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Rusai-Francuzai tar 
sis dėl skolų

Francijos kabinetas remia 
Doumero planą

Šveicarai nori v atitaisyti 
santykius su Sovietija

finansinį 
biudžetui 

stabilizuoti

Dideli potvmiai Europoje; šim 
tai žmonių prigėrė

Konferencija dėl Rusijos 
skolŲ Francijai

Nori atitaisyti Šveicaru 
Rūsy santykius

PARYŽIUS, gruod. 29. — 
Francijos ministerių kabinetas 
šiandie sutiko remti finansų 
ministerio Doumero 
programą valstybes 
subalansuoti ir 
franko vertei.

Doumer apskaičiuoja, kad 
biudžeto deficitas siekiąs 8,8(10 
milionų frankų (352 milionų 
dolerių), Tą deficitą jis tikisi 
padengti padidintais pajamų 
mokesniais mokesniais biržos 
operacijoms, padidinta kaina 
tabakai (Francijoj taboka yra 
valdžios monopolis), mokes
niais eksportui ir nepaprastais 
žyminiais mokesniais viso
kioms prekėms.

|vyksianti sausio pabaigoj; Či- 
čerinas proponuojąs atmokėti 
Francijai 30 nuoš.

LONDONAS, gruod. 29. — 
Gauta žinių, kad per pastarąjį 
sovietų užsienių reikalų 
saro čičerino lankymąsi 
žiuj, tarp jo ir premjero 
do buvę susitaria apie 
mėnesio pabaigą laikyti 
žiuj konferenciją finansiniams 
ir ekonominiams : 
tarp Rusijos ir Francijos a 
svarstyti. Sovietų delegacijai 
vadovausiąs patsai čičerinas, 
franeuzų gi atstovams Brian- 
das.

Pasikalbėjimais • su 
čičerinas, 
tenkintas.

komi-
Pary-

Brian- 
sausio
Pary-

Geneva siunčia Be rnan delega
ciją prašyti valdžią atsteigti 
draugingumą su sovietais

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
29. — Genevos kantono taryba 
siunčia į Berną delegaciją pra
šyti federalę Šveicarijos valdžią, 
kad ji pasirūpintą 
draugingus santykius 
tų Rusija. Norima, 
ralė valdžia oficialiai

Rykovas vadina Zinovjevy 
“triukšmadariu”

Kominterno vado nepažeboti 
planai butų pragaištis Rusi
jai, sako Rykovas

su sovie- 
kad fede- 
pądarytų

Planuojama milžiniškas 
hankii susijungimas

* 'IT ■ o

Šeši New Yorkai ruošias susi
jungti daiktan, su bendru ka
pitalu $1,300,000,000

NEW Y0BKAS, gruod, 29.— 
Pasklido gandai, kad šeši 
stambus New Yorko bankai ža
dą susijungti daiktan, tuo budu 
sudarydami vieną visų didžiau- 
sį ir galingiausį banką Jungti
nėse Valstijose lenktyniuojan- 
tį dagi su gigantiškomis Londo
no finansinėmis įstaigomis.
, žadantieji susijungti bankai 
esą: Mechanics and Metals 
bankas, Chase National, Cha- 
tham and Phoenix, National 
Park, Chemical National ir 
Central Union Trust kompani
ja.

Bendras susijungusių bankų 
kapitalas siektų daugiau 
kaip 1,800 milionų dolerių.

Dzimdzi-drimdzi Ališaus
kas atvažiuoja Amerikon

KAUNAS, g r. 12. Gruo
džio 11 d. išvvko i Ameriką 
pagarsėjusio ten lietuvių skra
jojamo leatso “Dzimdzi-Drim- 
dzi” dalyvis artistas .1. Ališau
skas. Jis bendrai su jau esan
čiais Amerikoj artistais Va
nagaičiu. Dineika ir Bikiniu 
pasiryžę įkurti ten lietuvių 
nuolatini teatrą, kuris taptų 
lietuvių tautinio meno kultū
ros židiniu.

Artistą »^oty palydėjo būre
lis musų menininkų.

Lietuvos ir Latvijos eko
nominės derybos M ' ’

Lygiagrečiai svarstoma dvi 
sutartys

RYGA, gruodžio 9. (Eita).—- 
“Letos” žiniomis, Lietuvos de
legacija pasiūliusi Latvijos de
legacijai sudaryti laikiną pre
kybos sutartį remiantis di
džiausio palankumo principu. 
Lietuvos delegacija paaiškino, 
kad tokia sutartis patvirtintų 
•esamąją padėtį. Jos tikslas bu
tų apsaugoti nuo bet kurių 
sunkumų, jei butų pakeista 
antros valstybės muito politi
ka. įvedus bendrą ir minima
liai tarifu. L C

Latvijos delegacija žadėjo 
šį pasiūlymą netrukus apsvars
tyti su savo vyriausybe.

Nutarta, kad lygiagrečiai su 
derybomis dėl laikinojo preky
bos sutarties sudarymo bus 
tariamasi ir dėl galutinės su
tarties.

Klaipėdos krašto Seimelio 
nusistatymas link naujos 

direktorijos

KLAIPĖDA, gr. 9. (Elta). -į 
Gruodžio 8 d. įvyko Seimelio 
posėdis, kuriame Krausas darė 
pranešimą direktorijos suda
rymo klausimais. Be kita ko, 
pakartojo Seimelio daugumos 
nusistatymą dėl Juozapaičio 
direktorijos nepriimtinumo. Po 
to Seimelio finansų komisija 
padarė pranešimą bedarbių 
klausimu. Gruodžio 9 d. į Kau
ną atvyko p. Juozapaitis.

4 gelžkelio tarnautojai 
užmušti

FORT \\ORTU, Texas, gruo
džio 28. Keturi gelžkelio tar
nautojai buvo užmušti, o du 
kiti pavojingai sužeisti, atbulai 
einančiai lokomotivai vakar su
simušus su ėjusiu į Fort 
Worthą prekių traukiniu. Už
mušta lokomotivos mašinistas, 
kurintojas ir du iešmininkai.

[Pacific and Atlantic Photo j
Iš kairės į dešinę: Roy Fitzgerald iš Dayton, O.; A. L. 

Buhvinkle iš North Carolina. ir Joseph J. Mahsfield iš Tonus. 
Tai kongreso nariai, kurie dėl nelaimingų nuotykių tapo palie
gėliais.

MASKVA, gruod. 29.—Liau
dies komisarų tarybos pirmi
ninkas, Rykovas. vakar aštriais 
žodžiais smerkė komunistų /in
ternacionalo vadą, Zinovjevą, 
dėl jo nepažebotų pląnų, kurie 

ibetgi komunistų partijos suva
žiavime buvo skaudžiai sumuš
ti. Rykovas tiesiai pasakė Zi-

inovjevui, kad jis esąs tik 
'triukšmadarys, ir kad jo suma-j 
nymai geležine ranka atgal v i n- ; 

|ti vėl Rusijoj komunizmą butų 
visiška kraštui pragaištiš. »

santykiams I papeikimą teismui, tardžiusiam 
p-lconradi bylą dėl nužudymo so

vietų agento Vorovskio ir už
mušėją išteisinusiam. Mano
ma. Kad šitokiu oficialiai pa
reikštu nepritarimu teismo!

nuosprendžiui Šveicarija nura
mintų sovietų .valdžią, kuri dėl 
to incidento iki šiol atsisako
turėti bet kurių santykių j u
Šveicarija ir dagi atsisako da
lyvauti nusiginklavimo konfe- 

jei ji bus laikoma 
\Kalstybių Genevoj ar bet kuriame kitame 

Šveicarijos mieste. x

Briaiidu 
sako, buvęs taip pa
kart tuojau pasiuntęs 
telegramą, jsakvda- 
nuo Francijos amba-mas, kad 

sados Maskvoj butų pašalinti 
čekos agentai, kurie visados da-’rencijoj 
boja, kas i svetimų 
legacijas ateina ir kas išeina.

Kalbamoj konferencijoj ture.’, 
būt visų pirma išspręsta Rusi
jos skolų Francijai klausimas. 
Girdėt, kad čičerinas žadąs pa
siūlyti franeuzams atmokėti 
visos skolos 30 nuošimtį auk-

Amerikos delegatai gink 
ly konferencijai

Rusijoj rado raudonai 
dažytus žmonių 

kaulus

Nepaprastai dideli pot 
viniai Europoj

Vengrijoj šimtas žmonių 
re; daug ūkininkų 
vandens nunešta.

prigč-
triobu

VIENNA, Austrija, 
29. — Praneša, kad 

j kaip šimtas žmonių 
‘apie du tuksiančiu galvijų žu- 
’vę, šimtai ūkininkų namų ir 
tvartų nunešta per baisų po- 

atrado tvinį, atlankiusį per Kalėdas

gruod.

prigėrė

, Byla prieš senatorių 
tfheelery panai

kinta

Bolševikijos rojuj
Į Benamiai vaikai organizuoja 

mažų plėšikų būrius

SIMFEROPOLIS, Pietų Ru
sija. gruod. 29. Simferopolio 
apielinkėj rusų archeologai, da
rydami kasinėjimus, 
raudonai dažytus žmonių griau-! Vengrijos klonius.' 
čius. Mokslininkai mano, kad! 
tie kaulai yra kimbrų tautos 1 
žmonių, gyvenusių Kerčės įlan
kos srity apie 2,000 metų Kris
tui negimus. Tos senų senovės 
tautos žmonės savo 
kimus apdengdavo 
jų manymu, turėjo 
kūnus nuo puvimo.

mirusiųjų 
okra. kuriJesa

Alt NORI KĄ PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

z RYGA, Latvija, gruod. 2$.— 
Maskvos policija suėmė keturis 
vaikus, 12-13 metų amžiaus, 
kaipo vadus būrio benamių vai
kų, padariusių Lubiankoj puoli
mą Kalėdų rinkos, Maskvoj. 
Puolimas buvo padarytas vidur
dienį prieš Kalėdų šventę. Su- 

aliejaus lyg duotu ženklu, trisdešimt 
neužilgio buvo benamių, apdriskusių vaikų 

patsai inkriminuotas dėl taria-’ puolė ‘ prekyvietę, esančią aikš- 
valdybą. 

1'enka bet<>i džią, gaunant iš jos neteisėtu ’ Kilo toks sumišimas, kad tapo 
• pašaukta raitoji policija.

Maskvos laikraštis Pravda 
praneša apie kitą benamių vai
kų būrį, viso jų aštuoniolika, 
kurie buvę rasti apsigyvenę ap
šalusioj drenažo kiaurinėj, iš
einančioj į Maskvos upę. Ber
niukai ir mergaitės buvę nuo 
10 iki 16. metų amžiaus, jų gi 
vadas buvęs 15 metų našlaitis. 
Visi jie gyvenę plėšimais.

Prieš savaitę buvo suimta 
dešimt benamių vaikų, visi jau

ku rie gau-z 
apsitaisiusius

gruod.WASH1NGT()NAS,
29. — Aukščiausias Golumbijos 
distrikto teismas šiandie išme
tė bylą prieš senatorių Burtoną 
K. \Vheelera, iš Montanos.

Senatorius Wheeler, kurs už
pernai, kaipo senato komisijos 
pirmininkas, tardė i 
skandalo bylą,

W ASI11 NGT( )N AS, gruod.
29. — Kas bus Amerikos dele-’;
gatai preliminarei nusiginklavi-Į 
mo konferencijai'Genevoj, for
maliai bus paskelbta tik grįžus’ . H ,
Washington»n valstybė; sekre-l™ J° sąmokslo prigauti val-jtėj prieš pat čekos 
toriui Kelloggui.

Igirdčt, kad Jungtinėms Valsti-.fu.d" leidimus vienai kompani
joms atstovausią ambasadorius Ja* naudoti aliejaus šaltinius

Del smarkaus lietaus. kurs 
srautais per kurį laiką pylė, 
trys Dunojaus prieupiai, Koros, 

. Szamos ir Morosz, baisiai pa
tvinę užliejo slėnius, padaryda- 

milžiniškos žalos. Užlietai 
apie 200,000 akrų plotai.

Francijoj 

gruod. 29. — 
sritis ; atlankė

Potvinys 

i PARYŽIUS, 
Rytų Francijos 
dideli tvanai. Doįvbs upei ir jos
prieupiama išsiliejus, Montbe- 
1 i ardo klonis virto dideliu eže
ru. Kaimų gyventojai pabėgo 
nakties metu. Užlietos žemes- 

Naujienos pagelbės jums, nės vietos Chalono ir Chagny
Desėtkai tūkstančių Naujienų apielinkėse. Baisiai patvinusios 
kaitytųjų ieško bargepų Nau- taipjau upės Bona, Seina ir jų 

jienose* ir skaito klasifikuotų- prieupiai. 
jų skelbimų puslapius kasdie-' ___
na. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- Per Savaitę ailtomobi- 
sit greičiausia. liai užmušė 117 žmonių

Anglijai, Alanson 
ton; ministeris 
Hugh Gibson, ir 
Italijai, Fletcher.

B. Hough- 
šveicarijai, 

ambasadorius

___ ______________ !

Laivas paskendo; 45 
žmonės išgelbėti

VANCOUVER, B. C., gruod. 
29. Jūrėse, trisdešimt mylių 
nuo Vancouvero, pasažierims 
garlaivis Lady Cynthia vakar 
naktį susidūrė su prekių laivu 
Couichan ir pastarąjį paskan
dino. Nelaimė atsitiko dėl tir 
štos miglos. Visi keturiasde
šimt penki paskandinto b«*vo 
jgn’os žmonės buvo išgelbėti.

Sovietų kariuomenė įsi
veržus į Afganą

LONDONAS^ gruod. 28. — 
Gautas iš Afganistano praneši
mas sako, kad'rusų kariuomenė 
įsiveržus į Afganą ir paėmus 
Bark bado postą. Keletas Afga
no kareivių ir karininkų buvę 
užmušta. Britų vyriausybė 
to stipriai sdsirupinus.

dėl

valdžios rezervacijų plotuose.

Bus skaudi žiema
Taip lemiančios dvi didelės 

mes saulėj
dė-

PARYŽIUS, gruod. 28. — 
Franeuzų Astronomijos draugi
jos narių nuomone, ši žiema 
busianti nepaprastai šalta ir ii-! 
ga. Taip jie sprendžia iš pasi- nesni kaip 15 metų, 
rodžiusių saulėje dviejų didelių dydavo geriau 
dėmių, didesnių ne kaip musų vaikus ir atimdavo iš jų rubus. 
žemė, kurios esą galima matyt -----------------
pro aprūkyta tikius. Nusižudymų epidemija

---- :—-— .1 Austrp sostinėj
Didelis gaisras Elgine
ELGIN, Ilk, gruod. 29. — 

Didelis graisras šiandie ištiko 
•Kerbei* Packing kompanijos 
skerdyklas, padarydamas per 
200,000 dolerių nuostolių. Vie
nas didžiulių triobesių buvo su
draskytas amonijos tankui eks- 
pliodavus.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

■ Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus NaujieJ 
nose.

1

VIENNA, Austriją, gruod. 
29. Per šias Kalėdas, kai 
žmonės kiti kitiems linkėjo 
“linksmų švenčių”, Viennoj pa
sireiškė tikra nusižudymų epi
demija. Kalėdų dieni} net sep
tyniolika asmenų bandė nusi
žudyti. Iš jų trys mirė, ketu
riolika kitų pavyko atgaivinti. 
Astuoni jų buvo vyrai, devy
nios moterys, v»«i d* r jauni 
žmonės.

Associated Press žiniomis, 
i per praeitą savaitę tik dešimty 
(vidurinių valstijų automobilių 
nelaimėse buvo užmušta 117 

i žmonių. Tarp jų Ohios valsti
joj užmušta 31, Illinois 23, 

|Texas 16, Michigano 14, Mis- 
Isouri 13, Indianos 7, Minneso- 
I tos 5,. Kansaso 4, Oklahomos 
3, South Dakotos 1.

FORMANAS NUŠOVĖ
BININKĄ

DAR*

gruo-MURPHYSBORO, IU 
džio 29. Statybos darbų foi'- 
manas WiUiam Kamer, susivai
dijęs su' geležies darbininku A. 
Stevąnsu, išsitraukęs revolverį 
pastarąjį nušovė. Abudu buvo 
iš St. Loąiiso. Kamer suimtas.

Chicagai ir apielinkei oficia 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; mažumą 
Šilčiau; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra siekė, mi
nimam 3°, maksimam 14° F.

Šiandie saulė teka 7:18,.lei
džiasi 4:27 valandą.

--------------------A
Traukinys užmušė 

tris vaikus
PITTSBURGH, Pa., gruod. 

28. — Pasažicrinis Pennsylva- 
nijos gelžkelio traukinys vakar 
suvažinėjo netoli Bridgevillės 
tris vaikus. Du jų buvo broliai. 
Visi trys jie grįžo gelžkelio li
nija iš sekmadienio mokyklos, 
ir nepabojo atbėgančio paskui 
juos traukinio.

4 asmens sudegė per 
Kalėdų eglaitę

COBALT, Ontario, gruod. 29. 
— Gitiges miestely antrą Kalė
dų dieną sudegė keturi asmens. 
Vakare jie buvo uždegioję Ka
lėdų eglaitės žvakutes, bet ei
dami gulti, matyt, buvo užmir- 

!šę jas užgesinti, ir tatai pagim- 
idė namie gaisrą.

Žaibas sunaikino 1 i? 
pusę ffliiiono galonų 

aliejaus
BUENOS AIRES, Argentiną, 

gruod. 28. — Perkūnijos metu 
žaibas uždegė milžinišką alie
jaus tanką, priklausantį Italo- 
Argentinos kompanijai. Ugnis 
sunaikino miliono galonų 
aliejaus, padarydama arti 3 
milionų dolerių . nuostolių.

Pašlavė $100,000 
vertės graznų

NEW YORKAS,. gruod. 28.— 
Keturi banditai vakar puolė 
East Saidėj Henry Goldbergo 
graznų sankrovą. Sumušę san
krovos savininką ir grūmodami 
revolveriais keturiems ten bu
vusiems pirkėjams, plėšikai su- 
sižėrė deimantų ir kitokių 
brangmenų, vertės apie 100,- 
000 dolerių, ir paspruko.

Garantija 
Greitumas.
Pigumas

Per Naujienas siunčiami pinigai Lie
tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
l dovanoms, paskoloms ant vekselių, .padidė

jimui į banką, pirkimui nuosavybių ir vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dydžio 
sumomis.

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

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

Vaikų Overkautai

Overkautai

ŠI KRAUTUVĖ BUS UŽDARYTA PĖTNYČIOJ

$25 Stori Vilnoniai J 
Ulster’iai - -

$30 Kersey & Frieze $ 
Overkautai - -

$35 Gražus plaid už- $ 

pakaliu Overkautai

Kiekvienas Overkautas musu sandėlio eis išpardavimui nupigintomis kainomis 25% (!4 pigiau negu 
originale kaina). Šimtai visokiu styliy, visokiu patterny ir materiolo. Kiekvienas overkautas yra ne
paprastai geros vertės ir nepaprastai pigiomis kainomis. The Larkin Store garantija bus duodama 

. ;prie kiekvienu overkauto, kurie bus parduoti laike šio didelio išpardavimo
Vyrų Drabužiai

Vaikų $9.85 Overkautai $ 
ir Mackinaws -

Vaikų $10.95 Overkautai $ 
ir Mackinaws - -

Vaikų $12.50 Overkautai $1 
ir Mackinaws -

South Ashland Avė. at 47th Street
SAUSIO 1 DIENA — NAUJU METU DIENA

$40 Styliški, Burly 
Ulster’iai - - '

$50 Minkšti Vicuna 
Overkautai

$60 P et rinkt; 14 Nudeki

Overkautai •>

Mackinaws
Vaikų $14.95 Over- $11* 

kautai ir Mackinavvs I ■’
Vaikų $20.00

Mackinaws

SUTAUPYSIT Ta-.ji-J fl I, I „ ę Sered«į‘ » 
IR D AUGIAUS 1U jJ d L U Q V lllldu ■

, • ■ ,• 1 u n
xxxzxxxxxxnxxnxxxxxxxxxxxxxnijnxxxxnxxxxnxixxxxxxxrrrr

Pirmas Augštas Vaikų Drabužiai

Geros Rųšies Overkautai
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šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

CHICAGOS 
ŽINIOS

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas 'savaitę tilps straips

neliai kurio bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYK LR No. 12

Virimo Receptai Namų Pasigelhėjimai

Įspėjo teatrus
Gaisrų komisionierius Con- 

nery įsako visiems vidurmiesčio 
teatrams bėgyje 21 valandų iš
pildyti visus patvarkymus apie 
apsisaugojimą nuo ugnies, ki
taip iš tų teatrų bus atimti lai-

28 Dambrauskiene Agota
31 Dombrauskas .lopas
36 Dudėnas Justinas
87 Lilųientis \V
38 Euzelis Marlini
39 Fabricius \Vilbur
46 Gatelis Jos
49 Harlambakis Kataryna
67 Kupros Jagica
76 Mikinas Antanas
88 Bodis Tony
94 Seibutienei Alzbietni -

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AF MALI 
NYTI VISADOS KRElPKlTftS *
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT. NAUDOS.

Mrs. MICHNIEVICZ-VID1KIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

FABION AS CK

Duržoves dabar galima pirkti labai 
pigiai ir jos laikoma svarbiu maistu 
kiekvieno auginimui ir sveikatai. Dau
gelis žinovų sutiko jog žmogus turi 
valgyt mažiausia dvejetą daržovių i 
dieną; viena prirengtų, o kitą nevir
to] formoj. Visos daržovės reikia pil
nai nuvalyti pirm naudojimo. Dar
žovės yra skanesnės jeigu kokis sme
toninis sosas prie jų duodama. Pa
bandykit apačioj telpanti receptą ka
da duosit daržoves.

BALTAS SOSAS APLAISTYMUI 
DARŽOVIŲ

puodelio evaporated pieno
1*2 šaukšto sviesto
•% puoduko vandens
1’2 šaukšto miltų
pavaduotojo,
i nedapilnis šaukštukas druskos, 

dikėiui pipirų aiba paprikos.
Sutarpink sviestą mažoj skauradoj. 

įmaišyk pipirus ir druską su miltais 
ir maišyk iki susivienys, toliau nuo 
karščio. Paskui palengva įmaišyk 
pieno ir vandenio mišinį, geriau nau
dojant vielinį plaktuvą kadangi gali 
sukietėt pirmesni dalykai pirm sudė
jimo kitų. Paskui lai verda dešimts 
minutų iki pilnai perkais. Duok su 
šparagais, šabalbonų ankštimis, dai
gais, žirniais arba bulvėmis.

Virtuvės Reikaluose

Suskilusių rakandų- užpildyk visus 
plyšius ir trukusias vietas su pečėti- 
niu lekėru arba geru plyšių užpildy- 
toju. «

Naujus Manketus mazgojant pirmu 
kaitų reikia pamerkti per naktj šal
tame vandenyje, Tas prašalina si erų 
naudojamą prie baltŲimo. Paskui 
mazgok drugname vandenyje muilo 
putose. Išplauk gerai tyram vande
nyj.

Išėmimui juodyto žymių iš audek
lo užpilk ant plėtmo sutarpyto la
jaus. Paskui išmazgok audeklų ir 
pradings juodyto ir lajaus žymės.

Išėmimui vaisių žymių iš staltiesės 
užbarstyk plėtmą smulkiu krakmolu 
ir palik kelioms valandoms. Visos 
žymės liks krakmolo ištrauktos.

Susiuivmui plonos materijos, ku
ri susitraukinėja, padėk plonų po- 
pieri po ja ir siūk per abi. Popie
rių paskui galima nuplėšti.

Grožės Patarimai

Kuomet pili stiklinius indus su vai
sių košelėmis, padėk juos ant ketur- 
linko audeklo nugręžto šaltam van
denyj. Nesuleisk jų susiglaust kad 
netruktų.

Valymui ulumino puodų ir skarva- 
dų kurios pajuodo ir nežiba trink su 
skaruliu pamirkytu lemono skystime. 
Paskui nuplauk šiltu vandeniu ir jie 
išrodys kaip nauji.

Actas inpiltas į platijamą vandeni 
pasklidi na ružava arba žalią. Nau- 
dokit sodą purpurinei arba mėlynai.

Pirm duodant vaisių mišinį gerti, 
dadėkit bonką g-injrer alaus.

Išsaugojimui ružių kruopų nuo su
trynimo maišyk jas su šakute ver
dant, vietoj su šaukštu.

Pirm plakant trintas bulves dadėk 
į jas šaukštuką kepamo pauderio. Jis 
padarys koše lengvą ir pustą.

Likusios daržovės reikia sunaudoti 
zupėms arba salotoms. Padėk jas 
ant ledo iki reikės naudoti.

šeimininkės visada stengiasi už
laikyti savo rankas gražiai po kož- 
no darbo, bet patiria kad diduma 
negerumo yra lame, jog negerų 
muilų naudoja prie mazgojimo dra
panų ir bliudų. Stoikų mazgoji
mui, naudojamu minkštą, baltų mui
lų, vienų iš muilo druožlių produk
tų rinkoje, daugiau negu apsimo
kės. Jie yra lengvi prie odos ir 
nepalieka stipraus muilo skonio 
ant rankų. Bile muilas, Irčiau, nau
dojamas lankiai prie mazgojimo 
stotkų ir kitko, išti'iiuks daug na
tūraliu aliejaus iš odos, ir rankos 
liks sausos ir šiurkščios.

Ypatiška Sveikata

suiai. Svarbiausi . nusidėjimai 
yra leidimas publikai stovėti 
krutamu jų paveikslą koridoriuo 
se ir vartojimas degančiu deko
raciją gyvąją teatruose.

Įsakymai duoti šiems teat
rams: Apollo, Olympic, Great 
Northern, Chicago, Princess, 
Illinois, Blackstone, Cort, 
Garrick, Rinito, Woods ir Mc- 
Vickers.

Rado paplautą žmogų

j Mike Geeiscovski, 40 m., va- 
ikar tapo rastas negyvas mau- 
■dy nėję savo namą prie 5619 S. 
Harmitage Avė. Jo veidas ir 

į kaklas buvo supiaustytas ir 
• jis mirė nuo tą žaizdą.

Jo lavoną rado jo šeimininkė 
Julia Rozdjevvicz, gyvanašle, 
pas kurią jis gyveno, nors jis 
yra to namo savininkas. Ji pa
sisakė, kad ji sugryžo iš darbo 
11 vai. ryte ir rado savo įnan\į 
jau negyvą. Policija ją suėmė 
ir tardo. Taipjau tardo ir jos 
15 m. dukterį. Peilio ar jokio 
kito aštraus daikto, kuriuo ga-

Kožnam name turi rastis kelioli
ka žalių vaisiu naudojimui ne tik 
valgymui, bet ir atsitikime ligos. 
Du iš pačių svarbiausių vaisių, ko-1 
kie turėtu rastis, yra tai orandžiai I 
ir grapefruitai. Duodant orandžp 
valgyt, geriau išspaustą jo sultj; 
duoti, nes orandžio vidaus mede-; 
ga v ra sunki virškinimui, Grupe-i 
truitai paliko labai populiariški 
drlto, kad yra labai maistingi ir 
lu i nal lengvai virškinami. Jeigu 
orandžio arba grapefruilo skysti
mą sumaišyti su Diskeliu cukraus, 
las padės sumažini karštį iki gydy
tojas ateis. Nėra gera maišyti pie- 
iij sykiu su crtųulžio arba grape- 
f raito skystimu.

įima buvo supiaustyti velionį, 
nesurasta arti kūno.

Smulkios Žinios
Iš nusiminimo, kad kuomet 

visi linksminasi sulaukę šven
čių, kuomet jis linksmintis ne
gali, Benjamįn W. Carson, 44 
metą, apdraudos kolektorius ir 
per’daugeli rtfetit’ Invalidas, nu-

MES REKOMENDUOJAME SEKAMUS PRODUKTUS sišovė savo kambary prie 6448 
Anthony Avė.

100 Spakatiskas l'rank 
109 (’rneszus Kastas < 
501 Andrijavski Frani 
518 Ivanasvskas Stanislavas 
525 Macys Taofel
531 Perdneni A nei i
532 Petrulis John
546 Zansyteni Antanina
547 Zebrys M

Lietuviai
K. GUGIS

. ADVOKATAS
Miestų ofisai

127 N. Dearborn St., Koom 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 13ii

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ke t vergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. •

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Koom 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So, Halsted St. 

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

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

809 W. 351h SI., CMcipi
Tel. Be levard 0611 ir 0774

I PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. ’

I Pasekmingai siunčiam pinigus I?
I . Parduodam Laivakortes. *

Jei nori turėt > 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Advokatai
II............................................... I" I 'S

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Koom* 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

j. P. VVAITCHES
ADVOKATAS*

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

k . ... j

Borden’s Evaporated pienas yra 
vienas arčiausių virimui ir kepi
mui produktas arčiausias prie tik
ro karvių šviežio pieno. Jis yra 
riebiausias ir gryniausias pienas ir

peržitirėtas veterinorių ekspertų. 
Prašykite jūsų grbserninko Bor
den’s Evaporated pieno kuomet 
nieksite savo groserį

sunaikina pleiskana*, tą svarbiausi 
prieių gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c Šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER A CO.
Berry & South 5th Sts. / 

Brooklyn,

Ruffles^
Geras paprotys

Raudokit Rutile* kasdien, kad užlaikiua 
galvos odą sveika ir kad turėti puikiu* 
žvilgančius plauku*.

• Arthur F. Lorenz, buvęs re
daktorius Staats-Zeitung, augš- 
čiausiąjam teismui patvirtinus 
jo nuteisimą, tapo pasodintas 

! kalėjiman šešiems mėnesiams 
i už “šmeižimą” Amerikos Legio
no. Be to jis dar turi užsimo
kėti ir $1 pabaudos.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare.
Soredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 i-yįo iki 1 v. p. p.

--

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted Chicago 
Tel. Yards 4681

" i— 1 ........-

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. tHOMAS

'LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

William Wright 5 v. v. tapo 
'pašalintas iš St. Luke’s ligo- 
■ ninės, kur jjs dirbo už džiani- 
torių. Už dviejų valandų jis 
vėl sugryžo ligoninėn, bet šį 
kartą jau kaipo pacientas ir 
niekad daugiau ligonines neap
leido, nes neužilgo pasimirė. Jis 

įtapo sužeistas automobilio prie 
22 ir Wabash gatvių. Automo
bilistas tapo areštuotas.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

L1ETUVY3 ADVOKATAS 
12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai. 

- - —.... -

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjo. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerą furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą irmaterijolą garan
tuojame, musų kostunveriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Co. '
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

Elgine bankrutįjo Charles 
Hippberger real estate kompa
nija, nusinešdama apie $1.000,- 
000 į ją sudėtų pinigų. Auko
mis yra daugiausia apielinkės 

barmenai, kurie labai pasitikė
jo Rippebergeriu ir noriai iš jo 
pirko visokias notas, (vekse
lius), kurios, kaip dabar pasi
rodė, yra daugumoj suklas- 
tuotos. Likusios notos irgi 
neturi vertės, nes tas notas iš
davę žmonės sakosi senai jas 
apmokėję Rippbergeriui, tik 
pastarasis pinigų neatmokėjo 
notų savininkams.

Tel. Dearborn 9057

A. A/ SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W, Washington St. 

Čor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

--------------- -e

JOSEPH V. MOCKUS'
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Rusiškos ir
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILU

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šihme sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo.

2 Alijauskui Jurgiui
7 Balezunas K

12 Bendura Simonas

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesj ir bus apmainyta j - tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mfinesius-^-SB.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

...........................  Atkirpk čia ..................................... ............
Datų: Gruodžio 30, 1925

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuc
8 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 yal. vakare.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S
AKUfiERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gin)dy- 

Imo, patarimai 
[dykai moterims 
ir merginoms. 

I 3113 South
Halsted St.

Telefonais:

<^DR. HERZMAN-**
-IŠ RUSIJOS-

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vynj, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą • 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal
3110. Naktj
Drexe) 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5918 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare. 
-

Tel. Boulevard 0587r*.......—r 1 1 ..... .—a
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.. ---- —'

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
.. ............................................................T.......... ....... ...................................................................  -I U —I Z

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

f A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Ave^ Room 209 

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

3421 So. Halsfed’St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686
5 Res. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdien
V , ■■ ........... . ............. .....

H 
M

M

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Avė. 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.

H
M
N
H
M

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d. 

\ 1U... .. ‘ "*■
1 ... .—HT  .
Office Boulevard 7042

Dr. C. ,Ž. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS 

4712 S'o. Ashland AveM 
near 47th Street 
„ CHICAGO i

k..... . ........n.—... .......----------------------------------- —Z

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Can;d 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th SU
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nno
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nua

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St, Odeagą 
arti 31st Streat

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 diea.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1713-0241 /
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

M

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St. 

Valandos 9-12, 2-4, 6-9 
Phope*Cicero 49 Cicero

Butkus Undertaking
> Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed 

710 West 18th St., Chicago, III.
Viskas, kas reikalinga prie pa* 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN 

Savininkė
Dovanos Kalėdoms

Importuoti perfun?ai, toilet setai 
ir kiti daiktai. Ateikite pasirinkti 
už numažintą kainą.

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149



NAUJIENOS •
The 1 ilhuanian Daily Neva 

Cu5h*hed Daily Exoept Sunday 
t>y tha Lithuanian Neva Puh. Ca. įsa.

gditor P. GRIttAITia
1739 Soath Halated SUve* 

Chieago, III.
Teleahoae Rooaevdt 85H

18.00
57.00
18.00

8c.

Subscription Ratas i 
per year in Ganada. 
per year outside of Chieago. 
per year in Chieago. 
per copy.

Entered as Second ClaM Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
af "’hieago, 111., undar tha net of 
Mixvh 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chieago, 
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KAUNAS PASITIKO ČIČERINĄ “INTER
NACIONALO“ MUZIKA

KAŽIN, KAIP JAUTĖSI KOMUNISTAI “BUOŽIŲ 
KALĖJIMUOSE?“

KVAILA MASKVOS DAVATKĖLIŲ ROLE

VEIDMAINIŠKAS KAUNO IR MASKVOS
“DRAUGINGUMAS” '

DRAUGINGUMAS TARPE DEMOKRATINĖS LIETU
VOS IR DEMOKRATINĖS RUSIJOS

Sovietų valdžios užsienių reikalų komisaras, čičeri
nas, šiomis dienomis sustojo Kaune, kur jisai buvo iškil
mingai priimtas., Apie tą priėmimą vienas Amerikos laik
raščių korespondentas savo telegramoje praneša:

“Nežiūrint to fakto, kad komunistų partija Lietu
voj yra nelegalė organizacija, Kauno stotis buvo pa
puošta .raudonomis vėliavomis, o karo muzika grie
žė sovietų ministeriui Internacionalą. Kauno miestu 
Cičeriną lydėjo kavalerijos eskadronas“.
“Raudonasis“ komisaras kalbėjo apie Rusijos drau

gingumą Lietuvai, ir Lietuvos valdžios atstovai jam kar
štai plojo.

Tai, mat, kokių susidraugavimų pagimdo politika!
Lietuvos klerikalų valdžia daro iškilmes bolševikų 

komisarui ir jo garbei griežia Internacionalą. O bolševi
kų komisaras ne tiktai priima tuos pagarbos išreiškimus, 
bet ir pats stengiasi įgyti didesnę Lietuvos “buožių” sim
patiją meiliomis kalbomis apie draugingumą tarpe Lie
tuvos ir sovietų Rusijos.

Tuo gi tarpu Lietuvos kalėjimuose sėdi keli šimtai 
žmonių, kaltinamų dėl bolševikiškos propagandos, ir ko
munistų spauda gvoltu rėkia prieš “kruvinuosius Kauno 
budelius“. įdomu butų žinoti, kaip jautėsi tie kaliniai ko
munistai, kuomet .jie pro geležines kalėjimo grota^ gir
dėjo karo orkestros griežiamą Internacionalą?

Ta muzika juk reiškė ne buožių nuvertimą ir revo
liucijos laimėjimą Kaune, bet bolševikų sankcionavimą 
buožių valdžios teroro!

Sovietų valdžia, stengdamasi susidraugauti su bur
žuazinėmis valdžiomis, stato juokingon padėtin savo 
agentų apmulkintuosius žmonelius visose šalyse. Štai, 
kelios savaitės atgal tas pats bolševikų komisaras, Čiče- 
rinas, laikė ilgas konferencijas su Vokietijos vdlęlžia Ber- 
line. O tuo pačiu laiku Vokietijos kalėjimuose sėdėjo dau
gybė komunistų, suimtų už įvairius nesąmoniškus dar
bus, atliktus pagal įsakymą iš Maskvos.

Kiek vėliau čičerinas atsilankė Paryžiuje ir ka^tu 
su bolševikų ambasadorium Kakovskiu iškėlė puotą Fran- 
cijos valdžios atstovams, — nežiūrint to, kad pastaroji 
tik-ką buvo padariusi daugybes kratų pas komunistus ir 
sukišusi į kalėjimą daugiaus, kaip šimtą komunistų agi
tatorių.

Anglijoje visai nesenai valdžia suėmė ir nuteisė me
tams kalėjimo 12 komunistų vadų. Bet, to nepaisydami, 
Rusijos bolševikai pasiuntė Anglijos valdžiai užuojautos 
telegramą, kuomet numirė karalienė Aleksandra (kuri 
prie to dagi buvę nabašninko Rusijos caro, bolševikų nu
žudytojo Mikalojaus Antrojo, teta!). %

Amerikoje komunistai apsiputodami rėkia prieš 
Wall-stryčio bankininkus. O tuo tarpu dvejetas savaičių 
atgal oficialiai Rusijos komunistinės valdžios įgaliotiniai 
dalyvavo slaptam bankiete New Yorko bahkierių kliube 
kartu su stambiausiais Wall-stryčio atstovais ir kapita
listinių trustų viršininkais! / ' . .

Trečiadienis, Gruocl. 30, ’25
1 jie meluoja jums, apgaudinėjaBet grįžkime prie Čičerino atsilankymo Kaune.

Yra bloga ne tai, kad bolševikų komisaras kalbėjo išveda jus į kūno ir du- v . ♦ • «• e
apie draugingumą tarpe Rusijos ir Lietuvos. Juo bus.%?fe?"eya"’žmonių užtttryto. ZVCtlS II* ZIHOgUS CVOllUCl 
draugingesni santykiai tarpe tų dviejų šalių, tuo bus ge- ja’1( „ tikrųjų visuomenės 
riaus ir Lietuvos ir Rusijos žmonėms. Pyktis joms iš vi- tvarkos ardytojai, kalbina dar-' 
so nėra reikalo. O kadangi ir Rusija ir Lietuva turi ben- bininkus paliauti dirbus dva- 
drų priešų ir bendrų skriaudų, tai politiškas išrokavimas ruose arba Pas ūkininkus, kad 
verste verčia jiedvi laikytis išvien ir, remti viena antrą, darbdaviai butų priversti padi-

Bet yra koktu matyti, kad prie dabartines politikos sykitc kurstytojų... jųs turite!

V. Danikis

jos mokslo šviesoje
(Tęsinys;

šių žmonių 
tose dviejose šalyse viešai reiškiamas jų valdžių draugin- teisingai ir sąžiningai dirbti tą1 mus dar niaža 
gumas išrodo lyg šlykšti veidmainio maska. j darbą, kurį ešate apsiėmę.

Jeigu Maskvon diktatoriai laiko galima draugauti šu nims nevalia pavydėti turtin- 
Lietuva, tai kam jie duodą pinigų Kapsukams, Angarie- 
čiams ir kitokiems humbugieriams, kad jie kurstytų vi
sokius protiškai nesubrendusius elementus Lietuvoje prie 
ginkluotos revoliucijos?

gal kūną su baime ir drebėji
mu jūsų širdies tikrybėje, kaip 
Kristaus...

“Jeigu Kristaus mokslo prie-
Antra vertus, jeigu Lietuvos valdžia “Intej’naciona- šininkai ir melo platintojai, a- 

lo” muzika gali pasitikti oficialį bolševikų vadą, tai kam l>ie kuriuos čia kalbame,' ateitų 
4: V«lanmo Ldža hnlattvi’L'ii ? ir PaS JUS ir. imtll įkalbillėtlji persekioja ir į kalėjimą kiša bolševikų garbintojus? jums tai, kas nesutinka su baž

nyčios mokslu arba dalintų 
Tikras draugingumas tarpe Uutų gema ne iš valdiš- jums knygutes, priešingas tikė- 

kų iškilmių 5r veidmainingų kalbų, pasakytų diplomatų'j imui ir valstybei, netikėkite 
puotose, bet iš bendrų medžiaginių ir dvasinių žmonių jiems, neklausykite jų, neduo- 
reikalų. ( '

Tokių bendrų reikalų tarp Lietuvos ir Rusijos yra J
kitę jiems išeiti nuo jūsų ne- 
nubaustiems... Išduokite juos

v i t . . ,v . i vyriausybės rankas, nes tylė-
gana daug. Bet klerikalinė reakcija Lietuvoje ir bolsevi-• dami ir nieko neveikdami, ta lu
kiškas teroras Rusijoje jiems iki šiol trukdo pasireikšti.1 site dalininkais jų paklaidų ir 
Rusijos liaudis nieko nežino apie Lietuvos žmonių pade- prasižengimų. Be to, pritarda- 
tį, nes oficialė komunistų spauda (o kitokios Rusijoje nė-,1111 šltiems mel° mokintojams 
ra) piešia jai Lietuvą, kaipo “buožių kraštą”, kurioje dar- 
bo žmonių balsas esąs visiškai užslopintas, O Lietuvos 
liaudis sovietų Rusijos stačianbijosi!

Jeigu Rusija butų žmonių valdoma šalis ir Lietuva' visuomenės ir už tai negausite 
nusikratytų klerikalinio jungo, tai tos dvi tautos lengvai Pcr išpažintį išrišimo už nusi- 
susitartų ir bendromis jėgomis iškovotų sau visai kito- , “V . 
kią padėtį pasaulyje.

ksite ant savęs Bažnyčios baus
mę, vadinamąją ekskomuniką 
arba atskyrimą iš tikinčiųjų

Kunigai ir 1905 meili revoliucija
Va kokiais pikto įnirtimo žo- 

’džiais prašneko meilės mokyto
jas apie tuos, kurie tuomet ne
sigailėdami savo laisvės ir gy
vybės kėlė musų liaudį prieš 
caro valdžią, už naują demokra-

kalbinis galiu
ką aukščiau te

buvo pasikėlęs virš žvėrių, o 
be artikuluotos žodinės kai 
bos juk negali būti ir dides
nės išminties, tatai jie ir ne
buvo išmintingais ir protingais 
žmonėmis. Juos visai nėra ga
lima prilyginti prie šiandieni
nio kultūrinio žmogaus. iaip 
pat toli ne&tatinka jų gprilygi- 
nimas kad ir prie dabartinių 
Jaukintų, kurių kalbos gabu
mas yra taip pat dar žemame 
laipsnyje; kurių kalba .dar ne
turi daugybei, rodos, papras
čiausių daiktų ar veiksmų pa
vadinamų žodžių, šitie musų 
dienų taukiausieji žmones, kaip 
vedasai, hovasai, pešeresai, 
kretinai ir k., kurie, pasak vie
no keleivio mokslininko, temo
ka žiopsoti ir spoksoti be jo
kio dalyvumo, yra apgailėti
nai menkai ištobulintos į kalbos, 
kas ypač žymu skaičiavime. 
Keleiviai keliaujantieji tikslu 
ištirti įvairių šalių ir tautų 
papročius, tikybas, žodžiu, vi
są gyvenimą pasakoja, kad 
yra tokių 
rinomo negrai, kurie 
negali suskaityti, kaip 
dešimties. Tiesa, jie, 
ir iki dvidešimts, bet

suopiu. Jie negalėjo ir nemo
kėjo išmanyti, kad tas, jų nuo
mone taip “senai” įvykęs “tvė
rimas” yra labai trumputis lai
kotarpis palyginant su anais 
ilgais amžiais, kurie prieš tai 
prabėgo. . Jie, mat, manė esu 
“pirmaisiais” žmonėmis, Jeho- 
vo (Dievo)/ tveriamojo darbo 
užbaiga.< Matomai jie nežino
jo, jog kitos tautos taip pat 
save skaitė už “pirmuosius-”, 
tik su tuom skirtumu, kad šie
ji save laiko bent keliatu tūks
tantmečių senesniais.

Kaip seniau, t. y. priešisto
riniais paikais arba ano priini- 
tivio žmonijos vystymosi sta-

turi taikinti® ir 
tų pačių prigimties 
kokius ji yra uždė- 
kaipo neperžengiamą 

vieni ir kiti savo pir-

gyvenimą pasakoja, 
žmonių”, pav. Su- 

daugiau 
tik ligi 
suskaito 
tam jie 

jait naudoja rankų ir kojų pirš
tus, panašiai kaip kad daro 
nebyliai, o kas virš to, tai 
jiems jau yra nesuskaitoma ir 
vaidnasį “viriviri” (daug). Tur 
būt jokia australiečių kalba 
net toliau nesiekia kaip lik iki 
skaitlinei keturių. Kiti, dama- 
rai ir abepainai, tesuskaito tik 
ligi trijų, ir kai kurie vos lik 
iki dviejų, o kas virš to yra, 
tai jau vadinami “daug” (ahe- 
poinų “pop”, botokudusų “uru
liu”) ir lt. ir tt.”

Kaip šie pastaneii, jei liki
mo nebus lemta jiems žūti, su 
ilgu laiku dar prieis aukštes
nio išsivystymo, tai taip lygiai 
ir anie pirmykščiai žmonės per 
daugelį tūkstančių nuolštai be- 
sigrumdami dėl savo laukinio 
ir žiauraus būvio veikiant tam 
tikroms prigimtinėms įsra- 
voms pamažu ir laipsniškai 
aukštyn pakilo iš to žmog- 
ėdžių, kanibalų stovio, lig tik 
nepriėjo moksle vadinamo is
torinio žmonių stovio, kurs 
jau yra ribojamas keliatu tūk
stantmečių (5-6000). Tačiau 
to laipsnio priėjo tik kai ku
rios tautos, būtent, Egiptai, 
Asyrai-Bobylonai, Graikai, Ro
mėnai ir k., o dabartiniai lau
kiniai prieš tuos kelis tukstanl- 
metčius buvo dar daug žemes
nio liapsnio, negu jio šiandien 
yra.

Senieji Hebrajai arba Izra
elitai, kurių muisdieniniai žy
dai yra jų ainiais, anais lai
kais gyveno visišku laukinių 
bastuoklįų, klajoklių gyveni
mu, kurie dar visai ir nebtnu- 
vokė, kad yra ir be jų dar 
daugiau gyvenančių tautų ir 
dargi net daug aukštesniu kul
tūros gyvenimu, nei jie, ir ku
rie todef sulig savo to 'laiko 
išmanymu, žinojimu tik ir te- 
s-ugebejo sukurti aną da šian
dien tebetikimą biblijinį mitą 
apie paasulio ir pirmųjų žmo- 
nių “sutvėrimą”. Ir jei jie vi
sai nežinojo apie vienalaikiai 
su jais gyvenančias tautas, tat 
tuo labiau jie nesuvokė ir ne
galėjo suvokti apie tų tautų 
prieštukstantmetinę ekzisten- 
ciją (buvimą), todėl visai ir 
nenuostabu, jog vėlesnieji jų 
tautos vadai žymiai (kaip 
zė ir k.) galėjo šudėti iš 
tos liaudies mitologijos tą 
rimo pasaką pirm 6000 
tų*‘), nes jie nemokėjo 
prasti, kad tas / “tvėrimas” 
yra įvykęs visai kitonišku bil
du ir daug daug seniau, negu 
kad jų mitologija naiviškai

ir žmonių valstybėms yra pa
našios gyvenimo arba būvio 
sąlygos, žinoma, žiūrint to, 
kiek kurie yra aukščiau išsi
plėtoję, tat kiek mažiau jie to 
ir priklauso. Tačiau Bendrai 
imant, abi 
ir žmonija, 
klausyti 
įstatymų, 
jus joms 
ribą, nes
zr.ykščiame stovy gyveno liend- 
rai pasakingajame rojuje įvai
riose žemės skritulio dalyse, 
lygiai perleisdami beveik vie
nodą arba panašų būvį, kurs 
tuomet buvo daug žiauresnis, 
nei šiandien.

Sulįg mokslininku Wallace, 
organinį kiętžemių apgyvendi
nimą galima suskaityti* į ata

tinkamas veislių ir rasių sri
tis arba legionus bei izolacijos 
centrus:

1. Australims legionas api
ma gretiną j į salyną, išskiriant 
Naujųjų Zelandiją, kuri suda
ro atskirą II. naujazelandinj 
regionų, ir kurie abu kartu 
gauna bendrų pavadinimų kai
po notogaea, III. pictamerikini 
regionas po vardu neogaea ir 
trecia grupė vadinama arklo- 
gaea, kurion įeina šie regionai: 
IV. etiopinis ir- V. madagaska- 
rinis regionai; VI. orienlalinis 
ir VII. arktinis (palearktinis, 
nearktinis) regionai. /

Išskiriant Australiją, žemes
nieji primatai randasi visuose 
minėtuose kraštuose, o ^auks- 
tesnėsės diferenciacijos prima
tai, kaip gorila ir šimponze iš 
vienos, orangas iš kitos puses, 
ribojasi labai maža tropiškaja 
sritimi.

ši taip vadinamų žmogbez- 
>džionių ankšta lokalizacija 
(viena viela apribojimas) yra 
vienu įrodymu daugiau, jog 
jų antaopaidinės (žmoginės) 
savybės (Beschaffenheit) pa
lyginimai yra dar labai jaunas 
padariny y sako prof. Stratz.

(Bus daugiau)

Bet kunigėliai neapsirokavo 
ir ne laiku išsižiojo. Jau An
tanavičiaus aplinkraščio skai
tymas sukūlė bažnyčiose atviro 
liaudies protesto — negirdėtas 
Lietuvoje daiktas. Toliau ku
nigėliai gavo ir visai nutilti. O 
kai jie atvažiavo Vilniun j Sei
mą, turėjo nužemintai ketotis 
prieš susirinkusius, atstovus ir 

Kaip tik tuo' metu, 1905 me- ■ kalbėti jau taip, kaip tuomet 
tų pavasarį Seinų vyskupijos Pašneko kun. Bučys, — už re- 
valdytojas pralotas Antanavi-1 voliuciją, prieš caro valdžią, 
čius išleido savo garsųjį aplink-' Vadinasi, pamainė savo kailį 
raštį į “aveles,” skaitytų iš pirmą kartą.

20 metų atgal eilinis lietuviš-1 kalavo darbininkams geresnių 
kas klebonas, dažniausiai ir ka- darbo sąlygų, — tas buvo anot 
mendorius buvo širdim prilipęs Lkunigų tik darbininkų tvirkini-
prie dvaro. Pas dvarininkus 
lankėsi, su jais puotavo, su jais 
dejavo, su jais mito iš vieno 
kultūrinio šaltinio. Valstiečių 
minia buvo dėl kunigo tik ave
lių būrys, — Jei palaikydavo 
santykius, tai tik su tomis jų, 
kurios buvo vilnuotesnės.

Musų kunigėiįų santykiai su 
caro biurokratais ir policija 
Lietuvoje, nors • kartais ir pa- 
aštrėdavo, bet bendrai buvo tė
viški: biurokratai tėvelius daž
niau glostydavo ir su jais ku
rni todavos, kaip nupešdavo. Iš 
viso imant, visa caro tvarka — 
turtingųjų ir privilegiruotųjų 
palaikytoja — atrodė musų ku
nigėlių daugumai tikras, ramus 
ir palaikytinas daiktas, — prie 
jos ko gi truko šiltai kleboni
jai? Tik labai neskaitlingas 
kunigų būrelis, tautiškai pa
budęs ir pradėjęs ieškoti arti
mesnio ryšio su liaudim, daž
niau* juto artimą žandaro ran
ką ir buvo bent kiek neramus. 
Bet tai buvo tik pavieni asme
nys,, dažnai persekiojami labiau 
savos dvasinės '

mas. Socialistai kvietė liaudį 
išgriauti senąją caro valdžią ir 
kurti naują' demokratinę Lie
tuvą, — tai buvo anot kunigų 
“šėtono pasiuntinių” prasima
nymas, ėjimas prieš Dievo pa-rniil 
statytąją valdžią. T’”

raštį į “aveles, 
bažnyčių sakyklų visoj vysku
pijoj. . Tas dokumentas yra

Bet neilgam. Kai 190.5 metų 
rudenį revoliucinė kova pradė-

biurokratijos,

1905 metais 
plėstis masi-

Ir todėl, kaip 
pradėjo Lietuvoje 
nis revoliucijos darbas, kai mi
nia pradėjo galvoti, sąmonėti ir 
judėti, musų kunigėliai krūpte
lėjo, dš karto susivertė ir su vi
su įniršimu pradėjo pulti ir 
cilikus’ 
sėsi.

1905

.— I i. n . / 'S \

Visoje žmonijos istorijoje tur-but nebuvo partijos, 
kuriai butų tekę lošti kvailesnę rolę, negu šių dienų va
dinamiems komunistams. t /

Kuomet jie iš kailio neriasi, kad apginus sovietų val
džią nuo kapitalistų, imperialistų ir buržujų, tai sovietų 
valdžia su tais kapitalistais, imperialistais ir buržujais aveles,

tiek įdomus, kad paduosim iš jo J° silpnėti, kai Lietuvą perėjo 
baudžiamieji būriai ir 
Partija turėjo paimti 
džiausius smūgius, kunigėliai 
vėl atgijo. Jie vėl pradėjo 
krankti iš sakyklų, plųsdami 
socialistus, kam jie, girdi, su
vedžiojo žmones ir užtraukė ant 
jų didelės nelaimės.

1906 metų pradžioje Kauno 
vyskupas Paliulfonis išleido į 
Vaveles” antrą aplinkraštį ii 
kvietė jame • tikinčiuosius būti 
klusniems Dievo pastatyta j ai 
caro vyriausybei ir klausyti tik 
kunigų.

Tokioj pat dvasioje rašė į 
savo aveles ir Vilniaus, vysku
pas Ropas, tik daug griežtesniu 
tonu. Vadinasi, pamainė savo 
kailį antrą kartą kelelių me
nesių tarpe. ,

Šiandie Antanavičiaus dvasi
niai vaikai, visokie Šmulkščiai, 
Dagiliai, Vilimai, glostydami 
paaugusius nepriklausomoj Lie- 
tuyoj pilvukus, mėgsta dažnai 
pasigirti net viešose vietose, 
kad ir kunigai, girdi, kovoję už 
Lietuvos nepriklausomybę. At
sakymo vietoje mes statome 
prieš Antaifavičiaus aplinkraš
tį, — tegul į jį pažiūri ir pa
matys jame, kaip veidrpdy, sa
vo tikrąjį veidą.- K—as.

(Iš “^.-D”)

ilgesnes ištraukas.
Socialistai, caro valdžios grio

vėjai, naujos Lietuvos kūrėjai, 
tai yra anot aplinkraščio “pra
garo pasiuntiniai.”

“Jų mokslą skaitote įvairio
se knygutėse ir atsišaukimuose. 
Anot Evangelijos, jie čia, atėję 
tiktai “vogt, užmušt ir pražu
dyt...” Jie pripildyti visokios 
nedorybės,, paleistuvavimo, go
dulio, piktadarybės, pilni pavy
do, žmogžudybės 
liaus, nelabu mo’, 
jai, apšmeižė j ai, 
kenčiami,7

musų

barnio, vy- 
jie apkalbū- 
Dievo neap- 

padegėjai, puikus, 
pasipūtę, piktybių išradėjai, ne
paklusnus tėvams, bepročiai, 
nenumaldomi, negailestingi.

“šitie melo mokintojai ir vi
sokios tvarkos naikintojai sako 
jums, jog vyriausybė visai 
esanti nereikalinga. Po vy
riausybės Vardu čionai reikia 
išmanyti ne * tiktai viešpatau
jantį Ciesorių, bet ir visus tuos, 
kurie padeda jam valdyti ir pil
dyti visuomenėje tvarką. Tuo 
tarpu tautų apaštalas aiškiai 
kalba: “Visokia dusia -tebūna 
pas davusi aukštesnėms vyriau
sybėms, nes nėra vyriausybės, 
kaip tiktai nuo Dievo, o kurios 
yra, Dievo yra pastatytos. To
dėl kas priešinasi vyriatisybei, 
priešinasi Dievo įstatymui...” \

“Paminėtieji melagingi mo
kytojai kalbina jus nemokėti 
mokesčių ir neleisti savo sūnų 
į kariuomenę... Apsimetę nekal-. 
tais avinėliais, šitie sėjikai pra
manymų, priešingų. Bažnyčios 
mokslui, į šneka jums, kad pri
laikymui tarp žmpnių blaivy
bes, buk reikia išnaikinti vals
tybes įsteigtosios degtinės san
krovos (monopoliai) arba paša
liečių alaus sankrovos, nes jo
sios anot jų, yra prpga j nuo
dėmę, veda į giituokliavimą... 

rįuos jie skelbė. Socialistai rei«-1 Neklausykite 'tokių mokintojų,

ci-
ir tuos, kurie jų klau-

metų vasarą L. S.-D. 
organizavo ir pravedė 

pirmą dvarų darbininkų strei
ką Lietuvoje. Streikavo ir lai
mėjo darbininkai Komaro, Na- 
riškino, Chodakauskių, Zubovo 
ir kitų dvaruose. Tas streikas 
davė kunigėliams naujos pro
gos pradėti plūsti socialistus, 
plūsti pačius darbininkus už 
“neklusnumą” ponams ir “go
dumą.” X

Kai 1905 metų vasarą jau 
viskas Lietuvoje virte virė, ku
nigėliai pasidarė visai nebera
mus, — artinosi audra ir. .^ka
žin ar ji nępąšiurpins ir klebo
nijos stogo.

Ir va, kad užbėgtų revoliuci
jai už akių, kad sųvenrtų savo 

, kurios pradėjo sektį 
naujus “pranašus,” musų kuni
gija išėjo viešumon su griežtu 
pasiryžimu nu kovoti soęialistus,

Atlantic Laundry Go.
1643 W. 47 Sf. 

Tel. Yards 3109

bučiuojasi ir šampaną geria. x >
Sovietų valdžia galų gale visiškai susibičiuliuos su . lt • ♦ • • 1 AfAJUit*. 41Ul\V|VV4 0UU1CU101 V4Q>

buržuazija. O ką tuomet gaus Maskvos apmulkintieji ko- nukoVoti ir tuos siekimus, ku- 
munistai? Špygą po nosia! rįuos jie skelbė. Socialistai rei*

Nauja landič jūsų apįelinkėj. At
neškite savo skalbinius ir persi- 
tikrinkit patys. Muhu patarnavi
mas yra geriausias. Mes paimam 
iš namų ir dastatom, jei reikia.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

’:) J. Lubbock. Prehi.storic 
Priefistoriškas žmogus).

**) Skaitant nuo dabar.

Mo- 
tau- 
tvė- 
mc- 
su-

Man

Tel. Lafayettte 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 3Stb Chic«ro. III.

/
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CHARUECHAPUtUTHE gold ruse*

Chicagos žinios
Patvirtino nuteisimą 87

pikietuotojų

ALDONA GALSKIUTfi

NAUJIENOS, Chicago, ŪL

Apeliacijų teismas vakar pa-'.
tvirtino, nuteisimą kalčjiman 87 Jauna
pikietuotojų rubsiuvių. Juos daug žadanti pianistė ateityje, 
nuteisi teisėjas Deny E. Sulli- dalyvaus Chica&os Lietuvių 
van UŽ peržengimą jo injunc-į1>rau«ijos vakare-koncerte, ne- 
tiono, uždraudusio pikietuoti 
Roth-Worąkey Clothing Co. dir
btuvės, nors valstijos legislatu- 
ra yra pripažinusi pilnai teisė
tu ramų pikietavimą ir yra už
draudusi teisėjams išdavinėti 
injunetionus. Tarp nuteistųjų 
yra ir rubsiuvių organizatore 
p-lė Eleanor Sadlovvski. Visi jie 
yra nuteisti nuo 10 iki 20 die
nų kalėj iman.

amžių, gabi muzikoje,

dėlioję, gausio 3 d., Wicker Par
ko Didžioje svetainėje.

BIRUTĖ BRIEDŽIUTĖ

MILDOS TEATRE
3140 So. Halsted St.

Smulkios Žinios

Charlie Chaplin in 
Gold Rush

Paskutinės dvi dienos
Vodeviliai ir muzika

Nepraleiskite progos pa-

Jau 14 žmonių yra mirę 
šalčio Chicagoje. Tarp mirusių 
yra ir viena lietuvė, Teresė Vil
kienė iš Roselftndo. Del jos mir
ties yra kaltas ne tiek šaltis, 
kiek munšainas.

n u c

Per tris šalčių dienus Chica- 
goje buvo daugiau * kaip 600 
gaisrų. Nuostoliai siekia $1,- 
000,000.

xfxxxxxxžžxxxxxxxxxxxxxxxx

Konvencija
Tyrinėtoju Šv. Rašto

Atsibus per tris dienas^ 
Sausio 1, 2, 3, 1926 irt. 
Lietuvių Liuosybės Svet. 
Ant 1 ith ir 49th Court 

Cicero, III.

Atidarymas konvencijos kiekvieną 
dieną nuo 9:31) vai. iš ryto ir trauk
sis iki 5 vai. po pietų. Bus po ketu- 
rius išguldymus j dieną, per patyru
sius kalbėtojus.

Kviečiame visus lietuvius dalyvau
ti šiame nepaprastame suvažiavime, 
įžanga liuosa; nėra kolektų.

Rengia ir kviečia T. B. S. S.

POŽĖLA REIKALAUJA, KAD 
SARPALIUS IŠPILDYTŲ 

SAVO ŽADĖJIMĄ

gar-l’asarga: Pėtnyčioj, kalbės _ 
sus anglu kalbėtojas C. H. Swingel, 
nuo 2 vai. po pietų, o nuo 3:30 bus 
tema: “Kristaus tikslas antro atėji
mo”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KVIETI BALIUS
Rengia

Dr-stė Birutės Kalno
Naujų Metų Pasilikimui

Ketverto Vakare, Gruodžio
(Dec.) 31 d., 1925

MILDOS SVETAINĖJ
3112 So. Halsted Street

Svetainė atsidarys 6:30 vakare
Balius prasidės 7 vai. vak.

Meilingai kviečiame visus be skir
tumo, jaunus ir senus, — mes visi 
lauksime Naujų Metų. Atsilankiusie
ji i balių ir norėdami jstot j Drau
gystę, bus priimti veltui. Įžanga 40c 
ypatai. Kviečia Rengėjai.
xxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANGLYS - KOKSAI•
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies . anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

z E. J. McQuaid
5822 So. Racine Ave.

Tel. Wentworth 0209 ir 
Englewood 4760

nuolatos teiravosi ir statė su 
tikėjimu ir biblija surištus 
klausimus.

Buvo klausimų ir apie Lietu
vos politiką, kokios partijos 
daugiausiai kovoja prieš kleri
kalus. Atsakė prelegentas, kad 
liaudininkai, kovoja prieš tikė
jimą, bet sutinka su kr.-demo
kratų ekonominiu programų. 
Socialdemokratai kovoja netik 

bet ir prieš 
ekono-

1$ SENŲ AUTOMOBILIŲ! 
PADAROME NAUJUS

'Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių, iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalia. Sutaisome indžinuH. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

I DR. VAITUSH, O. D.
' LIETUVIS AKIU APKCIAIJSTAS

akių jlempimą, kuria

krikščionių demokratų 
minę tvarką, todėl socialdemo
kratai geriausiai kovoja už

Kreipkitės j

Palengvinti akių įlempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
m<>, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- (uUo trumpreg-ystę ir toliregyst^. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atydą at
kreipiama j mokyklos vaikus. Ak*- 
niaf nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 

i iki 8 vai. NedėHoj 10 iki 1 vai. p. p.
1545 West 47th Street

Phnnc Rntilevnrd 7539
(Tąsa ant B-to įl.31.)

bet

VYTAUTAS GALSKIS

WALLAGE GARAGE
3115 So. Wallace St 
Telefonas Michigan 0342

PIRMAS IŠKILMINGAS

Maskaradų Balius

įžymi pianistė, jauna amžių, 
blizganti muzikoje, dalyvaus
Chicagos Lietuvių Draugijos
vakare-koncerte, nedėlioj, sau
sio 3 d., VVicker Park Didžioje 
svetainėje.

jaunas talentuotas smuikinin
kas, dalyvaus Chicagos Lietu
vių Draugijos vakare-koncerte, 
nedėlioję, sausio 3 d., Wicker 
Park Didžioje svetainėje.

“Aš pilnai auliuku ristis su 
Sarpalium”, sako Požėla. “Te
gul tik jis išpildo tai, ką žadė
jo. O jis žadėjo mane paguldyti 
į valandą du, tris ir net keturis 
kartus. Tegul jis dabar bando tus su tikėjimu ir biblija; dau 
mane du ar tris kartus į valan
dą paristi. Jeigu jis sutinka 
padaryti tai, ką keletą kartų 
prieš publiką kalbėjo, aš esu pa
sirengęs su juo ristis. Statau 
tokią išlygą todėl, kad Sarpahus 
yra daug sunkesnis už mane.’’

Tokį atsakymą duoda Požėla

bet priėjus prie klausimui, ne
žiūrint kad publikoje buvo dau
gumoje save besivadinantys lai
svamaniais, bet klausimus pre
legentui statė daugiausia suriš-

gumas jų visai netiko prie te
mos. Panašius klausimus sta
tė daugiausia komunistų vadas 
Petronis; kaip matyt, jis tik 
iš paviršiaus laisvamanis, o 
sieloje tebėra tikintis, dar tebe- 
sibijantis grieko ir nors prele
gentas atkartotinai aiškino apie 
biblijos bevertę, bet tas žmo
gus vis nenorėjo tam patikėti ir

DIDELIS METINIS

Rengia
Draugystė Vienybė

Ketverge, Gruodžio (Dec.) 31 d., 1925
MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242 W. 23rd Place
Pradžia 6 valandą vakare ir trauksią iki 1 valandai ryto 

Įžanga 35c ypatai .
Tai bus puikus vakaras, senus metus ir naujus sulaukti, prie ge

ros muziko?: linksmai vakarą praleisti, o Vienybė, kaip visuomet 
taip ir šiame vakare pasistengs visus užganėdinti.

Visus kviečia VIENYBĖ

Rengia
Draugystė, Atgimties Lietuviu Tautos 

Vyrą ir Moterų
Subatos Vakare, Sausio (Jau.) 2 d., 1926

Pradžia 7 vai. vak.

LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Įžanga 75c su drapanų pasidėjimu

Tai bus pirmas Maskų Balius šių metų, kur bus išdalinta dova
nų už $600.00. Grupėmis bus duodama casl\ auksu. Dovanas gaus 
kiekvienas apsimaskavęs ir bus pritaikintos dovanos vyrams ir mo
terims. Užtikriname, kad busite visi užganėdinti, ir turėsite progą 
praleisti linksmai laiką, prie geros Martinkaus Orkestros, kur grieš 
visokiu*! šokius. Kviečia KOMITETAS

Lietuviu Rateliuose
Roseland

J. Stanilaičio protekcija

Aušroj knygyno penkta iš ei
lės prelekcija įvyko gruodžio 
27 d., 2 vai. po pietų, Aušros 
kambariuose. Prelegentu buvo 
.1. Stanilaitis, mokinys, nesenai 
atvažiavęs iš Lietuvos. Tema 
buvo “Kova už būvį”. Pradėjo 
aiškinti nuo įvairių augmenų ir 
ėjo iki gyvūnų ir paties žmo
gaus. Prelegentas jMikartoti- 
nai aiškino, kad esantys dabar 
ant žemės augmenys ir gyvū
nai pasilieka tiktai tie, kurie 
galėjo prisitaikyti prie gamtos 
aplinkybių, o kurie negali prisi
taikyti, tai tie visi žūna. Aiški
no ir to žuvimo priežastis. Tai
pgi prelegentas aiškino ir apie 
tikėjimą bei bibliją, kad bibli
jos mokslas esąs sugalvotas 

'tam, kad tam tikra grupė žmo
nių gulėtų turėti iš to gerą gy
venimą, kad su tuoy mokslu ga
lėtų palaikyti tamsybėje žmo
nes, kad galėjus juos išnaudoti, 

i Nors prelegentas > paliestus 
J klausimus pakartotinai aiškino,

TEN IR ATGAL TIKFETAS 
NUŽEMINTA KAINA 

Ant musų trijų Sriubų laivų 
RESOLUTE, RELIANCE, 

ALBERT BALLIN, 
DEUTSCHLAND 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,,

CLEVELAND, WESTPHA- 
LIA, MOUNT CLAY, 

THURINGIA

Sonn’š new yor-/|| 1K° IKI KAU-
I U VU NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai 
L______ _____________________ i

Savaitiniai išplaukimai
Į Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harrlman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. Mlobigan Avenue

Chicago, III.

Pasinaudoke
Auksine

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

A dolerius. Skaityk atydžiai:
. Kas prisius du dolerius ir pusę su šiubm skelbimu, tas gaus 

per metą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už ..........   $2.50

GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės už ............... 25
Knygą: APYSAKYMĖLIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ............................................. 25
Knygą: TRAKOM A arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20 
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka ............................ ............. 15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15
Knyga: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yru du#kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk Šitą skelbimą ir įdėjęs į 
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:

SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be ' tkausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

X-RAY EGZAMINAVIMAS 
IR PATARIMAI VELTUI Tai yra paprasti simptomai, dėl 

kuri 
bos, 
nig? 
dien. 
prie likusių čiėlų akinių stiklų.

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim Šian-

—- Pritaikau taipgi akinius

DR. JOHN J
SMETANA

Kuomet jus su 
sergate, tai pir
mutinis dalykai 
jus norite gaut' 
gerą specialistą 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ^ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pat

daugel j gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvę ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo. •

Ateikit j musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus, 
mašina yra viena iš didžiausių 
rne mieste.

Pasitarkit su 
Specialistu 

o 
Mes gydome labai pasekmingai 

sokios rūšies naujas ir užsisenėju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, lirų tinęs skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas"save visus naujau
sius scruTnus.

“606” ir “914” ’
Y'ra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So, Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai J4, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

Musų X-Ray 
visa-

vi-

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūdės, Šlapumo, privatinės, *1*• 
tos, užsendintos ir u t krečiamos ligoti vii* 
išgydomos

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi

Dr. Gili, Specialistas
40 No. Wells St.,

kampas Washipgton
Valandos: Panedėlyje, ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: ,10-1.

ir

metodai

914
pagerintas

606
ir tikras Europini* 

ėacid* gydymą* ■<(«> 
kiatna. Vienatini* gy
dymas nuo aifilio duo
dama* už y
temą kain^ JiĮj

tiktai trumpam laikui

paeina 
Kad

nu* 
<*gydin»

Wl. a. M. RUSS 
Atsakantis 

f Specialistas 
{steigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų
kraujo ir užkrečiamų litrų, 
jas nebandykit senais budais. 
VYRAI! Spe’.ialis serum gydymas 
tojam fu su geru poalsekimu dėl 
stiprumo silpnčnru vyrams, 
jėgn veikia stebuklingai 
ir kraujo, suteikdama stiprumą 
ir sunykusiems vyrams, 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
kr jau iigydė tūkstančius žmonių/ tai -ra 
užtiKrini^naa •‘•enjnatLąma, kad jie Raus r* 
rą gydymą. Vienatine geriausiai įrengta* 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraiijo išbandymas ir lx- 
boratorijoe egsaminacljū dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikali* patarnavimas nuteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausi* gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit iiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys biHk Moterų 
ėmimo, kambarys 5Ų8.

Penktas Augštas, Grilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki « 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
nedaliais, seredomis ir sukatomis nuo i* 
ryto iki 8 vakare.

atgavima 
Jo gaivinant 

ant gilių, narvų 
•lipniem* 

Dr. ItoKS gydymą

| B1LLY'SWNCLB

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

NJOUJ-
Prasalinkit Užkietiejimą 

Nujol prašalins ir apaau- . 
gos užkietiejimą. Jis yra 
žarnų pravalnintojas — 
het ne laxative — neskau
dina vidurių. Veikia ge
rai. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.

Nujol



NAUJIENOS, Chicago, III, >

| Lietuviu Rateliuose
/'l'nua. A nncl k

Vaičkaus Dramos 
Teatras

(Tąsa nuo 5 pusi.)

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 46 metų amžiaus, Gruodžio 
28, 1925, 8:00 vai. ryte. Paėjo 
iš Kauno rėd 
Varnių pu rup., 
inas. 
metų

Paliko 
brolį Tamošių. 
Jurgį ir <lvi s< 
Johaną. Kūnas 
dusi 9532 So. 
Burnside, III.

Laidotuvės 
Gruodžio 30, 8:00 vai. ryte, iš 
namų bus atlydėtas j šv. Juo
zapo parai), bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėše ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios 
vartos liekame,

Broliai ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis, Tel. Yda

Telšių apskr., 
Skiundenas kai- 

Išgyveno Amerikoje 30 

dideliame nubudime 
Lietuvoj, brolį 

-toriu, Moniką ir 
pašarvotas ran- 
Princeton Avė.,

siel-

gra-

Musų i 
mot ttirlė

mylima mote
l>ersisk\rė su

ris ir
i šiuo

p.isuiilin sulaukus 37 im i ų
amžinus, gru ><Uio -l> <1- , 19_’.».
Amerikoje išgyveno 11 melų
— 152 1 116 St.. K(•nsiug-
tone. Pa liko < Ii (lėliame nu-
liūdime vyrą ,l;:n;), < lukteij
Neštą, su uų Pelių ir gimines.

Kūnas pašarvotus randasi
4C05 So. Hcrmitage Av< >. I.ai-
dotuvės įvyks gruodž:io 30
1:30 po pietų iš Eudeikio
koplyči >s 
nes.

1 Tautiškas kapi-

Visus gimines, draugus n 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

liekame
\ yrąs, vaikai 
ir giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel Yards

Musu mylimas brolis persi
yrę su šiuo pasauliu sulau- 

■s 47 metą amžiaus, gruo-

ryte. Paėjo iš Kauno rrd 
Puksebų kaimo, Tveriu pur 
Telšių apskr. Amerikoje iš
gyveno 
deliame
zapą, seserį Amiliją. pusse.se- 
rį Elzbietą Bistrienę ir švo- 
gerį Pranciškų, pusbrolį Ale- 
xandrą. Lietuvoj tėvelį ir 2

Kūnas
Ken- 
įvykssingtan. Laidotuvės 

, gruodžio 31. 
uis atlydėtas į 
bažnyčių, kur j 

gedulingos pamaldos už 
lionio sielą, 
lydėtas į .< 
kapines.

Visus gimines, draugus ii 
pažįstamus mąiširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse

X
į v x ks 

ve- 
i.š ten bus nu
lio .Kazimiero

Brolis, sėsuo 
ir giminės 

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

A| A
ANNA GLINSKIENR 

l’trsiskyrė su šiuo pašau- ■ 
liu gruodžio 3 d., 1925 m. 
Michigan City, Ind., 12:20 
ryte. Paliko nuliūdusį vyrą 
Lodvvikų ir 2 broliu ir bro
lienes Joną Gumiilauskį ir 
Augustiną Gumuliau.ską. Ve
lionė sirgo tik 14 dienų. Ji 
paeina iš Lietuvos, Telšių 
apskr., Žarėnų vals. 30 die
nų sukaktuvių pamaldos at
siims 2 d. sausio 1926, šv. 
Franciškaus parapijos bažny
čioj 9 vai. ryte, Indiana 
Harbor, Imi, Gentis, giminės 
ir pažįstami meldžiam daly
vauti. šituose pamalduose. Pa- , 
liekaiųp nuliūdę mes broliai 
ir brolienės. Brolis Jonas 
Guinulauskis, 3917 Beech St., 
Indiana Harbor, Ind.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir d ra tų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22nd St, Chicago 
Phone Canal 2591

Dr. J. Shinglman
4930 W. 13th Street

Tel. Cicero 19 )
Linkiu visiems draugams lietu

viams Laimingu Naujų Metų v

ASMENŲ JIESK0J1MAI REIKIA DARBININKŲAteinantį seknuidienį, 3:3(1 
vai. po pietų, garsus pianistas 
Gabrilo\vitsch duos koncertą 
Princess teatre. Vien Chopino 
kompozicijos bus skambinamos 
pianu.

PARDAVIMUI
Aš A, URBAN jieškau savo tik

rų draugų, nes aš nebeturiu jų ad
resų. Meldžiu rašyti greitai, nes aš 
neilgai gyvensiu toje vietoje. Mano 
tikrą adtesą gulite gauti Naujienų 
Ofise. NAUJIENOS, 1739 So. Ilal- 
sted St., Chicago, III. Box 687.

VYRŲ PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
iiklį pir.ną iš priežasties išvažiavi
me iš in.eZco. Grojiklis pianas ver
tus $900, pur< (uosiu už $150, 125 ro- 
letiui, benčius ir kabinetas, išmokė
jimais $50 cash ir po $10 j mėnesį.

NAGAITIS
6512 So. Halsted St., Ist floor

nu
metus labai

Vaičkaus Dramos Teatras 
pradėti naujus

linksmai — linksmjomis kome
dijomis. Todėl ateinantį sekma
dienį jis duos 8 veiksmų juokus 
“Gyvi Nabašninkai.” Vaidini
mas bus liuli House teatre, 800 
So. Halsted St., 7 v. vak.

ri
darbininkų reikalus. ‘ Paklaus
tas kokios kalbos yra nuskina
mos Lietuvos mokyklose, atsa- 

;kė, kad lietuvių yra dėstomoji 
kalba, bet yra dar mokinama 
vokiečių, franeuzų ir anglų kal
bų, tečiau tik viena jų yra 

I verstina mokintis. Husų gi 
j kalbą uždrausta mokintis ir 
įtiktai vienoj Mariampolčs rea
linėj gimnazijoj buvo mokina
ma ir rusų ka!‘b(ks. (Man prisi
minė: kad sykį Vytauto drau
gijos susirinkime buvo perskai- 
taytas atsišaukimas, kuriame 
buvo i , (
gimnazijos, tai draugijos pirmi- Vl«*» ,n°tinų bei svečių, kinių

įninkąs Petronis 
žmones, iškultojo pačią gimna- 

• ziją, mat jojo nežinota, kad 
i tenai mokinama ir bolševikų 
'mylima rusų kalba).

Jaunuolių Orkestro . 
vakariene

------ 1—
Gruodžio 22 d., p. Paliulio 

Auditorium Cafe, Jaunuolių or
kestras turėjo draugišką vaka
rienę. Jaunuolių buvo apie pu-

Anglų teatruose dabar eina: 
Apollo — Big Boy, komedija. 
Selvvyn—Dancing Mothers 
Central—The 7 Guest * 
Illinois—Ziegfield Follies 
Great Northern—The

dent Prince
Wood«—Kid Boots

PAIEAKAU Onos Urbonienės. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu pa
čios atsiliepti ar žinantieji jįj duo
ti man žinių.

Sta

lius-

i <4 l r* < o<ą ii r\ 111 i\in minv j ■

prašoma aukų dėl minėtosir daug jaunuolių tė-

la, bet visgi neperdaugiausiai 
yra lankytojų. Gal būt, kad 
daug kenkia ir brukimas tokių

kelis, kurie ir patys nežino, ką 
pasakoja.

I Sekanti prelekeija įvyks sau
sio 6 d. Prelegentu bus inž. K. 

! Augustinavičius, tema: “Le
dynu gndynė." —Kep.

išplūdo tuos tal‘l)e ,)UV0 PP- Valančius, Gri
sius, p-ni Jule Andrulienė ir kt. 
Orkestras iš šešių muzikantų 
tikrai _ puikiai griežė taip, kad 
retrii kur ant musų vakarų 
tenka girdėti.

1(1:30 v. v. buvo patiekta 
gardi vakariene. Baigiant vaka
rieniauti prasidėjo programas 
— kalbos ir muzika. P-lė Aldo
na Grušaitė ir Mikas Petruševi
čius labai gražiai pagrojo tris 
duetus smuikomis, jiems 
akompanavo p-lė Eugenia 
sai te.

Kopūstu Vakaras
Kopūstų vakaro problema 

mė IxMSA. 2 kuopo 
gruod. 19 d. Tą kopūstų vaka-' 
ra rengia ne kokios kopūstų 
galvos, bet studentai. Kada tas * 
vakaras įvyks, tai nuo pačios 
komisijos priklausys.

Studentai yra dar 
ję, tai ir su kopūstų 
yra gerai susipažinę, 
išvirti gerus kopūstus, 
juk dar bus “luganų” 
koncertas, spyčiai ir kiti trik- 
sai. O salė bus nedidelė, paran
ki ir parankioj vietoj. Kai dėl 
salės, tai mitinge kilo trukš- 
mas. Buvo dėta pastangų išpir
šti komisijai Brnlgeportas, bet 
kas tau: girdi,* norite, kad kas, 
pakaušį praskeltų ir kišenėje! 
padarytų finansinę atskaitą? 
Mes, girdi, jau bsame išbandę 
Bridgeportą ant savo kailio.

Visgi salė palikta komisijai 
surasti. Ir ji sakė, kad tai pa
darysianti. Keikia pasakyti, 
kad anais metais Mildos salėje, 
studentų vakare, vienas studen
tas nuo bomelių gavo lupt ir 
buvo sudaužytas kasos baksas.

Po mitingo buvo debatai. De
batų vo net keturi vyrai. Deba
tų tema buvo: “Zarusta šok< 
Kristui į akį”. Laikas debatams I 
buvo trumpas, tai ant rytojaus, 
Liuosybės salėje, buvo debatai 
atkartoti.

Mitingas buvo skaitlingas ir 
linksmas. Vienas naujas narys 
prisirašė prie kuopos.

—Don Pilotas

kalbėjo, visi

pianu
Gru-

Jau-
nuolių orkestrui teikė 
linkėjimus, bet turbūt 
sios kalbos buvo pp. 

i l<d. J. Grušo ir .J.
... Jaunuoliu orkestro vakarienemitinge ... T , . .. ,, .Ivisi buvo patenkinti. Įteikia 

tarti padėkos žodį ir p. p. Ba
ltuliams, kurie už taip mažą 
įžangą tokią gerą pagamino va
karienę. Jaunuolių orkestras 
stropiai rengiasi prie savo kon
certo, kurs įvyks 13 d. kovo, 
Meldažio svet. Beje, po naujų 
metų P. Paliulio svet. orkestras 
laikys savo praktikas .nedėldie- 
niais. Galės dalyvauti muzikan
tai jau kiek daugiaus prasilavi
nę muzikoje. Tai būt gera pro
ga kaip jauniems, taip ir se
niems muzikantams muzikoj 
pasilavintiJ —J. O. Koresp.

neištautė- 
anotomij a 
Jie moka 

Be to, 
kazokas,

» 1 eatras-
I? Muzika

Naujų Metu kon
certas

Visur lietuviai juda, kruta, 
darbuojasi. Nusižiurėjusi į tą 
veikimą, ALT. Sandaros 75 kp. 
irgi rengia šaunų koncertą ir 
šokius Naujų Metų ' vakare, 
sausio t d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, ant 
S. E. svetainėje.
muzikos. Įžanga gi tik 50 cen
tų ypatai. —Ištikimas Petras

pirmų lubų, 
Busią geros

geriau- 
Grišiaus, 

G ruso.

Smulkmenos
Pereitą pirmadienį buvo ant

ras populiaris Chicagos Simfo
nijos Orkestro koncertas sker
dyklų salėj International Am- 
phitheątre. Koncerto pilnas 
programas buvo paskelbtas 
N-se pirmadieny, todėl nėra rei
kalo apie jį kalbėti. Nėra rei
kalo ir rašyti ir apie išpildymą, 
ne Chicagos Simfonijos Orkes
tras/yra gal geriausias simfo- 

tadl.,c < orkestras pasauly, 
apie jo koncertų gerumą abejo
ti netenka. Ir muzikos mylėto
jams, kurių, nežiūrint šalčio, 
prisirinko į porą tūkstančių, 
buvo patiektos dvi valandos ge
riausios muzikos — geriausių 
kompozitorių kurinių.

Sekamas orkestro koncertas 
toj pačioj salėj bus antradieny, 
sausio 18 d.

chicagiečiams gerai 
visų mėgiamas. Bet 
žinomas tas “svieto 
Blinda, atsiminimų

Pereitą sekmadienį Vaičkaus 
1 karnos Teatras statė žemkal- 
nio-Liandsbergo dramą “Blin
da, žemaičių razbaitinkas.” Tas 
veikalas 
žinomas ir 
dar geriau 
lygintojas”
ir padavimų apie kur j dar pilna 
Žemaitija, nes jis veikė ir gy
veno dar ne taip senai ir dar jo 
vaikai tebėra gyvi. Pats artis
tas J, Vaičkus yra lankęsis 
Blindos tėvyškūj, rinkdamas 
apie jį visokių žinių, kad pas
kui butų galima duoti scenoje 
tikrą Blindą, su visomis jo bu
do ypatybėmis.

REIKIA SALESMANŲ
Mes reikalaujame vyrų, kurie reprezentuotų mumis Chicagoj. Turi 

turėti pardavinėjimo gabumų, kad galėtų inteligentiškai perstatyti aug- 
stos rųšies Floridos išsivystymą. Musų žemė yra tinkama dėl a b ei no 'far- 
meriavimo ir vaisių auginimo; — faktiškai auga viskas ką tik pasčjate; 
Irish ir saldžios bulvės, tomatoes, kopūstai, salerai, benns’ai, asparagus, 
pupos, korAai, agurkai, figos, gružės, peaches, vynuogės, žemvuogės, pe- 
cans, orindžiai, melons, grapc-fruit, cukrainiai, tabakas, medus ir t. |. Tai 

i yra ne “lotų” pardavinėjimo skymas. Reikia turėti paliudymą.
Klauskite

MR. CARROLL '
Rooni 1520,11 South La Šalie Street

111 ■ ir .h >■

band.
Studebakcr—AVhat Jh’ice 

Glory.

Blackstone—-The Dove.
Harris—Rain.
Playhouse (’harm (paskuti

nę savaitę; ateinančią savaitę
Nobodys’ Wife).
Princess —Magda
Olympic—Gastles in the Air.
Adelphi—rl'he Kiss in a Taxi.
Chatcau ‘(North Side) —

VVhole Town Taiking.

Orchestra Hali ateinantį sek
madienį, 3:30 v., bus koncertas 
Įiianisto Josef Hofmann,

Didžiuosiuose krutamųjų pa
veikslų teatruose šią savaitę 
rodoma: 

('hieago 
mandment”;
‘‘Womanhan<lled’’;
“A Kiss 
town - 
ir Senate 
Box” (su
Wėst ^Duchess and the Wai- 
ter”; Capitol “Old Clothes“ 
(su Jackie Coogan,; Vivoli —

“The New Com-
McVickers —

for Ginderella”; Up-
‘Classified”; Harding

“The Man on the 
$yd Chaplin); Mid-

Mildos teatre dabar yra ro
domas garsus komiko (Jiarlie 
(Jiaplin paveikslas — juokai 
“Gold Hush”. Z/ Visas veikalas 
alsibuna Alaskoj, tarp amžinų 
sniegų.

Pranešimai

( hjcagos Lietuvių Draugija S. P. 
metinis Vakaras-Koncertas atsibus 
Nedėlioję, S'ausio-Jan. 3 d., 1926 m., 
Wicker Purk Didžioje Svetainėje, 
2040 W. North Avė., arti Robey ir 
Mihvaukee Avė. Programtfs prasidės 
6:30 vakare. Vertėtų nei vienam lie
tuviui nepraleisti šio žingeidaus va
karo, nes tikriname, kad atsilankiu
si publika ras sau užganėdinimą, 
kaip tai: muzika, dainoms, kalboms1 
ir kitoms įvairenybėmis. Po gausin- Į 
gam programui, įSarpaliaų.s orches- 
tra iki 12 nakties linksmins atsilan- ‘ 
kiusią publiką savo sutartinos muzi
kos melodijoms. Visi Chicagos lietu
viai kviečiami atsilankyti j šitą įspū
dingą vakarą, kuriame neabejotinai 
rasite savo sielos patenkinimą.

Kviečia Ch. Liet. Dr-jos Vakaro 
Rengimo Komitetas.

Humboidt Park Lietuvių P. Kliu
bo metinis susirinkimas įvyks Sere- 
doj, Gruodžio 30 dieną, 7:30 vai. va
kare, 3310 Evergreen Avė., Chicago, 
III. Visus narius meldžiu dalyvauti, 
nes bus valdybos rinkimas dėl 1926 
metų. Taip, ir apielinkės lietuviai 
prisirašykite prie šio kliubo.

— A. Walskis. Sekr.

Didelis Balius, rengia Draugys- 
Teisybės Mylėtojų, sausio-Jan. 

I., 1926 m., (Tiiragos Lietuvių
Auditorijoj, 3132 S. Halsted St. 
Pradžia 6:30 vai. vakaro.

Kviečia visus Komitetas.

t ė

Ciceros Lietuvių Raudonos Ro
žės P. Kliubo metinis susirinkimas 
atsibus antrą pėtnyčią, sausio 8 d. 
iš priežasties Naujų Metų. Visi 
draugai malonėkite atsilankyti j 
susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. —Valdyba.

Garfield P«rk. — Ketverge va
kare, gruodžio 31 d.Angels Hali, 
3720 Harrison St.,'Naujų Met 
laukimui rengiama 
lietuviškos vakaruškos su progra
mų, po vadovyste A. P. Stulga. 
Programą išpildys patys nariai. 
Tėvai malonėkite atsilankyti visi,1 
o katrų vaikučiai priguli, atsives-1 
kitę ir pašalinių. Pradžia 7:30. 
įžangos nebus. Kviečia Komitetas.

uju Metu su-* 
A. Ž. V. 1).

nariai.

Draugystė Lietuvos Dukterų ren
gia iškilmingą maskiųj balių suba-Į 
toj, sausio-January 2 d., 7 vai. va
kare, tautiškos parapijos svetainėj,’ 
35 St ir Union Avė. Įžanga tik 50 
centų. 

Kviečia Komitetas.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS':
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace,ir 
nuo 85-tos iki 31-moa gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba syk| j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9668).

darbo j dieną
Reikia įnešti :

M r.
7

jūsų Iluošame 
biskį pinigų. 
Raymond nuo 
iki 9 vakaro.

360 N. Michigan Avenue
4 augštas, Room 3

laike.
I'usiniatykit su 
JO iki 12 arba nuo

man žinių.
John Gramai 

4351 S Artesian Avė.
Chicago, III.

PAIEŠKAI’ savo sūnaus Edv 
Pečeliūno, 10 melų amžiaus, 
žinot, praneškite man. ..roa tu 
nnu atsiliepk.

Barbora Počeliunieilč 
8166 Vincennes Avė.

Chiengo, III.

APSIVEDIMAI

Kas'
su-

REIKALINGAS žmogus dirb
ti ant farmos. Lengvas darbas, 
geras užmokestis. Del plates
nių žinių kreipkitės pas

• (L P. Suromskis, 
3352 S. Halsted St.

REIKIA 1(1 darbininkų į ge
ležies atkarpų 
darbas, gera

jardą, 
mokestis.

H omą u Avė.

NAMAI-2EME
SI' $16(10 paimsite trijų fialų na

mą, 5—6—7 
elektrą, gasą 
tas tinkantis 
ser n ės, nes
Rendos neša

kambarių, kuris tur 
ir vanas. Pirmas fla 

dėl atidarymo gro 
grosornių arti nėra 

888 j mėnesį.
Savininkas Joc Shimbel 

3313 So. Halsted St. 
Antras aukštas

DIDELfi NAUJIENA MERGINOMS
Pranešu, kad aš pribuvau Chicagon 

ir mylėčiau susipažinti sti mergi
noms, kurios sutiktų su manim pa
sipažinti. Malonėkite prisiųsti savo 
paveikslą ir priduoti adresą.

M R. A. P. VVILIJAMS
9137 Commercial Avė., Chicago, III.

REIKIA jauno vyro į hard-' 
\vanc krautuvę. Pageidaujama, 
kad butų patyręs.

3103 S. Halsted SI.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris prie bu- 

černės ir grosernės; aš turiu didelį 
ir geroj vietoj biznį. Geistina, kad 
atsitiktų geras ir teisingas žmogus, 
turintis įnešti pusę $1,560. Nemokan
tį išmokinsiu. Kreipkitės laišku j 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, 111. Box 638.

BEIK1A dviejų vyrų “acety- 
4 i ne eutters” į geležies atkarpų 
jardą. Nuolat darbas, gera mo
kestis. Atsišaukite:

3647 So. Homan Avenue

RAKANDAI
ISRENDAVOJIMUI

PASIRENDAVOJA 
bariai. Įlenda mėnesiui

‘1830 S. Bidgevva.y 
'/j bloek south

G kam 
$20.

SI.
of

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys, ap

šildomas, vaikinui prie mažos 
ir geros šeimynos. Praneškit 
laišku į Naujienų skyrių, 321(4 
S. Halsted St. Hox N. T'.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENTOS ruimai pavieniams 

ar vedusioms. Turiu daug patogų rui
mų, šilti, su maudynėmis ir šiltu van
deniu. Išrendavoju ant dienų, sąvai- 
čių ir mėnesių. Kam reikalingi pa
šaukite:

Tel. Delaware 8010

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
( CHICAGO

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

f ei. res. Yds 34’58-B! vd. 766? offiėe

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65 
centų iki $1.00. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

FTank Seleinonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

\ & HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popjerą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Pre®.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Diviaion SŪ 

netoli Marshfield• -

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ \

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo, maža šeimyna; 
valgis ir kambarys.

GBO.I1KLIS pianas, Edison ptio- 
jiografas, iškimštas parlųro setas, 
riešutinis bedrulmio ir 
kambario setai, bufetas, 
džiai, davenport stalas,

valgomo 
veidro- 

siuvhnui 
mašina ir indai, pigiai, Ify 1 - kau-•

4s i3 S. Afi< 
Kon\v<n>d

PARDAVIMUI

lo ar luip ką. Namas trijų 
Bemins neša *88 į mėnesį.

Savininkas Joc Shimbel
3313 So. Halsted St.

Antras ankštas

30 DOLERIU " kambarių 
mažo groserio

UŽ 
fialas, tinkantis dėl 
ir kitnkių smulkmenų. Yra elektra, 
gasas ir vana. Namas randasi 8436 
Gilberl Ct. Kreipkitės prie 

Savininkas Joc Shimbel 
3313 Sp. Halsted St.

Antras aukštas

GERIAUSIA PROGA

Kurie norite manyti biznį ant 
2 pagyvenimų namo arba 3 pa
gyvenimų muro namą gražioj 
apielinkėj. Kreipkitės pas, 

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted St. 
Tel. Itoulcvard 4899

AUKSO MAINA. Bizniavus na
mas, Storas ir 5 kambariai su biz
niu ant biznio gatvės. Grosernė( ken
džių, cigarų ir soft drinks.yMainy- 
siu ant private namo. Kaina $7,500. 
Atsišaukite: 2015 So. Robey St. Ga- 

i įima matyti nuo 9 iki 10 vai. ryto 
ajba nuo 5 iki 8 vai. vak.

DIDELIS BARGENAS GROJIKLIŲ 
PIANU IR FONOGRAFŲ

10 grojiklių pianų, 14 upright pia- | 
nu, 52 fonografai, 3 vargonukai ir 
kiti muzikališki instrumentai paimti j 
mainais laike musų Kalėdinio išpar-1 
davimo, bus išparduoti į keletą se-! 
karnų dienu labai pigiomis kainomis ■ 
geriems ir atsakantiems darbinin- i 
kams, tik po $1 įmokėti ir po $1 kas j 
savaitę. Grojikliai pianai už $100. 
Upright pianai už $25. Phonografai 
už $10. Vargonukai už $20. Nieko 
nerokuojame už pertaisymą, rolės, 
rekordus, benčius ir t. t. Mes apmo
kame už dastatymą.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2332 W. Madison St., Ist floor 
Chicago, III.

MORTGEClAI-PASKOiūS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6788

MOKYKLOS

PARSIDUODA rooming house 20 
kambarių, 2 karų garadžius, 4'z2 me
tų lysas.' Rendos $150.00. Kaniba- | 
riai 
bis.

Rendos $150.00. 
visuomet užimti. Geras uždar- [ 
Kaina $2,500.00.
Atsišaukite:

223 So. Robey St.

VISI bueernės ir grosernės 
fikčeriai, 2 menesių senumo, 
parduosime labai pigiai.

B. H. Pietkievicz & (Lo.
2612 W. 47 St.

Tel. Lafayette 1083

PARSIDUODA cigarų, ciga- 
retų, kendžių ir soft drinks. 
Biznis gerai išdirbtas.

Pa Mace S mokė Shop
1830 S. Halsted St. 1

MAINUI groserne, kendžių Storas • 
i? 4 ruimai pragyvenimui, apšildo- [ 
mas garu. Renda $45.00 i mėnesį. Į 
Mainysiu ant namo ir primokėsiu 
pinigais kiek truks. Kaina $1,500.

Atsišaukite:
2152 W. 21st Street 

Phone Canal 5565

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
Kursai Designirg, Dreasmaking, 
skrybėlių dirbimo ,ir siuvimo. Kle
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, UI.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercia!

3301 So. Halsted Chicago, UI. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)SALDAINIU krautuvė, icc cream 

parlor, ligh hinch ir t. t. Senas 
ir gerai apsimokantis ‘biznis, pni- 
kiatisis South Side, teatro neina,1 
augštos rųšie.s fikčeriai. soda foun- 1• *1 Li'Ai’LbI L'Ol

ir t t. Viskas puikiausia ką už pi- chamkų ir šofenir Ateikite pasi- 
nigiis galite nupirkti, viskas kai- rengę pradėti. Pagal musų naują 
nuoia daugiau kaip $6000. Kad už- sistemą ii; asmenišką prižiurSiimą 
baigus namų reikalus, atiduosime Ji)R išmoksite į kelias savaites, kaip 
už $2200 arba už gerą greitą pa- «thkti didelius darbus. Darbas kol 
siūlymų už viską. Jei i 
nais išmokėjimais, nebrangi renda, 
geras lysas. Taipgi galima per
kraustyti, jei norite. Jei jus galite 
veikti greitai, piunatykit patys krau
tuvėj.

1223 E. 47 St.
Netoli Woodlawn Avė.

’ ■ ii ■■ ■ ■ ............— ■ ■■ ■■ ■ .

Praktiškos Automobilių
budelės, stalai, krėslai, sai-| Instrukcijos
ms keisai, prii sienų keisai Yra svarbu dęl automobilių me- 

Viskas nuikiausia ka už ni- chamkų ir šofenų. Ateikite pasi-

reikia dali- 163 mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
■ L dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St. ’ '

Brighton parke bargenas
PARSIDUODA arba išsimaino di

delė buČernė su namu arba vieną 
biznį; arba mainysiu ant namo. 
Vieta puiki, apgyventa visokių tau
tų. Pardavimo priežastis — liga.

4665 So. Campbell St.

PARSIDUODA šuo Mess-Dog. Di
delio ūgio, H mėnesių senumo. 
Taip pat parsiduoda kvietkos, eli- 
jošius ir vijūnas. Nupirks ui pa
prastą kainą. Klausk telefonu 

Boulevard 4435

PARSIDUODA barbeme, 2 
kėdžių, biznis senas apie 15 me
tų išdirbtas. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
4053 ATcher Avė.

I Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOĘSLO LAIKAS: , 
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandą vakare.

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.


