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Kaune jau sušaudyta 4 žmones
Lietuvos fašistai šventina 

savo diktatūrą krauju
Lenkija nesirūpinanti 

dalykais Lietuvoje
Pilsudskis sako, kad Voldema

ro valdžia esanti tik 
o ne pastoviKAUNAS, gruod. 28. [U. N.] — Vakar Kaune buvo 

sušaudyti keturi komunistai, karo teismo pasmerkti mir
ties bausmei už tai, kad jie buvę prisiekę komunistų par
tijai. Egzekucija įvyko vos kelioms minutėms praslinkus 
po karo teismo nuosprendžio paskelbimo.

[Amerikos lietuvių komunistų spauda andai paskel
bė gautą iš Maskvos Angariečio kablegramą, kuria buvo 
pranešta, kad Lietuvoj karo teismas pasmerkęs mirties 
bausmei keturis komunistus — Karolį [?] Požėlą, Kazį 
Giedrį (kitą syk buvusį Amerikoj), Greifenbergą ir Čar- 
ną. Jie turbut ir yra tie asmenys, apie kurių sušaudymą 
praneša Universal News kablegrama iš Kauno. Klerika- 
liškį smurtininkai, ginkluota jėga nuvertę demokratinę
Dro Griniaus-Sleževičiaus valdžią ir pasiskelbę savę kra-l.J0S ir Lietuyos^esą ir 

igųs ir pavojingi.
Voldemaro valdžia laikinė

laikinė,

[Chi.VAR8UVA, XII. 28.
Daily News kor. Darsie
— Užsienio reikalų ministeris 
Zaleskių tikink, kad Lenkijai 
visai nerupį vidujiniai Lietuvos 
dalykai. Jis nugina pranešimus 
iš Maskvos ir Kauno, kad Len
kija prikišus nagus prie įvy- 
kinimo pervarto Lietuvoje.

Maršalas Pilsudskis taipjau 
padarė pareiškimą, kuriame jis 
pabriežia, kad “absurdiški” da
bartiniai santykiai tarp Lenki- 

nepato-

što diktatoriais su išstumtomis priekin lėlėmis Smetona 
ir Voldemaru, savo diktatūrą tuo budu jau suskubo pa
šventinti krauju. Vykdomas vadinasi klerikalų šulo, ku
nigo Krupavičiaus padarytas Seime lapkričio 26 dieną 
atviras, pasididžiavimo pilnas pareiškimas, kad visi tie, 
kurie esą .prieš juos, klerikalus, nusistatę, buvę šaudomi 
ir busią šaudomi. “Mes šaudėm ir šaudysimi” pasakė tuo
met kunigas Krupavičius, — ir visa, pasak Socialdemo-[galutinį 
krato, kademų traicė — “krikščionys demokratai 
rantai ir uk. sąjungos dvarininkai — pritarė jam triukš 
mingu plojimu].

7 rusai bus sušaudyti už 
puolimą merginos

Vilniaus prof. sąjungų me 
morialas Pilsudskiui

Francija susirupinus dėl 
nedarbo didėjimo

Karo tribunolas smerks 
fašizmo priešus

Pilsudskis sako, kad kadangi 
Lietuvoj vienu kartu įsigalėję c 
ir fašistai ir komunistai [?], 
tai į Voldemaro valdžią reikią 
žiūrėti tik kaip į laikinį daly
kų patvarkymą, o ne kaip į 

vidujinio krizio Lietu- 
fede-Ivoje išrišimą. Bet, sako Pil- 

_.sudskis, ir laikinė valdžia daž
nai išsilaikanti ilgą laiką.

, Pilsudskis dar pastebėjo, kad 
jis, bent dabar, nematąs prie
žasties bijoti bet kurio pavo
jaus taikai iš Lietuvos pusės.
Derybos su Maskva tebeveda

mos

i t'ucitic rt/id Atlantic Photo j

Rabindranath Tagore, garsus indų poetas, ir jo duktė Bu- 
•hareste, Rumanijos sostinėj.

< Mano Ispanijos diktatorių 
pasitrauksiant

Karalius Alfonsas sako, 
pasaulis veik nustebsiąs 
mainomis Ispanijoj

kad
per-

Didžiuliai fabrikai užsidaro, iš
mesdami iš darbo tūkstan
čius darbininkų

28. — Del
nedarbo

Poinearė ši 
kabineto 
apsvarstyti, 

priemonių, i 
akių gresiančiam

Tuojau bus teisiami asmenys, j 
kaltinami dėl sąmokslo prieš
Mussolinį

BOMA, Italija, XII. 28. — 
didėjimo Tapo sudarytas specialinis ka- 

aukia ne- 
mitingą 

, kokių 
idant už- 

dar-

Kalbėdami apie pervaitą Lie
tuvoje, lenkų laikraščiai linkę 
manyti, kad tai nedaug pakei
siu Lietuvos santykius su už
sieniais, nežiūrint padarytų 
prezidento Smetonos pareiški
mų. Ne tik sutartis su Rusija 
buvo pripažinta, bet ir toliaus 
pertraktacijos su Maskva tebe
vedamos, kad jos ir nekaip se
kasi.

MADRIDAS, Ispanija, 
28. — Karalius Alfonsas vakar 
pareiškė, kad “netrukus, 
nepraslinkus nė
noms, visas pasaulis 
dėl atmainų, kurios 
panijoje.”

Manoma, 'kad šis 
pareiškimas reiškiąs, 
panijos diktatorius

Potvyniai pietinėse veisti 
jose nesiliauja

Per potvynius 13 žmonių prigė
rė, apie 4,000 neteko pasto-

MEMPH1S, Tenn., XII. 28.— 
Dideli potvyniai pietų valstijo- 

gal se — Arkansase, Mississippi, 
kelioms die- Tennessee ir Kentucky, kilę dėl 

nustebs smarkių lietų, vis dar nesiliau- 
įvyks Is- ja. Per potvynius, kurie kaip 

j apskaičiuoja, yra padarę dau- 
karaliaus'giau kaip $1,000,000 nuostolių, 
jogei Is-'trylika žmonių neteko gyvas- 

Primo de čių ir apie 4,000 žmonių liko
Riyera, su kuriuo Alfonsas ne be pastogės. Traukinių judėji- 
visur susitaiko, busiąs privers- mas, ypač Tennessee ir Kentu- 
tas pasitraukti.

XII.

LENINGRADAS, XII. 28. — 
Gubernijos teismas šiandie pa
smerkė sušaudyti septynis jau
nus vyrukus, kaltinamus dėl 
užpuolimo parke vienos jaunos 
merginos, fabriko darbininkės. 
Dešimt kitų jaunuolių, dalyva
vusių tame biauriame puolime, j

Skundžiasi dėl smarkaus padi
dėjimo nedarbo ir sunkios 
darbininkų padėties

ro tribunolas teisti asmenims, 
nusikaltusiems nesenai fašistų 
valdžios išleistiems “valstybės 
saugumo” įstatymams. Teismo 
nariais yra vienas armijos ge
nerolas, Carlo Sauna, kurs bus 
pirmininkas, ir penki 
milicijos pulkininkai.

Karo teismas 
tardyti keletą 

apygardoj paleido kaltinamų dėl 
prieš diktatorių 
dėl sąmokslų prieš fašistų val
džią.

Fašistai dabar ėmėsi šalinti iš 
universitetų profesorius, kurie'
nepritaria fašizmui. laip ką Naujoji Lietuvos valdžia 
tik pašalinta iš vietos Neapo- taniu užsiėmus vyliausiai 
lio universiteto profesorius muntstų triuškinimu. Kol

pra-
Rou-

tuojau pradės 
bylų asmenų, 
pasikėsinimų 
Mussolinį ir

fašistų • Ginčas dėl Vilniaus
I Nežiūrint, kad vėl atnaujin
ta ginčas dėl Vilniaus, papras- 

Lietuva 
su

Kasyklų savininkai ir 
angliakasiai tarsis 

dėl algos

cky valstijose, siitrukdytas.
Daugiausiai yra' nukentėjęs 

Nashvillės miestas, kur apie 
šimtas bloku buvo vandens už- I v
lieta.

VILNIUS, XII. 11. (Elta).— 
Pilsudskiui būnant Vilniuj, a- 
pygardos profesinių sąjungų 

j komitetas įteikė jam memoria- 
-buvo nuteisti kalėti nuo vienų lą, kuriuo nušviečia sunkią Vil- 
iki dešimt metų. niaus darbininkų padėtį. Me

moriale pareiškiama, kad Vil
niuj išsiplėtęs nedarbas, kokio 
nuo pradžios karo nebuvę. Di
džiausia medžio pramonė, da
vusi darbo apie 2,000 žmonių, 
ir odų pramonė išlaikiusi apie 
500 darbininkų, dabar visiškai 
sunykusios. Smulki pramonė ir 
amatai gyveną krizį. Įregis
truotų bedarbių skaičius sie
kiąs 5,000 žmonių. Prisiartinus 
žiemai ir nutraukus sezoninius 
ciarbus, kaip statybos, kelių ir 
kt., tas skaičius dar padidėsiąs. 
Del nedarbo darbininkų tarpe 
plečiasi ligos ir didėjąs mirtin
gumas. Ypač sunki šiuo at
žvilgiu vaikų padėtis. Mokyklų 
statistika rodo, kad džiovininkų 
vaikų skaičius siekiąs 15%, o 
su džiovos pradžia — apie 60 
nuoš. Memoriale 
kad atsižvelgiant 
darbininkai kentėję 
ir vokiečių okupacijos laikais, 
he viena L0ikljos vieta iki šiol 
neturėjusi tiek aukų, kaip Vil
niaus kraštas.

Gale iš vyriausybės reika
laujama 1) asignuoti didesnių 
sumų viešiesiems darbams, nes 
iki šiol gaunamos, palyginti su 
Varšuva ir 
esančios visai 
suteikti sumų 
maitinimui ir

iki dešimt metų.
| Prokuroras pareiškė, kad pa
našių kolektyvių užpuolimų 
moterų ir mergaičių dabar Bu- 
sijoj ėmę labai dažnai atsikar
toti, o todėl, dėl grasos kitiems, 

|jis reikalavo septyniems 
namų jų mirties bausmės.

kalti-

XII.

Purkų moterys bus 
čiamos lankyti 

mokyklas

ver-

val- 
kul- 

kraštą,

KONSTANTINOPOLIS, 
kija, XII. 28. — Turkijoj 
džia, darydama pastangų 
turinti ir moderninti
ruošias netrukus visur atidary
ti viešas mokyklas moterims, 
kurių Turkijoj 98 n uos. yra 
beraštės, nemokančios nė skai
tyti ne rašyti. Lankymas, mo
kyklų bus priverstinas, Ir mo
terys bus mokomos rašto Ir hi
gienos. Dagi nomadų moterys 
rytinėse provincijose turės mo
kyklas lankyti.

AUTŲ KOLIZIJA IŠGELBĖJO
MERGYTES GYVASTĮ

pabrėžiama, 
į tai, kaip 

bolševikų

t i pareiškimai, jogei 
niekados nesitaikinsianti 
Lenkija, kol neatgausianti 
niaus, dabai jau' nebe taip 
tegoringai kartojami.

Naikina komunistus

PARYŽIUS, XII.
nuolatinio 
premjeras 
paprastą 
klausimui 
pavartoti 
bėgus už
l>o krizini.

Praeitą savaitę tekstilės 
monėj, kurios centras yra 
baix, iš darbo paleista apie 1,- 
(M>0 darbininkų. Batų fabrikai 
Fougeres
1,200 darbininkų, Limoges — 
1,500, Magny ties Seina—800. 
Pranešimas iŠ Galais sako, kad 
tiulės pramonė sustojus, o plie
no pramonė, kuri normaliai 
gamindavo 10,000 tonų per mė
nesį, dabar begamina vos 2,- 
000 tonų.

Daugelis atstovų parlamente Presutti, buvęs parlamento na- sujmta 250 asmenų, 
ragina valdžią deportuoti atvy- rys ir priklausęs Aventino opo- vjsj komunistų partijos vadai, 
kusius iš svetimų kraštų darbi- zicijai.
ninkus, idant tuo budu sumaži
nus savo bedarbių skaičių.

ka-

šiuo 
ko
kas 

•jų tarpe

Uždarinėja lenkų mokyklas

Šalčiai ir sniego audros 
Ispanijoje

Farmerys prisipažino 
užmušęs dvi moteri 

ir 11 vaiku

I
kurios lenkų mo-
uždaryta, vis tik

XII.MADRIDAS, Ispanija, 
28. — Beveik visoj Ispanijoj 
užėjo stiprus šalčiai ir siaučia 
sniego audros. Valencijoj, kur 
stiprus šalčiai iki šiol nebuvo 
žinomi, dabar dėl jų labai nu
kentėjo apelsinų vaisynai. Mad
ride ir San Sebastiane sušalo 
negyvai penki žmonės.

FARVVELL, Tex., XII. 28. — 
Farmerys George Hassell, kurs 
prieš keletą savaičių užmušė 
savo žmoną ir aštuonis jos vai
kus, o jų kimus 
farmoj, dabar, 
prisipažino, kad-
metus, kai jis gyvenęs Kalifor
nijoj, jis ten taipjau užmušęs 
vieną moterį ir tris vaikus.

užkasė savo 
darant kvotą, i 

prieš trejus

Nors kai 
kyklos jau 
regis lenkams nėra pamato bi
joti, kad su tautinėmis mažu
momis Lietuvoj bus blogiau el- 
giamos. Sunki ekonominė pa
dėtis, pareinanti iš 
sienos taip Lenkijos 
vos, yra vyriausioji 
problema dabartinėj

uždarytos 
ir Lietu- 
Lietuvos 

situacijoj.

Lenkai suruošė po
gromą žydanjs

Drummond busiąs am
basadorium Washing- 

tone

GENEVA, Šveicarija, XII. 
28. — Girdėt, kad Britų amba
sadorium Washingtonui, vietoj 
Esme Howardo, busiąs paskir
tas Eric Drummond, generali
nis Tautų Sąjungos sekreto
rius.

Coolidgeo ir Calleso 
draugiškumo pa

reiškimai

MEKSIKOS MIESTAS, XII.
Jungtinių Valstijų, 

aviatoriai, kurie

INDIANAPOLIS, Ind
28. — Ateinančių metų vasario 
14 dieną prasidės vakarų Penn- 
sylvanijos, Indianos, Ohio ir 
Illinois anglies kasyklų savi
ninkų ir angliakasių atstovų 28. — 
konferencija dėl naujo algų |armijos 
kontrakto, kurs turės pakeisti skrendą per visą Ameriką, at- 
Jaęksonvillės kontraktą, kadan- lėkę į Meksiką įteikė preziden- 
gi pastarojo terminas pasibaigs tui Callesui Jungt. Valstijų pre- 
kovo 31 d., 1927 metų. ^zidento Coolidgeo pasveikini-

Konferencija bus laikoma mo laišką. Laiške p. Coolidge 
Miami, Floridoj. |užti'krina savo draugingumą,

--— 'linkėdamas prezidentui Callesui 
Meksikos prezidento SU-Iriausio pasisekimo jo dar

nus sužalotas ibuosc Meksikos terovei ir pro- 
gresui.

Meksikos prezidentas atsakė 
p. Coolidgeui tokiais jau linkė
jimais ir draugiškumo pareiš
kimais.

NOGALES, Anz., XII. 28.— 
Praneša, kad Cajemse, Sonoros 
valst., buvęs sužalotas Meksi
kos prezidento suims, Rodolfo 
Elias Gailės. Jo užpuolikas, ar
mijos kapitonas Luis Armenta, 
esąs areštuotas.

POZNANĖ, Lenkija, XII. 28.
PABĖGĖLIŲ VAIKŲ AELPI- — Sukurstytos apielinkės len- 

zkų valstiečių govėdos vakar 
^ydų gyvenamoj miesto daly 

Dvidešimt

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras Šiai dienai pra
tašau ja:

MAS BULGARIJOJ

SOFIJA, Bulgarija, XII. 28. suruošė pogromų.
— Bulgarijos Raudonasis Kry- žydų buvo sužalota, daug lau
žius gavo iš Amerikos Raudo gų išdaužyta ir žydų krautuvių Vakar 
nojo Kryžiais 25,000 
suvargusių pabėgėlių 
maitinti. Bulgarijos 
Kryžius maitina 3,600

Iš viso gražu, bet šalčiau; 
vidutinis, daugiausiai žiemių 
vakarų v£jas.

temperatūros buvp
dolerių išplėšta. Paskleista daugybė vidutiniškai 30® F.

vaikams lapelių, kuriuose reikalaujama,1 šiandie saulė teka 7:17, lei- 
Raud. kad valdžia pavartotų priemo- džiasi 4:25 valandą. Mėnuo te- 

vaikų. »nių prieš žydus. 4ka 1:47 vai. lyto.

KALINIAI MIRĖ ELEK
TROS KĖDĖJ

BELLEFONTE, Pa., XII. 28.
■ Rockview baudžiamajame 

kalėjime vakdr buvo elektros 
kėdėj nužudyti du kaliniai, 
Paul Orlakowsk’ ir Paul Fasci, 
mirties bausmei pasmerkti dėl 
tariamai jų papildytų žmogžu- 
dybių. Abudu jie gynėsi iki pa
skutinės minutes, kad pasmer- 
kti nekaltai.

Sudegė mokykla

ELGIN, III., XII. 28. - Gais
ras, kilęs dėl nežinomos prie
žasties, sunaikino Plato viduri
nę mokyklą (high 
$60,000 žalos.

school).

UNI0NT0WN, Pa., XII. 28. 
— Kai vietos pilietis Coughan- 
our lėkė, kai padūkęs, automo
biliu į ligoninę, gabendamas 
ten kaulu paspringusią ir mirš
tančią savo trejų metų dukri- 
kę, jo automobilis susidūrė su 
kitu automobiliu. Nuo sutrenki
mo mergytė išlėkė motinai iš, 
rankų ir nukrito automobily i 
ant grindų, kalia jos indo ir 
kaulą, kuriuo piengytė buvo / 
paspringus. t/

Daktarai pasakė, kad jeigu1

kitais miestais, 
nežymios, 2) 

bedarbių vaikų 
3) teikti žiemos

mėnesiais bedarbiams kuro.
Jokio atsakymo tuo tarpu iš 

vyriausybės negauta.

Lenkų fašistai puola 
gudų atstovus

V1LNIUS, XII. 11. (Elta).— 
ne ta automobilių kolizija, mer- Spaudos pranešimu, Molodečne 
gyte butų nutroškus anksčiau, smarkiai sumušti gudų atsto- 
negu butų buvus pasiekta 
goninė.

Ii. vai lenkų seime Vološinas ir 
Miotla. Spėjama, kad atstovus 
puolę lenkų fašistai.

Du bankai užsidarė Architektas nusižudė
ST. JOSEPH, Mo., XII^8.—!

Šiandie čia užsidarė du bankai, 28
Bartlett 1 rust Company ir julsjįudė čia žymus
F idelity Tiust Company. Edwarc| Dana Densmore.

BROOKLINE, Mass., XII.
Del pairusios sveikatos

> architek-

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj —- 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS1 yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE gėlimą atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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



Atkasė senos pilies griuvėsius

KALĖJIMŲ ŠALIS

RODYKLĖ

Budweiser
TIKRAS APYNIŲ-SALYKLO SYRUPAS

APLANKĖ LIETUVIŲ KAPUS

F M. 9

Okupuotoje Lietuvoje BM41

Roselando Lietuviams
p ra Kas Dedasi

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS

IETUVOJ?
** ' J E

XXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vardas

Adresas

Tai Bus Plačiai Išaiškinta

Trečiadieny, Gruodžio 29
C. STRDMILO SVET

mįijrinz
^oi»ISc&WL

158 E. 107th St., Roseland, III

(jarsinkities Naujienose Pradžia 7:30 vai. vak7351

Moterys, 
penėjimo

lai y k us 
mišinį 
mišinį

VILNIAUS ARKIVYSKUPAS 
PANEIGĖ GUDŲ KALBĄ

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
ŠVENČIŲ IR VISADOS

Didelis pasirinkimas au
ksiniu daiktų laikrodėliu, 
deimantu, pianu, radio, 
phonografy, rakandy, už 
žemiausią kainą ir ant 
išmokėjimą.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujiena*

Tai geriausis kokį galite nupirkti. Geriausiai sumai
šytas iš puikių importuotų Saazer ir parinktų nami
nių apynių ir rinktinų Amerikos geriausių miežių. 
Prirengtas Amerikos geriausių salyklininkų, gausi
te jį su paremtu vardu, kuris stovi už gerumų per 
69 metus

Mfg. Co
Street

KALBĖS NAUJIENŲ REDAKTORIUS P. GRIGAITIS
' IR KITI LIETUVIŲ KALBĖTOJAI

KODĖL ĮVYKO PERVARTAS
* IR KAS BUS TOLIAU?

išmeįkite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
p«Mojant narėmis Moterų Welfare Kliuban. Rašykit dėl 

gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų

800 So. Ashland Boulevard

Kviečiame visus, kuriems rupi Lietuvos likimas, o ypatingai šaliniu 
kus demokratijos ir teisėtai išrinktos žmonių valdžios

Visi susipratę darbininkai ir darbo inteligentai SKAITO 
Lietuvos Socialdemokratų kovos organų

Reikalaukit knygutės kurioje rali 
dasi receptai dėl saldainių 

ir kepimo

RIAUŠES GARDINO 
KALĖJIME

Steigiama tabokai auginti 
. draugija

Nesenai gamtos tyrimo sto
ty įvyko pirmas pasitarimas ta
bokos auginimo reikalu. Pasi 
tarime dalyvavo keli universite
to profesoriai ir šiaip tuo suin
teresuoti. Nutarta įsteigti Lie
tuvos tabokos auginimo drau

3417-21 So. Halsted St.
Chicago

Tol. Boulevard 4705

Neleido mokiniams lietuviš 
kai melstis. Panaikinus lietu 
viii mokiniams lietuviškas pa

MES REKOMENDUOJAME
Kuomet vartosit pieną dėl darymo 

pudingų, pajų, sosų, sriubų, žiūrėkit, 
kad butų Borden’s Evaporated Pienas, 
nes Borden’s yra grynas farmų pie
nas su palikta ame smetona. Reika-

Vilniuj Didžiojoj gatvėj, ka
sant griovį, užtiktu dviejų met
rų storumo muro siena is ak
mens ir raudonųjų plytų. Mu
ro medžiaga visa panėši į Ge
dimino pilies mūrų. Spėjama, 
kad tai esu senosios pilies li
kučiai.

Lenkina vietų vardus. Oku
pantų valdžia Šemetavo valsčių 
nutarė pavadinti šeemtauščiz-

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Parsiųskite musų 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos Žinojimo atlikinčjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

jA pe ra n t i n i n k ų reg i s t ra v i m as
Ryšy su įvykstančiom atei- 

nančais metais 4(1 melų sukak
tuvių nuo įvedimo tarptautines 
kalbos, tarptautinis esperanto 
judėjimo centras sumanė pada
ryti visuotiną cvpcrantininkų 
surašymą. Lietuvoje esperanti
ninkų s-ga, kurios būstinė Kau
lį , Rotušės aikštė 6.

Vėlinių vakarą keli šimtai 
lietuvių kaip ir visuomet ap
lankų Husų kapus, kur palaido
ta daug įžymių lietuvių veikėjų, 
kaip M. Čiurlionis, P. Višinskis, 
Vileišis ir kiti; ties jų kapais 
pasimelsta ir pasakyta atatin
kamų prakalbų. Tačiau ir ši ne
kalto pobūdžio eisena lenkams 
įkrito i akį ir jie kareivių ir 
policininkų padedami, puolė lie
tuvius. Keli moksleiviai sun
kiai nukentėjo.

Pirkit savo grosernėj 
arba pas * apielinkė.j 
vertelgą pilnos mieros 
____ 3 svarų .kėni.

maldas vienuolių Bonifratų baž
nyčioj Vilniuje, mokinių dele
gacija buvo atsilankiusi pas 
vienuolių vyresnįjį, prašydama 
leisti nors porą valandų sek
madienį mokiniams pasimelsti 
gimtąja kalba, bet vienuoliai, 
kaip ateiviai iš Lenkijos ir įsi
viešpatavę toje bažnyčioje, mo
kinių prašymą atmetė.

Night and Moming to kecp 
themClean, Clear and Healthy 

Writė for Frce “Eyc Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine C«m D»(X. H. S.,9 E. OEio St,Ch.cntc

Skausmą nuo li
guistos pūslės 
— greitai su
stabdo
SANTA L M II) Y 
Persitikrink kad 
gauni tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodį “M i d y”. 
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
čiose.

Prancūzų spaudos tikromis 
žiniomis, Lenkija kalėjimų 
skaičiumi laikoma pirmoje vie
toje iš visų pasaulio valstybių. 
Iš viso ji turinti didelių kalė
jimų 341, neskaitant smulkių 
kalėjimų, arešto namų ir šiaip 
daboklių. 1923 m. gegužės 
mėn. 1 d. Lenkijoj buvo ma
žiausia kalinių ir tai tuomet 
jų skaičius siekė 32,639. Iš šio 
skaičiaus 6,000 buvo politiniai 
kaliniai. Tuo metu kalėjimams 
tirti buvo sudaryta speciali nė 
komisija *su Lenkijos minsterio 
pirmininko padėjėju Thugutu 
priešaky, kuris savo raporte 
štai kaip yra pasakęs: “.Mes 
matėme kalčjmus, kuriuose ka
liniai neturi nei narų, nei čiu
žinių, nei antklodžių; mums bu
vo nesuprantama kaip toks di
lelis skaičius kalinių galėjo 
kvėpuoti tokiame siaurame plo
te. Kalinių kankinimo atžvil
giu Lenkija nužengė prie ne
kultūringų tautų, nes tam pa
čiam pranešime sakoma, kad iš 
300 kankintų kalinių vienu tar
pu išmirė 78.

Gardino motery kalėjime ka
linamos ]X)litinės kalinės mote
rys, protestuodamos prieš ka
lėjimo administracijos elgesį 
paskelbė badavimą. Moteris pa
laikė ir vyrai kaliniai, kurie 
nesitenkindami vien badavimu, 
pradėjo daužyti kalėjimo įren
gimus ir sukėlė didžiausj triukš
mų. Kivirčui likviduoti iš Var
šuvos pasiųsta tam tikra komi
sija.

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

1350 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, 1LL.

Nulupimui tomačių lengva, numaz
gok jas ir kolei dar yra Slapios pas- 
meigk ant šakutės ir laikyk ant lieps
nos keletą sekundų ir skūra nusilups 
lengvai.

lengvai galima surinkt sumuštas 
stiklo šukutes pašlapinus gumulą 
vatos ir uždedant ją ant stiklo šmo
tuku.

NAUJOJI
jimo

NAUJOJI
vaus

NAUJOJI
apžvalgas.

NAUJOJI GADYNĖ” karts nuo karto duoda turiningą moksleivių 
žaizdrininkų priedą “Žaiždras”.

NAUJOJI GADYNĖ” išeina kas mėnuo, kiekvieno mėnesio pra
džioje 32 ir 48 psl. didumo.

NAUJOJI GADYNĖ” metiniams prenumeratoriams duoda 2, o pus
metiniams 1 knygą dovanų.

NAUJOJI GADYNĖ” prie kiekvieno numerio duos atskirai gražia
me popiery po vieną atvaizdą žymesniųjų socializmo veikėjų ir 
mokslininkų fotografiją.

NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja matams 10 litų, pusei metų 6 litai, 
3 mėn. — 3 lit., 1 mėn. — 1 lit. Amerikoje kaina metams 
2 doleriai.

UŽSAKYKIT GIMINĖMS IR PATYS UŽ8ISAKYKIT
Adresas:

KAUNAS KĘSTUČIO 40, 
Naujai Gadynei

SEKAMUS DALYKUS:
laukit nuo savo groserninko Borden 
ir neimkit kito.

Valgykit du stalavu šaukštus 
dien Kellogg’s All-Bran bile su 
giu. Jums patiks jų skoni 
šalins užkietėjimą.

švietimo ministerijos išleistos 
knygos

Šv. inin. knygų leidimo ko
misija, iš sl/irtų kreditų 120,- 
000 litų, šiemet išleido astuo
nias knygas, kini. Brazio “Har
monija” (muzikos vadovėlis), 
d ro Fersterio “Jaunuomenes 
auklėjimas” II laida, A. Stuo- 
klio “Filosofijos istorijos bruo
žai”, prof. Čepinskio “Fizikos 
paskaitos” 7 skyrius, Kritikos 
bibliografijos žurnalą “Knygos” 
7 nr., “Sviat dziecieni” (ele
mentorius). Vaižganto raštų. 7 
• r 9 tomus, “švietimo darbo”

Naujas Traku apskrities 
viršininkas

Dabartinis Traku apskrities 
viršininkas Juįius Čaplikas iš 
einamųjų pareigų atleistas. Jo 
vieton skiriamas buv. geležin
kelių policijos v-kas A. Rama
nauskas.

No. 64
Naminiai Pasigelbėjiinai

Nuvalymui sujuodusių sidabro da
lykų, padaryt košelę iš kreidos ir 
amonijos ir trink daiktus minkštu 
skaruliu. .Kada košelė nudžiusta, nu
trink minkštu skaruliu ir nušveisk 
su chamois skurele.

Nuėmimui pirštų plėtmų nuo bal
tų ar paliovotų rakandų, trink ra
kandus švariu skaruliu, padažytu ke- 
rosine ir paskui kitu šmotu skarulio 
išgręžtu vandenyje.

Pilnam išvalymui senų karpetų, 
sušlapyk daug laikraštinių popierų, 
patiesk jas ant viso karpeto ir pas
kui Šluok viską sykiu su dulkėmis.

Nuvalymui lieninių karolių, iš
trink juos su šmotu smulkaus stikli
nio popierio (emery paper) padažytu 
amoni|oj ir paskui nušveisk karolius 
su šilkiniu skaruliu padažytu krei
dos miltuose.

Nėmimui maliavos nuo stiklų, 
naudok mišinį medžio alkoholio ir 
potašo.

Grožės Patarimai
Perfumai pirmiausia naudota tik 

įeligiškose ceremonijose. Vėliau, kai 
jų naudojimas įsigavo į kasdieninį 
gyvenimą, minios pradėjo juos nau
dot, iki šiandien jau teisybę pasakius 
skaičius žmonių juos naudojančių li
ko mažas. Per f Urnas .reikia pasirinkt 
atsargiai. Geri perfumai yra bran
gus. Yra keletas didelių Amerikos 
išdirbėjų, kurie padaro nebrangų ir 
gerą perfumą. AŠ rekomenduočiau, 
kad pirktumėt tiktai tokius produk
tus. kurie turi vardus atsakančių iš- 
dirbysčių.

Ypatiška Sveikata

šeimyninkės daugiau nvužtraukia 
langų uždangalų, kad neužleidus sau
lės šviesos ant grindų patiesalų. Yra 
daug įrengta net saulinių kambarių. 
Juose vaikai gali žaist žiemą ir tu
rėt gana saulės šviesos. Saulė, tu
rinti gana karščio nublankinimui 
spalinį, naudoja savo spindulius pri- 
davimųi sveikatos. Ypatingai vasa
rą saulė turi gydomą spėką — todėl 
reikia leist jai šviest ant vaikų ne
trukdomai langų stiklams ar drapa
noms. Priedai prie tų dviejų didžių 
gamtos dovanų, saulės ir oro, vai
kams reikia ir maisto. Kvorta pie
no į dieną suteiks jiems budavojimo 
medegą ir vitaminus. Vaisiai ir dvi 
daržovės šalip bulvių, suteiks mine
ralus ir vitaminus. kiaušinis duoda 
mineralų ir geležies. čieli grudai, 
sėlenų kleckai ir duona reguliuoja 
kūną.

Virtuvės Patarimai

Salotos išlaikys šviežiai per kelias 
dienas, jeigu numazgojus pilnai su
dėsi jas į landžiai uždengiamą blcki-

Sveikata Brangiausias 
Turtas

Vartokite vidurių Kariaus Vyno, 
geriausiai sudrutina vidurius, nervus 
ir kraujo nusilpimą, tikrai pagelbsti 
ligoniams, kenkiantiems vidurių ne
smagumų kaipo: skaudėjimą po kru
tinės, vidurių užkietiejimu, skilvio 
nedirbimu, atsirūgimu, neturint ape
tito, galvos skaudėjimu, abelnai nuo 
visokių nesmagumų. Jaučiant pas sa
vo kokį nesmaguntą, tuojaus varto
kite Salutc Bitterj, jis pataiso ir žo
džiu sukant padaro sveiku. Salute 
yra pripažintas geriausia gyduole dėl 
žmogaus sveikatos per Washington, 
D. C. Galimu gauti kožnoj aptiekoj, 
arba tiesiog reikalaukit iš dirbtuvės. 
Kaina $1.00 bonkai.

Salute Bitter
616 W. 31st 

Chicago, 
Boulevard

Jus sužinosit kodėl jis taip yra žinomas kuomet pir 
mu sykiu pabandysit keną.

ANHEUSER-BUSCH
f ST. LOUIS j

JfWestern Sales Corporation W

Naująją Gadynę”
NAUJOJI GADYNĖ” rašo įvairiais socializmo, teorijoj ir praktikos 

klausimais ir nušviečia socialistinėj dvasioj svarbesniuosius 
Lietuvos ir užsienių ūkio, politikos, kultūros ir darbininkų ju
dėjimo klausimus.

GADYNĖ” teikia plačių informacijų iš darbininkų judė- 
Lietuvoje ir užsieny.
GADYNĖ” duoda eilių, apysakų, vaizdelių ir kitų Icng- 
skaitymo dalykų ir kritikos straipsnių.
GADYNĖ” deda politinio gyvenimo ir darbininkų kovos

Gudai katalikai įteikė dabar
tiniam Vilniaus arkivyskupui 
Jalbžikovskiui memorandumų, 
kuriame be kita ko reikalauja 
kisti gudams bažnyčiose var
toti gimtąją kalbą, tačiau Jalb- 
žikovskis gudų memorandumą 
atidėjęs vyskupų suvažiavime 
svarstyti, šis- Jalbžikovskio žy
gis gudų katalikų tarpe sukėlė 1 
didžiausio pasipiktiniųio.

Nirimo Receptas
Vienas iš maištingiausių vaisių 

yra pyčė. Pyčių yra dviejų rūšių — 
baltais viduriais ir geltonais. Pyčės 
gadinasi labai greitai, todėl reikia 
sunaudoti jas tuojaus po pirkimo. Ža
lias pyčes reikia valgyt tik gerai iš
nokusias. Šiais laikais pyčės deda
ma j dėžes, džiovinama ir kitaip pri
rengiama labiau negu koks kitas vai
sius. Iš pyčių gaminimui valgių re
ceptai yta labai populiariški. Paban
dykit sekantį receptą. Pyčių Roly 
Poly, ir patirkit koks jis yra skanus.

Pyčių Roly Poly
1 h puoduko evaporated pieno at

miešto su
’ j puoduko šalto vandens
3 šaukštukai sviesto arba pavaduo

tojo
2 puodukai miltų
4 šaukštukai kepamo pauderio

šaukštuko druskos
l šaukštukas cukraus
1 puskvortinė dėžė pyčių. .
Sumaišyk krūvon sausus 

ir maišyk uždarą, ir laikyk 
rupiai. Dadėk pieną, sudėk 
ant minkomos lentos _ apibarstytos 
miltais, ir sukočiok į daugkampį bly
ną kokio pusės colio storio. Apdėk 
jį rupiai sukapotom pyeėm iki colio 
nuo kraštų. Apibarstyk lengvai 
nutmegu, paskui viską suvyniok j 
rutulį, nesuspaudžiant, suspaudyk 
galus fr padėk rutulį suglaustą kraš
tą apačion ant gerai taukuotos Lie
kės, aptepk viršų biskiu evaporated 
pieno atmiešto lygia dalim vandenio, 
ir kepk pusė valandos vidutiniame 
karštyje. Duok j stalą su lemono 
skystimu, arba sosu, padarytų iš py
čių sirupo. Jeigu naudojama švie
žios pyčės jas reikia storai apibar- 
styt maltu cukrum.

Pearl Queen
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ASPIRIN GARGALIAVI
MAS NUO TONSILITIS Iš Brazilijos Padangės

Taipgi užtikrina tikrą ir greitą 
pagelbą nuo skaudamos gerklės

Prirengkit gerą gargaliavimą 
ištirpant du “Bayer Tablete-of 
Aspirin” . į keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gargalio- 
kitę gerklę. Atkartoki! Į 2 va
landas jei reikia.

Žiūrėkit, kad vartotume! tik
rą Bayer Aspirin, pažymėtą su 
Bayer Kryžium, kuriuos galit 
gauti plonuose bakseliose dvyli
ką tabletų už keletą centų.

TEN IR 19

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Reliance, Al bert

Baliin, Deutschiand
Hamhurg

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cieveland, Westphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

“Matto Grosso”,— žmogaus 
nežengtų tankumynų berybes. 
Rooseveltas ten onca’s šaudė. 
Asilais joja gamtos tyrimo ko
misija, inžinieriai ir korespon
dentai. Joju ir aš. Vienas 
“nigtris” joja pirma ir ant ša- 
kiakočię ilgumo koto užkaltu 
peiliu mums taką kerta.

šimtas dvidešimts kilometrų 
nuo gelžkelio. Blogiausia že
mė apaugusi kaktusais ir viso
kių rūšių painiomis. Kavos 
žemė, raudonas molis, apaugęs 
lapotais medžiais, kuriuos su
pynę lionai, turinti šaknis sto
rų 'medžių tarpuakiuose ir že
mėje.

Tankumyno apačia lendame, 
viršuj dangaus nesimato. Me
džių viršūnės lionų supintos, 
sulygintos, tarsi kilimais dau-

Vienoj vietoj treniruojasi 
beždžionės. Senas, žilabarzdis 
rimtas beždžionkinas sėdi ir 
kriuksi. Beždžionių minia klau
so. Jam pabaigus murmėti, vi
si klykia jam 
darni.

pritarimą reikš-

NEW YOR °/ ĮI iKo IKl KAU* LvUno ik atgal

Plūs IT. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del j*rmito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hambvrg Ai.’-rca:* line
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplee

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Phone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS 

DENTISTAS
1340 So. 48th Ct, Cicero. III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

Atėjo Kultūra No.
Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St., Chicago

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

ind tonai turi sau 
palmitų, grava- 

jaboticobeiro, 
brava,

muistą pu Imu.
ta. amoreira, jaboticobeiro, pi- 
tangueiro, brava, pao de ma- 
caco, (dideliu lapu medis, kurio 
vaisius vadina “beždžionių 
duona”) irutei ro de pao (duon
medis, kurio vaisiu suraikius 
kepama), o mamliro, herva 
mate, d rara, ąrruda t te.

Kas turi šautuvą nusišauna 
pambo, tucano, gamba, tani, 
oreguica, culia, coelho, macca- 
?o, (beždžione, tai popularus 
Brazilijos Dievo sutvėrimas; 
;uom vardu ir brazilijonai va- 
jinami) veado, piH'cos* de mato, 
(3 rūšių lauko kiaulės) taman- 
iua, (ilgasnukiai

Originalė lietuvių šeimyna
' J vieną Antarcticos serveją 
įėjome 
plauti”.
dirbanti 
lonistai.
j am ės,

Antarcticos 
dulkes iš gerklės iš- 

Sykiu buvo netoliese 
du nauji lietuviai ko- 
Prie 

o prie durų stovi du 
plačiabryliai 
ninguoti 
šypsosi.

baro šnekučiuo-

getruoti, brau- 
geltonskuriai ir vis

vienas iš mus užklausė.
—Ką jie velnią supras,—at

Priėjau ir sukau.

Abudu į tuntą galvom palin
gavo ir nieko nesako.

Dar karta lietuviškai klausi
mą pakartojau. Vienas jų ir 
sako,

—Palauk, pašauksiu tėvą.
At'rina tėvas, taip pat gink

luotas, saulės sukepintas, tikras 
“beždžionė”.

Ar tamsta lietuvis, — klau
siu.

—O tamsta manei, kad vel
nias,- jis visai ramiai atsako.

Kiek tamsia turi metų, 
klausiu jaunesnio sūnaus.

Nežinau, paklausk tėvo.
(Jis buvo apie 25 metų am

žiaus).
Pasirodo,

metai gyvena Brazilijoje, 
kia pavarde, Žemaitis, čia 
kelios seniai apsigyvenę 
mynos. šie visi absoliučiai 
mokyti. Vaikai 
čios ant žemės

koj nekuriu lietuvių tarpe sa
koma “boisas runiju atrytu”, 
arba “feisukas s ils i d ori i no”, tat 
jau tai platesnės visuomenės 
vartojama ir dėl to lengviau 
suprantama.

Bet žemaitukai sako:
— Aš ten venti cinco, o Jose 

trenta airis. Visi trabalamos 
na fazenda. Turmie duas vacas, 
sete cavallos; sodiname feljon, 
arroz e outras verdu ras-. Valgo
me peši, carne, ovos, galinas o 
baannas. Geriame pinga, leite e 
serveja. šitas goVernas veda 
nova ruo nuo citade i rio. Eu 
gosto pavažiuoti na Europa co- 
mo minha mulhe. Vargas e eu 
varnos na cidiide peųrue precisa 
coinpra pora coisa. (Aš esu 25, 
o Juozas 30 metų. Visi dirba
me ūkyje, ’l'urime 2 karves, 6 
arklius; sodiname Šebalbonus, 
ryžius- ir kitas daržoves. Valgo
me žuvis, mėsą, kiaušinius, viš
tas ir bananus. Geriame pinga 
(vietinė degtinė), pienų ir alų. 
ši valdžia veda naują kelią nuo 
miestelio į upę. Aš mylėčiau pa
rvažiuoti Europon su savo žmo
na. Vargas (tokia pavarde ir 
dabartinis finansų ministeris) 
ir aš einame miestan kadangi 
reikalinga kai ką pirkti).

Bei kai i nga jų fotografija. 
Geriausi rasių specialistui jų 
neatspėtą ir ne vienas* lietuviš
kas tautininkas jų lietuviais 
nepripažintų. j

O jų kalbą išgirdęs pats Ry
liškių Jonas “sprandą nusisuk
tų”.—Dambauka.
St. Anastasia,

...XII—26.

sandrovsko aps.
Mikalauskas, Stanislovas, iš 

Plungės miest. Gyveno kadaise 
Chicagoj.

Neverdauskas, Kostas, iš Tel
šių miesto. Gyvenęs Chicagoje.

Platakis, Pranas. Gyvena 
Chicagoje.

Ptašinskaitės, Stanislava, Ju
zefą ir Kotryna. Atsiliepė jų 
brolis Jonas Ptašiuskas, gy
venąs Vengrijoje.

Rutkauskas, Donatas iš 
Aluntos, Utenos aps. Gyveno 
kadaise Chicagoje.

Skaudvila, Vladas, iš Tyta- 
vėnų vai. Raseinių aps. Atsilie
pė jo žmona Juzė Skaudviliene.

Šatkauskas, Juozus, iš Pane
vėžio miesl. Gyveno pirm ka
ro Chicagoje.

švelniai, Juozas ir Kostantas, 
iš, šakių aps.

vilės vai., Klaipėdos krašto.
. Tumėnas, Jurgis, iš Aluntos 
vai., Utenos ap. Atsiliepė jo 
žmona.

Venckus, 
miesto, 
cagoje.

Jonas, iš Plungės 
Gyveno kadaise Chi-

ta šeimyna jau'.35 
To- 
yra 
šei- 
ne-

išėję iš bažny- 
stiseda, užsiru- 
a su žmonėm

PAIEŠKOJIMAS NR. 5.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas
" ' Redaktorius-Leidėjas
900 W. 52nd Street 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 3669

Tėmykit! Gyvenimo antrame nu
meryje pradėsiu talpinti niekur 
dar nespausdintų žemaites apysa
ką — “Prakilni Meilė”; — tai tie
siog širdj veriantys vaizdai. Užsi- 
rašykit tuojau Gyvenimą, kad ne- 
praleistumėt tos apysakos.

galvas užrietę.
Bet jei ko pas juos paklausi; 

jie sako—klausk tėvo.
O jei tėvui imi pasakot, kad 

parduokit viską ir važiuokit 
Lietuvon, ten dabar laisvė, vi-

keturkojai, sur viskas lietuviškai, tat 
kurie sl?piasi medžiuose pu!-1 rusiškai atsako, 
kais, bet kartą iššovus visi krin-į —Aš visa tai žinau, man 
ta žemyn ir išbėgioja) <|uati- 
ccati, macuco (lauko višta) 

patus Era-
macuco
, jacutinga.

skaitosiŽuvimis Brazilija 
I turtingiausia šalis 
Žuvininkyste verstis gal tik 
čia gimę žmones. Daugiausia 
žuvų išgaudo japonai, savo 
bendrovėms pastatę pirmininku 
kokį nors čia gimusį “beždžio
nę”. Bulvės čia luksusas. Jie

I ir bulvių auginimu verčiasi.
d aigi jodome po Matto Clros- 

1 so. Joju bambukų tankumy- 
I nu. Iš priešais atjoja saulės 
i sukepintns pajuodęs, žilais še- 
I riais- apaugęs senelis. Prijojęs 
sustabdė

I ranką ir
— BOm

Bom 
Įsakau ir

—Muito hem,—atsako ir jo- 
I ja toliau.

Kas čia per mada rankas 
padavinėti, klausiu sankelei- 
vių.

—Tas senelis jau 85 metų. 
Bet pamėgink tamsta su juom 
nepasisvoikinti, tad jis tamstą 
“pakvies ant kelio” pasišaudy- 
ti, arba peilj į šoną įstums,— 
aiškina vienas inžinierius.

Man prisimena kaip Kaune 
grupė amerikiečių su adv. Bra- 
čuliu pryšakyj išleido “prokla
maciją”, “šalin rankų bučiavi
mas”, “labas ir sudie”.

čia jokios “proklamacijos” 
brazilijonų nuo pasispaudimų 
neatgrąsintų. * čiupinėjamasi 
visose oficinose. Pav. jei būrys 
pažįstamų palydi vieną į gat- 
vekarį, tai gatvekaris tol lau
kia, kol naujas keleivis su vi
sais palydovais atsigniaužo.

Kuomet žmogus 
prieglobstyj”, tat 
bi apie tą gamtą, 
apie ką kitą.

Vienam estui, sakau, kam jie 
taria “p” vieton “b” ir atbulai.

Jis man pareiškia, kad lietu
viai išmesdami “f” perdaug 
“pikantiškai” kalba.

Brazilijonai pabaigoj žodžio 
tardami “n” rašo “m.”. Tai jie 
daro neit su geografiniais pava
dinimais ,pav. rašydami Ber- 
lim, Pekim etc.

pa j uodęs, 
apaugęs senelis.

savo “burro”, atkišo
sako:
dia, Senhor.
dia, como vaie, 
užklausiu:

—at-

esi “gamtos 
mažiau kal- 
o daugiau

ne 
i naujiena, papasakok vaikams.

“Vaikai” gi .3 vedę vietines 
brazilijonkas, 1 
pernai apsivedė 
tuvaitę. Jeigu 

.žridžia, tat j
imtu šios šalies papročiu sako

Prenumerata metama ........ $2
Pusei metų ............................. $1
Kopija ........................ 1.......... 20c

Tai yra 32 puslapių knyga.
I metus išeis 12 knygų

< jauniausia 
emigrantę 1 ie
va ik us kas j- 
' visur pri-

užsilikęs papro- 
ar turi ginklą ta- 
sveikinamas nau-

Sveikindamiesi jie būtinai 
viena ranka žmogaus liemenį 
apkabina ir savo šono krutinės 
prie jūsų prispaudžia. Tai nuo 
senų-senovūs 
tys: sužinot 
vo maloniai 
jas svečias*.

Senio žemaičio filosofija:
—Jei kas nori Brazilijoj ar- 

roz ir fejon (ryžių ir bin»ų) tu
rėti, privalo amžinais draugais 
sau mutikų ii- kirvi pasirinkti.

'rėvai beveik nemoka kalbėt 
portugališkai. Visą “mokslą” 
miškuose vaikai iš tėvo ėmė. Jų 
lietuviška ir portugališka kalba 
yra* reti unikatai. Jeigu Amieri-

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Mieli.
iš Re- 
Trakų 

Leono-

Ramy

šie asmenys, gyveną Ameri
koje, yra ieškomi:

Ambrazevičia, Vladas, iš Pa- 
iovenio vai., Mariampolės aps. 
Gyveno kadaise Detroit,

Butkevičius, Stasys*, 
čionis k., • Žaslių vai., 
aps. Atsiliepė jo žmona 
ra Butkevičiene.

Bartkus, Antanas, iš
?alos vai., Panevėžio ap. Gyve
no kadaise St. Louis, Mo.

Chrznovičius, Mykolas, iš Ty- 
lavėnų vai., Baseinių ap. (gyve
no kadaise Chičagoje.

Duleba, Juozas, iš Pabiržės 
vai., Biržų-Pasyalio aps*. Gyve
na (’hieagoje.

Danyla, Juozas, iš Žagarės. 
Gyveno kadaise llart, Mich.

Daunienė, Jeva, mirusio Lie
tuvoje, Užvenčio vai., Prano 
Daunio žmona. ,

Dogelis, Zigmuntas, 
kalnio vai., Raseinių 
venęs Racine, Wis.

Eimantas, Juozas, 
miesčio vai., Taurais 
venęs Chicagoje.

L,apan, Juozas—mirusio rugp.
8 d. 1926 m;, Peter Lapan bro
lis.

Liaiįgeltas*, Viųcas, iš Uk
mergės ap. Gyvenąs Chicagoje.

Madeiskis-Globus, Teodore

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

Gir

iš Nan-

iš

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutės.

visi mėgsta

35c
Už 

BONKĄ
Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

F. AD RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzle 89*2

3514-16 Koosevelt Kd. 
Arti St Louis Avė.

Žilinskas, Jonas, iš Bajorėlių 
k., Salaku vai., Ežerėlių aps. 
Gyveną Kadaise Chicagoje.

Žilius, Petras' (Schilis) iš 
Mažeikių vai. Gyveno kadaise 
Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
|iuomi yra prašomi atsiliepti, 
ir kiekvienas kas ką nors apie 
juos žinotų, yra prašomi su
teikti žinių. Bi t kokia žinia bus 
įvertinama. **
Lietuvos Bespiil/. Konsulatas 
608 So. Dearbo; n SI., Chicago, 
III.

L. Gaižaitė, 
Konsulato Sekretorius,

Ml&.UJ.tAV.O* f.

Išnaikina
Muses, Uodus,

Tarakonus, 
Blakes

»TAKDA1XO OUCO.l NMV

Siųskit Naujiena* 
Lietuvon — tai bu« 
brangi dovana

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
na vakarą, išskyrus ketvergį- 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGELIONIS
A D V O K A i A « 

Miesto Ofisas
190 No. State S t., Room 1012 

Tek Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards 0141
Bylos vlsuore teismuose. — Ab
straktai. •— Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LĄWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo 0 iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS .
11 S. La Šalie St, Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunaą Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So, Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

fLk.** <s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Roosevelt 9090

Namų Telei’vtr? Republic 9600

7

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 531 
Tel. Central 6390

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

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti i tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e<

Mis. MiCHNIEVIGZ-VlblKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jurasz-Kaushillas 

AKUftERKA 
.3252 So. Halsted

Viršuje
State

St.
Universal
Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės au 

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal suUrtj.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir 'moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

»rM. HERZMAN •»
— IŠ RUSIJOS —

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

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

18th St^ netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 19—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

8110. Naktį
South *hore 2288 
Boulevard 4136

3235 So. Halsted S t.
Vai.: 9—10 iiryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos te). Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chlrargas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų lln.
Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 

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

į DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišku ’v 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Te!. Midway 2886

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 * 
Naktinis Tai. Fairfaz 8858

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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by the Lithuanian Daily Maw« Pak. 
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Editor P. GRIGAITIS , 
1739 Soath Habted Street 

Oicago, III.
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-■ t .... ................ . - ■

Subscription Rateli
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered ai Seeond Clais Matter 

March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III, nnder the act of 
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Naujienos eina kasdien, iiikiriant 
sekmadieniui. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
m. — Telefonui Rooeevelt F500.

Užsimokėjimo kaina!
Chicago je — paltu:

Metama_____________ __ _
Putei metu__ ___________
Trims mtaMiama ..............
Diegą mtaaaiama______
Vienam minule! .... .... .

Chicagoje per netiotojua:
Viena kopija -------------------
Savaitei ------------------------------- 18c
Minėsiu!75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoje, 
paltui

Metame _____________ $7.01
Pusei metų ..............    8.50
Trims mėnesiams ________  1.75
Dviem mėnesiams__ ~______   1.25
Vienam minėsiu!______________ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ___________ $8.00
Pusei metų___________ —- 4.00
Trims minesiams___________ 2JD0
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

_ $8.00
Z $4.00 
.... 2.00 
_ 1.50 
__ .75

kos darbininkų organizacijos Vokietijoje, Austrijoje, Če- 
choslovakijoje, Suomijoje ir kitur, tai tose šalyse jau se
nai butų buvusios palaidotos respublikos. I^ik stiprus dar
bininkų judėjimas atrėmė nacionalistinės diktatūros pa
vojų Francijoje. • ,

Taigi ir Lietuvą apsaugoti nuo diktatūros arba mo
narchijos galėjo tiktai stipriai susiorganizavusi ir susi
pratusi darbininkų klasė. Bet kaip tik šitą demokratijos 
pajėgą komunistai stengėsi kaip įmanydami suardyti ir 
sudemoralizuoti. Ir rezultate išėjo taip, kad tam momen
te, kai militaristų šaika ištiesė nagus pasigrobti valdžią, 
Lietuvoje neatsirado kas butų galėjęs šitam pasikėsini
mui energingai pasipriešinti. Militaristų sąmokslas pa
vyko !

KETUR^KOMUNISTAl KAUNE SUŠAUDYTI 
• •••••

VIEN Už “PRIKLAUSYMĄ” PARTIJAI 
lt « .•

KRIKŠČIONIŠKA “TEISDARYSTĖ”

DEMOKRATIJOS DUOBKASIAI IŠSIKASĖ 
DUOBĘ SAU

LIETUVOS SANTYKIAI SU KAIMYNAIS
PABLOGĖJO

Viena žinių agentūra praneša iš Kauno, kad gruod
žio 27 d. tapo sušaudyta keturi komunistai už keleto, mi- 
nutų po to, kai karo teismas buvo juos pasmerkęs dėl pri
klausymo komunistų partijai.

Vadinasi, jau prasidėjo skerdynė. f
Keturi asmens tapo nugalabinti, ir tai vien už tai, kad 

jie priklausė tam tikrai partijai. Tai tokia yra “krikščio
niška” valdžia, kurią Lietuvos kunigai ir dvarininkų klap
čiukai įsteigė ginkluotų militaristų -rankomis.

Mes jau sakėme ir dar kartą pabrėžiame, kad komu
nistai, ardydami demokratijos pajėgas Lietuvoje, patys 
kišo savo galvą į kartuvių kilpą. Šiandie ta kilpa užsinė
rė ant jų kaklo.

Angarietis, sėdėdamas Maskvoje, dabar gali savo 
“darbo” vaisiais pasigėrėti. Tečiaus mes netikime, kad 
jam bent gaila tų nelaimingų aukų, kurių kraujas dabar 
liejasi Kaune. Tos aukos jam tai tiktai nauja proga pa
žaisti neprotaujančios minios jausmais ir pareklamuoti 
Maskvos kromelį.

Komunistų sukvailintieji Lietuvos darbininkai buvo 
aklas Rusijos bolševikų įrankis. Jiems rūpėjo ne savo 
krašto ir ne savo klasės reikalai, o tiktai “sovietizmo” 
garbė. Ir kokio čia daikto dabar Maskvai arba jos užlai
komiems agentams — tokiems, kaip Angarietis —, kad 
keletas tų tamsių žmonelių bus nusiųsta pas Abraomą!....

[Pacific and Atlantic Photo]

Vincent Massey, Kanados pir
mas ambasadorius Jungtinėms 
Valstijoms.

Šitie keturi sušaudymai, reikia manyt, yra tiktai pra
džia “krikščioniškai-tautiškOs” gadynės, išaušusios Lietu
voje gruodžio 17 d. Po šitų sušaudymų veikiausia seks 
dešimtys kitų. Jeigu Lietuvos diktatoriams pakanka ap
kaltinti žmogų priklausymu tam tikrai partijai, idant ji-, 
sai butų sušaudytas, tai kame yra ribos šitam kraujo lie- 
jimui? s • « M IUTIB®'

Karinis teismas gali pasmerkti dėl tokio “nusidėji
mo” kiekvienų žmogų, kuris yra nepakenčiamas diktato- 
riams. Prieš to “teisino” nuosprendžius nėra jokios ape
liacijos. Kaip tik nuosprendis yra padarytas, pasmerktą
jį jau tempia prie tvoros ir žudo!

Tuo gi tarpu Lietuvos padangė vis labiaus niau- 
kiasi- . ; . . ■ *

Sleževičiaus kabinetas buvo išvedęs Lietuvą iš tos ne
lemtos izoliacijos, kurioje ją paliko žliba klerikalų politi
ka. Lietuva jau buvo padariusi sutartį su Rusija ir lai
mėjusi pergalę Tautų Sąjungoje Klaipėdos valdymo klau
sime. Buvo pradėta vesti derybos jau ir su Vokietija.

, Dabar gi Lietuvą vėl ima apsupti nedraugingų kai
mynų lankas. Rusija viešai reiškia savo nepasitikėjimą 
naujaisiais Kauno valdovais. Vokietija įteikė Voldema
rui aštrią protesto notą.

Kame gi tad Lietuva atsidurs, kuomet jos kaimynai 
vienas po kito atsuks jai savo nugaras?
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Šita kruvina “teisdarystė” tur-but tęsis tol, kol ban-
Mokslininkai surado 
būdą, kaip iš angiio 

gaminti gazoliną
goti nuo žmonių sukilimo.

Tų žvėriškų žudynių tikslas yra nugąsdinti žmones 
ir kartu pateisinti visuomenės akyse savo gruodžio 17 d. 
žygi-.............................

Vienintelis smurtininkų argumentas pateisinimui pa
darytojo valstybėje pervarto yra tas, kad komunistai 
Lietuvoje rengęsi sukilti ir paskelbti “sovietų respubli
ką”. Dabar reikia “įrodyti” visuomenei, kad tas komu
nizmo “pavojus” buvęs iš tiesų labai didelis. Ir štai tuo 
tikslu galabijama žmonės, apkaltinti priklausymu komu
nistų partijai — ne sukilimo organizavimu, ne kitu kuriuo 
nors nusidėjimu prieš valstybės tvarką, bet tiktai pri
klausymu partijai!

Tarptautiška chemikų konfe
rencija. — Koks kuras bus 
vartojamas ateityj? — Ang
lių distiliavimas. —Koksas.— 
Aliejus ir pasaulio politika.— 
Dr. Bergius’o eksperimentai, 
kurie kainavo $6,000,000. — 
Kaip iš angiio aliejus yra pa
daromas?— Dr. Fischer'o iš
radimas.—Ar pritruks gazo
lino?

To buvo galima laukti. Klerikalinių vagių šaika, su
sidėjusi su atžagareiviškais armijos karininkais, kitaip 
ir negali valdyti kraštą, kaip Uk teroru ir kraujo lie
jimu. _ ________

Tokį valdymo pavyzdi Lietuvos banditams davė pir
miausia Rusijos bolševikai, paskui Italijos fašistai, Ven
grijos nacionalistai, Ispanijos karininkai ir kiti smurto 
apaštalai. Jeigu Leninas, Trockis ir Stalinas galėjo tero
ru daugiaus kaip per devynis metus atsilaikyti prieš mil
žiniškos žmonių daugumos valią, tai kodėl negali tokiu 
pat budu sėdėti ant liaudies sprando Krupavičius, Šmul- 
štys ir Glovackis!

Ne bolševizmo baimė, bet pavydas bolševikų Mau
rams įkvėpė Kauno “didvyriams” pasiryžimą sugriauti 
demokratinę valdžią Lietuvoje.

Ir patys bolševizmo agentai Lietuvoje daugiausia 
prisidėjo prie to, kad tas smurtininkų pasiryžimas butų 
sėkmingas.

Šioje vietoje jau ne kartų buvo nurodyta, kaip komu
nistai Lietuvoje darydavo nuolatines provokacijas, reng
dami dirvą fašistiniam upui tam tikruose visuomenės 
sluoksniuose, kaip jie trukdydavo valdžios veikimą ir 
stengdavosi ją diskredituoti. Bet didžiausias komunistų 
nusidėjimas buvo tame, kad jie arde tą vienintelę pajė
gą, kuria demokratija šioje gadynėje gali pasitikėti, bū
tent, darbininkų judėjimą.

Visa pokarinė pasaulio istorija rodo, kad tik darbi
ninkai yra ištikima demokratijai jėga. Jeigu ne milžiniš

Prieš kiek laiko Pittsburghe 
įvyko tarptautiška chemikų 
ir kuro inžinierių konferencija. 
Dalyvavo apie 1,000 žmonių. 
Anglijos, Vokietijos ir Franci- 
jos mokslininkai kartu su Ame
rikos technologais pranašavo, 
jog netolimoj ateityj anglis 
naturališkoj savo formoj nebe
bus vartojamas kurui. Toks 
auglio vartojimas, koks prakti
kuojama šiandien, skaitysis di
džiausiu gamtos turto aikvoji- 
mu. Pasiremiant mokslininkų 
išradimais, galima drąsiai saky
ti, jog neužilgo kuras bus ga
minamas fabrikuose.

Kuomet šeima nuperka žie
mai keletą tonų akmeninių ang
lių, lai ji gauna ne tik kurą, 
bet—jei galima taip pasakyti— 
ir savo rųšies aptieką. Kaip 
žinoma, iš angiio smalos pada
roma šimtai įvairiausių vaistų. 
L’ž kokių dviejų dešimčių mo 
tų kuras parsidavinės kitokioj 
formoj. Tai bus specialia ang
lis pagamintas fabrikuose. f 
dabartinį anglį bus panašus tik 
savo spalva. Degs tas anglis 
be durnų. Tai bus- tikra palai
ma. Didmiesčiai, kaip tai: Nevy 
Yorkas, Chicago, Bosto
nas- ir t.t. nebus taip ap
rūkę ir paskendę durnuose, kaip 
dabar. Kuomet tam tikru proce
su iš paprasto bitumininio aug
lio atskiriama įvairus chemika
lai (tankiausia anglines smalos

pavidale), tai pasilieka be dū
mų degantis anglis (koksas).

Išmintingesnis angiio vartoji
mas prasidėjo prieš kokį šim
tų metų, kai miestuose susikū
rė įmonės šviečiamoms dujoms 
gaminti. Kad pagaminti švie
čiamąsias dujas, tai reikalinga 
anglis geležinėse retortose dis
tiliuoti. Tuo budu nuo auglio 
atskiriama amonija, benzolas, 
angiio smala ir. kai kurio kiti 
dalykai. Retortose pasilieka 
koksas, kuris yra labai geras ir 
be durnų degantis kuras. Su 
koksu yra tik vienas neparan
kumas—jis negreit įsidega. 
Pradžioj šviečiamųjų dujų kom
panijoms- daug nemalonumo 
suteikdavo angline smala, nuo 
kurios, kaip nuo kokio pikto 
pinigo, buvo sunku atsikratyti. 
Kompanijos pildavo <smalą į 
upes, bet kuriam laikui prabė
gus tai daryti tapo uždrausta 
specialiai išleistu įstatymu, ka
dangi tapo patirta, jog nuo 
auglio smalos žuvys gaišta. 
Ačiū chemikų išradimams, šian
dien iš auglio smalos- padaroma 
apie 10,000 įvairiausių vaisių, 
perfuinų, antiseptikų, sprogsta
mų medžiagų ir t.t.

Pirma anglių distiliavimas 
buvo atliekamas prie 1,600 - 
2,200 laipsnių Fahrenheito. Bet. 
kuomet tapo surasta rinka aug
lio smalai, tai chemikai pradė
jo ieškoti būdų atlikti distilia
cija prie žemesnės temperatū
ros. Eksperimentai parodė,

žemesnes temperatūros papras
tai gaunama daugiau ir geres
nės rųšies auglio smalos. Kok
sas irgi yra daug geresnis, — 
minkštas ir lengvai dega. Tie
sa, šviečiamųjų dujų gauta ma
žiau, bet Užtai degant jos du 
kartu daugiau karščio pagami
na nei senuoju budu gamina
mos dujos. Kaip prie aukštos, 
taip ir prie žemos temperatū
ros- aliejaus gaunama vienadai: 
1 tonas distiliuojamų anglių 
duoda maž-daug 2'A galonų 
aliejaus.

Svarbiausias žemos tempera
tūros distiliavimo produktas 
yra naujos rųšies koksas. Jis 
yra tiek minkštas ,kad galima 
jį į plytas suslėgti. O kadangi 
koksas dega be durnų, tai todėl 
jis yra labai pageidaujamas 
kaipo kuras. Kuomet kurui 
žmonės pradės vartoti koksą, 
tai didieji miestai nebebus taip 
aprūkę, kaip dabar.

Desėtkai chemikų ir inžinie
rių daro eksperimentus, kad 
suradus tinkamiausį būdą dis
tiliuoti anglį prie žemos tempe
ratūros. Tuo klausimu gal 
stambiausias Amerikoj autori
tetas yra prof. S. W. Parr. 
šiandien Amerikoj randasi apie 
pustuzinis įmonių, kur iš pras
čiausių anglių daroma gan ne
blogas kuras. Europoj tokių 
įmonių yra gal du sykiu dau
giau.

Prie žemos temperatūros dis- 
tiliavmio iš minkšto angiio to
no gaunama 61% kokso, 4.4% 
lengvojo aliejaus ir 4.5% sun
kiojo ayejaus. Likusią dalį 
sudaro auglio smala. Kad su
slėgtas koksas galėtų išlaikyti 
konkurenciją su antracitu, rei
kalinga angiio smalai surasti' 
rinką. Chemikalų pramone dar 
negali suvartoti visą angiio 
smalą. O tai yra vyriausia 
priežastis to, / kad kokso gami
nimo pramonė nedali sparčiai 
vystytis.

Dr. Gustav Egloff, žymus 
chemikas ir aliejaus ekspertas, 
Pittsburgho konferencijoj pa
darė pranešimą kai dėl angli
nės smalos sunaudojimo. Jis 
pareiškė, jog yra galimybės iš 
anglines smalos gazoliną ga
minti. Iš 1,600 anglinės sma
los bačkų busią galima gauti 
apie 350 bačkų gazolino.

Dr. Friedrich Bergius, Hei
delbergo universiteto profeso
rius, ir Dr. Franz Fischer reko
menduoja paprastesnį budy, 
kaip tiesiog iš anglių padaryti 
skystą kurą. Jiedu abu yra žy
mus vokiečių chemikai, kuriems 
rupi išgelbėti Europą nuo alie
jaus bado.

Pasaulio politikoj aliejus juo 
tolyn, tuo svarbesnę rolę pra
deda lošti. Del aliejaus laukų 
kontroliavimo valstybes yra 
pasirengusios net kariauti. 
Aliejus reiškia ekonomišką ne
priklausomybę. Europa labiau 
yra susirupinusi aliejum nei 
Tautų Sąjunga arba tarptauti
niu Jiusigiriklavimu. Pakanka 
prisiminti.tą bruzdėjimą, kuris 
kilo pasaulyj, kai Persijoj tapo 
atrasti aliejaus šaltiniai. Visa 
internacionale politika yra alie
jum permirkusi. Jungtinių 
Valstijų nesusipratimai su Mek
sika vyriausia kyla dėl alie
jaus. Tai niekam nėra paslap
tis, nors Amrikos valdžia ir 
bapdo figos lapu pridengti tik
rąją priežastį.

Kaip Bergius, taip ir Fischer 
per metų eiles galvojo kaip iš 
anglies padaryti aliejų. Iš ang
linės smalos galima mineralinį 
aliejų padaryti, bet tai labai 
brangus procesas. Reikalinga 
tad buvo surasti tinkamesnis ir 
pigesnis būdas. Iš tų dviejų 
mokslininkų profesoriui Bely
gins pavyko geriau, šiandien 
inžinieriai jau kalba apie “ber- 
ginizuotą” anglį lyginai taip 
pat, kaip paprasti piliečiai apie 
pasterizuotą pieną.

Nafta buvo priimta vadinti 
“anglių aliejum’’. Nors niekas 
tikrai negali pasakyti kuriuo 
budu atsirado mineralinis alie-

jus (nafta), bet Bergius ir 
Fischero eksperimentai lyg ir 
patvirtina tą nuomonę, kad 
aliejų gamta pagamino iš ang- 
lio.

Gazolinas yra vandenilio ir 
grynanglio junginys. Bituminis 
anglis irgi susideda iš tų pačių 
elementų. Proporcija yra 1 da
lis vandenilio ir 15 dalių gryn
anglio. Mineraliniame aliejuj 
ta proporcija yra kiek skirtin
ga: 1 dalis vandenilio ir 8 da
lys grynanglio. Jei padvigubin
sime vandenilį anglyj, tai mes 
gausime aliejų. Bergius ir 
Fischer skirtingais budais kaip 
tik to ir atsiekė.

Atrodo, kad tos rųšies prob
lema nėra sunki. Bet Bergius 
praleido laboratorijoj tryliką 
metų, kol surado būdą “bergini- 
zuoti” anglį. To tyrimo finan
savimas atsiejo apie $6,000,000. 
Maždaug tiek pat laiko dirbo ir 
Dr. Fischer, kurio eksperimen
tai kaštavo irgi apie šešis mi- 
Jionus dolerių.

1911 m. Bergius įkūrė labo
ratoriją mieste Hanover. La
biausia jis susidomėjo angli
mis. Pirmi jo žingsniai buvo 
patirti kiek galima daugiau 
apie anglių chemišką ir fizišką 
sudėtį. Jis studijavo . įvairių 
šalių anglį ir, tur būt, nėra pa
saulyj kito chemiko, kuris dau
giau žinotų apie “juodąjį dei
mantą”, ^aip Dr. Bergius.

Apie dvejetą metų Dr. Ber
gius praleido laboratorijoj, be- 
bandydamas padaryti dirbtinį 
anglį. Tatai jam pasisekė. Po 
to jis surado būdą, kaip su
jungti vandenilį su anglių ir 
paversti kietą anglį skystu 
aliejum.

Iš pradžių jis bandė dideliu 
slėgimu sujungti vandenilį sti 
įkaitintu augliu, bepasisekė. 
Anglis išvirto koksu, —tai ir 
visa. Tolimesni tyrimai paro
dė, kad prie žemesnės tempe
ratūros vandenilis geriau jun
giasi su anglių. Dr. Bergius 
sumažino temperatūrą iki 800 
laipsnių Fahreuheito ir į gele-

žinius cilindrus supylė sutru- 
į i n tą anglf. Po to tapo įleista 
vandenilio, kuris susijungė su 
anglimis ir pagamino aliejų.

Tikrenybėj atsitiko štai kas: 
angiio molekulės tapo suskaldy
tos ir jos, susijungdamos su 
vandeniliu, išvirto aliejaus mo
lekulėmis.

Tiesa, Bergius sumaltą ang
lį sumaišė su aliejumi, padary
damas iš jos tešlą. Tai daro
ma todėl, kad anglis tešlos pa
vidale yra daug lengviau alie
jumi paversti.

Visas tas procesas atrodo la
bai paprastas, bet jo išradėjui 
teko nugalėti daug sunkenybių. 
Ne be reikalo juk jis dirbo try- 
l.ką metų turėdamas savo glo
boj 150 darbininkų!

Dabar jau įsikūrė du fabri
kai “berginizavimui” angiio, t. 
y. gaminimui darytinio alie
jaus. Vienas fabrikas randasi 
Buhr distrikle, o kitas—Bhein- 
ail. Apskaitoma, kad tuose fab
rikuose kas metai bus galima 
pagaminti 1,000,000 bačkų ga
zolino.

Tai tik pradžia. Nėra ma
žiausios abejonės, kad už metų 
kitų iš auglio bus gaminama 
milionai bačkų gazolino.

Dr. Fischer surado 
kaip pagaminti sintolą 
tliol), kuris susideda iš 
alkoholiaus rųšių.
alkoholių yra medžio 
liūs arba meta uolas, 
kiečiai labai pigiai pafiaro la
boratorijose.
jog sintolas taip jau tinka au
tomobiliams, kaip ir gazolinas. 
Kol kas Fischero procesas nė
ra labai praktiškas, bet chemi
kai mano/jog su laiku Fischer 
sugebės gan pigiai pagaminti 
ne tik skirtingus alkoholius, ale

budą,

kelių 
Vienas tų 

alkoho- 
urį vo-

Fischer surado,

Akivaizdoje tų faktų juokin
gai skamba pesimistų pranaša
vimai, kad pasaulis trumpoj 
ateity susilauks aliejaus bado. 
Tai nelaimei, kaip matote, mo
kslininkai jau spėjo už akių už-

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. VVallace Street

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia
Phone'Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 West 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė. 
Tel. K e n w o o d 5107

i J I nuo 9 ikt II vai. ryte} 
KalanaOS į ouo & g va|. vakare

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis

8 iki 2 vai. po pietų

nuo 
nuo

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tek Boulevard 2160 
— Valandos —

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

Ii II H mial II i» ..................I'

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefdhas 'Pulhnan 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
| nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nu0 jkl , va|_

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
TeL Prospecl 1930. Ofiso valan- 

tdos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7942

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

, CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir ( hirurRas

M. ŽILVITIS
Dcntist aš

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Bouk’vard 7179 

Res. Telefonas Hetnlock 2615
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7 žmonės mirė jiuo 
munšaino

Per šventes Chicagoje nuo 
munšaino pasimirė septyni žmo
nės. Kituose miestuose pasimi
rė 42 žmonės, taip kad nuinšai- 
nas per šventes nunuodijo 49 
žmones. Sveikatos komisionie- 
rius l)r. Bundesen yra palinkęs 
kaltinti lederalinę valdžių, kam 
ji deda smarkius nuodus j in
dustrini alkoholi, kuomet ji ge
rai žino, kad tas alkoholis bus 
rcdistiliuotas ir paskui parduo
tas už “gerą štofą”. Nors dali 
nuodu redistiliuojant ir išima
ma, bet visgi pasilieka alkoho
ly dar daug nuodu, kurie ir 
nuodija žmones. l)r. Bundesen 
ir daugelis kitu žymių žmonių 
smerkia tokį valdžios sąmonin
gą nuodinimą žmonių.

Valdžia tyčiomis deda nuo
dus j alkoholį, kad jo negalima 
hutų vartoti, bet žmonės nepa
liauja vartoję ir užnuodyto al
koholio, lodei tiek daug žmo
nių nuo tokio alkoholio ir mirš
ta.

Manė nusišaut, bet 
pasikorė

Policija rado šantėj prie 5052 
\V. 31 PI., Cicero, pasikorusį 
Ignatius Bogosvicz. Namo gy
ventojas Stanley Krupinski ma
tė kaip Bogovvicz ėjo šanten 
su revolveriu rankoje. Jis pa
šaukė policiją, lw?t toji rado 
Bogovvicz pasikorusį. Spėjama, 
kad jis mane nusišauti, bet pas
kui nusitarė pasikarti.

Apiplėštasis nušovė 
plėšiką

Du plėšikai ir viena moteris 
užpuolė Bobert Bay, 20 m., 919 
S. Austin Blvd., pašto klerką 
ir studentą. Užpuolimas atsiti
ko prie Monroe ir Honore gt. 
Vienas jų atstatė revolveri, o 
moteris su kitu iškratė jo ki
šenių* ir atėmė iš jo $17. 'Pe
čiaus jie pražiopsojo mažą au
tomatinį revolverį, kurį jis tu
rėjo ir iš kurio jis vėliau pra
dėjo šaudyti į plėšikus, kada jie 
susėdo į automobilių. Jis ma
nė, kad jis nekliudė plėšikams, 
nes jie automobiliu pabėgo. Te
gaus vėliaus policija pamatė 
uitomobily sukniubusį žmogų 
ir ėmė tą automobilių vytis. 
Pasivijus pasirodė, kad sukniu- 
busis yra nušautas. Jį ir nušo- 

o Bay. Kitas plėšikas ir mote- 
is liko suimti. Nušautasis plė

šikas yra John Chihueos, 18 m., 
7228 S. \Vood St. Suimti gi To
ly Oliver-Orlando ir Mrs. Alma 
Cra\vford Annunzio.

Abu suimtieji prisipažino 
nrie 16 plėšimų gatvėse. Vi
dais plėšimais vadovavo toji 
moteris, kuri ieškojo “stiprių 
Įspūdžių”. Ji yra motina, dvie
ju vaikų ir laukiasi trecio; jos 
vyras ją pametė keletą mėnesių 
atgal, kada ji pradėjo drau
gauti su kitais vyrais. Jie savo 
prisipažinimais įpynė dar 4 vy
rukus, kurių vienas, būtent 
\nthony Pinto, 17 m., 3014 Į

Kulkasvaidžiai dėl 
policijos

Šiomis dienomis policija ti
kisi sulaukti apie 30 kulkasvai- 
džių, kurie bus naudojami de- 
tektivų, kurie važinėjasi auto
mobiliais. Taipjau laukiama ir 
7 didelių automobilių, kurie 
bus apginkluoti kulkasvaidžiais. 
Tada detektivų biuras turės vi
so 35 greitus automobilius, ku
rie veiks dieną ir naktį, ne
skaitant daugybės “fliverių” — 
fordukų, kuriuos turi stočių po
licija.

Graborius C. Sireviče neper- 
senai čia atidarė savo ofisą ir 
gerai patarnauja laidotuvėse, 
tiktai nusiskundžia, kad čia 
žmonės labai partyviški yra 
ir dėlto pasidaro negeistina 
agitacija.

Roseland /

šiandie masinis mitingas

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH

Sportas
RYTOJ RISTYNfiS

\Varren avė., jau tapo areštuo- ’ do\v”

Bytoj Strumilos svetainėje 
(įvyks šaunios ristynės. Risis 
1 pagarsėjęs ristikas Jack Sher- 
ry, Bancevičius, Melnikas, 
“Jaunasis Kilius” ir kiti. “Dė
dė“ Norkus taipgi rodys savo 
nepaprastą “šylą”. Kilnojime 
vogų ir jaunieji negali jo su- 
bytinti. —R.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Elp 

ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 

lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laišj<o NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas ' laiko 
lik keturiolika dienų nuo pa
skelbimo.

503 Butsvill Pcter
501 Capas Antonos
500 Einikis Peter
507 Ericinnas Francus
516 Kargos Johan
517 Karimauska Kazys
518 Kazlnueskas P.
520 Kudvcuicius Tony
522 Mrovvice Auna
521 Ozalui Stanislovui
526 Piatrauckas \Vik toras
529 Slepchas Stanley

Lietuvių Rateliuose
Cicero Žinelės

tas ir prisipažino dalyvavęs ke
liuose plėšimuose. Ieškoma gi 
dar trijų vyrų. Visuose plėši
muose jie vartojo tik žaislinį 
revolverį, iš kurio tik vanduo 
šmirkščia. Bet ir tokio “revol
verio“ užtekdavo, kad išgąsdin-i 
Ii užpultuosius.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

A PSIDRAUSK!

$10,000 aSt policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, seJ 

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

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

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

Nelaimė.

J. Tokožauską patiko nelai
mė žaidžiant su savo automo
biliu. Mat vieną nedėlios rytą 
jis norėjo priversti automobilį, 
kad jį vežtų, bet automobilis 
buvo užšalęs, tai taip spyrė To- 
kožauskui, kad ranką išnėrė iš 
peties ir vienoj vietoj sulaužė 
kaulą. Dabar jo ranka yra su- 
bandažuota ir yra po daktaro 
priežiūra. Jis sako, kad ran
kos nereikės nuplauti, bet sun
kų darbą dirbti nebegalės. Ka
dangi jis yra ciceriečiams ge
rai žinomas kaipo senas gyven
tojas ir visuomenės veikėjas, 
tai didžiuma išreiškia jam nuo
širdžios užuojautos ir labai 
apgailestauja jo nelaimę.

Veiklus žmogus

Dar veria parašyti apie vie
ną veiklų ir pasižymėjusį žmo
gų tarpe vietinių lietuvių, tai 
p. K. P. Deveikį, kuris darbuo
jasi visuomenės labui daugiau 
negu per penkiolikę, metų ir 
niekuomet nenustoja energijos 
savo darbuose. Jisjnėgsta daug 
rašyti laikraščiams apie vieti
nius nuotikius, ypatingai apie 
draugijas, kliubus, bendroves 
ir politiką. Gaila, kad jo pasi
darbavimo visuomenės labui 
lietuviai neatjaučia ir net kaip 
kada nuo necivilizuotų žmonių 
susilaukia nereikalingų prie
kaištų. Reikia labai atjausti 
tokį žmogų, kuris turi savo 
šeimyną, susidedančią iš septy
nių nariu ir vienas turi visus 
užlaikyti dirbdamas dirbtuvėj.

Parėjęs iš darbo vos suspė
ja pavalgyti vakarienę tuojaus 
užsiima rašymu ar eina į drau
gijų susirinkimus, nes beveik 
visose draugijos.* yra Užrinktas 
pirmininku, raštininku ar ka- 
sierium. Mes lietuviai mažai 
turime tokių, kurie su neaugs
iu mokslu turi nepaprastus ga
bumus ir yra pasišventę tar
nauti visuomenės labui, tad ir 
turime tokius darbuotojus gerb
ti.

šiandie vakare, C. Strumilo 
svetainėj, bus didelis Roselan- 
do ir apielinkės lietuvių masi
nis mitingas. Kalbės jame Nau
jienų Redaktorius P. Grigaitis 
ir kiti. Šį masinį mitingą šau
kia LSS 137 kp. išaiškinimui 
kas dabar dedasi Lietuvoj, — 
klerikaliniai-fašistinį pervartą, 
kaip jis įvyko ir kas bus to
liau, — kokioj padėty Lietuva 
atsidūrė dėl to pervarto, kokias 
pasekmes jis gali duoti Lietu
vai.

Pervartas Lietuvoj yra labai 
svarbus įvykis, kuriuo turi su
sidomėti visi Amerikos lietu
viai, o ypąč tikrosios demokra
tijos šaliniykai. Todėl visi rose- 
landiečiai ir apielinkes lietuviai 
susirinkite kuoskaitlingiausia iš
girsti svarbių pranešimų apie 
Lietuvą ir dabartinę jos padėtį. 
Pradžia 7:30 v.

Visi atsilankykite. —Rep.

Dar apie lietuvių biznierius

flr. J, W. Beaudotle
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė

OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Val.i 10 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Valandos;
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki lt). Neda

lioj mo 2:30 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJAI
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS c/aWFORD MM
TELEFONAS C ANA L H64 ‘

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

OFISAS: 
668 W. /8th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
8288 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

%Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin- 
'ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratų ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ...................................................... ................
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Valst..........................................................o 
Užsiėmimas...................................... Amžius....... .
Pašeipgavis ...............................................................

Nors “Naujienose” jau buvo 
rašyta apie lietuvius biznierius, 
bet visai mažai, bet kad čia jų 
randasi daugybė, tai vienu sy
kiu sunku juos visus ir pami
nėti. Tad aš priminsiu nors 
apie keletą biznierių.

J. Dambrauskas turi valgo
mų daiktų krautuvę ir senas 
Cicero gyventojas, visiems ge
rai žinomas kaipo geras patar
nautojas ir gerai apsišvietęs 
žmogus. Jis per daug metų 
skaito “Naujienas”.

K. Skridulis kaipo biznierius 
yra labai pagarsėjęs tarpe vie
tiniu lietuviu ir visuomenes la
bui daug aukoja pinigų ir pri
klauso prie daugelio progresy
vių draugijų. Jis nebijo skai
tyti “Naujienas” ir jas gerbia. 
Jo geriausias paprotis praleisti 
liuosą laiką prie medžioklės ir 
kuomet parsiveža daug zuikių 
ir ančių nušovęs, tai ir Susie
das pavaišina.

Vietiniai lietuviai labai my
li advokatą K. Gugį, bet guo
džiasi, kad jis neatidaro ofiso 
Cicero, kur vietiniams lietu
viams butų patogiau su juo 
pasimatyti teismų reikaluose. 
Well, ciccricčiai, bandykime 
mes visi jį patraukti į Cicero, 
tai turėsime gerą advokatą.

Jis.

Naujieny ekskursijos pa- 
. lydovas sugryžo

Jonas Jankus, pereito rude
nio Naujienų ekskursijos Lie- 
tuvon palydomas, prieš pat Ka
lėdas sugryžo Chicagon. Jis 
džiaugiasi aplankęs Lietuvą, ku
ri jam labai patiko. Kelionė į 
Lietuvą ir . atgal buvo labai 
smagi. Sugrįžęs Chicagon j iš 
mano užsiimti savo senuoju 
bizniu — pardavinėjimu lietu
viškų knygų.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS "!
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

MONIKA ŠIMKIENĖ 
Po tėvais Štaraitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 26 dieną, 11 valandą 
lyto, 1926 m., sulaukusi 31 me
tų amžiaus; gimusi Kauno rė
dytos, Raseinių apskričio, Vač- 
girio parapijos, Šimkaičių kai
mo, paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, dukterį Eleną 9 me
tų, pusbrolį Kazimierą Šimkų, 
pusseserę' Anielę Gudulikę. O 
Lietuvoj brolį Jurgi, 2 seseris: 
Oną ir Veroniką. Kūnas pašar
votas, randasi Eudeikio koply
čioj, 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio 30 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš Eudeikio koplyčios j 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Monikos Šimkienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Pusseserės 
ir Pusbrolis

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

NELLA URBONIENE 
Po tėvais Ridikaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 28 dieną, 8 valandą ry
to, 1926 m., sulaukusi 27 metą 
amžiaus; gimusi Chicago, III., 
paliko dideliame nubudime sa
vo vyrą Walterj, dvi dukteris: 
Florence 7 metų ir Nellie 6 
metų, tėvus, seserį ir brolį. Kū
nas pašarvotas, randasi 7359 
So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks ,šeštadieny 
Sausio 1 dieną, 1927 m., 11 va
landą ryto iš namų j Tautiš
kas kapines.

Visi A..A. Nebos Urbonienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir
jai paskutini patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterjs, Tėvai, Sesuo, 
Brolis ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

ą

Del informacijų kreipkitės j 
jos namus Hemlock 3479.

suteikti

Phune Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago, III.
......

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

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

Bankietanis ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

Dentistai
ūks. Kelia ir Winberry

Atlieka puikiausią dentisterijos 
darbą už kainas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue

Roseland
Phone Commodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien 
9 iki 12 Nedėliomis

6558 So. Western Avė.
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutartį.

Phone Hemlock 2061
_

DR. W.
■ YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės, nosies, akių, 
ausų ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Brunswck 3164 —
Valandos nuo 9 rvto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

1) “Orėm u s” garsios gyduolės 
nuo šviežių ir chroniškų vene- 
ričeškų ligų, kuriuos greitai 
ir pasekmingai išgydo že
minus minėtas ligas, kaip ve: 
Pulėtekį ir užsilaikymą šla
pumo. Geriamos į vidų, bon- 
ka su prisiuntinu $3.15. Lei
džiamos į vidų, bonka su pri- 
siuntimu $2.15.

2) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo akių ligų, kuri greitai iš
gydo užsišaldymą ir uždegi
mą akių. Bonkutė su prisiun- 
timu 60c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai. koks mažas 
dalikas gali neleisti jums **iti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustąta 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Djdele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lonis, U. S. A.
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Lieiuviti Kaltinuose. North Side

Iš Birulės
Sulaukimo Nauji) Metų vakarė

lis.

Kaip jau yra žinoma, Biru
te savo tradicinio maskarado 
sulaukimo Naujų Metų ne
rengs, tečiaus surengs draugiš
kų vakaiėlj, kuris įvyks penk
tadienio vakare, gruodžio 31 d., 
žinomoj, kur mes tiek daug 
maloniu valandų praleidome, 
Mildos svetainėje, ant antrų lu
bų. Tenai Birutė parengs 
mums gražų pasilinksminimą, 
kuriame palydėsime senuosius 
metus su visais pernai metų 
įvykiais — gerais, blogais, nu9- 
kiniais ar nemaloniais, gi besi
linksmindami sulauksime naujų 
metų draugiškai gražiai ir ma
loniai, padarydami pavyzdingą 
pradžią, o padavę ranką vienas 
kitam dirbsime skleisdami mu
sų jaunutę dailę.

| rėmėjus
•

Birutė prašo pranešti, kad 
laiškai rėmėjams su pakvieti
mais nebus siunčiami, tečiaus 
prašo, idant jie patys ir su savo 
draugais butų malonus atsilan
kyti ir kartu su birut iečiais 
pažaisti.

P-lė P. Jurgeliutė irgi bus

Gerai žinoma lietuviškame 
pasauly viešnia p-lė Jurgeliutė 
irgi bus šiame vakarėly pama
tyti kaip Birutė praleidžia lai
ką. Tečiąus šiame vakarėlyje 
panelė niekam SLA. “abelnos” 
apyskaitos neišduos, taigi apsi
riksite tie, kurie to lau
kiate. Abelnai imant, mes tu
rėsime smagų vakarėlį, nes tai 
Birutė mums rengia. —1>. M.

Bridgeportas
Gruodžio 18 d., Liet. Audi

torijoj, buvo surengta “sur- 
prise party” p. p. S. Dijokams 
pampinėti vienų metų sukaktu
ves jų ženybinio gyvenimo.

Nuėjęs apie K .v. v. jau ra
dau apsčiai žmonių ir 10 muzi
kantų, kuriais vadovavo J. Ke
turakis, Beną begrajinanti, kad 
net visa svetainė dreba. Apie 
lo vai. prisirinko apie poras 
šimtų svečių ir visi gražiai 
linksminos. Apie 11:30 vai. vi
sus pakviesta prie gardžios va-

Gruodžio 22 d., p. Žilės bu
te, įvyko “Bijūnėlio” vaikai 
draugijėlės- tėvų susirinkimas. 
Tėvų atsilankė didelis skaičius 
mat visiem parupo kaip reikia 
jaunuolių organizaciją sutvar
kyti, kuri silpnokai begyvavo.

Susirinkimą atidarė pirm. p. 
Kriaučiūnas, nesant sekr., šiam 
vakarui buvo išrinktas K. Se
maška. Toliau sekė valdybos 
ir komisijų raportai; t;ųx) visi 
priimti.
“Bijūnėlis” stoja į SLA Jau

nuolių kuopą
Svarstant apie naujus su

manymus ir atgaivinimą “Bi
jūnėlio“, tapo pakelta ii vienas 
senas klausimas, kad “B.” įsto
tų į SLA jaunuolių kp. luo rei
kalu metai atgal komiaijon bu
vo išrinkti trys nariai — Se- 
maška, Spitila ir Kriaučiūnas. 
Bet dėl nežinomų priežasčių 
jie jokių pienų nepagamino, 
taip kad visas šis reikalas ant 
vietos ir tūnojo. Bet dabar, kal
bant apie atgaivinimą, visi įro
dinėjo, kad reikia padėti gerą 
pagrindą ir tai ne ant vienos 
dienos, bet kad tas atgaivini
mas “B”, liktųsi musų busian
tiems piliečiams ant ilgiausių 
metų. Už įstojimą į SLA kal
bėjo K. J. Semaška, Čepukas, 
Hormonas ič kiti. Visi įrodinė
jo svarbą ir naudą surišimui 
visus jaunuolius šios kolonijos 
į vieną didelę ir garbingą SLA 
organizaciją. Eita prie balsavi
mo ar palikti taip kaip yra, 
arba stoti su visu turtu ir na
riais į SLA jaunuolių kuopą. 
Nutarta dviem prieš, stoti j 
SLA. Taipgi vienbalsiai nutar
ta, kad bus iš iždo apmokėta už 
vienus metus, į pirmąjį laips
nį, už visus jaunuolių narius. 
0 kurie tėvai norės, kad jų vai
kai stotų į aukštesnį laipsnį, 
tai damokės nuo savęs.

Kad visą darbą sėkmingai 
sutvarkyti ir atlikti kaip rei
kia, tapo išrinkta du žymus 
darbuotojai, kaipo organizato
riai, K. J. Semaška ir K. Če
pukas. Taigi ant jų pečių yra 
sukrautas visas darbas, bet nė
ra abejonės, kad jiedu atliks.

'levai taipgi biskį persiorga
nizavo, išrinkdami sekamą val
dybą: pirm. p. Kraučiunas, se
nasis, ižd. A. Žilo, naujas, už
rašų rast, p-lė V. čepukiutė, 
finansų rast, p-lė Alf. Semaš- 
kiutė. Reiškia, jau čia jaunuo
lės pradeda lenktiniuoti su se-
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Pranešimai
Roseland. — Masinis mitingas iš

aiškinimui to, kas dabar dedasi Lie
tuvoj ir fašistinio pervarto, įvyks tre
čiadieny, gruodžio 29 d., 8 v. v., C. 
Strumilo svet. Visi kam rupi Lietu
vos likimas kviečiami atsilankyti.

— LSS. 137 kp.

North SWe. — Teatrą ir šokius 
rengia LSS. 81 kuopa, šeštadieny, 
sausio 1 dieną, Liuosybes svetainėj, 
1822 VVabansia Avė. Įžanga 50 cen
tų. Pradžia nuo 7:30 vai. vakaro. Kas 
pirks bilietą iš anksto, gaus už 40c, 
o prie dųrų bus imama 50 centų.

— Komitetas

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo metinis susirinkimas atsibus se-

PRANEŠIMAI
’ DETROIT, MICH. ( .

LSS. 11'6 kuppa kviečia nepapras
tą susirinkimą, trečiadieny, 29 gruo
džio, 7 vai. vakare, 7445 Prairie Avė. 
pas Antaną Strazdą. Bus apkalbama 
dabartinė Lietuvos padėtis. Atsllan- 
kykit visi draugai susirinkimam

P. J. Niutonas, Organizat.

ASMENĮ) JIESK0JIMA1
PAJIEŠKAU Jono Jakučivno, pir

miau 2 metų sirgdamas buvo Muni- 
cipal Hospital. Turiu svarbų reikalą, 
meldžiu jį pati .ar kitų jų pažįstan
čią duoti man žinią.

JONAS PETRAITIS
6602 So. Laflin St., H f). 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo sunaus Edvardo 
Montvilo, kurj motinu išsivežė neži
nau kur. Vaikas yru 7 metų ir 8 mė
nesių amžiaus. Kas patėmysite tokį 
vaiką, malonėkite man pranešti, už 
ką duosiu atlyginimą.

P. MONTVILA
1828 N. Ashland Avė., Chicago

JUOZAS Gražulis pajieško savo 
brolio Jono Gražulio, paeina iš Su
valkų, Alytaus parapijos, Zuidų kai
mo. I metai atgal gyveno New 
Yorke. Juozas sergu ir randasi 
Oak Forrest, III, Prašome jo pa
ties atsišaukti kuogreičiausia arba 
kas apie jį žino, busime dėkingi. 
Atsiliepti pas Joscph Kovarskis, 
2458 S. VVestern avė., Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ
PAIEŠKAI! 4 kambarių flatą 

Marųuėtte Park apielinkėj, garu ar
ba pečiu šildomą; turi būti neper- 
toli nuo karų linijos. Moderniški ir 
neperbrangi renda.

A. N.
Naujienos, 1739 S. Halsted st.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
NUOMON Dentistui ofisas, 

naujas kampinis namas, viršui 
Norvilo vaistines, 4624 S. West- 
ern Avė. Visi parankamai, dėl 
dentisto, gera vieta, 3 gydyto
jai tame pačiame name.

NUOMON ofisai; vieta tinka den- 
tistui arba daktarui. 2643 W. 71 St.

RENDON didelė kampinė 
krautuvė, 46x21, tinkanti bile 
kokiam bizniui. Renda pigi, ly- 
sas kaip ilgai norit. Lietuvių 
apgyventa vietA, Brighton Par
ke. 25200 Pershing Rd.

NUOMON 3 kambariai ant 2 lubų, 
yra šiluma, elektrą, gasas, nefomi- 
šiuoti, rendos $45, 3502 W. 60 St.

GERA proga Drugštorninkui. 
Rendon storas tinkamas dėl 
Drug Store. Nėra panašaus biz
nio aplink.

J. VARNAGIS 
3955 Archer Avė.

karienės. Pradedant vakane- niais. Na, o kaip įsikurs jų 
niauti publika, bcnui pritariant, kuopa, tai nebus jokio vargo 
pagiedojo Lietuvos Himną. Po valdybos rinkimuose, nes yra
vakarienes party rengėjai 
p. A. Kasputis ir p-ios Smith 
ir Kasputis paaiškino šios- “sur- 
prise party” liksią. P-as S. Di
jokas karštai padėkavojo “par
ty” rengėjams ir rengėjoms, o . . . . . f y. ytaipjau ir visiems svečiams už 
suteiktą siurprizą ir brangias 
dovanas. Kalbėjo dar p-ia Ge- 
ležinienė.

Po vakarienės visiems sve
čiams prisegta po raudiną ro
žę, kurias suteikė p. Lowikas. 
O paskui vėl tęsėsi šokiai iki 
6 vai. lyto.

Dovanų p. p. Dijokams su
teikta valgomojo kambario se
tas vertės $200. —Ten Buvęs.

Jaunuolių Orkestro 
. Kalėdų pramoga

Šį vakarą Mark White Sq. 
parko svet., prie 29 ir Halsted 
gatvių, Jaunuolių Orkestras 
turės Kalėdų Eglaitę. Bus pro
gramas, kuris susidės iš Jau
nuolių Orkestro, jaunuolių 
smuikų skyriaus saksafonų 
kvarteto, smuikų duetų ir so
listų. Atsižymėjusiems jaunuo
liams muzikantams bus įteiktos 
dovanos. Po programo bus 
smagus šokiai. Publika yra šir
dingai užprašoma. Pradžia 7:30 
vakaro. — Jaunuoliai.

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

ai jKisilavinusių jaunuo-

Sveikinantis žygis
Reikia tiesą pasakyti, jog 

prie dabartinių sąlygų vargu 
kas butų išėjęs iš Bijūnėlio. 
Į pereito sezono pamokas, kaip 
dainų, taip ir lietuvių kalbos, 
lankėsi labai mažai jaunuolių. 
Tad šį sykį negriebtasi tuoj 
už pamokų, bet už tvirto ir 
stipraus susiorganizavimo, o 
biskį vėliau, manoma kitaip 
pamokas sutvarkyti, negu pra
eitais laikais.

Sveikinantis žygis yra tas, 
kad North sidiečiai permatė 
kas jiems yra gera ir naudin
ga. Besilaikant toliau prie Bi
jūnėlio esamose sąlygose gręsė 
pairimas jaunuolių, tą visi ži
no, kurie arti stovi ir dirba 
šioje organizacijoje.

Northsidiečiai sveikins šį žy- 
gį ir kartu busimą SLA jau
nuolių kuopą. Tėvai, rašykime 
savo “juniorus” j bendrą jų 
būrelį, kur jaunieji galės pla
čiai lavintis ir vėliau užimti at- 
sakomingas vietas musų SLA 
organizacijoje. — Aras.

Dzimdzius Olšauskas 
Chicagoj .

Vakar atvyko iš Detroito 
dzimdzius J. Olšauskas. Susto
jo jis pas savo draugą komp. 
Vanagaitį. Viešės Olšauskas 
Chicagoj iki penktadienio; pas
kui vėl grįš į Detroitą. —R.

redoje, gruodžio 29 dieną, 1926, 7:30 
vai. vakare, 3310 Evergreen Avenue, 
Chicago, 111. Visus narius meldžiu 
dalyvauti laiku, nes bus valdybos rin
kimas dėl 1927 m.

— A. Walskis, Sekr.

IŠSINUOMUOJĄ šviesus ir šva
riai užlaikomas vienai ypatai kam
barin su valgiu ar be. Randasi dai
lioj apielinkėj — 6637 S. Rockwell 
St. J. J. Pilipaitįs.

Dr-stė Teisybės Mylėtojų rengia 
Metinį Balių, Sausio 2 d., 1927, Chi- 
cagos IJetuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6 vai. vak. įžan
ga 50c. Visus širdingai kviečia

— Rengimo Komitetas

KAMBARYS vienam vaikinui, 
karštu vandeniu šildomas, elektra, 
maudynės ir vienam karui garažas. 
6551 So. Tahnan avė. Hemlock 3748

Jaunuolių Orkestrą, Mark White 
Sųuare parko svetainėj, prie 29th ir 
Halsted gatvių seredoj, gruodžio 29 
d., 7:30 vai. vak., turės Kalėdų Eg
laitę. Bus gražus programas. Bus 
įteikta pasižymėjusiems Jaunuoliams 
muzikantams dovanos. Po to smagus 
šokiai. Publika yra širdingai užpra
šoma. Kviečia vakaro rengimo

— .Komitetas

Susivienijimas Draugysčių ir Kliu- 
bų rengia šokių vakarą, Sausio 1 d., 
1927, Chicagos Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus gera muzika. Mylintieji 
šokius galės gerai pasišokti. įžanga 
50c ypatai. Kviečia visus atsilankyti

— Komitetas

Birutės choro dainų pamokos at
sibus gruodžio 30 d. ketvirtadienio 
vakare, 8 vai., Mark White parko 
svet. Paskutinė painoka šį metą. 
Visi choristai bukit laįku.

Birutė.

Town of Lake
DRAUGYSTĖS Nekalto Pra

sidėjimo Panelės Švenčiausios 
rengia iškilmingą gėlių ir bal
tų pirštinaičių balių, pagerbi
mui šv. Kryžiaus. parapijonų, 
kuris atsibus sausio 2, 1927, 
7 vai. vakaro, pono Krenčiaus 
svetainėj, 4600 S. Wood st. Vi
sus kviečiam širdingiausiai at
silankyti j tą linksmą vakarėlį, 
nes visi busite užganėdinti-

Darbininkės.

REIKIA DARBININKy
MOTERŲ

REIKIA moterų dėl sortavimo vil
nonių skudurų, 1152 Hastings St.

REIKIA prie namų šeimininkės 
ir pridaboimnii 3 metų mergaitės, 
nuolat. 5415 S. Hoyne avė. Tel. 
Yards 8686, šaukit po 7 vakare.

REIKALINGA pagyvenusi mote
ris. mokanti pagaminti valgius res
toranui. 188 E. 157th St., Harwey, 
Hl.

REIKIA moteries indų plovėjos.
4169 So. Halsted st.

REIKIA patyrusių moterų sku
durų sortuotojų. Gera alga. H. Roth- 
stein, 1463 Blue Island avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS geras senyvas žmo
gus, dirbti kaip janitoriųs ir tinkan
tis bizniui. Vieta pastovi.

6108 So. State St.

PARDAVIMUI
PARDUOSIU savo $700 vertės 

grojlkli pianą, su benčlum ir role- 
liais už $110, cash $50 ir po $10 
į mėnes|. Matykit Mrs. Paulauski, 
6136 S. Halsted St.

’ PARDAVIMUI groserio, delikates- , 
šen, notions, cigarų ir saldainių krau
tuvė, daromas geras biznis. Pardavi
mo priežastis svarbus. Nupirksite pi
giai. 2958 W. 38th St.

PARDAVIMUI
.... ....... .. r------- ------ -----

SVECJALlS.dmsiulymps Kalėdoms 
kailinių kautu, seal trimuotl. $55. 
Sotithcrn Muskral, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu- 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
Ir pamušo įdėjimas $17.

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

PARDUOSIU arbn mainysiu bu- 
černę su mimu arba be namo. Im
siu maža namų arba lotą j mainus. 
AtMišaukif 6734 S. Radine avė. Tel. 
VVentvvortli 2235 po 6 vai. vakare 
arba nedėlioį šaukite Virginia 0338.

1-:XTKA BARGENAS
PARDAVIMUI pirmos k lesus bu- 

i'ernė prie A. P. štoro, yra verta 
$3000. Parduosiu ųž $600 tiktai. At- 
sišaukit 455O’/a S. Kedzįc avė. Va
karais po 6 vai. šaukit

Tel. lldmlock 5939.

NAMAI-ŽEMĖ
PUIKIAUSI NAMAI

Jus niekur nerasite geresnių namų 
kaip pas mus; jus niekur negausite 
lengvesnių pirkimo ir mokėjimo są
lygų, kaip pas mus. Naudokitės pro
ga, kol dar ji laukia Jūsų!

Nauji muro namai, 4-4 kambariai, 
viskas modemiškai įrengta, prie ge
riausios transportacljos, parsiduoda 
geromis sąlygomis — tik $1500.00 
{mokėjimu, o likusius kaip renda.

Dviejų augštų, nauji muro namai 
5-5 kambariai, savininkas sutinka 
mainyti i ^erą farmą, netoli Chicagos arba j lotus.

Taipgi turime bungalow ir gerų 
bizniavų ir rezidencijoms lotų pil
niausi pasirinkimą. Ateikįt ir pama- 
lykit musų sąvastis!

W. HAYDEN BELL
Klauskit Ed. Bakševičius

Manager
4336 So. Kedzie Avenue 

Tel. Lafayette 8600

MOKYKLOS
DVI LIETUVAITES

EXTRA BARGENAS

Pardavimui grosernė ir bučemė. 
Fikčeriai — pirmos klesos. Stakas — 
didelis. Turiu parduoti greit ir pi
giai. Priežastis pardavimo — neturiu 
patyrimo tame biznyje.

v 5124 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
storas. Parduosiu pigiai. Tony Miller, 
3148 So. Auburn Avė.

GROJIKUS pianas vertas $700 už 
$110, sykiu 90 rolių ir benčius. 6512 
So. Halsted St., 1-mos lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, labai pigiai, gera vie
ta ir geras biznis. Lysas 3 me
tams, renda pigi, $30 į mėnesį. 
Gausite bargeną.

27 12 W. 38th Street

Extra Bargenas
priežasties perkėlimo ap

tiekus į kitą vietą, daugybė ta- 
vorų parsiduos už žemiausias 
kainas. Išpardavimas prasidės 
gruodžio 29 dieną 1926, ligi 
sausio pirmos dienos 1927 m. 
Parfurnai, face powder, rouge, 
cold cream, toilet water, pa
tentuota medicina, candy sta- 
tionery, cigarai, cigaretai, vis
tas, kas tik randasi aptiekoj. 
Galima pirkti sykiu arba at
skirai. Taipgi galima pirkti vi
są aptieką su rakandais, visais 
taisymais už labai prieinamą 

kainą.
BENOŠAUS APTIEKA 

1616 W. 47th St. 
Chicago, III.

DIDžIAUSIS BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, biznio į dieną daro
ma $200 ir daugiau. Galima 
padidinti įplaukas geroj prie- 
zfuroj. Aš negaliu toliau biznio 
varyti dėl svarbios priežasties. 
Pasinaudok it proga iki Naujų 
Metų.

ST. MAZRUuM, 
3116 So. Halsted st.

Tel. Canal 6698

PARDAVIMUI pigiai pulrui- 
mis, nes turiu išvažiuoti į kitą 
miestą.

Kreipkitės:
2119 S. Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė, skersai gat
vės nuo lietuviškos mokyklos. 
Biznis senas ir geras. Priežastis
pardavimo, netikėtas moteries 
susižeidimas.

1505 49th Ct., Cicero, III.
——............... .. ' — -

PARDAVIMUI restoranas ir soft 
drink parlor. Priežastis pardavimo 
— liga. Geras biznis. 188 E. 157th 
St., Harvvey, III.

PARDAVIMUI grosernė, išdirb
tas biznis. Priežastis pardavimo 
svarbi, gausit bargeną. 3514 South 
Emerald avė.

PARDAVIMUI bučernė, gera vie
ta dėl lietuvių. Priežastis pardavi
mo — nesuprantu lietuviškai.

Canal 3127

GARAŽAS
PARDAVIMUI arba maino ant 

namo ar loto; daro biznio $6000 j 
mėnesį. Randasi ant Cottage Grove 
avė. Moteris negali varyt biznį. I 
trumpą laiką ta vieta bus verta 
$300,000.

T. J. KUČINSKAS 
3116 S. Halsted St.

SOUTH SIDE

ŽEMIAUSIOS kainos lo
tų, 36x123, greitai augan-i 
čioj apielinkėj, kaina $750, 
1 trečdalį įmokėti, likusius 
lengvais išmokėjimais. Ne
atidėliok, pirk tuojaus, pa
dvigubink savo pinigus.

Kreipkitės.
Z. S. MICKEVIČE 

2505 W 63 St.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 3 pagyvenimų arba mainy
siu ant mažesnio namo ar bile 
kokio biznio.

Phone Virginia 0451
MAINYMUI 2 augštų cementiniu 

pamatu namas. Mainysiu į groser- 
nę arba bučernę. Savininkas. 2608 
VV. 47 St.

MORTGECIAI-PASKOIOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkama real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716
- -------- -- -----------

Pirmi Morgičiai
Investuok savo pinigus j pirmus sau
gius aukso morgičius ir gaukite še
šis nuošimčius už savo sutaupytus»pi- 
nigus. Geriausj patarnavimą gausite 
pas

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. Canal 1678

6’7 i( 8%

PARDAVIMUI pirmi ir 
antri morgičiai, nuo $1000 
ir augščiau, nešanti nuo 6% 
iki 8% j metus. Tai yra sau
giausias investavimas pini
gų, kurie visada bus saugus.

J. SINKUS and CO.
6959 So. Halsted St.

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

Ar Jus Norite
didesni užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, Išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir gy
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

scnooL 
1507 W. Madiaon Straat

į

Mokiną visokius Šokius. Valandos 
įuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
\ iki 5 do pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos lubos

"greitai ir pigiai
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
jramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvėdyKtSs, stenografijos, ir kiti) 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
<istema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
tugštesnj mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
ūksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Ra
žo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 
e abelnai ir visose mokslo šakose ap- 
iišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė- 
icsiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted StM Chicago, III.

ic

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos jvai- 
i’ems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat* 
tos 31 %c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
kiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
r mergaitėms. kaina nuo 65c iki 
52.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekrna- 
lienyj po pietų.

FRANK 8ELEMONAVICIUS 
>04 W. 33rd St« prie Normai Avė.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruoįam. Už
laikomi malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez. j

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosavelt 8500’

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausls iš lietuvių, tur duoda 

užganėdlniiną. |vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčerįus ir tt.
VV. P. Stephan Electric Co. (not inc) 

2522 So. Halsted St., Chicago 
Phone Victory 7452

Didžiaušis Dirbtuvėj 
Galutinas Išpar

davimas
Parloro rakandų. Tai yra geriau
sia proga kokią kada turėjot dėl 
sutaupymo pinigų už jūsų parloro 
rakandus, čia yra tikra olselio 
dirbtuvė. Kuomet atsilankysit į 
musų dirbtuvę jus pamatysit labai 
daug stako gražių setų kuriuos 
parduosime negirdėtai pigiomis 
kainomis. Atsiminkite, kad Čia nė
ra retail krautuvė, mes turime ol
selio dirbtuvę ir mes garantuoja
me, kad jus gausite didžiausį bar
geną.
Gražus Jacųuard 
setas .........;-w.........
Moųuette mohair 
setas .... ...................
Gražiai išmargintai 
mohair setas ........

Krautuvė atdara 
iki 6 va

Lincoln Upholstering 
Company

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Division StreetS,.- . ...... ....

$65 
$70 
$90 

nuo 8 ryto

1


