltų, maišyk. Su
dėk prieskonius ir vaikius. Su
pilk likusį pieną. Virk nekarš- 

^tame pečiuje apie 2 va
Maišyk per tą laiką 3-1 I 
Nedek imbiero jeigu ne

Riešutų duona 
sveika 'vaikam->

1 j iki 3 1 puoduko 
’» puodukai miltų 
i šaukštukai bakinj 

1 šaukštuka druskos

nori.

2 puoduku miltų
1 šaukštukai biking powder 
*2 šaukštuką druskos
2 šaukštu sviesto bii taukų
3 I puoduko pieno
Sumaišyk, persijok baking 

povvdor, druską-ir miltus. Pri
dėk pieną, sviestą, padaryk 
tešlą, iškočiok [Ą, colio storumo, 
apibarstyk tarkuotu suriu 
(American ar kitu kokiu); su
vyniok tešlą j trubelę, supjau
styk į % colio šmotukus, su
dek ąnt išsviestuotos blėties, 
ta puse žemyn, kuri atpiauta:, 
kepk karštame pečiuje 15—20 
minutu. A

Sunshine pyragas

7 kiaušinio baltiniai.
5 kiaušinio tryniai
1/j. šaukštuko “cream ta r-

tar
1 S šaukštuko druskos
1 puodukas cukraus
1 šaukštukas vanillos
2/8 ’ podūko ' miltų ,
Plak trynius pakol sutirštės 

kartu su cukrum, bet tik pusę 
cukraus; išplak baltimus atski
rai ir 
cukrų o

dėk po truputi likusį 
ir creain of tarta r 
Išlepgvo pilk perkoštus 
prie tryniu pamainyda- 
suplaktais kiaušinio bal- 
Paskui viską suplak.

Visi žmones gyvena savo at- Į 
kiruote namuose. Daugumai 
lenką samdyti butą sulig savo 
išgalės arba pasitenkinti tokiu 
butu, kokiame gyventi, juos pri
verčia pačios gyvenimo aplin
kybės. Kadangi didelį gyveni- !akmuo ir kaiks, kurias varto
mo dalį turime praleisti savo ja atskiriems akmenims arba 
kambaryje, tat imdami sau bu-1 plytom tarp savęs sujungti, 
tą, tyrime atsjdėję apžiūrėti ir Menkiau oras eina per gerai 
pagalvoti, ar jis mums tinka i išdegtą plytą, dar mejiklau per 
ir ar atatinka visiems higienos granitą, marmurą. 'Mažiausiai 
reikalams ir patogumams. Jei 'šilimos praleidžia medis, o pas- 
galima, reikia vengti buto arti||<ui plytos ir kalkių' akmuo, 
kapų, dirbtuvių ir. siaurose j Kol medžiagos tarpeliuose 
gatvėse ar šiaip 
vietose.
pirmiausia ima gausti, kur 
daug žmonių gyvena, nešvariuo 
se, drėgnuose, tamsiuose, ne- j 
vėdintuose butuose. Iš čia greit 
pareina į kitus to kvartalo bu-' 
tus.

bu- 
aili-

mei ar kitai medžiagai, šilima 
lengvai pereina. Namai reikia 
statyti ant pamato, 
praleidžia drėgmės: 
pamatui medžiaga 
akmuo, betonas ir 
cementu.

kurs ne- 
geriausia

— kietas 
plytos su

Nuomojant’ butą, reikia veng
ti naujų butų, mūriniuose na
muose, nes toki kambariai daž
nai esti drėgti. Reikia kreipti 
dėmesį ir į kiemo ir laiptų šva
rą. Taip pat reikia žiūrėti, 
kad langai nebūti/ į sąšlavyną.

Prieš darant šutantį 
gerai apžiūrėti butas 
kūrenas pečiai 
rios jų

reikia 
ar gerai 

ar sveikos įvai- 
dalys, langai durų už-

kabliukai ir kiti įtaisy-
nepatogiose |yra oro, lol ji nepraleidžia šill-

Visokios epidemijos mos; patekus į tarpelius drėg-; patekus j tarpelius drėg-
mai.

(Bus daugiau)

Lietuviai Advokatai
Arli dirbtuvių oras nuolat1 

padūmavęs, netyras, nesveikas. l
Renkant namams statyti 

vietų, reikia pažvelgti tiek j j 
apylinkės, tiek ir į dirVbžemio, 
ypatybe®. Patogiausia namams 
stalyti vieta yra ta, kur daug 
augalų ir kur pakankamai van
dens. Gyvenamieji namai turi 
būt F prieinami saulės spindti-i 
liams. Todėl trobas statyti 
geriausia atkreiptas Į pietus, 
arba į pietų vakarus. Jei yra 
arti upė arba ežeras, — pato
gu vandens gauti. Arti pelkių 
gyventi nesveika. Netinka tro
boms statyti žemi, lenkvai van
dens užliejami upių ar ežerų 
krantai. Dirvožemis, kur yra 
statoma troba, turi kuo ma-

Z

miltus 
m a su 
timais.
Kepk pečiuje apie 40—60 mi-'žiausia turėti organinių medžią.
nutų. gų. Jis turi būti sausas ir

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 11 

Tel: Central 4411. Vai. nuo
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1<3a9

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v.
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

11-|2 
9-4

kiek-

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. IState St. Room 844 

Tef. State 3225
ValandnM nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 13X0 
Telepbone Dearhorn 8946 

Vakarais 2151 W. g2 St. nuo 7 iki
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Kepublic 9600

y

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

kamnag 31 ral.

Telefonabi

Tel. Boulevard 0587

i

4.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chlca 

arti 31 st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. I>rexel 9191

Dr. A A. Roth

DR. F. A. DULAK
Specialistus Gydyme

Akių. Ausų. Nosies ir Gerkite
Ofisas: 1053 

k am p. Noble St.
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak.

Nedėlioj 10 iki "
Rezidencija: 2950

Tel. Belmoiit 5217.

Milwaukee Arenu® 
Tei. Armitage 0664.

12 dieną. 
Logan Blvd.

Mis. MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St
TeL Yards 1U9 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanljos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei
kaluose mote
rimis ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa
geltą.

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

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAMS
A K USER K A 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 

kai moterims 
merginoms. 
3113 S<xtii 
Halittod f

Kreivos 
akys

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. '•Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

DR. CHARLES SEGAL
* Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 Ubo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriokų ir 
Vaikų ligų.

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

\ dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

^DR. HERZMAN-**

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. JJoulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Gerai lietuviams žinomas per Ii 
metų kaipo patyręs gydytoja®, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniniai li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St„ netoli Morgan St.

VAIjANDOS: Nuo 10—12 plotą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

I Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drezel 0959 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.
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.

11 " -i - ■ -------- •V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas •

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

Telepfaone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Z

Py ragaišiai

z

'yragaišiai No.

*yražaičiai No. 1.

Graži, madui, smarki

kų riešutų.
1 kiaušinis
1*2 puodukas pieno
Sumaišyk ir persijok sausus 

pridėčkus. Sumaišyk *• pieną 
išplaktu kiaušiniu, paskui k 
tu sumaišyk ir gerai išplak, i 
dėk'riešutus, supilk į ištaukuo- 
tą indą ir kepk neperkaistame 
pečiuje viena valanda.

Kiekviena porcija ‘ sudarv 
2 tuzino pyragaičių.

Trupus, bet stovėdami 
minkštas.

3%—4 puodukų miltų
3 šaukštukai' baking pow 
Vj šaukštuko druskos 
l1.2 puoduko cukraus 
1 o puoduko sviesto 
1 ar 2 kiaušiniai 
1/1 puoduko miltų 
1 šaukštuką vanell.os

kito.

Trupus ir stovėdami nesumin-

1 juodukų miltų 
baking powdei 
druskos 

cukraus 
sviesto ,

cuk- 
išplaktup

> 38/
3 šaukštukai 
V.-j šaukštuko 
11 o puoduko 
3/4. puoduko
l/t puoduko pieno 
2—3 kiaušiniai 
1 šaukštukas vanillos 
Gerai ištrink sviestą su 

rum; sudėk gerai
kiaušinius ir vėl išplak. Sumai
šyk sausus -pridėčkus ir persi
jok keletą kartų. Sudėk vanil* 
lą arba kokį kitą ekstraktą 
dėl geresnip skonio. Pilk pieną 
ir sumaišytus persijotus miltus 
pamainydama. Iškočiok ant iš- 
miltuotos lentos ir išpjauk py
ragaičius su tam tikru prietai
su. Kepk karštame pečiuje ke; 
lelą minutų.

No. 2596 
suknia. Galima pasisiūdinti iš juo
dos materijos su margom ranko
vėm. Išsiuvinėti pačiai arba margais 
Ailko nupirkti.

Sukirptos mieros 16 metų, 36 ir 
41 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3% vardų 40 colių materijos ir 

yardo 40 colių skirtingos margos 
materijos rankoms.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
Srzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

škiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

No. 2597 Maloni suknia. Dabar 
visos panelės ir moteris tokias dė
vi. Ją galima pasiūdinti iš dviejų 
rųšių ir spalvų materijų.

Sukirptus mieros 16 metų, ir 36 
iki 44 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia S'/j yardo 40 colių materi
jos*

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

'Naujienų: Pattem DepL, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, IU.

Bohemian Type.

MALT and HOPd tombined

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Lėavitt St, 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
1 ADVOKATAS

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedilio ir 

Pitnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namu Tel.: Hyde Park 8895

A. L. DAVINIUS, M. D.
4643 So. Miėhigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
A. E. STASULANI 

advokatas 
77 W. VVashington St. Room 911 

Tel. Central 6200 
Cicero Ketvergo vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885

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

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

I • »

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto- ” 

tj, arl>a savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

A t kirpk čia

Ofiso Telephonaa — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tol. — I.afayette 5793 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 9 — 12 ryto. 7 — 9 vakare. 
Nedėlioj 10 —- 12 ryto. Pirmadieniais 

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

Rezidencija — 4449 So. Califurnia Avė.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30- 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avė., Room 209

Kampas Ndrth Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.

8421 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

v ' ......———

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

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

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

Kasdien

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx::: 
N M M M 
M 
M 
M 
M M 
M

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė.
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare.

M 
M 
M 
N

m nuo ju ryto iki y vai. vaKare. n 3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomi* nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Jei abejoji akimis, pasiteitaak 
Dr.A JI. BLUMENTHAL 

Optometrfat
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av, 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

i DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampa* Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 ▼.

*

Data: Vasaris 1, 1926

(Vardai ir pavarde)

Garsinkitės Naujienose

VVENNERSTEN’5

'NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, IU. 
čia įdedu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzdį No.....- ~T~
idleros--------------------per krutinę

M

NAUJIENOS Pattem Dept,
1739 3.' Halsted St., Chicagp, III.
Čia Įdedu 15 centų ir prašau at

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

(Vardas ir pavardė)

(Adreaas)

(Miaata* Ir vali t.)
ir vaht.)

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res^ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 ild 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St 
Chicago, IU,

DR. J. C. HILL 
1801 Blue Island Avenue 

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan
dos nuo 3 iki 8 vakare. Panedėiy 
ir pėtnyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel^ ęanal 4443.

Butkus Undertaking
('o., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chicago, IH

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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ūžsimokSjtmo kaina:
Chicagoje — paštu> *

Metams ....... .................... „.....
Pusei metų----------------------
Trims minėsiant ________
IMeru mtaesiama

$8.00
4.00
2.10
1.68

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
•ekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas) RooBerelt 8590.

Chieagoje per ueilotojuii
Viena .kopija . ..............-------------  ®c
Savaitei -------- ------- ---- .....------  18c
Minėsiu! . ....................................— 78c

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoje, 
pafttu:

Metama .....!................................. 17.00
Pusei metų ................................  8.50
Trims- mJnesiama ......  1.75
Dviem mėneaiam .. ......................  1.25
Vienam mėnesiui 

t , 
Lietuvon ir kitur uisienluoae: 

(Atpiginta)
Metama .............................. ... .
Pusei metų ......  .'..........- 4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia aiųati palto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

še tiesą. Patys Lietuvos klerikalizmo šulai yra priversti 
tatai pripažinti!

Bet reikia pasakyti, kad Kemėšiai su Bučiais to pik
to, apie kurį jie dabar išdrįso prabilti katalikų kongrese, 
— nepašalins. Kaip pasaulis stovi, dar nebuvo atsitikimo, 
kad pamokslai pataisytų netikusią valdžią. Tokia valdžia 
turi būt pakeista. Kol klerikalizmas Lietuvą valdys,- tol 
Lietuva nesusilauks gero.

' Kunigas

Ekonominė Lietuvos Padėtis
KEMĖŠIS IR BUČYS SMERKIA LIETUVOS 

. VALDOVŲ POLITIKĄ

NESĄŽININGUMAS CENTRALINĖJE VALDŽIOJE

KATALIKŲ APSILEIDIMAS ŠVIETIMO IR 
KULTŪROS DARBE

ta u !• ..
NEPATEISINAMI LAISVĖS VARŽYMAI

Gudresnieji Lietuvos kunigai jau ima. atsikvošėti ir 
kritingai žiūrėti į savo brolių dvasioje darbus. Tų kuni
gų balsas gana rūsčiai praskambėjo nesenai įvykusiame 
katalikų veikimo centro kongrese.

“Liet. Žinios”, aprašydamos šitą kongresą, smulkiai 
paduoda turinį paskaitų, kurias tenai laikė kum F. Ke
mėšis ir kun. Pr. Bučys — abudu gerai pažįstami ameri
kiečiams ir abudu dabar su “profesorių” titulais. Kaip 
vienas, taip ir antras jų griežtai ir aštriai kritikavo kle
rikalų politiką ir tos politikos vadus. Kun. Kemėšis vie
tomis vartojo taip šiurkščius žodžius, kad kongreso pre
zidiumas, netekęs kantrybės, ėmė jį barti. O kun. Bučys, 
paminėjęs visą eilę blogybių, išbujojusių “krikščioniško-1 
je” Lietuvoje, su desperacija pareiškė: / V

“Daug kas daroma su aukštesniųjų žinia. Turiu 
faktų ir faktų, kad musų centralinėje valdžioje reiš
kiasi nesąžiningumas, bet graudu man juos čia mi
nėti, ir aš neminėsiu”.
Niekas nepasakys, kad Kemėšis su Bučiu esą plačių 

pažvalgų žmonės. Juodu yra užkietėję ir subum
bėję klerikalizmo apaštalai, ir Amerikos lietuviai turėjo 
progos patirti, Icaip to savo klerikalizmo labui juodu ne
sidrovėdavo, santykiuose su priešingos nuomonės atsto
vais, net sutrempti paprasto žmoniškumo reikalavimus. 
Jeigu juodu ryžosi viešam katalikų darbuotojų susirin
kime šitaip prabilti, tai, matyt, ne iš gero!'

iLietuvos klerikalai savo ben
drąja politika taip atestuoja 
Lietuvą, kad šiandien užsie
niuose apie ją manoma taip, 
kaip savo laiku mes vaizdavo- 
įnės sau Albaniją arba Afrikos 
Niam-Niam šalį. Tik supras
kite, ar yra girfiirios kultūrin
goj šalyj “elektros mašinėlės” 
tardymams politinėj policijoj 

[(Vilkaviškis, Šiauliai) ? Ar yra 
galimi policininkai Paruliui, 
Bielskiui (Šiauliuose) ‘ kurių 
darbai prašoka viską iki šiam 
laikui girdėtą?...

Pernai sausio m. 19 d. ties 
Kauno Rotuže susirinko bedar
biai nuo viešųjų darbų lygtis 
dėl didesnės algos su darbdaviu 
—miesto valdyba, ir štai į ra
miai laukusią minią šoka rai
tosios policijos būrys, vedamus 
jos vado Labučio (to paties, 
kurs birželio m. 20 d. su poli
cijos buriu įrioglino į Seimo mo daugumos Tamošius, finan- 
posėdžių salę) ir', nedaug lau-lsų ministeris pasileido į 
kus, pasigirsta šuVių salva! Re
zultate keli sunkiai i 
Visais šitais klausimais kelta 
s.-d. frakcijos interpeliacijos, 
bet jos be žodžio ir kalbos iš 
valdžios ir Seimo daugumos at
stovų pusės vien lik rankų pa
kėlimu atmestos. Seimo' daugu
ma, valdžia ir pagaliau šeimas

šitų produktų shvartojimas esąs 
tik vienais metais pakilęs nuo 
50 iki 300% ir todėl krašto eko
nomika esanti tvarkoje. Kad 
sudaryti didesnio įspūdžio, mi- 
nisberis pasakė: “Kas Vokieti
jai alus, Anglijai anglis, Fran- 
cijai vynas, tas mums—drus
ka!” Tik pamiršo musų finan- 
sistas ir ekonomistas, kad Vo
kietija, Anglija ir Franci ja ne
vi'n tik suvartoja minėtus pro
duktus, bet juos ir RAMINA 
pas save namie
TUOJA tuos savo charakterin
gus gaminius į kitas šalis. Pas 
mus gi Lietuvoje druska, ku
rios įsivežama labai daug iš 
užsienių, nėra gaminama vieto
je, ir todėl mums nei druska, 
nei žibalas ir jų suvartojimas 
negali būti pavyzdžiu Lietuvos 
ekonomikai paremti.

Kad dar daugiau įtikinti sei-

ir EKSPOR-

Lietuvos derliaus įvertinimą 
sužeisti.Į Anot to įvertinimo, Lietuvos 

1924 metų tarpui bu- 
sekančiu grynu pertek-

derlius 
vęs su
liumi:

Kurt.- F. Kemėšis pažymėjo tą faktą, Kad Lietuvos 
kunigai, besiskverbdami į politiką, užmiršo savo dvasi
nes pareigas; kad katalikų vadai, begaudydami šiltas vie
tas valstybėje, visai apleido kultūros daj’bą visuomenėje, 
taip kad tame darbe dabar vadovauja “bedieviai” ir so
cialistai. Anot tėvo Fabijono, katalikai ėjnėsi darbo ne 
nuo to galo: ažuot pirma patiesus tvirtą pamatą ir pasta
čius sienas trobai, jie pradėjo darbą nuo stogo, 
tas” tai masių švietimas, 
gas” — valdžia.

Tuo gi tarpu “bedieviai” dirbę išmintingiau: jie “pa
dėjo jau tvirtus pagrindus naujam savo namui, skleisda
mi šviesą ir kultūrindami minias, liaudį per Šiaulių ‘Kul
tūrą’ ”. Jie, gird?, “išvedė ir sienas, turėdami savo ran
kose koperaciją. Ateis laikas, kad jie ir stogą dengs”.

/ * I

“Pama-
“sienos — kooperacija, o “sto

^Kritikuodamas atskirus krikščionių bloko valdžios 
darbus, kun; Kemėšis ypatingai nupeikė ją už piliečių 
laisvės varžymą. Jisai pareiškė:

“Štai, kad ir varžantieji laisvę įstatymai yra nenor
malus musų vyresnybės reiškinys ir labai nesveikas 
patiems katalikams. Čia pareiškiama liaudžiai nepa-?. 
sitikėjimas, kuris mus išrinko. Mano supratimu spau
dos taip nereikėtų varžyti”.

• / • • \ 
Po to, kai kun. Reinys (profesorius ir užsienio reika

lus ministeris) mėgino atremti Kemešio priekaištus val
džiai, įrodinėdamas’, kad be laistės varžymo, esą, negali
ma apseiti, nes “bedieviai” griaują vyriausybę, prof. Ke? 
mėšis atsakė šitaip:

“Aš tik nušviečiau kas yra. Sukiršinom prieš sa
ve visuomenę, naikindami ‘bedievius’ mokytojus. Var
žome, persekiojame spaudą. Už nekalčiausias kari
katūras sodiname į kalėjimus. Kodėl Amerikoj tas 
nedaloma? Ten užmauna prezidento/galvą ant paga-1 
lio, išjuokia visaip, bet už karikatūras bausti negir
dėtas dalykas. Toks musų elgesys suvedė visą opozi
ciją į vienumą. Ir reikia pasakyti, kad spaudą varžy
ti mums nesiseka”.

• į ' i ' r
——---- X ~ - ------ ------

Amerikos lietuvių visuomenė dabar mato, kad “Nau
jienos” ir kiti laikraščiai, kurie smerkė Lietuvos klerika
lų smurtą ir kėlė aikštėn nešvarius tų gaivalų darbus, ra-

Nekaip senai seimo atstovus 
lenkas Budzinskas išdemonstra- 
vo seime tardymo pasekmes 
(kruviną tardomojo nosinę), bei 
čionai klerikalai parodė nors 
didelio išgąsčio, sakydami, £ad 
visa tai blogai įvertinsiąs už
sienis. Reiškia savus žmones 
galima visaip engti ir iš jų ty
čiotis, by tik apie tai nežinotų 
užsienis! Vienok užsienis ži
no labai gerai, kad klerikalai, 
ne kas kitas, įvedė Lietuvoje 
Afrikos Niam-Niam tautelės pa-
pročius. Atlikę sį darbą, Lie
tuvos klerikalai savo neraliuo
tomis rankomis sugebėjo su
griauti ir kitą Lietuvos gyve
ninio sritį: privesti Lietuvą prie 
ekonominės suirutės. 1924 me
lais, anot kuniginiu ekonomis
tų žodžių, buvus “puiki”.

Lietuvos ekonominė padėtis .
Taip niAms su skaitlinėmis 

rankose kalbėjo anų laikų Fi
nansų Ministeris V. Petrulis, 
kuomet jisai ‘išėjo vystyti savo 
ekonominių perspektyvų 1925 
metams. Kad klerikalų 
tybinės galvos” seime 
galėtų suprasti skaisčią 
vos 1925 melais padėtį,
nisteris pradėjo nuo labai 'pra
šmatnių dalykų, būtent: nuo 
druskos, žibalo ir panašių daik
tų. Jis pasakė, kad Lietuvoje

“va Iš
gėriau 
ILietu- 
p. mi-

pžvalga
GANDAI APIE kRIKščlONlŲ 

FONDO DINGIMĄ

Straipsny]” “Kas naujo Lie
tuvoj”, kuris tilpo “Naujienų” 
š. m. sausio 26 d. laidoj, tarp 
ko kita sakoma, kad tarpe į- 
vaiiių kalbų apie p., Petrulio* 
žygius, esą ir tokių, kurios lie
čia visą klerikalų bloką. To as
mens vardu, būtent, buvęs su
dėtas užsienio bankuose* kleri- 
kal4 rinkimų į Seimą fondas, 
sumoje, 5 mililtnų litų, šituos 
pinigus p. Petrulis atsisakąs 
partijai grąžinti.

Iš straipsnio autoriaus te- 
čiaus dabai’ gavome pranešimą, 
kad tie gandai apie krikščionių 
bloko fondo dingimą esą ne
patikrinti ir [). Petrulio vardas 
esąs -be reikalo jungiamas su 
tuo fondu.

rugių .... . 
miežių .... v • •žirnių ........
avižų .........
bulvių........
sėmenų .... 
linų pluošto

72.400
52.209
23.800
35.400

105.400
28.2(M)
25.100

tonų

nu- 
my- 
ma- 
sei- 
ne- 
ku-

ir
musų gyr 

Jau tuomet 
NEDERLIŲ

Viso labo .... 342.500 tonų 
arba 21 milionas pūdų pertek
liaus.

Kaip matote, šitos oficialiai 
pareikštos skaitlinės turėjo 
džiuginti kiekvieną Dievą 
lintį kataliką. Džiaugsimo, 
tomai, buvo gan daug, nes 
mo dauguma jokios domės 
kreipė j opozicijos kalbas, 
rios, ypač 1925 m. biud
svarstant, buvo ir griežtos 
aiškios, įrodančios 
venimo-'smukimą. 
buvo nurodyta į 
visoj šiaurinėj ir .derlingiausioj
Lietuvos teritorijos dalyj. Be
darbe buvo pasireiškusi tiek, 
kad ir aklam buvo aišku, kad 
lai nėra paprasta Dievo baus
mė. Vienok tikėjo seimo kle
rikalai Petrulio išvedžiojimams 
ir patys nesugebėjo bęnt tru
putį rimčiau įvertinti padėtį, is 
to jus suprasite, kad šeiminiai, 
klerikalai visai nenusimano apie 
šituos dalykus. Kas kita kolio- 
ti “bedievius”, juos persekioti, 
varžyti laisves, šmeižti, meluo
ti šituose dalykuose jie visi 
geri meistrą’.

Bet eisime prie skaitlinių. 
Praėjo jnetai. Susilaukėme biu
džeto 1926 ^metams ir štai biu
džeto įžangoje randame sekan
čių žinių apie 1925 metų padė
ti. Pasirodb, kad apie “PER
TEKLIŲ” visai pamiršta. Nen- 
drasai rugių, kviečių, miežių, 
žirnių ir avižų derlius buvo 
1.095.500 tonų. Vietiniam gi 
suvartojimui reikėjo 1.111.71M) 
tonų. Tuo budu TRUKUMO 
BUTĄ 46.200 TONŲ.

Čia pat paduota faktinių ži- 
ųių, kurios patikrina šilą pa
starąją išvadą. Įvardintųjų ja
vų exportas (išvežimas) siekė 
12,900 tonų, gi tų pačių javų 
IMPŲRTAS (išvežimas) 21,267 
tonų. laigi vien tik rugių, 
kviečių, miežių, žirnių ir avižų 
bendrai įgabenta 8,367 tonai. 
Pridėjus prie šitos skaitlinės 
3,672 tonai ĮGABENTŲ bulvių, 
gausime importą iš 12,039 to
nų tų augmenų, kurie nuo am
žių charakteringi Lietuvos ukiui/

Bet yra dar vienas patikri
nimo būdas, nors tik-ką duo
tosios skaitlines taipgi* yra ofi-

cialės. šis antras patikrinimo 
būdas tai 1925 m. eksporto ir 
importo oficialus statistikos 
daviniai (žiur. “Statistikos Biu
letenis’’). Einant biuletenio ži
niomis vien tik rugių nuo sau
sio men. iki liepos m. t. y. už 
pusmetį 1925 metais įvežta J Lie
tuvon viso labo už 7.300.000 li
tų. Tuo budu aišku, kad Lie
tuvoje ^ie praėjusieji metai 
buvo gilaus krizio metai, šito 
krizio melų nemokėjo ir neno
rėjo pastebėti Lietuvą valdan
tys katalikai. Lietuva' nedidelis 
kraštas, ministerjjos turi burius 
valdininkų, bet šitokio aklo tvir
tinimo ir neįvertinimo tikros 
padėties vistik sunku buvo lauk
ti. Ministerijos džiugino kraš-

. . .  --------------------------r«—W- ■ -

to valdovus dideljais javų ‘per
teklinis” ir gražiomis perspek
tyvomis.

Savaimi kįla klausimas, ko
dėl esant tokiai padėčiai ne
atsitiko krachas. Pernai mefais 
padėtį išgelbėjo linai ir sėme
nys. Linų sėmenų eksportuo
ta 16,699 tonai ir Jinų pluošto 
13,369 tonai. Kadangi linams 
ir sėmenims buvo geros kai
nos, tai gautais pinigais šiaip- 
taip metai susibalansavo, šiaip- 
taip si<>alansavo savo pajamas 
ir atskiri ūkiai. • Už tai dabar, 
pabaiga 1925 m. ir pradžia šių 
metų yra labai sunki.

Sekantį kartą pakalbėsime 
apie 'kitus ekonominio krizio 
reiškinius Lietuvoje.

Pirmadienis, Vas. 1! d., 192(5

Chicagos Lietuvoj
Rašo A< Vanagaitis
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(Tęsinys)

—Pagrok tą.. . “parpiilčiau, 
lig meilužė pabučiuos”. Pądai- 
navom, pakrapštėm pakaušius, 
aplafslėm “smutką”, giliai at
sidusę, pažiūrėję viens kitam i 
kairę akį, nutarėm tylėti. Mu
dviejų akys ieškojo akies, aVu- 
tės, akelės, akelytės, akeliukės, 
akelaitės, akutukės, akutaitės, 
akelės, akelėlytės, akeleliukės, 
akeliulaitės, akelylėčiukes... bet 
nei jis, nei aš — nematėva tos 
išsvajotoš akytės, į kurią žmo
gus .žiūrėtum dieną, naktį ir 
vis nepakaktų...

Petras įsidėjo pypkę į kiše
nių ir užrukę cigaretą. Aš pa
rodžiau jam, kaip gražiai lubos 
“išpenėtos”. Mudviejų “palie
ka” neilgam tvėrė. Nuėjo va 
prie kitos . “smutkų” prašalin- 
tojos. Parodžiau jam, kad aš 
šiandien radau liūdną meliodi- 
ją, kurios pęr kelis metus ieš
kojau. Tai buvo “vienui vie- 

Mnas ... i
“Kaip berželis-svyrtfončlis, 
Kaip tas šaltas akmenėlis, 
Vienui vienas palikau...

Nuo manęs pabėgo žmonės — 
tebelaukiu jų malonės,< 
Jie man rankos neišties.

Aš keliausiu vienui vienas, 
Palydėjęs^jaunas dienas, 
Ir lindėsiu lig mirties.

Nėr man draugo, nėr širdelės, 
Vien tik liūdnosios godelės^ 
Jums skausmus beapsakau...

Kaip berželis-svyruon$lis, 
Kaip tas šaltas akmenėlis, 
Vienui vienas palikau...”

(V. Stonis) • •
Man paliko tie žodžiai ir ne

tikėtai parašiau meliodiją, 'tilč 
ant nelaimės, — tenoYpi. Reiks 
tur būt siųst Kiprui į Kauną, 
nes' čia — nebus'kam dainuoti.

Perdainavus-perniūniavtis tą, 
dainą, mano Petras visai nulin
do. Jis tylėjo. “Tai mano dai
na”, sako. “Ne, broli, tąi ma
no,” atsakiau jam. “Ali right!” 

jis sako, — tuparašei me
liodiją, sutvarkei tekstą, o aš 
parašysiu pianui pritarimą.

Sulygau ir abudu pasijulova 
“vienui vienas”. Jeigu kas iš 
tenorų pašvęstų laiko, tai aš 
apsiimčiau išmokinti, bet sun
ku šią gadynę rasti amatorių, 
kurie pasišvęstų dailei^ Norint 
surengti ką nors gražaus, tai 
turi išmokini, padėkot ir.. . už
mokėt. Tai t)Okia gadynė atėjo 
mokytojams, kurie tik su daile 
reikalus turi. Kas* mokina tek- 
niškąjį darbą, tas gauna gerą 
atlyginimą.

Vienas žymus Chicagos vei
kėjas išsireiškė, kad dzimdziai 
daug gražiau ir įspūdingiau pa
dainuoja paprastą dainelę, negu 
geri dainininkai kokią klasinę 
dainą. Matote, dalykas labai pa
prastas. Yra du dalykai kon
certuojant: galima dainą pa
dainuoti ir tą pačią dainą išpil
dyti. Dainavimas yra viena, o 
išpildymas, — tai kita. Labai, 
retai galima rasti artistų, ku
rie dainuodami paliktų įspūdį 
padainuotos dainos ne lik lie
tuvių tarpe, bet ir svetimtaučių. 
Toki dainininkai yra labai 
branginami, neatsižvelgiant ko
kios tautos jie butų? Imkim 
šaliapiną. Už jį dainuojančių 
geresniais balsais* rasis šimtai, 
bet kada susiduria su išpildymu 
dainos, tai visi kiti lieka užpa
kaly ir mėgždžioja šaliapįną. 
Delko ? Dėlto, kad šaliapinas yra 
dailininkas — kūrėjas dainos 
pasauly. Jam dainuojant papra
sta liaudies dainelę, “Ei, uch- 
jiem....”, rodos klausytum ir 
klausytum, Tas pats yra ir su 
Kipru, kuris galima sak/t, mo
kinys'Šaliapino. Kada Kipras 
dainuoja paprastą liaudies dai
nei?, tai. negali atsidžiaugti ja. 
Kiekvienas žodis, kiekvienas 
garsas apsuptas jausmų vibra» 
cijoms, kurios patictusįos musų 
ausies bąrabonėl|, užgauna jau
smų stygas ir kaitina šii^į...»

Kadangi ir dzimdžiui teko pa
studijuoti gerai Kiprą, prirašy
ti jam dainų, prisiklausyti jo pa
mokymų, tai todėl “Dzimdzi 
Drimdzi” įspūdingai sudainuo
davo paprastas daineles, Musų 
klasikai” pamynė po kojų liau

dies dainą ir vejasi praeitį, no
rėdami rasti ten grožio, bet ne
mokėdami ęato dainoj rast gro
žį, neranda svetur. Tokiu budu 
ir rūdija lietuvių muzika ir dai
na. Daug dainininkų, bet mažai 
išpildytoj ų, kurie savo asmeni
ne kūryba mokėtų sužavėti pub
liką. Visi vis jaučiasi “moki
niais” ir pildo mokytojų nuro
dymus, todėl nieks savarankiai 
nepasireiškia dainos Kūryboj. 
Mokytojas nuo kito išmokęs, iš
mokina kitą ir visi laikosi to, 
ką “profesorius” sakė. Būdami 
vergais vieni kitų, mes niekados 
nepasireikšime pilnoj Kūrybos 
galioj. Beždžionės buvom, bež
džionės ir liksim, jei nepaliau- 
sim beždžionavę. Savų rieišpil- 
dom, svetimų nepajėgiam net 
“sudainuoti”, tai taip ir tarnau
jam svetimiems diedams.

Kas maža supranta, tai mė
gina apsišarvuoti visokiais bu7 
dai»s, kad privertus save garbin
ti. Yra musų tarpe daug tokių 
profanų, ktirie mulkina visuo
menę ir tai bijo priešais žodį

tarti, nes gal užsigauti anas “ži
novas”.... Užsigaus, neužsigaus, 
— ta? yra asmeninis dalykas, 
bet reik tiesos žodį tarti. Vie
nas laikraštis parašė “recenzi
ją” apie “Birutės sezono atida
rymo koncertą”. Ir ką-gi? Jo
kio žodžio nebuvo rašyta apie 
koncertinės programos išpildy
mą, tik vien pyla ant manęs 
“intrigantiškas pamazgas”, no
rėdamas pabrėžti, kad Vanagai
tis nieko nežino ir nesupranta - 
ir tuom pačiu yra gudras -r 
moka išsisukinėti ... Išeina taip, 
kad tas “kritikas—recenzentas”, 
nusipirko kelias eilutes, ir “atsi
mokėjo” fhan už... Taigi už 
ką?.... Tai savos*rųšies “intri- 
gantiška recenzija”, kuri nori 
žeminti “Birutę”. Tas laikraštis 
privaliojo remti “Birutę” ir ne
stoti prieš vedėją, nes to laik
raščio skaitytojai daugumoj yra 
tos pačios “Birutės” rėmėjai. 
Kam tyčiotis iš vedėjo, kurį ta 
organizacija išsirinko sau vadu. 
Jei vedėjas neparuošė naujo 
veikalo, tai nereikia jį “mo- 
zot”.... Taip negalima! Tjjs laik
raštis turėtų atsikratyti visų 
“mandagiųjų” ir^remti savo or
ganizaciją, o ne kokią ten “biz- 
nišką" įstaigą. “Birutė” yra chi- 
cagiečių remiama dailės Organi
zacija, todėl reik pirmoj vietoj 
.save pagerbti. Nes kas savęs 
nemoka gerbti, nemokės kitiems 
pagarbą atiduoti. Vedėjas ir pa
ti organizacija gali pakęsti kri
tiką, jei ji yra bešališka ir be 
“kzukių”, t. y. rašo žinomas vi
suomenei žmogus \ir visuomenė 
jo, autoritetu remiasi, žinodama,< 
kad tas asmuo supranta muzi
ką, dainą ir vaidinimą, t. y. su
pranta dailę. Kritika yra būti
na, tik mokėkime su ja apseiti. 
Visų pirma, tai šalin slapyvar- 
dės, nes kitaip neišvengsime 
šmeižto.

Aš vėl Petrą palikąu viena. 
Prabočyk! Aš esu blogas žmo
gus, bet patikėk, kaip užsidirb
siu pinigų, tąj užpirksiu laik
raščiuose vietą, kad galėčiau 
save išgirti kaipo kilnų, dorą, 
teisingą, augjtai gerbiamą, ta
lentingą, visuomenės darbuotoją 
ir ką-tik we “genijų” su ifbply
šusiais puspadžiais, kuris atsi
raitojęs klasiškas kelnes su ap
draustom žmonom braidžiojA po 
dumblynę ir sako: “Jus pama
tysite!.... " ' . ‘

Toks maž-daug nuopelnas ty- 
linčiųjų. Ir mano Petras dirba 
žmogus darbą, o ar kas liors 
įvertina jo nuopelnus? Niekas! 
Tas žmogus siela ir kunu atsi
davęs tautiškam darbui, bet 
apie jį tyli. Kas iš Lietuvos at
važiuoja arba sugrįžta, tai tą 
remiam, o kas ilgus metus dir
ba namie, tam....- “išgraužt”.*...

Maž-daug, taip sakant, tokia 
kritika. Užteks, Petruti. Pasva- 
j<5jova truputį dviejuos, bet jau- 
čiavos “vienui vienas”....

[Pacific and Atlantic Photo]

W. K. Hale, kuris, pasak poli
cijos, ph^ayęs išžudyti indi jo
nų šeimą (Osage kauntėj, Okja- 
homoj) ir užvaldyti jos turtą, 
siekianti $2,000,000.

Iki šiol esą jau tapo nužudyta 
17 žmonių. Bert Lawson prisi
pažino, kad Hale jam žadėjęs 
$5,000 už nužudymą E. W. 
Smitho. Smith, jo iįmona indi- 
jonė ir tarnaite tapo nužudytos 
nitroglicerinu, kurį padėjo 
Lawson.>

Hale yra areštuotas ir tar
domas.

1

Gulbranae* Trade Mark 

GULBRANSEN.
Viėhatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ‘ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.
...____ —4-.y -  .......... ...........—.v •

WENNERSTEH’S
p Bohemiąn Type

MALT and HOPS Combined

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Garsinkitės Naujienose
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Vengrijos Socialdemokra 
ty Partijos Suvažiavimas CHICAGOS 

ŽINIOSPer Kalėdas Budapešte susi
rinko Vengrijos socialdemokra
tų partijos delegatai į metinį su
važiavimą. Debatai buvo ra
mus. Dalyvavo svečiai iš Vo
kietijos, Jugoslavijos ir kitų ša
lių. i

Partijos mažuma padarė įne
šimą, kad partija tartųsi tiktai 
su tomis buržuazinėmis partijo
mis, kurios pripažįsta lapkričio 
mėnesio (1918 m.) revoliucijos 
laimėjimus. Suvažiavimas bet
gi tą įnešimą atmetė, nutarda- , 
mas, kad tokie iš anksto nusta-lbizni ir i‘e prisidėjo prie 
tyti suvaržymai nereikalingi.

Vengrijos i_____________
dabar jau senai yra griežtoje 
opozicijoje valdžiai, bet pradžio- 
je po komunistų diktatūros nu-. 
vertimo centras buvo padaręs į 
sutartį su Bethleno kabinetu. 
Ta sutartis savo laiku iššaukė) 
daug aštrių ginčų partijoje ir 
ką-tik ją nesuskaldė. šiam su
važiavime vėl buvo pakeltas apie 
tai klausimas, bet tapo nutarta 
daugiaus jo nebesvarstyti. Par-i 
tija perėjo opozicijon, kaip tik-. 
tai valdžia sulaužė savo žodi ir 
ėmė persekioti darbininkų orga-; 
nizacijas. Keršydama partijai,; 
valdžia nuo to laiko pradėjo val"jdel vedimo biznio į naują na- 
toti prieš ją žiaurų terorą. Juo
dašimčiu gauja (kaip spėjama, 
su valdžios žinia) užpuolė social
demokratų oganą “Nepszava” 
ir nužudė jos redaktorių, drg.
Samogyi.

Svečiai iš Vokietijos, drg. 
Crispien, atlankęs Vengrijos so
cialdemokratų suvažiavimą, pa
gerbė nabašninką Samogyi, už
dedamas vainiką ant jo kapo.

Suvažiavimas baigėsi išrinki
mu centro komiteto. Išrinkti 
tapo visi senieji komiteto na
riai.

Naujas budinkas

statomas didelis namas. Buda- 
v : si j. M. I r\y Co., pardavė
jai plumbing ir apšlid ’mo reik
menų. Ta įstaiga į keletą metų 
tiek užaugo, kad senieji triobe- 
siai jau nebeatsako to biznio 
reikalams. Wm. Levy sako, 
kad daug lietuvių daro su jais

išauginimo biznioi. Prie geres- 
socialtlemokratai sutvarkymo biznio, sako, 

yra »<riežtoje ^uos geresnį patarnavimą savo 
kostumeriams. Esą kiekvienas 
orderis bus pristatytas j 24 va
landas po pirkimo, Kostumeriai 
neturėsią laukti,' nes visa sis- 

j tema busianti pertvarkyta, kad 
davus geresnį ir greitesnį pa

tarnavimą.
Laikinas ofisas ir krautuvė 

randasi skersai 'gatvę — 2126 
So. State St., baltame mūrinia
me 3 aukštų name.

Darbą greitai nori vesti prie 
budavojimo naujo budinko, Jie 

i sako, kad į 3 mėnesius galėtu 
I galutinai užbaigti ir persikelti

[Pacific and Atlantic Photo]
Martin Behrnfan, New Or- 

ieans miesto majoras/ numirė 
sausio 12 d., turėdamas 61 me
tus.

STANISLOVAS MAŽEIKA
Mirė Sausiu 30 dienų, 2:30 

valandą ryte, 1926 m., sulaukęs 
64 metų amžiaus; gimęs Kau
no rėd., Kauno apskr., Druska- 
vos parap., Užvalkių kaimas. 
Išgyveno Amerikoj 18 metų, 
palikdamas dideliame nuliudi- 
rhe savo mylimuosius ir mylin
čius moterį Apolonia, po tėvais 
Kiuberaitė, dvi dukteris Sofiją 
Balauskienę ir* Onų Puizienę, 
du sunu Antanų ir Jonų, sese
rį Antaniną ir gimines. Dabar 
randasi prirengtas j paskutinę 
kelionę, namuose 2321 So. Oak- 
ley Avė.

Laidotuvės jvyks Ularninke, 
Vasario 2 dienų, 8:00 vai. iš na
mų j Aušros Vartų parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Simai 
ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tol. Yds 174L

mą. _p. G

Bridgeporto lenkutis 
užmušėjas nuteistas 
14 mėty kalėjiman

Užklupo bravar^

A A
ONA EINIKiENfc

Mira Sausio 30 d., 1926 m., 
6:50 vai. ryto, 41 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno rėd., Ra
seinių apskričio, Kražių parap., 
Padvarninkų Viensiedžio kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 23 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Kazimierą, dukteris Sta
nislavą, Antaniną ir Sofiją, sū
nų Vladislovą ir vieną seserį. 
O Lietuvoje brolį ir seserį.

'Kūnas pašarvotas 2521 West 
45th PI., Telefonas I,afayette 
3858. Laidotuvės jvyks Seredo- 
je, Vasario 3 dieną iš namų 8:00 
vai. bus nulydėta j Nekalto 
Prasidėjimo P. Sv. bažnyčių, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta j 
Av. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame vinus gimi- 
nep, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę,
Vyras, Dukterys,' Sūnūs 
ir Sesuo.

x Laidotuvėms patarnauja gra
belius I. J. Zolp, Telefonas 
Blvd. 5203.

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo iigaH kraujo, Odou, Rectal, 
VenerinėM ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

aklų įtempimą, kuriaPalengvins 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
oio, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumpregystę ir
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzamin&vi&aa da
romai su elektra, parodaa&a ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1G 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Phone Bonlevard 7589

Savo Armonikas garantuojame 
ant 5 ląetų. Katalogą siunčiame 
dovanai. Taisome visokias armo
nikas už prieinamas kainas.
Write in English

760 W. Taylor St. 
Dept. A 

CHICAGO. 1LL.

R. Carbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų 

Amerikoje

KIMBALL PIJANA1
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu-

Bridgeporto jaunas lenkutis 
;nrv Petrucha, 16 m., tapo 

nuteistas 14 metų kalėjiman 
už užmušimą graiko pedlioriaus. 
Evangelos Chionis, kurį jis 
nušovė prie 35 ir Emerald gat
vių pereito lapkričio 7 d. Vals
tijos prokuroras Levy reikalavo 
jam mirties bausmės, bet jury, 
po visos nakties svarstymo, at- 

jsižvelgiant į jo jaununui, nu- 
' Ussė tik L1 metų kąlėjiman už 
žmogužudystę ■ mažiausiai gali
mą bausmę. Tečiaus jaunasis 
Pietruchą išgirdęs tokį nuo
sprendį, sušuko į jury “You 
diily bunch of rats” ir puolė 
vieną jurymaną mušti. Bet jis 
tapo nugalėtas ir išvestas į 
kalėjimą. Perėjus didžiąjAm 
pykčiui, vaikyščiąs betgi apsi
verkė. ' '

Pietruchą nors dar 
nebuvo vedėjęs kalėjime, 
jau yra pasižymėjęs 
bėmis. Jis jau vieną 
susišaudęs su kitais 
buvo kaltinamas

Užvakar prohibicijos agentai 
užklupo iPfeifer Products Co. 
bravarą prie 732 N. Leavitt 
St. Bravarąs dirbo pilnu nuojė- 
gumu iieva išdirbdamas “nir- 
birį”, bet ištikrųjų dirbo gerąjį 
alų, kurio daugelį statinių 
spėta suimti. Suimtas, taipjau 
vienas penkių tonų trokas taip
jau pilnas alaus statinių. Kiti 
devyni trokai buvo tušti. Suim
ta ir keliolika darbininkų, pa
sižymėjusių alaus šmugelnin- 
kų. Bravare rasta ir daug gin
klų. Kaip spėjama, bravaras 
priklausė Lake ir Druggan sai
kai ir duodavo jiems tiek pelno, 
kad jie galėjo gyventi kaip mi- 
lionieriai, o būdami kalėjime 
sau ir laisvę nusipirkti.

Budavos 17 mokykly
Mokyklų taryba galutinai nu

tarė šiais melais pabudavoti 17 
naujų mokyklų.

Budavojimo darbas bus tuo- 
jaus pradėtas. Tu mokyklų pa- 
buduvojimas kainuos apie $9,- 
700,000. Iš jų dvi bus vidurinės 
mokyklos, o visos kitos — pra
dinės. Kadangi pradinių moky
klų labai trūksta, tai jau pir
miau nutartas budavojimas 
“junior high schools” tapo ati
dėtas sekamiems metams.

niekad 
bet 

piktadary- 
kartą yra 
ii- taipjau 
užpuolime

Atšildžius gasą

PRANEŠIMAS

L J. ZOLP
Graborius ir Laidotuvių Vedėjas

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

Ši vieta yra viena iš gražiausių ir moderniškiausių ištaigų su 
koplyčia* dcl šermenų. Koplyčia yra dykai.

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

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

Ij J. ZOLP
Funeral Director

1650 W. 46th St. Cor. 46th & So. Paulina S’ts. 
Phone Boulevard 5203

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be
Bridge goriausio aukso. Su musų
p Įeito m galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Asfcland Avr.

k

OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino

ir

metodai

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, Slapumo, privatinės, >la» 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vilt 
ii gydomos.

Vartojami Baugiausi ir geriausiai 
žinomi

pagerintas

606

914šios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

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

NAUJIENOS
1739 Halsted St.

IIL

<r tikras Europiniu Lo- 
escide gydymas 8'No
kiama. Vienatinių tar
dymas nuo sifilio duo f 
damas ui P*
temą kainą

tiktai trumpam laikui

Taipgi kiti Reikalai ir 
Prnvos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 

. vų Lietuvoje, jei reikia padary ti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas
im k nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas gerinusiems savo daly 
ko žinovams.

DR. H. M. RObS
. Atsakantis
'Specialistas

Įsteigta 80 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina, nūs
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydtiua 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI I Spedalis cerum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavvna 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo gaivinantd 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervą 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Rors gydytas 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMU 

ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai -ra 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus r* 

gydymą. Vienatinis geriausiai įrengtai.
fisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gj- 

dytnui kambarių. Kraujo išbandymas ir U. 
boratorijos egcaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 

sveikatą ir laimę. Geriausia gydy- 
Pigiausios kainos. Greičiausias gydy- 
Ateikit iiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų grt. 
ėmimo kambarys b08.

Penktas Augštas,/Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Iki • 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
nedėliuis, seredomis ir suimtomis nuo m 
ryto iki 8 vakare.

jums 
ma». 
mae.

Neis Jorgenson, 70 
6745 Evans Avė., nuėjo 
atšildyti užšalusį gazą. 
dant pervada sprogo ir 
užsidegė, gal mirtinai apdegin
damas Jorgensoną. Atvykus ug
niagesiams sprogo cheriiikalinė 
blėkino, sunkiai 
ugniagesį Charles
42 metų, 5607 Bishop St<,

metų, 
į rusj
Bešil-
gasas

Svarbiausiais

Bridgeporto

LIETUVĄ
kada

BJLLY’SIUNCLE

teismo
13 d.

Jo reikalavimas 
svarstomas vasario

sužeisdama
Hettinger,

NAUJIENOS 
Teisių Sky rius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

PIJANĮJ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų Pinigai i

Garsinkites Naujienose

liudytojais 
prieš Pietruchą buvo du lietu- 

i'vių vaikai —- Peter Valeikis, 
10 metų ir Bernard Josaitis, 

112 metų.
Pietruchos advokatas parei

kalavo naujo bylos nagrinėji
mo, 
bus

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
B v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

i šeštadienio vakare,
'gatvės buvo pilnos žnTGnių, du 
plėšikai užpuolė Ike Bioom 
“Deanville Cafe”, 72 W. Ran- 
dolph St. ir apiplėšę kasą ir ke
letą žmonių, pabėgo su $2,200 
pinigais ir $1,000 vertės dei
mantiniu žiedu.

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduoddm pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phoue Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

Matai Kas Dedasi?
<

per
NAUJIENAS

3210 So. Halsted SL
Tel. Boulevard 9663.

r. *

jRAre-R

Gift*
“Save” reiškia gelbėti; išgel

bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų "asdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.



_ NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvių Rateliuose.
Baigė “High School"

Harrison Tech. High School 
ir kitas

Po Lindbloom High School 
gal būt daugiausia lietuvių yra 
Harrison Technical High 
School. šia mokykla dabar ir
gi baigė keli lietuviai, o keli 
baigs ateinantį pavasarį.

Harrison mokyklą, keturrių 
metų n bei na kursą baigė šie 
lietuviai — lietuvaitės (kiek 
galima spręsti iš pavardžių, 
tankiausia “suamerikonintų”, 
iškraipytų):

John Jurėną, J r.
Gelia S. Mervis,
Casimir F. Mozeikis,
John Zakes
France H. Zemgolis
Fred G. Brazda
George E. Mataika
Mane M. Urban

'*Edward J. Mutinsky.
P-lė Lrances H. Zemgolis ke

tina tuojaus stoti į kolegiją. 
Veikiausiai ir daugelis kitų 
sieksis augštesnių mokslų, bet 
apie juos mes neturime žinių. 
# Be to toje pačioje mokyklo
je baigė dviejų metų “vocatio- 
nal” kursą šie lietuviai-lietu- 
vaitės:

Joseph Lukošius

Marion E. Gorski .
Joseph i ne Jasutis
Helen Klimą
Walter Kozen
James J. Kutą.
Nemažai lietuvių yra baigų-' 

siu ir kitas vidurines mokyklas.

METROPOLITAN ” 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd SU Chicago 
Phone Cnnal 2591 

■ . i --- - ■ ................... ✓

Pranešimai PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ_ _ _ _ _ _ _ _ _ X NAMAI-2EME
Pirmadienis, Vas. 1 d., 1926

MOKYKLOS

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

-------------------—______________
—■ MIU I 4 —————I Į —■■■ ,1.1 . I ■

Tel. Lafayptte 4223 |
Plumbing, Heating 1

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuegeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. Mtb Chic.ro, <11.

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

Ką reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. , 

Chicago, III.

[Pacific and Atlantic Photo]
Mary Rinkus, kuri prieš ko

letą metų nuvyko pas James 
Pankhurst ant farmos (Amboy, 
III.) padėti jam ir tetai Louisa 
prižiūrėti farmą. Už tai ji tu
rėjo gauti $10,000 po James 
mirties. Buvo manoma kad 
Brakus yra neturtinga. Bet 
prieš Kalėdas ji numirė palikda
ma $20,000. $15,000 , tenka
Pankhurt’ui, kuris dabai1 turi 
85 m., o $5,000 motinai, kuri gy
vena Jugo-Slavijoj.

Štai Fenger High School (Ro 
selande) keturių metų abelną 
kursą baigė šie lietuviabtės:

Florence J. Rosinski, 
Krank R. Shedwill, 
Edward F. Budka.
Dviejų metų kursą toje mo

kykloje baigė;
Louise Augus,
Edward Gregitis,
Andrew Yansky.
Howen Hijęh School keturių

metų kursą baigė:
Irene Jakaitis,
Dviejų metų kursą baigė:
Josephine M. Karas, 
Seimą Jankovvski, 
Walter Romanas, 
Ix*o l'rbanowicz.
Urane Technical High School 

keturių metų abelną kursą bai
gė:

Samuel Manelis,
Nevvman M. Pilka.
Dviejų metų “junior college” 

baigė:
Martin J. Kirko.
Austin High School keturių 

metų kursą baigė:
George Trakas.
Dviejų metų kursą baigė:
Mary Dobis, * •
Stella Jasinski.

(Bus daugiau).

Bridgeportas
P-iai Domicėlei DaraČiunie- 

nei buvo surengtas “surprise 
party” paminėti jos gimimo 
dieną sausio 23 d. Vakaras bu
vo surengtas p-nių P. Grybie
nės ir M. Vilienės, p-ios Dara- 
čiunienės namuose B342 So. 
Halsted St. Skaitlingas būrys 
draugių ir draugų atsilankė ir 
suteikė p-niai Daračiunienei la
bai gražų deimantinį žiedą, ko
modą ir kitas dovanas. Asmeni
škai p-lė S. Mileraitė ir jos 
draugė Milda įteikė gražų bu
kietą gėlių. P-lė S. Tautkaitė 
gražią prakalbėję pasakė. Visi 
svečiai palinkėję p-iai Daračiu
nienei ilgiausių metų ir betink
ami ndami sulaukė net šventa
dienio ryto p. Giedraičiui be
griežiant ant smuiko. —Drauge

Viešas padėkos žodis 
pp. Žilvičiams

Labai nuošiydžiai dėkuojame 
pp. žilvičiams ir SLA. 6 apskr. 
darbuotojams, labiausia mote
rims, už labai gardžią vakarie
nę. Mes niekuomet nesitikėjo
me, kad mes busime taip priim
ti. Mes tamstų nepamiršime 
ir stengsimės atsilyginti atei
nančiame SLA. 6 apskr. suva
žiavime, kuris įvyks Indiana 
Harbor, Ind.

Dar kartą labai širdingai 
ačiū, pp. žilvičiams ir SLA. 6 
apskr. darbuotojams. Mes išal
kę tapome gana pasotinti ir 
sušalę apšildyti. Ačiū už ska
nią vakarienę ir draugišką pri
ėmimą po įvykusio 6 apskr. 
suvažiavimo sausio 24 d., Mil
dos svet. Tariu ačiū vardu vi
sų atstovų ir dalyvių.

—SLA. 6 apskr. pirm. .
P. S.. Rindokas.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

AtRakymHN: $100.00 ant Ryk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusj gyvenimą. •
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostų cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbų. Praleisdami cen
tų paskui centų, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
.šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kitk 
tie pinigai uždirbtų jums jei pildė- 
lumėt juos j banką ar spuiką?

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

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

NAUJU1 N U SPULKA,, 
1730 So. Halsted St.

Ar nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašei pus yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. | šitų Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
luitas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $0, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile-dulyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžip 12 d. š. 
m. yra priimamos ir čielos drau- [ 
gystė.s bei kliubai, kurie yra čar- ; 
Iciiuoti kaipo pašelpimai. Drau-j 
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos! 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas į 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
:<21O S. llal^tv.l S4*.. 'i'el I lot i ie v it r<l

Pavieniai nariai -—vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šilų DriUHiji) 
galite paduoti prašinu) prie bilo 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
ratikuino galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vielas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugijų— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus ;

Naujienos, 1739 So.' Halsted St., 
' arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

P-nios Onos Pocienės Koncerto 
tikietus galima gauti sekamose vie
lose:

Bridgeporte: "Aušros” knygyne, • 
3210 S. Halsted Si.

Baltutis, 9(11 XV. 33 rd St.
V. Stulpinas 3311 S. Halsted St. Į
Beelhuven Konservatorijoj, 3259

S. Halsted St.
Auditorium Tea Room, 3131-33 

S. Halsted St.
Town of Lake-: “Vyčio” Redak

cijoj, 4736 S. Wovd SI.
V. Stanick, 1543 XV. 46tb St.
18tos apiclinkė: "Naujienose” 1739, 

Halsted Str.
Dargiu lirai Estate, 726 W. 18th; 

St.
VVest Sidėj: “Draugo” Redakci

joj, 2331 S. Oakley Avė.
C. V. česnulis, 2201 W. 22nd St.
Brighton Purk: Maplevvood Phar- 

mačy, 4358 Mamplėwood Avė.
B. Andreliunas, 4414 S. Califor- 

nia Avė.
Ciccroj: Grand \Vorks Pharmacy, 

1817 XV. 1-lth St.
Ir pas “Birutės” ir "Dainos” 

chore rarius ir kitur.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės Diretkorių ir draugijų atstovų 
metinis . susirinkimas įvyks pirmadie
ny, Vasario 1 d., 8 vai, vakare, Audi
torium svetainėje, 3133 So. Halsted 
St. Gerbiami direktoriai ir draugijų 
atstovai prašomi laiku pribūti, nes 
turime daugelį svarbių reikalų dėl ap
svarstymo; taipgi bus rinkimas val
dybos 1926 metams?

Rašt. K. J. Demereckis.

Roseland. — Vasario 1 d., 7:30 
vai. vakare K. Strumilų svetainėje, 
158 E. 107 St., kampas Indiana avė.,* 
įvyks Lietuvių Darbininkų Namo į 
Bendrovės šėrininkų susirinkimas, 
.lame bus svarstoma direktorių pla
nai bendrovėj inkorporavimui, šė- 
rininkų ir šėrininkių reikalingi pa
rašai ir tikri antrašai. Todėl visi' 
šėrininkai ir šėrininkės atsilanky
kite į susirinkimų. Kurie nebusite j 
jame, nustosite teisių ant savo šė-i 
rų. Kad nereikėtų paskui gailėtis,' 
atsilankykite visi į susirinkimą.

J. TainašauskaM, seki*.

“SURPRISE PARTY” — Lošėjams 
pranešimas, šį vakarą įvyksta loši
mo praktika, kaip 8 vai. vak., Ray- 
mond Chapel. 816 W. 31st St. Taru
tis — J. Uktveris, Staniulius — Pul
sis. žvirblis — Alex Micevičia, Mel- 
ninkas — A. Micevičia, Trečiokas — 
Yuodis, Kičinis — Dr. Kliauga, Le- 
karauskas — P. Miller, Juozaitis, M. 
Yozavjtas. Visų minėtų yaptų meld
žiu būti laikuj lošimo pamokų.

— A. Vąnaguitis

Roseland. — Lietuvių Improvement • 
ir Benefit Kliubo susirinkimas įvyks 1 
Vasario 2 d., 7:30 vai. vakare, Auš-Į 
ros kambariuose. 10900 So. Michigan 
Avė. Visi nariai atsilankykite pa
skirtu laiku, nes yra daug reikalų, 
kurie turi būti apsvarstyti.

J. Tamašauskas, Sekretorius

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Ui “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
i upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulėvard 9668). .

L. S. S. VIII Rajono Valdybos ex- 
tra -susirinkimas bus panedėly, vasa
rio 1 <1., 8 vai. vak., Naujienų name. 
Visi nariai būtinai bukite laiku; yra 
svarbus reikalas.

-- Organizatorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IEŠKAU Antano Daraškevičiaus; 

paeina Naujamesčio miestelio, Pane
vėžio apskr. Girdėjau, kad gyvena 
C.leveland, Ohio. ,Meldžiu atsišaukti 
arba žinantieji praneškite. Busiu la
bai dėkiničas

Maleušiis Skukauskas
3112 S. Union Avė., C.hicago.

ISRENDAVOJIMUI
PASIBENDAVOJA 6 kambariai, 

garu apšildomi, remia tiktai $50 | 
mčnesj. Randasi ant 3-čių lubų iš 
fronto. Ruimai geruine stovyje. 
Kreipkitės į krautuvę, 701 1 \V. 31 
SI.

įvairus skelbimai'
. BAGDONAS BROS.

m’oVING, EXPRESSING & COAL
PIANO MOVING EXPERTS 

Ix>ng distance handling.
Turime daug metų patyrimų. 

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 8-108—Blvd. 7667 office

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė..
CfcKICAGO *

imi.i ..................................... 1

i ('...............  1
V. M. STULPINAS COMPANY 

Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

3311 S'o. Halsted Street 
Notary Public Phone Yards 6062

Phimbing ir Heating
Parduodame, įdedame ir taisome. 

Nieko nereikia įmokėti.
24 menesiai išmokėjimui.

PERSH1NG
Plumbing and Heating Company 

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonius gijos įvai

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

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Frank Selemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate-| 
šen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheime, 1912 So. State St.

i Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDWr CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierų, 
sciklus ir t. t.

3149 So. Halsted St. •
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

i i ■ n ii im/

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM 
1637 Weat Division SU 

netoli Marshfield

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGI tokie žmonės, kurie 
galėtų prižiūrėti tris siratas — vai
kus, tai atiduočiau ruimus. Už tai 
ir dar kiek primokėčiau. Atsišaukite 
po 6 valandą vakare.

J. Z.
3119 So. Morgan St.
Tel. Boulėvard 1601

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGĄ veiterka restaura
cijoj, 1947 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių dresių siu
vėjų prie moteriškų, dresių, at
sišaukite:

IIJPSON BOS.
325 XV. Adams S t.

REIKIA moteries arba merginos 
prie namu darbo. Valgis ir gera 
mokestis. Philip l‘am, 3232 VV. 
Division Si., 2 fl.

MOTERŲ
RILIKIA patyrusių merginų 

prie “lingerie” ir kitų gražių 
mašinų darbų. Pradžiai gera ai- 
go. Nuolat darbas, atsišaukit 
tuojau.

LIPSON BROS.
325 W. Adafnas St.

REIKALINGA moteriškė, kad pri
imtų? Savo namus dienoms vieną 
ar <lu vaikus prižiūrėti. Su užmokes- 
nio sąlygomis susitaikysime. Mrs< 
Miurkead, 3349 Walinei* I St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA 10 vyrų į sindiku- 
|ų prie bizniškos praperlės 79th St. 
Įteikiu turėti $350; tai yra pelnin
gas biznis. Kreipkitės luišku į 

Naujienų Skyrių 
3210 So? Halsted dt.

Box 285

Alif^OBlLiAr--
JEWETT — BROUGHAM, važi

nėtas 4300 mylių, originalis užbai
gimas kaip naujas, 5 (ajerai ir bak- 
selis, ekstra italių, bargenas, $675, 
naujo karo garantija.

Išmokėjimais. Visuonlet atdara. 
17 11 \V. Madison St.

FORD coupe, 6 mėnesiu senumo, 
išrodo kaip naujas, yra daug ekst
ra italių, $265, naujo karo garanti
ja.

Išmokėjimais. Visuomet atdara. 
1741 W. Madison St.

ESSEX 6 ciliiiderių čouch, 1925, 
važinėtas 4000 mylių, baloon (aje
rai. <latiM ekstra dalių, negalima at
skirti nuo jauno, *.">25 išmokfjinuiis.

Išmokėjimais. Visuomet atdaru.
1711 \V. Madison St.

CHANDLEBS sport, 4 pasažierių 
poupe, kaip naujas, 4 nauji cord 
(ajerai, daug ekstra dalių, barge- 
nas, $550, naujo karo garantija. Iš
mokėjimais. t

Išmokėjimais. Visuomet atdara. 
1711 W. Madison St.

RAKANDAI
Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies

to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lovą, lempos, veid
rodis, rūgs, jįHBHbgHiG*8, pianolas 
ir radio. Atsišaukite' greitai. 3233 
XV. XVashington Blvd. Kedzie 2794.

PARDAVIMUI
EKTRA

PARSIDUODA pelningiausi krau
tuvė šiuose laikuose — Malt Hops 
ir groseris, randa pigi, su pagyve
nimu, gražiausioj vietoj, ant di
džiausio kelio, lietuvių, gražiausioj 
kolonijoj, 5 dietai lysas, šiltu van
deniu apšildoma ir ne į mainus par
duosiu už easb. Parduosiu pigiai; 
turi būt parduota į trumpą laikų. 
Pardavimo priežastis yra svarbi, 
kas žino, o kas ne — patirsit ant 
vietds.

XVestern Malt & Hops Co.

6914 S. XVestern Avė, Chicago
CHICAGO, ILL.

! t

Savininkas John P. Lcgeiko

TURIU parduoti savo $890 gro- 
jiklis pianas, 2 metų senumo, už 
$245 kur esu skolingas piano kom
panijai. po $10 į mėnesį. Aplei
džiu Chicagą sekamą ‘savaitę. A. 
Brezemovvicz,

2332 XV. Madison Stree 
Netoli kampo XVestern Avė.

i x
Bučernė ir grosernč parsitluoda 

su namu ar, be namo ingiai, arba 
mainysiu ant privatinio namo. Par
davimo priežastis—liga. 4101 So. 
Campbell Avė. >

PARDAVIMUI restaurantas geroj 
vietoj, tarpe automobilių šapų. Savi
ninkas išvažiuoja ant farmos. 2404 
So. Indiana Avenue. «

PARSIDUODA grosernč, biznis 
yra gerifi išdirbtas per ilgus metus. 
Pardavimo priežastis — nesveikata.

Kreipkitės:
173o S. Honore St., Chicago.
Tel. Lafayette 6553.

PARSIDUODA restoranas,, geras 
senas biznjs, lietuvių apgyventa 
apielinkč. Parduosiu pigiai, nes 
partneriai nesutinka.

NAUJIENOS
1739 South Halsted St. 

Bos 659

’ PARDAVIMUI kepykla, kepama 
visokia duona ir keksai. Kreipkitės į1 
Naujienų Skyrių, 3210 So. Halsted 
St., Box 284.

PARDAVIMUI grosemė įr bučer
nė su namu ar be namo. Pardavimo 
priežastis einu į kitą biznj, Agentai 
nesikreipkite. J. Dambros, 1409 So. 
49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groser-1 
nė. Vieta bizniška, ruimai gyvenimui. 
Kreipkitės tuojaus. 10034 So. Michi
gan Avė., Tel. Pulhnan 3036.

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

FARMA ILLINOIS VALSTIJOJ
94 AKRAI žemės, 60 akrų išdirb

tos, 14 akrų drūto miško ir 19 ak
rų ganyklos. Gyvenimui stuba 5 
kambarių ir skiepas. Sailos ir kiti 
budinkai. Visi gerame stovyje. Upe
lis bėga per pat vidurį farmos, 1’4j 
mylios nuo miesto ir geležinkelio 
stoties. Dėl svarbios priežasties 
parduosiu labai pigiai, arba mainy
siu* į namų Chiragoj arba jos apie- 
linkėj. Kas norit būti l'armeriu ir 
gauti farmą su visais parankumais, 
atsišauki! greit pas savininkų.

2116 Mil\vaukee Avė.
"Paini Store” 

Tel. Ilumboldl 2189

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

KAMPINIS 9 Halų mūrinis na
mas, $52000. Savininkas prisakė 
mums parduoti. Ką turite pasiūly
mui? Visi Halai po (i kambarius, 
kieto medžio trimingai, moderniš
kas, yra elektrą ir t. t.1 furnas ir 
pečium šildomas, rendų $5010 į me
tus, netoli Kędzie ir Lexington. 
lai yra tikras bargenas ir mes 
maloniai jums parodysim. Veikit 
greit. BROGNI & BROGNI, INC., 

4403 W. Harrison St.

PARDAVIMUI 2 aukštų ant 2 lo
tų, 2 bizniai apačioje, viršuje po 7 
ruimus 2 1‘latai. Visi moderniški 
įrengimai. ,

Kreipkitės* 
1218 XV. 59 St. 

'I’el. Wentworth 4792.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

___  ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Ave^ 

Lafayette 6788

2-ri MORTGEČIAI. Mes speciali- 
Zuojatnės mortgečiose iki $10,000 
žema kaina. L. Bhimental & Co. 
140 So. Dearborn St.

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI)
Kodėl neturite nuolatinį darbą? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo 
jame šiame amate. Nėra užpildyta

Galime iki negausite mokamo dar
bo mokėti jums besimokinant nuo 
$22.00 iki $35.00 savaitėj. Liudiji
mų nereikia, bet kalbėti nors tru
putį angliškai reikia.

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

MISS SAGON, 
82 XV. XVashington St.

Room 625
VYRAI IK MOTERYS 

Kalkite geležį kol karšta. 
Sena patarle, taigi neatidė

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

159 N. State St. Room 1114. 
Dearborn 9583

VYRAI
Mes prirengsime jumis darban
Kaipo automobilių mechanikus, 

patyrimo nereikia, nes mes iš
mokinsimą jus visko ir visuose 
šakose šio žingeidaus darbo. As
meninės Instrukcijos su didele pro
ga. Proga užsidirbti kol mokinsi
tės. Atsišaukite arba rašykite:
2024 So. Wabash Avė., Dept. 21
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ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kąlbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok- ’ 
ti pagal naują būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesosė ir per 
laiškus (correspondence). Plates- 

. nių paaiškinimų \ klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS* SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos) 
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Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stčs, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. «XraIst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietyątės, 
dallrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.
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Chicagos Lietuvių 
Draugijų Valdy- 
hos 1926 metams

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingvinas, 
3219 So. Lowe Avė., Pagellnninkas, 
P. štulienis, 3595 So. VVallacc *St., 
Nut. Rušt., B. Dubinskienė, 3618 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 358.3 So. Walace St.. 
Kontrolės RuAtM .J. Paltanavičius, 
3751 So. Kmerald Avė. ir A. Ja- 
chuna.s, 561 W. I)ekowen St., ir J. 
Baginskienė, 3301 So. Halsted St., 
Kasos Globėjas, S. Balsis, 3701 So. 
Halsted St., Durų Sargai: A. Tri- 
janis ir M. Mirakas. Susirinkimai 
atsibuna 1 sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, bažnytinėj svetainėj, .3501 
So. Union Avė.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ V. 
IR M. PAŠELPINIO KLIUMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 
maitis, 3235 Franklin Blvd., Pirm. 
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 5564 Jack- 
son Blvd., Fin. Sekr. Kris Klibas, 
Kasierius M. Davidoųis, Kasos glo
bėjai: Petras Petrinis, Petras Me
dalinskas ir M. Davidams, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Ra- 
mon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienį, John 
Enąelff svet., 3729 W. Harrison St.

SIMANf) DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Kiltis, 941 W. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., Iždininkas J. 
Racevičia, 3326 So. Union Avė., 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, 3221 
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas, 3157 Emerald Avė ir Iz. 
Masaitis, 3211 So. Union Avė., Kny
giai, V. Stankus, 1819 So. 50th 
Avė., Cicero, III. ir F. Valančius, 
3422 So. Morgan St., Maršalka J. 
Budrikas, 3329 So Morgan St.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS' IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Baigo, 5829 Whipple St., 
Tel. Prospect 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas , 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le Moyne 
St.; Fin. rašt. J. Radišauskas, 5124 
Dukin St., Kontr. rašt. P. I^iba- 
nauskas, 2045 Willow St., Pagelb. 
M. Krajauskas, 1750 Wabansia 
Avė., Maršalka M. Žiūkas, 1406 N. 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 1823 
W North Ae'e.

LIETŪKIU LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1926 m.: Pirm. A. J. Zalato
rių 827 W. 33 St., Pag. XVm. Kriš
čiūnas, 9200 Woodland Avė., Nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St., Fin. rašt. J. Balchu- 
nas, 10708 Homan Avė., Mt. 
Greenwood, III., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 PI., 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta
dienį kiekviono mėnesio, Audito
rium svetainėj, 3133 So. Halsted 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi
si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40, 
tik lietuviai. •

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS' valdyba 1926 m.; Pirm. J. 
Rūta, 3422 So. Lowe Avė., Pag. St. 
Gasparaitis, 2160 N. Irving Avė., 
Nut. rašt. K. J. Demereckis, 3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 XV. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, 6230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudešius, Mt. 
Greenwood, III., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau- 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrą subatą 
kiekvieno mėnesio, Chicgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
nariai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporte 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika, 
8149 So. Halsted St., Vice prez. J. 
Mineikis, 3219 So. Wallace St., Uut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 Wallace St., 
Turt. rašt. A* Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė., Iždininkas J, Žilvitis, 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
Ix)we Avė., advokaas A. Stasiulio 
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. A Žukas, 3301 Auburn 
Avenue.
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