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Kasyklų kompanija prašo
kariuomenės

Susekta milžiniškas pini
gų dirbėjų sąmokslas

Klaniečių vadas pasmer 
kia Ku-klux-klaną

Vengrijoje susekta milžiniškas 
pinigų dirbėjų sąmokslas

Kompanija prašo kariuo
menės kasykloms ginti

Klaniečiy vadas pasmer 
kia Ku-klux-klaną

Nori pradėt kasyklas operuot su 
neunijistais darbininkais ir bijo 

“neramumų“

Organizaciją valdą degenera
tai; ji darantis pavojinga A- 
merikos žmonėms

EVANSVILLE, Ind., sausio 
5. Rose Coal kompanija krei
pėsi į adjutantą-generolą, Wil- 
liamą Kerschnerą, prašydama, 
kad jis atsiųstų valstijos ka
riuomenės būrį jos kasykloms 
Buckskine saugoti. Kompanija 
sakosi bijanti, kad kauntės še
rifas su savo žmonėmis neva
liosiąs “apsidirbti” su organi
zuotais angliakasiais, jeigu kil
tų “neramumai’.

Tos kompanijos kosyklos yra 
m unijines. Ji ruošias pradėti 
kasyki.ts operuoti vėl su pagal
ba neorganizuotų darbininkų, ir 
todėl laukia “neramumų”. Kai 
praeitą šeštadienį j kasyklas hu- 
vo atėję dirbti keletas “skobi. ”, 
apie keturi šimtai unijistų juos 
išvijo iš darbo.

Tyrinės kietosios anglies 
kompanijų pajamas

\VASHINGTONAS, sausio 5.
Senatas šiandie pareikalavo 

iš iždo departamento informaci
jų apie kietosios anglies kasyk
lų kompanijų pajamas ir paja
mų mokesnius, kaip tatai jų 
paduodama federalių mokesnių 
lakštuose.

Reikalavimas padaryta ei
nant senatoriaus La Follettc 
rezoliucija.

Vodevilis bažnyčioj
ERIE, Pa., sausio 5.—Pirmo: 

Baptistų bažnyčios pastorius 
Oliver Horsman, paskelbė savo 
parapii ječiams, kad nuo šio lai
ko sekmadieniais bažnyčioj bus, 
šalę pamaldų, dar ir vodevilio 
iktų.

AB NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

kai- 
žod- 
dau-

NEVY H XVEN, Conn., sausio 
Ku-klux-klano 

ta-

kad 
tik 
bet

Veni?»-ijoM vyriauBybč suėmė 
kclet*| tituluotų didikų, kuni- 

^aikfičiy, grafų etc.
BUDAPESIAS, Vengrija, 

sausio 5. Vengrijoj paga
liau tapo susektas milžiniškas 
netikrų pinigų dirbėjų sąmoks
las, ir jau kai kurie sąmoksH-' 
ninkai areštuota.

Įdomiausia tai. kad sąmoks
lininkai pinigų dirbėjai taj vis 
ne šiaip koki paprasti žmonės, 
bet tituluoti didikai kuni
gaikščiai,, grafai, baronai. Tie 
pinigų dirbėjai jau yra pridirbę 
ir paskleidę daug milionų netik
rų bangotų, po 1,000 frankų, 
ir jie planavę paskleisti jų su
moj 30,000,000,000 (30 miliar- 
dų) frankų.

Tarp Vengrijos vyriausybės 
jau areštuotų \ sąmokslininkų 
yra kunigaikštis Ludvikas 
Windisch-G’raetz; grafas Szme- 
resani, galingas politinis lyde
ris; baronas Sigismundas Per- 
renyi, buvęs vidaus reikalų mi
nisteris ir labai artimas buv. 
premjero, grafo Tiszos, drau
gas. Sąmokslan priklausęs ir 
Budapešto policijos prefektus 
Nadossy, kurs tečiau prieš are
štą suskubęs pasislėpti.

5. — Vietos 
skyrius, turėjęs 600 narių, 
po likviduotas. Likvidavo -jį to 
skyriaus viršila. Arthuras 
Mann.

Mann paskelbė spaudoj. 
Ku-klux-klanas patapęs ne 
ne amerikinė organizacija.,
anti-amerikinė, ir kad nė vienas 
save gerbiąs amerikietis nebe
galįs daugiau tai organizacijai 
pfi įklausyti. Ku-klux-kl<i.nas 
nebesąs niekas daugiau, kaip ’ 
godumo organizacija. Ji datai , 
esanti degeneratų, išsigir/.ėl.ų I 
rankose, ir jų autokratingai j
valdoma darantis pavojinga A- skaityt savo nuostolius, 
merikos žmonėms.

Milžiniški potv-niy nuo 
stoliai Belgijoj

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

[Pacific and Atlantic Photo]
Jimmy Walker (po kairei) naujasis New Yorko majoras 

sveikina George V. McLo'ughlin, kurį jis paskyrė Ncw Yorko 
policijos komisionierium. v 

*■

Šnipo provokatoriaus {Ukrainos “čeką” susekus 
Kroto byla Maskvoj monarkisty sąmoksląKroto byla Maskvoj

Klaipėdos bedarbiai > EXTRA
745 įregistruotų bedarbių. Pie

vų sausinimas ir kito darbo 
teikimas.
KLAIPĖDA, 7. XII. [Elta]. 

— Dabartiniu metu Klaipėdoj 
įregistruota 745 bedarbiai. Jų 
tarpe yra ir tokių, kurie turi 
šiokį tokį pragyvenimo šaltinį, 
taigi tikrų bedarbių skaičius 
yra kur kas mažesnis. Pasku
tinėmis dienomis tie bedarbiai 
tarėsi su vielos valdžia ir savi
valdybių organais dėl jų šelpi
mo. Vietos administracija rado 
galimybės duoti jiems darbo 
prie Appelhageno dirbtuvių, 
Tenės ir Minijos pievas sausin
ti ir kitur, iš viso penkiems 
šimtams darbininkų.

Tačiau kai kurie darbininkui 
labiau suinteresuoti gauti pa
šalpą, negu darbą.

Pereitą šeštadienį bėdai bių 
būrys nuėję j Smeltę bandė te
nykščių dirbtuvių darbininkus 
sukurstyti streikui, tačiau ši 
pastanga nepavyko. Gruodžio 
7 d. bedarbiai gimnastikos sa
lėj norėjo daryti susirinkimą, 
kuriam tačiau savininkai salės 
nedavė. Darbininkai išsiskirstė, 
nutarę dirbti jiems teikiamą 
darbą. A

Lietuvos Ministeris
Washinjgtone —

“ ‘Vamp’ l)river”
• > *
\VASi IINGTONAS, Sausio 5. 

— Lietuvos Ministeris Jungti
nėms Valstijoms, p. Kazys Bi
zauskas. tai vienas užsienių 
diplomatų, kur pastaruoju lai
ku irgi įsipainiojo į Washing- 
tono tragiko painiavas. Bet va
duodamasis tarptautinėmis dij>- 

ilomatinės neliečiamybės teisė
mis jis, tikriausiai, išsipainios 
sveikas.

D r. Everett M. Ellison skun
džia Lietuvos Ministerį, kad 
jis esąs “hit-and-run” automo
bilistas: gruodžio 7 dienų p. 
Kazys Bizauskas savo autu 
trenkęs į jo autą, ir po kolizi
jos, nesustodamas, pabėgęs. 
Ur. Ellison kreipėsi dėl to po- 
neįjon, bet |x>liciją atsisakė ką 
nors daryti, kadangi, girdi, dip
lomatiniai dalykai neįeiną į jos 
kompetenciją. Tada daktaras 
savo bylą pristatė valstybės 
departamentui.

Kolizijoj niekas nebuvo už
gautas. Lietuvos ministeris dei 
to atsitikimo neprisiima sau 
jokios kaltės.

Byla dėl nužudymo 
dviejų čigonų 

Rusijoj

MASKVA, sausio 4. — Mas- ’ • r
k vos apygardos teisme pasibai
gė indomi rusų kaimiečių byla.

Praeitą vasarą Puškino kai
me, dvidešimt myiht"nuo Mas
kvos, kaimiečiai baisiai sumu
šė, o paskui gyvus sudegino du 
čigonu, jtartu dėl vogimo arte
lių. Norėdami būt “sąžinin
gi”, nužudytų čigonų drapanas 
kaimiečiai atidavė beturčiais 
oašlaičiams.

Tieson buvo dėl to patrao ta 
aštuoniolika kaimiečių. Apy
gardos teismas dabar visus kal
tinamuosius nuteisė kiekvieną 
dvejiems metąms pataisos kalė- • •_ I • tjimo.

Prokuroras Krilenko, nepa
tenkintas, kad apygardos teis
mas paskyrė tokią lengvą baus
mę nusikaltėliams, apeliavo į 
aukščiausį teismą.

Smelčnske andais buvo vie
nas teisėjas pasmerktas dešim
čiai metų kalėjimo už ėmimą 
kyšių. Jis apeliavo į aukščiausį 
teismą, tuo rezultatu, kad tasis 
dešimties metų kalėjimo baus
mę pakeitė mirties bausme, ii 
teisėjas buvo sušaudytas.

Angly kalba editorialai 
vokiečiu dienrašty

ST, PAUL, Minn., sausio 4.
Vietos vokiečių dienraštis, 

Taegliche Volkszeitung, savo 
šeštadienio leidiniuose ėmė 
spausdinti anglų kalba editoria- 
lus, kurie per savaitę buvo de
dami vokiečių kalba. Redakcija 
aiškina, kad tatai daranti tuo 
tikslu, idant amerikiečiai, ne
moką svetimų kalbų, paliautų 
įtarinėję vokiečių ir, aplamai, 
svetimkalbių spaudą dėl jos ne
va anti-amerikiško nusistaty
mo. .

14 dienu užgriautus ka
syklose gyvulius 

rado gyvus
WHEELING, \V. Va., sausio 

5. Iš Wedd anglies kasyklų 
Shadyside, Ohio, kurjose gruo
džiu 22 dieną kilusiame gaisre 
žuvo devyni darbininkai, vakar 
išimta dar gyvus du arkliu ir 
vieną mulą. Darbininkai, kurie 
dabar tas kasyklas valo nuo 
griuvėsių, rado gyvulius atski
ruos-: urvuose, įkurių , išėjimai 
buvo anglie^ ir sukritusių rąs
tų užberti.

Sąmokslininkui palaikę ryšių 
su buvusio caro dėde; keletas 

•jų esą suimta

sausio Išdavęs caro ^ochrankai” daug 
dabar revoliucininkųl buvo paskui 
kurių komunistų .veikėjus 

j’ai užpludusi tvanų ne
praeis dar ne viena' x MASKVA, sausio 5. — Va

kar čia prasidėjo byla paskel
busio šnipo provokatoriaus, Do- 
vido Solomonevičo Kroto.

1903 metais rot buvo įsto
jęs į žydų socialistų organizaci
ją “Bunda“, o truputį vėliau 
į Rusų socialdemokratų parti
ją. 1908 metais Kyot buvo ke
letą kartų areštuotas. Paskutinį 
karią jis buvo suimtas 1911 
metais, kaipo socialdemokratų

Lenkija turi pusę miliono
hDlIorhiil i Sibirą, kame jis susipažino
UUUfllUlŲ su daug- kitų iššiųstų levcliuci-

ninkų. 1915 metais jis patapo 
“ochrankos” caro slaptosios • 
policijos — agentas,

daugybę revoliuci
ni ištisas jų orga-

BRIUSELIS, Belgiją, 
— Belgija pradėjo

Raudonasis Kryžius peni 
streikininku vaikus

padarė
laimė.
diena, ligi bus kiek tikriau su
žinota visa pragaištis, šiuo gi 
tarpu tik aplamai sprendžiama, 
kad padaryta žala sieks dau-

:R.iau kaip 1OO milionų
((4>/2 miliono dolerių).

Kiek iki šiol žinoma.

f rankų
SCRANTON, Pa., sausio 5. 

Tuo tarpu kai kietosios anglies 
kasyklų savininkai ir i 
kasių atstovai derasi ] 
Yorke dėl naujo kontrakto ir liestų Vietų gauta žinios, 
streiko baigimo, daugelis ang- j 
liakasių šeimynų vargsta dide- Į 
lį vargą. Tokioms šeimynoms 
dabar atėjo pagalbon Ameri
kos Raudonasis Kryžius, bent 
jų alkanus vaikučius papenėti. 
Scrantono viešose 
Raudonojo Kryžiaus 
atidarė valgyklėles, 
streikuojančių angliakasių vai- 

maitinami — duona ir sriu- 
Vaikai busią valgidinami 

pasibaigsiąs st. c ’. ♦ s.

potvi- 
anglia- niuose dvylika žmonių žuvo, 

Nėvv bet dar ne iš visų potvinio pa-

ir atiduoti

pAsak “če- 
korespon- 

kniaziu

kų 
ba. 
iki

mokyklų k 
skyrius 

kur 50t

Pasirinko ne Varšuvą 
bet Kauną su Ryga

VARŠUVA, sausio 5. — Pa
lyginant su kitais kraštais, Len
kija turi daugiausiai bedarbių. 
Nepilnais skaitmenimis Lenki
joj dabar yra daugiau kaip 
pusė miliono žmonių be darbo. 
Valsty’ °i, turinčiai 27 milio- 
nus gyventojų, toks bedarbių 
skaidrus yra begalo didelis.

revoliucijos, K.rot

MASKVA, gruod. 14. [Elta]. 
— Spaudos žiniomis tarptauti
nėj geležinkelių konferencijoj 
tiesioginiam susisiekimui tarp 
vakarų Europos ir tolimųjų ry
tų įvesti vyriausia susisiekimo 
kryptis nustatyta per Rygą ir 
Kauną.

Lietuvos atstovas inž. Liand- 
sbergis oficialiai pranešė, kad 
Lietuvos ribose muitų ir pasų 
formalumai dabar jau atlieka
mi pačiam traukiny ir kad 
ateity numatoma įvesti tokia 
tvarka, kuria tranzitiniai kelei
viai per Lietuvą galės gauti pa
sų vizas Maskvos, Rygos ir 
Berlino stotyse, kreipdamiesi į 
oficiąlinį Lietuvos atstovą.

50,000 litu vagystė

KAUNAS. Naktį iš gruo
džio 8 į 9 dieną piktadariai Api
plėšė p. Vaitkevičiaus komiso 
sandėlį, Laisvės Al. 58. Išvog
ta brilianto ir aukso 
apie 50,000 litų vertės.

daiktų

Saunas išsipildė; 
bažnyčia sudegė

toks išdavė 
ninku, ir d* 
nizacijas.

Po spalių
kurį laiką buvo vadas carinin- 
kų bandos ir papildė daug pie
šimų. Bolševikaims įsigalėjus, 
Krot sugebėjo įstoti į komunis
tų partiją ir užimti dagi atsa- 
komdngas vietas. Vėliaus bet
gi buvo iš komunistų partijos 
išmestas už vagystes. Krot at
vyko j Maskvą ir apeliavo, kad 
jis vėl butų priimtas partijom
Bet čia jis buvo pažintas, kaipo nizacijų įvairiuose 
buvęs caro šnipas provokato-

MA'SKVA, sausio 5. — Uk
rainos politinės policijos virši
ninko Balickio pranešimu, Uk
rainoj, Krime ir Baltgudijoj 
esąs susektas monarkistų Są
mokslas; kai kurie , sąmoksli
ninkai esą sugauti 
teismui.

Sąmokslininkai, 
kos” vado, palaikę
denciją su didžiuoju 
Nikafloju Nikolajeviču, buvusio 
caro Nikolajo dėde, per gene
rolą Gueroitą Buchareste, ii 
gen. Leontovičą, Kišeneve. Abu 
tuodu generolu esą Rumanijos 
slaptosios policijos tarnautojai.

Nors sąmokslininkai nepada- 
ir kaipo rę dar jokio atviro žingsnio 

prieš sovietų valdžią, bet jų 
veikimo progi’ame buvę: sprog
dinti t r: ikinius, kuriais keliau
ją sovietų valdininkai, žudyti 
svetimšalius, atvykstančius Ru
sijon su vizitais, ir koncesinin- 
kus, idant tuo budu diskredita
vus sovietų valdžią. Suimta ko* 
respondencija rodanti, kad bu
vę plačiai renkami pinigai Eu
ropoj ir Jungtinėse Valstijose. 
X Vienas popas., kurs slapta 
gabendavęs laiškus su aprašy
mais įkurtų monaiikištų orga

Rusijos 
miestuose, buvęs perėjęs Rusi
jos sieną septyniolika kartų.

MILWAUKEE, Wis„ sausio 
4. New Goeln miestely anks
ti šį rytą sudegė katalikų šv. 
Stepono bažnyčia. Nuostoliai 
siekia 75,000 dolerių.

Praeitą naktį bažnyčios klc- rius. ir areštuotas, 
bonas, kun. Oberle, du kartu’ Teisme liudininkais prieš 
sapnavęs, kad bažnyčia degan- dabar stos 
ti, ir abudu kartu, pabudęs, jis munistų. 
ėjęs žiūrėti, bet įstikinęs, kad__ _ __
bažnyčia ramiai stovi, 
lovon. Kai/ rytmetį jis 
pažadintas, bažnyčia jau 
visa liepsnoj.

.H
daug įžymių ko-

Meksikoj rado užmuš
tą amerikietįi

buvus

Kolera Filipinuose 
9 žmones mirė

5.

EL PASO, Tc.xas, sausio 5.
; Vienoj dauboj, Meksikos pusėj.
■ apie penkiasdešimt mylių į pie- 
i tus nuo Golumbus, N. M., rado 

Cbicagai ir apielinkei oficia-; nžmuštą amerikietį, ^Var Pi
lis pro biuras šiai dienai pra- korporaci jos narį, George 
našauja:

MANILA, Filipinai, sausio 
—- Mondoro saloj ėmė siausti 
kolera. Per paskutines dvide- { vėjas, 
šimt keturias valandas devyni 
žmonės mirė ir dvyliką naujų 
susirgimų įregistruota. Iš 
nilos pasiųsta 
vaistais

gydytojai 
nuo koleros.

Ma
su

Delkinsą. Manoma, kad jis bu
vo iudijonų užmuštas. Dulkins 

Aplamai gražu; truputį šaL buvo nuvykęs Meksikon galvi- 
čiau; stiprokas vasaros vakarų jų pirkti.

Vakar temperatūra 
kai siekė 39° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 4:88 valandą.

LJSABONAS, Portugalija,
sauiso 5. Portugalijos Banko 
Oporlo skyriaus direktoriuj

7:18, lei-'tapo areštuotas, kaipo vienas 
| banknotų skandalo dalyvių.

vidutiniš
ki

I I I .................... ■■■ ——— ,

Garantija 
Greitumas 
Pigumas

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

- ' ---------- .y



NAUJIENOS, Chicago, III.

šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLĘ KAY

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

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind
/ ' f

Prakalbos ir mitingas.

Virimo Receptai
Salotos dalinasi į dvi rųši; žalios 

otos skaitosi pa- 
ce-

Sa lotos dalinasi i 
ir virtęs, žalios sal

* čios salotos, ridikučiai, agurkai, 
lenai ir kt. Kiaušiniai, paukštiena, 
virtos daržovės ir kt. skaitosi virtos 
salotos. Salotas gydytojai skaito ne 
tik maistingu, bet ir labai sveiku val
giu. Daugumai žmonių salotos reiš
kia tik padėjimą kelių lapų ir toma- 
Čių ant torielie ir užpylimą kokios 
košelės. Bet salotas galima prireng
ti daugeliu būdų. Apačioj telpa recep-

* tas kaip galima padaryt skanų 
i gražų valgį.

PRIKIMŠTOS TOMATĖS 
puodukas evaporated pieno 
šaukštai sviesto 
šaukštai miltų 
tomatės 
žalias pipiras, smulkiai kapotas 
mažas svogūnas, smulkiai kapo

tas 
šaukštuko druskos

< žiupsnis paprikos
*4 puoduko karšto vandens
Perpjauk tomates pusiau, skersai.

* Sudėk Į kepamą blekinę ir padengk 
kapotas svogūnas ir pipirais. Ap- 
dėliok du šaukštų sviesto po biskį 
ant kožnos. Dad|k vandenį ir kepk 
iki tomatės suminkštės. Padėk jas 
ant lėkštės ir padaryk sekantį sosą: 
Šutai pyk likusį sviestą skarvadoje. 
įmaišyk miltus ir supilk skystimų 
nuo keptų tomačių, taipgi pieną, <la- 
dėk druskos jei reikia. Virk jį iki su- 
tirštės, tada pilk ant tomačių.

Virtuvės Reikaluose

Jeigu jūsų vaikai nemėgsta papra
sto nieno duok jį jiems formoj pieno 
mišinio, kiaušinienių, košelių, etc.

Išaliejuok kepamas lėkštes su aly
vų aliejum ir išbarstyk miltais. Drus
ka svieste svyla greitai ir priduoda 
stiprų, nemalonų skonį pyragų apa
čioms.

Sūdytai žuviai gauti tinkamų sko
nį reikia mirkyt 24 valandas pirm 
kepimo ar virimo.

Mayonnaise yra 
gardesnė -kuomet 
alyvų aliejaus.

Niekad nrkapok 
salotas kapojamam 
(lok aštrų peilį ir 
kalingą didumą.

Niekad nepilk vandens ant degan
čių taukų. Miltai arba pieskos užr 
muš liepsnas, ačba skarmalas užmes
tas ant liepsnų užgesins ar sumažins 
ugnį iki kuo kitu pasigelbėsi.

ir
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1
1

maistingesnė ir 
padaryta iš tyro

celerių dedamų j 
bliudelyje — nau- 
supjaustyk j rei-

Naminiai Paaigelbėjimai
Valant tamsių sieninę pd^ięių 

pečiaus naudok krakmolų sušlapsią 
vandenyje iki tirštos košes ant fla- 
nelio’ir paskui nutrink su šepečiu ka
da visiškai išdžius.•

Pigus švaksai yra prasta ekonomi
ja, nes actai juose Atbukins medžio 
maliavas ir pasirodys kenksmingi.

Jeigu jūsų patiesalai riečiasi ap- 
veiskit juos augfttieninkus ir sumir- 
kykit kraštus su vandeniu. Tas su
kietins, kraštus ir jie nesilenks.

Paslaptis nuėmimo taukų nuo šil
ko, kad neliktų plėtmo arba raukšlių, 
yra trinant Fronch kreidų iš kito šo
no audeklo. Padėk paskui ant kele
to valandų, tada nubrauk kreidą' ir 
užtrink x-el jei reikia. Milteliai su
geria taukus.

Grožės Patarimai
Ekspertai skelbia jojf geras veido ' 

pauderis yra nekenksmingas. Veido 
pauderj reikia naudoti, bet neperdaug, 
nes perviršis užkemša odos skylutes. 
Lliiks nuo laiko patartina užtrinti 
cold cream ant odos pirm dėjimo paū- 
dciio. Reik atsargiai pasirinkti pau- 
deų veidui nes pigus pauderis turi 
srvyje kenksmingus chemikalus. jPlrk 
tokj veido pauderj kurį išdirba geros j 
ir pasitik ėtinos įstaigos, kurios duoda ' 
garantijas savo prekių. Veido pau
deris gali būti geriausis, bet jeigu 
naudojant pigų prastai padarytą už- 
dulkintoją, juo ne tik aikvosit paude- 

*rį, bet negausit ir gero efekto. Krau
tuvėse yra daugybės pauderio dulkin
tojų (puffs) nebrangių ir sanitariš
kai padarytų.

Ypatiška Sveikata
Alyvų medžiui auga Pietinėj dalyj 

E tu opos ir šiaurinėj dalyj Afrikos. 
Jie auginama Francijoj ir Italijoj. 
IŠdirbimas Alyvų Aliejaus yra tiktai 
paprastas procesas ištraukimo alie
jaus iš vaisių kurie ant alyvų medžių 
auga. Alyvų Alięjus yra naudingas 
kaipo vidurių liusuotojas ir antisep
tikas. Jis gera imti j vidurius nes 
pagelbsti subudavoti sistemą. Jis ge
ra naudoti ant nudegimų ir visokių 
vabalų įkandimo. Šiandien, 
gauti visokių rųšių sveikatos produk
tų, kiniuose yra alyvų aliejaus; kaip 
tai, muilai, shampoos, tonikai ir sa
lotų aliejai. Tas parodo kad alyvų 
aliejus yra svarbus dalykas kiekvie
name reikale. Jus turėtumėt laikyt 
banką ir- dėžę jo virtuvėj staigiam 
reikalui.

virš

galima

Mes Rekomenduojame
Kuomet jums reikia pieno darymui 

pudingų, zupių, pyragaičių ir tt. bū
tinai aaudokit Bordens Evaporated

SiekančiuH Produktus:
pieną, kadangi jis yra geriausias pa
vaduotojas reguliariam pienui ir Sme
tonai.

Liet. Pasilinksminimo l>rau- »
giškas Kliubas surengė prakal
bas gruodžio 13 d., T. Ivanąvo 
svetainėje. Kaip visada, taip 
ir šį kartą aš neapleidžiat! pra
kalbų. Prakalbas aš visada 
lankau, kas jas nerengia. Ap
garsinimuose buvo paskelbta, 
kad bus du kalbėtojai iš Chica- 
gos, abu daktarai, l)r. Naikelis 
ir den Vistas Kasputis. Kaip 
2:30 po pietų prakalbų vedėjas 
p. Rcmeikis atsistojo ir papra
šo už kalbėtoją vietinį p. B. 
Yasulį. Yasulis pasakė keletą 
įžanginių žodžių, pritaikinda
mas prie dabartinio gyvenimo. 
Gerokai užvažiavo kunigui už 
niekinimą kliubiečių ir pažan
giųjų lietuvių, kurie ne pasi
duoda jam taip lengvai išlaido
ti.

I Antrą pasistatė l)r. Naikelį. 
l)r. Naikelis kalbėjo apie 45 mi
nutes. Kalbėjo iš Lietuvos is
torijos, apie senovės lietuvių 
jyapročius, apie Vytautą ir ki
tus garbingus Lietuvos kuni
gaikščius. Pasakė, kad seno* 

įves kunigaikščiai negarbino to
kio Dievo, kokį mes dabar gar
binam ir todėl lietuviai buvo 
stipriausia tauta Europoje. A- 
belnai, kalbėjo neblogai.

Trečias kalbėtojas buvo i)r. 
Kasputis. Aš l)r. Kasputį pir
mą kaitą girdėjau kalbant. 
Nors esu buvęs daugely prakal
bų, bet l)r. Kaspučio nesu ma
tęs, kacį kur kalbėtų, ar jo nie
kas nekviečia, ar jis pats neina 
niekur, i bet butų geriau pada
ręs, kad ir pas mus nebūtų at
važiavęs. Viena, kad jis yra 
prastas kalbėtojas, antra, kad 
labai prastai vartoja lietuvių 
kalbą ir iš kalbos neišrodo, kad 
jis butų lietuvis. Bei šaukti 
ir lermą kelti Jis gefrai moka, 
bet ką rimto pasakyti negali ir 
niekas negalėjo suprasti ką jis 
norėjo pasakyti ir šioj prakal
boj. Girė ir peikė katalikus, 

tai 
kur 
nie-

bandys išdirbti planus kaip, 
kur ir kokiomis sąlygomis turi 
būt įsteigta kliubauzė. Pa
lauksime, pamatysime, kas bus 
toliau, i

Po visų kliubo reikalų priėjo 
linkiniai valdybos sekantiems 
m r tams. Reikia pasakyt, kad 
turbul dar uiekąd nėra buvę 
tokio susirėmimo, kai p šį kar
tą. Mat praėjusiais melais bu

vo dideliausias neramumas dėl 
valdybos, o daugiausia dėl pir
mininko. Kiek tik kandidatų 
buvo, už visus ėjo atkakli agita
cija. Nekurie sako, kad kliu- 
bc esančios dvi “partijos”, nors 
kliube jokios. partijos nėra. 
Valdyba buvo išrinkta' sekanti: 
pirm. Pranas Remeikis, vice- 
pirm, P. Puirius, ' nut. rast. 
Adolpas Malulevič, kasierius P.

S. Rindokas, turto raet. Pranas 
Raižys, kasos globėjai; Antanas 
Endriekus ir Petras Barzdys, 
in^rjalkos Motiejus ĮOrungi- 
įas ir St. Bartkus. Kaip pasi
rodo, valdyboj yra didelių per
mainų. Matysime kaip seksis 
sutarti valdybai su nariais at
einančiais metais. Tikiuos, kad 
bus daug raminus negu perei
tais m; tais. Kliubietis.

KEPTA MĖLYNA 
ŽUVIS

Trečiadienis, 1^2?

Oulbranaon Trado Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, ;

3343 So. Halsted St

Bandyk Borden’s Evaporated 
Pieną Sekančiam Savo 
Receptui Kuris Reikalauja 

Pieno ar Grietinės
Kiekviena šeimininke žino pieno vertę virime aiba 
kepime namie. Bet, yra skirtingu rųšių pieno kaip 
yra skirtingų t ųšių kiaušinių ir sūrių. , Taipgi, nėra 
kito tokio pieno kaip Borden’s Evaporated Pienas, 
kadangi Jis yra visiškai tyras) šviežias pienas su pa, 
likta jame Smetona. Jis būna geras Ilgai ir neapri
botai neatidengtoj dėžėj. Jis nekainuoja daugiau 
negu kiti.

Dabar, persi tikrink pati. Sekantį sykį kai jums 
reiks pieno pirkit dėžę Bordeii’s( Evaporated Pieno 
pas savo groserninką. Padaryk savo mėgiamą valgj 
su juo. Mes esam tikri jog sutiksit su mumis, jog 
nėra kito tokio 
Pienas.

pieno kaip Bordcn’s Evaporated

% puoduko Bordens Evaporated 
Pieno atmiešto au % puoudko 
vandana.

Vidutinio didumo mėlyna žu
vį*.

1 maža* cibulis, nupiauatytaa.
J iitalavaa Aaukėtan petruHkŲ, ■ * 

aumaiiytų au M, bubkinių lapų.

1 lemenąs, supjaustytas. \
Druskos ir p’pirų.
TeJH fs duonos trupinių, hu- 

maižytv su čiobreliu, druska, pi
pirais, (šiurpintu sviestu ir su
drėkinta su biskiu Evaporated 
Pienu. Nuvalykit ir išdžiovin- 
kit žuv|, apibarstyki! ič. vidaus 
Ir lauko su druska ir p'plrais, 
prlkinišklt su teŽla. išvolioki! 
gerai i miltus. Padėkit ant 
keptuvo, apibarstykit au cibu- 
Mas ir Petraškomis, (pilkit pie
no | keptuvų, dudėkit babkinių 
lapų Ir kopkit pečiuje, kol žu
vis paruduos. Paduokit ant 
stalo su sumaltomis petruško- 
mia ir supiauatytu lemenu. 

i i

■|>
ATMINKIT

Borden’s Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Bordcn’s 
Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti jj kaip pa
prastų pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 

* tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

1$ SENU AUTOMOBILIU I 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir geraįi.

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342 

l----------------------------------------------- /

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22n< St„ Chicago 
Phone Canal 2591

DYKAI
lOO.ftOO moterų nuolat pri
siunčia mums naujus receptus 
su Bordcn’s Evaporated Pienu. 
Jeigu jys norit žinoti kaip pa
sidaryt tuos Įvairius receptus 
su Bordcn’s, išpildykit kuponą 
pažymėdumos kokių receptų^ 
jums reikia ir prisiųskit mums.

———..-7—....—
Atėjo žurnalas “Kul

tūra” No. 11. Kaina 45c. 
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St 

Chicago, HL

Metinis Beethovena Konservatorijos 
Mokytoju Koncertas

Trečiadienyj, Sausio-Jan.*6, 1926 
LITHUANIAN AUDITORIUM 

3131-33-35 So. Halsted Street 
Perkant iš kalno, t įkirtai pigesni . 

Dalyvauja Programe:
LULU RABEN, Smuikininkė; DW1GHT E. COOK, Tenoru^; 

ANTANAS S. POCIUS, Pianistas ir VYRŲ CHORAS.
Bandė užsikabin-

SIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

Kam jum mokėt augštas kainas, kad gulite pirkt daug pigiau tiesiog* 
nuo išdirbejų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu, Darbą Jr materijolą garan: 
tuo jame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųsies namų rakandų.

Globė Upholstering Furnitūra Co.
6637 South Halsted Street

Telephone VVentvvorth G890

pagiria katalikų tikėjimą, 
vėl atsisukęs peikia. Bet 
buvęs, kur nebuvęs, o vis 
kino ir keikė socialistus, 
cialistai lai esą niekšai, kurie 
nenorį darbo dirbti ir tik vilio
ją iš žmonių pinigus; esą nie
kur gero socialistai nepadarę 
dėl žmonių; Rusiją irgi valdą 
socialistai, ir ten esąs badas ir 
skerdynės. Reiškia, kad p. 
Kasputis nežino kas valdo Ru
siją, nes ^Rusijoj socialistai yra 
persekiojami daugiau negu ki
tos partijos.
ti ir Anglijos Darjjo Partiją ir 
Vokietijos
bet pasirodė, kad nieko nežino 
ir tik pakeikia. Šoka ir ant. 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos, bet ir čia nieko nežino. 
Aš nesupratau kokiai partijai 
Kasputis priklauso, išrodė, kad 
visi jam yra blogi.

Nors j buvo» trys kalbėtojai, 
bet žmonių atsilankė neperdau- 
giausia. Paprastai pas mus j 
prakalbas mažai tesilanko. Kad 
butų “munšaino”, ar koziriavi- 
mo, tai gal prisirinktų klek 
dauginus, arba kad kunigas pa
sakytų, ikad jus turit ateiti j 
bazarą, tai, žinoma, visos da
vatkos bėgtų kaip pramuštoms 
galvoms. Bet kad yra kiek 
rimtesnės prakalbos, tai tų nė

sociaMemckratus,

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

rv»--t*4
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Rusijos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Kd 
Arti St. IamiIsi Avą. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8952

vienas neina klausyti, i>«lyda
mi, kad jie viską žino. Bet iš
liktųjų jie nieko nežino.

Gruodžio 20 dieną, LPI). 
Kliubas turėjo priešmetinį mi
tingą. Visko nėra reikalo ra
šyti, bet tik svarbesnius da
lykus. Vienas, tai priėmimas 
konstitucijos, kurią pertaisė P. 
Rindokas; priėmė vienbalsiai. 
Antras, tai naujas sumanymas, 
kad Kliubas turi įsisteigti kliub- 
auzę, kur butų visokie parankiu 

■ iriai dėl kliubiečių. Tai kiliai 
Igeras sumanymas, jeigu tik pa
siseks įvykdyti. Tai nėra 
lengva, nes daugumas sako, 
kad ne reik j ienų; nieko. Tam 
dalykui išrinko komitetą, kuris

KUPONAS

Vardas

Adresas

Mėsa 
Košelės 
Pajai

Pudingai 
Sosai 
Sriubos

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

THE gORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

Lilhuanian
No. 6

•,T7 JO
Bordou’t darot*:** dviejų dy 
džių — augalas (16 unejų) ir 
inažau (6 uncijų).'

ONSWEETENEO

vaporated
MILK

VH»wKcreMio 
evaporated 

M KILK.

''i
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PASINAUDOKITE
PROGA!

Dabar yra laikas gauti

Puikią Dovaną iš
PIRMA DOVANA

O U. D. Co , 192<y

VALET '■ 11
. t u < •

AuioStrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

- umversal State
I BANK

3252 So. Halsted St., Chicago, I1L
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ RANKOS

Kapitalas ir perviršis .... $300,000.00 
Turtas virš............... $3,000,000.00

- ‘ ATEIKITE TUOJAUS MUSŲ BANKON,
ir atsinešk bile kurios kitos bankus knygutę, o mes be jokio Tainistai 
jškaščio perkelsime sumų su pilnu nuošimčiu į musų Bankų, ir duosime 
Tamistai GERO GILIUKU) BILIETĄ, dėl musų M PUIKIŲ DOVANŲ.

JEIGU NETURI JOKIOS’ BANKINĖS KNYGUTES,* > 
tai nelauk ilgiau, tuojau ateik inusų Bankon ir atidaryk čia TAI’PYMO 
SĄSKAITĄ, o gausi GERO GILIUKIO BILIETĄ, dėl musu 28 
PUIKIŲ DOVANŲ. \

Tos progos nepraleiskit ne vienas!* 
Dovanos nepaprastai puikios, kaip štai:

ANTRA DOVANA ----- ------------------ ------- —n -

Ir dvidešimtį lankios kitos puikios dovanos!
Nepasivelinkit! ta proga tęsis tik iki Kovos 2, 1026.

TREČIA DOVANA

AUKSO LAIKRODIS'
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NAUJIENOS, Chicago, TU

I

)

Del Krupo' 
—Ką Jus Darysite ■ 

štai yra gydytoji) rrraptaa'var. 
lojama* mU;ui«u«Me narni) per 
.15 nirtUH, ktirU prašalina kru
pi) be vėmimo į 15 nihuičiŲ. 
Taipai Rreiiiaunia žinoma pi- 
aelbn nuo Kosulio, Slopi) arti i 
Smaugiančio Kosulio. Jei tn* 
rite kūdikiu navų numaniu-, 

neprivalote būti be butelio 
šių labai geru ir išbandytų gyduolių. Reko
menduotu geriausių kūdikių specialistų. Ke

liaukite aavo n pliekoje dabar. Dr. Drake'* 
eaara, 50c. buteli*.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska J ' 
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - I’lumberis. Darau 
visokį darbų pigioms kainomis

Neleiskite

Pleišką
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumą

Atsargiai prižiūrim! nagai, 
■vaiką ve*do itžiura ar nau
jausio. mudoi aprėdalai ne
būt patėmyti. jeigu plaukai 
bu> pilai plenkanų. N ėda
le lakite. |ad tie jkyrųt balt! 
parazitai gadintų jutų gra
žumu. Naudokite 

Ritffles 
kai vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus ižnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Rutfles 
parduoda jutų vaistininkas 
po 6te bonkų arba 75c 
tiesiog iž laboratorijos.

F. AD. RICHTER * CO 
Btrry S South 5th St». 

Brooklyn, N. T.

Ar turit silpnas akis? 
Skąuda jums galvą?

I t

;Quo Vadis, Pavyde?
ARĘA 

Krikščioniška” ožiada.

Lietuviai Advokatai

(Tęsinys)

funkci- gulėtų turėti nenaudingų funk- 
Bet ei jų dėl savo tarpvalstybinės 
vy- 
pa- 
ne-

visumos.
Ir ypač šiuose laikuose, kada 

vis labiau pradeda bręsti pa
saulinių tautų ir net rasių su-j 
siburimų bei socialių formacijų.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus k et v ergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
h <

(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VYashington St. Room 1311’ 
Telephone Dearborn 8946 

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Kepublic 9600

9Galutinas neigiamos 
jos aktas yra smurtas, 
smurtą pagimdo geidulys 
rauti arba atimti kad tam 
čiam kitų.s nevyrautų, ar jo
^urėtųii), .... taigi šis pastara- 
sis geidulys yra pagimdomas 

(pavydo, reiškia pirmučiausia!“Kodeinai” teturėdami patolo-
!neigiamos funkcijos aktas yra’ 
pavydas. Taigi, neigiamas pavy- 

|das yra alfa ir omega kiekvieno 
, smurto/ už kiekvieno socia
liu smurto beveik visada slepia- 

įsi pavydas. Tuo budu juo 
Idaugiau smurto, juo daugiau 
pavydo. Bet juk kiekvienas 

legoistinis, neteisingas ar netei
sėtas aktas yra smurtas. Reiš
kia pavydas yra labai išsiplati
nęs afektas ir jis tik dėl to 

i visur nepastebimas, kad slepia
si ar yra slepiamas po kitais 
įvairiais afektais ir funkcijo
mis. .* . *

pavydo 
jau nuo 

vadinti 
ją 
matėme 
ir pasi- 
ožiados 
po kla-

j

Telefonai* i

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE 
AKUŠERKA

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

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

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

f
O;

Tel. Blvd. 3138 
M. W<»itkicwicz- 

BANIS

'AKUftERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gitndy- 
mo. patarimai 
dykai moterims 
:r merginoms.

3113 South 
Halsted St,

DR. RtfZMAN
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. •

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį
I)rexel 0950

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

J. P. WAITCHFS
» ADVOKATAS

Roselando Ofisą.?:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietį) ir vakare.
SPKCIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse.
Taipgi veda visokius sudus.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridtfeporto Ofisas 
8335 So Halsted St.

Vakaraią nuo 6 iki 8 vai.
NedėHoms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141 ’
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Tngaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 .Ir 2 morjričlams

ginės siauros vietinės ir apribo
tos visuomeninės reikšmės tų 
formacijų subrendimui gali tu
rėti tiktai kliudomosios įtek 
mės. Pasaulis nemėgsta, kad 
jam kliudytų jo evoliucijos ei
goj, užtat nenaudingos visuo
meninės formacijos greičiausiai 
sumenkėja ir dingsta tarpvals
tybinėje arenojeiž).

’ \ ( Y

Kai kuriuose atvejuose, at
skiros formacijos ir gali kai ku
rį laiką būti visumos nenau
dai ir net augti ir aikvoti jos 
jėgas (pav., organų gipeętro- 
fija) ir net gali pražudyti at
skirus individus ir organizaci
jas, kuriuose ar tarp kurių jos 
būna. 'Bet juo didesnė visuma, 
ypač socialė, kurioje tos nenau
dingos formacijos randasi, tuo 

sa-j greitesnis šių pastarų jų žlugi
mas, tuo greičiau jos išsige- 
ma ir'pradingsta revoliucijos 
keliu arba neišvengiamu keliu 
regresyvės evoliucijos, kuriuo 
neperstojant eina visi nenau
dingi elementai...

Tais pat keliais eina ir “kri
kščionys”. Tarp kit ko tais1 ke
liais juos veda socialis pavydas.

JOHN KUCHINSKUS
LAWYER

v. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681k.------------------ —

ir organizaci- Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti I/eavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

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

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

G. ZSERNER
Lietuvis akinis specialistas 

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

Nedalioj 9 iki 12 ryto

Akiniai $5 ir aukščiau

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lahm 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų liga.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1® 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

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

LIETUVIAI DAKTARAIA. L. THOMAS 
LIETUVY8 ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai. .

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

P. Vumklunksas turėjo drą
sos prirsipažinti, kad “Lietuvių 
tautoje yra pastebėta 
yda’’ (mat “kademai” 
semai priprato partiją 
tauta) Jr net paneigė 
vųjų tarpe. Bet kaip 
tuoj aus ir vėl pagyrė 

1 naudodamas tarnybine 
reikšme paslėpė tą ydą
f-tingo valiuotaiizmo mistifika
cija (“Siono išminčių protoko
lais” bei suklosi uotais faktais) 
ir praliejo tą savo ydą kultivi- 
ruoti atnašiai žydams. — Gy
venimo praktikoje tas pavydo 
kultas jau senai yra taikomas 
ir jeigu dabar jisai pradeda bu- 

rti formaluojamu ir teorijoje 
(“Ryto” ir kitų juodašimtiškų 
laikraščių spauda) ir pastarųjų 
metų įstatymdavystėje, tai tas 
nurodo, kad pavydo iššauktos 
funkcijos veikia tiek jau ener
gingai, kaU savo kaleina turi 
duoti pasekmių patiems pavy- 
delninkams. Mes jau pastebėjo
me, kad tos pasekmės ir yra 
Vygando degeneratai. Dar rei
kia tik pabrėžti, kad ši degene
racija (kol kas žinoma *“kade- 
mų”, ne lietuvių tautos) eis 
greičiau,, negu kad p. Vygan
das mano ir neapsistos net ta-' 
da, jei ir pasisektų atgauti Vil- 
•niaus teritoriją (nes tai yra so- 
cialis, o ne biologinis procesas 
ir jo regręMngumas priklauso 

• nuo naudingų funkcijų stokos, 
;bet ne nuo vietos stokos). To
kiuose gi atvejuose labai dažnai 

Į 'socialis išsigimimas yra daug 
♦.greitesnis už biologinį. Organi

zacijos pradingsta greičiau 
kaip organai ir kolektyvų susi
būrimai — greičiau kaip indi
vidai.

12) Ar ne dėl to Lietuvos politika 
izoliuota, kad ją valdo kademai,* o ka- 
dėmų nemėgsta pasaulis?

(Pabaiga)

Tel.

3241

ADVOKATAS
S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

V ilk h riti h
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

■ 5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.Tel. Dearborrr 9057

Tel.: Hyde Park 8395

k

W. VVashington St. 
VVaahington & Clark

INSTITUTE
Specialistas 

VVells Street 
VVashington

2586

dėl 
matymas reikalauja pagel- 
Gal bUt, kad jums reikia aki- 

Pasitarkite su manim šian- 
— Pritaikau taipgi akinius

Tai yra paprasti simptomai, 
kuri 
b 38. 
nių ? 
dien. 
prie likusių čielų akinių stiklų.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS*

• Ofisas vidurmiestyj:
’ Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77

Cor.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRĘNZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

Nainių

DR. JOHN J 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

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

8:30 vakaie.

Pasitarkite Su 
Specialistu

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

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirš puslapių knyga 
-pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės su pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją.

Leidžia “Dirva” — kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimą).

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!
r-----Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje.-------

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare...... .......     „,z

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Mihraukee AveM 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

Ofigas: 3103 So. Halsted 
arti 31st Strei

Valandos, 1—3 po piet, 7 
dėliomis ir šventadieniais

8 vak, Ne-
10—12

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomia, kampas 18 ir Blwe 
island. Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358 '

Ar Jus esate 
■sergantys kutį 
liga suardo svei
katą ? Kad ser* 
ąate ir buvote 
prie visokių gy
dytojų. kurie 
nedavė nei jo
kit) rezultatų, 
tai yra kad jie 
visai nežino ju- 
ų tikrų li)?ą. 

Ateikite pas 
mus ir pavelykite mums duoti tik
rą egzaminą, kuris suras ■ tikrą 
priežastį jūsų ligos, dėl šio tikslo 
mes turime gerinusias Europos ir 
Amerikos įtaisas. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš galingiausių 
šiame mieste. Mes galime peržiū
rėt jus be sunkumo.

Pilna Egzaminacija 
ir Patarimas Vi

siškai. Veltui 
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas 
yra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 mejus įneš sėkmingai gy
dome visokias Chroniškas ligas -— 
kraujo keblumus, vidurių nešina* 
gurnus. Kupros skaudėjimą, reu
matizmą, krutinės skaudėjimus, 
odos ligas, venerines ligas, galvos 
apkyaitimą ir t. t.

Mes turime naujausius “Serums 
“606” ir “914” suteiktas pacientui 
be skausmo. /

THE PEOPLE’S 
HEALTH

DR. GILL
40 North 

Kampas
Valandos: Panedėliais, ketvergais 
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedėliomis ir 
Utaminkais, Seredoms ir’ Suba- 
toms ir Pėtnyčionhs nuo 9 iki 6 
vai. vak. Šventėmis nuo 10 iki 1 
vai. po pietų.

/. i
Kadangi vumklunksai valdo 

visą šalį ir paglemžė s^u visą 
jos valstybinę sąvoką, kaip liga 
pairta savo įtekmėn visą kokį 
nors organizmą, tai jų nenau
dinga partinė esmė įgavo vals
tybinės formos ir per ją turi 
tarpvalstybinių santykių, t. y. 
turi pasaulines • reikšmes. Bet 
čia jų egzistencijai ypač »pąvo- 
jinga, nepalyginamai pavojin
giau kaip apribotose valstyj^ės 
visuomeniškose formose, nes 
ypač nieko nėra ir negali būti 
pasaulinio kas būdamas juo

i 1) Geisti, kad kas nors negalėtų 
ko nors turėti ir tuo pat metu pačiam 
tuo jlalyku nesinaudoti vadinasi iezu- 
itiška globa (pav., musų i “krikščio
nių” neprašyta religinė opeka ne- 
krikščionims) kun. Vilimo projektai, 
(arba laisvamaniams). šią smurto 
rūšį reikia laikyti už vis klastingiau
sia.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
S ra garantuotas per Chicago Coal 

lercnants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė

Tel. Wentworth 0209 ir 
Englevvood 4760

Jauninanti suknelė. Pri-No. 2586 ______ v
tinka kiekvienam amžiui. Lengvai pa
siuvama ir gražiai atrodanti.

Sukirptos inieros 16 metų, ir 36 
iki 42 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3% yardų 40 colių materijos.

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

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

čia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdi No------------
Mitros---------------- ---- per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(MiMtaa Ir vai*t.)

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS
Cleveland, O.3352 Superior Avenue,

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

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

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

Kasdien

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midvvay 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 ▼.

M

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

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

tj, 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 skaitytojo.

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

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

Atkirpk čia

Dr. Lawrenc8 P. Slakis į
DENTISTAS J

4454 So. Western Avė. ;
Valandos: m

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res„ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso, valan
dos 2-4, 6-8. Nedėliok 10 iki 12 d.

Data: Sausis 6, 1926
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelia
LIETUVYS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Ave„ 
near 47th Street 

CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė., 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, 1)1.

DR. G. L. MADGE 
Modemiškas Dentistaa 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St. 

Valandos 9-12, 2-4, 6-9 
Phone Cicero 49 Cicero

DR. F. A. DULAK
S)>«cia)istaA Gydyme 

Akli), Ausų, Nusieti ir Gerklės
O finas: 1053 Milwaukee Avenue

kanip. NoMe St. Tel. Armitage 0664.
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 0 vak.

Nedėlioj 10 iki 12 difeng.
Rezidencija: 2»fiO 

Tel. Belmont 5217.
Logan Blvd.

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 
naaelbėti jums nuliūdimo valan
doje. , Tel. Canal 3161

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios. Naujienos 
yra naudingos.
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UtaimokCjtono kaina i 
Chicagoje — paktui

Pu^me^TZ^ZZZTZL^So atsikartojančių tos 
Trtma mtoęetama*----------____  8*JQ To gi nepadar
viaiSnD2taiid* kai laikinai ir susitaikys su darbininkais? Praeis kiek

Chicefoje per neUotojuai I laiko — darbininkai prikas daug anglių, ir kompanijos
8uras ProK$ išmeski juos iš darbo, kad išpardavus sa- 

Msueaiui-------------------------------7k|vo produktą padidintomis kainomis! Vėl kils streikas, ir
suvisnytoM^yaistijose, n« Chiofoje, vėl prasidės vargas darbininkams ir vartotojams!

* I7.oo ---- r—-------  < „
Privatinio savininko šeimininkavimas pramonėje,

kuomet pastaroji yra pasiekusi tokio koncentracijos laip- vi«al iš Vokietijos, ir ’apsigy-^ 
venti neapgyventoj Arabijoj 
pas kupranugarius, bet triukš-' 
mingame, senaivjį traukusiai^

W biznierių varžosi tarp savęs dėl rinkos, stengdamie- nebadys man akių tuom, jog 
■si kits kitam paveržti pirkikus (“kostumerius”),. tai jie'aš žydas” ir kur, kaip jis ma- 
kits kitam neleidžia kelti kainas ir plėšti publiką. Bet Žydiškumas nekenksiąs, jo 
kuomet iš daugelio nepriklausomų savininkų, pasidaro i “karjerai”. Bet» platus planai 
viena kompanija arba daugelis kompanijų susijungia į
xieną trustą n varžytinės tarpe jų išnyksta, tai pelną- pajūrio miestely Kukshafefi, 
gaudų apetitams nebepalieka jokių ribų. Su vartotojų pu- kad pataisius sveikatą, čion jis 
blika jie daro, kas jiems patinta, — taip pat ir su savo pirmukart pamatė ir Jurą ku

rią jis “mylėjo kaip savo šir
dį”, ir rado daug medžiagos 
poezijai. Su čion paradytomis 
eilėmis jis ’ vyko Hamburgan, 
trumpai apsistojęs Liuneburge; 
khme buvo jo t4vai, ir kur jis 
gavo progos pamatyt kad mo
tina jo* eilių knygą visai nepa
gyrė, tėvas gi nei neskaitė, 

(Hamburge gi jis persitikrino, 
[kad dėde jo poetinį veikimą į- 
• vertino dar mažiau ir patarė, 
Į jei jis nori naudotis ir toliau 
jo parama, kad šis pasirūpintų 
apie praktinę “duonos” profesi
ją. Užtai Henrcihas po sugrį- 

_ ► Berlynan 
pradėjo rimtai ruoštis prie iš- 

lenai, kur leidžiamųjų kvotimų. Užbaigi-

ninkama; trečia, apsaugoti kraštą nuo laike nuo laiko Eurotas. 
i pramonės sustojimų.

nepadarius, ką gelbės, jeigu kasyklų savinln- Henncho Heine’s gyvenimas
(Sekant Petrą Veinberg’ą) 
)

(Tęslinys)

PumI metai
f \

Vienu mętu poemas ruošės ne 
tik išvažiuot iš Berlyho bet In

kaip šis gavo matyti, jog visi tie 
“lapės” buvo dėdės gerai pri
imami, vaišinami.. .

* Tokiose apystovose 18£6 m. 
jis išleidžia pirmą tomą “kelio
nės Vaizdų” (‘‘Reisenbildėr”), 
kuriame telpa “Kelionė Har- 

1 can”, ciklas eilių pavadintų 
“Sugrįžimas gimtinėn” (“Die 
Heimkehr”), pirmoji dalis cik-

užtieniuoM!

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
Mkmadlenius. Leidiia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halated St., Chicaso, 
III. — Telefonas j Roosaealt 86M.
aeMMBaaHsaBaBneeadBeaaeiaaesBEsssaB-

KIETŲJŲ ANGLIŲ STREIKAS TEBEINA. 
z fll ji įl i* •

KOMPANIJOS DARO GERĄ BIZNJ.

snio, kaip antracitas, yra gryna beprotystė.
Privatinio savininko godumą suvaldo tiktai kiti ne-

imi i *■
, 4.00 priklausantys nuo jo savininkai, jų kova prieš jį. Kada

Kukshafen,

ANTRACITO PRAMONt YRA MONOPOLIZUDf A.
, .. ' r j’.:1* : J : I darbininkais. <

VIEN STREIKAIS SUNKŲ ROVQT8U JOS BOSAIS, j Vienintėlė išeitis tokiose sąlygose yra pramonės pa- 
ėmimas į visuomenės rhnkas !

i ‘

-------  ——.. ■ „  -------------------------- ----------------------ANTRACITO KASYKLŲ NACIONALIZACIJA.
• ■■

Kietųjų anglių kasyklose streikas tebeina. Dešimčių 
tūkstančių darbininkų* ^eimynoskenęia var£$> ka
syklų kompanijoms tatai ne galvoj Joms rupi ne darbi
ninkų gerovė, o tiktai pelnas.

, Kolkas kompanijų pelnams pavojaus nėra. , Nors 
darbininkai nekasa joms naujų anglių, bet jos pardavinė
ja aukštesnėmis kainomis senąsias anglis ir padaro tokį 
pat .pelną. <

Tonas kietųjų anglių “olselyje dabar yrą parduoc|a- 
hpvpik no $18.00. O vartotojai, pirkdami Kietąsias

DANŲ VALDŽIOS ŽMO
NIŠKUMAS.

PO “KRIKŠČIONYBĖS 
SKRAISTE.

rcąu beveik po $18.00. O vartotojai, pirkdami kietąsias 
anglis, šiandie turi mokėti po $25.00 ir daugiaus. ’ 1 ’

Anglių^ kompanijos, jų agentai ir didžioji spauda sa
ko, kad tos nežmoniškai aukštos kainos tai streiko pasek
mė. Bet tai yfra tiesa tik dalinai. Kietosios anglys, ku
rios dabar yra pardavinėjamos, buvo iškastos ptieš strei
ką. Taigi streikas nepadarė jų brangesnėmis.

Jų kainas pakėlė ne streikas, bet kasyklų savininkai 
ir anglių pardavinėtojai.

Anglijos liberalų laikraštis 
| “The Mąnchester Guardian” da- 
fro palyginimą tarpe Italijos ir 
Danijos valdžių apsiėjimo su 
tautinėmis mažumomis.

'■ Fksistinė ItklijOš valdžia, sa
ko jįsai, visaip persekioja Tyro- 
liauš votyfcčiuk ūkininkus. Lyg 
tyčia norėdama 1 lafriaus vokie
čius įžeisti, ji prieš Kalėdas bu
vo net uždraudusi Tyroliaus 
ūkininkams turėti savo namuo
se kalėdų eglaites. Tik didelis 
pasipiktinimas visoje Europoje 
privertė fašistus šitą kvailą

Kietųjų anglių kasyklas valdo nedidelė saujalė kapi-1 draudimą atšaukti.
talistų, susitarusių ir susivienijusių tarpe savęs. I tą v,sai kltaiP e*?iasi Danijos^ 
biznį joks pašalinis žmogus negali įeiti — lygiai taip, kaip gį^inio štesvteo dalRkuri^h- 
kad valdžia butų visas kietųjų anglių kasyklas pavedusi I iaus priklaus6 Vokietijai. Dau- 
aukščiaus minėtos saujalės kapitalistų išimtinam val-įgeys gyventojų tame plote yra 
dymui.

Kietųjų anglių biznis, vadinasi, yra monopolizuotas, 
tik ne įstatymišku keliu, bet pačiu kasyklų savininkų pa
stangomis. Ir dėl to« kad jisai yra monopolizuotas, tai sa
vininkai gali plėšti iš žmonių už tas ^anglis tiek, kiek 
jiems patinka.

Todėl ir darbininkų streikas tų kasyklų kompanijoms 
yra nebaisus.

Su monopolizuotos industrijos bosais kovoti strei

kais, iš tiesų, yra sunku. Kuomet darbininkai meta dar
bą, taįfoosai pakelia kainas pagamintoms prekėms ir iš 
to daro dar geresnį biznį, negu tuo metu, kai darbininkai 
dirba. Tiktai kai visos senosios prekės išsibaigia, tai bo
sams tenka žiūrėti, kad darbas vėl prasidėtų. Bet iki tas 
laikas ateina, darbininkai gali išmirti badu.

Kietųjų anglių kompanijos šiandie da nė negalvotų 
apie taikymąsi su darbininkais, jeigu nebūtų minkštųjų 
anglių ir kitokių kuro rųšių (pav. kūrenamojo aliejaus). 
Tik kompanijų baimė, kad žmonės vartojusieji kietąsias 
anglis, pagaliau ims jų vietoje kūrenti ką kitą, gali jas 
sulaikyti nuo to, kad atidėjus taikymąsi su darbininkais 
dar kokiems metams laiko.

Jeigu darbininkai, kurie dirba monopolizuotoje indu
strijos sakoje, nori apsisaugoti nuo skurdo, tai vien tik 
ant streiko, kaipo kdvos įrankio, jie negali atsidėti.

Iš to aišku, kad jokios kritikos neišlaiko vadinamųjų 
“aidobilistų” arba “industrialistų” programas, kuris nu
mato darbininkų kovą su darbdaviais/ vien tiktai darbo 
įstaigose, ekonomijos lauke, ir visiškai ignoruoja politiką.

Monopolizuotos pramonės savininkams tiktai politi
kos keliu ir tegalima aplaužyti ragus. Tokią, pramonę 
gali suvaldyti tiktai visas kraštas.

vokiečiai ir karšti Vokietijos pa
triotai. Bet Danijos valdžia jų 
neskriaudžia.

Viena daniška kinematogra
fų (krutamujų paveikslų) kom
panija nesenai pagamino ir ėmė 
rodyti teatruose filmą, kuriame 
piešiama danų gyvenimas Šiau- 
riniarųe šlesvige karo metu, 
kuomet ta provincija dar tebu
vo valdoma vokiečių. tCatlafiP.’i 
tečiaus tų paveikslų tendencija 

yra labai priešinga vokiečiams, 
tai Daąįjos valdžia uždraudė 
juos rodyti, idant nebūtų gyven
tojuose kurstoma tautinė ne
apykanta.

“The Manchėster Guardian” 
pastebi, kad tai yra dar vienas 
pavyzdys, iš kurio matyt “nepa
prastas politinis Danų padoru
mas”.

Tolerantiškas Danijos val
džios elgimąsi su vokiečiais, pa
sak to laikraščio, duoda labai 
gerų pasekmių ir politikoje. Ne
žiūrint to, kad atskirtame nuo 
Vokietijos šlesvige vokiečių na
cionalistai veda smarkią patrio
tišką propagandą, Danijos val
džia jokių represijų prieš tuos 
nacionalistus nevartoja, ir todėl 
žmonės nekreipia į juos dėme
sio.

Kaip butų gerai, kad ixuia- 
šiai elgtųsi su vokiečiais ir\Lie- 
tuvos valdžia Klaipėdos krašte! 
Jeigu Kauno valdovai neužkabi
nėtų vokiečių ir duotų klaįpėdie-l 
čiams pilną laisvę tvafkyt savo 
vidujinius reikalus taip, kaip jie 
geriausia išmano, tai nacionalis
tų agitacija Klaipėdos krašte 
netektų jokio pagrindo.

r - . ’
Bet, deja, Lietuva tai ne pa- *» t » 1 ' 1 • j • L .1 '* • Š ' ■

Dabartinis kietųjų anglių streikas jau paskatino dau
gelį žmonių iškelti reikalavimą dėl kasyklų nacionalizaci
jos. Pirmutiniai jį, žinoma, ėmė kelti socialistai; bet 
šiandie jau ir daugelis šiaip pažangių protaujančių žmo- 

nflmo, (kad tiktai nacionalizacijos keliu galės būt iš- , t
rišti tie painus klausimai, kuriuos pastatė prieš darbiniu- yra/
kus ir visuomenę kova antracito distrikte.

Paėmusi į savo pankas kietųjų anglių kasyklas, val
stybė galėtų, viena, nustatyti tinkamas kainas anglims;

Nors musų klerikalai vadina 
save “krikščionimis”, bet jie yra 
didesni barbariško žiaurumo 
apaštalai, negu kurios nors ki-’ 
tos srovės žmonės, išskiriant 
gal tiktai bolševikus. ♦

Su savo politiniais-’priešais gimo iš Hamburgo 
klerikalai veda kovą žemiausio-1 
mis priemonėmis. ' 
jie turi savo rankose galią, kaip, ‘mui ruošimosi* jis persikėlė dėl 
pav. Lietuvoje, jie vartoja prieš 'nežinomų priežasčių nekenčia- 
savo priešus smurtą; o kur jie mam Gettingenan. Gal tai dėl 
galios neturi, tenai jie kovoja’saVo mizantropinio budo. At- 
melu ir šlykščia detnagogija. vykęs čia sausio mėnesy 1824

Šitokioje padėtyje randasi metų jis nenurimsta ir rugsė- 
musiškiai klerikalai Amerikoje, jy išsirengia pėsčias kelionėn 
Sukišti savo oponentus į kalėj i- po Harcą ir Tiuringiją. Aplan- 
mą jie čia negali, todėl jie sten-|ko įžymiausias vietas ir užsu- 
gia^ bent juos visaip apjuodinti ka įvairiuosna miesteliuosna— 
ir diskredituoti publikos akyse, [kaip-tai: Jenon, Veimaran, Er-

Pastaruoju laiku iš Lietuvos furtan, Gotan ir kituoęna. At- 
ateind vis daugiaus žinių, paro-/ykes Veimaran, kur gyveno 
dančių įvairius netikusius kleri- ^į,rsl1^ P°ebis senukas Gete, 
kalų valdžios darbus. Chįcagos 
“Draugas” nepajėgia rimtais ar
gumentais atremti tuos užmeti
mus Kauno valdovams; jisai 
kartais net ir pats yra privers-, 
tas pripažinti jų teisingumą, i 
Nepersenai, sakysime, jam teko, 
pripažinti, kad “dalis” Lietuvos < 
kunigu yra taip įklimpusi nešva-1 
rioje politikoje, jogei dvasinė 
vyriausybė turėjo juos barti.

Vienok, jeigu vietiniam kuni
gų organui trūksta rimtų argu- 
mentų atsispirti prieš klerika
lizmo pritikus, tai jam netruk- 

sta tulžies ir purvo. 'J visa, ką 
tik opozicinės partijos Lietuvo- tris mietus pasiųsti jums mano 
je arba jų dalininkai Amerikoje “Gedishte” 
prikiša klerikalų. valdžiai, metų —“Tragedijas” su priedu 
“Draugas” atsako, kad tai esąs “Lyriches Intermezzo”. Be to, 
^šmeižtas”, “bedievių išmislas” ligotas ir dėl į 

ir “žydų prasimanymas”.
Šitokia savo taktika jisai pa-j 

mėgdžioja senosios Rusijos. 
juodašimčius, kurie, gindami ca-, 
ro» valdžios despotizmą, irgi vi-1 
sur surasdavo “tėvynės priešų i 
intrygas”, “bedievius” ir “žy
dus”. Idant visuomenę įtikinus, 
k|id “tėvynės išdavikai” su “žy- 
aais” iš tiesų yra pasiryžę pra
žudyti kraštą, tie caro juodašim
čiai kartkartėmis surengdavo 
net žydų skerdynes!

Ar ne gėda neva krikščioniš
kam laikraščiui, kurį redaguo
ja ir leidžia kunigai, šiandie pu
sti į tą pačią juodašimtišką dū
dą? Ką jisai mano tuo būda 
įtikinti? :

Jeigu “bedieviai ’, anot kuni
gų, yra žemesnės doros žmones 
už krikščionis, tai “Draugas 
savo pavyzdžiu turėtų parodyti 
tą savo “krikščioniškos doros” 
prakilnumą. Tuo gi tarpu jisai, 
vietoje to, parodo, kad po jo 
“krikščionybės” skraiste

vykęs čia sausio mėnesy 1824

“Fausto” autorius, jis nusiun
tė jam sekant} raštelį: “Pra
šau Jūsų Didenybės duot man 
laimės pastovėt keletą minutų 
prieš jus. Nenoriu jus trukdyt 

'savo ‘atsilankymu, noriu tik 
pabučiuot jūsų ranką ir po to 
atsitolinti. Mane vadina Hen- 
richu Heine, aš reiniečio kil-j 

1 mes, nesenai gyvenau Gettin- 
gene, prieš tai gi gyvenau ke
letą metų Berlyne, kur buvau 
pažįstamas su daugeliu jūsų 
senų pažįstamų ir sekėjų ir 
mokinausi kiekvieną dientj, vis 
labiau mylėti jus. Aš irį<i

■etas ir turėjau garbes prieš

'< o prieš pusantrų

- ' .» .'i T>«.

I pataisymo 
sveikatos atlikau kelionę Har- 
can, ir ten ant Brokeno apėmė, 
mane noras— užeit Vieimaran 

I pagerbimui Gėtės. Aš atėjau 
'čion, kaip piligrimas pilnoj to' 
žodžio prasmėj — būtent pės- 
č.ias ir sunešiotais rūbais, ir 
laukiu išsipildymo mano prašy
mo.
mi ir atsidavimu
Heinė”. Gėtė priėmė jauną ra
šytoją—ką jis darydavoV labai 
retai, bet sprendžiant iŠ to, 
kad Heinė savo laiškuose po 
atsilankymo arba ®uvis to ne
minėdavo, arba tik keliais žo
džiais, galimja manyti, kad 
“olimpietis” jį priėmė su prp 
prastu išdidumu. Viename laiš-

Lieku su degančia vilti- 
Henrichas

si chamas ir veidmainis.
Ą i kFd 7 ■ > į-m ..

siaurapročiai klerikalai, kurie 
sau įkvėpimo ieško Italijos juod- 
marškimų smurte, o ne žmoniš
koje Danijos valdžios politikoje, 

u/.tikrinti žmoniškas, pragyvenamas algas darbi- kuria veda socialdemokratai

IMPERFECT IN ORIGINAL

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

[Pacific and Atlantic Photo} 
Paul Doumer, naujasis Frau

cijos finansų miflisteris.

ke Heine apie taj/ tepasako, tik ' liaus “šiaurės Jura” ir keletą 
tai, kad Gėtė jam sakęs daug atskyrų eilių. Beveik visą tai 
“palankaus ir papeikiančio”, ki-' buvo tilpę žurnaluose, bet dabar 
tame laiške sakosi, jog rengę- pšgj0 visai perdirbti. Nedtdutis 
sis pasakyt (Jetei daug “kil- (puvo honoraras, gautas nuo lei
paus, ir turiningo , bet stengęs dėjo Kampos viso 50 luidorų už 
tik pasakyt, kad slyvos frake- pjrnią Ir ViAs kitos laidos! Į 
liui tarp Jenos ir Veitnaro. la-1 
bai gražios”...*)

Paskutiniais gyvenlrho me
tai Gėtė (Goethe) išsikalbėjęs 
su Ekkermanu pareiškė jam 
savo nuomon^apfe Hjeinę. “Rei
kia pripažinti, kad Heinė turi 
daug puikiį pažymių, bet jam 
trūksta meilės. Jis taip-pat 
mažai myli savo skaitytojus, 
kaip ir savo draugpoetus (Mit- 
poeten) ir labiau myli save; to
kiu budu jam galima pritai
kinti apaštalo žodžius: “Ir jei 
aš kalbėčiau žmogišku ir antuo- 
iišku liežuviu ir neturėčiau jų*) 
meilės, aš bučiau tik skamban
čiu metalu”.

Tos kelionės išdava buvo 
puikiausios jo prozos veikalas 
“Kelionės Vaizdai”, išėję# daug 
vėliau. Tuo laiku jis dar rašė 
4r šiaip eilių beto pradėjo ro-, 
maną “Bacharojinis Haovinas” 
kurs tik ir liko pradžia*.

1825 metų vasarą jis laiko 
kvotimus, kuriuos per pusę iš
laiko ir 20 liepos, po dizertaci- 
jos apgynimo , poetas gauna 
daktaro juristo titulą (3-čio. 
laipsnio). Mėnesiui praslinkus 
jis pereina liuteronų tikėjimai, 
nežiuriht į tai, kad ir privačiai 
ir raštais (“Almanzore”) juo
kėsi iš tij, kurie dėl asmeninių 
patogumų maino ijeligiją, nežiū
rint į tai, kad prieš metus rašė 
draugui Mozerui: “aš skaity
čiau * begalo žema ir dėme dėl 
savo laimės, jei persikrikšty
čiau tik dėlto, kad gavus tar
nybą Prūsijoj”, čijn apšireiš- 
kė Heinė visam savo nepastovu
me, tai čion gerbia Gėtę, tai 
juokiasi iš jo, tai seka Hegelį, 
tai peikia jį, tai netiki į Dievą, 
tai vėl tiki, tai giria dėdę, tai 
pravąydžuoja jį “bulium” ir t.t., 
kas paaiškės prisiminus jo ner
vų stovį. Po persikrikštijimo 
jis rašė draugui Mozerui: “Tik
rinu .tave, kad jei įstatymais 
hut leidžiama vogt sidabrinius 
šaukštus, aš .bučiau nepersikri
kštijęs”. Yra žinity kad tas jo 
žinjrsnis. buvęs padarytas po il
gos vidujines kc^os. Tai dure 

iš praktines puses, bet ir tai pu
sei tas atsiliepė tik neigiamai, 
kas xdar labiau nervino poetų.

' IV \
Tuoj * persikrikštijęs Heinė 

vyksta gydytis pajūriu — Nor- 
derpejon, gavęs lėšų iš dėdės. 
Čion jis vėl susiduria su jura, 
vėl ją poetizuoja, vėl rašo him
nas “antrajai savo širdžiai’’, ap- 
dainrtoja-savo eilėse, ir mini 
laiškuose, povz.: “dažnai man 
rodosi, kad jura—tai mano šir
dis; kaip juroje yra paslėpti 
vandeniniai augąlai, kurie tik 
laikė žydėjimo išplaukia viršun 
ir po žydėjimo vėl grimsta dug
nan, taip dažnai ir iš gelmių 
mano širdies išplaukia stebuk
lingos gėlės, h\ kvepiu, ir žydi, 
ir vėl pranyksta'*’. Arba apim
tai Jurų, ir dangaus platybių, 
jis klausia pirmųjų, joms 
ošiant, “O, atskleiskite man, 
vilnys neramios, gyveninio mįs
lę—seną, pilną kankynių mįs-

“Del “praktinio” . gyvenimo 
kelio, dėl “praktiško” lėšų klau
simo, jis vyksta Hamburgan, 
kad gavus iš dėdės kaip galima 
daugiau pinigų, bet draug su 
tuo jį puola iš visų pusių jo 
priešai, dargi net artynn gimi
niečiai ir įkalbinėja senam mi
lijonieriui, kad Henrichas esąs 
girtuoklis, pasileidėlis etc. Dar 
skaudžiau tas veikė į llenrichą,

*) Keikiu imt netiesioginei 
prasmėj

skaitytojus ši knyga paveikį* la
bai vykusiai. Tokios augštos 
poezijos, prozos formoje, tokio 
puikaus ir originalaus stiliaus, 
nepasigailinčios nei asmenų, nei 
daiktų satyros, tokio sujungimo 
jjroto ir širdies, fantazijos ir 
realizmo, gyvenimo jausmų ir 
pasaulio klausimų, dar nebuvo 
skaičiusi vokiečių publika, gali
ma sakyti, net Europos publika. 
Ir nbrs pats aštriausi ki įtikai 
surasdavo kai J<urių nukrypimų 
nuo estetikos reikalavimų, bet 
negalėjo nepagirt to puikaus 
naujoviškumo. O ką bekalbėt 
apie jaunuomenę, kuriai labiau
sia reikia nenuobodžio Stiliaus. 
Del tų įvairių pajuokimų šį kny
ga išjudino daugelį asmenų, ku
rie pažino save apjuoktais. Fir
mas atsiliepė Settingenas, kuls 
buvo labiausia ten įkąstas, atsi
liepė užgindamas “Kelionės 
Vaizdus” to miesto7ribose, Get- 
tingenui pasekė daugelis kitų 
Vokietijas mieštų. Ir taip jau 
Heinė vięur jautė ir matė, buk 
j j persekįpja įvairus priešai, gi 
dabar sulaukęs tokio priešų 
skaičiaus jis jautėsi tėvynėj ne
maloniai ir norėjo vykti užsie
nin, stengdamasis įkalbėt sau ir 
savo draugams, kad to priežas- 
čia čanti “ne tiek palinkimas 
bastytis po pasaulį, knk vargin
gos asmeninės aplinkybės, pa- 
vyzdin, niekuo nenuplaujamas 
žydiškumas”. Važiuot jis norė
jo ir dabar ten, kur nuolat j) 
traukė, t. y. Paryžiun, delko 
tikslu buvo, geriaus pasakius 
tik toj minutėj”, “Paryžiuje ei
ti bibliotekon, matyt pasaulį ii 
žmones ir rinkti medžiagą dėl 
knygos, kuri bus europeine kny
ga”. Bet tuo pat laiku jis 
ieško ir tarnystės, būtent, Ber
lyno universitete, bet išėjus jo 
•‘Kelionės Vaizdų” tuo laiku 
antram tomui, durys į by kokią 
tarnystą buvo uždarytos. Vė
liaus vertimo tos knygos fran- 
euzų kalbon, prakalboje jis ra
šo 1834 m.: “Ai knyga, išskyrus 
Iceletij ei Ričių, parašytos prieš 
liepos m. revoliuciją. 1X10 laiku 

politinis spaudimas pavertė Vi
są Vokietiją tylą; protai įpuolė 
letargijon nuo nuovargio, ir jei 
kas išdrysdavo tuokart kalbėti, 
tai turėjo išsireikšt ant tiek 
baimingai, ant kiek stipriau jis 
kovojo už laisvę ir ant kiek pik-

tija”. Antram tome buvo liku
sioji dalis cikliaus “Šiaurės Ju
ra’^ ir “Knyga Le-Gran” ir tu
rėdamas omeny šią paskutinią
ją, dar prieš išleidimą jis pažy
mėjo, Vad joje išreiškiami dideli 
paąaullniai klausimai: “Tu pa
matysi, rašė jis draugui, — !e 
petit homme vit encore. Napo
leonas ir franeuzų revoliucija 
stojasi ten visame pilnume”, šis 
antras tomas “Kelionės Vaiz
dai” turėjo dar didesnės įtek
mės kaip skaitytojams, taip ir 
kritikam^, ir aišku, dvejopai: 
tada kai vieni gyrė herojinę 
drąsą, kdria pasirodė autorius, 
išėjęs prieš ištvhkusią poniją, 
klerikalus ir visą to laiko veid; 
mainystę,' kiti arba išliejo savo 
nepasitenkinimą už autoriaus 
griovimą visų tradicinių ęsteti- 

J kos dėsnių, aiba kaltino jį atsi
žadėjime patriotizmo ir tautinio 
jausmo, išsireiškusiame kaip są- 

l tyroje ant vokiečių,’ taip ir iš- 
augšlinime Napoleono (tik tik
roji prasmė nebūvi) pastebėta 
trumparegių žmonių) ir francu- 
xų revoliucijos. “Daug, daug 
triukšmo sukėlė jūsų knyga” — 
rašo Varnhsogenas Heinei.

(Bub daugiau)
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LIETUVA KRUTAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE

C. Lukšio imti ir ką tik 
iš Lietuvos parvešti nauji 

įdomus paveikslai

Nepraleisk progos nepama
tęs, nes paskutinį kartą bus 
rodomi sekančiose vietose:
Tautiečiai!

Ateikite 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 
rugiaputę. Dzūkų žuvininkus ir jvaip 
rius kitus darbus. Atsilankymą Ang
lų karo laivų Klaipėdoje. Taip pat 
bus rodoma puiki komedija CHAR
LI E CHAPLIN in Easy Street, ku
ri prajuokins seną ir jauną. Rodys 
ir aiškins C. G. Lukšis. Kam važiuot 
ir išleist kelis šimtus dolerių dėl pa
matymo Lietuvos, kad galima pama
tyti už 35c ant vietos. Taipgi bus 
galima GAUTI NUSIPIRKTI PA
VEIKSLŲ Iš SEKANČIŲ VIETŲ: 
Alytus, Anykščiai,' Alvitas, Airioga- 
la, Birštonas, Babtai, Daugai, Dotna- 
va, Darsūniškis, Dainos Dienos, Gljn- 
kiškis, Garliava, Girkalnis, čekiškis, 
Jurbarkas, Joniškis Kauno, Kėdainių, 
Kretinga, Kuršėnų, Kartėnų, šv. 
Kaz. Vienuolyno, Klaipėdos, Kalva
rijos, Krosnos, Kelmės, Lazdijų, Lud- 
vinavo, Merkinės, Mariampolės, Me- 
žiškių, Naumiesčio, šakių apskr.,, 
Naumiesčio, Tauragės apskr., Ne
makščių, Panevėžio, Prienų, Pašuš- 
vės, Palangos, Plungės, Paliūnė, Ra
guvos, Radvilįškio, Raseinių, Raudė
nų, Šiaulių, Šiaulėnų, Seirijų, švent- 
ažerio, Skriaudžių, Skaudvilė, šila- 
va, Taujėnai, Tauragė, Telšių, Triš
kių, Tytavėnų, Ukmergės, Vilkaviš
kio, Virbalio, Velionos, Vilkijos, Va
rėnos, Viduklės, Veiverių, Žeimių. 
Lietuvos vyriausybės, Lietuvos ka
riuomenės, ir daug visokių vaizde
lių.

Sausio (i d., 1926 m..
MELDAŽIO SALĖJ 

2211 W. 23rd PI., Cliicago, III.

Sausio 7 d. ILIETCVIŲ Ąl’* 
DIT0R1UM, 3133 S. Halsted 
St., Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS • j, A

Bandė nusižudyti
’ ' 4 .y i *

Evelyn Nesbit Thaw, pagar
sėjusi aktorė, dėl kurios jos 
vyras milionierius Harry Thaw 
nušovė jos meilužį Stanford 
\Vhite, delei ko jis ilgus metus, 
kad ištrukti nuo mirties baus- 

’mes, sėdėjo beprotnamy, vakar 
bandė nusižudyti, išgurdama 
nuodų. 'Pečiaus jos sūnūs Rus- 
scll suteikė pirmą pagelbą ir 

I galbūt ji pasveiks. Pasak sū
naus ji šią žiemą jau tretį kar
tą bando nusižudyti.

1 ■■■■■■ r............

Du darbininkai 
. užmušti

( 11
Charles Konvvasek, 54 m., 

4549 So. Troy St., tėvas 8 vai
kų, liko ant vietos • užmuštas 
Tleischman Yeast Co. dirbtu
vėj, prie 48 ir Oakley gatvių, 
kur jis elevatorio -šalta nukrito 
nuo penkto augšto.

John Keenan, Salvation Ar- 
my Industrini .Ilpme^ 1325 
Congress St., darbininkas, liko 
užmuštas ant vietos, XadA jis 
iškrito per trečio augšto langą.• ‘ • • * . «I

F ,'1 * I •

14 karčianiŲ uždarė
Federalinis teisėjas Cliffe 

vakar išdavė injunetionus prieš 
13 karčiamų Chicagoje ir prie- 
miečiuose, kuriose buvo slap
ta pardavinėjamas munšainaą, 
visas tas karčiamas uždaryda
mas vieniems metams.

Sportas
PO ZE LOS-S A RP A|LI A US JUS- 

TYNfiS TIKRAI ĮVYKS

Požėle risis su Sarpaliu. Ir 
risis amerikoniškai. Tai tikrai 
yra žinoma. Sutartis jau pa
daryta. Kiek vėliau bus pra
nešta laikas ir vieta.

Sužinojęs apie Požėlos suti
kimą, Sarpalius pareiškė: ‘'Pro
tingos kalbos malonu ir klau
sytis. Senai Požėlai reikėjo taip 
padaryti. d kuriam, kur rei
kės važiuoti, apie tai pakal
bėsime po ristynių”. X.'

Lietuvių Rateiiuo.se.
Garfield Par.k

Jei pats nesigirsi, kitas, 
nepagirs

Sausio 8 d., 1*926 m. Liberty 
Kali. 49 Ct. ir I Ith St. CICERO, 
ILL.

Sausio 10 ir 11 d., 1926 m., 
pitrap. svet. S PR INGEI ELI),
JLL,.<.......... u................... t(b.

Sausio 12 d. Bijone 1 heatre, 
AUBVRN, IILL.

Sausio 13 ir 11 d.. 1926 m. 
Eagle Theatre, VVESTVIDLK 
ILL. t

Sausįo 18 ir 19 d. 1926 m. 
parap. svet. 65 Mihvaukee Av.. 
KENOSHA, \V1S.

Sausio 20 ir 21 d. 1926 m. 
Draugysčių svet. 9 ir Lincoln 
Avė., \VAUKEGAN ILL.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Steigs aeroplanu 
dirbtuvę „

Edsel Ford, sūnūs automobi
lių fabrikanto Henry Ford, nu
pirkęs 1,400 akrų žemės ties 
Hammond, Ind., už $560,000. 
Ten esą busianti įsteigta dide
lę aeroplanų stovyklą. Taipjau 
ten busianti pabudavota dirb
tuvė, kur bus budavojami ae
roplanai, busiąs dar didelis lau
kas įvairiems bandymams ir 
gailaus didelis laukas aeropla
nams sustoti.

Suėmė plėšiką
Policija suėmė Edsvard Bre- 

snahan, 23m„ kuris prisipaži
no, kad jis dalyvavo vieno sa- 
liunininko nušovime ir taipjau 
papildęs kdiasdešimts plėšimų. 
Jis paliko plėšiku būdamas 1/ 
m. ir jau nekartą yra sėdėjęs 
kalėjime. Jis yra brid-geporlie
tis, ten ir užaugęs.

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

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimų

PUANy KRAUTUVES
The Peoples Furniture Co.

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

u, . L -------- - I - --J
------------------.------------------------------------- -------

Nušovė savo vyrą
William Glucssing, 31 m., 

1052 W. 57 Sl.,~svičmanas, li
ko nušautas savo pačios Irene, 
34 m. Ji stokosi nušovusi savo 
vyrų, kadą tasis puolęs ant jos 
su peiliu laike barnio. Barnis 
gi kilo už tą patį revolverį, ku
riuo ji nušovė jį, nes jis reika
lavęs revolverio, kurį ji buvu
si paslėpusi, nes jis norėjęs ei
ti plėšti vagonus.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą (Ciarl 
(r Adams gatvių) atsiimti. Bei 
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
ves, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiki 
tik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo.

904 Ambrozienė Ona
911 Bu t vilos Kąsta nti n
929 Gakaikis L.
931 Kalvaitenei Onai
936 Masiokas Petras
938 Mekiųas M'us Antenas
940 Mickunas Žanas
959 Sastanis Marijona
961 Sergalis Boleslawas
966 Simielis B. A.
977 Wįsniaskis Jonas
983 Zabela Klemenbas

Skaitant laikraščius matai 
daug Visokių pasigirimų pa- 
sigarsinimų. Pas visus tokia 
mada yra. Visokios rųšies biz
nieriai giria savo prekes, visų 
kolionijų lietuviai girias savo 
veiklumu ir nuveiktais darbais, 
visos draugijos taipgi neatsilie
ka nepasigirę savais veikimais. 
O iš musų kampelio niekad ne
simato laikraščiuoop ne pasigi- 
rimo, nė peikimosi, rodos, kad 
čia nebūtų nė vieno lietuvio.

Mes garfieldparkiečiai, ištik- 
rųjų ramiai gyvenam, nieko 
apie save nesigiriam, todėl 
mus mažai kas ir težino. O iš- 
tikrųjų gi čia nemažas būrelis 
lietuvių gyvenam, tiktai labai 
plačiai* esc. r* c išsiskirstę, — 
pradedant nuo Douglas parko, 
siekiant Colymbus* parką. Bet 
daugiausia lietuvių randasi 
apie Garfield parką, todėl mes 
ir vadinamės garfieldparkie- 
čiais. Tame centre turim ir 
lietuvių kliubą, — Garfield 
Bark “Vyrų ir Moterų Pašelpos 
Kliubas.

Tas Kliubas labai puikiai gy
vuoja. Narių turim apie pusant
ro šimto. Finansiškai otovi il
gi gerai. Kaip finansiškai, taip 
ir narių skaičium kliubas auga 
kas mėnuo, štai priešmetiniam -! 
susirinkime prisirašė šeši nauji 
nariai. Susirinkimus laikom 
kas antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, 1.30 po pietų, 3720 
VV. Harrįson St. Priešmetiniam 
susirinkime ^>uvo renkama nau
ja valdyba 1926 metams. Ka
dangi mes turim gerą valdybą, 
tai ir liko visa beveik ta pati, 
kaip buvo pereitais metais, tik 
pridėjom korespondentą. Pirmi
ninkas yra N. Vilimaitis, įau 
senai tam kliubui dirbąs, pagel- 
bininkas Y. Medelinskas, nute 
rast. M- Medelinskienė, fin. 
rast. K. Klibas, kasos, globėjai 
P. Petronis, M. Davidonis, P. 
Medelinskas, ižd. M. Kaziunas, 
maršalka A. , Rudis, korespon
dentas K. Yodelis, knygyno pri
žiūrėtojai J. Zubaučius ir R. 
Yokubonis. Visa valdyba pasi
žadėjo dirbt iš visų pastangų, 
kad sutraukti visus šios apy
linkės lietuvius j tą 'kliubą. Tai 
tik tada galėsime ir mes daug 
ką nuveikti, taip kaip ir kitų 
kolionijų lietuviai.

Reikia dar nepamiršti, kad 
čia vietinių lietuvių vaikai, 
neturėdami lietuviškas mokyk
los, sutvėrė vaikų draugijėlę ir 
jau du metai kaip pasekmingai 
gyvuoja. Mokinas lietuviškai 
skaityt, rašyt ir dainuoti. Jau 
keletą sykių yra sukišę gražių 
lietuviškų veikalėlių. Jų moky-> 
tojum yra p. Stulga, kuris ge
rai lavina musų jaunuolius lie
tuvybės. Linkėtina musų jau
nuoliams laimingos ateities.

Kalbant apie tuos, kuiie lai
mingai auga, turėdami tėvelius- 
globėjus; ištikro jie yra laimin
gi palyginus su tais, kurie yra 
likę našlaičiais, nebeturi kas 
jais rūpintųsi. Kokia ateitis jų 
laukia? Geraširdžiai labda
riai, tiktai jie tesirūpina nelai
mingaisiais vaikeliais. Juk ir 
musų kolionijoj buvo susitvė
rusi labdarių kuopa, bet nežinia 
delko, ar dėl valdybos neveiklu
mo, ar narių apsileidimo, kuopa 
užmigo. —K. Y odelis.

Kensinglon
* Draugijos D. L. K. Gedimino 

priešmetinis susirinkimas įvykę 
gruod. 30 d. Buvo renkama val
dyba. Likosi išrinkta veik visa 
senoji, išskiriant turtų rašti
ninką, kuriuo buvot A. Norbu- 
tas, kuris pareikalavo 6 dol. 
algos daugiau į metus. Čia jau 
pašoko keletas narių jųjų tar
pt' ir V. Dargis (pastarasis 
daugiausiai ir buvo priešingas 
pakėlimui algos) ir ėmė rėkt, 
kad reikia, rinkti naujas rašti
ninkas. Nežiūrint, kad buvo 
perstatomi ir tokie nariai, kurie 
ir rašyt nemoka, bet nė vienas 
neapsiėmė. Neapsiėmė nė V. 
Dargis, prisipažindamas, kad 
negalėsiąs tinkamai darbą at
likti. Bet matydamas, kad bus 
A. N. |>akelta alga, tai Dargis 
pasišokęs pradėjo rėkti, kad 
esąs priešingas pakėlimui al
gos ir jis ppts apsiiiįąs dirbti' 
už 25 dol., reiškia 5 dol. pigiau, 
negu A. N. turėjo. Vėliau patir
ta, kad V. Dargis turys ypatiš- 
kumų prieš Norbutą. Mat A. 
Norbutas yra. socialistas, o V. 
Dargis — Maskvos davatka. 
Norbutas pareiškė, kad jis visai 
to darbo nesigailys; atlikti ge
rai draugijos reikalus yra daug 
darbo, o jei vesti knygas taip 
kaip buvo pirmiau vedamos, jis 
to nenorys. Draugija išrinko 
delegatus susivienijimui vietos 
pašelpinių draugijų. Tas yra la
bai gerai.

Tvarka vedama draugijoje 
taip,, kaip ant “Jeffersono 
streeto”. —Reporteris.

Bridgeportas
Naujas lietuvis daktaras.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKTU SPECI AUSTAI

kurie kasdien persiunčia 50,000,000 pranešimų, 
didelis nuopelnas už jų gerą patarnavimą.

Lietuvių Dentistas patar- 
\ naus geriau.

Traukimas dantų b#
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kaiųas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų įusų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One Syctem • Vniveraal Service

TELEFONU PAVELDĖJIMAS
< <1 ' '

materiolo prirengimu telefonai iš pradžių buvo 
bėdni. Artistinį paveldėjimą telefonai įgavo iš kitų 

šakų ir iš susijungimu, kuris savo technišku progresu bu
tų kuonaudingiausia#, Taipgi buvo mirtties paveldėjimas, 
taipgi telefonų darbininkai išsidirbo pas save tradiciją, 
kuri kasmet vis didinos tarpe tų, kurie buvo pasiryžę 
perduoŲ žmogaus balsą kitam žmogui.

Pksiiintinys turi keliauti! Grekų raitorius, Romėnų 
pashintinys, Karalių pasiųntinytr ir arkliais ekspresai, 
skubėjo į savo paskirtą vietą, kad žmonijai butų kuoge- 
riausiai patarnauta. Prie svičių Ktalo arba telefonų rak
to, paštiniame Vagone arba aeroplane, tas pats perdavi
mas žinių ir dabar dar tebėra.

Telefonų patarnavimas pats per save paveldėjo Su- 
sinešimą. Del moterų ir vyrų, kurie priguli tai organi
zacijai, 
tai yra

Palengvins aidą įtempimą, kurk 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataijfctą, ati
teko trumpregystę ir 
Prirenka teisingai akinijia. ”ižuo
se atsitikimuose egzamin da
romas su elektra, paroda ma
žiausias klaidas. Speciali aty at
kreipiama j mokyklos vaikus.
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1C 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

PRISIDEKITE PRIE MUSŲ VYRAI IR MOTERYS
Jei jus turite $500, tuomet be jokio darbo galite uždirbti 

j metus apie $5,000. Čia nėra, statyo, bonų, apdraudos arba ta- 
vorų pardavinėjimas ir mes neparduodame jums jokios real 
estate. Jūsų pinigai bus vartojami per banką. Atsakanti Chi- 
cagos dideli biznieriai kviečia prisidėti prie jų, tai yra puiki 
proga ir galite uždirbti daug pinigų. Jus taipgi galite gauti 
darbą šioje kompanijoje jei jus norite. Tuo budu jus galėsite 
uždirbti į metus apie $10,000. Jums nereikia jokio patyrimo, 
nes mes išmokinsime jumis biznio. Turite mokėti biskį kalbė
ti angliškai. Tiktai aprubežiuotas skaitlius bus priimtas, "lodei 
skubėkit. Telefonuokit Main 3952, bile dieną, nuo 10 iki 4 po 
pietų dol pasikalbėjimo dienomis arba vakarais.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
• GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO

Nelabai senai Lietuvių Audi
torijoj atidarė ofisų lik ką už
baigęs mokslus medięinos dak
taras A. J.\ Javoišas.

Jis, yra gimęs Chicagoj. Ėjo 
mokslus LoyOlos universitete, 
kur gavo Baėhelor of Science 
laipsnį, laipgi lankė ir Chica- 
•gos universituto medicinos sky
rių, kur gavo taipogi alsižymė- 
jimy.

Paskutiniu laiku jis prakti
kavo Mercy ligoninėj ir ačiū 
savo darbštumui ir sumanumui 
tapo pakviestas dėstyti phar- 
macologijos ir therageulicos. 
Ateinančiuose metuose skaitys 
lekcijas taipogi ir Nortlnvest- 
ern universitete.

Kaip matomč, lietuvių moks
lines jėgos dar padidėjo ir jau
nam daktarui linkim gero pa
sisekimo musų tautiečių tar|x*.

—Report.
■ ■ .- --

(Tąsa ant jrasl.)

A + A
KAZIMIERAS LETUKAS
Musų mylimas vyras persi

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

Paliko dideliame nuliūdima 
motelį Stanislovą ir seną mo
tinėlę ir seserį Barborą Norei- 
kienę Amerikoj. Lietuvoj bro
liui: Jonas, Franciškus ir Pet
ras ir sesuo Emilija Lubienė. 
Kūnas pašarvotas randasi 3407 
So. Wallace Štreet.

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

,Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti miruKiamjatn paskutini pa
tarnavimų.

Nuliūdę ir pilni gilios šlei
va r tos liekamo,

Motelis, Motina ir 
tėtukų šeimyna.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo riu,s I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

Tel. Lafayotte 4228
Pluiubing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viaadoa 
patarnauju kuogeriausial.

M. Yuška,
3228 W. 38tb Chicaco, UI.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

914

Kraujo, pūslės/ šlapumo, privatinės, sla» 
tos, uisendintos ir uikrečiamos ligos viia 
išgydomos

Vartojami Rangiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

pagerintas

606

Pasinaudoke Matai Kas Dedasi?
Auksine

v

-r

savaitinį paveiksluotų, teikiantį įvairiausių ži
nių ir patarimų, ginantį valstiečių ir visos pa

žangiosios visuomenės reikalus laikraštį

“Si AU LIIJ NAUJIENOS"
“ŠIAULIŲ NAUJIENOS” visų mylimos ir daug skaitomas 

savaitraštis.
“ŠIAULIŲ NAUJIENOS" turi nuolatinius korespondentus vi

soj Lietuvoj ir užsieny.
“ŠIAULIŲ NAUJIENAS” galima užsisakyti visuose Lietuvos 

paštuose. Nereikia rašyti jokių perlaidų bei laiškų — 
paštas pats viską surašo ir pinigus priima.

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI

“ŠIAULIŲ NAUJIENOS” KAINUOJA:
Metams: Lietuvoj — 15 litų; užsieny — 30 litų 
Pusėj metų: Lietuvoj — 7,50 litu; užsieny — 15 litų
3 mėnesiams: Lietuvoj — 3,50 litų; užsieny — 7,50 litų

/ Adresas:

Šiaulių Naujienos" Šiauliai, Dvaro g. 83 Nr

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus 
per metą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už............. $2.50

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

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į 
konvertą su money orderiu ai? čekiu siųsk šiuom antrašu:SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną examplioiiu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Garsinkitės Naujienose Garsinkites Naujienose

tikras Europinis lm- 
eseide gydymas B’ rau
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo
damas ui į?
temą kainą

tiktai trumpina laikui

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialia tap 
įsteigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina >nua
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad H<yd<iua 
jas nebandykit senais budata.
VYKAU Spsjialis serum gydymas yra var
tojamas »u geru pasisekimu dėl atgavima 
stiprumo silpnoms vyrame. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervą 
ir kraujo, suteikdama stiprumą atipinėms 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydymą 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau iAgydė tūkstančius žmonių, tai -ra 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus fs 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai įrengtu 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy> 
dymui kambari'j. Kraujo i A bandymas ir U. 
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
Atsakantis m ėdi kalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy- 
mae. Ateikit iiandien.

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

kampan Monroc St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų yri- 
ėmimo kambarys 606.

Penktas Augštas, Crilly Naiuaa 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryta <kl ė 
vakare. Nedėlioj \nuo 10 iki 1 dipną. P*, 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ryto iki 8 vakare.

“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 •Sasdteną — Ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

ii nupf įįįįįi « UUlUf

Rateiiuo.se


NAUJIENOS, Chicago, III

—————,—..... ................

Trečiadienis, Sausis 6, 192C

tielDYlll fiateliuose.l *«"«* Darbo s? 
jungos paskaitos

(Tum n ne 5 pusi.)
|*pvl ;.ltus prasidės sausio 10 d.

Ona Pocienė Pranešimą! ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI
9

Liet. Liuosybės Namo B-vės 
direktorių susirinkimas įvyko 
gruodžio 30 d. Trys direktoriai 
neatsilankė, dalyvavo 12. Iš-

. Visuoinchcs i>lir!)o Sąjunga 
nitaič dm.‘.i ,is:i r’!r paskaitų 
ivii ? .mia s .‘ i i dienų k!ausi- 
ar.is. .Yurialoi.k. :ios lemos;

nešimus. |eigų buvo Varne su 
sirinkime $1,700 ir visos išmo
kėtos įvairiems reikalams. Va 
dinasi, direktoriai neatsakė nė 
vienam, kam reikalas • atmo
ka visiems ant pareikalavinjo. 
loilel dalininkai su noiu reika
le skolina bendrovei, ką parodė 
ir iMiskutinis dalininkų susirin
kimas, kuriame keletas draugų 
irgi prižadėjo paskolą. Tik, ger
biamieji, išpildykite greičiaus, 
bus 
ir 
lintojas

Trintų Sa
kinti karą 
2” Ik fe Idos 

P. Grigaitis, D). A. Kalulius

1. Sausio 10 d. 
junga gali i

I. Karalius. 
ivv\L<s at-

“Open Fo-

“Kas
Ref.

Fo-

tai
K.

9.

2. Sausio 17 <1.
ja”. Ref. Dr.

3. Sausio 21 d 
si i «uii mr.s '. 1 
ralius.

1. Sausio 31 t
• rum” (Tema ir leferahtai 

paskelbti vėliau).
5. Vasario 7 d. “Open 

rum”.
6. Vasario 1 I d.

yra evoliucija”. 
Augustinavičiris.
Vasario 21 d. “Evoliucijos 

įrodymui ir faktoriai”. Ref. 
K. Augusiinavičius.
Vasario 28 d. “Žmogaus 

;voliucija”. Ref. K. Augus
tina viėius.
Kovo 7 d.

10. Kovo 1 I 
rum’’.

Open Kortini”
“Open I

d.“Kultūros
rija”—Ref.

28

geriat) ir patiems 
bendrovei, nes sko- 

gauna gerą nuošim
ti. Jau daug kartų buvau nu
rodęs, kad jei dalininkai visi 
tikrai įvertintų ir pilnai supra
stų bendrovės įeikalus ir visa 
padėtį, tai jau šiandie gautu-18. 
mėm gerų dividendų. Dabar gi 
dividendai nueina išmokėjimui | 
palūkanų už paskolas. Tos bė
dos bus tol, kol nebus parduoti’ 
daugiau serų ir nebus panai
kinta paskola. Dar kartą prime
nu dalininkams, kad visi steng
tųsi nupirkti ar parduoti nors | 12. Kovo 
l>o vieną šėrą, o bus didelė 
nauda .bendrovei ir sau.. Tiesa, 
dabar sunkus laikai, bėdai bė ii 
brangenybė, bet yra žmonių, 
kurie stovi labai gerai. Tik rei
kia noro, o viskas galima.

Dabar artinasi musų penkių 
metų jubiliejus—sukanka |>en- 
ki metai nuo atidarymo svetai
nės. Kasmet turėdavom iškil
mes su įvairiu programų, tas 
pats bus ir šiemet. Kaip girdė
ti, iš komitetų pranešimų, pro
gramas bus vienas iš geriausių. 
Tik visi dalininkai atsilankyki
te ir pasakykite apie tai savo 
draugams. Stengkimės padaryti 
5 m. sukaktuves sėkmingas ii 
pelningas. O tai padaryti leng
va — tik
slo 17 d. Tikietai jau yra pla
tinami ir iškalno pirkdami su
taupysite po 25c. Tikietus gali
ma gauti 
rektorius; 
kreipia į 
Liuosybės

Dar vienas dalykėlis, 
ninkai, nekreipkite 
niekurius plepalus. Visokie ple
palai apie bolševikus ir men
ševikus bendrovėj netinka ii 
joje vietos tiems plepalams ne
turėtų būti. Bendrovė yra 
biznio įstaiga ir tik tuo rūpin
tis ir turi, tai bus sveikiau ir 
pačiai bendrovei. Dalininkams 
gi linkiu geriausių metų.

Atleiskite, jei kam nepatiko 
mano rašiniai apie bendrovę. 
Aš dariau geriausia ką galėjau, 
šiemet gi direkcijos korespon
dentas bus naujas.

—Direk. Koresp.
K. P. Deveikis.

visi susirinkime sau-

pas komitetą ir di- 
chicagiečiai gi

Leo Švėgždos
name.

ofisac

Dali- 
domės į

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA 

Ant musų trijų Sriubų laivų 
RESOLUTE, RELIANCE,

ALBERT BALLIN, 
DEUTSCHLAND 

ir populiarlški vieno kabin 
laivai, 

CLEVELAND, VVESTPHA-
LIA, MOUNT CLAY, 

THURINGIA

sono,š nkw yor**/|| <KO IKI KAU-
UVUno ir atgal

Plūs U. S. Revenue taksai 
Savaitiniai išplaukimai

Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Htrrimta Line) Joiat Service with 

Hamburg American Line 
177 Ji. Mlohlgan Avenue

Chfcsfo, IU.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Kultūros i

KuKurso is-

Chicagon pagryžo per Kalė
das Lietuvos Operos artistė, 
p-ia Ona Pocienė.

.Jcs kontraktas su Opera bai
giasi dar tiktai ateinanti bir- 

i želio mėn., bet ji pasiliuosavc 
janksčiaus, ^kadangi buvo susi
žeidusi “ukcidente”.

Artistei labai patiko Lietuva. 
Nors ji buvo buvo gimusi ii 
augusi Amerikoje, bet prie Lie
tuvos sąlygų ji greitai pripra
to ir jautėsi Kaune smagiau, 

l.^'negu Chicagoje — iki nepasi
ilgo čikagiečių (ypač vieno), 

isto- 'Savo darbą 0]>erojė ji labai 
mėgo. Patenkinta ir žmonių 
draugingumu Lietuvoje.

P-ia Pocienė ketina kada 
nors duoti koncertą Ch irti gojo. 
Chicagiečiai nekantriai lauks 
progos ją išgirsti.“Open

d.
torija”. Ref. P

13. Balandžio I d.
lorija” Ref. P 

11. Balaildžio 11
Forum”.
Tai tokios maž-daug numa

toma temos. Referantų ir temų 
dėl “Open Forum” šiuo tarpu 
dar nei a galimybės paskelbti, 
(ialima tik tiek pasakyti, 
temos dėl ‘.‘Open l'orum’’ 
renkamos kuogyviausios.

Paskaitos bus laikomos 
cagos Lietuvių Auditorijoj 
madieniais nuo 10 iki 12 
ryto.— N.

l<>g 
bus

Chi- 
sek-

“Naujienų” Laivakorčių 
Skyrius

Dėkuoja už gerą patarnavimų 
ir smagią kelionę

Naujienų Laivakorčių Sky
rius gavo sekamą laišką nuo 
p-ios Onos Jurkienės iš Ogles- 
by, 111., kuri buvo su Naujienų 
ekskursija išvykusi Lietuvon ir 
dabar vėl sugryžo Amerikon.

“Aš, Ona Jurkienė, siunčiu 
širdingą padėką Naujienų vedė
jams. Buvau išvažiavus į 
Lietuvą su Naujienų ekskursija 
ir dabar patariu visiems lietu
viams, kurie nori važiuoti į 
Lietuvą, savo tėvynę aplankyti, 
kad važiuotų per Naujienų pa
tarnavimą. AŠ laimingai parva
žiavau į savo tėvynę Lietuvą ir 
tiek pat laimingai sugryžau iš 
Lietuvos į Ameriką 
trobelių ir vargo, 
visiems norintiems

' Lietuva, važiuoti i nas.
Taipgi širdingai

Tupikaičiui, ekskursijos 
j ui. Su pagarba,

Ona šurkienė.

be jokių 
Todėl žičinu 
važiuoti j 
per Naujie-

dekuoju. J. 
vedė-

7 eatras- 
Muzika

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Praeitą sekmadienį vaidinant 
“Gyvuosius Nabašmnkus” pub
lika pakankamai prisijuokė. 
Rodosi, nebuvo nė Vieno žmo
gaus, kuris nebutų buvęs pa
tenkintas.

Sausio 10 d. Teatras statys 
dvi komedijas, būtent: “Vel
nias ne boba” 
mas mazgas”.
lyvaus Vaičkus, Tendžiulytė ir j 
geriausios Tieatro pajėgos. Pra
džia 7 vai. vak. Kainos nuo 35 
centų.—y. J

Neužilgo Chicagoj 
bus pastatyta 
“The Miracle”

būtent: “Vel- 
ir “Neatmezga- 
Vaidiipme da-Į vaidinti

Chicagos teati? mėgėjai 
trumpoj ateityj, turės progos 
pamatyti vieną įstabiausių kuri
nių. apie kurį jau dveji metai 
kaip kalbama. To kurinio var
das “Stebuklas“ (“l'he Mi
racle’’). Prieš dvejetą metų 
Morris Gest atgabeno iš Europos 
į Ne\v Yorko Century teatrą 
“The Miracle”, kuris nustebina 
visus. Nieko panašaus ameri
kiečiai nebuvo malę. “The 
Mirack” yra tikrai grandioziš
kas kūrinys. Jo perstatyme 
dalyvauja nė mažiau, nė dau
giau kaip 699 žmonių. Artis
tai vartoja apie tris tuksančius 
įvairių kostiumų. Scenos pa
dailinimui naudojama 1,918 “ju
dami” dalykai. Pervežimui vi
sų tų dalykų iš vieno miesto į 
kitą reikalinga 39 vagonų.

Turint tatai galvoj, kiekvie
nam bus nuomauti, jog “The 
Miracle” gali būti pastatytas 
tik didžiausiuose miestuose, kur 
randasi milžiniški teatrai. Už
tai tas veikalas tebuvo stato
mas Clevelande, Bostone ir 
Cincinnati. Chicagoj jį tega
lima pastatyti tik vienoj vie
toj, būtent, Auditorijoj. Ten 
jis ir bus pastatytas. I>abar 
porą žodžių apie patį veikalą. 
Siužetas “Stebuklo“ yra parem
ia ant vieno senovės romano, 
kuris viduramžiais teikė įkvė
pimo poetams ir menininkams. 
Maurice Maeterlinck to roma
no fabulą panaudojo savo dra
mai “Soeur Beatriče”. Kai prof. 
Max Reinhardt irtitarė 'ta ro
manų padėti savo spektaklio 
pagrindam jis pavedė veikalą 
parašyti Kari Vol!mo?ller’ui, o 
muzika kompoziloriul Humper- 
dinek, kuris yra žinomas kaipo 
autorius operų “Hansel and 
Girelei” ir “Koenigskinder“. 
Reikia pabrėžti, jog veikalą pri
taikė scenai Max Reinhardt, ge
nialus austrų teatrininkas, ku
ris yra žinomas kaipo didžiau
sias pasaulių scenos direkto
rius. Vaidinime dalyvauja Lady 
Diana Man ners, kuri yra ti
tuluojama kaipo (gražiausi An
glį jos moteris, Iris Tree, pas- 
kiibusio 
tė, etc. 
. “The

Anglijos artisto duk-

Miracle pradėta 
Paskuti- 
kovo 20 
Chicagos

bus 
vasario 2 d.

uis persi a tymas įvyks
d. Vaidinama bus
Auditorijoj. Bilietų kainos nuo 
vieno dolerio iki keturių.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
. I

Teatr. Rr-stė Sv. Martino 
iškilmingą metinį Balių, Ne- 
Sausio 10 dieną, .1926 metų,

Liet, 
rengia 
dėlioj, 
ChicagoH Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Piddžia 6:30 vai. vak. 
Įžanga ypatai: vyrams 75c, o mote
rims 50c su drabužių pasidėjimu. 
Taipogi bus pritinami nauji nariai j 
draugystę voltui, kurie išpildys apli
kacijas šiame vakare. Ir bus duoda
mos dovanos, tiems nariams, kurie 
neėmė, pašalpos per 10 metų. Kvie
čiame < atsilankyti škaitlingąi ir pra
leisti laiką linksmhi prie geros mu
zikos. .

Kviečia Komitetas ir visa Draugija

L. S. S. VIII Rajono konferencija 
įvyks sekmadieny, sausio 10 <1., 1926 
m.,1 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.

S. L. A. 36 xkp. metinis susirinki
mas įvyks Sausio 6 d., 1926 m., C|li- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8 valan
dą vakare. Visi nariai ir narės ma
lonėkite atsilankyti ir atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti prie S. L. A. 
36 k p.

— A. Marcijonaitė, Sekr.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks Sausio 6 d., 1926 
m., 8:01) vai. Vak., Mark Whitc 
Sųuare svetainėje, (Library Room). 
20th ir Halste<L gatvės. Visi tėvai 
.Jaunuolių atsilankykite. Nauji na
riai, gulėsite prisirašyti tą vakarą.

y J. Schultz, RaŠt.

Nori h S 1(1 ės Draugijų Sąryšio de
legatų mėnesinis .susirinkimas įvyks 
Sausio 6-tą dieną, 1926 m., 8-tą vai. 
vuk., 1822 Wabansia Avė. Visi dele
gatai malonėkite pribūti j susirinki
mą ant laiko, nes bus rinkimas nau
jos valdybos. ,

K. Cz>2pulevicz, Rašt.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys savo 
metinį susirinkimą trečiadieny, sau
sio 6-tą dieną, 1926%., Lietuvių Au
ditorium svet„ 3133 So. • Halsted St. 
Susirinkimas prasidės kaip 7:30 vai. 
vak. Visi nariai malonėkite susirink
ti laiku.

1). Gulbinas, Rašt.

MASKARADU BALIUS
Rengia Lietuvių Moterų Draugija 

Apšvieta su puikioms dovanoms ver- 
čios $200, pirmai grupei dovana $25 
ir bus daug kitokių dąiktų. Balius i 
įvyks Sausio (Jap.) 31 <1., 1926 m., 
Chicago Lietuviu. Auditorium, 3135 
So. Halsted St. Durys atsidarys 6-tą 1 
valandą vakare. ,

Tel. Lafayette 5153-6438

•ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

1925, lliidsoii couch, pilnai 
prirengiąs, bargenas, $875, iš
mokėjimais.

šaukite:
Larkln, Calumet 6990 arba

Euclid 433

PARSIDUODA bučernė ir grosor- 
ne. 2136 So. Halsted Street. 
....... .....................................

NAMAI-ŽEME

BAGDONAS BROS.
MOVINC, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EKPERTS 
Long di.stance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. lininied St.

Tol. re*. Yds ”« w-mvd. 76R7 office

Essex couch, karo numeris 
149268, pilnai prirengtas, kaina 
$675, išmokėjimais jei jus no
rite.

sau kilo:
I.nikiu, Calumet 6999 arba 

Euclid 433

Pardavimui 4 flatų namas prie 
7846 May St. furnas ir pečium šildo
mas, ką tiktai užbaigtas, 4—5 kam
barių flatai, įplaukų, $198 j mėnesį, 
kaina $22,500, tiktai $5000 įmokėti, 
kitus kaip rendą,

II. P. SCHOENING 
6159 So. Talman Avė.

Prospect 3807.

PARDAVIMUI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85.

Mano ta voras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, nešu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sokma- 
dienyj no pietų.

rrank SelcmonaviČius 
504 W. 33rd SI. Prie Normai Avė

Pardavimui dairy farnia, 88 akrų, 
geras namas ir Jmrnė 20 karvių, 2 
arkliai, yru visos*reikalingos mašinos. 
Nelllville, Wis.

II. P. SCHOENING 
6159 So. Talman Avė.

GROJI KLIU PIANU BARGENAI
Parduosiu savo $750 Bei Ima n 88 

notų grojiklj pianą sykiu su 72 vo
leliais ir duet benčiumi už $125 cash 
arba paimsiu notas nuo atsakančių 
žmonių. Klauskite M r. Kowalski.

2332 W. Madison St., Ist floor

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosernių, Bu- 

1Černių, Delikate- 
šen, Restauran- 

ĄfįSrKendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

PIRKIT P.IĄJMBINGĄ PAS MUS 
IR SlJTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 West DiVision SU 

netoli Marshfield

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

JIESKO DARBO

Ui-

JIEŠKAU darbo už bučerį. 
Moku savo darbų gerai. Kam 

I reikallingas toks ,darbininkas 
atsišaukite:

501 VV. 32nd St.

Lietuvių Socialistų Sąjungos VIII 
Rajono susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, Sausio 7 d.^ 1926 m., 7:30 vai. 
vakare, Naujienų name. Visi komi
teto nariai malonėsite neatbūtinai at- 1 
silankyti. nes turime daug svarbių 
reikalų, kaslink rajono vakaro, kuris 
atsibuvo Gruodžio 20 d., 1925 m.

M. J. Mauricas, Rajono Sekr.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

L. S. J. Lygos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, Sausio-Jan. 7 d.. 1926, 
8:30 vai. vak., Mark Whitc Sųuare 
Paik svet., Halsted ir 30 gat. Visi 
nariai malonėkite ,susirinkti pažymė
tu laiku. Bus valdybos rinkimai at- ivnn 
einantiems metams ir beto yra kitų 1609 
svarbių reikalų aptarimui.

— Valdyba.

VYRAI IR MOTERYS
Kurie norite dirbti ir kurie tu
ri pasiryžimų, gali gauti pasto- 

‘ vų drabą senoje organizacijoje 
prie naujos išpajdavimo kom
panijos, kuri mokės jiems nuo 
$200 iki $600 j mėnesį. Atsi
šaukite nuo 10 iki 12 dienų ir 
nuo 2 iki 4 po pietų arba pagal 
sutartį vakarais.

MR. HILL \
5 N. VVabash Avė.

Tel.: Central 8736 t

BRIDGEPORTO 1,1 ETŲ VI A M S:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas. 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENŲ JIESKOJIMAI
J IEŠKAU seserų Marijonos ir 

Kotrinos Plepičlų, po vyrų Marijoj 
nos Petrauskienėš, Kotrinos Šalkau
skienės. Paeina Kiliškių kaimo, Pa- 
pelio vals., Biržų a’pskr. Pirmiau gy
veno Boston, Mass. Turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu atsišaukti, arba, žinan
ti praneškite Ąnelė Plepitė—Januše- 
vičienė, 3425 Douglas Blvd., Chicago.

• »

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 4 kambariųRENDON 4 kambarių flatas, iš

taisytas, yra vana, elektra, $25 j mė
nesį. 3240 Seminary Avė. Tel. Grace- 
land 0899.

■.•net

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambaris vaikinui 

prie geros šeimynos Bridgeporto 
npielinkėj; praneškite laišku Wilimas 
F. 3615 S. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKAU kambario už $2 į sa
vaitę pas blaivius žmones Bridge- 
port apielinkėj. Geistina, kad galė
tų valo-į pagaminti. Esu darbininkas, 
ne sportas. 5 vai, ryte keliu, 10 v. 
vakare gulu, praneškite j Naujienų 
skyrių:

3210 So. Halsted St.
M. M.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosemė, maišytų tautų apgy
venta vieta.

Town of Lakę Bargenas
Pardavimui biziiiliviis namas su 

bučerne. 6 kambariai prie Storo, 
ant augšlo 4—2—1 kambariai, skie
pe 6 kambariai ir 2 karų garažas, 
reikia tik $3,000 cash.

LEON PAUKŠTA 
1723 \V. 17 St. Yards 1389

♦
-----” JI. ■■'gaju J. "8

MORTGECIAI-PASKOLŪS
Tel. Roosevelt 4425

REIKIA parduoti naudinga Storą, 
laikrodžių, akinių ir muzikališkų da
lykų. .vieta išdiibta per 40 metų. 
Alinkite pasikalbėti.

J. STANKIEVVICZ
509 N. Robey ir Grand Avė.

PARDAVIMUI grosernė ar
ba mainysiu ant automobiliaus, 
loto ar namo. Vieta bizneva.

Kreipkitės tuojaus.
5702 So. Racine Avė.

PARSIDUODA DeliCatessen krau
tuvė ir grosernė iš priežasties li
gos. 3548 Lowe Avenue.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

AR JUS norite turėti nuolatinį 
darbą, už kurį gausite nuo $18 iki 
$25 į savaitę. Tiek musų merginos 
uždirba kiek pasimokinusios f musų 
siūlų verpimo departmente. Ateikit 
ir pasimatykit su mumis.

A. L. RANDALL CO. .525 W. 76th St. '

dėl
REIKIA patyrusiu moterų 

sortavimo skudurų.
Atsišaukite:

H. ROTHSTEIN
1463 Blue Island Avė.

I

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

REIKALINGAS pirmarankis 
kepėjas prie Latviškos juodos 
jluopos. Mokesnis geras. Kreip
kitės tuojaus į Naujienų Sky
rių, 3210 So. Halsted Street, 
Box No. 274.

Reikalingas pirmarankis vi
rėjas (kukorius), turi mokėt 
gerai savo darbų; ■ kreipkitės 
tuojaus

. 3206 S. Halsted St.,

RAKANDAI

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

, Parsiduoda bučernė ir gro-
sėmė. Priešais didelė dirbtuvė. VYBAI balberystf.s. už.
4 pagyvenimui kambariai. Biz- dirbsit daug pinigų. Mes išinokin- 
nis gerame stovyje. Pardavimo sin-’ ^,s dienomis ar vakarais. I)i- 
priežastis turiu antrą biznį.

4235 So. Kedzie Avė.

VYRAI išmokit barberystės, už

Pardavimui pieninyčia, ran
dasi netoli lietuvių mokyklos— 
36 ir 40 pieno kenų parduoda
ma į dienų. Namas, mašinerija, 
2 vežimai, 2 Irokai. Labai ge
ras invpstmentas. E. Rada, 1858 
S. Allport St. •

, delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. Uždirbkit kol 
mokinsitės. Atsišaukit, rašykit ar
ba telel’onuokit dėl katalogo.

MOLER BARBĖK ųOLLEGE 
10; j S. Vvells St. Tel. I'ranklin 4230

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė prie 63 SI., geroje vie
toje, 2 augšlų namas 20x20 ga
ražas. Frank Pejry, 2041 \V.'

xrrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

J1NGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam Šioje Salyje. 
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 naują būda mokinimo Lfr- 
vesKio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerdal 

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

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda restaurantas už 

prieinamą kainų. Tur būti par
duotų j tris dienas, dėl priežas
ties nesutikimo partnerių; 
dviejų gatvekarių linijų.

2414 W. 17 St.

tarp

PARSIDUODA kampinė bučernė 
Ir grosernė. Biznis cash, gerai eina. 
3935 So. California Avė. Tel. Lafa
yette 4903.

PARSIDUODA geroj pelningoj vie
toj bučernė ir grosemė. Galima pa
daryti gerą gyvenimą. Parduosiu pi
giai už casli. 3932 S. Rockvvell St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba mainysiu ant mažos pra- 
pertės, loto, automobiliaus ar ant 
mažo namo. Biznis geras, gerai iš
dirbtas per ilgus laikus, 5 kamba
riai gyvenimui, randa pigi. Norin
tiems pirkti už cash, nupirksit 
gini. Atsilankykite greitai; Kas 
pirks nesigailės. Atsišaukite po 
meriu: 4602 So. Rockvvell St.

Telephone Lafayete 81*89.

pi
li u- 
nu-

GERAS PIRKINYS
Parsiduoda bučernė ir grosernė 

ant Bridgeporto arba mainysiu ant 
antro morgečiaus. Biznis geras tik 
reikia dirbti, o man jau nusibodo. 
Kreipkitės:

JOS. BACHUNAS
3325 S. Lowe Avė.

Tel. Boulevard 8032.

RETA PROGA
PARSIDUODA Nancy lĮeauty 

Shop. Gera, pelninga vieta. Geroj 
apielinkėj. Parduosiu pigiai, nps tu
riu du bizniu. Negaliu apsidirbti.

1827 S. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8951

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

I---------------------------------
! Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 So. Halsted St.
MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo,. Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystšs, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

■SAUSIO 30
Paskutinė diena įsirašyti ir iš

mokti Beauty Culture
Už tokią pigią kainą kur dar ne
buvo pasiūlyta augštop rųŠies mo
kyklos

 :--------- - : 
Turiu parduoti gražų grojikll pia

ną, kad sukėlus pinigų, naujaslyer- 
riešutinis bedruimio* ir valgomo tas $750. Lengva grojimo akcija, 
kambario setai, bufetas, veidro-'gražus tonas, su 90 rolelių, Main 
(IŽicli <111 V(‘!l j )O)‘t StullIS nttiiiuv in n4------------------------- KtivH
mašina ir indai, pigiai, 9yl2 kau-'ir po $10 j mėnesį 
rai $22, liampos $10.

4843 S. Micnigan Avė.
Kcnvvood 2514

GROJIKUS pianas, Edison pho- 
nografas, iškimštas parloro setas, 
riešutinis bedruimio ir valgomo tas $750.

siuvimui naujas ir benčius už $120,- $50 Cash 
j atsakantiems 

žmonėms.
MIKOLAITIS, 

6512 So. Halsted St.

Lyginasi bile reguliariam $100 
kursui, šitas kursas susideda iš: 
Mareelling, Water Waving, Sham- 
pooing, Scalp Work, Bobbing, 
Manicuring, Facįals.

Dieninės arba vakarinės klesos. 
Išmokėjimais. Duodama diplomai.

IDEAL SCHOOL OF BEAUTY 
CULTURE

“The Model School <>f America” 
Suite 1203 1 C,2 N. State Si


