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Zinovjevas pašalintas iš 
komintemo valdybos

Sovietai parduoda carų 
karūnų briliantus

Klaipėdos krašto direk 
torija sudaryta

Lietuvos-Latvijos 
derybų tęsinys

Socialdemokratų laimėjimas 
Ruhro krašte darbininku

[Pacific and Atlantic Photo]

J. T. Johnson, Harry Phillips, Roy Gi'ay ir Julius Graliam, kurie tapo išgelbėti Oklahomos
mainos nelaimėj. . V

sąjungose
Zinovjevas pašalintas iš | 

komintemo vadybos
Vykdomkomas pranešė laišku 

komintemo sekcijoms, dėl ko 
(irisą turėsiąs eit laukan *

pasibaigus, Kalininas pasigedęs 
savo portfelio su svarbiais do
kumentais prieš Leningrado 
opoziciją. Portfelis buvę;; pa
vogtas. Ryšy su tuo buvę pa
daryta eilė kratų pas įvairius 
opozicijos veikėjus, bet visi 
ieškojimai iki šiol nedavę jokių 
rezultatų.

Komunistų pralaimėjimas 
Ruhro krašte

Vokiečių metalo darbininkų 
jungose (unijose) viršų 
ėmė socialdemokratai

sų.
pa-

Ima nagan vyskupą45 Gruzijos socialdemo
kratų vadai tremiami Kaltinamas dėl papiglemžimo 

-  $158,000 viešų pinigų
žymus laisvės kovotojai bus j 
grupėmis išdanginti į 
riausias Rusijos vietas

KLAIPĖDA, sausio 1 1 
ta J. 
direktorijos pirmininkas p. Si
monaitis tarėsi su Seimelio frak
cijų vadais dėl direktorijos su
darymo. Susitarta dėl šių di
rektorijos narių: Baldžiaus (lau
kininkų partijos) žemės ūkio 
reikalams; Stumberio (neparti
nis) - švietimo reikalams; 
Scharpfpeterio (socialistas) -• 
finansų i 
(nepart.) 
lams.

Kadangi 
direktorijos 
tarė su Seimelio partijų vadais, 
tad ir dėl Seimelio pasitikėjimo 
naujajai 
jama.

Derybos bus tęsiamos Kaune
Klaipėdos

reikalams, ir Kairio 
teisingumo reika-

dėl tokios sudėties 
pirmininkas susi-

direktorijai . neabejo-

— G riša Zinovjevas yra paša
lintas iš trečiojo (komunistų) 
internacionalo pirmininko vie-'

is paplito 
rateliuose, 

pranešimų, 
buvęs pašalintas iš 

jau prieš

Sovietai parduoda cary ka 
rutiy briliantus' '

\ tas brangenybes, 
264,000,000 dolerių, 
plūgų ir ūkio mašinų

vertas 
pirksią

geriau sa- 
centralinis 

pasiun-

Ta žinia kai ža 
Beri i no komunistų 
Pasak gautų čia 
Zinovjevas
komintemo vadybos 
dvi savaiti. Sako, 
komunistų partija, 
kant jos naujasis
vykdomasis komitetas, 
tęs visų kraštu komunistų par
tijoms, tai yra komintemo sek
cijoms, tam tikrą aplinkraštį, 
kuriame išdėsto/na, dėl ko Zi
novjevas nebegalįs būt komuni
stų internacionalo vadu.

Aplinkrašty nurodoma, 
po to,

Sovietų 
nusitarė buvusių Rusi- 

puikiausius karūnų 
paversti plūgais, 

ir kitokiomis ūkio

MASKVA, vas. L 
valdžia 
jos carų 
briliantus 
ti aktoriais 
mašinomis.

Apskaičiuojama, kad tų Pet
ro Didžiojo, imperatorienės 
Elzbietos, Katrinos Didžiosios 

,ir kitų Rusijos carų, iki pas
kad kutiniojo Nikalojaus II, brilian- 

Rusų komunistų tų vertė siekianti 264 milionv 
partija pasisakius prieš Zinov- dolerių, 
jevą, kai milžiniška partijos 
džiuma pasmerkus jo ii- jo 

nusista-' puikiausi

ri p Į Vienas aukštas sovietų Vai
va- dininka-s pasako, kad tie puikių 

dovaujamos opozicijos nusista- puikiausi ir brangiausi brilian- 
tymą ir taktiką, jis nebegalįs,tai “buvo Rusijos despotų su 
būt komunistų internacionalo plikti rusų valstiečių darbu 
vyriausiuoju vadu. |kruvinu prakaitu ir kentėji

Iš Leningrado praneša, kad mais. Dabar gi mes norimi 
viršų paėmusi sovietų valdžios ‘grąžinti juos valstiečiams pavi- 
partijos didžiuma i 
tebevedanti ten 
Zinovjevo įtaka 
organizacijai. Iš 
sės opozicija paieiškianti di<le 
lio veiklumo kovoj 
centralinio komiteto 
Maskvos pasiųsta į 
visa eilė žymiausių 
propagandos tikslais.

ir patsai Kalininas, 
pirmininkas.

energingai dale ūkio padargų ir mašinų.” 
savo kova su' Dailės turtai sovietų muzie 
leningradiškei juose, garsiausių senesnių lai 

antros vėl pu- kų dailininkų paveikslai, įkai 
nojama milionu dolerių. Sovie- 

nusitarę šito merusu Staline tai tečiau 
politika. Iš turto neparduoti. 
I^eningradąI 
komunistų .

Tarp jų j
sovie

tijos
Su Kalininu įvykęs ten 

mus 
viename’ mitinge
trikte laikės kai

^Amnestavo 10 pasmerktu 
i mirti politiniu

incidentas. Andais

AR N ORI KA PARDUOTI, • 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

SOFIJA, Bulgarija, vasaric 
Bulgarijos karalius Buri- 

Mitingui ,sas, minėdamas savo trisdešimt 
______ jpirnias gimimo dienos sukaktu 

įves, dovanojo mirties ^bausmę 
******** dešimčiai politinių kalinių, pa

smerktų mirties bausmei.

pasmerkti už šmugelį
Naujienos pagelbės 'jums 

Desėtkai tūkstančių . Naujienų t 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų-

ATLANTIC CITY, N. J., 
sausio 31. Karo teismas va
kar pasmerkė aštuonis pakraš
čių sargybinius, kiekvieną nu- 

1 vienais metais ka-jų skelbimų puslapius kasdie- i baus(Iam:is vlc„als „lc,aH. K11. 
nų. laiasykite į Naujienas Jie buvo kaltinami dėl
turit parduoti, o pirkėjų atra- Į 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
j dieną.

Parduokit kas jums nereika 
, lingas per paskelbimus Naujie
nose. * *

susižinojimo su kontrabandinin
kais ir šmugeliavimo.

Kaunan parėjo paskuti
nė sidabro monetų 

partija '

šiau-‘ KOPENHAGA, * Danija, vas.
1. — Valstybės gynėjas traukia 
tieson metodistų episkopalų 

BERLINAS, vasario 1. [F], bažnyčios vyskupą Skandinavi-
Praneša, kad iš Tifliso,

Kaukaze, pargabenta į Maskvą 
keturiasdešimt penki seni Gru
zijos socialdemokratų vadai, 
tarp jų toki žymus darbuotojai, 000 dolerių Amerikos pinigais), 
kaip Anton Tschuladze, S. Teli, surinktų iš visuomenės labda- 
Kvatchadze ir Beni. Maskvos rybės -beturčių šelpimo — rei- 

penkerius{kalėjime “čeką” jiems ipasa-’talams.
.įjun-;kius, kad jie busią paskaidyti į 

gose rinkimus visada laimėda- ^tskiras grupes ir išsiųsti į žie
ve komunistai. Dabar gi pirmą 
kartą |>er tuos penkerius me
tus rinkimus visur lairrfėjo so
cialdemokratai.

šitam socialdemokratų laimė
jimui vokiečių spauda duoda 
didelės reikšmės,' tuo labiau, 
kad dabartiniai rinkimai įvyko vėl busią išguitos j kitas toli- 
laiku, kai Ruhro krašte'viešpa-^mas ir šaltas vietas, negeresnes 
tauja didelis ekonominis krizis, kaip abidvi pirmutinės, 
kai daug fabrikų riogso užda
ryti ir visur pasireiškia vargas. 
Šitokiais laikais paprastai ko
munistams geriausai sekasi su
vargusių, nusiminusių darbo 
žmonių mases išnaudoti sa
viems tikslams. Bet šį kartą 
atsitiko jau kitaip. Nežiūrint 
krizio, nežiūrint didelio nedar
bo ir vargo, didelė metalo dat- 
jininkų dauguma visur balsavo 
už socialdemokratų kandidatus 
ir prieš komunistus.

BĖK LUINAS, Vokietija, va
sario 1. Vokiečių socialde
mokratai šiomis dienomis pa
sirodė vėl dideliais laimėtojais, 
komunistų nugalėtojais, ką tik 
įvykusiais vlaoj Ruhro srity 
metalo darbininkų sąjungų vir
šininkų rinkimais.

Per pastaruosius
metus tame krašte vietų

jos kraštams, Antaną Bastą. 
Vyskupas kaltinamas dėl pasi- 
glemžimo ir sunaudojimo savo 
tikslams 635,000 kronų (158,-

Siunčia 1,000 kareiviu 
negro bylai sergėti

LEXINGT()N, Ky., vas. 1.— 
Rytoj (šiandie) čia prasidės 
byla vieno negro, John / Henry 
Jonės, 'kitaip' vadinamo Ed Har- 
ris, kaltinamo dėl užmušimo 
vieno balto piliečio, Claroncc 
Bryanto, jo dviejų vaikų, ii 
užpuolimo jo žmonos. Kadangi 
bijoma minių smurto ir pasikė- 
simo išplėšti kaltinamąjį iš tai
symo išplėšti kaltinamąjį iš tei- 
linčo teismą, teismo rūmams 
sergėti gubernatorius , vietos 
vyriausybės ' prašomas, siunčia 
1,000 nacionalės gvardijos ka
reivių.

Du asmens užmušti 
tramvajui sukulus 

autą

Seimeliui
direktorija prisistatys 
sausio 18 dienų.

Du dideli gaisrai South 
Bende; gaisrininkas 

, žuvo

BYGA, sausio 14 [Elta j., 
“Jaunakas Žinąs” praneša, kad 
Latvijoj gaunama įspūdžio, 
kad Lietuvos-Latvijos ekoho-; 
minėse derybose, kurios netru
kus turi boti tęsiamos Kaune, 
abi pusės rodančios noro susi
tarti. Laikraštis rašo, kad jei 
atatinkama sutartis nebus pa
sirašyta jau dabar Kaune, tai 
pasirašymas .įvyks kitam pasi
tarime Rygoj kovo mėn. Latvi
jos delegacija išvažiuosianti į 
Kauną pilna sudėtimi drauge 
su savo pirmininku K. L įma
niu, kurs vyksiąs ne kaipo mi
nisterija pirmininkas, o kaipo 
delegacijos pirmininkas. Drau
ge su juo važiuosiąs II Jotu vos 
pasiuntinys Rygoj J. Aukštuo
lis, kurs oficialiai yra Lietuvos 
delegacijos narys, o neoficialiai 
— lydesiąs Latvijos premjerą.-

mių Rusiją ir Sibirą, 
grupė, kartu su senu 
kovotoju Tschuladzo, 
išsiųsta šaltojon Solovecko sa- 
lon Baltosiose jūrėse; kita gru
pė busianti išdanginta į Popov- 
ską salą taše pat jūrėse; kitos

Viena 
laisvės 

busianti *

Už tat paliuosuojami “nepma
nai” ir spekuliantai

Tuo pačiu -kartu gauti iš 
• Maskvos pianešimai sako, kad 
visi “nepmanai” ir spekuliantai, 
kurie per praeitus metus buvo 
ištremti iš I.eninjyrado, Mask- 
vos, Charkovo, Kijevo, Odesos 
ir kitų miestų, dabar jau gavę 
leidimą grįžti į centralinę Ru
siją, nors jiems x dar 
teisės apsigyventi tose 
vietose, kur jie pirmiau
Darbininkų neramumai 

vo-Voznesenske

neduota 
pačiose 
gyveno.

Ivano-

apskrh- 
fabrikų

Ivanovo-Voznesensko 
ty kilo vėl tekstilės 
darbininkų streikas. Streikinin
kai reikalauja, kad jiems tuo
jau butų sumokėtos algos, ku
rios jau kurs metas kaip yra 
užvilktos, o taipjau kad algos 
butų padidintos. Be to darbi
ninkai reikalauja sanitaringes- 
nių gyvenamųjų butų.

John Dūdas, gal lietuvis, 
rasta traukinio 

užmuštas

Dalis tų pinigų buvo jam 
prisiųsta iš Jungtinių Valstijų.

Byla bus neužilgio tardoma 
kriminaliniame teisme.

Nė Cook, nė Peary ^pa
siekę žiemiu ašigalio

SOUTH BENĮ), Ind., vas. 1. 
— Kilęs šiandie čia vidurmies- 
ty gaisras sunaikino devynias 
krautuves, padarydamas nuo
stolių apie 1,200,000 dolerių.

Tuo pačiu kartu pietų vaka
rų miesto daly kilęs gaisras 
nušlavė Standard Oil kompani
jos ofisų Iriobesį, padaręs 300,- 
000 dolerių žalos, čia ugnį ge
sinant vienas gaisrininkas, du
rnų pritroškęs, nukrito iš tre
čio aukšto žemėn ir užsimušė, 
o du kiti gaisrininkai skaudžiai

Nemuno atidarymas 
■ miškui plukdyti

Pasiuntinybės V\ ’ i s h i n g t o ne
sausio 2!) . Lietuvos Vyriausy
bė eidama Klaipėdos Konvenci
ja, kuri numato 
darymą miškui 
skelbė taisykles,

kas iš bet kurios 
s. t y bes, neišimanl 
tomis pačiomis

pa-
lei-

val-

DECAHTR, III., sausio 31. — 
Tarpumiesčio tramvajui suku
lus skerskely automobilį, du’ 
juo važiavę asmens buvo taip' 
skaudžiai 
kus mirė.
Clarida iš Bloominglono ir J. 
Kempshall ij Maroa.

ROCKFORD. III., sausio 31.
Chicago Nortlnvestern gelž- 

kely netoli nuo Caledonijos va
kar rado ^traukinio užmuštą 
žmogų. Iš rastų pas jį natūrali
zacijos popierių matyt, kad tai 
yra John Dūdas tur būt lie
tuvis—iš Beldi t, Wis.

sužeisti, kad ’netru
Žuvusieji yra. R

MACĮ IIAS, Maino) sausio 31. 
— Maine Central ‘geležinkelio 
pasažieriniam traukiniui, einan-

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro spėjikas šiai dienai spė-

KAUNAS, sausio 14 [Elta j.
— Sausio 11 d. Klaipėdos trau-'čiam iš Calais į Boątoną, ištrū
kimu į Kauną atgabenta antra kus iš bėgių ir susikalus, trys 
ir paskutinė sidabro monetų pasažieriai buvo užmuštu i o 
partija, iš viso 7,500,000 ILt. apie dvidešimt sužesti. Septy- 
samai apie 21 tono svorio. į. ui sužeisti pavojingai.

Didžiumoj apsiniaukę; nedi
delė temperatūros atmaina; 
stiprokas žiemių *vėjas, f

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siękė 36° F. J •

šiandie saulė teka 7:03, lei
džiasi 5:05 valanda.

OSLO, • Norvegija, vas. i. — 
Grįžęs į Norvegiją Amundseno 
laivo Maud kapitonas, Wisting, 
sako, kad praleidęs keturiasde
šimt mėnesių polariniuose kraš
tuose ir gerai pažinęs • tenykš
čius sąlygas, jis esąs įsitikinęs, 
kad žiemių ašigalio nebuvo pa
siekę nė Dr. Cook, *nė kontl ad
mirolas Peary, nors abudu jie 
tvirtina, kad ten buvę.

žemės drebėjimas Sala- 
mono salose

plukdyti, 
kuriomis 

džiama plukdyti Nemunu 
šalimos
ir Lenkijos, 
lengvatomis, 

kaip plukdomas Lietuvos miš
kas.

Pamišėlis du asmeniu 
nušovė, 3 šužeidė

SPRINGFIELD, Mo., sausio 
31. Gavęs proto pamišimą jau
nas, 20 metų vaikinas, Clinton 
Holingsworth, pašovė savo tė
vą'. Kai motinai saukianties

NEW YORKAS, vasario L.— 
Gauta čia kablegiama praneša, 
kad Saląrnono salose, Pietų 
Ramiajame vandenyne, įvykęs 
smarkus žemes drebėjimas, ku
rio centrus buvęs Tulagi apie- 
linkėj. Visale miestely daug 
namų sugriuvę, taipjau su
griuvus katalikų misijos bažny
čia. Ar žmonių irgi yra nuken
tėjusių, kablegrama nesako. 
Salamono salos priklauso Di
džiajai Britanijai.

Suėmė vagis pavogusius 
180,000 rubliu

nų ir pagaliau atvyko polici
ja pamišėlį- suimti, pastarasis, 
užsibarikadavęs viduj, vieną po
licininką ir vieną darbininką 
ntišovė, o dar du kitu asmeniu 
sunkiai 

»vo tik
nebeteko šovinių.

sužeidė. Pamišėlis bu- 
tada suimtas, kai jis

Ispanu aviatoriai atlėkė 
į Braziliją .

PEBNAMBUCO, Brazilija, 
sausio 31. Skrendantieji iš Is
panijos į Argentiną ispanų 
aviatoriai, su komandoriu Fran
co prieky, iš Porto Praya, Kap 
Verde salpse, atskrido į Brazi
lijos salą Fernando do Noron- 
ha, 279 mylių nuo Pernam- 
buco, praskridę viso 14,30 my

PRIEŠ AMERIKOS FILMAS 
--- 1----- r- •.

Vengrija kviečia Europą kovoti 
su “invazija”

VIENN.A, Austrija, vasario 
1, — Vengrų Filmų Asociacija 
priėmė rezoliuciją sušaukti vi
sos Europos krutamu jų paveik
slų gamintojų kongresą, kuris 
turėtų imtis priemonių kovai 
su Amerikos krutamu jų paveik
slų užpludimu.

Dvi šeimynos nutroško 
nuodingais gazais

9 BELMONT, Mass., vas. I.-- 
Del prasivčržusio iš sutrukusios 
įvados Vazo, vienuose čia na
muose \ido nutroškusius sep- 
tynis<£simenis, dviejų tuose na 
muose gyvenusių šeimynų na
rius.

MASKVA, vasario 1. — Le
ningrade šiandie tapo areštuoti 
asmenys, kaltinami dėl pavogi
mo iš valdžios spaudos biuro 
iviaskvoj naujų popierinių pi
nigų, viso labo 180,000 rublių 
(90,000 dolerių).' Vagystė, kaip 
dabat iškeltu aikštėn, buvo pa
daryta praeitų metų kovo mė
nesį. 100,000 rublių pavogtų 
pinigų jau atgauta.

SAN?A MON1CA, Cal., vas. 
1. — Pirmą kartą atsitiko, kad 
aviatorius areštuota / už neat
sargų skridirųą. Areštuotasis 
yra Earl Montgomery, 33 me
tų amžiaus, krutamu jų paveik
slų direktorius. Montgomery 
kaltinamas dėl savivaliavimo 
aeroplanu ir neatsargumo skren 
dant, jlel statymo į pavojų kitų 
žmonių gyvybės.

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

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

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



Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina du kartu į mėnesį

oksleiviu
• • 
lai

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

J. LAZDAUSKIS, Piru?., 11256 So. Bishop St., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Waban«ia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

NAUJIENOS, Chicago, UI. '
" .- " ' ' — "" -............. '*  —11 ■ *

liau nuo žemės, tai mes prade
dame suprasti erdvių platybes 
ir žvaigždžių didumą.

Mes norime, kad musų skai
tytojai v nuolat atsimintų, jog 
musų saulė yra žvaigždė, ir tai 
nesvarbi žvaigždė. Jeigu saulė, 
žemė ir visos kitos septynios 
planetos pragaištų, tai visatoje 
butų žymu tik tiek, kad viena 
žvaigždė užgeso. Saule visatoje 
teturi tiek svarbos, kiek l)el 
kuri kita žvaigždė. Bet mums, 
kaipo.žemės gyventojams, saulė 
reiškia daugiau negu visos ki
tos žvaigždės.

(Bus (langiau)

Antradienis, Vasaris 2, 1926

Lietuvių studentų 
darbuotė

Nuo to laiko, kaip lietuviui 
moksleiviai padare savo orga
nizacijoje tvarkę, jie vis dau
giau ir daugiau randa laiko pa
švęsti savitarpiniam lavinimo
si ir visuomenės apšvietai. Ifi
liai tinio LMSA tvarka, kaip 
centre, taip ir 2 kuopoje, gali 

Jbuti pavyzdžiu visoms lietuviu 
organizacijoms. Studentų orga
nizacija susideda iš įvairių par
tijų bei pažvalgų žmonių. Ne
žiūrint to, jie sugeba draugin
gai sugyventi ir įvairius gyve
nimo klausimus riša L? jokių 
viens kitam užmetinėjimų ir 
šmeižtų. Nereikia čia ir sakyti, 
kad kiekvienoje draugijoje ne
gali nepasireikšti nuomonių 
skirtumo. Tokio nuomonių skir
tumo randasi ir pas lietuvius 
studentus, liet jie yra ant tiek 
inteligentiški, kad moki viens 
kito nuomonę išklausyti, įver
tinti ir pagerbti. Antroji lietu
vių studentų kuopa retai kada 
praleidžia susirinkimą, kame 
nebūtų laikoma tai prelekcija, 
tai debatai, tai šiaip įvairiais 
klausimais disputai, o kai kada 
žaismės. Intai yra vienas ge
riausių būdų studentams la
vintis ir rengtis prie gyvenimo.

Taip besilavindami lietuviai 
studentai pastebėjo, kad daug 
didesnė nauda bus su tokiomis 
diskusijomis, prelekcijCmis ir 
debatais išeiti į visuomenę. To
kia pradžia tapo padaryta pa
baigoje praeitų metų ir ji davė 
gerų vaisių. Praeitais metais 
moksleiviai minėjo Didįjį Vil
niaus Seimą’, o gi litai po to jie 
surengė Semaškai su Lazdaus- 
kiu debatus. Žmonės, pasirodo, 
domisi ir narengimus skaitlin
gai lanku.

Vasario 27 dieną įvyksta mu
sų taip vadinamas “Open Fo- 
rum”. Teinu bus “Ar civilizaci
ja kyla, ar puola?’’ l>u prele
gentai šį klausimą riš iš dvie
jų pusių. Kad civilizacija puo
la — apie tai žada nurodinėti 
inž. B. Simokaitis, o kad jinai 
kyla — nurodinės “M. K.” re
daktorius J. Lapaitis. Tatai ne
bus debatai, b. t šiaip nagrinė
jamas klausimas iš dviejų skir
tingų pusių. Po prelegentų kal
bų bus duodama po penkias mi
nutes laiko šiame klausime pa
kalbėti kiekvienam iš klausy
tojų. 'Todėl kas norėtų vieną ar 
kitą šio klausimo pusę apginti 
ar kritikuoti, prašomi prisireng
ti. Tie disputai įvyks šeštadie
nio vakare, vasario 27 d., Liuo- 
sybės svet., 1822. Wabansia avė.

Iš vieno musų bendradarbio 
mes sužinome (žiūrėk koresp. 
iš Valparaiso, Ind.), kad Valpa- 
raišoje yra ne mažas būrelis 
lietuvių studentų, lenai gyva
vusi moksleivių kuopa pakriko, 
rodos, apie metai laiko atgal. 
Mes labai norėtume, kad jinai 
atsisteigtų. Chicagieciai darbuo
jasi kiek tik jie gali. Jie rengia 
prakalbas, prelekcijas, diskusi
jas ir debatus; lavinasi savo 
mitinguose, rašo į “Moksleivių 
Kelius“ ir 11. Kodėl to negalėtų 
padaryti vn’paraisiečiai? Tatai 
duotų neudes ne kam kitam, 
bet patiems moksleiviams. Gy
venimas juk toks įdomus, tiek 
jame daugjvairių nųotikių. Su
prast jį — tai ne vienos die
nos darbas. Vienas musų žino 
vieną dalykų, kitas žino kitą, 
lodei Įniks nuo Ūko susirinkti

ASTRONOMIJA
SAULE

Iš ti 1 pusi ų-atst ronom i jos sky
riuje- straipsnių musų skaityto
jai jau susipažino su observato
rija, teleskopu ir spektroskopu. 
Dar reikėtų susipažinti su gra
vitacijos įstatymu. Gravitacija 
yra- tam tikra traukimo jėga, 
kuri palaiko tvarkoje visą sau
linę sistemą. Bet apie gravita
ciją mes pakalbėsime kitą sykį, 
c dabar imsime nagrinėti sau
linės sistemos kimus. Pradėsi
me nuo saulės. Tatai mes da
rome ne vien todėl, kad saulė 
yra saulinės sistemos, centras, 
bet ir lodei, kad nuo jos pri
klauso visa žemės gyvybė ir 
energija. Saulė mums yra svar
besnė negu bet kuris kitas sau
linės sistemom kūnas.

Su dideliu Ariusu astrono
mams pavyko išmatuoti saulę. 
Tačiau to išmatavimo skaitlinė 
yra taip didelė, kad mes var
giai mokėsime tikrai įvertinti. 
Matematikos mokslas musų lai
kais yra ant tiek pasitobulinęs, 
kad mes dažnai vartojame di
džiausias skaitlines, visai nepa
galvodami ką jos reiškia. Sau
lės diametras yra 806,000 my
lių. Apsipažinusiam su aritme
tika žmogui ta skaitlinė ne
daug tereiškia. Jeigu saulės pa
viršium butų išvestas traukinis 
apk saulę ir tuo traukiniu mes 
važiuotume šešiasdešimts mylių 
j valandą dieną ir naktį be jo
kio sustojimo, tai reikėtų pen
kių melų iki mes galėtume ap
keliauti apie saulę. Jeigu jus 
norite palyginti musų žemę prie 
saulės, tai paimkit? dviejų co
lių diametre obuolį ir palyginki
te su aguonos grudų. Kaip ma
žas yra aguonos grūdas prieš 
obuolį, taip maža yra žemė prieš 
saulę. Jeigu saulę butų galima 
padalinti į vieną milijoną šmo
tų, tai iš kiekvieno tokio šmoto 
galima butų padaryti tokį ka
muolį kaip musų žemė. Bet 
kiekvienas atskiras toks ka
muolys nesvertų tiek, kiek sve
ria musų žemė. Mat saulėje 
esančios medžiagos yra tokioje 
karštoje padėtyje, kad jos yra 
pavirtusios į dujas. Tokia pat 
kiekybė medžiagų karštoj pa
dėty užima daugiau vietos ne
gu šaltoj padėty. Jeigu paimti 

.300,000 tokių kamuolių kaip 
musų žemė ir padėti anttvienos 
pusės svarstyklių, o saulę pa
dėti ant kito? ztų pačių svars
tyklių pusės, tai saulė Svarstyk
les nusvertų. '

Saulė turi tokią karštą tem
peratūrą, kokios mes negalime 
padaryti ne chemiškose labora
torijose, nė metalurgijos įstai
gose. Saulėje lodei yra neįma
nomai didelis karštis. Jeigu sau
le yra taip karšta, lai juo ar
čiau mes prie jos einame, tuo 
turėtų būti šilčiau. Kai kas gal 
pasakys, kad tatai yra netiesa, 
nes aukštų kalnų viršūnės yra 
arčiau prie saulės, o betgi juk 
tenai yra daug šalčiau negu 
apačioje kalnų. Jeigu mes užlip
sime ant tokio kalno kaip Mt. 
Everest kalnas, tai mes busime 
5%2 mylios arčiau prie saulės. 
Bet vietoj didesnės šilumos, 
mes tenai rasime amžina snie-
■ ........... -V , '
ir apkalbėti gyvenimo iškeltus 
klausimus yra verta. Tas suteiks 
užsigaiiediuinio luusų dvasiai ir 
pagilins musu žinojimą.

gą. Kodėl tat taip yra? Jeigu 
saulėtoj dienoj mes įeisime į 
stiklu dengtą augmenų auginy- 
čią, mes tuoj paštu besime, kad 
viduje yra daug šilčiau negu 
lauke. Stiklas įleidžia karštus 
saulės spindulius vidun, bet jis 
neišleidžia šilumos laukan su 
tokiu pat greitumu. Pąsekme 
yra la, kad augmenų auginy- 
čioj yra šilčiau negu lauke. Že
mė gali būti lyginama prie 
augmenų auginycios. Tik vieto
je stiklo, žeme yra apsiausta 
storu oro shiogsniu. Kada mes 
stovime antžemės paivršiaus, 
mes esame labai storai apsiausti 
oru. Kuomet nėra debesų, tai 
oras saulės spindulių nesulaiko, 
bet jis neleidžia šilumai taip 
greit nuo žemės irragaiati. Bet 
kada mes užlipame ant aukštų 
kalnų, tai tenai mažai yra oro 
ir nėra kam šilumos palaikyti. 
Jeigu musu žemė netektų oro, 
amžinas šaltis užviešpatautų 
kiekvienam krašte, kaip jis da
bar viešpatauja ant aukštų kal
nų viršūnių.

Abelnas saulės tolumas nuo 
žemės yra 92,900,000 mylių. 
Tas pasakymas tačiau mums 
dar neduoda užtektinai stiprų 
soulėv tolumo įspūdį. Idant su
skaityti iki vieno milijono, rei
kėtų su dideliu greitumu skai
tyti tris dienas ir tris naktis. 
Jeigu mes užsimanytume su
skaityti visas tas mylias, kiek 
jų randasi nuo žemės iki sau
lės, tai tokį skaitliavimą po 
vieną milijoną mes turėtume 
pakartoti veik devyniasdešimts- 
tiis kartus.

Kiekvieną giedrią naktį išėję 
4 lauką mes matome milžinišką 
skaičių visatoje išmėtytų žvaig
ždžių. Kai kurios jų yra labai 
skaisčios ir žibančios, kitos ne 
taip skaisčios, o dar kitos labai 
gražiai sugrupuotos. Musų min
ty kyla svarbus klausimas: ar 

Tos žvaigždės šviečia savo švie
sa, ar jos šviečia skolinta švie
sa, pavyzdžiui, kaip musų mė
nulis? Atsakyti lengva: didele 
tų dangaus kimų dauguma švie
čia savo šviesą. Visi savo švie
sa šviečiantis dangaus kūnai 
yrą vadinami žvaigždėmis.

Dalciškime sau, kad saule ir 
visos žvaigždės yra savo šviesa 
šviečianti dangaus kūnai. Koks 
yra skirtumas tarp saulės ir 
žvaigždžių? Tarp skaisčiosios 
saulės ir silpnai žibančių žvaig-j 
ždžių, suprantama, išrodo di
delis skirtumas. Tas betgi dar 
nereiškia, kad saulė savo skais
tumu ir didumu viršija žvaig
ždes. Saulė mums išrodo skais

tesnė, šiltesnė, šviesesne ir di
desnė negu kitos žvaigždės to
dėl, kad mes prie saulės tesame 
daug arčiau negu prie bet ku
rios kitos žvaigždės. Jeigu sau
le nuo žemės pasitrauktų taip 
toli, kaip kitos žvaigždės, tai 
jos skaisčioji šviesa pragaištų, 
jos didumas sumažėtų, jos šilu
ma išnyktų. Musų saulė pavirs
tų į nežymią žvaigždę, ir tai ne 
taip skaisčiai žibančią žvaigž
dę, kokias mes kas naktį ma
tome. kioje vietoje mes prade
dame įeiti į begalo įdomius 
klausimus../žvaigždės, pasirędo, 
yni daug svarbesnės negu sau
lė. Kiekviena žvaigžde yra mil
žiniška saulė, lygi musų sau
lei, arba net didesnė negu mu
sų saulė. Kada mes alsimina
me, kad saulė yra veik devynias
dešimta tris milijonus mylių ab( 
stu nuo mų3ų ir kada mes su- 
zhionie, kad kitos žvaigždės yru 

du syk tiek arba daugiau to
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Hašo M. Šileikis

Kodėl Moiė turi ragus

KALBĖS STUDENTU 
VAKARĖLY

B. Simokaitis

—Ar manai, kad gydytojo 
profesija yra pelninga?

—Ar tavo, Jonai, tėvas buvo 
žydas ar tu pats esi žydas, kad 
tiktai apie biznį ir tekalbi?

— Ik‘t Amerikoj viskas yra 
ant biznio paremta.

- Žinoma. Bet gydytojo pro
fesija nėra pelninga. Tai pri
klauso uud paties gydytojo ga
bumų ir darbštumo mokslu 
naudotis. Jokia mokslas nėra 
ganėtinai apmokamas. Mokslas 
duoda daugiau gero visuomenei 
Degu pinigas.

—Tiesą tu sakai. Man prisi-
minė posakis:

netekau 
sveikatos,

Redakcijos Atsakymai
j J.I ■ ■

i šakalui, Valparaiso, Ind.
'tamstos raštelį gavome. 'Labai 
ačiū. Suvautcsime jį kitam 
“Moksleivių Ke|ių” numery. 
Prašome mums rašinėti daž
niau. Laikraštį jums siunti ne
šinu* pradedant su šiaįa laida.

J. Urbonui, Chicago^ — Ju
sli raštelį apie Paganinio gy
venimą gavome. Ačiū. įdėsime 
į sekamą “Moksleivių Kelių” 
laidą. Ba.šinėieite dažniau.

Mikolas Angelas dirbo popie
žiui Juliui II ^grabą, kurio bet
gi jis neužbaigė dirbti. Grabas 
buvo milžiniško didumo, turė
jo daug įvairių šventųjų sto- 
vylų, tarp kurių buvo ir Mo
zės stovyla, patalpinta viršuje 
grabo. Možės stovyla buvo pil
nai užbaigta. Dabar ji randasi 
šv. Petro bažnyčioj, Komoj. 
Kopijas tos stovylos galima 
matyti kiekviename muzėjuj.

Kjida raštai apie Možę buvo 
versta iš hebrhjų kalbos i grai
kų kalbą, tai buvo klaidingai 
išversta žodis “garbė”. Vietoj 
žodžio “garbė” buvo pasakyta 
“ragai”. Graikų vertime žodis 
“ragai” buvo skaitomas garbės 
ženklu Možės kaktoje. Sekda
mas graikų literatūrą, Mikolas 
Angelas padarė Možę su trum
pais ragais.

Dabartinis LMSA apšvietos 
komisijos narys, ir elektros in
žinierius, B. Simokaitis, kalbės 
lietuvių moksleivių rengiamam 
‘X)pen Forum” temoje: “Civi
lizacija puola”. Tas parengi
mas įvyks vasario 27 d. nuo 
7:39 vai. vakaro, Liuosybės 
svetainėj, 1822 VVabansia Avė. 
Po dviejų prelegentų kalbų bal
sas bus duodama savo nuomo
nę išreikšti tame klausime bet 
kam iš klausytojų.

“Ieškodamas turtų 
sveikatos. Netekęs 
praradau ir turtus”.

Abu draugai tylėjo valandėlę.
—(Pasižiūrėk, kur gyvena ge

riausioj apielinkėj žmonės, kur 
puikiausi namai, lemozinai, mo
terų šilkai, kas vakaras ban- 
kietai, muzika, ten nerasi gy
venančių mokslo arba profesi
jos žmonių. Tenai gyvena biz
nieriai, fabrikantai, bankicriai, 
kuriems tūkstančiai žmonių dir
ba ir savo prakaitu krauna 
jiems turtus. Profesionalas

VARTOKI r SULPHUR JEI 
JUSy ODA PLEIŠĖJA

/Kaip tik už
dėsite Mento- 
Sulpur ant nie
ži ančios, parau
donavusios ar
ba supleišėju
sios odos, tuo- 
j a u apsistos 
niežėjimas i r 
pradės gyti.

\ Ą Taip sako žy- 
N ’ mus odos speci

alistas. šis sulphur prirengimas 
yra padarytas į cold cream, suteikia 
tokią greitą pagelbą net ir begalo

Mirė garsus vagis

Vincehzo Peruggia, kurs prieš 
keletą metų buvo pavogęs ią 

’Lbuvre muzėjaus, Paryžiuje, 
garsų ir kainuojantį šimtus 
(uostančių dolerių paveikslą, 
pieštą Leonardo <Ta Vi nei pava
dintą “(La GioConda”, geriau 
žinomą kaipo* “Monna Lisa”, 
nesenai mirė Italijoj arti Tu
rino. Peruggia tuomet dirbo 
Louvre- muzėjuj ; kaipo darbi? 
įlinkas. Jis išpjovė paveikslą iš 
renių, suvyniojo ir sugrąžino 
Italijon, kaip jis ir manė, kad 
tas garsus paveikslas priklau
sąs Italijai.

Italijos valdžia sugrąžino pa« 
vogtą paveikslą vėl Franci jai 
ta sąlyga, kad vagis nebūtų 
nubaustas. Dabar tas paveiks: 
las stovi įdėtas sunkiuose rė
muose ir po labai storu stiklu. 
Jis randasi tame pačiame mu
zėjuj, kur ir pirma buvo.

Griūva šv. Petro bazilika

Amerikos inžinieriai prane
ša, kad garsios šv. Petro bazi
likos Romoj, , sienos pradėjo 
plaišioti. Mikolo Angelo pla^ 
nu pastatyta kupolą (dome) 
taipjau perplyšus. Manoma, kad 
laikui bėgant gali sudaryti rim
to pavojaus, kuomet susirenka 
tūkstančiai žmonių pamaldoms. 
Spėjhma, kad sienų suplaišio? 
j imas įvyko nuo lengvo žemės 
drebėjimo, kurs kartais esti 
jaučiamas Ir Komoje. / .< .
Remontuodami sfinksą, rado 

sarkopagą.

Iš Kairo, Egipte, praneša, kad 
faraono sfinksas, budavotas 
apie šešis tūkstančius nueitų at
gal, pradėjo , klimpti i žemę. 
Sfinksas laikydama^ didelį sun
kumą per 6,000 metų veik treč
dalį savo didumo suklimpo | 
žemę. Atkasant žemę buvo 
rasta puikus sarkopagas (ak
mens karstas), dekoruotas egip- 'J . . ...tiečių ornamentais ir ligurai- 
tėmis.
♦ -- A----i

Priešinas nuogumui

Čechosįovakijos valdžia' nu
tarė pastatyti Pragoję prie’ ro
tušės rūmų didelę ’stovylą di
džiojo karo atminčiai. Kada 
stevyla buvo padaryta ir nulie
ta bronzai) ir atvežta i vietą, 
lai susirinkusios^ minios žmo
nių-sukėlė riaušes dėl to, kad 
stovyla buvo nuogas kareivis, 
iškėlęs rankas j aukšlį miršta.

KRYŽKELYJ

Kuo tave gyvenimą? labiau 
interesuoja, Jonai?

Niekas neinteTesuoja. Ot, 
veiku kojas diena iš dienos vis 
arčiau prie kapo...

Jeigu taip, tai gal esi įsi
mylėjęs ar meile nusivylęs?

v Daug kartų buvau nusivy
lęs, bet ne dėl meilės.

Tai dėl ko?
Visas gyvenimas yra nusi

vylimas, daugiau nieko geres
nio jame ir nėra...

—Tai esi pesimistas.
—Visai ne!
—^Optimistas?
— Šia ranka! nelinksmai Jo

nas padavė ranką savo draugui.
— Bet tu, Jonai, prieš penke

rius metus buvai kitoks—vis
kuo buvai patenkintas.

Aš tada nieko dąr nežino- 
jau. Menkiausias dalykėlis iš
moktas mokyklos suole, atrodė 
man dideliu daiktu. Dabar visa 
tai, ką pirma išmokau, atrodo 
menkniekiu. Moskslas yra ne 
mokykloje, be gyvenime ir pa
ties žmogaus proto iniciatyvo
je. Mokyklose mokina tūkstan
čius to paties dalyko, kas jau 
kitų žmonių yra išmokta ir už
miršta. Mokslas galima lygin
ti vandeniui ūpelyj, kurs bėga 
ir perbėgęs nebegrįžta. Moks
las yra platus ir tinginiui jis 
niekad. nėra pasiekiamas.

— Bet tu, Jonai, esi jau bai
gęs net dvi profesijas. gi 
tau būt nepatenkintu?

—Tarno ir dalykas, Juozai. 
Kuo daugiau laipsnių turi, tuo 
blogiau. Dviejų darbų niekas 
negali dirbti kartu. Agronomi
ją mėgau studijudti, nes esu 
ūkininko vaikas. Gavau agro
nomo laipsnį, bet nauda iš to 
menka.. Privalai dirbti ūki
ninkui už dyką ir tai dar reikia 
džiaugiisj *kad darbo duoda. Me
tęs agronomiją, baigiau inži- 
nieriją. Tas pats ir ten--darbo 
sunku gauti, arba ir tas pats 
yra prasčiau apmokamas, negu 
paprasto juodadarbio. Dabar 
imu teisių kursą, gal bus ge
resnės pasekmės.

Darai klaidą, Jonai. Drau
giškai tau pasakysiu: žmogus 
neiškalbus, menko sudėjimo, o 
be to juk toj srityj reikia turėt 
prigimtą kalbos stilių ir ądvo- 
kališkus gabumus.

—-Nicgąsding, Juozai.
Mokslą reikia sidkti ne į 

pinigą žiūrint, bet tiktai į mo
kslą ir tiktai jam reikia pasi
švęsti.

—Šet' kada žmogus neturi 
pinigų, tai negali nė mokslo pa
siekti. • \

g
-* Taip, JIet mokslas mora

liai atsimok i daugiau, negu pi
nigas. Ijiikolnas, Fordas ir k. 
buvo mažamoskliai ir Ledui, 
bet jų užsibrėžto tikslo ištesė
jimas nulėmė jiems turtus ir 
garbę. Del visko aš patariu 
bau' tuoki ut is .ųy d y tojum arba 
aptii -korium.

pats turi pelnyt sau duoną. Mo
kytojai, profesoriai ir kiti, tu
ri dirbti savo valandas ir už 
tą darbą gauna atlyginimo ir 
tai menko..

Gerai fu kalbi, Juozai.
—Taip yra.
—O kaip gi tu patenkintas

savo profesija?
— Labai gerai.

Tai tu gerai pelnaisi, nes 
gerai atrodai.

—Ar tu manai, kad dailinin
ko profesija pelninga?

—Aš girdėjau..
—Aš ir girdėjau, bet kol kas 

dar nepatiriau.

, ~Hmv• . LMesk, Jonai, savo svajones, 
o laikykis to, prie ko tavo šir
dis traukia.

—Mano širdis traukia prie 
rudaplaukės Magdės.

—Tai su die.
—M. ’ šilas.

t

Valparaiso, Ind.
Valparaiso Universitetas ir 

lietuviai moksleiviai.

Apie patį Valparaiso Univer
sitetą nėra ko daug rašyti, ka
dangi ta mokykla lietuviams 
yra plačiai žinoma. Tiktai da
bar galima drąsiai pasakyti, 
kad universitetas neužsidarys, 
kaip buvo manoma praeitais 
melais. Praeitą rudenį Valpa
raiso Universitetą nupirko liu
teronų susivienijimas ir univer
sitetas perėjo į religinių žmonių 
rankas. Iki šiol dar stambių at
mainų mokykloje nėra, bet liu
teronai mano skirti kelis mili
jonus dolerių dol to universite
to pagerinimo. Sakoma, kad 
mokyklos principai pasiliksią 
tie patys, kuriuos jai skyrė H. 
B. Brown.

Lietuviai moksleiviai
Apie valparaisiečius mokslei

vius butų galima rašyti ilgoką 
istoriją, bet šj‘sykį aš trumpai 
perbėgsiu svarbesnius dalykus. 
Lietuvių moksleivių šįmet čia 
randasi apk11 vienas ketvirtada
lis šimto. Iš jų 28% mokinasi 
kolegijoje, 65% linko vidurinę 
mokyklą (High School), o 7% 
lanko pradinę mokyklą. Skai
tant pagal amžių,* 85% yra vi
si trisdešimts metų senumo.

Pas pačius mokslęivius dide
lio progreso nesimato. Daugiau
sia moksleiviai rūpinasi savo, 
ypatiškais reikalais. Pažangių 
moksleivių čia randasi apie 
90%, bet aktyvio veikimp pas 
juos nėra. Moksleivių kuopa 
yra mirus ir nemanoma atgai
vinti. šeštadięniais ir sekma
dieniais moksleiviai savo laiką 
daugiausia praleidžia savo kny
gynėly berūkydami cigaretus. 
Lietuvaičių merginų šįmet mo
kykloje nėra nė vienoe. Yra dvi 
moterys, todėl sakoma, kad kai 
kurie valparaisiečiai daug laiko 
aikvoją studijavimui “moterys
tės stjbiio”. —X. Y.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

dideliems niežėjimams, kur niekas ki
tas negalėjo pagelbėti.

Nes jis yra yra ligų perų naikin
tojas, jis labai greitai taip sakant už- 
šatdo niežėjimą ir tuojau pradeda 
gydyti skaudamą vietą ir po to pa
lieka dailią odą vietoje negražių ne
lygumų ir kitokių spuogų.

Jums visai nereikia laukti dėl pa
sitaisymo, nes pats greit apsireiškia. 
Nusipirkite slovikėlj Rowles Mento-
Sulphur, pamatysit ką jos reikš dėl 
jūsų. Atsiųskite dėl jo kuponą. Iš
kirpkite tuojau.

Whit<*hall Pharmacal Co. T'ivrL-oi
59H Madison Avenue l_zjK<U
D”t.YiS: A Išbandymui

Atsiųskite man dykai sampel| Mentho- 
Sulphur.

XXXXXkmiXXXXXXXXXXXXXTXT

Klausyk ir Tėmyk
0 Polam

Šis musų prietelis dirba ii 
širdieš ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus»
Štai kiek kuponų gausit v1 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:.
Už metus ..r..... 150 kuponų
Už pusę rąetų ....... 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku-
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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AR SKAUDA GERKLĘ? 
TERPENTINAS GREIT 
PRAŠALINS SKAUSMĄ KORESPONDENCIJOS

NAUJIENOS, Chicago, III. , ' 3

Sveikatos Dalykai Tikras Importuotas

Geriausiai žinomos gyduolės dėl 
skaudamos gerklės^ tai yra terpen
tinas. Su juo teikia trinti gerklę, jis 
įsigeria per odos skylutes j parau
donavusius giliai raumenis, t Prašali
na tuojau užsikrėtimą ir skausmą. 
Jis tuojau pradeda gydyti skaudamų 
vietų. Tuojau pradeda stimulioti cir
kuliaciją gryno ir šviežio kraujo ir 
gerklė tuojau pagerėja. Vienok, Ža
lias terpentinas degina ir turi stip
ru kvapų. Taip, kad deginimas ir 
stiprus kvapas yra prašalintas be 
panaikinimo gydančių jėgų. Naujas 
jo produktas yra žinomas 'kaip 
“TURPO ~r Terpentino Ointmentas”. 
laikykit Turpo pas save dėl išgydy
mo skaudamos gerklės arba slogų iš 
pirmo pasirodymo. Galite gauti DY
KAI ,sampelį, be jokios atsakomybės 
tik parašant The Glessner (’ompany, 
Findlay, Ohio. Bet jei jums reikia 
pagelbės greitai, nusipirkite už 35c 
arba 7()c, slovikelj Turpo.

Detroit, Mieli.
VALGYKITE DAUGIAU VAI 

ŠIŲ IR DARŽOVIŲ
Fuji Chop Suey Sosas

L,i pain- 
n.'f expelleris
Ii / .. . Praveja Skausmus!

Tr* - -te t*'P. kad
J jį stebėtinas linitnentas persiiurjctų 

per odį j pat tq vietą, ii kur 
paeina nertnagvmai.

~ Pain-Expel!cri$ palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia nofmalj 
kraujo tekijimą gislomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tčntylcite. kad butų 
Inkaro vaizbalenklis ant pakelio.

F. AD. RIGHTER A CO. 
Bcrry A S->uth 5th Sts 

Brcoklyn, N. Y.

lis

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery

7^>17 No. Western Avęnue
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškas dreses pa- 
gr.l orderio; užlaikęmė gatavų pa
darytų naujausios mados. Darome j 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles Į 
ir įsodiname Khino Stones po 30 I 
ir 50’ centų už tuziną. I

Gydytojai pataria žmonėms 
valgyti dauginus vaisių ir dar
žovių, todėl Suv. Valstybių Ag
rikultūros Departnicntas duoda 
patarimą valgyti (langiaus špi- 
nakų, cibnlių, rabafborių ir pa
našių daržovių, nes jie sujudiną 
žmogaus kepenis. Daugelis ligų 
paeina nuo neveiklų kepenių. į 
Kad apgalėti tas ligas būtinai j 
reikia valgyti nekuriuos valgius. 
Viršminėtos daržoves pal i įlotuo
ju vidurius. Daugelio ligų iš
vengtų, jeigu įmones tik apši

lsiu. Kaipo mokytoja p.‘M. Bag-i pažintų su tinkamais valgiajs it 
donierrė tiek pasižymėjo, kad da- jų užtektinai valgytų, 
bar ji tapo paskinta viršininke 
trijų mokyklų rankdarbiu^ sky
rių. Aė •»'

Visos trys' jos priežiūroje 
esančios mokyklos yra skaitlin
gai moterų kinkomos, l.anko jas 

įvairių tautų moterys ir moki
nasi įvairių naudingų ar reika
lingų darbų. Bet jų tarpe lietu
vių moterų yra labai mažai, o 
pirmiau ir visai nebūdavo. O 
tuo tarpu laikraščiuose nuolatos 
jieškoma moterų, kurios mokė
tų kirpti, lempų užgaubas siū
ti, skrybėlės dirbti ir t. t. Jei
gu-ir musų lietuvės moterys ii 
merginos netingėtų, bet lankytų 
mokyklą, pasimokintų rankdar
bių, tai ir jos galėtų įsigyti ge
resnį/ lengvesnį ir geriau apmo
kama darbą. 6 *

Mes galime pasidžiaugti, 
musų mieste skaičius inteligen
tų auga. Būt dar linksmiau, kad 
jų tarpe yra ir moterų ir kad 
jos pasižymi netik tarp lietuvių, 
bet ir tarp svetimtaučių, kurie 
jas gerbia ir skiria i rūgštes
nės vietas.

kad

Jau buvo rašyta, kad vieno
je viešoje mokykloje mokyto
jauja p-ia AL Bagdoniene. Ji 
mokina moteris įvairių rankdar-|

-------- 4------ ------------------------------
Daug) metų patyręs dak

taras sako
Po nąnklos ligos influenzos, gripo, 

Piu'uiDon i j«»h arki, kitos Hilpnirtaii- 
čioM liga.4, nieko nėra geres-

I nio kąs sugrąžintų svei
katą ir stiprumą taip . \ 

greitai kaip 
Nuga-Tone

tokiu silpninančių ligų jus tu-

— Mokine.

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

Po tokių silpninančių ligų jus tu
rite bandyti Nuga-Tone! Jis daugiau 
negu ' nustebins jus, kaip greitai jus 
pajausite grįžtančią sveikatą ii* stip- 
lunią. Skaitytojai šio laikraščio at
ras, kad Nuga-Tone yra puiki gyduo
lė tokiuose atsitikimuose. Ji yra pa
prastai maloni gyduolė kuri padaugi
na stiprumą ir vikrumų, suteikia 
kraują ir budavoja greitai kūną. Nu
ga-Tone suteikia gaivinantį miegą, 
gerą apetitą, stimuliuoja inkstus ir 
kppenis, ir reguliuoja skilvį ir žar
nas labai gerai. Pabandykite jas ir 
jus pradėsite jaustis geriau j kelias 
dienas. Išdirbėjai Nuga-Tone žino ge
rai, kad pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie įsakė visiems aptieko- 
riams suteikti garantiją arba sugrą
žanti pinigus, jei jus nebusite užga
nėdinti. Žiūrėkite garantijos ant kiek
vieno pakelio. Rekomendacija, garan
tija ir pardavinėjamą visose uptie- 
kose. x

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

Ichopsuby
V.,

Pasigaminki! skanų 
(hop Suey namie. 
Lengvai ir greit pa
gaminama^ su Fuji 
Chop Suey Sosu. 
Receptui ir pilnas 
nurodymas ant kiek
vieno butelio. Nusi
pirkt pas savo Vo- 
serninhų šiandien. .. 
■Rcikakiukit Ftiji lš- 
dirbimo. — Geres
nės rųšięs ir pigiau 

kainuoja.

Reikalaukit dykai 
receptų knygutės.

FUJI TRADING CO
22 E. Kinzie St.,

Tel. lAfuyctte 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoa 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
>22.1 W. SKth Chicaro, 01.

VALET

BUI/GARIAN ŽOLIŲ 
ARBATA

(Pirmiau vadinosi kraujo arbata)
Vaitokit ją karštą eidami gulti dėl 

prašalinimo slogų, dėl sustiprinimo 
kepenų, dėl reguliario ėjimo lauk. 
Bulgarian Žolių Arbata yra padary-* 
ta iš grynų žolių. Pagerina kraują; 
ir užlaiko jumis geroje sveikatoje. 
Parddodamas aptiekuose, 35c, 75c, 
$1.25 aibu apdraustu siuntiniu dide- 
’is šeimynai bakselts už $1.25. Ad
oruokite H. fl. Von Schlick, Presi- 
lent Marvel Products (.’ompany, 25 
Maivel Building, Pittsburgh, Pa,

PuriTan 
Malt

HEMOR AIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos.

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos,, skausmo, pjo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu

Neišgydom - Nemokat 
lHegzaminaviinaN ir patairymal 

dykai

Parker Health Institute
738 W. Madison St.

Cor. Haisted St.
2-ras augštas

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare j 
Nedėldieniais—nuo 9 iki 12 ryte. .

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: t 
3323 So. Haisted St. 
Tel. Boulevard 13 it

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Haisted St. 

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

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

Mis. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Haisted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 
Baigusi 
rijos 
ilgai 
vusi

1119

kolegiją

ligon
Sąžl- 

patar

prieš 
laike

bučiuose, 
ningdi 
nauja, 
se ligose 
gimdymą,
gimdymo ir po 
gimdymo. ,

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

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

Pasek

Blvd. 3188 
Woitkiewic»- 
BAN1S

A K USER K A 
pa- 

mote-
rims prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

f 113 Scith 
nal.ited St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER^
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Haisted Street
Vai. 10 rjte iki 8:30 vak. 

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 

» LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. VVashington St. Room 1310 

Telephone Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki
' Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

> I ■■■ -............................. !.ll I .......... ■■■ ■

9

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N1. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzamiriavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

Razor
Pasiga- 
landa 
pats

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbinirfcę 
Tai specialia paiiulymae yra '» J 
tiktai trumpam laikui, todėl n »rij4 
iiokit, atiilankykit Šiandien. / Juėlio 
Jimas visuomet yra nav'iing/a ne- 
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrų* krae* 
jo ligų yra musų speclalumus.

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy

rų

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikite 

pas:

Naujos nupigintos kainčs ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $20$ 
iki $215, į Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas paveliją atlankyti Tėvynę 

‘ir būti metus, paskui be kliūčių grįžta 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, l;air 
Y1AJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Soutlianipton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios. klesos keleiviai 
tauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas. **

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WH1TE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. Stale SU ChicaKO. III.

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

• Geriausios 
rųšies

Reikalaukite nuo bi- 
le kokių pardavėjų

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

t
Vestuvių, Grupių ir špimynų

Musų Speciališkumas

3315 So. Haisted Street
Opposite 33rd Place 
Telephone: Yards 1546

Res.: 11061 So. Irving Avė.
• Telephone: Beverly 2300 

(’hieago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

. Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, VyriAkų ir
• Vaikų ligų.

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

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

^DR. H£flZMAN>‘

Tel. Armitage 2822

DR. W. F. KAUSI
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1145 Milwaukee Avc

Valandos: Kasdien nuo 12 iki 2 ir 
nuo 6 iki 3 vakare, išskyrus Sek
madienius ir šventadienius. Tre
čiadieniais iki 7 vai. vakare.

■ ................. ................................ ■

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

Gydo staigias 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 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drerel 0959

Boulevard 4186
3235 S. Haisted St

Va!.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. 1.

Telefonai* t

LIETUVIAI DAKTARAI

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Ląavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seęedoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuę 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530
Tel. Central 6890

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

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

3464 So. Haisted St.
• Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994 1

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ąshland 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

A. A. OL1S
ADVOKATAS‘

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

is
3241 S. Haisted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pėtnyčlos.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vįdurmiestyj:
' Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.
W. Washington St. 
yVasbington & Clark

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

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

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

120371 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

——JL——i —

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.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA*

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

Ofiso Telephonau BouJevard 7005 
Rezidencijos Tel. — Lafuyette 5793 

Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 9—12 ryto, 7 — 9 vakare. 
Nedėlioj 10 — 12 ryto. Pirmadieniais 

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais, 
h Ofisas — 3133 So. Haisted St.

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SL
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, uuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliotais aut

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Roulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3108 So. Haisted SU CBtcagt 
arti 31st Street

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

D r. W. R. Register
ir Pagalbininkai

BRAUGAS KIEKVIKNh LIGONIO 109 N. Dearborn St.
12 augštas
Kambarys 1203

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar eekte tikrus, kad Jūsų sistema 
yra liuosa nuo Ilgų, kurios kenkia 
<iel jūsų darbo ir paiiJinkeminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite , 
Gamtos perspėjimų. Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, "Neuritis” 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo. Paralyžo, "Locomotor Ata
ria”, Bronchito, Astma. Anemios, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plųukų, 
Paitdidinimo Gručolų, Skrupulai ir 
kitas ligai tankiausiai yra netva
raus ir silpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerų ir teisingų 
gydymų. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Serutn. čiepus, Bakteryn, 
Antltozin ir fipeeialės “Intravenous" 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines **<06” ir **914**, jei yra reika* 
laa.

Rodą Dykai. Kalbame 
LietuViŠkai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 va
kare kasdien. Utarnlnke, SeredoJ Ir 
Sukatoj iki k vai. vakare. Nedėlioj 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 

,1 po pidvų.
Imkit elevatorių iki 12 ąugšto 
109 N. Dearborn St„ Chicago

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokieti i o?< inivvi 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijoj laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms
TEN IR ATGAL TIKI ETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas 
NORTH GERMA.N

LLOYD
100 N. LaS'alle St., Chicago, UI. 

arba prie vietinių agentų

ANT JŪSŲ LOTO ' 
Pastatysime 5 kambarių mūrinį 

bungalow už $4950
$500 įmokėti kitus po $50 j mėnesį 

2 flatų namas apšildomas garu 
$10,000

$1000 įmokėti, kitus kaip vendą. 
Viską padarysime naujausios
Polley Construction 

Company 
4421 Irving Park Blvd. 

Tel. Palisade 2977

Tel. Republic 8185

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė. 

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

Namų Tel.: Hyde Park 8895

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi-

♦ nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vdkare. Tel. Brunsvrick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8668 
Ultr^violėtinė šviesa ir diathermia

Jei abejoji
Dr.ĄJL 1

akimis, pasiteiraak
ILUMENTHAL

Optometrbt
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

D Y K A'
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdien* ir priduok i Naujienų ofisą ar i Sto- 
t|» arba savo ifinešibtojui sykį j m6ne»į ir bus apmainyta i Lilcrus 
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 dątų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.
__ x Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamaį:

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

... ....................    Atkirnk čia ............  *.. . ......

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian

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

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

Kasdien

DR. M. J. SHĘRMAN
Specialistas rhoterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fulrfax 6353

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXI

Dr. Lawrence P. Slakis
• DĖNTISTAS

Phone Cpnal 1718-0241
/ Res. Midvvay 5612DR. R. C. CUPLER,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kampas Oakley ir 24 St.

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Valandos ;
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.

Data: Vasaris 2, 1926

CO«POrATIO/V
>7 PRESENT FOR
UNITED PR0FIT-S^ljm?R?į^ 

SENDJML<ĄMi OlC^tVųaAl FM EPAI D TO

PI NG CORPORATION

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. įProspect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 0.

I>R. DULAK
H j»eckt*l i» taass Gydyme 

Akių, Ausų, Nosie* ir Gerkite 

Ofisas: 1063 Milwaukee Avenue
krnnp. Noble St. Tel. Armitage 0664.

Vai. : 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak.
Nedalioj 10 iki 12 dienų. '

Rezidencija 1' 2950 Lpgan Blvd.
Tel. Belmont 5217.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DEfįTISTAS 
4712 So. Ashland AveM. 

near 47th Street \
CHICAGO

r ■■ '*" ............ -
Res. 6600 S. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted StM
> Chicago, III.

*7 DR. J. C. HlLL
1801 Blue Island Avenue 

‘Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės. Pritaiko akinius. Valan 
doš nuo 3 iki 8 vakare. Panedėly 
ir pėtiiyčioj uždaryta. Patarimai 
dykai. Tel. Canal 4443.

......  ■ Z

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Idcensed • 
710 West 18th St., Chicago, III

Viskas, kas reikalinga prie pa* 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161

V ---------  , „ „.,3
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WJI£N0S
The 1 ilhuaman Daily 

tiiNiahed Daily Efccept 8un4

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Ualstcd StTMt 

Chieago. III.
Tal«pho»e Koo««Telt 8A«Q

Subscription Ratuai 
*8.00 per year inf Canad*. 
37.00 per year o u tai d e of Chicago. 
M.OU per year in Chicago.

8c. per copy.
JshitAed as Second Clasa Mattel 

Ifarch 17th, 1914, at the Post Office 
sf '’hieago, III., under the act of 

2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 85M.

UteimoHjimo kaina! į /) kas yra vadinamasai Komunistu Internacionalas? 
Chicagoje — paštų: , . . .

Metams ....}........ .................. a... 18.00 Tai yra taip gi tiktai Rusijos komunistų partijos įrankis^
Trims mineaiame...... ...........  2.10 Kominterno sekcijos kituose kraštuose yra ne savaran-

kiškos organizacijos, bet tiktai Rusijos bolševikų agen-
Ciucagojv per nešiotojuei jtuios, kutios ii oigunizaciniu, ii* idėjiniu ir finansiniu

si^te,|Opiia .... ............ ...........*~i8c' a^žvilgiu yra tiesioginėje ir pilniausioje priklausomybėje
Mlnosiul 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... ^7.00
Pusei metų .......1.....a...... . — 3.60
Trims mėnesiams ...........   1.75
Dviem mėnesiam ------------ 1.25
Vienam mšaąsiui —-----  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................................  88.00
Pusei metų ..........................  4.00
Trims mėnesiams .................  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monoy

orderiu kartu su užsakymu.

nuo bolševikų partijos centro. Jeigu bolševikams vieną 
gražią dieną išsprūstų iš rankų valdžia ir jie daugiaus 
nebegalėtų Rusijos žmonių pinigais užlaikyti agentus 
svetimose šalyse, tai iš viso Kominterno kaip bematant 
nebepaliktų nė pėdsako.

— ■A.JI ......... ■'.! "J Įi’-rr-■.i_!Ž.j=aĮĮL_l. ..'jEjag

PULK. HASKELL PRIEŠ RUSIJOS PRIPAŽINIMĄ

SKOLŲ KLAUSIMAS NESVARBI KLIŪTIS

DIDŽIAUSIA KLIŪTIS KOMINTERNO 
PROPAGANDA

JUOKINGI BOLŠEVIKU PASITEISINAMAI

-................ »
Taigi bolševikų pasaka, kad jie negalį atsakyti už 

Trečiojo Internacionalo kvailybes, yra bereikalingas mė
ginimas apdumti pasauliui akis. Jie atsako, už sovietų 
valdžios politiką ir už Zinovjevo diriguojamo Kominten- 
no žygius lygiai taip, kaip žmogaus galva atsako už jo 
dešinės ir kairės rankų darbus.

Pulk. Haskell’io pareiškimas rodo, kad prieš Rusi
jos pripažinimą šiandie yra nusistatę Amerikoje net ir 
tokie žmonės, kurie moka žiūrėti į sovietus be prietarų. 
Tuos žmones turėti savo priešais sovietų valdžiai nieku 
budu neapsimoka. Tad ar ne laikas jai butų pagalvoti apie 
to niekam nereikalingo,'vien tik nesąmones darančio Ko
minterno likvidavimą?

Pereito sekmadienio Hearst’o laikraščiuose tilpo pul
kininko Haskell’io straipsnis sovietų valdžios pripažini
mo klausimu. Mes nemažai nustebome,, pamatę, kad 
straipsnio autorius yra pripažinimo priešas.

William H. Haskell buvo pirmininkas Amerikos eks
pedicijos badaujančiai Rusijai šelpti. Nukeliavęs Rusijon 
1921 metais, jisai tenai išbuvo apie dvejetą metų ir turė
jo progos gana arti susipažinti su gyvenimu tame kraš
te ir su sovietų vyriausybės nariais. Pernai metais jisai 
vėl atlankė Rusiją ir, sugrįžęs į- Ameriką, rašė, kad tenai 
pastaruoju laiku dalykai žymiai pasitaisę: Net komunis
tų spauda citavo ištraukas iš pulkininko Haskell’io, apra
šymo antrosios jo kelionės į sovietii žemę, stengdamasi 
jomis įrodyti, kad Rusija “progresuoja”. ;

žodžiu, iš visg ko buvo galima spręsti, kad kalbama- 
sai asmuo yra gana palankus sovietams. Kodėl gi jisai 
priešinasi Rusijos pripažinimui?

AK NE LAIKAS LIKVIDUOT KOMINTERNĄ?

KLAIPĖDOS DIREKTORIJOS 
v SUDARYMAS

Pulk. Haskell sako, kad svarbiausia kliūtis bolševikų 
valdžios pripažinimui esanti ne Rusijos skolų klausimas, 
bet komunistinė propaganda.

•Del skolų Amerika su Rusija galinčios lengyai susi
tarti. Viena, Jungtinių Valstijų vąldžios reikalavimai esą 
ne per dideli. Ji nereikalaujanti grąžinimo tų pinigų, ku
riuos paskolino Amerikos valdžia carui, o tiktai norinti 
atgauti skolas, užtrauktas Rusijos respublikos (Keren
skio valdžios). Be to ji norinti, kad Rusija atsiteistų su 
privatiniais Amerikos piliečiais, kurie arba buvo pirkę 

. Rusijos bonus, arba buvo įdėję pinigus į Rusijos biznius.
Pasak p. Haskell’io, ir patys bolševikai neatsisaką 

dėl šitų skolų tartis su Washingtonu.

Po ilgų ųesulikimų tarp Klai
pėdos krašto gubernatoriaus ir 
Seimelio daiigumos dėl direkto
rijos sudarymo pagalinus, ro
dos, įvyks susitarimas. Gub. Ži
lius paskyrė direktorijos pir
mininku Šilutės apskrities vir
šininką p. Simonaitį, kuriam 
Seimelio dauguma nebesiprie
šina. “Elta” dabar praneša, kad 
.direktorijos pirmininkas priė
jęs prie susitarimo su Seimelio 
dauguma ir dėl kilų direktori
jos narių. į direktorijos na
rius numatoma šie asmens: 
Baldžius (liaudininkų partijos) 
— žemes ūkio reikalam^, Stuin- 
ber (nepartinis) — švietimo 
reikalams, Scharpfpeler (social
demokratas) finansų reika
lams, ir Kairis (nepartinis) — 
teisingumo Reikalams.

Kadangi Seimelio dauguma iš 
kalno sutiko duoti savo prita
rimą'tiems direktoriams, tai 
manoma, jogui Seimelis išreikš 
direktorijai savo pasitikėjimą, 
kuomet ji prisistatys Seimeliui.

čio.‘ Nepakęsdami šio bedarbiai 
patys žudosi (sausio 6 d. pasi- 
pięvė vienas miesto sode, yra 
nusiskandinusių).

Apie musų, bedarbių, padėtį 
žino valdžia, žino miesto savi
valdybė, bet nei viena, nei ant
ra musų padėtimi rimtai nesi
rūpina. Musų delegacijos nuolat 
lankosi Miesto Valdyboje, lan
kosi pas Vidaus Reikalų Minis- 
terį, bet jie tik siuntinėja vieni 

' nuo antrų ir realės pagalbos 
mums neduoda. Mes žinome, 
kad ir Seime bedarbės klausi
mas nebuvo rimtai apsvarsty
tas, nes socialdemokratų frak
cijos pasiūlymai Iškirti be
darbių šelpimui 3 milijonus li-

/

Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti

Severa’s 
Cough Balsam

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 60 centai.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

HHH

Nuo persalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.

Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 
kosulio, peršalimo ir užkimimo. /

Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

TŪKSTANČIAI BEDARBIŲ
KAUNE BADAUJA

(.Pacific and Atlantic Photo)
B. H. Urbahns su savo dviem vaikais Indianos gubernato

rius paskyrė ją valstijos iždininku. Tą vietą užėmė jos mi
rusia vyras.
---------------------------- -----------------------------—---------------- ----------------------------------------------- -
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s Apie Įvairius Dalykus.
Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kaip buvo atspaustas 
Knuto Hamsuno “Ba
das”.

*4

Gutbransen Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių iireiAkiniu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsų taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk- 
t.» mokant $3.00 f savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

komisiją nedarbui ištirti, Sei
mo daugumos- buvo atmesti, 
'taip pat pasielgė ir Kaimo 
Mitalo Taryba atmesdama so-

Bet keblumas esąs su bolševikų propaganda.
Buvęs Rusijos šelpimo ekspedicijos vadas sakosi tuo 

klausimu turėjęs pasikalbėjimų su daugeliu bolševikų va
dų. Jisai klausė jų, kodėl jie leidžia Zinovjevui rašinėti 
laiškus Amerikos komunistatnš ir skatinti juos steigti 
revoliucinius “branduolius”, kurie agituoja už valdžios 
nuvertimą ir smurto vartojimą? ?

Pulk. Haskell pareiškė bolševikų vadams, kad Ame
rika visai nesibijo komunistų propagandos, bet šio kra
što žmones ir valdžią tokia bolševikų politika skaudžiai 
įžeidžia. Amerikiečiai laiko nepakenčiama impertirtenci- 
ja, kad sovietai drįsta kištis į vidaus reikalus šiame kra
šte ir nielęiųti jo įstaigas. x {

Kauno bedarbiai įteikė minis- 
terių kabinetui, Kauno ^miesto 
tarybai, Seimui ir socialdemok
ratų frakcijai sekančio turinio 
pareiškimą;
. “Kauno miestu? vien įsiregist
ravusių yra 1500 bedarbių dar
bininkų šeimyhų. Kasdieninis 
liuosavimas iš dirbtuvių (Cerit- 
ralines Kariuomenės dirbtuves, 
Vandens Kelių Rajono dirbtu
vės, nuo grlžkelių, uosto darbi-

paskirti bedarbiams du -tirui u 
tūkstančių litų.

Mes priėjome liepto galą. To
liau mes kęsti neturime jėgų. 
Mes negalime ramiai žiūrėti | 
bado kankinamus musų vaikus 
ir žųaonas. Alkanas žmogus už 
save neatsako. Praeitais metais 
mus, bent šiek tiek, gelbėdavo 
organizuojant viešuosius dar
bus, o šiais metais,, nežiūrint j 
dar sunkesnį bedarbės sukurtą' 
vargą, neskiriama nei vieno 
cento, l'iesa, Kalėdoms gavome 
po porciją duonos ir gabalėlį 
mėsos, bet ar tai yra rimta pa
galba badaujantiems? Mes mirš
tame badu!

Mes nerašysime čia savo rei
kalavimų. Jie labai gerai vi
siems žinomi. Kiekvienam žino
ma alkano darbininko reikala
vimai - darbo ir duonos!

Taigi su šiais dvįem reikala
vimais kreipiamės dar kartą ,į 
valdžią, į Miesto Savivaldybę'ir 
į tuos žmones, kurie save dar 
skaito žmonėmis ir reikalauja
me darbo ir duonos!

1926 1 8 d.”
(Seka daugybė bedarbių 

parašų).

Bo/sevikų pasiteisinimai dėl šito p. Haskell’io prie 

 

kaisto esą, pasak straipsnio autoriaus, labai naivus. Jie, 
girdi, stengiasi suversti visą kaltę ant Trečiojo Interna
cionalo.

Jie sako taip: Zfnovjevas, tiesa, yra Lenipgrado so
vieto prezidentas ir komunistų partijos Politbiuro,(Poli
tinio Biuro) narys — to Politbiuro, kurio rankose fakti- 
nai randasi visa valdžios galia Rusijoje; bet komunisti
nę propagandą Zinovjevas veda ne kaipo tų valdžios 
įstaigų atstovas, o tikrai kaipo Trečiojo Internacionalo 
prezidentas! Uždrausti gi Kominternui laikyti savo cen
trą Rusijoje sovietų valdžia negalinti, kadangi ji prita
rianti Komjnterno principams. ,

Tai yra iš tiesų visai juokingas pasiteisinimas. Kiek
vienam žmogui aišku, kad tarp sovietų valdžios ir Komu
nistų Internacionalo yra ne tiktai idėjinis ryšys. Sovie
tų valdžia yra komunistą partijos įrankis. Tos partijos 
suvažiavimai pavaduoja Rusijos parlamentą. Tos parti
jos vykdomasis komitetas-stato ir atstato Rusijos mini- 
sterius (komisarus). Už visą /Rusijos politiką, tiek kra
što viduje, tiek užsienyje “niekas kitas neatsako, kaip tik 
bolševikų partija. Niekas kitas toje politikoje juk netūri 
nė balso! . ♦

dien didina. Skaitant vidutiniš
kai šeimynoje 3 asmenis, jau 
daląrr yra bu jokių pragyveni
mui šaltinių 1,500 žmonių. Ke
turi tūkstančiai penki šimtai 
alkanų žmonių!

Dauguma iš musų ešame lie 
per 
mė

nesius) gavome kai *kurie vie
ną kitą.dieną padirbėti, o kitą 
visą laiką Vaikščiojame diena 
dienon ieškodami darbo po 
Įvairias dirbtuves. Bet veltui, 
darbo nėra. Dauguma iš musty 
dar pereitais melais esame iš
pardavę paskutinius drabužius, 
kokius turėjome, baldus ir kit
ką, kad tik nusipirkus duonos 
sau ir savo šeimynoms, šian
dien mes su vaikais badaujame, 
šaltis ir tamsumas viešpatauja 
musų lipikuose butuose, nes 
neturime už ką malkų pirktis, 
neturime centų žibalu i nusipirk
ti ir již elekhą užmokėti. ’.Xi 
vien Miesto Savivaldybės šai
pos Komitetų žiniomis, už ne* 
užsimokėjimų butų mokesčio 
(nuomos), 302 bedarbių šeimy
nos metamos lauk įš butų. Lie
tuvos sostinėje keli tūkstančiai Ela.), 
žmonių — darbininkų ir jų šel- apyranke įkrito į jutą. Narūnai

darbo jau du metu, tjk. 
trumpą vasaros laiką (1 2

ML. JlT... W*«x.-
♦

Ii 
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[ Pacific and Atlantic Photo J

A. B. Diek (Long Beach, 
kurios , $25,000 vertės

mynų — žūva nuo bado ir šai- negali jos surastu

“Mačiau ir žinojau” toks 
užvardinimas tik išėjusios kny
gos , žinomo švedų rašytojo 
Akselio Liundegoro. Tai atmi
nimų knyga, susitikimai su 
įvairios rųšies literatinėmis ir 
kitokiomis garsenybėmis: štai 
ką pasakoja Liundegoras apie 
vieną savo atsilankymą pas 
Edvardą Brandesą, kuris 80-ais 
metais 19 šimtmečio buvo re
daktorium Kopenhageno “Poli
tikei!”)

—Aš 1880 metai^ > gyvenau 
Kopenhagene — pasakoja Liun
degoras — ir Edv. Brandesas 
tankiai kviesdavo pas save į 
namus. Vasaros vakarą, likusį 
mano atminty, aš nuvažiavau 
pas jį į Chelleruną. e

Brandos sutiko susijaudinęs 
jr buk tai ironizuodamas savi
mi, pradėjo pasakoti:

—Sėdėjau šiandie redakcijoj. 
Ateina ’ kažkoks norvegas. Nori 
su manim kalbėtis. Aišku, jo 
kišenėj buvo rankraštis. Bet jis 
mane mažiau interesavo, negu 
pats žmogus.

Aš retai mačiau žmogų, išo
rini taip nusigyvenusį, kaip jis1. 
Ne tiktai paltas buvo ^vargin
tas ir nunešiotas... Bet vei
das... Jus žinote, aš nelabai 
sentimentalus, bet veidas šio 
žmogaus mane sujudino. Paė
miau jo rankraštį. Tai buvo 
apysaka, pirmu- žvilgsniu Į)ega- 
lo ilgas vienam laikraščio nu
meriui. Aš tai iškarto pastebė
jau, o feljetonas su’ tąsomis 
buvo trumpas. Apie tai pasa
kiau aš autoriui ir norėjau grą
žinti rankraštį.
pamačiau išraišką jo akių 
sunku

Nubė- 
žino-

skai- 
skai-

torius dabar vaikšto mieste iš 
badėjęs. Man geda, 
gau pašton ir pasiunčiau 
muoju adresu 10 kronų, 
žau namo ir vėl pradėjau 
tyti toliau. Ir juo toliau
čiau, luo labiau man darėsi gė- 
*da, ir kai pasiekiau galą, aš» 
buvau nebe savy. Na, patys 
paklausykite.

Brandes’as paėmė rankraštį 
ir pradėjo skaityti paskutinius 
puslapius.

Dalykas buvo apie badau
jantį be namų rašytoją, be 
yaido, be ryšių, apie tai, kaip 
jis neturi prieglaudos ir pri
verktas naktį gatvėj praleisti; 
kaip jis vogčia pirštų galais 
lenda po laiptais į Savų skurdų 
kambariuką, į kinį bijosi atvi
rai* grįžti, nes mokesnis 
neužmokėtas; kaip jis randa 
laišką ant savo stalo ir vėl slap
ta išeina gatvėn, ka<F laišką 
perskaityti. Laiškas laikraščio 
redaktoriaus, kuriam atidavė 
rankraštį. Jis skaito jį mir
gančios šviesos gatvės žibinto 
ir žygiu šviesos srovės užlieja 
jo sielą.

Baigęs skaityti 
apysakos puslapį, 
nusišypsojo ir tarė, 
šalia rankraštį:

—Suprantate jus, kaip aš bu
vau suvargintas savo nelaimin
gais dešimčia kronų, kurias 
jam pasiunčiau.

—Taip, gerai suprantu.
—Jeigu jus/ per^kaitytut iš

tisą apysaką, Mar geniau sūpra- 
stut.

-Nejau ji tokia žymi, apy
saka, — paklausiau aš. Kęks 
užvardijimas?

—“Badas”.
—O autorius?
—Knut Hamsunas. -s 
Pirmu kartu išgirdau šį var

dą Knuto Hamsuno. Pirmu 
kartu išgirdau nuomonę “kaž
kas Dostojevskio.” ši nuomonė 
paskiau tapo paprasta ir kaipo 
tokia nieko nesakė. Bet kai bu
vo taip pasakyta apie pirmą 
apysaką jauno niekam 
aro rašytojo, ir buvo 
tarta,, kuris neturėjo 
aukštintu literatūrinės 
skambėjo kitaip...

Rankraštis atspaudsddio pir
mą dalį visiems dabar žinomos 
knygos. Edvardas Brandes’as 
pasiuntė ją redaktoriui radika- 
linio žurnalo “Naujoji žeme”. 
Ten Knuto Hamsuno “Badas” 
ir buvo atspaustas.

—V. Tindi-Rindi.

paskutinį
Brandes’as

dėdamas

Bet tuo taniu 
Ir 

butų atsakyti. AŠ paža- 
perskaityti apysakų. Už- 
pavardę ir adresą .auto- 
Jis išėjo. Sėdaus aš iš

dirbti, bet negalėjau at-

rašiau 
riaus. 
naujo 
siskirti nuo keisto atėjūno. Jo 
išblyškusio veido išraiška sek(^ 
mane. Buvo kažkas nesupran
tamo. Dabar aš tai suprantu.

—Kai grįžau namo, pasiė
miau rankraštį su siivim. Po 
pietų pradėjau skaityti. - Apy
saka iš karto mane patraukė. 
Juo daugiau skaičiau, juo stip
riau, traukė. •

'lai buvo netik talentas, 
kaip daug kur. Tai buvo virš
talento. Kažkas galingai grie
bė už apykaklės, čia buvo kai- 
kas Dostojevskio. Kai aš pasie
kiau apysakos vidurio, kažkas 
staiga dunkstelėjo. - Jog au-

MADOS

METROPOLITAN* 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22nd St„ Chicajo 
Phone Cana! 2591

2604 
_mb.7L5

nežino- 
k riti ko 
įpročio 
vertės,

No. 2601 Išs. No. 715 ši suknia 
labai elegantiška. Joje visuomet iš- 
rodysi apsirengus. \

Sukirptos mleros 16 metų, ir 36 
iki 44 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 2% tfardų 40 colių mateliu 
jos. ...Ifisiuvinėjimui pavyzdys kainuoja 
15 centų ekstra.* ' f

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa-. 

Vyzdžio numeri, pažymėti inierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti .^pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

Garsinkftes Naujienose

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 ceritų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No
Mitros per krūtinį

(Vardas Iv pavardė)

(Adresas

-'Mit v.dst.)

t*

r
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Vagia vištas
Cbicagos apielinkėse, ypač į 

šiaurvakarius nuo Cbicagos, 
prasidėjo didelis vogimas vištų. 
Farmeriai skundžiasi, kad jie 
netekę jau 12,000 vištų. Kadan
gi policija negali plėšikų su
gauti, tai patys farmeriai įve
dė savo sargybų, kuri važinėja 
naktį automobiliais ir daboja' 
farmas. Vištų vagys atvažiuoja' 
vežimais į farmas, pritroškiua' 
vištas sulfidu, kad jos nekeltų' 
triukšmo ir jas tada išvagia.

Išvogus vieno farmerio vLš-j 
tas, tasis farmeris greitai suor
ganizavo fainių sargybų. Ryte 
sugryžęs iš sargybos jis nebe-Į 
rado trijų paplautų kiaulių, ku-> 
rias jis bifvo palikęs kieme.

Du žmonės užmušti
Pereitų sekmadienį du žmo

nis liko užmušti automobilių, 
o vienas iš pirmiau sužeistų pa
simirė. Viso sausio mėnesy au
tomobiliai užmušė 67 žmones, 

daugiau kaip po du žmones 
į dieną,

Mrpažyslamas žmogus, apie 
10 m. amžiaus, tapo gal mirti
nai sužeistas sekmadienio va
kare prie Halsted ir 17 PI. gah 
vių. Du automobilistai, kurie ji 
sužeidė, pametė savo automo
bilių ir pabėgo. Policija dabar 
jų ieško.

Kėsinosi nusižudyti
Lilian Oling, 25 m., 11537 

Harvard Avė., susibarė su sa
vo brolio pačia Annie dėl nau
dojimo pastarosios veido mil
telių. Annie ptadėjo bartis, kad 
Lillian perdaug jos “pauderį” 
naudojanti. Lillian pradėjo 
verkti ir įbėgusi į kitą kamba
rį išgėrė nuodų. Dabar Lillian 
guli Roselando ligoninėj, bėk 
vargiai pasveiks.

’ --------------- ■ ■ • iy>,

37 bravarai veikia
/

Pi chibicijos departamentas 
paskelbė, .kad Chicago jo veikia 
37 bravarai ir visi jie paprašė 
atnaujinti leidimą h- toliau iš
dirbinėti “nir-bir”. Jiems duo- 
las laikinas leidimas, o jei jie 
nebus sugauti dirbant tikrąjį 
alų, tai bus duotas ir nuolatinis 
leidimas.

Prohibicijos agentai nenuma
no kaip galėtų apsimokėti šiais 
laikais išdirbinius “nir-birio”, 
nes niekas nenori jo gerti. Spė
jama, kad apie pusė bravūrų 
lupta dirba tikrąjį alų ir kaipo 

tokį pardavinėja sali u n įninkama. 
Kiti gi pardavinėja “nir-birį”, 
kinį paskui tam tikri žmonės, 
ar ir patys saliunininkai “pa
taiso”, pridėdami prie jo alko
holio, tuo budu padarydami, 
svaiginantį alų.
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Uhinwoko Takahara, Japoni
jos turtingiausi ir gražiausi mo
teris. šiomis dienomis jinai at
vyko j Ameriką.

Medill High School keturių duotos pavardės jokiu budu
metų kursą baigė: 

Julia Jushkevvilz.
Parker High School keturių 

metų kursą baigė:
Ethel K. Zabel z
Albert P. Zirwes.
Schurz High School keturių 

metų kursą baigė:
Josephine W. Roziene
Dviejų metų kursą bpigė:
Annie M. Eidukes
Cecilia M. Rausa.
Senn High School keturių 

metų kursą baigė:
Bernice M. Murkus

Nušovė plėšiką

negalima pasakyti jį lietuviu 
esant. Iš kitos pusės, į šį są-
rašą veikiausia pakliuvo ir 
ne lietuvių, bet kurių pavardės 
yra panašios į lietuvių, nors jie 
patys ir nėra lietuviais. O to
kių pasitaiko gana daug.

Pilno lietuvių sąrašo negali
ma ir niekad nebus galima pa
duoti. jei baigusių mokslą tė
vai ar ir patys moksleiviai ne
praneš redakcijai, ar kokiai ki
tai įstaigai, kuri tuo darbu ■ — 
rinkimu baigusių mokslą lietu
vių — užsiimtų, pavyzdžiui, 
moksleivių organizacijos.

Patėvis pakliuvo
I

Anlbony Turėk, 10 m., l.)2b 
S. Karlov Avė., tajx) areštuotas 
ir pasodintas kalėjimai! už tai, 
kad jis išvarė iš namų tris sa
vo pačios vaikus. Jo pati mirė 
mėnuo atgal, palikdama jam 
tris vaikus, kuriuos ji turėjo 
su pirmu savo vyru: Policija 
tuos vaikus rado gatvėje be
klaidžiojančius, su ryšulėliais 
rankose. Jie be to papasakojo, 
kad jų patėvis Turėk užpuolė ir 
išgėdino jų 17 m. pusseserę 
Mary Allen. Dėlei- to Turėk ta
po apkaltintas už sunkų nusi
dėjimų ir ji laujcia kelių metų 
kalėjimas.

Prie 2153 \V. 13 St. tapo nu
jautas jaunas Isaac “Teddy”į 
Stein. 35 m., 1 110 W. Roose-j 
velt Rd. -Prieš mirtį jis panic- 
kindamas saikų taisyklę niekad 
nieko nesakyti policijai, išdavė, 
kad jį nušovė Louis Smith, 
1151 Dre.vel Blvd., kurio poli
cija dabar ieško. Jis irgi yra 
plėšikas. Spėjama, kad jiedu 
negalėjo pasidalinti grobiu iri 
todėl Stiin ir tapo nušautas.

liBiimiį Ratelimii.
Vasario 16 dienos 

paminėjimas
(’Jiicagos lietuviai ruošiasi 

kuoskaitlingiaasiai paminėti šių 
metų vasario 16 dienų

Žynius skaičius musų orga
nizacijų išrinko savo delega
tus, kuriems pavedė rūpintis 
nepriklausomybės švente. Ke
turiose kolonijose jau paimtos

Cictor II. Karpass
Florence M. Lapperi ,
Milton Provus.
Tilden Technical High 

School keturių metų abelną 
kursą baigė:

A n ton Getchas
, Pcter M. Ruzovich
t And>rew Motyn#

Dviejų melų kursą baigė:
Jacob R. Guzaucki
Frank A. Ustryski

.Frank G. Zilewicz. z z
Chicago Normai School bai

gė pradinių mokyklų mokytojų 
kursą:

I>orothy E. Lucas
Virginia A. Grealls.
Čia paduotieji vardai yra 

imti iš sąrašo visų baigusių vi
durines mokyklas. Imta tik 
tuos vardus, kuriuos galima 
spėti esant lietuviais. Tad, ži
noma, šis sąrašas toli nepilnas 
ir neparodo vfsų baigusių vi
durines mokyklas lietuvių, nes 
jaunieji lietuviai tankiausia 
taip iškreipia — “suamerikoni- 
na” savo pavardes, kad iš pa-
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FRANCUZISKAS
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo. Odos,. Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METOPAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Kay 
ir Elektrą

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

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

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30
Phone (Janai 0464

•

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvinti akit| įtempimą, kurti 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima ati
taiso trumpregystę ir 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminerizns da
romas su elektra, parodatiia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
Iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Phone Boelevard 7589

Sportas
DUDINSKAS RISIS SU 

VVEDZES

Kiek teko patirti, trumpoj 
ateityj įvyks ristynės Adonio 
\Vedzes su D- Dudinsku.

\Vedzes į trumpą laikų pada
rė tokį didelį progresą, jog ža
da iškaršti kaili seniemsiems 
ristikams. Jiedu abu yra vidu
rinio svorio ristikai.

POŽĖLA NEATSISAKO

svetaines. Apvaikšciojimo prog
ramas susidės iš prakalbų, ku
riose bus pabrėžiama visa ne
priklausomybės svarba ir iš 
koncertinės dalies, kurioje da
lyvaus žymus musų dainininkai 
ir artistai.

North Side, Cicero, Town of 
Lake ir Bridge[)ortas skubiai 
ruošiasi prie tos šventės. Ren
gėjai tariasi, dirba patys ir sy
kiu kviečia visus prisidėti, nes 
tik bendromis pajėgomis tcga-i 
Įima atlikt didesni dalykai.

Vasario 16 diena yra svarbi 
visiems lietuviams. Be jokių 
perdėjimų galima pasakyti, kad 
toji diena, aštuoni metai atgal 
išgelbėjo mus ne tik nuo prie-

KIMBALL PIJAMAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir i/iuzi- 
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištoląilintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANį) KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.
- ____ i—/

į Zanaviėiaus iššaukimų Po
žėla atsako, jog jis iššaukimą 
priima: kai visiškai pasveiks, 
tai risis su juo. —R.

SARPALIUS SUTINKA RISTIS 
SU ZANAVIČIUM

Sarpalius į Zanaviėiaus iš
šaukimą atsako, jog jis yra vi
suomet pasirengęs su juo ristis. 
Kaipo faktas, Sarpalius rudenį 
buvo padaręs iššaukimą Žana* 
vičiui,’ bei pastarasis nenorėjo 
su juo ristis.

Pravartu betgi Sarpaliui pri
minti, jog Baneevičius per pa
stai uosius dviejus metus šaukė 
jį ristis, o vienok Sarpalius jo
kio tikro atsakymo dar nėra 
davęs. —Rep.

spaudos, bet ir galutino žlugi
mo, galingesnių kaimynų spau
džiant. Del to mes ir turim 
minėti tą dieną. —K.

Baigė “High School”
Be šeštadieny ir pirmadieny 

paduotų baigusių vidurines mo
kyklas, dar baigė jas šie"1ietu- 
viai:

Hyde Bark High School ke
turių metų abelną kursą baigė:

Beatriče J. Gillis
Lane Technical High School 

keturių metų kursą baigė:
F. Robert Prėskus
August A. Lucas.
Dviejų metų kursą baigė: 
Francis V. Janusch.
Marshall High School ketu

rių metų kursą baigė:
Irwin I. Patis.
Dviejų metų kursą baigė: 
Ethyle E. Otchis.

BILLY’S'UNCLE

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

Paliko dideliame ntiliudime 
vyrą Kazimierą, dukteris Sta
nislavų, Antaniną ir Sofiją, sū
nų Vladislovą»h’ vieną seserį. 
0 Lietuvoje brolį ir seserj.

Kūnas pašarvotas 2521 West 
45th PI., Telefonas Lafayette 
3858. Laidotuvės įvyks Seredo- 
je, Vasario 3 dieną iš namų 8:00 

•vai. bus nulydėta j Nekalto 
Prasidėjimo P. Sv. bažnyčią,

• kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą.

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

Nuliūdę,
Vyras, Dukterys, Simus 
ir Sesuo.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Telefonas 
Blvd. 5203. > |

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yąrds 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 Šo. Fairficid Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

PAVLAVICIA
Undertakers G o.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted JSt.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

Lietuvių Dentistas p&fcr- 
naus geriau.

Traukimas dantų l>e skinamo. 
Bridge geriausio aukso. ĮSu musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
• Netoli Are.

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, pūslės, Slapumo, privatinės, 
tos, užsendintos ir uikrežiamos ligos vUa 
išgydomos

PRANEŠIMAS
I. J. ZOLP

Graborius ir Laidotuvių Vedėjas
šiuomi turiu garbės pranešti gerbiamai visuomenei, jog perkė

liau mano įstaigą iš po No. 4603 So. Marshfield Avė. į naują, geres
nę ir patogesnę vietą, po numeriu 1650 West 46th St., kampas W. 
46-tos ir So. Paulina gatvių.

Ši vieta yra viena iš gražiausių ir moderniškiausių įstaigų su 
koplyčia dėl šermenų. Koplyčia yra dykai.

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

Visi yra kviečiami atsilankyti ir peržiūrėti musų naują gra
žią įstaigą. ..!•

I. J. ZOLP
Funeral Director '

1650 W. 46lh St. Cor. 46th & So. Paulina Sis.
• Phone Boulevard 5203♦ v

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilkai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito-ir gavėjo, vardą. ' ,

Pinigus gavo:
22522 Jokūbui Šlajui ’ „
22523—Marcelei Adomavičaitei
22524 Dominikui Griuiiui
22525—Jonui Saukaičiui
22526 Uršulei Saukaitytei
22528 Vincui Pužaičiui
2253(5 Dominikui Grabliauskui
55335 J ievai Kulikauskutei
55336—Pranciškonai Statkuitei
55337 Jonui Janulioniui
55339 Kostantinui Kasbanui •

55340—Adolfui Kasbarui
55311 Tamošiui Enčeriui 
55843a Kaziui. Bružinskienei
55311 Liudvinai Keršienei
55344a Kaziui Enčeriui
55345a Motiejui Rudeliui

896 Onai Slasiulaitienei
898 Viktorui Sukstorui

.5501 Jurgiui Veseliui
11883 Petrui Trumpiui
5977—Marijonai Apulskaitei

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino

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

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Dama ta: 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS^
1739 S®. Halsted St.

Chicc^a, UI.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

914 
pagerintas 

. 606

metą

<r tikras Europinis Lo- 
escide gydymas stlo 
kiama. Vienatinis w 

' dymas nuo sifilio <lua> 
liaman ut 
temą kainą

tiktai trumpatn laikui
Daugiausiai chroniikų ligų paeina nu* 

kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydžiue 
jas nebandykit senais budais.
VYliAI! Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavima 
stiprumo silpnoms vyrame. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervą 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Ross gydyme 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau iigydė tūkstančius žmonių, tai m 
užtikrinimas sergnatiems, kad jis gaus ys 
rą gydymų. Vienatini, geriausiai įrengtu 
ofisas Jungtinėse Vahtijose. Dešimtis gy 
dymui kambarių. Kraujo ižbandymua ir la
boratorijos egtaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikai!* patarnavimas sutaikė 
jums sveikatą ir laimf. Geriausia gydy
mas. Plgiuudios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit tiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų jrt. 
ėmimo kambarys 606,

Penktas Augštas, Crilly Natnaą 
, 25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Ui e 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
nedėliiiis, seredomts ir subatomU nuo *a 
ryto iki 8 vakare.
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Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbėti; ^gel
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 ^sdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
ĮB ■ « ■ ■ ■ VU ■ « ■ * p ■ PN M ■ B

Garsinkites Naujienose
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7 eatras- 
Mųzifya

“Birutės” liaudies 
koncertas

ir toliau savystovį gyvenimą, o 
kas dėl pergyventų skausmų, 
tai, pasak jos, tokia jau yra 
gamtos įstatymas, kad niekas 
naujo negimsta be skausmų ir 
todėl už naujas fdejas irgi pri
sieina kovoti, tenka kovotojams 
kęsti skausmus.

Tokia tai yra šios dramos 
mintis. Turinys, tiesa, jau

Popietiniai vaidinimai vyriau-’ 
šia skiriami artimųjų miestų' 
žmonėms, kuriems butų pato
gu tą pačią dieną grįžti namo.1

Šaliapinas Chicagoje '
t

o nė vien gimdyti ir auklėti vai
kus. ši kova ypač smarkiai 
pasireiškė pabaigoje pereito 
šimtmečio. Pasaulinis karas 
tą kovą žymiai palengvino, nes 
jis padarė moterį labifiu ne
priklausomą ekonominiai, Ati
darydamas moterims duris į 
įvairias profesijas, amatus ir 
užsiėmimus. Karlu su ekonomi
ne nepriktausomybe moterys kiek pasenęs, nes senoji pažval- 
savaimi įgijo ir teisių taip savo ga jąu nugalėta, bet visgi dra- 
gyvenimą tvarkyti, kaip jai 
tinka, nes ji daugiau (bent 
daugelis moteių) nebepriklauso 'dar moterų kova nėra pilnai 
ekonominiai nuo vyro ir jai'laimėta ir moterims dar ir da- 
daug rečiau betenka ieškotis bar tenka nemažai kentėti už 
vyro vien tik tam, kad turėjus sav6 idėjas, 
savo maitintoją. Tapusi ekono
miniai nepriklausopia, moteris 
didžiumoje valstybių jau ir 
teisę balsuoti yra iškovojusi. Į ji buvo pavergta seniau. 
Jau ir meilė nebeskaitoma nu
sidėjimu. negi “mergystė” ypa
tingu užpelnu.

Bet dar visai nesenai kokią 
smalkia kova teko moterims 
pergyventi, kiek skaudžių dra
mų delei to turėjo įvykti! šio
je dramoje (“Amžiaus Balsas”) 
ir vaizduojama tą koyą. Teolo
gijos profesorius Borneman 
gyvena senajame pasaulyje; 
jo nusistatymu 
tik tam, kad 
gimdyti vaikų; 
vaikų yra tik 
mas prieš Dievą ir gamtą; mei
lės pas jį nėra ir jis jos nepri- 
pažysta, jei ta meilė nėra pasi
reiškusi gimdimu vaikų. Jo 
duktė Karen jau yra naujojo .mažos, 
amžiaus duktė, žurnalistė, eko- rė gana gerą įspūdį, 
nominiai nepriklausoma ir ji kad kiekvienas labiau apsiskai- 
tvarko savo gyvenimą taip kaip'tęs pamatytų šį veikalą; ypač 
jai tinka, kad gyvenimas jai 
butų pilnas, tuilingas ir sma
gus. Ji myli neturtingą žur
nalistą. o kad negali apsivesti, 
lai gyvena liuosu susituokimu. 
Bet ji visą tai turi slėpti nuo 
tėvų, nes tais Jaikais tai skaitė- gyvenimo kelių, 

Kada jis riais ėjo ar 
miršta, ji pergyvena savo sieloj 
baisią dramą; ji “namie turi j pakartotas vasario 
rodytis su šypsą ant lupų, 
su mirtimi 
ji išvažiuoja 
susipažysta 
Strandgor, kuris sunkiai kovo
ja už pripažinifną, sunkiai dir
ba iv — vargsta. Jo atsidavi
mas* darbui, jo pasiryžimas ją 
sužavi, ji įsimyli ir galinus su
eina gyventi. Tečiaus vėliau 
pasirodo, kad jis jai nėra išti
kimas ir ji jį apleidžia. Negelb
sti ir jo aiškinimasis, kad jis 
į ją žiurėjo kaipo į aukštesnę 
esybę ir norėjęs santykius tarp 
jų palaikyti grynus, nesuteptus, 
tad savo žemesnių jausmų pa
tenkinimui ieškojęs kitų mote
rų. Ji į tai atsako, kad mo
teris nori būti ir ta “kita mo
terim” ir kad nėra didesnio 
įžeidimo moterei, kaip duoti su
prasti, kad ji neužganėdina vy
ro ypač kaip moteris - ir ga
lutinai nutraukia su juo visus 
santikius.

Motina yra visuomet jautres
ne už tėvą ir todėl ji greičiau 
supranta savo vaikų reikalus. 
Ji pergyvenusi baisią tragediją 

vienos jos dukters išėjimą iš 
proto delei to, kad jai nebuvo 
leista ištekėti už mylimo vaiki
no, suprato, kad senovinis auk
lėjimas yra netikęs, todėl ji 
leidžia Karen gyventi taip 
kaip jai tinka ir net toleruoja 
jos gyvenimą su skulptorium. 
Savo pateisinimą randa tame, 

(prof. 
Borneman) pasekmė yra išėju
si iš proto duktė, o jos — Ka
ren J r jai gailėtis netenka, nes 
Karen yra darbšti, rūpestinga, 
rimta mergina. '

Parodymui, kad tokią pažval- 
yra galbūt geriausias vei- gą, kaip Borneman, į moteris

Lietuvių Audi- 
Birutės” liau- 
Tai buvo nepa- 
koncertas.

Jaunuolių 
vadovauja 

matyti

P1O-
or-

jau- 
nuizikos 
daiktas, 
randasi

kurie pasireikš laikui 
Tikrai naudingą darbą 

jam tėvai

“Surpriae 
Goodman

M. Yoza- 
vienu ir tuo

moterystė yra 
kuodaugiausia 
moterystė be 

ištvirkimas, ėji-

ma tebėra įdomi, užtverianti 
daug gražių minčių; o antra 

nėra pilnai

Garsusis rusų dainininkas Fe- 
odor šaliapin šiomis dienomis 
atvyksta Chicagon duoti kon
certą. . Jo koncertas bus atei
nantį sekmadienį, 3 vai. 
piet, Auditorium teatre.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
IJtšKAL merginos Griniūtės. 

Paeina iš Vilniaus krašto; gy
veno Chicagoj. Turiu svarbų 
reikalą, malonėkit atsišaukti.

Steponas Naunekas
4753 S. Avors Avė., Chicago

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽIME

po
JIESKO partnerių

MOTERŲ
REIKIA patyrusių merginų prie 

dirbiko lingerie ir kitų gražių prie 
mašinos darbų. Taipgi kalnierių dir
bėjų, gera pradžiai alga, 
darbas.

Atsišaukite tuojau.
LEWIS DRESS CO.
325 W. Adatfta St.

Nuolat

Smulkmenos

nes visgi day ran
ku rie laikosi se- 

ir hori moterį 
kad 
To 
pat 
lai-

dasi žmonių,
nųjų pažvalgų
laikyti tiek pavergę, kaip

Sausio 29 d., 
torijoj įvyko * 
dies koncertas, 
prastai margas 
gramą atidarė 
kertras, kuriam
J. Grušas. Smagu 
nimą, kuris lavinami 
prityj. Galimas iuk 
kad tarp tų jaunuolių 
talentų, 
bėgaiŲt.
dirba p. Grušas ir 
privalo būti dėkingi.

“Birutės” choras iš dviejų 
atvejų sudainavo keletą kaip 
naujų, taip ir senų dainų. Dvi 
dainos buvo paimta iš operetės 
‘ SuTprise Tarty”. Sprendžiant 
iš tų dainų opdYetė turės būti 
gan gera. Bet tatai mes patir
sime kovo 21 d.,.kai 
Palty” bus pastatyta 
Memorial teatre.

J. M. Bijanskas ir 
vitas skambino
pačiu laiku ant dviejų pianų. 
Tai buvo naujanybė ir publikai 
labai patiko.

Dainavo Ona Biežis ir p-lė 
Ona Vilkas. Pirmoji musų pub
likai yra jau gerai pažįstama, 
tad ir apie jos dainavimą nėra 
reikalo rašyti. Tuo tarpu p-!e 
Ona Vilkas prieš musų publiką 
pasirodė pirmu kartu. Tas fak
tas verčia kiek plačiau apie ją 
pakalbėti.. Pradėsiu nuo to, 
jog p-lė Vilkas gali dainuoti. Ji 
turi gerą balsą. Bet tuoj • pa- 
ątebiama, jog ji dar nėra įgu
dusi koncertuoti: tiuksta jai 
liuosumo., Vienok tas trukumas 
pats Savaime pranyks, kai p-lė 
Vilkas ims tankiau scenoj pa
sirodyti.

Mano manymu, p-l< Vilkt 
dar neprivalėtų svertis už tokių 
runkių damų. Svarbu juk pats 
išpildymas. Aš Goti tikras, jog 
lengvesnes (rainas p-lė Vilkas 
butų daug geriau sudainavusi. 
Bet šiaip ar tai}), o visgi reikia 
pasakyti, jog pas p-lę Vilkas 
yra gera* medžiaga. Iš jos gali
ma daug ko tikėtis.

A. Vanagaitis ir A. Olis pa
krėtė “fonių”. Imitavimas vie
no musu dainininko buvo labai I. •

dėl ta drama tebėra tidk 
įdomi, kaip ji buvo ir tais 
kais, kada ją rašyta.

Dabar apie vaidinimą, 
drama, kaip ir visos “socialės 
dramos”, yra nuobodi tiems, 
kurie ieško teatre vien »juoko, 
ar “stiprių“ jausmų; čia ma
žai veikimo, daugiau žodžių — 
ir tokią dramą yra labai sunku 
vaidinti, Tečaus vyriausios ro
lės .buvo gerai išpildytos. *J. 
Vaičkaus (prof. Boremano) ir 
P. Tendžiulytės (Karen). Ne
bloga buvo ir Garšinskienė, 
prof. Boreman žmonos rolėje ir 
J. Sankunas kaipo skulptorius. 
Silpniausias išėjo Dr. šou (M. 
Kasparaitis); kitos rolės buvq

Abelnai vaidinimas da-
Vertėlų,

iMuzikos mylėtojai nekant
riai laukia p-ios‘ Onos Pocienės 
koncerto. Kiekvienam norisi ją 
užgirsti, nes negirdėjo jos per 
tris metus. Be to kiekvienam 
norisi žinoti kokį progresą dai
nininke padarė būdama Lietu
vos operoj. P-Jos^Oinis Pocienės 
koncertas bus ateinantį sekma
dienį, vas. 
joj.

7 <1., Liet. Auditori

teatre 
didžiojo 

veikalo “The Miracle”. Visas 
teatras yra paverstas į katedrą. 
Vaidinime dalyvauja <»(M> žmo
nių. Veikalas bus Chicagoje tik 
šešias savaites.

šiandie Auditorium 
vaidinimas

Harris teatre dabar eina 
“Thcy knew what thev want- 
ed”.

Cliatcau “Kiss in the Taxi” 
Playbouse—“Ilaunted House”

Pranešimai

si baisiu nusdėjimu.

tai svarbu moterims, nes čia 
vaizduojama jų kova; svarbu 
ir tėvams, nes čia bandoma riš
ti santykius tarp senesnių tė
vų su vaikais, 
savo gyvenimu ir

kurie gyvena 
ieško naujų 

negu tų, kū
jų tęvai.

dar bus 
14 dieną.

* t o Sekamą gi sekmadienį bus vai- 
širdy”. N eimu dinama Bergerio 3 veiksmų 

į Paryžių, kur komedija “Tvanas”.
—Viešintiškis,

eina
Amžiaus Balsas

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

Bridgeporte: “Aušros” knygyne, 
3210 S. Halsted St.

Baltutis, 901 W. 33rd St.
V. Stulpinas, 3311 S. Halsted St.
Beethoven Konservatorijoj, 3259

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

S. Halsted St.
Town of Lake; “Vyčio” Redak

cijoj, '4736 S. \V00d St.
V. Stanick, 1543 W. 46th St.
18tos apielinkė: “Naujienose” 1739 

Halsted Str.
Dargio Reni Estate, 726 W. l«th

Bedakci-

su skulptorių

Šiandie prasideda staty
mas veikalo “The 

Miracle”

\Vest Sidėj: “Draugo” 
joj, 2334 S f.Oaklev Avė.

C. V. čcsniilis, 2201 W. 22nd St.
Brighton Purk r Maplewood Phar- 

mačy, 4358 Mamplewood Avė.
R. Andrellunas, 4414 S. Califor- 

nia Avė.
Ciceroj: Graml AVorks Pharmacy, 

4847 W. 14th St.
Ir pas “Birutės” ir “Dainos” 

chorų narius ir kitur.

už-Teatras be scenos arba 
drama be žodžių 

lyrikos sujungimas 
meno sričių daiktan,

toks lai vra “The

Vilniaus Vadavimo Komiteto ir de
legatų iš organizacijų nutarusią da- 
lyvaut Vasario 16 dienus apvaikščio- 
jime, susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
Vasario 5 d., 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj.

Prašome kuoskaitlingiausiai susi
rinkti. Atskiri pakvietimai nebus 
siuntinėjami.

REIKALINGAS partneris prie bu- 
černės ir grosernės; aš turiu didelį 
ir geroj vietoj biznį. Geistina, kad 
atsitiktų geras ir teisingas žmogus, 
turintis įnerti pusę $1,500. Nemokan
tį išmokinsiu. Kreipkitės laišku į 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., 

j Chicago, III. Box '638.
' ■■■■■ '■ ........... .. "L" —.......................................

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

KARMA ILLINOIS VALSTIJOJ
94 AKRAI žemės, 60 akių išdirb

tos, 14 akių drūto miško Ir 19 ak
rų ganyklos. Gyvenimui stuba 5 
kambarių, ir skiepas. Sailos ir kili 
budinkai. Visi gerame stovyje. Upe
lis bėga per pat vidur} farmos, P/2 
mylios nuo miesto ir geležinkelio 
stoties. Del svarbios priežasties 
parduosiu labai pigiai, arba mainy
siu j namą Chicagoj arba jos apie- 
linkėj.’ Kas nori būti farmeriu ir 
gauti farmą su visais parankamais, 
atsišaukit greit pas savininką.

2116 Milvvaukeę Avė.
“Paint Store”

Tel. Humboldt 2489

SALESMEN’Ų

ISRENOAVOJIMŲI KOMIŠINAS IR BONUS

PASIRENDAVOJA 6 kambariai, 
garu apšildomi, renda tiktai 85(1 į 
mėnesi. Randasi ąnl 3-čių lubų iš 
fronto. Ruimai gerame stovyje. 
Kreipkitės i krautuvę, 791 \V. 31 
St.

FLORIDA ŽEMĖ

RENDAI 4 ruimai, gera vieta dėl 
liarbernės arba mažos krautuvės. 
Renda $18, 3621 So. Wallace Street. 
Tel. Boulevard 3652.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPREŠSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Ix)ng distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 2108—Blvd. 7667 office

Mums reikia keleto gerų 
vyrų reprezentuoti musų 
Floridos pasiūlymus Chica- 
gos lietuviams. Tai yra la
bai gera proga apsukriems 
vyrams uždirbti daug pini
gų-
ATSIŠAUKITE TUOJAU 

Room 315
160 N. La Šalie Street 

Burnham Bldg.

KAMPINIS 9 Natų mūrinis na
mas, $52000. Savininkas prisakė 
mums parduoti. K<| turite pasiūly
mui? Visi fialai po 6 kambarius, 
kieto medžio trimingai, moderniš
kas, yra elektra ir t. t. fomas ir 
pečium šildomas, remiu 85040 į me
tus, netoli Kedzie ir Lexington. 
Tai yra tikras bargenas ir mes 
maloniai jums parodysim. Veiki! 
greit. BBOGNI <& BBOGNI, INC., 

4403 \V. Harrison St.

PARDAVIMUI 2 aukštų ant 2 lo
tų, 2 bizniai apačioje, viršuje po 7 
ruimus 2 flatai. Visi moderniški 

'įrengimai.
Kreipkitės:

1248 W. 59 St.
Tel. \Ventworth 4792.

WESTERN AVĖ.
7)0X1^ lotas, netoli 71 

St. Kaina $9,000 $2500.
- A. N. Masulis & Co.
6641 So. Western Avė.
Bepublic 5550.

Tel. Lafayette 5153-6488

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva- 
Jcortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

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

Plumbing ir Heating
X ' i *

Parduodame, įdedame ir taisome. 
Nieko nereikia jmokėti.

24 mėnesiai išmokėjimui.

PERSH1NG *
Plumbing and Heating Company 

6539 Cottage Grove Avenue 
Fairfax 4620

REIKALINGAS patyręs bučeris.
John šeštokas, 5654 64th PI.

REIKIA patyrusių vyrų prie elek1 
trinio preso prie beiliavimo popierų 
atkarpų. Salvage Trading Co., 1039 
Congress St., netoli Morgan St.

AUTOMOBILIAI
AJAX sedan, 1926, važinėtas 40(1 

mylių. Ajax touring, 1926, važinėtas 
250 mylių. Sutaupykit $*300 ant nau
jo karo. Išmokėjimais arba mainais.

1741 W. Madison St.

STUDEBAKER lengvas 6, coupe, 
važinėtas 6500 mylių, perfiniėiotas, 
pirmos pušies padėjime, pilnai pri
rengtas, tikras bargenas, $485, nau
jo karo garantija,, išmokėjimais. Vi
suomet atdara.

1741 W. Madison St.

STUDEBAKĖR, special 6, road- 
ster, 1925, labai gerame padėjime, 
daug ekstra dalių, retas bargenas, 
$435, išmokėjimais. Visuomet atdara.

. 1741 W. Madison St.

RAKANDAI

BARGENAS
KAM mokėti 12 tūkstančių? 2 fl. 

4 ir 5 kambarių, murihįs naujas 
namas, netoli lietuviško vienuoly
no. 69-tos prie Rockwell gatves. 
Parduosiu tik už $9000, mortgage 
$4500. Atsišaukit greitai 2545 West 
69th St. A. Micholo.

5 kambarių kiekvie- 
gerame stovyje, ant 

gatvės apylinkėj.

PARDAVIMUI 3 fldtų medi
nis namus 
nas, iabiri 
geriausios
Savininkas serga, parduos pi
giai, $7500. 2957 Loomis St. 2 I .

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Aten 

Lafayette 6788

2-ri MORTGECIAI. Mes speciali- 
zuojamės mortgcčiose iki $10,000, 
žema kaina. L? Blumental & Co., 
140 So. Dearborn St.

MOKYKLOS

Skambino dar pianą |>-lė Sa
dauskaitė, <> Lulu Raben smui
kavo. Grupė iš S. Krasauskie
nės, V. Begeliutės, V. Voltarai- 
tės, M. Jučaitės ir V. Sullivan 
patiekė savo numerį. Tai jų 
buvo specialiai šiam koncertui 
paruoštas gabaliukas. Laibai 
geras dalykas, kad bandoma 
kas nors originalaus sukurti.

Išviso liaudies koncertas da- ' 
vė gero įspūdžio. Vertėtų ir 
daugiau tokių koncertų sureng
ti. Manau, jog publika pamėgs 
juos ir ims gausiau lankytis. 
Baigiant skaitau busiant ne pro 
šalį pasakyti, kad komp. A. 
Vanagaitis gan vykusiai sutai
sė programą. O ateityj koncer
tinės programos galės būti dar 
įdomesnės, kai bus pašalinta 
kelios buvusio koncerto ydos; 
sakysime, programos ilgumas, 
etc. R. kad senojo auklėjimo

“Anfžiaus Balsas”
“Amžiaus Balsas,” 4 veiks

mų Hjalmar Bergstromo« dra
ma, (
kalas, kokį Vaičkaus Dramos 
Teatras yra pastatęs Chicagoje. 
Vaidinta ji buvo pereito sek
madienį, liuli House teatre.

Tai nėra paprasta ‘‘šeimininė 
drama”, bet yra didelė taip va
dinama “socialė drama”, vaiz
duojanti idėjų kovą, kovą tarp 
dviejų pasaulėžiūrų senosios, 
kuri į moterį žiurėjo tik kaipo 
į vaikų' gimdytoją, ir naujosios, 
kur moteris, tampanti nepri
klausoma ir ekonominiai, reika
lauja sau teisės tvarkyti savo 
gyvenimą taip, kaip jai patinka 
ir teisės mylėti ir būti milima,

turėjo ne vien teologai, bot ir 
visi to laiko vyrai, autorius lig 
tyčia išveda ir laisvamanį Dr. 
šou, kuris peršasi Karen, bet 
užgirdęs, kad ji yra mylėjusi 
ir gyvenusi su kitu vyru, atsi
gręžia nuo jos, nes jo laisva- 
manybė neinanti tiek toli; jis 
paskaito ją net prastesne už 
prostitutę, nes ir tosios “pasi
taisę” tuoj gimdydavo vaikus.

Susipratimo tarp tėvo 
dukters neįvyksta, 
būti kompromiso 
priešingų idėjų. t 
džia namus ir išvažiuoja vesti

opera be 
visų tų 
kur pati 
dininie, 
Miracle”

Veiaklą scenai priruošė Max 
Reinhardt, vienas . žymiausių 
pasaulio teatrininkų. Kai 1911 
m. veikalas bilvo pastatytas 
fLondone Kalėdų išvakare, tai 
teatro mene buvo praminta 
nauji keliai.

Veikalo pamatau padėta vie
na labai sena Reino legenda.

Tąja legenda pasinaudojo 
daugelis 
šiaip 
Gcttfried Kcller paraše 
kalta mergelė ir 
Maeterli?k — 
rice 
lada apie minyšką”.

Teksią veikalui “The Miracle’ 
parašė Dr. Kari Vollmoellir, 
pradedant prof. Reinhardt’ui. 
Muzikalė dalis priklauso prof. 
Engelbert Humperdinck’ui, ku
ris parašė muziką operoms 
“Hansel and Gretel” ir “Die 
Koeningskinder”,

Morris Giest, žymiausias Ame
rikos teatrininkas, pastatys tą 
muzikalę dramą pantomimą 
Auditorijos 'teatre, 
įvyksta atidarymas, 
racle” bus statoma bėgiu šešių 
savaičių, iki kovo 20 d. Vaka
rais vaidinimai prasidės ,8 va!., 
o po pietų (seredomis ir suba- 
tomis) 2 vai. Publikos prašo
ma atvykti laiku, nes pasivėli
nę daug ko nustos.

— Sekretorius

NoVth Sidės Draugijų v Sąryšio De
legatų mėnesinis susirinkimas atsi
bus Seredoj, Vasario 3-čią dieną, 1926 
m., 8 vai. vakare, Liuosybės svetai
nėje, 1822 Wabansia Avė. Visi dele
gatai neatbūtinai pribukite j susirin
kimą, nes yra daug svarbių reikalų 
dėl aptarimo. "

— Valdyba

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks Vasario 3 d., 1926 

Mark White Sųųare Svetainėje, 
ant 29-tos ir Halsted gatvių. Tėvai! 

, kad Jaunuoliai geriau 
laikytųsi, tai atsilankykite j jų susi
rinkimus.

A. J. Schultz, Rašt.

CICEROS LIETUVIŲ LIUOSYBĖS 
NAMO B-VfiS DALININKAMS 

GERB. DALININKAI!
Lietuvių Liuosybės Namo Bendro

vės visuotinas dalininkų metinis su
sirinkimas įvyks Vasario (Feb.) 3 d., 
1926 m., Seredos vakare, kaip 7:30 
vakare; Savoj svetainėj, 1401-03 So. 
49th Ct., Cicero, III. Visi dalininkai 
kviečiami atsilankyti, nes bus išduo
tas raportas už 1925 m., iš Bendro
vės stovio. Taipgi yra ir daugiau svar
bių reikalų apsvarstymui.

Kurių dalininkų antrašai negerų 
malonėkite priduoti savo teisingus 
antrašus, ir kurie dar neatsiėmėte 
šėrų, malonėsite atsiiiųti atsinešdami 
rasyles. Kviečia

Direktorių Valdyba

S. L, A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks Seredoj, Vasario 3 d., 
8 vai. vak„ Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. Visi nariai ir narės malonė
kite dalyvauti, nes yra daug svarbių 
įeikalų apkalbėjimui. Atsiveskite ir 
naujų narių prirašyti prie S. L. A. 
36 k p.

A. Marcijonaitė, Sekr. 
t. ■■ 11.—

Koseland. — Liet. Scenos 
jų Ratelio susirinkimas bus šiandie 

Vaidinime dalyvaus šeši ši m- vakare, Stvumilo svetainėj. Yra svar- 
y . | bių reikalų, todėl visi nariai prašo- 
v - ** 1 mi pribūti.

J*’ — Valdyba

legenda 
poetų, dramaturgą, ir 

rašytojai. Pavyzdžiui,
‘Ne- 

minyška”, 
10 Beat- 

ir John Davidson — “Ba-

šiandie
The Mi-

m.,
Jeijęu norite,

rinkimus.

Mylėto-

ir 
nes negali 

tarp dviejų 
Karen aplei-

tai artistų ir dainininkų, 
riatįsiose rolėse vaidins Lady 
Diana Manners, ’ Iris Tree ifl nAoVA^Kl llECTT 
Ėiinor Patterson. Muzikaliu KAu I A"! Alrltv IA 
direktorių yra Einar Nilson, o ----------------- -——*-----
chorui iš 150 žmonių vadovaus 
Friedrich Schirmer, kuris pri
sidėjo prie parašymo muzikos 
veikalui “The Miracle”.

šiomis dienomis kažin kas užmir
šo Naujienų Ofise savo geras pirš
tines. O kita moteris užmiršo savo 
audeklų ryšulį, 
kyti j Naujien 
liktus daiktus.

Malonėkite atsilan
kyti j Naujienas ir atsiimti savo pa-

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 unciją 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 

-skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.85. x

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

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

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo puikius 6 
kambarių furničius, 3 šmotų pui
kus seklyčios išpiaustyto medžio 
padabintas setas, 6 šmotų raudono 
riešuto medžio valgomojo kamba
rio setas ir miegamojo kambario 
setas, dviguba lova, lempos, veid
rodis, nigs, phonografas, pianolas 
ir radio. Atsišaukite greitai. 3233 
\V. Washington Blvd. Kedzie 2794.

PARDAVIMUI

VYRAI:
Kodėl neturite nuolatinį darbą? 

Išmokite telegrafuoti. Specializuo
jame šiame amate. Nčra užpildyta.

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

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

MISS SAGON,
82 W. VVashington St.

Room 625

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
sen> Restauran- 
tų, Kendžių, Be-

- kemių. Musų
“i specialumas Geras patarnavimas, žemos kainos.
Sostheims, 1912 So. Statę St.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

A HDW. COJ
Matevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierų, 
stiklus įr t. t.

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

■ - -i....................................................................—

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
LR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
, kabiomis ' 

Levinthal Plumbing Supply CoH 
1637 West Divlalon SU 

netoli Marshfield

VISI SAKO, kad Frank’s Barber 
Shop, Frank A. Druktainis, lietuvis 
savininkas, labai puikiai ir atsakan
čiai j visas madas kerpa plaukus; vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Atsilankykite jus ir ištirsite.

2354 W. 68th Street 
Prie Western Avenue
Šiaur-rytinės kertės 

Nepamirškite numerj ir vietą

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

RiElKIA patyrusių operator
ių prie moterų dresių. 
šaukite.

LEWIS DRESS CO.
' 325 W. Adams St.

Atsi-

$800 grojiklis pianas su gražiu 
bančiumi, 85 geri voleliai ir stiklinis 
rolių kabinetas, parduosim viską už 
$110. Del išmokėjimo vieni metai. 
Michelinee.

2332 W. Madison Street
1 fl.

Bučernė ir grosernė parsiduoda 
SU namu ar be namo pigiai, arba 
mainysiu ant privatinio namo. Par
davimo priežastis—liga. 4104 So. 
Campbell Avė.

PARSIDUODA grosernė, biznis 
vra gerai išdirbtas per ilgus metus. 
Pardavimo priežastis — nesveikata.

Kreipkitės:
4735 S. Hortorc St., Chicago.
Tel. Lafayette. 6553.

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

NAUJIENOS
.1739 South Halsted St.

Box 659

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė Su namu ar be namo. Pardavimo 
priežastis einu j kitą biznį, Agentai 
nesikreipkite. J. Dambrofe, 1409 So. 

.49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI ^bučernė ir groser- 
nė. -Vieta bizniška, ruimai gyvenimui. 
Kreipkitės tuojaus. 10034 So. Michi- 
gan Avė., Tel. Pullman 3086.

PUIKI grosernė! laibai pigiai. Tu
riu dvi krautuves ir negalėdama ap
dirbti, parduosiu vienų. Gera proga 
žmogui su mažu kapitalu. 4554 So. 
Paulina Street.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Parduosiu pigiai. Savininkas va
žiuoja Lietuvon. 5914 So. State St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, Storas didelis, fikčeriai gražiau
si, biznis .daromas didelis, nes kitos 
bučernes arti nėra. Ruimai gyvenimui 
užpakaly. Naujienos, 1739 So. Halsted 
Stų Box 657.

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitart* opie musų ste- 
buklin,<ą paHiulymą. Veik taiojaus 
pakol sis pasiulyrnas nebus at
šauktas.

z Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HŪTF1LZ, Manager

nuveikti.
laukas

VYRAI IR MOTERYS 
Kalkite geležį kol karšta.' 
Sena patarlė, taigi neatidė

liok jeigu nori ką 
Komercinis telegrafo
Vra ta vieta, kur turi kalti, o 
turėtumei suduoti smarkiai, 
kad gauti $150 iki $250 užtik
rintos algos, po neilgam besi- 
mokinimui. Mes pagelbstime 
jums gauti iki $40.00 savaitines 
algos, žiūrint pagal 
dar besimokinant, 
mane tuojaus.

159 N. State St. Room 1114, 
Dearborn 9583

gabumus
Pamatyk

W. N. DYE,

MOTERYS UŽDIRBA
DAUG PINIGŲ

Prie Beauty darbo, Marcei Waving, 
Permanent Waving, Manicuring 
ir t. t. $200 pilnas kursas — $75, 
jei jus įstosite dabar. Galite mo
kėti kol mc.kinsitęs.
IŠMOKĖJIMAIS — DIPLOMOS 

— VIETOS
DORA FURLONG SCHOOL X

OF BEAUTY CULTURE, Ine. Į 
624 So. Michigan Avenue

Bluni Bldg. Phone Wabash 2591


