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Trockis vėl tapo so
vietų vadas

1,043 taikos sutartys
Tiek jų iki 1925 metų pabaigos 

buvo įregistruota Tautų Są
jungos sekretariate

12 darbininkų užmušta 
fabriko ekspliozijoj

*

Grafienė Karolyi nori teismu 
priversti Keliogą įleisti ją

Amerikon *,

GENEVA, , Šveicarija, sau
sio 3. — Paskelbiu Tautų Są
jungos pranešimu, per ką tik 
pasibaigusius 1925 metus Są
jungos sekretariate buvo įre
gistruota 248 valstybių sutar
tys, konvencijos ir kitokį tarp
tautiniai traktatai, taip kad 
nuo Tautų Sąjungos įsteigimo 
iki Šiol įregistruota jų viso labo 
1,043.

1925 metų sąraše paduoda
ma draugingumo sutartys, pa-

Trockis vėl grįžo į kom- 12 darbininkų užmušta fa- 
partijos viršūnes briko ekspliozijoj

Tapo širinktas politinio biuro 
nariu; tuo tarpu 
žvaigždė prigeso.

Kamenevo
Astuoni kiti pavojingai sužeisti, 

o apie penkiolikos darbininkų

darytos tarp Turkijos ir Aust
rijos, Danijos, Švedijos ir Če- 
choslovakijos; draugingumo su
tartis tarp Persijos ir Afganis
tano; Šveicarijos su Brazilija, 
Italija, Austrija, Vengrija ir 
Švedija; arbitracijos konvenci
ja tarp Lenkijos ir Austrijos; 
priverstinos arbitracijos sutar-

Lenkai keikia Vilniaus 
prie Lenkijos priskyri

mo momentą
Naujas skanda

las Lietuvoj

[Pacific and Atlantic Photo]

John Henry Leather (po kairei) ir Ernest O.iver Phillips 
kaltinami tuo, kad bandė sužinoti franeuzų orlaivininkystės 
paslaptis. Juodu yra anglai.

MASKVA, sausio 3. Bušų 
komunistų partijos suvažiavi
me vakar įvyko rinkimai aukš
čiausiojo sovietų Rusijos or
gano, galingiausiojo politinio 
biuro narių, davusieji įdomių 
iczultatų. Leonas Trockis, kurs 
prieš kiek laiko buvo visai iš
stumtas iš vadovybės. dabar 
gi ižo vėl galioti, tuo tarpo kai 
buvęs iki šiol vienas stambių
jų vadų. Kam•. urvas, taipjau 
ir finansų nunisteris Sokolni- 
kovas, buvo sumušti. Kamene- 
vas buv> dar išrinktas pclil- 
Liuro nariu pavaduotoju.' lygiai 
kaip ir Dzeržinskis, Rudzitak, 
Petrovskis ir Uglianovas, bet 
Sokolnikovas nebeišrinkta ne 
ton antraeilei) vieton.

Vietoj penkių politinio biuro 
narių, kaip iki šiol kad bū
davo. dabar* išrinkta septyni. 
Tą aukščiausiąjį sovietų val
džios organą sudaro šit as
mens: Trockis, \oroši lovas, 
Zinovjevas, Molotovas, Stali
nas. Kalininas, Blicharinas, By
kovas ir Tomskis.

Kalininas yra sovietų prezi- 
d< litas; Vorošilovas— karo ko
misaras; Molotovas senas 
komunistas; Petrovskis yra 
t * k rainos respublikos preziden-

PENSAGOLA, Fla., sausio 3.
Newp(irt ]Tar and Turpen- 

tine kompanijos fabrike vakar 
įvyko baisi medžiagų ekspliozi- 
ja, kurios, kiek žinoma, dvyli
ka darbininkų buvo užmušta, o 
astuoni kiti pavojingai sužeisti. 
Sužeistieji nugabenta ligoninėn.

Ekspliozijos metu viduj dir
bo penkiasdešimt darbininkų, ir 
be užmuštų bei sužeistų dar 
apie penkiolikos žmonių pasi
gendama. Bijoma, kad jie ne
būtų palaidoti griuvėsiuose toj 
fabriko triobesio daly, kuri bu
vo sprogimo sugriauta.

Po ekspliozijos tuojau kilo 
fabrike gaisras, kurio per išti
są naktį gaisrininkams nepavy
ko įveikti. Medžiaginiai nuo
stoliai siekią apie 200,000 dole
rių.

Grafiene Karolyi šaukia 
tieson Kellogg^ '

< t I 
Nori teisinu priversti valstybė:- 

sekretorių leisti jai atvažiuo
ti į Ameriką į

VVASIIINGTONAS, sausio 3.

tis tarp l’rugua.jos ir Venezu- 
elos; sandaros ir arbitracijos 
sutartis tarp Latvijos, Estijos, 
Suomijos ir Lenkijos; etc.

Sąraše nepaduodama Lokar- 
no saugumo ir arbitracijos su
tartys, kurios, nors vra sūdė- 
tos Tautų Sąjungoj, bet dar nė
ra įregistruotos.

Danija leis bedarbius į 
mokyklas mokytis- - - - 1

Mokslas bus teikiamas dykai: 
profesinės sąjungos mostės 
jiems pašalpas

Graikija deportavo 400 
tariamy komunistu

Buvo vyriausybės sugaudyti 
neva dėl sąmokslo padaryti 
Graikijoj revoliuciją

Streikuojančią angliakasiu 
rėmėju riaušės

Susirėmime su policija vienas 
skaudžiai sumuštas; penki as
mens areštuoti.

tas; Rudzatak geležinkelių ko
misaras; Dzeržinskis yra politi
nės policijos viršininkas ir 
ekonominės kontrolės pirmi
ninkas.

— Vengrų grafienė Katerinr 
Karolyi vakar per savo advo
katus, Curtis, Fosdick ir Bel- 
knap, New Yorke, įnešė į aukš- 
čiausįjį Columbijos Distrikto

Bombardavo arkivys
kupo rainus Lisabone
I 1SABON AS, Port u gal i ja,

sausio 3. Vakar čia į arki
vyskupo tumus buvo mesta 
bomba, kuri sprogdama pada
rė didelės žalos. Žmonių, regis, 
niekęs nebuvo užgautas.

teismą bylą prieš valstybes se
kretorių Kelloggą, prašydama, 
kad aukščiausia teismas priver
stų jį leisti jai atvykti į jung
tines Valstijas ir Įsakytu Ame
rikos konsului Paryžiuje duoti 
jai pasporto vizą.

Kaip žinia, valstybės sekre
torius atsisakė leisti jai atvyk
ti į Jungtines Valstijas neva

KOPENHAGA, Danija, sau
sio 3. — - Ryšy su nedarbo Kiau
šiniu, Danija žada tuojau pra
dėti eksperimentą, koks, tur 
būt, dar niekur pasauly nebuvo 
bandytas. Vyriausybė žada 
pasiūlyti visiems bedarbiams1 
progos lankyti valdžios kontro
liuojamas vidurines mokyklas, i 
gimnazijas etc. Mokslas jiems 
bus teikiamas dykai. Ir tuo lai-1 
kulkai jie lankys mokyklas,! 
profesinės sąjungos mokės 
jiems pašalpas.

: ATĖNAI, Graikija, sausio 3. 
— Graikijos valdžia vakar iš
trėmė į Aigejos jūrių salas ke
turis šimtus tariamų komunis
tų, kurie pastaruoju laiku buvo 
sugaudyti neva dėl sąmokslo 
padaryti Graikijoj revoliuciją.

Vyresnybė buk susekus, kad 
komunistai bandę išgauti grai
kų visuotinos mobilizacijos pla
nus, idant tuo budu galėtų 
organizuoti smulkesnius laivy
no ir armijos oficierus ir ka
reivius komunistų revoliucijos 
tikslams. " *

Bulgarijoj laukiama vald-; 
žios kritimo '

Parlamento posėdžiai nutrauk
ti; manoma, kad premjero 
Cankovo karjera pasibaigus.'

Į t t

SOFIJA. Bulgarija, sausio 3.
Ministeris pirmininkas' Can- 

kov vakar pranešė, kad viešų-! 
jų darbų ministeris Stojenče-' 
vas atsistalfdinęs, ir pareikala
vo, kad parlamento posėdžiui

Užginčija rūsy įsiveržimą 
į Afganų kraštą

TEHIERANAS, Persija, sau
sio 3. Sovietų Rusijos amba
sada Teherane užginčija prane
šimus apie afganų ir sovietų 
sargybinių susikirtimą , Rusų- 
Afganų sienoj ir sovietų karei
vi įsiveržimą j Afganų terito
riją. Sovietų ambasada sako, 
kad tie pranešimai buvę tyčia 
sovietų priešų prasimanyti, 
idant tuo budo pabloginus san
tykius tarp rusų ir afganų ir 
sukėlus įtarimo sovietų politi
kai rytuose.

SCRANTON, Pa., sausio 3. 
-North Scrantdne vakar jvy- c v 

ko susirėmimas tarp policijos 
ir streikuojančiųjų aiigliaka.ių 
sinipatizuotojų,/ kuriame vienas 
asmuo buvo skaudžiai sumuš
tas. Penki asmens buvo areš
tuoti.

Riaušės kilo, kai .didelė minia 
streikininkų simpatizuoto jų, vy
rų ir moterų, Leggetts Crcek 
kasyklų apielinkej puolė' veži
mus, gabenančius iš kasyklų I 
ang'lis miestui. 

— _—.----------------

I
; Niekas nekaltas dėl 

orlaivio Shenandoah , 
katastrofos

WASHINGTONAS, sausio 3.
Laivyno teismas, kuris darė 

tardymą dei dirižablio Shenan
doah katastrofos, įvykusios 
praeito rugsėjo 3 dieną, kurioj 
žuvo orlaivio komanduotojas 
Landsdowne ir trylika įgulos 
žmonių, vakar įteikė laivyno 
sekretoriui W ii borui padarytų 
tyrinėjimų raportą. Savo rapor
te teismas sako, kad tardymai 
parodę, jogei dėl dirižablio ir 
keturiolikos gyvybių žlugimo 
niekas žmonių nebuvęs kaltas. 
Katastrofa įvykus dėl smarkios 
audros, o tai buvus tokia Dievo 
valia.

Linksmas nuomonių pasikei
timas Varšuvos seime.

“Dzien. Wilcnski” rašo:
Diskutuojant [Varšuvos Sei

me] pakeitimą Lenkų Respub
likos delegaluros Vilniuje į 
Vi’niaus vaivadiją, vilniečių 
W;.*z\vc!eiiie ittstovas liet-; 
man'as pareiškė: |

“šiandien ne vien tarpe tau
tinių mažumų, bet jau ir tarpe 
pačių lenkų Vilniaus krašte 
girdi balsų, keikiančių tą mo
mentą, kuomet \'ilniaus kraš
tas tapo priskirtas prie (Lenki
jos. Du La r tam kraštui ampu
tuojama Lydos apskritis (atst. 
Kotkovski's iš vielos: O kaip 
ten buvo su medaus staline?). 
Siunčiama musų Ryluosna jvai- 
lių išgamų, išsimetėlių vy- 
žulkuv. (Ktst. Kotkovski’s iš 
vietos pertraukdamas: Koks 
jisai asilas!)?<Į tą Helman’as 
atsake: lai tu pats esi kvai
las ( (lurenl). Musų kraštas 
vii to Afrikos kolonija” (bal
sas iš atstovų vielų: Tu es’V 
Afrikos beždžionė!).

'Taip pat kalbėjo prieš pa- 
I naikinimą delegaluros vardo 
aisti.vai Vendziagolski’s ir (’Jio- 
minski’s, motyvuodami tuom, 
kad uikalinga pirmiau gyven
tojų nuemonės atsiklausti.

Pritarė sumanymui vien kun. 
Olšanski’s, Vilniaus katalikų 
darbininkų sąjungos pirminin
kas, bet ii’ jis priešinosi VWh 
niaus krašto rubežių karpymui 
ir iiakrtiščių prie kitų vaivadi
jų kergimui.

Del gaisro 450 darbinin
ku neteko darbo

RICKNEL1v ind., sausio 3. 
Kilęs vakar gaisrus sunaikino 
Imliau (.reek kasyklų salto 
įtaisus, padarydamas daugiau 
kaip 50,()()<> dolerių žalos. Ligi 
viskas bus atsleigta, puspenkto 
šimto kasyklų darbininkų bus 
privęrsii švęsti. 4

Šilko darbininkai ruo
šias streikuoti

PATERSON N. J., sausio 3. 
šilko darbininkų unijos vadai 
vakar paskelbė, kad jeigu šau
dytojai nesutiks išpildyti uni
jos reikalavimų, būtent atsleigl1 
keturiasdešimls keturių darbo 
valandų savaitę, tai nuo pir
madienio 1,200 šilko darbinin
ku mes darLr;.

Kaip vežamas į užsieni sidab
ras. — Socialdemokratų pa
klausimas Finansų Ministe- 
riui.

KAUNAS, gruod. 13. Lie
tuvos Seimo' nariai, socialde
mokratai K. Bięlinis ir J. Pleč
kaitis, giuodžio 11 d. padarė ši
tokį' paklausimą finansų minis- 
teriui Karveliui:

1925 metų gruodžio 7 dieną, 
gautomis žiniomis, greitajame 
traukiny N r. 2 trečios 'klasės 
vagone to traukinio kondukto
riai radę keletą dėžių bagažo be 
jokio parašo ir be keleivio. Tuo 
momentu musų traukinys jau 
buvęs perėjęs Vokietijos sieną 
ir,stovėjęs Eitkūnų stotyje; 
nuo jo jau buvę atkabinti vo
kiečių ir . Tarptautinės b-vės 
vagonai. ' Nesuprantama tai, 
kad Virbalio Muitinės valdinin
kai šių dėžių kai jos per sieną 
ėjo nepastebėjo.

Konduktoriai pristatė rastas 
dėžes tuo pačiu traukiniu Nr. 2 
iš Eitkūnų atgal i Virbalį ir 
perdavė jas Virbalio stoties 
Viršininkui Dėžėse /atrasta
rusų ir vokiečių prieškarinių si
dabro monetų. Iš šito viso rei
kia spėti, kad tai ..kontrabandos 
butą. Bet eina kalbos, kad si
dabras ėjęs su Finansų Ministe
rijos leidimu. <

Kąęi išaiškinti šį nesupranta-. 
rną’Taktą klausiame p-no Minis- 
terio:

1) Ar sulaikyta sidabro? 
kiek, kas ir kokiose aplinkybė
se jį sulaikė?

2) Kieno tas sidabras ir ar tie
sa, kad jis gabentas su Finansų 
Ministerijos leidimu?

3) Kaip sidabras bus suvar
totas?

Nušovė moteriškę

GRIŠKABŪDIS/ Lapkri
čio 17 dieną Pentiškių kaime 
vienas ūkininkas nukovė mote
riškę. Tas ūkininkas pasiėmęs 
šautuvą apsuko aplink kluoną, 
įėjo per užpakalines duris, iški
šęs šautuvą plyšin ir šovė buk 
į žvirblius, o tuo tarpu ėjo per 
kiemą moteriškė, kuriai teko 
šūvis. Moteriškė tuojau mirė.

ROKIŠKIS. Lapkričio 20 
diena žemės skirstvmo komisi- 
ja, savo posėdy nutarė pavasa
rį parceliuoti garsųjį Rokiškio 
dvarą.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereiks 
Iingas per paskelbimus Naujie-X 
nose.

dėl to, kad ji esanti komunis
tė, nors iš tiesų ji nėra komu
nistė. Ji teeinu, lygia*’ kaip ir 
jos vyras, grafas Kai lyi, bu 
vęs pirmas Vengrijos lespubli- 
kos prezidentas, yra labai nepa
lankus Vengrijos diktatoriaus 
Horthy valdžiai. Sakoma tat, 
kad sekretorius Kellogg ir ne- 
leidžiąs grafienei atvykti į 
Ameriką dėl to, kad jos neįsi
leisti prašęs jo Vengrijos mi
nisteris \Vashingtone, grafas 
Laszlo Szechenyi.

Vilkaviškio šeriŲ darbi
ninkų streikas

KAUNAS. Prieš kelias die
nas Vilkavišky kilo tenykščių 
šerių darbininkų streikas. Dar
bininkai reikalauja padidinti 
darbo apmokėjimą. Iš viso 
streikuoja 120 darbininkų. Dar
bo inspekcija daro visus žygius 
streikui likviduoti.

butų atidėti iki kabinetas bu-1 
siųs perorganizuotas. , *

Nežiūrint smarkių opozicijos 
protestų, pirmininkas paskelbė, 
kad didžiuma baisų paduota 
už posėdžių atidėjimą. I

Padėtis susidarė tokia, kad 
manoma, jogei premjero Can
kovo karjera jau beveik pa
baigta.

Apskričių viršininkų z
suvažiavimas

KAUNAS. [Lž]. _ Lapkri
čio 28 30 d. Kaune įvyko Lie
tuvos apskričių viršininkų su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
24 apskričių viršininkai. Suva
žiavimas turėjo tikslo supažin
dinti apskričių viršininkus su 
naujomis instrukcijomis busi
miems Seimo rinkimams. Be 
0, suvažiavime buvo svarstyta 
visu eilė administracijos klau
simų. (

Šalina socialdemo
kratus

KAUNAS. [Lž]. — Praneša} 

kad gruodžio 7 dieną Vilkaviš
kio apskr. tarybos posėdy pa
šalintas iš .apskrities valdybos 
socialdemokratas, ir jo vieton 
paskirtas Marščiauskas (deši
nysis). Blažaitis pašalintas be 
jokios kaltės.

Chicagai ir apietfnkei oficia- 
lis oro- biuras šiai dienai pra
našauja:

Didžiumoj apsiniaukę; gali 
būt lietaus ar sniego; šalčiau: 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 37° F.

šiandie saulė-teka 7:18, lei
džiasi 1:31 valandą.

i •:

i Rusų piliečiai turi 
tik sovietp laivais 

naudotis
MASKVA, sausio 3. — Vi-1 

daus reikalu komisariatas iš I * , I
leido dekretą, kuriuo įsakoma, 
kad Rusijos piliečiai, keliau
jantieji į žiemių ir Pietų Ame
riką, į Australiją ar Palestiną, 
privalą naudotis tik sovietų 
valdžios laivais. Keliauti sveti
mais laivais pasportai bus duo
ti tik tokiais atvejais, jei ap
ykantas pristatys iš valdžios
laivų kompanijos paliudymą,
kad jis negali gaut transpor- 
tacijos valdžios laivais.

NUŽUDĖ DU SAVO VAIKU

(MELANOMA CITY, Okla., 
sausio 3. — Gavus proto pami
šimą Mrs. Ruth Tchvnsley pa
griebus revolverį du savo vai
ku nušovė, kitu du pavojingai 
sužeidė ir, pagaliau, pati persi
šovė.

Garantija 
Greitumas 
Pigumas

Per Naujienas siunčiami pinigai Lie
tuvon yra pilnai garantuojami,1 greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

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

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

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



Pirmadienis, Sausis 4, ^26
A. Esbe.

Quo Vadis, Pavyde?

NAUJIENOS, Chicago, ‘ UI.

KORESPONDENCIJOS
į 'b........ ...... ............................  ' I —..... "I ■■

Jaunų Lietuvaičių Choras lai
kė susirinkimą gruodžio 21 d., 
Nutarta priimti lavintis daine
lių dainuoti ir vaikus, ikišiol gi 
lavindavusi vien mergelės.

ARBA 
“Krikščioniška” ožiada. Oetroit, Mich.

Klastinga melagystė apie kas
dieninius dalykus, atskirus as>- 
inenis ir tautas, Lietuvoje va
dinasi “krikščioniška” politika. 
Vumkunksam, jų dvasiniam ir 
moraliam elgetiznuii prisidengti 
ir jų materialiam skurdui paslė
pti — reikia tinkamų figos la-J 
pų. Visoms savo nelaimėms, 
dažniausiai politiškoms, minių 
akyse pateisinti arba atsakovų 
atrasti — jiems reikia turėti 
pakankamai autoritetingų “kal
tininkų”. Viduramžio ragamz- 
mas, erotizmas, auto-da-t’e, že
mesnių emocijų religingumas 
ir jiems panašių mistifikacijų 
autoritetas daugiau nepagauna 
minias. Dabar jos mažiau ger
bia netik melagingą, bet ir tik
rą religingumą.. Minių psicho
logija ir pasaulėžiūra suracio- 
nalėjo sykiu su dabartine kul
tūra; jos dabar vietoje sensua- 
lių reikalauja... daugiau logiškų 
mistifikacijų. Vumklunksų 
klastingas voliuntarizmas sten-

Mat< “krikščionys” yra nekal
ti avinėliai; jų (Vailokaičių) au
ksas yra šventas ir jis gali 
“viešpatauti pasauliui” (pav. 
žydams). O “žydų auksas” pra
keiktas — kam jis stengiasi 
viešpatauti “gojams”**) (pav. 
Vailokaičiams). Ergo, “krikš
čionys” norėtų “žydišką auksą” 
savaip “apkrikštyti”, t. y. kaip 
nors padaryti “krikščionišku”, 
arba, kitaip, kaip nors atimti iš 
žydų. Gudrus vumklunksai da
lydami auksu į žydišką ir krik- 
ščiųnišką tyčia nutyli tą ele
mentarišką ekonomiką tiesą, 
kad auksą negalima nei apkrik
štyti,, nei anipiaustyti, t. y., kad 
kapitalas yra internacionalus ir 
jam vistiek kur ir kam viešpa
tauti ir kad tiems, ant kurių 
jis viešpatauja taip pat vistiek 
kuris kapitalas juos engia — 
apipiaustytas ar apkrikštytas. Į 
Tą faktą jie tyčia nutyli ir ty-; 
čia šaukia apie prakeiktąjį 
“žydišką auksą,” kad tas reika-,

čia gyvuoja Lietuvių Preky
bos 'taryba, susidedanti iš biz
nierių. Jos tikslas — teikti 
lietuviams teisingą patarnavi
mą ir informuoti lietuvius a- 
pie visokius prekybos dalykus, 
kad Sinkulos daugiau musų 
žmonių neapgaudinėtų su viso
kiais serais. šiemet Prekybos 
Taryba nutarė išleisti Detroito 
Lietuvių Metraštį 1926 m. Met
raštis bus gana įdomus, nes 
apsiėmė advokatai, daktarai ir 
kiti profesionalai rašyt. „Tas 
Metraštis bus dalinamas dova
nai ir gaus jį visi l>etroito lie
tuviai. Taipgi Taryba nutarė 
rūpintis nelaimės ištiktais lie
tuviais, kuriems yra reikalinga 
pašelpa.

— Tarybos korespondentas
A. Trimer.

Graud Rapids, Mich.
giasi tuos reikalavimus pateh- 
kinti tautiškos politikos mela
ginga logika. Jie griebiasi tani 
tikslui tautiškos ožiados ir ka
dangi ji, kaip ir kiekviena *oži- 
ada, savo esmėje yra fantastiš
ka legenda, tai Vumkjunksai iš- 
mislioja tautines legendas, arba 
savajai fantazijai pritrukus 
naudojasi svetimais legendiš- 
kais išmislais. Su ta tendenci
ja, pav., jie lietuviškai išldį- 
džiaO pragarsėjusius savo lie
to” 99 No. Vumklunkso str. 
“Kur veda pavydas”); tam pla
giate jie, 'paslėpdami tikrus 
šaltinius, pakartojo akiplėšiš
kus šmeižtus^).

Kiekviena mistifikacija daro
ma su išnaudojimo tikslu. Siono 

\ išrfiinčiu protokolų mistifikacija 
daroma tuo pačiu tikslu, kad 
išnaudotr dvasiniai ir materia
liai. Bet padaryti ją čia dar ne
reiškia pasiekti tikslo. Misti- 
fikatoriai geri psichologai ir 
žino, kad ožiados mistifikacija 
yra jų tikslams pasiekti nepa
kankama tarnybinė'idėja. Tą 
padaryti reiškia tik patenkinti 
suklaidintų minių mistifikaci
jos pamėgimą, kuri, savaime, 
jų akyse turi neužinteresuotos, 
nelyginant poezijcs dėl poezijos 
reikšmę. Taigi, kad pagaliau 
pasiekus norimo tikslo dar rei
kia tas minias kuo nors užinte- 
resuoti (pav. ekonominiai) ar
ba iššaukti jose atsakančių afe
ktų.

Politikos mistifikatoriams 
- pavydas yra labai patogus afe
ktas, nes jisai gali pasekmingai 
aprėpti visą socialį gyvenimą -ir 
jo pagalba lengva iššaukti visus 
kitus afektus (pav. rasinę ar 
partinę neapykantą), reikia
mus išnautojimo tikslams. Ne
veltui pavydas skaitomas vienu 
iš pavojingiausių jausmų, ga
linčių sugriauti kolektyvą ar 
kenkti jo kultūrinei plėtųtei. 
Tą visą žinodami “k adė m ai” pa
dedant ^protokolams”, sutverę 
mistifikuotus žydus ir padarę 
juos nepaprastai turtingais ir 
galingais, žinoma, veidmainin
gai atsiprašydami, kad jie ne
mano kurstyti prieš žydus?) — 
kurstite kursto savo vienmin
čius, metus pavydėti viens ki
tam, imtis pavj^dėtjį žydams, ši 
mintis iš nurodyto straipsnio 
trykšte—trykšta. !

lingu jų mistifikacijos tiksluo
se: jiems svarbu į politišką 
ekonominį gyvenimą įvesti tam 
tikrų suklastuotų religijos ir 
rasinių motyvų, kad jais patei- 
sinus ekonomišką pavydą ir 
jam padedant pasipelnijus sve
timomis materialėmis ir dvasi
nėmis vertybėmis.

Pavydėti leistina tik norint 
susilyginti (konkurencija!) su 
pavydo objektu, pasikėliau! jo 

Ty^malon. Taip supranta šį pa
vydą Spinoza ir mano jį esant 
naudingu afektu. Jei gi pavy- 
dint, mes, su pasinaudojimo 
tikslu norėsime kalbamą objek
tą sulyginti mi mumis, pažemi
nant ji musų lygmalon, tai gau
sime žemos rųšies rezultatų: 
jei pasiseks — pažeminsime pa
vydo objektą (nes pavydėti ga
lima tik aukštesniam už mus) 
ir patys nepasikekime, mora
liai dar žemiau nupuldami, ne
gu buvome, šiuo atveju pavydas 
bus antimorališkas. Jeigi mes, 
išeinant iš pavydo ką nors pa
žeminsime iki savęs, su žala 
sau (dvasino ar materiale) lacja 
musų pavydas bus patologiš
kas, mumis pačius griaunantis, 
t. y. beprotiškas.

I Lietuvoj viešpatauja maišytas 
pavydas — kartu .antimorališ
kas ir patologiškas. Pav., kai 
einant politiško pavydo atima
ma žydų tautinę autonomiją, 
Ijendruomenės, ctc., norint bu; 
tinai “sulyginti” žydus su sa
vim lai tuomi daromas nedoras, 
plėšikiškas darbas; kada gi 
švenčių įstatymu atimama nuo 
žydų daugiau 52 darbo dienų 
per metus, tai čia yra politinio 
liguistumo apsireiškimas, nes 
atimant darbo galimybę, kuris 
yra bendras valstybinės gero
vės šaltinis, tuomi yra beprotiš
kai griaunama ta pati bendra 
gerovė.

Kyla klausimas — kur gali 
nuvesti mumis patologiškas ir 
nedoras pavydas.' Vumklunk- 
sac į savo klausimą “kur veda 
pavydas“? sulig* prasme savo 
straipsnio atsakė tik, kad pavy
das “krikščionių” tarpe tur pra
nykti ir kuogreičiausia atsi
kreipti i žydų pusę. Reiškia, 
vienas pavydas veda prie kito. 
Tai tiesa. Bet tai dar nėra pa
vydo galas. — Parodyti “krik
ščioniško” pavydo galą ir yra 
šio straipsnio uždavinys.

šeštadieny, gruodžio 19 d., 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gija parengė taip vadinamą 
draugišką vakarienę. Nors ti- 
kietai buvo iškalno pardavinė
jami, bet žmonių susirinko la
bai mažai, tik apie 40 ypatų. 
Stalus dėl valgių sustatė ant 
tų pačių lubų, kur būna šokiai 

mat buvo rengiama vakarie
nė su programų. Apie 9 va
landą, kuomet susirinkusieji su
sėdo prie stalų, komitetas pa
sakė, ka(j nesiskubintų valgyti, 
kad pratęsus laiką kol tęsis 
programas. Tuoj prasidėjo ir 
programas. Pirmiausia pa
skambino dvi merginos ant pia
no, po tam dvi jaunos mergai
tės sudainavo duetą. Toliaus 
buvo pristatytas už kalbėtoją 
K. Jakimavičius, o po Jakima
vičiaus kalbėjo Sakalauskas, 
nors pastarasis visai nėra na
rys tos Draugijos.’'f‘Apie jų 
dviejų kalbą atskirai nematau 
reikalo kalbėti, nes . kaip vie
nas, taip ir kitas kalbėjo apie 
tuos pačius dalykus, vien tik 
skundėsi delei narių nesilanky
mo i susirinkimus ir delei ma
žo jų supratimo. Sulig jų pa
čių žodžiais, girdi, tai geda, kad 
į šitokį parengimą susirinko tik 
tiek žmonių, — kurgi kiti yra? 
be abejonės, gal pas kunigą 
Kriščiūną ant mišparų nuėjo. 
Alat kokis laikas tam atgal, 
tas kunigas buvo nusisamdęs 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų sve
taine Draugijoms ir ten laikė 
mišias ir sakė pamokslus, kad 
tuodu kalbėtojai ir verčia visą 
bėdą ant to kunigo, kac| jis nu
sivedė visus narius. Toliaus 
jie sakė, kad dabar įstojo keli 
desėtkai naujų narių (buvo 
padaryta nupigintas Įstojimas), 
tad, kad tiems naujiems na
riams suteikti atatinkamą su
pratimą, draugija turėtų pasi
rūpinti, kad juos apšviesti ir 
padaryti tinkamais nariais tos 
draugijos.

Nieko tokio ypatingo negali
ma pasakyti apie jų kalbą, bet 
pasak jų pačių, jeigu tie visi 
nariai nesilanko į draugijos pa
rengimus ir nuėjo į bažnyčią 
vieton eiti į vakarienę, tai čia 
niekas kitas nekaltas, kaip tik 
patys bolševikiški komunistai, 
kurie per pastaruosius kelis me
tus bosavo ir tebebosauja toj 
draugijoj, tik dabar truputį

Racine, Wisc.
šis tas iš lietuvių judėjimo.

Kūčių vakare, gruodžio 24 d„ 
L. D. Kliube, Jaunų Lietuvai
čių Choras, Sandaros 35 pk. 
ir vaikų lietuvių kalbos mokyk
lėlė buvo suruošę gražų vaka
rėlį. Išpuošta kambarį, parė
dyta eglaitę, užkviestas geriau
sia Kalėdų dėdukas su dideliu 
maišu dovanų. Visi mus Baci- 
no jaunuoliai-lės, dalyvavę, ga-’ 
vo dovanėlių ir su patenkinimu 
linksminos iki 11 vai. vakaro. • 
Suruošimui to vakarėlio darba- ■ 
vosi per kelis vakarus Pranė' 
Gnmalytė, Agnė Bėreniutė, O-l 
na Lilevičiutė, Julė Margiutė, Į 
Ona debiute, Juzė Gelumbaus- 
kaitė ir Vinc. Vaitas. Kalėdų 
seneliu buvo M. Matkus. Ačiū 
jam, daug aukavo dėl supirki- 
md dovanėlių Sandaros 35 kp. 
aukavo $5, M. Vijūnas eglaitę, 
J. L. Choras vakarienę ir ap
mokėjo išpuošimo išlaidą, L. D. 
Kliubas teikė dykai kambarį.

Gruodžio 18 d., įvyko prieš- 
metinis T. M. D. 121 kp. su
sirinkimas. Nutarta atsimesti 
nuo komunistų išsvajotų drau- 
trysčių sąryšio. Nutarta ruoš

ti parengimą su programų ir 
šokiais. Išrinkta kuopos val
dyba 1926 m. Išdalinta pri
siųstos iš Centro naujos kny
gos “Senovės Europa ir Rytai”.

TMD. 121 kp. finansais gana 
stipriai laikosi; turi ižde $86 
ir narių viršs trisdešimties. 
Centro valdybos nominacijos 
atidėta. į metinį susirinkimą.

L. 1). Kliubas ruošiasi prie 
programo, kuriam jau Tumer 
svetainė paimta, sausio 17 d., 
7 vai. po pietų. Statys scenoj 
juokingą komediją “Poni Tip- 
šė ir Panelė Tipšė.” Bus prie 
to ir koncertinė dališ progra
mo.

Lietuvių kalbos vaikų moky
klėlė mano ruošti vakarėli su 
programų ir rodyti ką išmoko 
belankant mokyklėlę. Manoma 
visų jaunuolių nuimti paveiks
lai, kurie liks jaunuoliams at
minčiai.

—M. Kasparaitis,

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

.11 AM ,iixl HOT WAT£R^
HEĄTING PLANTS

Pilnai (vedam. 24 men. 
itmok. Plumbinga jve- 
dumitH pigiausiai. Pa
imam bite ii kur. Tai* 

«■ aorne boileriu*.

Plumbing

Av. 
rir

1 r1............  ■" 1 i"'
Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. CIareinont Avė.

Kontraktorius - Plumberis./Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis, v /

Oulbranaen Trade Mark 
gulbransen.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halstėd St.
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporaciia Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pre«.

1619 W. 47th St., TeL Boulevard 7101, 1892, Chicago

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, HjL.

raOkiift t.»
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VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, tuh 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir IJetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiSkia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
, 193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK S AU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D ĘL JŪSŲ

X-RAY EGZAMINAVIMAS 
III PATARIMAI VELTUI

Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokj spe 
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir takio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas

daugelį gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buve. ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit j musų ofisą ir daleiskit^ 
> 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 {rengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

Pasitarkit su 
Specialistu

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenėju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės 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 serumus. \

“606” ir “914*
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainoj.gydymą 
yra labai liberalės. .

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health
Institute

4) Panevėžy, kas išleido nepasa
kyta.
gūdiškumu, melagingus “siono 
išminčių protokolus”, arba da
ro plagiatą'iš juo) (žiur. “Ry-

5) Plagiatą iš plagiato ir suklastųp- 
laktų! — Kuom Ištiktųjų ir yra

kalbamieji protokolai, kas pakanka
mai priparodyta knygoje J. Delevs- 
kio, — Pro-okoly Sionskich mudrecov, 
išleistoje E iochoa, — Berlyne.

6) “Das neue Reich” No. 27 ir 
“Daemone ueber Europa” savo juo
dašimtiško įkvėpimo sėmėsi iš tų pa
čių “Simono išminčių protokolų”, 
apje ką vargu bau p. Vumklunksas 
nežinojo, naudodamasis jais.

8)“Goi” hebraiškaij reiškia bent ko
kią tautą; “krikščionys” žodį “goi’ 
delko tai supranta kaip kiekvieną tau
tą. apart žydų ir priduoda jam tokiii 
reikšmę kokią rusai priduoda žodžiu 
“žyd”.

(Bus daugiau)
—_ - i ...... — ■■

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

' r . . . ■ ' .... L.

Išvelniau: Jeigu jus, komunis- 
> į tai, sakote, kad jus teikiate
• įtinkamą apšvietą darbininkų
• klesai ,tai kodėl tie visi nariai, 
(kuriuos jus mokinote apie per 
i šešis metus toje draugijoje, ne
remia jus, bet nuėjo į bažnyčią, 

i Reiškia, jus neišmokinote juos 
protauti, kad jie suprastų sa
vo klesos reiklus, bet jus pri- 
raugėte iš jų tik tinkamus pa- 
rapijonus. Ir jeigu jus ir to
liau prisilaikysite tokio demo- 
gogiškumo kaip ikišiol laikė
tės tai ir iš naujai įstojusių na
rių nėra ko geresnio laukti.

—Gulbiniškis.

Vardas

Adresas
iPPtAMiRCT

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

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

kampas Washington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utaminkc, Seredoj ir 
Subatoį: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 1G-1.

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

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

Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, «U • 
tos,/ užsendintos ir užkrečiamos Kko» vii. 
išgydomos

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
, žinomi metodai

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai- 

• tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

C AT NO. A

Miestas.... ............................. State.............
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

1

UK. b. M. ROS8 
Atsakantis 

Specialistas 
įsteigta 80 metų

914
, pagerintas

606
ir tikras Europinis L.n- 

e.eide sryUymas 
kiama. Vienatinis ro
dymas nuo sifilio duo- 
damas^tii lt C 
temą kainą

tiktai trumpam laikui

Dauftinusiui chroniškų litrų paeina no. 
kraujo ir užkrečiumų Hku. Kad Uffydtiua 
jaa nebandykit senais budais.
VYRAI I Spejialis serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atuavim* 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo . gaivinant? 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervai 
ir kraujo, suteikdama tetiprurn* silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Ross gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMU
k Jau išgydė tūkstančius fmonių, tai 
uttikrinimas sergnntiems, kad Jie gaus •« 
rų gydymų. Vienatinis geriausiai (rengt*: 
ofisas Junginėse Valstijose. Dešimtis gt> 
dyhiui kambarių. Kraujo i&bandymus ir L. 
boratorijos egzaniinacija dykai su gydymu '

< Patarimas Dykai
Atsakantis medikelis patarnavimas suteik* 
jums sveikata ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausius kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit kiandlen.

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

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų jrv- 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augštas, Crilly Naniuu 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nūn 10 ryto Iki * 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dienų. Pi 
ųedėliais, seredomis ir subatomis nuo i* 
ryto iki 8 vakare.

>
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MUSŲ MOTERIMS
■      Veda Dora Vilkienė ■■ ■■ ■ ■ ■ ■

Kį IR KAIP VIRTI
SRIUBA Iš OISTERIU

maišvk su salmonu, 
išplaktus

MOTEKV

puoduku
oisterių

saldžios šmoto-

Sudėk j šsviestuot 
kepk Nekarštame 
valandą. Paduok 
dažniu iš loinatų.

, ant galo 
kiaušinius.

indu ir< c

liečiuje 1 
su karštu

RIEŠUTŲ l’ENOCHfc
(Siildniniiii)

2*/j puoduko rusvaus cuk
raus
% puoduko saldžios Smeto
nos bei milko.

puoduko vandens
Truputį druskos 
t šaukštą vanilos 
1 šaukštą kornu sirupo

2/3 puoduko sukapotų 
šutu, t

ne-

puoduku
TOMATŲ DAŽALAS

1 liukui

Druskos 
t šaukštai sumaltų krekesų 
ha baltos sausos uuonos.

I paduok, viriu bet iškoštų 
loma t u.
•/o puoduko vandens
1 šaukštuką druskos truputį 

pipirų
2 šaukštu sviesto

1 i šaukštuko sunkos nuo 
žalio svogūno »

1 šaukštas miltų.

riešutų. Virk
vis plukdama.

tomelių.
nu I

ŠOKOLADO KARAMELKOS

tais prieskoniais apie 20 minu
tę. Išimk selerus, svijĄtUŲUs ii 
sudėk krekėsus. Kaitink ois- 
terius sunkoje, kurioje gausi

l’ašildvk sviesta ant ’ skau- 
rados, sudėk miltus ir pake
pink. Pilk išleugvo vandenį,

Virk 5 minutes.

lai neužsiries. Sudėk 
ir sunką į pieną, pri< 
to. druska ir na ori k

SALDAINIAI

puoduką cukraus 
puodj/ką maple siropo. 
šaukštą kornų siropo.

puoduko sokižios smeto-

bumus 
muilui 
kūčių 
v ėję.

lo indus. Paskui galima plau
ti metalinius indus. M r S. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE

AKUŠERKA

! puoduku 
puoduku

! puoduku 
uos arba 
šmotukai 
šaukštai

2 puoduko

cukraus 
sirapox
saldžios smeto- 

m i liko, 
šokolado 

vanilos 
vandens, 

sumaišius
vanillos pakol sutirštės. 
vanillą 
i ielkos 
tvk.

j atskirą indą ir pudeli 
virti, .lokių valgių li- 

nepalikti nakčiai virtu- 
.leigu jie niekaip netin

ka, išmesti į šiukšlyną arba su
deginti. Kad valgio likučiai 
puoduose, katiluose ir kituo
se induose nepridžiutų, j juos 
reikia pripilti * vandens ir pa
siūlyti ant virtuvės. Plutų ir 
duonos kąsnJių stalčiuose ne
palikti. Juodą duoną laikyti 
skivnelėje uždengus švariu 

Stalus nušluos- 
suskirslyli kriš-

R. Carbonari & Sons
Išdi rl>ė j ui Geriausių Armonikų

rankšluosčiu, 
tyli ir'' indus

vis atskirai. Indams plauti, kaip 
jau ankščiau minėta reikia tu
rėti dvi rėčkos viena 
antra išskalauti. Pirma 
plauti mažiau suterštus 

sidabrinius, stiklinius

reikia 
indus 

ir sta-

garantuojame 
iunAiamc 

visokias armo-

Savo 
ant 5 mėtų. Katalogų 
dovanai. Taisome 
nikus už prieinamas kainas. 
VVrite in English

760 W. Taylor St 
Dept. B.

CHICAGO. ILL.

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa-r 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose moto
rines ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkiewjcz« 

BANIS

AKUŠERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. HERZMAN
RUSIJOS-

Lietuviai Advokatai

Gcrai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VAIjANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuą 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 41M
3235 S. Halsted SL

Telefonaisi

BULVIŲ

1 puodukai smulkiai su-
piaustytų ša Itų bulvių.
12 svogūno. smulkiai Sll-

piaustyto.
1 šaukštuko sukapotu pet-

rusk u
2 kiaušiniai. kietai išvelii ir

sukapoti.
Druskos, pip iru
6 šaukštai g eros alyvos
3 šaukštai a eto.
1 šaukštas <‘•esnako.

1 •_> puoduko vandens

Virk ant mažos Ugnies DRkol

siant virti plak pakol sutirštės.
Išpilk ant išrešutuoto bliudo, 

duok atšalti, o paskui supiaus-

i*aimk siu 
perpjauk per

Suką. - česnkac 
pusę ir juo k

bulves, svogūną
Sudėk druską.H 

pipirus ii supilk alyvą, išmai
šyk; supilk actą ir sudėk su
kapotus kiaušinius. Laikyk 
šaltoje vietoje, prieš paduosiant

GRYBŲ

k vorta
o svies 
rnill i

vandens

tęs, ne apdengdama puodynes. 
Nusunk ir sukapok. Padaryk 
balta dažalą iš sviesto, miltu, k C ’ * ’

druskos ir atskiestos Smetonos
bri milko; 
virk vieną 
tam tikrą
Paduok su 
žal(i:

minutę, 
formą.

Sudėk į 
suspausk, 
jrybu da-

Grybu

\)Uodul.o

miltų 
buljono

s 4 dži.< v sme-

1 j / šaukštuko
1 s šaukštuko
* 2 puoduko 

nių arba džiovintu. »* *
1 šaukštuką sukapotų pol

itiškų. Paduok- baltą ražalą iš 
miltų.

pipirų
bleki- aprasta namie dėvėti

iviesto. Virk .> minutes, 
grybus ir likusius da- 
ant galo sudek petruš-

No. 2505 
suknelė. Sukirptos mieros 16 metų 
ir nuo 36 iki 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 2% yardo 36 colių 
materijos ir % yardo 27 colių 
rijos apikakliai ir rankovėms 
ti, taipgi 4% yardo stugelių.

mate- 
apsiu-

velka-

SALMONO PUDINGAS

No. 2618' Graži per galvą 
ma suknia. Sukirptos mieros 16 me
tų, 36, 38 iki 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3% yardo 40 colių 
materijos.

Išsiuvinęjimui pavyzdys No. 730, 
15 centų extra.

2 puoduku 
trupinių

3 kiaušiniai
% puoduko

saimono
o sviesto

baltos duonos

No. 2525 Jauninanti suknelė. Su
kirptos mieros 16 metų, 36 iki 42 co
lių per krutinę. 36 mierai reikia 8% 
yardų 40 colių materijos.

saldžios Smeto
nos bei milko. 
% puoduko vandens 
1 šaukštukas druskos 
Nuvalyk salmon, išimk 
i ir sutrink

No. 2598 žavėjanti naujos mados 
suknia su {statytais šmotais iš šono 
ir išsiuvinėjimais. Sukirptos mieros 
16 metų ir nuo 36 iki 46 colių per 
krutinę.

kau
šu šaukštu. 

Ištarpyk sviestą šiltoj atskies
toj Smetonoj, sudėk duonos

No. 2352 Mažam vyrui kostiu
mas. Gražus butų, jeigu bliuzka bu
tų balto šilko, o kelnaites tamsiai 
raudo, mėlyno ar juodo aksomo. Su
kirptos mieros 2, 4 ir 6 metų. 4 me
tų vyrui reikia vieno yardo 36 co
lių materijos bliuzkai ir 1 yardo 36 
colių dėl kelnaičių.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ą. 
k---------------------- . ■,>

KREIVOS 
AK Y S 

IŠTAISOMOS

Akiniai

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistą

3265 So. Halsted Street

apart 
Supilk 

išpilk ant to- 
atšals supiaus-

ir 
ir

Seimininkėms Patarimai
Virtuvės ir indų dorojimas. 

Kaip ir visi kiti kambariai, 
virtuvė reikia apdoroti iš ryto: 
pašluoti, dulkes nušluostyti. 
Plauti indai reikia kiekvieną 
kartą pavalgius. Visus liku
sius valgius perdėti j paprastus 
indus ir išnešti į ledunę, san
dėlį arba sudėti į skrynutę. 
Iš visų lėkštelių surinkti rie-

K. GUGIS
ADVOKATAS• 

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtny^ioj nuo 9 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
11 S. La Šalie St.. Room 2001

Tel. Randolph 1034—-Vai. nuo 9-6.
Vakarais

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

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 90p7

' A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

ęor.
W. VVashington St. 
Washlngton & Clark

2.x*.

NaujosNo. 2549 
juodo šilko suknele., 
ros 16 metų, ir nuo 
per krutinę. 36 mierai 
yardo 40 colių materijos.

išmados gera 
Sukirptos mie- 
36 iki 42 colių 

reikia 3%

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, 111.
NAUJIENOS PatUm Dept )

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

siųsti man pavyzdi No.... ..........

Mieros.......................... per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Miestas ir vaisi.)

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namu Telefonas Republic 9600
- ■ ------------------------------------ — --------->

J. P, VVAITCHFS
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; Ro.se- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

' Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų liga.

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI
^lephone Yards 0994

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

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare. .

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

Res. telephone Hyde Park 4000

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. E. ST)ASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subntoj nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T/Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pjillntyn 7097

Veda byln.H visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiaf.

JOSEPH V. MOCKUS'
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

11 J

JOHN T. ZURIS
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St* 
Room 1414

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

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midvvay 3639 
Nuo 7 iki 9 vakare

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metue—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.......................,.........................  Atkirpk čia ............ ........
Data: Sausis 4, 1926

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

A. MONTVip, M. D.
1579 Mihvaukee Avė., Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

-J

Boulevard 3686
Kės. 6504 So. Artesian 

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

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—42 dieną, 7—9 vakare

• Kasdien
— ■

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

0 Dr. Lawrence P. Slakis g 
t DENTISTAS R
E 4454 'So. Western Avė. R 
b Valandos: U
R nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare. H

DR. M. T. STRIKOI
GYDYTOJAS IR CIIIRjt 

4691 S. Aelfland Tel 
7820. Res 
Tel. Prospect 1930. Ofita 
dos 2-4, B-8. Nedėlioj 10 1

iHnd Tel. Boalevard
6641 S. Albany Avė.

valan- 
d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 S'o. Ashland Avc„ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257
DR. P. Z. ZĄtATORIS
GYDYTOJAS IR/( TIIRURGAS 

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

Tęl. Bonlevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
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., Chieage 
arti 31 st Street

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

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
. BLUMENTELAJL 

Optometrlst 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubą

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae I 
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 vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St.

Valandos 9-12, 2-4, 6-9 
Phone 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 nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai Vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
Ui. — Telefonas: Boosevelt 85M.

Užsimokėjimo kaina:
ChicagOje — paštu:

Metams .............„..........
Pusei metų__ ________ L2...
Trims minėsiant __
Oriem mtaMlams_______
Višnu m minėsiu! __ ______

Chicagoje per ne Uoto jusi
Viena kopija--------------..----
Savaitei ..--- -------------------------- 18c
Mineliui ------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:'

Metame ............... ................. ...... $7.00
Pusei metų ........................ 8.50
Trims mėnesiams  ........  1.75 
Dviem mėnesiam  „______ 1.25
Vienam mėnesiui ___________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...............  _ $8.00
Pusei metų .......„........................  4.00
Trims mėnesiams ...-......-....... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.10 
1.69

religinio fanatizmo, negu buvo kitąsyk;
Kunigiško “stono“ paniekinimą žmonės šiaridie jau 

nebelaiko nusidėjimu, ir tai dėl to, kad jie tą “stoną” ne
belaiko šventu. •,

Lietuvos kunigai, uoliai užsiimdami per paskutinius 
keletą metų politika (dažniausia, labai riešvaria!) ir vi
sokiais bizniais (kartais ir visai nepadoriais!), taip nupul- 
dė savo vardą žmonių ajtyse, kad šie dabar žiuri į kuni
gystę jau ne kaipo į kokį ten “sakramentą”, o tiktai kai
po į tam tikrą duonos pelnymo būdą, profesiją.

Eurotas.

Henricho Heine’s gyvenimas
(Sekant Petrą Veinberg’ą)

PABĖGO SEIMO PIRMININKAS PETRULIS?

NUSIPIRKO DIDELI DVARĄ

Kunigus dar tebegarbina Lietuvoje seni žmonės 
(daugiausia, senos bobelės) ir protiniai užuitosios davat
kos. . , \

Jaunuomenė kunigams nebetiki. Kai senoji karta 
Lietuvoje išmirs, o jos vietą užims tie žmonės, kurių są
moningas gyvenimas prasidėjo jau. nepriklausomybę iš
kovojusioje respublikoje; tai dauguma “dvasiškų tėvelių” 
galės savo kromą uždaryti. /

Iki to laiko jie, beje, suspės išmokti (jei netingės) 
verstis prekyba arba kokiais nors kitokiais užsiėmimais.

100,000 LITŲ-“KOMISIJOS” Iš BANKO

VIRBALYJE SULAIKYTA 15 PŪDŲ SIDABRO 
LM L* i* ii [• >

, GUBERNATORIUS ŽILIUS APSIVEDĖ

KUNIGYSTĖS “STONAS” NETEKO ŠVENTENYBĖS

ApiePetrulio 
Pabėgimą 

' ------A-
(“Nauj”. koresp. L. M.)

Ruošiasi nuversti Lietuvos

Ar tik šiaip smirdančias 
bas klerikalų pakalikai

hom- 
laiclo

■ Lietuvoje kyla nauji skandalai. z _
Visai netikėtai ir nedavęs jokios žinios seimui, išva- 

žiavo į užsieni buvęs finansų reikalų ministeris ir prem
jeras, dabartinis seimo pirmininkas, p. Petrulis.

{ viešus paklausimus spaudoje dėl tokio staigaus sei
mo pirmininko išnykimo, valdiškoji telegramų agentūra 
gruodžio 17 d. paaiškino, kad p. Petrulis išlydėjęs savo 
sergančią žmoną j Šveicarijos kurortus. Pats gi seimo 
pirmininkas jokios žinios apie save seimui neduoda. Iš
rodo, kad jisai slapstosi. ■

Gruodžio pradžioj musų sei

Tuo tarpu, kai “Elta“ skelbia, kad p. Petrulis aplei
dęs Lietuvą dėl savo žmonos ligos, tai Klaipėdos vokiečių 
laikraštis, “Volkstimme”, praneša, kad Petrulis nesenai 
pirkęs Uljanovo dvarą už 180,000 litų.

Iš kur pas tą poną galėjo atsirasti tokie dideli pini
gai?

Ponas (Petrulis, buvęs prem
jeras ir finansų ministeris, pas
kui seimo pirmininkas, o p. 
Stulginskui gydanties ir prezi
dento pavaduotojas. žodžiu, 
tai “persona magna“ Lietuvą 
valdančių klerikalųV tarpe.

Socialdemokratų ir liaudinin
kų interpeliacijos seimu, nors 
klerikalų balsų dauguma buvo 
atmetamos, nesvarstomos, bet 
uoliai keliami aikštėn klerikalų 
šmugelio darbeliai, pasakymas 
visuomenei kaip uoliai Lietuvą 
melžia jos gaspadoriai, —kai 
ką privertė susirūpinti, dar 
naujos valdžios Lietuvoj neiš
rinkus. '

AS [LŽJ. Turįs rimtų 
j oficiozus Kauno 

straipsnely “Aplink 
paminėjęs, kad Seimo 
dienotvarkėj jau nuo

davinių 
\Echo” 
Sęimą“, 
posėdžių
senai šmėkšo sumanymas pa
keisti Seimo rinkimų įstatymų, 
rašo:

“Del rinkimų įstatymo pakei
timo vadovaujančiuose Seimo 
sluoksniuose vyrauja keletas 
srovių, iš kurių reikia pažymė
ti palinkimą proporcingąją lin
kimų sistemą pakeisti mažori- 
tariniu principu laisVų asme
ninių kandidatų.“

Toliau sakoma, kad pripa
žįstama reikalingu sumažinti 
bendrą atstovų skaičių.

Sąryšyje su seimo pirmininko išnykimu, Kaune eina 
kalbos apie įvairius neteisėtus darbus, atliktus finansų 
ministerijoje* p. Petruliui beministeriaujant. Vienas tų 
darbų tapo nesenai iškeltas seime.

Kuomet Petrulis^ būtent, buvo premjeru ir finansų 
ministeriu, tai jisai davė du milionu litų valstybinių pini
gų Pramonės ir Prekybos bankui. Buvęs ministeris ir jo 
draugai aiškinosi, kad tie pinigai buvę duoti minėtam 
bankui “supirkinėti svetimų šalių valiutą’’ (kodėl tečiaus 
tatai nebuvo pavesta valstybės bankui?). Bet*dabar sa
koma, kad Prekybos ir Pramonės bankas už tuos, du mi
lionu litų užmokėjęs p. Petruliui šimtą tūkstančių litų 
“komisijos!” w

Visi Kauno žvirbliai žaga
ruose čirškia, kad daugėjo pra
našavimas išsipildė: žirgvaikio, 
trispalvės ir valdiškos antspau
dus pagelba “apsirūpinę“ savo 
‘juodąją dieną“, klerikalų šu
lai dauginasi iš Lietuvos.

Purickijada yra lik šešėlis 
prieš petruiijadą. Lietuvoje 
spauda apie Petrulio ii’ jo sėb
rų ipachinaeijas negali prasi
tarti, nes sektų ne vien pabau
dos, ir redaktorių kalinimas, bet 
ir visiškas laikraščio .uždary
mas.

§ sako: “Atstovai renkami 
suotinu, lygiu, tiesioginiu 
slaptu balsavimu, proporcingą
ja rinkimų sistemą. Rinkimų 
tvarką ir atstovų skaičių nu-

vi- 
ir

II
Stojo jis gyvenimai! gana an

ksti, viso penkiolikmečiu vai
ku, ir jis iškarto jam pasirodė 
iš labai nepritraukiančios puses 
ir davė daug medžiagos tai sa
tyrinei ir pesimistinei krypčiai, 
kuri giliai slėpėsi jau pačio jo 
prigimty. 1815 metais tėvas 
nuvežė sayo Harrį Fankfurtan, 
kad ten, centre komercinių apy
vartų, pašvęst jį prekybai. Ten 
jis gavo tarnaut kontoroje ban
kininko Rindkopfo, kad susipa
žinus su vekselių operacijomis. 
Tuo visu buvo norima paruošt 
Harrį, kad jis galėtų tapti “pi
nigų valdytoju“, po to kaip žlu
go motinos svajonės apie “auk
siniais epoletais Harrį“. Bet 
Harris prekybos nemėgo, ir pa
galiau neiškentęs, po dviejų me
nesių, parbėgo namo. Tėvai ne
nustojo vilties ir j j vėl veža 
Hamburgan, kad kitame mieste, 
prekybinėj atmosferoj, pagalios, 
“susiprastų“. Hamburge tuo 
laiku didelę reikšmę, bankų gy
venime, turėjo jo dėdė— Sala- 
monas Heine — vėliaus tapęs* 
milijonierium. Heinrichui Hei-J 
nei prisėjo daug kartų, kaip vė
liau pamatysim, savo gyvenime 
turėt reikalus su tuo dėde, — 
beveik išimtinai materialiais da
lykais, — ir reikalais, kurie daž
nai baigėsi giminiečio nenaudai, 
nors daugely atvejų ijr ne be 
kaltės iš pastarojo pusės.

Salamonas Heme, piidjdamas 
Ilarriąlėvų prašymą, įtaisė*jam 
ką tai panašų į komercinę agen
tūrą, ir mes matome busiantį 
autorių “Kelionės z Vaizdus“ 
(Reizenbilder) prieky nuosa- 
vios firmos vardu “Harri Heine 
ir Ko.“. Bet tai firmai nei me
tų neišgyvenus buvo lemta žlug
ti. Kalta tame i buvo ne tik 
llarrio prigimtis, nelik jam ne
palanki Hamburgo “atmosfera“,

me rinkiny. Be meilės eilių bu
vo dar ir tokių, kurios su meile 
nieko bendro neturėjo, 
“Du Grenaderai“.

Suprantama, kad apie kokią 
ten prekybą Harriui nebuvo nei 
noro nei laiko / svajoti. Tėvai 
pasitarę su turtinguoju dėde, 
kurs buvo pilnai persitikrinęs 
giminaičio netinkamumu komer
cijai, nuvežė sūnų Bonuos uni
versitetan, teisių fakultetai). 
Turtingasis dėdė apsiėmė bėgy
je trijų metų duot išlaidas gi
minaičio mokslui. Ta parama 
buvo būtina, nes Harrio tčvė 
reikalai buvo apverktiname sto
vyje ,ir kaip motina pirmiems 
sunaus mokslo metams dorėj o 
dar pridėti prie dėdės sumos 
šiek tiek pinigų, lai turėjo par-

pav.

į šią krikdemų kepamą Nau-ibet ir nauja meile, iš naujo pa- 
jiems Melams antį kreipiame 1 “J‘ 1
visuomenės ypatingą dėmesį.

Kaip Lietuvos mokyklose 
mokoma tikybos

Petruliui išdumus į užsienį, ima darytis karšta jau 
ir jo įpėdiniui finansų ministerijoje, p. Karveliui.

Virbalio muitinėje nesenai tapo sulaikyta 15 pūdų 
sidabro, susidedančio iš prieškarinių rusų ir vokiečių pi
nigų. Kam tasai sidabras priklauso ir kuriuo tikslu jisai 
buvo siunčiamas į užsienį?

Besiteiraujant apie tai muitinės vyriausybei, atvyko 
žmogus, kuris parodė finansų ministerio raštą, ir dėžės 
su sidabru tapo išleistos į užsienį.

Dabar socialdemokratų atstovai seime reikalauja, 
kad ponas finansų ministeris pasiaiškintų delei to daly
ko.

Purickis buvų, išdūmęs užsie
nin, kol jo sėbrai čia viską už
klostė, dabar ir Petrulis su vi
sa savo šeimyna s užsienin, 
dos, Vokietijon tsdume. 
jau čia, rodos, ir tokie
šalininkai’’, kaip musų kleri
kalai, negalės lengvai viską už-

ro- 
Tik 

‘doros

Dėžės su minėtais sidabriniais pinigais buvo paslėp
tos vagone, ir konduktoriai užtiko jas netyčia. Jeigu to 
sidabro išgabenimas buvo teisėtas, tai kam reikėjo jį slėp
ti, — ypatingai dar, turint ministerio raštą, leidžiantį jį 
išgabenti? • x

Išrodo, kad čia daryta toks pat šmugelis^ kaip su tais 
garsiaisiais kokaino ir sacharinų vagonais, kurie anąmet 
buvo sulaikyti Joniškyje, beministeriaujant Purickiui.

v Nejaugi Lietuva, dar nesuspėjusi kaip reikiant už
miršti purickijadą, turės naują panašią istoriją?

* '
Musų korespondentas praneša, kad naujasis Klaipė

dos krašto gubernatorius, p. Jonas Žilius, jau apsivedė.
Tuo budu p. žiliui galutinai nutraukė ryšius su ku

nigišku “stonu“. Taip pat, kaip jisai, yra padarę Lietu
voje ir keletas kitų buvusiųjų kunigų. v

• Nuostabu, kad Lietuvos žmonės į tai žiuri gana šal
tai. Beniaus, jeigu kupigas butų metęs ilgus pasamonus 
ir paėmęs šliubą su motere, tai “tokiam išgamai” Lietu
voje butų buvęs negyvenimas. O šiandie buvusieji kuni
gai gali tenUi ne tiktai gyventi, bet ir Užimti aukštas val
diškas vietas.

čia nuliesiu koncesijų, val
diškų užpirkimų, varžytinių, ir 
valdžiai namų statybos, kurių 
pagtlba klerikalinė valdžia, t. 
y. atskiri jos nariai, “legaliu 
budu“ sau asmeniškai milionus 
prisikrovė. Čia tik pažymėsiu 
vieną išėjusį į aikštę faktą, dvi 
kurio Petrulis pasiskubino ‘in- 
cognito” išdumti: x

Kaip žinoma, jis būdamas 
premjeru ir finansų ministeriu 
davė du milionu litų valstybi
nių pinigų gelbėjimui prasi- 
spekuliavusio Prekybos ir Pra
monės banko. Už tai Petrulis 
yra gavęs “honoraro“ šimtą tū
kstančių litų (100,000.00). Iš
lindus ylai iš maišo, bankas 
esą rengiasi savo knygose , iš
skusti tą neatsargų užrašą apie 
išmokėjimą “komisijos“ '1.4. 
100,001).

Dabartinis finansų ministe
ris Karvelis yra labai susirū
pinęs dėl Virbalio-Eilkunų ruo
že vagone netyčia konduktorių 
užkluptų kelių dėžių sidabro 

aukso siųstų
po Petrulio 
detn. dėl to 

padavė fin. miuisteriui paklau
simą.

ir vienos dėžės 
Vokietijon greit* 
išdumimo. Soc.

lė lo aišku, kad Lietuvoje šiandie yra daug mažiaus
Skaitykit ir platinkit

NAUJIENAS

budinusi dėdės Salamono dukte
rį Amaliją. Bet Amaliją į še- 
šioliktmečio pusbrolio meilę do
mės nekreipė ir ištekėjo už pirk*- 
lio Friklendcro. Tuo budu Har
riui teliko tik apdainuoti savo 
meilę. Kaip jis mylėjo, galima 
spręst iš ištrankės^laiško rašy- 

I to'draugui Christianui: “Nors 
aš turiu pačius neginčijamuo- 

s priėmė šito- gjus> pasius tikriausius darody- 
mus tam, kad ji tikrai znemyli

• manęs — darodymus, kuriuos 
dargi rektorius Šalnjeier pripa
žintų tikrai logiškais ir nei kiek 
ne paabejotų pastatyt juos ant

I pamato savo nuosavios siste- 
-- \ — bet mano nelaiminga' 

mylinti širdis vistiek nenori pa
sakyti consedo (atsitraukiu) ir 
toliau kalbu: “Kas man darbo 

j(> su tavo logika?^ Pas manų yra
1 sava logika!” A.Š vėl pamačiau 
ją- f

KAUNAS. [LŽ]. — GuLavos 
pradžios mokyklos visuotinas 
tėvu susirinku? 
kią rezoliuciją:

“Kadangi šių trejų melų gy
venimo praktika parodė, kad 
musų kunigų dėstomoji tikyba 
mokykloje neturi jokios reikš
mės, vaikai per tikybos pamo-j 
kas m prirengiami prie pirmos 
komunijos, o kunigai reikalai!-Į ni°s 
ja vis pastočių atvažiavimui į 
mokyklą, tai Reiškiame: Jei 
musų kunigai per tikybos pa- 

fmokas prirengs vaikus prie 
pirmos komunijos, tai duosi
me pasloties, priešingai neduo
sime.“
. Seka 10 įgaliotų parašų.
----""T 1 •  " --------- '------------------ I ■!

Maria Corda.
jos moteris.

Dem Teufel maine Seele, 
dem Henker sei dėt; Leib! 
doch ich allein ėnvaehle 
Fuer mich das schoene Weib!

(Velniui dūšia, budeliui kū
nas teesie! Aš vienas tik'išga
nytas. Del manęs graži mote
lis!)

“U! Tu kryptelėjai Christia- 
ne! Drebėk, drebėk — aš irgi 
drebu... Sudegink'mano laišką. 
Lai susimyli Dievas ant mano 
nuodėmingos širdies. Ne aš pa
rašiau tuos žodžius: juos para
šė išblyškęs vaikas) sėdįs mano 
kėdėj e. Tas paeina 'nuo to, kad 
dabar pusiaunaktis... O viešpa
tie! Bepročiai nenusideda... Tu, 
tu!... Nekvėpuok taip smarkiai, 
aš kątik pastačiau sau gražų 
kortų namelį, ir stoviu ant pat 
jo viršaus, ir laikau ją savo glė
byje!.. Aš beprotis šachmatais 
lošėjas. Jau iš pirmo ‘ 
pralošiau karalienę, bet vis dar 
losiu ir losiu 5š karalienės”...

Tuo laiku iš po jo plunksnos 
dalis tų eilių, 

kurios daug vėliau išėjo pirma-

gVažiausi Itali
jos garbintojai r
i yra gražiausi gimė ir didesnė

Europos jnoteris.

kart aš*

teko pagalvot apie pamainymą 
religijos, nes žydams tuo laiku 
buvo atdara tik medicinos kar
jera. Bet kadangi žydams ki
tuose fakultetuose irgi buvo ga
lima klausytis paskaitų, gi lai
ke trijų metų galėjo pasikeist 
tuo reikalu įstatymas, tai Har- 
ris ir “paliko” prie senosios re
ligijos. Kvotimus Harris išlai
kė ne perpuikiausia^ ypač iš 
matematikos, lotynų ir graikų 
kalbos jo žinios pasirodė ne vi- 
%ai ganėtinos, bėt užtat- labai 
gerai išlaikė iš istorijos, ir lite
ratūros ir gerai mokėjo anglų, 
franeuzų ir italų kalbas. Uni
versitetan stojo 1819 metais. 
Hamburgo gyvenimas buvo j.jį 
paveikęs labai neigiamai, ypač 
nelaimingoji meilė ,del kurios 
iš nusiminimo buvo atsidavęs 
beprasmiam orgijų gyvenimui.

Juridiniam fakultete tuo lai
ku dėstė žymus mokslininkai, 
kaip Makeldei, Mittermaier, 
Velker, literatūros istoriją dėstė 
Augustas šlčge ris, dailėj istori
ją—Ilundeshagen ir t.t., bet ne
truko ir daug silpnų jėgų. Harrį 
teisės mažai teindomavo, dau
giausia jis domėjosi paskaito
mis istorijos, literatūros istori
jos ir estetikos. Geriausia jam 
patiko A. šlėgelis, didelis litera
tūros žinovas ir gabus vertėjas 
Šekspyro, Kalderono ir kitų poe
tų veikalų. Del Harrio tai bu
vo “pirmas didysis žmogus”, ku
rį jis matė po Napoleono. Čia 
jis arčiatRSUsipažino ir su Šeks
pyro veikalais. Paskaitęs “Ham
letą” ir kitus jo kurinius jis Lan
kaudamas pasakęs “Su Šekspy
ru aš niekaip negaliu jaustis 
laisvai: aš jaučiu, kad jis-— vi
sagalis ministeris, o aš -— pa
prastas stalo vedėjas ,ir man 
vis rodosi, kad štai-štai atsta
tys mane nuo pareigų”. Su By- 
ronu, “Kaino“ autoriumi, jis 
susipažino jau jaunystėje ir net 
eilės pirmojo rinkinio turi “by- 
roniškumo” žymių. Norėda
mas parodyt diegelio klaidą 
kurs sąkė, jog Byronaš neišver
čiamas, jis ėmė ir išvertė Byro- 
no “Manfredą“, iš kurio galima 
spręstr kad vertėjas pana
šus savo dvasia į autorių. 
Studentų tarpe jis irgi rado sau 
vienminčių ir iš jų labiausia su
sidraugavo su ž. B. Russo. Ki
tas jo draugas, šteinman’as, pa
liko aprašymą jauno poeto iš
vaizdos. žiemą apsirengęs bal
tu’ kostiumu, vasarą geltona 
bliuze, su aiškiai raudona kepu
re, ant viršugalvio nusmaugta, 
sukištomis kišeniuose ranko- 
|mis ,daužėsi jis po Bonuos gat
ves, domiai prisižiūrėdamas ap
linkiniam gyvenimui, rasdamas 
tuose stebėjimuose daug me
džiagos satyrai. Kaip Byronas 
buvo nepatenkintas garsiu 
skulptoriumi Torvaldsenu už 
tai, kad šis jo biustui neprida- 
■vč ganėtinai mizantropinės iš
raiškos, taip ir Bonuos studen
tas Heinė prašo piešėjo, piešian
čio jo paveikslą, nėpraleist sa
tyrinių jo veido bruožų.

Jau buvo praėję tie laikai,

kada Vokie^jos studentija buvo 
daugiausia užimta patriotizmu, 
kurį, Napoleono valdžiai žlugus, 
sužadino kovos dei išsiliuosavi- 
mo. Tuo laiku pas studentus 
šovinistus, “rukštus“ patriotiz
mas, kuris pas vokiečius vadi
nosi ir vadinosi vokietiškumu ir 
teutoniškumu ,ir prie kuHo Hei- 
nė jautė antipatiją. Taip pat 
jis jautė antipatiją prie visa kas 
anot jo žodžių' “kvepėjo supu
vusiu suriu, degtine ir tabaku“, 
dar prisiminus, kad jis nerūkė 
ir dažnai susilaikydavo nuo gė
limo svaiginamų gėralų, bus su
prantama, kodėl jis su didesne 
dalia Bonuos univeisi|pto jau
nuomenės neturėjo nieko bend
ra. Savaime būrely, kurio jis 
buvo ir vadu, irgi buvo- neap- 
seinama be tam tikrų pramogų, 
prie kurių taip buvo linkęs Har
ri ir kuriose svarbiausią rolę 
vaidino moterys, bet tas nei 
kiek netrukdė to ratelio na
riams susieit dėl apsvarstymo 
įvairių klausimų liečiančių lite
ratūros, gamtos, visuomenės, 
dėl skaitymo viens kitam savo 
kurinių, abelnai dėl protinio 
darbo. Rašydamas eiles jis krei
pė didelę domę į visus poezijos 
privalumus ir stengėsi sunau
dot toj srity šlėgelio patarimus. 
Čion jis be romantinių eilių^ 
pradeda rašinčt ir eiles šiaip į- 
vairius klausimus liečiančio 
turinio. Tais “klausimais” bu
vo pąrašyta daug “dainų“, bal- 
ladų, romansų ir net sonetų, 
i. ;Lose autoriaus savystovu- 
mas pasireiškė visoj pilnumoj; 
čion jis pradeda rašyt ir trage
diją “Almaiior“. — Bet jis dir
bo ir kritikos dirvoj. Pirmas toj 
srity dalykėlis buvo jo parašy
tas Bonnoje, t. y. tada, kaip jis 
turėjo tik 20 metų, apie roman
tinę mokyklą, tarnaujantis kaip 
ir prologu dėl daug vėliau pa
sirodžiusio didelio veikalo “Ro
mantinė Mokykla”. Jame aiš
kiai pasireiškia jo gabumas ir 
savystovumas, nes jis nors ir 
buvo dideliu pasekėju romantiz
mo, bet tas netrukdė jam nuro- 
dinėt jo trukumus ir klaidas.

Bonuos nuiversitete jis teiš
buvo mažiau kaip metus, jau 
1820 metų, 4 gruodžio jį ma
tome Getingeno universitete. 
Kas buvo to priežastimi, neži
noma, nors viename iš laiškų 
jis rašo, jog tokia buvusi valia 
“buliaus“ (taip jis užpykęs va
dindavo savo dėdę—Salamoną 
peine). Greičiausia tai jo pa
čio noras plačiau susipažint su 
jį interesuojančiais klausimais. 
Bet tas jam nekaip vyko, nes 
“bulius” jį nuolat ragino prie į- 
giijnfro teisių daktaro laipsnio. 
Studentai daugumoj buvo dvari
ninkai. “Getingenan, — anot 
Heinės, — ta “maloni jaunuo
menė atvažiavo mokytis, bet 
čion'jie sėdėjo prie kortų ir te
kalbėjo tik apie savo šunis, ark
lius ir protėvius, o maža užsiė
mė naująja isuoi'ija, o jei kar
tais ir klausė jos, tai jų mintys 
tuo laiku buvo užimtos taip va
dinamu grafiniu stalu, kuris — 
charakteringas Setingeno pažy
mys buvo skirtas tik dėl au- 
kštakilmių studentų“. Su pa
šaipa ir neapykanta žiurėjo Hei- 
nė ant tų žmonių, kurie manė, 
kad “jie — žmonijos gėlės, o 
mes likusieji—tik žolė“.

Gettingeno universiteto pro
fesorių personalas buvo neper- 
puikiausias, Heine tegyrė tik 
Beneks’ą ir ypač senuką Sarto- 
rius’ąv Bet Heinei, kaipo ]>oe- 
tui, ir negalėjo patikt, tie viso
kį: Tribonian, Justinian, Gėr- 
mogenian ir Dumerijan... Be 
abejo, poetas apsidžiaugė, kada 
keturiolikai mėnesių praslinkus 
po atvykimo Getingenan, ir dar 
nebaigus kurso jis*persikėlė 
Berlyno universitetan. Priežas
timi persikėlimo buvo susikirti
mas su kitur “collega“ ir jiedu 
ginei} norėjo išrišt dileliu, bet 
sužinoję apie tai profesoriai 
prie to nedaleido ir dar nuspręn- 
dė paliuosuot Heinę viešam pus
mečiui “atvesti”. Bet jis lyg ir 
gavęs progą prikalbėjo '‘tėvus 
ir persikėlė Berlynan, užmiršęs 
ir apie “pakutą”.

(Bus daugiau)
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IŠSISUKINĖJIMAS

ŽINIOS per

Moka extra dividendą

Du užmušti traukinio

Ilgas pasikalbėjimas

BILLY’S UNCLE

draugus 
laido-

MOUO

1 panašus į ta
■ M ll" M Bjil 'plėšiką, kuris rugp. 9 d. visai 

Wlpanašiu budu apiplėšė State-
'Lake teatrą ir iš kasieriaus at- 

$12,900.

Lietuvė nusitroškino 
gasu

Kaip pasitiko ^Naujus 
Metus

Nežiūrint prohibicijos direk
toriaus Yellovvley pareiškimą,

chicagie
čiai betgi pasitiko Naujuosius 
Metus labai linksmai 
pini. Visos kavinės, 

(džiosios restauracijos 
sigrudusios žmonių,

į niekad pirmiau nebūdavo, nors 
reikėjo labai

ir
visos

buvo
kiek

šla- 
di- 

pri- 
<jar

Julijona Bahilonieitė, gyvenu-.kad jis dabos, kad Naujus Me
si prie 3212 So. Linte St., nusi- tus chicagiečiai pasitiktų sau- 
žudė, nusitroš-kindama gasu. įsai ir kad visur bus pastatyti 
Dabar yra nuvežta pas grabo- prohibicijos agentai, 
rių A. Masalskj, 3307 Aubum 
Avė. Kada vyras parėjo iš 
darbo, jis rado savo moterį gu
linčią lovoje, su privesta dūde
le nuo gasinio pečiaus iki jos 
lovos.

Metai atgal mirė jos dukrelė, I vien už įėjimą 
7 metų amžiaus. Manoma, kad brangiai mokėti, 
ji iš tos priežasties neteko. |m>-; Visi dalyvavusieji turėjo 
to ligsvaros. —d. nnwišaino atsinešę su sąvim ir

j gėrė jį gana atvirai, tik kiek 
■atsargiau negu paprastai, nes 
'nelaikydavo bonkų ant stalo, 
bet tuojaus įsidėdavo kišeniun. 
Kiti, konservativiškesni, pava
karieniavo ir išsigėrė privati
niuose kambariuose _ hoteliuose 
ir į viešąją salę, kur jie turėjo 
rezervavę stalus, atėjo apie vi
durnaktį.

Nežiūrint visuotino šlapumo 
ir nežiūrint to, kad prohibici
jos agentai ištiktųjų veik visur 
buvo, nepadaryta nė vieno areš
to. Prohibicijos agentai sako, 
kad jie nė nepastebėję peržen
gimų prohibicijos , įstatymų! 
Mat jiems buvo įsakyta po žmo
nių kišenius nelandžioti, o 
stalų munšaino jie nematė, 
licija padarė keletą areštų, 
tai daugiausia už kėlimą

State Bank. 4701 
Avė., direktoriai 

šeri n inkams išmo- 
extra dividendu, 
bankas savo seri-

Depositors 
So. Ashland 
nutarė savo 
keti 2 nuos. 
taip kad tas 
ninkams už pereitus metus bus1 
išmokėjęs viso 10 nuos. dividen
dų. y

Be to nutarta ir banko darbi
ninkams duoti prie jų metinės 
algos 5 nuoš. priedo.

Banko kapitalas dabar siekia Į 
$350,000, o perviršio ir neišda
linto pelno yra $265,000.

Apipiešė McVickers 
teatrą

ant
Po- 
bet 
be-

Vienas plėšikas |>enktadienio tvarkęs.
Atėjus vidurnakčiui, kada di- 

Ižiausiu triukšmu pasitinkama 
Naujus Metus, daugelis šaudo 
ir iš revolverių, kad tik dau
giau triukšmo sukėlus. Taip be
raudant tapo pašauti astuoni 
žmonės. Evelyn Harris, 5 m., 
2316 So. Dearborn St., negras, 
jau pasimirė nuo žaizdos; kiti 
gi pašauti nepavojingai. Polici
ja stengiasi tokius šaudytojus 
areštuoti, bet visų jų sugaudy
ti nė negalinųi. Tečiaus keletas 
žmonių už šaudymą iš revolve
rių visgi tapo areštuota.

io. užpuolė McVickers teatrą,, 
vidurmiesty, kasierių ir atėmė 
iš jo $10,000. Kasteri us tuo 
laiku buvo kambary, antrame 
augšte, ir skaitė pinigus — lo 
vakaro pajamas. Kambary taip
jau buvo jo žmona ir ugltiasar- 
gis. Įėjęs plėšikas įsakė vi
siems iškelti rankas, o kasie
rius turėjo išimti iš seifo visus 
pinigus, sudėti į krepšį ir ati
duoti plėšikui. Po to plėšikas 
išėjo ir dingo einančioj iš teat
ro minioj.

KIM8ALL PIJANAI
Del tobulumo ’ savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir i muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jili gaidas teisingai >ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANŲ KRAUTUVES

1922-32 So. Halsted St 
4177-83 Archer Avė.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Mouzakiotis, kuris esą nesenai 
gavęs iš Konstantinopolio, per 
savo švogerį, net už $1,000,000 
narkotikų. Tų narkotikų dar 
nesurasta, bet valdžios agentai 
tikisi juos rasti, nes po'Mou- 
zakiotis namais rasta daugybę 
urvų, kurie dar tebėra neištirti. 
Tuose urvuose rasta ar ketur| 
munšaino vary tu vai, taipjau 
daug blekinių, kuriose buvo 
narkotikai.

Sakyti, kad Sarpalius yra 
sunkus I Požėlai, yru nelabai 
gudrus išsisukinėjimas. Yra 
juk žinoma, kad Požėla sveria 
dabar apie ISO svarų. Tad jis 
jau nėra iš tų lengvųjų. Žino-

Septyni žmonės užmuš
ti automobiliŲ

Chicagiečiai automobilistai 
pradėjo naujus metus užmuš
dami net septynius žmones. 
Trys jU užmušti tiesioginiai dėl 
automobilistų girtavimo, dviem 
automobiliams atsimušus į tele
grafo stulpus. Pernai automo
bilini užmušė' 78G žmones, daug’ 
daugiau negu 1924 rpetais. Iš
rodo, kad šiemet bus užmušta 
dar daugiau, negu pernai. Kaip 
šiemet, taip ir pernai per Nau
jus Metus buvo pradėta saugu
mo kampanija ir per pirmas 
tris dienas neužmušta nė vie
no žmogaus, šiemet gi su pirma 
diena užmušta 7 žmones. Iš už
muštųjų penki yra vyrai ir dvi 
moterys — trys pėstieji ir 
keturi automobilistai.

Prie St. Louis ir 47 gatvių 
automobilis paslido ir užgavo 
telegrafo stulpą. Mrs. Catheri- 
ne Mistika liko užmušta ant 
vietos, o jos sesuo Mrs. Akali- 
na Tisizwicz liko sunkiai sužei
sta. Pastarosios vyras, palikęs 
moteris prispaustas po automo
biliu, pabėgo ir slapstosi.

Pilnas linksmų, bet girtų 
žmonių automobilius įvažiavo į 
stulpą Bttrnhame. Du žmonės 
liko užmušti, abu veikiausiai 
irgi lenkai. Kiti gi visi pabėgo.

Neskaitant užmuštų, keli 
žmonės gal mirtinai sužeisti 
yra.

Walter Lippincott, 27 m., iš 
VVhiting, vedęs, kuris kaip spė
jama, palikęs pačią namie, bet 
pasiėmęs merginą, važiavo au
tomobiliu j Chicago pasitikti 
ten Naujus Metus. Bet Whįt
ingę ant automobilio užvažiavo 
traukinys ir Lippincott ir mer
gina tapo užmušti ant vietos. 
Mergina, tebėra neidentifikuota

ma, jeigu Požėla nenori ristis, 
tai niekas jį ngeali priversti, 
kad jis ristųsi su Sarpalium.

—R.

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Decker, 726 N. Dear- 
born St., 1 vai. naktį išėji) Se
ga 1 aptiekon prie Clark ir DiVi
sion gatvių ir nuėjęs prie tele
fono pradėjo kalbėtis. Atėjo 2 
vai. ir aptiekos klerkas aptieką 
uždarė ir išėjo namo. Decker 
gr pabaigė savo kalbą tik 2:30 
vai. ir radęs aptieką uždai'ytą 
pasišaukė policiją, bet ir toji 
negalėjo pririnkti rakto ir De- 

|cker turėjo sėdėti aptiekoj iki 
ryto, kada atėjo savininkas ją 
atidaryti. Pusantros valandos 
pasikalbėjimas buvęs su savo 
mergina.

Pagavo narkotiky 
pardavėjus

' \

Harrison policijos stoty sėdi 
graikas VV’illiam Mouzakiotis, 
5309 \V. Harrison St. Kitoj 'po
licijos stoty sėdi Dr. J alk Mc- 
ses. Abu jie įkaitinami kaipo 
narkotikų pardavėjai. Valdžia 

'mano, kati ji savo rankose da
bar turi labai stambias žuvis, 
netiek D r. Moses. kuris buvo 
tik smulkus pardavėjas, kiek

f SO VOU TO A,
\ SAOU). VAYT —
\kAOK^X OU UJVNVKA Uit

GOT tJGOUGA 
TO C\^\STK\(XS

tSY. YOUte-
A

MtmTtĮ

VAIlčIULIENĖ, 
Sakaitė 

motinėlė ir 
su šiuo pa- 

32 metų iim- 
31 d., 1925, 
•jo iš Katino 
apskr., Kan- 

parapijos, Videikių

ZUSANNA 
po tėvais

Musų mylima 
pati persiskyrė 
saulįu sulaukus 
žiaus, gruodžio 

•3 vai. ryte. Pi 
rėdybos, Telšuj 
taučių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 12 
metų. Paliko dideliame nu
liūdime vyra Ignacą, dvi (luk
teri: Stanislavą ir Rozaliją, 
motiną Anelę, tėvą Pranciš
ką. Lietuvoj seserį Moniką ir 
brolį Leoną. Kūnas pašarvo
tas randasi 11525 Prairie avė., 

.Boseland, III. Laidotuvės įvyks 
pirmadieny, sausio 1 d., 1926, 
8 vai. ryto iš namų j Visų 
šv. Parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionies- sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazi
miero kapines. Visus gimi
nėms, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai kviečiame daly
vauti.

Nuliūdę liekame

Vyras? dukterys 
ir tėvai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1711.

, ALEKSANDRAS GALKUS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Sausio 1 d., 1926 m. Turėjo 
amžiaus apie 40 metų, buvo ne
vedęs. Paliko didžiam nuliūdi
me draugus ir pažįstamus. Pra
gyveno Amerikoje apie 18 me
tų. Paėjo iš Rygos miesto. Lai
dotuvėm rūpinasi Petras Maii-

■ nuuskas.

Laidotuvės įvyks Sausio 4 d., 
1926 m. iš namų 908 W. 35th 
Place j Lietuvių Tautišką baž
nyčią apie 9 valandą, o iš ten 
j Tautiškas kapines.

Užkviečiame visus draugus 
ir pažįstamus .dalyvauti laido
tuvėse. Paliekam nuliūdę, ,

Malinauskiai
Laidotuvėm patarnaus grabo* 

rius A. Masalskis, Tel. Blvd. 
4139.

JONAS ŽILINSKAS
Musų mylimas vyras persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 43 metų amžiaus, Sausio 
mėn., 2 dieną 4 valandą ryte. 
Paėjo iš Ilakių parapijos, Aug- 
žilių kaimas. Amerikoje išgy
veno 22 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Mortą ir dukterį Aldo
ną. Kūnas pašarvotas randasi 
4020 N. Keystone Avė,

Laidotuves įvyks Utarnihkc, 
Sausio 5 <1., 1926. 9:30 iš ryto iš namų 402(1 N. Keystone 
Avė., o iš ten bus nulydėtas j 
Tautiškas kapinei.

Visus gimines, ifyhugus ir pa
žjstamus nudširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliui!^ ir pilni gilios 
vartos liekame,

Moteris ir Duktė.
Laidotuvėse patarnauja 

bonus A. Butkus, Tel. Canal 
3161.

siel-

gia-

Palengvins akių įtempimą, kuria 
jsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
7io. skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
teko trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
Iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. ►

1545 West 47th. Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų bo skausmo. 
Bridgc geriausio aukso. Su imiaų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite »avo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

* »

ANTANAS JUNČEVIClA
Musų mylimas vyras /r I 

velis persiskyrė su šiuo p 
šauliu sulaukęs 50 metų ai 
žiaus, gruodžio mėn. 30 
1925, 3:30 vai. vakare. Pa 
io iš Kauno rėd. / Papalč
kaimo, Krekenavos parapijos, 
Panevėžio tipskr. Amerikoje 
išgyveno' 20 m. Paliko dide
liame nubudime moterį Oną, 
po tėvais Dzvankaitė, sūnų 
Antaną, dvi (lukteri: Stanis
lavą ir Oną, ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 4344 
So. Hockweil St. Laidotuvės 
įvyks panedėly, sausio 4, 
1926 iš'namų 8 vai. bus atly- H 
dėtas į Neaklto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į švęn- 
to Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame daly valdi laidotuvėse.

Nuliūdę liekame v 
Moteris, vaikai 

ir giminės.
I

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Budrikis, telefonas 
Yards . 1711.

ji A ZIMIE R A S 1<ET ŪKAS
Musų mylimas vyras persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 33 metų amžiaus, Sausio 
mėn., 2 dieną, 8 valandą vaka
re. Paėjo iš Vatušių kaimo, Re- 
tavos valsčiaus. Amerikoje iš
gyveno' 12 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Stanislovą ir seną mo
tinėlę ir seserį Barborą Norei- 
kienę Amerikoj. Lietuvoj bro
liai:‘Jonas, Franciškus ir Pet
ras ir sesuo Emilija Lubienė. 
Kūnas pašarvotas randasi 3407 
So. Wallace Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Sausio 7 d., 8 valandą,, ryte iš 
namų 3407 So. Wallace St. į 
Šv. Jurgio bažnyčią o iš ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines. t

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
da^vauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos tinkame,

Moteris, Motina"' ir
Lctukij šeimyna.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zplp, Tel. Boulevard 
5203.

JONAS ASHMANAS

su šiuo pasauliu 
1926 m., iigonbu- 

tyje. Turėjo amžiaus apie 33 
metus. Palikę didžiam nuliūdi
me senus tėvelius Lietuvoje. 
Amerikoje paliko draugus An- 
tdną Sribalių ir Stanislovą Ži
lių. Paėjo iš Lietuvos, Kauno 
rėdybos,1 Tauragės apskričio 
Šilalės miestelio. Laidotuvėm 
rūpinasi Antanas ^ribulius ir 
Stanislovas žilius.

I I » i ! * ’ t f ’ ‘

Laidotuvės įvyks Sausio 6 d., 
1926 m. iš namų 4120 So. Ar- 
tesian Avė., apie 1 vai. j Tau
tiškas kapines. *

Užkviečiame visus 
ir pažįstamus dalyvauti 
tuvėse.

Paliekame nuliūdę,
A. Srihalius ir S.

Persiskyrė 
Sausio 1 d., 
tyje.

žilius

Laidotuvėm patarnaus 
borius A. Masalskis, Te1. 
4139.

gra- 
Blvd.

KAZIMIERA VOUSAITIS 1 /
Musų mylimas brolis per

siskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 37 metų amžiaus, .sau
sio 1, 1926, 16:40 vai. ryte, 
Paėjo iš Suvalkų rėd., Nau-

Griškabudžio 
kaimo. Aniepar. Varniškės 

rikėje išgyveno 16 metų. Pa
liko dideliame i...‘ 
broliu Antaną i 
ir —
tas 
St.

nuliūdime du 
ir Vincentą 

gimines,. Kūnas pašarvo- 
randasi 2337 S. Leavitt 
Laidotuvės įvyks utarnin- 
sausio 5, 1926, 8 vai. ry- 
iš namų į Aušros Vartų 

> bažnyčią, kurioj
to 
parapijos 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o ii L.. 
nulydėtas į Šv 
kapines.

Visus gimines, 
pažįstamus nuoširdžiai 
Čiame dalyvfflTti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame 
Brolis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikjs. Telefonas 
Yards 1711.

iš ten bus
Kazimiero

draugus ir 
kvie-

Julijona Balulioniene r •
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 31 d., 1925 m. 

Turėjo amžiaus apie 40 metų. Paliko didžiam nuliudime 
vyrą Antanų Balulionj, taip-pat paliko 1 seserę Eleną 
Shataitę .4 pusbrolius: Kazimierą, .Joną ir Petrą Shatus 

\ ir Joną Gedrailj ir 1 pusseserę Antaniną Sudeikienę, Ame
rikoje.) Lietuvoje paliko 2 įbrolius ir 1 seserę. Pragyveno 
Amerikoje apie 10 metų. Priklausė prie draugijos šv. 
Petronėlės. Paėjo iš Lietuvos, Kauno vedybos, Biržių Pa
svalio apskričio, Berčiūnų kaimas.

Laidotuvės įvyks Sausio 5 d., 1926 m., iš( namų 3212 
So. Lime. Street j Šv. Jurgio Bažnyčią apie 8 vai. iš ry
to. Po pamaldų j šv. Kazimiero Kapines.

Užkviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. Palieka nuliūdę,

• Vyras Antanas Balulioius ir visi giminės
Laidotuvėm patarnaus graborius Masalskis 

Tel. Blvd. 4189.

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel
tos. 

_nių ?
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čieltj akinių stiklų.

Gal būt, kad jums rėikia aki- 
Pasitarkite su manim iian-

DR. JOHN J 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 ’ 

Ant Piatt’s Aptiekos
Pastebėki t mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

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

E. J. McGuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 »* 
Englewood 4760

BBBNBBBHBBBMBBBBBBBl

Matai Kas Dedasi?

Gilt*
- - — -w - - - - _

• ’ x *

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
^RBRBBBBBBNHBBMBiaBR 
w www
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LIETUVA KRUTAMUOSE
PAVEIKSLUOSE

C. G. Lukšio imti ir ką tik 
iš Lietuvos parvesti nauji 

įdomus paveikslai
nepama- 
irta bus

rodomi sekančiose
Tautiečiai!

Atpikite pamatyti Lietuvą krutu
muose paveiksluose, kaip ji šiandien 
išrodo, kiek pažangos padarė per .7 
metus laisvo gyvenimo. Pamatykite 
jos miestus, kaimus, įstaigas, ker
mošius, kariuomenės iškilmės pami
nėjimą nepriklausomybės gegužio 15 
dieną. Iškilmės Vieluonoje L. L. K. 
(Gedimino mirčiai paminėti, žemaičių 
lugiaputę, Dzūkų žuvininkus ir įvai
rius kitus darbus. Atsilankymą Ang
lų karo laivų Klaipėdoje. Taip pat 
bus rodoma puiki komedija CHAR- 
LIE CHAPL1N in Easy Street, ku
ri prajuokin 
ir aiškins C. 
ir išleisi 
matymo 
tyti už 
galima

I QQtoIiII'<as‘ Beiškia, netiktai kad lei- kad biznieriai kasdie eitų prie
Liuli! V SU llfl lullllu vUi džia nariams, bet ir pats sy- komunijos,* bet neduotų |x> šim- 

kiu laužo draugijos konstituci- tinę? Klausimas yra, ką kuni- 
ją. O bet gi jis rengia protes-'gas gali padaryti su tais, kurie 
to mitingus prieš klerikalų vai- 'nė šimtinės neduoda, nė prie
1 V • V • w * • « . ? -

PRANEŠIMAI
EXTRA PRANEŠIMAS

ĮVAIRUS SKELBIMAI
* * — ** —1 —' *— * *" *** - *•- . —_—_r—į^—_i~i_—_i—i_r~[_r~u~i_l~u.~i_~u_i~į

PARDAVIMUI

Roseland
Sausio 3 d., Strumilo svetai

nėje. įvyko metinis susirinki
mas draugijos D. L. K. Vytau
to No. 2. šioj draugijoj pri
klauso lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, moka 35c. į mėne
sį ir gauna ligoje pašeipos $7 
į savaitę. Be to, yra įsteigtas
ir našlaičių skyrius, į kurį kiek
vienas narys moka po 50 c. į 
metus.
piami
gijos

seną ir jauną. Rodys 
G. Lukšis. Kam važiuot 

kelis šimtus dolerių dėl pa- 
Lietuvos, kad galima pama- 
35c ant vietos. Taipgi bus 
GAUTI NUSIPIRKTI PA- 
Ų IŠ SEKANČIŲ VIETŲ: 

Alytus, Anykščiai, Alvitas, Airioga- 
la, Birštonas, Babtai, Daugai, Dotna- 
va, Darsūniškis, Dainos Dienos, Grin- i 
kiškis, Garliava, Girkalnis, Čekiškis, Į 
Juroarkas, Joniškis Kauno, Kėdainių, 
Kretinga, Kuršėnų, Kartėnų, šv. 
Kuz. Vienuolyno, Klaipėdos, Kalva
rijos, Krosnos, Kelmės, Lazdijų, Luil- 
vinavo, Merkinės, Mariampolės, Me- 
žiškiii, Naumiesčio, šakių apskr., 
Naumiesčio, Tauragės apskr., Ne
makščių, Panevėžio, Prienų, Pašuš
vys. Palangos, Plungės, Paliūnė, Ra
guvos, Radviliškio, Raseinių, Raudė
nų, Šiaulių, Šiaulėnų, Seiriju, švent- 
ažerio, Skriaudžių, Skaudvilė, šila- 
va, Taujėnai, Tauragė, Telšių. Triš
kių, Tytavėnų, Ukmergės, Vilkaviš
kio, Virbalio, Veliones, Vilkijos, Va- , 
rėnos, Viduklės, Veiverių, Žeimių, 
Lietuvos vyriausybės, Lietuvos ka- ' 
riuomenėf

»lių.

Iš tų pinigų yra šel- 
našlaičiai mirusių drau- 

narių. Nors dabai tiniu 
laiku nesiranda tokių našlaičių, 
kuriems neatbūtinai turėtų bu
ti teikiama nuolatinė pašelpa, 
tai visi jie nebuvo užmiršti ir 
jiems yra nuperkama šiokia to
kia Kalėdų dovana, arba 
skiriama i>o $10. ar $15. 
gal konstituciją, draugijos 
riu sąžinė nėra varžoma. • v

na-

ši draugija turėtų užimti 
mą vietą šioje apielinkėje, 
kitos panašios draugijos čionai 
nėra.
tis yra
ninkus

nes

. džią už laužymą Lietuvos kon
stitucijos, pats skaito rezoliu
cijas, pasmerkiančias klerika
lus už tą patį, ką jis pats da
ro pašelpinėje draugijoje.

—Narys.

So. Eiiglewotitl
Gružus vakarėlis

komunijos neina?
Be kelinių nesušalo šaltame 

ore

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduodh vilnonios gijos įvai- 

riems nuliniams; kaina: 4 uncijų. m ^iujikuu piu 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonjos j nų> 52 fonografai 
skiautes vaikams, kaina nuo C" 
centą Iki $1.00. Marškonios 
jos, kainu 1000 jardų nuo 1 
3ac. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, .vakarais. Sekma
dieny] po pietų.

Krank Sclemonavičius 
504 \V. 33rd St. Prie Normai Avė.

DIDELIS BARGENAS GROJIKLIŲ 
PIANŲ IR FONOGRAFŲ

10 grojiklių pianų, 14 upright pia- 
.— i nų, a.ui, .3 vargonukai ir
65 | kiti muzikališki instrumentai paimti 

ios gi- mainais laike musų Kalėdinio išpar- 
iki įdavimo, bus išparduoti j keletą se- 

<i^c' •• ',nr\ tnvoras parsiduoda nuo kamų dienu labai pigiomis kainomis 
Į geriems ir atsakantiems darbinm- 
Į kams, tik po $1 įmokėti ir po $1 kas 
Į savaitė. Grojikliai pianai už $100.

šiuomi pranešam, kad Sima- 
no Daukanto Skolinimo ir Bu- 
davojimo Draugijos (Spulkos) 
metinis susirinkimas ir direkto
rių rinkimas bus laikomas pa
gedėlio vakare, sausio (Janua- 
ry) 4 dienų, 1926 m„ 7 valan
dą vakaro, M. Meldažio svetai
nėje, 2244 W. 23rd Place, Chi
cago, Illlinois.
Simano Daukanto Skolinimo

Budavojimo Draugija 
Krank Balchunas, 
Ben Kazanauskas, 

2221 W. 22nd

Per Kalė<his čia buvo didelis 
šaltis ir daug žmonių sušalo, 
bet atsirado vienas gudruolis, 
kuęs net be kelinių eidamas 
šalygatviu nesušalo. Jis prisi
gėręs užtektinai ėjo namo ir 
prie vienos krautuvės sustojęs 
manė, kad jau esąs savo miega- 
mąjaine kambary, tad 
vė kelines ir čeverykus 
gėsi gulti, bet paskui 

vadovaujant eiti tolinus, palikdamas
A. Gau- ir čeverykus. 
su pro-'pastebėjo ir parvedė jį namo, 
vaikučių bet kelinių nebesurado.

tu-
solo, džiusių keletas sušalo, bet mu- 

smui- Sų gražiosios lyties ypatų nė 
viena nesušalo, nors sijonus ne- 

kInu-1šioja trumpumo aukščiau kelių.
i gamta apdovanojo

26

ir
REIKIA DARBININKU

Upright pianai už $25. Phonografai 
už $10. Vargonukai už $20. Nieko 
nęrokuojame už pertaisymą, rolės, 
rekordus, benčius ir t. t. Mes apmo
kame už dastatymą.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2332 W. Madison St., Ist floor 
Chicago, 11).MOTERŲ

Bei kalinga 
namų darbo, 
vaikais. Dari,-o

rirm.
Rast. moteriškė pnel 

Gali buti ir su' 
visiškai mažai.1 

Kreipkitės tuojau. 2 lubos už-i 
pakalis. Vakarais -po 5 vai.

3511 So. Lo\ve Avė.

Subatos vakare, gruodžio
p. Klimavičiaus svetainėje, 

8130 Vincennes Avė. “Dailės 
Vaikų Choras”, ’ 
gabiam mūzikui p. C 
biui, turėjo vakarėlį 
gramu, kurį išpildė 
choro nariai. Programas 
piningas ir įvairus; buvo 
durtų, kvartetų,x griežė 
koiųis ir skambino pianu.

Programas patenkino 
sytojus, nes buvo 
priruoštas ir gabiai 
Dar reikia pastebėti, kad buvo 
daug deklemacijų, kurias sakė 
bernaičiai ir mergaitės, 
kuriu teko pastebėti gabią 
kkmatorę p-lę Urbaitę.

Paskui dar buvo šokiai; 
vienas dalykas girtinas,

d.
nusinio- 
ir ren- 
sumanė 
kelines 

Jojo pažįstami
Chicagos Lietuvių 

Bendrovės direktorių 
atstovų prięšmetinis 
atsibus sausio 4 d., 8 
Auditorium svet., 3131
St. Gerbiami direktoriai i 

malonėkite visi laiku 
turėsim daug svarbių 
aptarimo. —K. J.

Nors vyrų ir šiltai apsirė-

rūpestingai‘Gal jas 
išpildytas, karštėsniais jausmais.

šunų vagių šaika vagia šunis

vai
nes

Auditorium 
ir draugijų 
susirinkimas 
Vid. vji k a re, 

S. Halsted 
atsto- 

pribut i, 
reikalų 

Demereckis, 
Raštininkas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA parduoti naudingą štorą, 
j laikrodžių, akinių ir muzikališkų <la- 
! lykų, vieta išdirbta per 40 metų. 
, Ateikite pasikalbėti.

J. STANKIĘWICZ
509 N. Robey ir Grand Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, puiki vieta, lietuvio 
ir lenkų apgyventa. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4511 So. Hermitage Avė.

L. S. S. Vili Rajono konferencija 
Jvyks sekmadieny, sausio 10 d., 1926 
m., kaip 1 vai. po pietų, Naujienų 
name, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. Visi delegatai malonėsite atsilan
kyti pažymėtu laiku.

N. J. Mauricas,
Rajono Sekr.

REIKALINGAS pirmarankis į 
piekoris prie juodos duonos.

1208 E. 98rd Street

NAMAI-ŽEMEtiirp 
de-

Nevienam Naujienų skaityto
jui nųsiduos juokinga, kad pas 
mus vagia šunis, bet taip yra. 
Jie nevagia paprastų šunų, bet 
vagia geros veislės ir uždar
biauja. Dr. A. P. Gurskio pa
vogė net tris šunis per vieną 
meta ir kiekvienas šuo buvo 
vertas mažiausia po $5'L

— Pranašas.

Bet taip nėra. Priežas- 
la, kad papuola i pirmi- 
tokis žmogus,, kuris vi
ii raugi jos konstitucija 

nesiskaito ir nori vadovauti 
draugijoj taip, kaip jam vie
nam tinka, todėl tai ir sukelia 
daug ^ereikalingų ginčų, kas 
neina draugijai ant naudos. Pa
vyzdžiui, numiršta vienas 
gijos narys, numiršta 
draugijos narys, palieka 
mentus pagal reikalavimą 
gijos konstitucijos.
kas betgi trukdo, neišmoka jų
jų giminėms pomirtinių ir net 
patsai siūlosi eiti į teismą už 

'draugiją. Kada gi tuo pačiu 
laiku miršta ir kitas draugijos 
narys, kuris jokio testamento 
nepaliko, betgi nedaroma jokių 
kliūčių ir viskas išmokama iki 
cento. Delei vienos pomirtinės 
šaukiama per atvirutes extra 
susirinkimas, dėl kitos pomirti
nės bėga pas advokatą ir už
moka $5.00. 2 O jei advokatas 
butų paėmęs $25 arba ir dau
giau, kas turėtų užtai atsakyti, 
ir kas dabar atsakys už tuos 
$5?. Ir kas gali užtikrinti. 

.... .... x kad panašus atsitikimai dau-Bnone Iheatre. • , . .giau nebepasikartos, nes pirmi
ninkas konstitucijos visai ne
prisilaiko, ir nesupranta? Skirs- 
•nys 13, par. 3. aiškiai pasako, 
kad pirmininkas renkamas slap
tu balsavimu.

Viduklės, Veiverių, 
« vyriausybės, Lietuv 

ir daug visokių vaizde-

192(i m.
rodoma Sausio I 
parap. Svetainėj,

MELDAŽIO

Sausio 7 d. jl.l 
DITORHAM, 313: 
St.. Chicago, III.

parap.

Al Bl'KN

\VIS.

m.

1926 m.

1926 m.

1926 m.

kitas

drau-
Pii'niinin-

0 pirmininklts 
priima įnešimą ir leidžia bal
suoti narius, kad butų rankų

• pakėlimu renkamas pirrriinin-
Sausio 20 ir 21 d. 1926 m. 

Draugysčių svet. 98 ir Lincoln 
Avė., VVaukegan, UI.

Pradžia 7:30 vai.

rxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxr

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

New SuDscnlser

šis m 
širdies ir 
jus Nauj

Darykit tai ir Jus
Štai kiek 

kiekvieną atneštą ar atsiųsti 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų 75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

dar 
kad 

čia nepamirštama lietuviškų šo-

Be abejo yra garbė šios ko
lonijos lietuviams, turint savo 
tarpe lokį gabų mokyto jį p. C. 
A. Gaubj. - Buvęs.

Atsisveikinimo žodis Pranešimai

Battling Siki, 
Abisinijos, kuris gruodžio 14 d. 
lapo nužudytas New Yorke.

lusų prietelis dirba i 
r neša naujus skaityto 
j ienoms kasdieną.

kuponų gausit v*

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP <

Šviesos ir Uratų suvedimas. 
F ikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd SU Chicago
Phone Canal 2591

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Side, metinis susirin
kimas jvyks sausio 4 d., 1926 m. 8 v. 
vakare. Mikolo parapijos svet. 1644 
Wabansia Avė. Gerbiamieji kliubie- 
čiai, malonėkite pribūti ant laiko, 
nes tui ime svarbių reikalų. Valdyba.

PARSIDUODA bučernė iri 
grosernė, maišytų tautų apgy-1 
venta vieta.

Tel. Roosevelt 4425

ISRENDAVOJIMUI RAKANDAI

23 APARTMI 
genas, 
senumo 
inentai, 
vieloje, 
stoties, 
ši 9.200 
plrksite

TŲ namas, bar- 
ra sun parlorai, 2 metų 
22—3 ir 4 kambarių a|>art- 
lovos uždaromos, geroje 
\Voodlawn, netoli I. C. 
elevatorio ir gatvekarių, 
rendų; $23,001) cash jei 

šią savaitę.
Fairfax 5884.

RENDAI 3 ruimų fialas, $40 
rendos į mėnesį. Apšildomas 
garu. Kreipkitės

J. Welička
6559 S. ,Maple\vooH Avė.

'GROJIKUS pianas, Edison pho 
nografns, 
riešutinis 
kambario 
džiai, davenport stalas, 
mašina ir indai, pigiai, 9><12 kau-i 
rai $22, liampos $10.

4843 S. Michigan Avė. 
Kenwood 2514

iškimštas parloro setas, 
bedruimio ir valgomo 
setai, bufetas, veidro- 

siuvimui

MORTGECIAI-PASKOLOS

Pagyvenęs ištisus metus tarpe 
Amerikos lietuvių, šiandie grįž
damas savo numylėton Lietu
von, bei neturėdamas galimy-, 
bes asmeniškai kiekvienam iš 
savo draugų ir pažįstamų pa- 

į atsisveikinti, 
tarti keletą šir- 
savo draugams il
su kuriais pra- 
linksmų valandų, 

mano sielos

turiu garbės 
dingų žodžių 
pažįstamiems, 
leidau daug
kurios pasiliks 
gelmėse amžinai.

Reiškiu gilios pądėkos jiems 
už jų jautrumą, vaišingumą ir 
lietuvišką širdį 
na 
kui

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešame visiems Ray- 

mond J. Bischoff kreditoriams, ku
rie yra padavę skundą advokatams 
Felis J. Streyckman ir I). Francis 
Bustin, 160 N. La Šalie St., Room 
1138, kad jie gali atsiimti savo di
videndų čekius iUniversal 
Bank, 3252 So. Halsted St., 
ke, sausio 5, 1926 arba po 
nos. Būtinai turite atsinešti 
šytes.
Felix J. Streyckman ir D.

Pustin advokatai

RENDAI 5 ruimų fialas, pečiu
mi apšildomas. Ruimai nauji, dar 
negyventi. 6933 S. \Vashtenaw avė. 
Renda prieinama, šaukit *iavininką

D. Šidlauskas 
Tel. Boulevard 5012

AUTOMOBILIAI
Automobiliu Barbenai

tai

iki

ors labai liud 
yra, kad ir trumpam lai- 
apleisti Dėdės Šamo tėvy- 

bet kadangi taip yra lemta, 
pavelykit, jums, mano dran- 
ir pažįstamieji, pasakyti 
linksmutis pasimatymo.

Reikšdamas gilios pagarbos,
asilicku—R. Virkau.

Cicero Žinelės
Evoliucija ir revoliucija

W. J. 
su savo 

(dabar spe- 
pas Abrao- 

laikraščiai 
tai, tad ir

ir pa
lietu-

Kuomet p. J. T. Scopes pra
dėjo aiškinti mokiniams apie 
evoliuciją ir kuomet 
Bryan užprotestavo 
biblijos principais 
cializuojasi bibliją 
ma), ir kuomet 
daug garsino apie
musų vietiniai lietuviai susido
mėjo apie evoliuciją, nors 
pirmiau nežinojo ką tas žodis 
reiškia.
Vieną vakarą užėjau į lietuvi

šką valgyklą pavalgyti 
dau du besiginčijančius
vius. Išrodė, vienas komunis
tas, antras katalikas. Ginčas 
buvo arJe tai. kas pirma atsira
do — višta ar kiaušinis. Tai 
sako, evoliucijos ginčas. Ka
dangi diskusijos buvo karštos 
ir abudu susinervavo, tai grie- 
bė vienas už kalnieriaus, vė
liaus ųž plaukų ir pasidarė 
revoliucija. Valgyklos patar
nautojas perskyrė juos ir pata
rė vienam valgyti kiaušinius, o» 
kitam užsisakyti vištienos. 
Taip debatai ir užsibaigė.
Biznieriai aukoja po šimtinę 

bažnyčiai, bet neina prie 
\ kom linijos

Nepersenai vietinis kunigas 
pareiškė iš sakyklos, kad vieti
niai biznieriai aukoją po šimti
nę bažnyčios naudai, bet apgai
lestavo, kad neiną prie komuni
jos 
kad 
žin,

ir aukoją vien tik dėlto, 
savo biznį išgarsinti. Ka- 
ar butų kunigėliui geriau,

State 
utarnin- 
tos (lie
sa vo re-

Frandis

Liet. Teatr. Dr-stė šv. Martino 
rengia iškilmingų metinį Balių, Ne- 
delioj, Sausio 10 dienų, 1926 metų, 
Chicagos Lietuviu Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Pradžia 6:80 vai. vak. 
įžanga ypatai: vartams 75c, o mote
rims 50c su drabužių pasidėjimu. 
Taipogi bus priifnami nauji nariai j 
draugystę veltui, kurie išpildys apli
kacijas šiame vakare. Ir bus duoda
mos dovanos, tiems nariams, kurie 
neėmė pašalpos per 10 metų. Kvie
čiame atsilankyti skaitlingai ir pra
leisti laikų linksmai prie geros muzikos. (
Kviečia Komitetas ir visa Draugija

Lietuvių Skolinimo ir Budavojinio 
Draugystė, (Lithuanian Building & 
I/oan Ass’n), Cicero, Illinois.
Gerbiamas Dalininke: —

šiuomi esate kviečiamas dalyvauti 
ant metinio susirinkimo, kuris jvyks 
antradienj,’ Sausio (Jan.) 5-tą, 1926, 
Lietuvių Liuosybės Svetainėj, ant 
14-tos ir 49-to Court, Cicero, 111, Pra
džia 7:39 vai. vakare. Jūsų buvimas 
yra būtinai reikalingas, nes bus daug 
svarbių reikalų dėl apsvarstymo. Be 
to, bus valdybos rinkimas sekan
tiems metams.

Direktorių Valdyba

Roseland. — Sausio 5 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė. jvyks Liętuvių 
Improvement ir Benefit Kliubo mė
tinis susirinkimas. Jame bus meti
nis raportas iš nuveiktų darbų. Na
riams išduodama transportas, kurie 
Chieagoje gyvena. Kainuoja $1.00 
vieniems 'metams. Priduokite tikrus 
antrašus. Visi nariai atsilankykite. 
Už neatsilankymo bausmė vienas do
leris. — J. Tamašauskas, Sekr.

10727 So. Michigan Avė.

Bridgeport. — Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus metinis susirinkimas jvyks 
antradienj, Sausio 5 d., 1926 m., 7:30 
vai. vak., Liet. Auditorijos salėj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai esate 
kviečiami pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi atsi
veskite draugų dėl prisirašymo.
Kviečia A. Bugailiškis, Nut. Rašt.

Bridgeportas. — Bridgeporto Lie
tuvių Politikos ir Pašalpos Kliu- 
bas rengia metinį balių nedėlioj, 
sausio 24 d., ('hieagos Lietuvių 
Auditorium, 3135 S. Halsted St. 
Ant šio baliaus bus naujiems na
riams Įstojimas pykai. Gera proga 
pasinaudoti jauniems vyrams, t. y. 
įstoti j minėtą kliubą. Todėl pra
šau kitų organizacijų nerengti ant 
tos dienos panašių vakarų.

Komitetas.____ ,i

PARENDAVOJIMUI 6 kambarių 
Halas. Puikus dideli . kambariai, 
garu apšildomi, šilumos visada už
tektinai. Bemins lik $55 j mėnesį.

950 W. 33rd St. 
3rd floor.

Klauskit Mr. Bagdonas

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai vyrui ar že- 

notai porai garu apšildomas, 
šviesus, gera vieta gyvenimui.

3417 W. 64th PI., 1 lubos
Tel. Ilemlock 0542

Studebaker — Duplex — didelis, 
6-7 pasažierių, phaeton, važinėtas 
4,115 mylių, originaliai užbaigtas, 
kaip naujas, 5 balloon tajerai, natū
raliai mediniai ratai, bėgu kaip nau
jas, kaina $1,175, kainavo $2,069 4 
mėnesiai tam 'atgal. Naujo karo ga
rantija, išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741 Madisoh Street

Jewett Brogham, 5 pasažierių, ma
žinėtas 4,600 mylių, užbaigimas kaip 
naujas, pilnai prirengtas, 5 geri ta
jerai, tikras bargenas, $6^5, 
karo garantija, išmokėjimais 
mainymui.

Visuomet atdara.
1741 Madison Street

naujo 
arba

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Studebaker. special, 5-6 pasažie- 
rių, tjouririK 1925, išrodo visai kaip 
naujas, pilnai prirengtas, ducc#> už
baigimo, geriausias pirkinys mieste, 
$635, išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741 Madison Street

Cheyrolet coach, dideli tajerai, 
bumperiai, pilnai prirengtas, bakse- 
lis iš užpakalio, $275.

Visuomet atdara.
1741 Madison Street

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius MorgiČius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
A

VALENTINE 
DRESSMAKING 

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

Phone Secley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distanco handling. 

Turime ‘daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Td. res. Yds 2 <98— B'.vd. 7667 nffjce

Chevrolet Sedan 1924, važinėtas 
5,500 mylių, upholstered užbaigimo, 
labai geras motoras, 5 cord tajerai, 
bargenas $325, išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741 Madison Street

xxxrxxxxxzxnxxxxxxiixxxii

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

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

xxxxmĮiixmxxixmiin>
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PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield
z

Chevrolet Coupe, važinėtas 90 
nų, pilnai prirengtas, gerame padė
jime $235, išmokėjimais. Naujo karo 
garantija.

Visuomet atdara.
1741 Madison Street

Sedan. važinėtas 3,000

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir- popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Hslsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prea.

Už-

/

KAM KO REIKIA. Tyriausio bi-\ 
čių medaus. 5 svarų viedrukas 

'$1165, 2 veidrukai $3.30, 4 už $6.00. 
Krajavų dalgių farmierlams šienui 
pinuti po $5.00. Medžioklei šunų 
po $12.00 ir po $50.00, 300 visokių 
balandžių-karvelių nuo $2.50 iki 
$30.00 porai.

Atsakvmui įdėkit 2c. ženklą.
P. 1). ANDREKUS, 

PENTWATER, M1CH.

Roseland.—Sausio 4 (I. 7:30 v. v. 
K. Strumilo svet., 1583 E. 107 St. 
jvyks Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės metinis šėrininkų susirin
kimas. Jame bus metinis raportas. 
Bus svarstoma kaip sukelti kapitalą, 
kud pradėjus šįmet statyt namą. Visi > 
šėrininkai ir šėrininkės atsilankykite 
paskirtu laiku. 1

— J. Tamašauskas, sekr.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
čėrnių, Delikate- 
sen, Jtestauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So. State St.

Overland
mylių, d6cco užbaigimo, daug ekstra 
dalių, $885, išmokėjimais.

Visuomęt atdara.
1741 Madison Street

Ford Coupe 1925, išrodo kaip 
jas, yra daug ekstra dalių, pilnai 
prirengtus, $285, naujo karo garanti
ja, išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741 Madison Street

VYRAI # išmokit bafberystės, už
dirbsi! daug pinigų. Mes išmokin
siu) jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uždirbki! kol 
mokinsitės, Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo.

MOLER BARBER <,OLLEGE 
405 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių, 
rengę pradėti. J 
sistemą Ir asmeni

nau-

. Ford 4 durimis Sedan, važinėtas 
8,000 mylių, turi shock obsorber, 
bamperius, užrakinami ratai, heater- 
is, $300, išmokėjimais.

Visuomet atdara.
1741 Madison Street ,

Studebaker, lengvas, 6 brougham, 
kaip tik naujus, pilpąį prirengtas 
$685, išmokėjimais, naujo karo ga
rantija.

Visuomet atdara.
1741 Madison Street

PARDAVIMUI
PARSIDUODA cigarų, ciga- 

retų, kendžių ir soft drinks. 
Biznis gerai išdirbtas.

Pallaoc Smok e Shop 
1830 S. Halsted St.

|me- 
Ateikite pasi- 

Pagal musų naują 
. . "imą 

jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus. 
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