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Trockis atakuoja 
Ameriką

Pabaltijos tautinių mažu 
mų kongresas Rygoj

■ J

Anglija bijo Francijos kontro
lės Tautų Sąjungos tarybai '

Amerika - pavojus pašau 
liui, sako Trockis

Pabaltijo tautiniu mažumų 
suvažiavimas

Bolševikų vadas atakuoja Ame
rikos kapitalų, kurs jau esąs 
pavergęs visą Europa

MASKVA. vas. 16. — Vakar 
bolševikų vadas, Trockis, pasa
kė didelę kalbą apie “Amerikos 
pavojų pasauliui.”

. Teatre, kur Trockis per tris 
valandas kalbėjo, sunku buvo 
gauti vietos, ir bilietų parda
vinėtojai lupo iš publikos nuo 
$5 iki $15 už bilietą. Nežiūrint 
to, žmonių buvo prisigrūdę 
apie septynis tūkstančius.

Savo kalboj \Trockis piešė 
Jungtines Valstijas kaipo galin
gą kapitalizmo siaubūną, pa
siruošusį praryti visą Europą ir 
patapti virinusiu visų žmoni
jos resursų akcininku.

Plėšikiškas Amerikos kapita
lo pobūdis, pasak Trockio, esąs 
didžiausias proletariato revo
liucijos priešas. Kapitalizmas 
Europoj jau esąs supuvęs ir 
nebepajėgiąs naujų vertybių 
sukinti. Bet Amerikoj jis dar 
esąs galingus ir stengiąsis ap
žioti visą pasaulį.

Amerikos be galo be krašto 
galybė esanti jos nepaprastai 
milžiniškame techniškame išsi

vystyme. Europa visai pasida
vus Amerika:, ir dabar gyve
nanti tik Amerikos trupiniais. 
Europos išsivadavimas parei
siąs tik iš jos susijungimo ir 
vienybės. Europa, turinti vyti 
laukan tuos, kurie ją sudraskę.} 
Ji išsigelbėsianti tik sukurdama1 
socialistines sovietų respublikas 
visoj Europoj. . ll

Prieš karą vyriausias pasau
lio bankininkas buvus Anglija;
Amerika buvus svarbiausias iš- vas. 16. 
teklių depo, 
vyriausias 
bar betgi 
vyriausias 
vyriausias 

* vyriausias 
N;icional

nuo 1872 metų 
nuoliką kartų 
siekiąs 320 bilionu dolerių. A- nių Valstijų pakraščių sargy-
merika investavus j pasaulinį bos žmonės, ir per devyniolika
karą 25 bilionus dolerių, bet ne- dienų laikę upo- areštu” visus
mažiau kaip 13 bilionų tos su- laivo įgulos narius, ligi jie visą
mos pasilikę Amerikos • fabri- degtinės krovinį išsigabenę, 
kitose. Tuo budu Europai pa-1 
vergti Amerika išleidus nedaugi 
giau kaip 12 bilionu dolerių.

ir Estijos
už

Lietuvos, Latvijos 
tautinės mažumos kovos 
savo tautines teises

RYGA, Latvija, vas. 16. —- 
Rygoj prasidėjo * Pabaltijo vals
tybių tautinių mažumų suva
žiavimas. Delegatais atvyko 
Lietuvos Liūtinių mažumų — 
lenkų ii 'vokieču atstovą :. 
tijos — rusų atstovai; Latvijos 
—lenkų, rusų ir vokiečių atsto
vai.

Rusų tautinė mažuma Lietu
voj savo atstovų t neatsiuntė, 
nes rusai Lietuvoj eina išvien 
su valdančiųjų (kierikalų) par
tijų bloku. i / i

Suvažiavimas enutarė koordi
nuoti* tautinių mažumų jėgas, 
idant sėkmingiau gymis savo 
tautines teises ir interesus val
stybėse, kurioms jos priklauso.

Vilios galvos nukirtėjas 
paleistas

vas. 16.
Amerikos konsulas Meksikoj 

pranešė valstybės departamen
tui, kad amerikietis Louis 
Holmdahl, kurs buvo Meksikos 
vyriausybės areštuotas Parrale 
dėl atkasimo Francisco Vilios 
kūno ir nukirtimo galvos, tapęs 
dabar iš kalėjimo paleistas ir 
išvykęs atgal į Jungtines Vals-

Plėšikai “konfiskavo” 
laive degtinę
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Vilniečių kova su .piktu Lenkų grobuonių

Anglai bijo Francijos kon 
trolės T. Sąjungai

Oavatkybės įsigalėjimas
Indianoj neleido Darrowui kal

bėti 'evoliucijos klausimais

Didelis kailininkų strei 
kas New Yorke.

30 žmoniy žuvo mišku 
gaisruose Australijoj

Sovietai užgynė anti-reli 
ginius vaidinimus

LONDONAS, vas. 16. An
glijos valdžia rimtai susirūpino 
dėl kilusio anglų spaudoj riks
mo, kam užsienių ministeris 
Chamberlainas pagaliau pasiža
dėjo Franci jai lemti jos norus

12,000 organizuotų kailių darbi
ninkų metė darbą,; 2,000 kai
lių dirbtuvių paliesta

. MELBURNAS,- Australija, 
vas. 16. Viktorijoj siaučia 
dideli miškų gaisrai, darydami 
milžiniškos žalos. Gaisruose, 
kiek jau žinia, trisdešimt žmo
nių gyvasčių žlugo, daug namų 
ir ūkių ugnis sunaikino ir šim
tai žmonių liko be prieglaūdos.

Didžiausios žalos padaryta 
Powelltowne ir \Vhrburtono bei 
Gippslando apygardose, kur 
dvidešimt vienas asmuo neteko 
gyvasties. r

Gaisrams gesyti pašaukta 
keli šimtai voluntiėrių.

MASKVA, vas. 16. — Sovie
tų valžia, išleido įsakymą, ku
riuo užgina vaidinti veikalus, 
užgaunančius tikybinius žmo
nių jausmus. Uždraudimas mo
tyvuojamas tuo, kad toki vaidi
nimai kelią žmonėse neapykan
tą komunistams.

Nėra pinigų, Viennos 
teatrai uždaromi

$106,000 už Gutenbergo 
spaudintą Bibliją

VIENNA, Austrija, vas. 16. 
— Devynių Viennos teatrų di
rekcijos pranešė visiems savo 
artistams, kad kontraktai su 
jais, kurie pasibaigia birželio 
mėnesį, nebebusią atnaujinti. 
Del pinigų stokos teatrai tek
sią uždaryti.NEW YORKAS, vaS. 16. — 

Vakar čia buvo parduotas vie
nas biblijos egzempliorius už 
l(>6,000 dolerių. Nupirko 
vienas Philadelphijos daktaras, 
A. S. W. Rosenbach.

Taip brangi ta biblija yra 
dėl to, kad ji buvo pirmutinė 
knyga atspaudinta renkamomis 
raidėmis. Ją atspaudino pat
sai spaudos išradėjas Jonas 
Gutenbergas Mainos, 1455 me
tais. Tos biblijos Gutenbe’.gąs 
buvo atspaudinęs iš viso' 300 
egzempliorių, šiandie, kiek ži
nia, to spausdinio visame pa
sauly yra išsilaikę dar keturias
dešimt penki egzemplioriai, ku
rių tris egzempliorius turi įsi- 

- gijęs New Yorko mi ionininkas 
J. P. Morganas.

jį 1 užmuštas, 20 sužeistu, 
traukiniui susikūlus ______ >

- WILKESBARRE, Pa., \as. 
16. Heli Gate kalnuose, de
šimt mylių nuo Witkesbarre, 
šiandie ištrukęs iš bėgių susi
kūlė greitasis Lehigh Valley 
traukinys No. 19. Nelaimėj lo
komotyvo mašinistas buvo už
muštas, o kurintojas. pavojin
gai sužeistas. Apie dvidešimt 
pasažierių buvo taipjau sužeis
ta, bet nepąvojingai.

NEW YORKAS, vas. 
šiandie sustreikavo 
tūkstančių Ne\v Yorko kailių

16. 
dvylika

EVANSVILLE, Ind., vas. 16. 
Davatkybė ir mokslo baimė 

Amerikoj, matyt, vis b.bfau 
įsigali.
• štai ir čia, vietos žydų kon-

— priimti Tautų Sąjungos ta- gregacija buvo pakvietus kal-
klausimais ži- darbininkų, dirbusių 2,000 dir- 
advokatą ir 
('Jarcnce Dar-

rową, ku is Daytono, Ten n.,

bėti evoliucijos 
ir Braziliją, nomą Chicagos

kai tarybon bus priimta Vokie-’mokslo vyrą, 
ti ja.

Kai dabar tenka sužinoti, an- byloj dėl evoliucijos gynė mo
kiai stengsis rasti būdų neįleis- įkytoją Scope^ą.
ti Sąjungos tnybon minėtų! Kai tik apie tai sužinojo vio- 
trijų Francijos satelitų, nesi- Cbs bažnytininkai, jie pakėlė to- 
pykstant su Frandja.

Tam yra šiokių tokių 
mų. Einant statutu, 
narys tarybon gali būt 
tas tik vienbalsiai. Planuojama 
tatai panaudoti Švedijos delega
tą taryboje, kad jis priešintus.’ 
Tikimos taipjau, kad Lenkijos, 
Ispanijos ir Brazilijos priėmi
mui bus priešingas ir Belgijos 
delegatas Vandervelde, 
rint, kad šiaip Belgija 
pasiduoda Francijai.

Labai gali būt, kad 
tyti su Vandervelde, 
socialistų internacionalo narys, 
bus- pasiųstas darbiečių vadas 
Ramsay ‘MacDonald, kad pri
kalbintų VandeVve 
virai prieš Francijos sąmokslą 
Tautų Sąjungos taiybai kont
roliuoti. Oz belgų soci-.'.'istų va 
das turi tam pakankamai drą
sos.

Kai kurios mažesnės valsty
bės, kaip čechoslovakija etc., 
kurios negeidžia Lenkijos vy
ravimo, gali būt prikalbintos 

f taipjau priešintis padarymui 
Lenkijos nuolatiniu tarybos na- 
rivi.

Anglijos valdžia dabar nesu
sigaudo kas daryti. Jei ji bus 
palanki Vokietijai, Franci j a
pyks; jei parems Franci ją, - 
užgaus Vokietiją.

Vokietija teiraujasi
BEHLINAS, vas. 16. — Vo- 

kietija pasiuntė diplomatinį pa
klausimą visoms valstybėms, 
kurios yra nuolatiniais Tautų 
Sąjungos tarybos nariais, tei- 
raudamos, ar ji, Vokietija, bus 
vienintėlė valstybė, kuri busi- 

1 moj kovo mėnesį sesijoj bus 
priimta kaipo nuolatinis tary
bos narys. Jeif be Vokieti jos 
butų priimta dar kai kurios ki
tos valstybės, tai Vokietija pa
silaiko sau teisę savo nuritari- 
mą pakeisti.

rybon 'nuolatiniais jos nariais 
Lenkiją, Ispaniją

praga
nau jas 
priim-

nežiu- 
visados

pas inta
ku rs yra

kį riksmą, kad rabinas Skireal, 
kurs buvo l)arrową pakvietęs, 
buvo priverstas tą pakvietimą 
atšaukti.

Evansvil’es kolegijos 
ninkas, kunigas 
reiškė, kad 
nepripažįstąs 
todėl niekur 
jam kalbėti.

piimir
Hughes, pa- 

Darrowas, girdi. 
Dievo buvimo, o 
neturį būt leista

5 žmonės žuvo dėl debe-jbo laikotarpių.

btuvių. Visi darbininkai yra 
stipriai organizuoti.

Streikas paskelbta, kailių 
darbininkų unijai negalėjus su
sitarti su samdytojais, dirbtu-1 
vių savininkais, dėl naujo kont
rakto, po to kai senasis kont
raktas pasibaigė sausio 31 die
ną.

Darbininkai reikalauja ketu
rių dešimčių valandų darbo sa
vaitės; kad 3 nuoš. samdytojų 
išmokamų algų butų sumoka
ma tam tikram fondui darbi
ninkams nuo nedarbo apsaugo
ti, ir kad darbas butų paskai
dytas lygiai ištisiems metams, 
idant tuo budu išvengus darbo 
sumažėjimo arba visiško nedar-

Wasb.ingtono valdžiom 
žinių dienraštis

BRIUSELIS, Belgija, vas. 16.
Užsienių reikalų ministeris 

Paul Hymans rezignuoja kaino 
Belgijos atstovas Tautų Svjun
gos taryboj.

sij pratrukime

VVASHJNGTONAS, vas. 16. 
— Nuo kovo 4 VVashingtone 
pradės eiti naujas dienraštis 
vardu United States Daily. Jis 
bus privačiai kontroliuojamas, 
tečiau spaudins vien tik vyriau
sybės žinias ir dokumentus, be 
jokių editorialų ir aiškinamų
jų straipsnių.

M NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra-’ 
d t greičiausia.

Mihvaukee. nutarė pra
dėti kampaniją už 

alų ir vynąPIKEVILLE, Ky., vas 16. 
— Del debesų pratrukime, 
kurs vakar ištiko nedidelį kasy
klų Coaldale miestelį, penki 
žmonėk prarado savo gyvastis. 
Jie buvo srauto pagauti jr nu
nešti smarkiai patvinusin upe
liu. ' *

Sovietuos valdininkai 
gauna menkiausias 

algas 16.

skelbimų kai-
Mažiausia kai- 
colis (apie 30MIIAVAUKEE, Wis., vas.

— Mihvaukee miesto taiyba 
kaip vienu balsu nutarė reika
lauti, kad Volsteado .prohibioi- 
jos įstatymas butų pakeistas ir 
kad butų leista gaminti ir par 
davinėti alų ir lengvą vyną 
Tuo tikslu bus pradėta kampa
nija ne tik visoj \Visconsinc 
valstijoj, bet visame krašte.

MASKVA, vas. 16. Sovie
tų Rusija savo valdžninkams ir 
valstybes tarnautojams moka 
mažesnes algas, negu kuri kita

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
i dieną.

Parduokit kas jum* nereika- 
togas per paskelbimus Naujie-

Ll’NENBERG, Nova Scotia, 
Atplaukusio čia 

škunerio Arthur Balfour kapi
tonas VVhynot papasakojo, kadfabrikininkas.

Amerika patapus 
fabrikininkas.

Ghicagietis areštuotas lva^tybe pasau,:v'
i ., . v MimKoris piriMeksikoj uz šmugeli 'kov ir

___  pirmininkas Ri- 
kov ir kiti kabineto nariai gau
na, skaitant Amerikos pinigtfs, 
28 dolerius savaitėj algos, o 
________ ________ .i gauna 
vos 5 dolerius savaitėj. * 

Trockis gauna apie 22 dole-

se degtinės kontrabandininkai 
jo laive vienuoli- 

keisų” škotiškos

o ivuropa buvus
Da

li Jungtinių Valstijų pakraščiuo- 
ir
ii “konfiskavę 

ką šimtų
as de^tirids. Tie kontrabandinin- 

užaugęs vie- kai-plėšikai botu priplaukę prie 

tiek, ir dabar jo laivo, persitaisę kaip Jungti-

bankininkas.

Lenku gydytojas pa
smerktas 5 metus 

kalėti

DETROIT, Mich.,.vas. 16. —
Kolumbija, vas. Vietos apskrities teismas pa-' 

Vakar tapo išrinktas, smerkė penkeriems ftietams

Naujas Kolumbijos res
publikos prezidentas j

BOGOTA,
16.
naujas Kolumbijos prezidentas, sunkiųjų darbų kalėjimo lenkų 
Miguel Abadia Mendez, konsei- daktarą Migdalskį. Tokią baus- 
vatorių partijos. J . _

. ŠEIMYNOS TRAGEDIJA

16. 
su- 

žmona, 
peršovė ją,

SPRINGSIELO, Iir., vas.
— Vietos pilietis J. Bruce, 
sikivirčijęs su savo 
stvėrės revolverį 
paskui patsai sau kulipką suva
rė.

mę jis gavo už tai, kad praei
tų metų rugsėjo mėnesį sumušė 
ir iškaneveikė penkiolikos me
tų mergaitę Zofiją Novinskiutę, 
iš VVyandotte. Dr. Migdalskis, 
matyt, buvo nenormalus žmo
gus, nes per pastaruosius kelis Del pradėjusios siausti 
metus net aštonios moterys bu-'mokinių influenzos, vyriausybė 
vo jį patraukusios tieson už pa-! uždarė vietos viešąsias mokyk-

2 našius užpuolimus. < , I las.

DECATUR, III., vas. 16. — 
tarp

I las.

MEKSIKOS MIESTAS, yas. 
16 
buvo areštuotas E. ę. Wensley, 
iš Chicagos, kaltinamas <iel į- 

šmugcliavimo Meksikon aukso;rius savaitėj, bet jis turi nema- 
ir briliantų vertės apie 80,000 Lų pajamŲ 'iš savo raštų. Uni. 
pesų, arba 40, (o dolerių Ame-jversjtetv profesoriams moka 
likos pinigais. dolerių savaitėj, o paprasti

mokyklų mokytojai turi tenkin
tis dagi $3.50 savaitėje.

Meksikos vyriausybės smu)kesnj valdininkai

PEKINAS, Kinai, vas. 16.
Sinjangčave, Honano provinci
joj, buvo netyčia nušautas liu
teronų misionierius I). Nelson.

ORAS
Chicagąi ir apielinkei oficia

lia oro spėjikas šiai dienai pra
našauja: • ‘

Apsiniaukę, galima laukti lie
taus ar sniego; nedidelė tem
peratūros atmaina: stiprokas, 
didžiumoj pietų vėjas.

Vakar temperatūra siekė mL 
nimum 18°, maksi mum 39° fFr

Šiandie saulė teka 6:45< lėi-iIDlill Ivl 1 v o vųi\c|

džiasi 5:24 valandą.

SCOPES’O PROKURORAS 
PAKLIUVO BĖDON

Vedėjas bylos prieš evoliucijos 
mokslų areštuotus už 
geriavimą

butie-

vas. 
gene- 
perse- 
. Sco-

SPRING CITY, Teųn., 
16. Buvęs Tennessee 
ralis prokuroras, kuris 
kiojo mokytoją Johną T 
pesą byloje dėl evoliucijos mo
kslo dėstymo mokykloj, pakliu
vo bėdon: jis vakar buvo su
imtas ir nubaustas 50 dolerių 
už “disorderly eonduet”, ir be 
to bus atiduotas į grand jury, 
kaltinamas dėl gabenimo kont
rabanda svaiginamųjų gėrimų.

Garantija* 
Greitumas 
Pigumas

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chieago, III.
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V aidi ška Kolonizacija 
Argentinoje

m ‘artas i »wwrosi

šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvč šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininke ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tįlps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei
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KEPTA MĖLYNA 
ŽUVIS

Virimo Receptai
Daugelis pažymių maisto žinovų 

pritvirtina jog pienas ar pieno pro
duktai yra svarbiu žmogaus mastui, 
nes kitaip laikui bėgant žmonija pa
lengva išmirtų. Piene ar sūryje ran
dasi tam tikri paslaptingi elementai 
kurie suteikia mums reikalingas mi- 
nerales druskas, vitavinus ir šilu
mos kalorijas palaikymui sveikatos. 
Kitais žodžiais, suris yra beveik gry
nas pienas sudarytas iš riebalų, pro
teinų ir mineralių druskų. Turėtu
mėt naudot sūrio kuodaugiausia arba 
tiek pat ir kito maisto, nes jis ne 
tik kad yra sveikas bet ir- ekonomhr- 
gas. Suris taipgi pagelbsti virškini
mui ir stimuliuoja apetitą. Sekantis 
receptas yra vienas iš populiariš- 
kiausių valgių per visą metą naudo
jamų.
ŠUTINTI MAKARONAI SU SURIU

1 Mi puoduko evaporated pieno
3 puodukus virtų, nusunktų maka

ronų supjaustytų j dviejų colių 
ilgio šmotukus
puoduko tarkuoto Amerikoniš

ko sūrio
1 Vį šaukšto sviesto ar sviesto pa

vaduotojo
H šaukštuko druskos, smulkios 

Šaukštuko pipirų 
keletą grudų paprikos.
Padaryk baltą skystą buzą iš mil

tų. sviesto, uždaro ir pieno. Sumai
šyk su tuo makaronus. Pilnai ištau- 
kuok žemą kepamą bliudą, sudėk 
eilę makaronų, paskui sūrio, ir taip 
ištisai iki viską sudėsi paeiliui. Ke
pink vidutiniškam karštyje iki paru
duos, per apie 35 miutas.

Virtuvės Reikaluose
Daržoves dabar •duodama ant dide

lių torielių vietoj ant soso torielių. 
Turėtumėt naudoti dubeltavą daržo
vių stotką su uždangalu. Tokią ga
lima pirkti paprasto ar suplakto me
talo.

Gavimui atsekančio skonio žuvies, 
žuvj reikia visai nušluostyt. Geriau
sia po numazgojimo žuvies, apdžio
vink ją atsargiai sausame skarulyje 
ir paskui apibarstyk ant jos miltų.

Žuvj reik uždengti pirm dėjimo j 
ledų skrynią, nes kitaip žuvies sko
niu persiima viskas kitas skrynioje.

Mėt'is ir petiuškos bus šviežios il
gesniam laikui sudėjus jafi j beorinį 
vaisių dėjimo stiklą ir užŠriubavus.

Šalta kava yra skani duodant su 
pasaldinta plakta smetona.

RODYKLfi No. 19
Naminiai Pasįgelbėjimai

Sulaikymui ėjimo gazo iš naiuos 
arba karšto vandenio, suminkštink 
biskj muilo ir užtepk ant skylutės, 

Visada yra gerai turėti po ranka 
šmotelj sukietinto muilo. Patrynus 
tą dalį audeklo iš kur nori ištraukti 
siūlų su muilu, siūlas lengvai išeis.

Valant juodus sliperius arba veik 
viską kas juoda, geriausia naudot ir 
juodą skarulį su valymo produktu.

Kuomet jūsų namams reikia gere 
valymo, žiūrėkit kad jūsų šluota bu
tų gerame stovyje. Kad šluotą su
rinktų dulkes, geriausia pamarkyt ją 
mnlViotam karštam vandenyj jin da- 
pylus 3 Šaukštus kerosino (į viedrą). 
Taip šluota ne tik apvalys karpetus 
bet paliks grindis lyg nužibinus.

Palivuotus katilukus kurie sausai 
apdega reikia pripilt tuoj verdančiu 
vandeniu, nes šaltas vanduo leidžia 
palivai trukti.

Grožės Patarimai
Kiekvienas žino kad gera sveikata 

priklauso daugiausia nuo gero vidu
rių virškinimo. Ir, suprantama, ge
tas virškinimą^ pirmoj vietoj prigu
li nuo gėrų dantų. Kožnas gali leng
vai užlaikyt dantis geram stovyje 
atsakančiai juos nuvalant. Reikia 
ntieit paą dentistą ir patirt kaip pi
giai gali išegzaminuoti jums dantis 
ir rast mažus kenkimus kurių pats 
nepatėmiji. Užsimoka eit pas gerą 
dantistą du sykiu j metus išegzami- 
navimui dantų, nes tuo tik išvengsi 
nesmagtrtnus kokio dėl dantų gali 
prasidėti. Nekainuoja daugiau jeigu 
valysi dantis du sykiu j dieną ir ap
silankysi pas dentistą du sykiu me
tuose negu reiks kęsti skausmas ir 
tankia’, gauti ligą kuri gali prasidėti 
nuo dantų užleidimo.

Ypatiška Sveikata .
Jus daug girdėjot apie maistus tu

rinčius savyje karbohydratus. Kar- 
bohydratai randasi gyvuliuose pieno 
cukraus ir mineralių krakmolu pavi
dalą. Žingeidu sužinoti kad pirm ne
gu Rarbohydratai gali būti sunaudo
ti kūne jie turi pervirsti į vynuogių 
cukrų. Karbohydratai duoda jums 
daugiausia šilumos ir energijos. To
ris maistas kaip obuoliai, vynuogės, 
>ananai susideda visiškai iš karbo- 
lyjratų. Karbohydratai yra ta (ja
is maisto kuri duoda vaikams ir su

augusiems šilumą keliančią spėką 
prie veikimo. Medus, moliasai ir sy- 
rupai yra formos cukraus kurios pri
duoda dar daugiau energijos atliki
mui tikro sunkaus fiziško darbo.

Didžiuma musų tautiečių, 
lengvai pasidavę įvairioms klai- 

I dingams paskaloms leidžiamoms 
laivakorčių pardavikų-agentų ar
ba šiaip “parsidavėlių-mekle- 
rių”, kurio gerokai pasinaudoja 
nuo iškeliaujančiųjų, svajoja 
ir tikisi pagerinti rayo gyveni
mą išvažiavę į Argentiną.

Musų šalis, Lietuva, yra žem
dirbių šalis. Argentina turi 
taip pat didžiausius plotus ne-, 
apgyventos žemės, kur kiek
vienam išvažiuojančiam įkala
ma j galvų, kad atvykęs į Ar
gentiną patapsi valdovu kokių 
neis plantacijų ir pasijusi esąs 
turtuoliu. Ne vienas pilietis 
paklausęs virš išdėstyto turinio 
gražių užmanymų (naudingų 
tiktai laivyųų kompanijoms, ku
lius jau ir taip prisidėjo aukso 
skrynias) skubiai likviduoja sa
vo arba tėvų paliktą turtą ir 
akių plotu išvažiuoja. Labai 
dažnai būna, kad iš perdidelės 
iliuzijos apie busimus turtus, 

'tasai pilietis kelyje svetimtau
čių akyse bjauriausiai niekina 
savo tėvynę ir teršia jos var
dų—praeitis Lietuvoje jam ro
dos buvusi didžiausia nelaimė ir 
lt. Bet pasiekęs “laimės šalį” 
Argentiną ir išlipęs iš laivo j^u 
pradeda suprasti savo padarytas, 
klaidas, kurių atitaisyti nėra 
galimybes. Kasdieniniame gy
venime pradeda 'Skaudžiai at
jausti salios vargus ir tik tuo
met sprendžia bet jau pervė-

1) pastatytas tvarkoje namas 
su virtuve, iškastas šulinys su 
vandeniu ir šiaip visi rcika-

2) Faktinai apgyvendinti sa
vo ūkę.

3) Aptverti visų savo žemę 
keturiomis spygliuotomis ir 
dviems paprastomis vielomis.

1) Užveisti sodnų, vaisiniais 
medžiais duodančiais pavėsį.

5) Turėti jau apdirbtos že
mės 5()f/> nuo užimtojo ploto.

Ligi nepatapsi tikru savinin
ku, lai reiškia ligi galutinai ne- 
išsimokėsi tai nugali ndt dova
noti nei parduoti kitam ir kas 
taip padaro, tai nustoja nuosti- 
vybės ir viskas vėl pereina į 
valdžios rankas.

WK
% puoduko Bordmn Evgporated 
I’icno atm.cžto hu % ptioudko 
vcrtden#.

Vidutinio didumo mėlyna žu-

1 mažas cibulis, suplaustytas.

1 stnlavas iautftas petruikų, 
r.umatėytų su Vk babkinių lapą.

1 lemonas.

i Druskos Ir

suplaustytas.

pipirų.'

Rekomenduojame
Borden’s Evaporutetl pienas yra ge

riausias pavaduotojas paprasto pieno 
arba Smetonos. Tiktai praskieskite 
BpYutlen’s Evaporated Pieną su lygia 
dalia vandenio ir vartokit taip kaip 
iš butelio pieną.

Sakančius Produktus:
Kellogg’s ALL-BRAN 

liūs vedantis 
tokite j j 
dytojai 
nes jis 
tls.

yra 
sveikatą, 

prieskoniais.
’ i

1(10%

su 
rekomenduoja 

yra

ke- 
Var- 
Gy- 

Kellogg’s, 
.veiksn

iai
n^-

Duosime Jums
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visy Ford uždarytų karų
Parduodame dabar juos numažintomis kaino 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

Pirkite sau karą dabai-' kad paskiau nereikėtų 
laukti tris mėnesius iki dastatymo.

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

FRANK BRESKA
2501 So. Kedzie Avė. Tel. Lawndale 4113

lUctuvių Informacijos Biuras 
Argentinoje, permatydamas į- 
vairiausias nelaimes, kurios pa-1 
tinka naujai atvažiuojančius 
tautiečius, nors trumpai išdės
tys teisingai* ir aiškiai apie že
mės įgijimo reikalus.

Kolonizacijos reikalai Argen
tinoje kaskart /ji n a vis blogyn 
ir blogyn. Vyriausybė Įnešė j 
Kongresą daug naujų projektų 
ir užmanymų, bet jų užtvir
tinimas yra tiktai viltis gražios 
ateiti s, nes prie dabartinių 
Kongreso veikimo prabėgs ke
liolika metų laiko. Ant galo, 
sulig patiektų projektų žemės 
.ir kolonijų Direktoriaus, j 
jie ir hutų užtvirtinti — 
neatneš didelės naudos ir
patenkins reikalų emigrantams. 
I'as galės tik paskatinti dau
ginus Europos kolonistų su ka
pitalu, nes pasididins porce- 
liacijcs darkai (klimato atve
ju) patogesnėse vielose.

Be kapitalo čion kolonizacija 
nėra galima, ir patiektieji pro
jektai nieko nekalba dėl tų 
žemdirbių, kurie neturi lėšų ir 
nesivaldo kapitalu, nei. tiems 
kurie reikalauja ūkės pageri
nimui pagelbos. Apie jokią pa- 
gelbą įstatuose nei dabartiniuo
se projektuose nėra minima 
(numątdma).

Nepersenai vietinės Emigra
cijos valdybos pastangomis bu
vo išleista propagandos tiks
lams knygelės (brošiurkos) 
apie šiaurės Argentinos dalo
mąsias dabartyje kolonijas pro
vincijose Chaso (čako),*For- 
mosa ir Misiones.

Žemos kaina už hektarą 
vincijoj Misiones skaitoma 
12 ligi 60 pezų.

Žemės kaina už hektarų 
vincijoj Formosoj 
33 ligi 61 pezų.

Žemės kaina už hektarą pro
vincijoj Chaso skaitoma nuo 
33 ligi pi pezų.

Kaina daugiausiai priguli 
nuo gerumo žemės ir atstumo 
nuo geležinkelio arba miestelių.

Mokestis Už žemę ir paskirs
toma į dalis taip, kad bėgyje 
šešių metų laiko butų pilnai 
išmokėta, Galimybė gautį pirkti 
žemės galima, tiktai šeimynoms, 
kiekybėj nuo 25 hektarų liki 50 
hektarų.

Naujas kolonistas įgyja tei
ses nuosavybės tik tuomet, kai 
jau būna pilnai sumokėta pas
kutiniai pinigai. Apart to kiek
vienam naujakuriui kolonistui 
statomos sąlygos, kad bėgyje 
dviejų metų laiko privalo bu 
ti;

pro-
nuo

pro- 
skaitoma

Tvirtas Įsitikinimas i

Mr«. Albert Huet, 109 Prospect St., So, 
Manchester, Conn„ įsitikinusi, kad isgelbe- 
jo jos sveikatą, rašos

"AJ turėjau skilvio katarą, žarnų ir ke- 
Knu. Ai vis turėjau gulėti lovoj. Varto

ti Pe-ru na ir Man-a-lin ir Šiandien jau 
ačiū Dievui, turiu gerą skilvi ir gerą ape
titą. Mano yra tvirtas įsitikinimas I 
l’e-ru na, kaiųo gyvasties iigrlbetojas. AJ 
kasdien ‘ patariu savo draugams vartoti 
Po-ru-na ir daugeliui joa pagelbėjo”.

Pe-ru-na yra paremta liudymai* dvieju gentkarčiu, 
viri penkiasdeiimtis metu gero pagisekimo.

Parduodamos visur- Tabletai arba skystimas.

Misioųes vyriausiais pro
duktais šioj ‘provincijoj* skai
tosi: kukuruzos, ryžiai, man- 
dijoka, žerba (Verbą), vata ir 
tabakas, Geriausiai apsimoka 
paskutiniosios trys rųšys.

Iš žerbos galima naudotis 
vaisiais tik praslinkus penke- 
riems metams laiko. Medelis 
gali duoti po 2 kilogramu žer- 
bos, skaitant į hektarą 625, 
medelius išeina 1.250 kilgr. po 
$0.30 centų turime $375.00 pu
žus už hektarų.

Pelnas iš taįniko siekia arti 
<300.00 pezų už hektarą vatos 
galima pelnyti nuo 300. - 500 
pezų. Beįkia pastebėti, kad ko
lonistai užsiimdami minėtum 
plantacijom pasiekę yra aukš
čiausio laipsnio bet tas ga
lima atsiekti tik stambių kapi-

Misiones yra sujungta su 
sostine gelžkeliu, kuris eina pro 
Apostoles iki Posadas. Tempe
ratūra metine (bendra) 23—21 
laipsniai šilumos Celsijaus, 
bet vasaros metu būna bai
siausi xir nepakenčiami 
čiai (žemiaus nulio)
na šalta nklAį. Chaco — 
svarbiausias augalas yra vų£a, 
linų*

karš-
hu-

sėmenys, .kukurūzai ir

Klimatas visoj “teritorijoj” 
yra karštas vasaros metu kar
tais viską išdegina, o žiemos 
metu būna šalčiai žemiaus nu- 
!io. Labai yra sunku Europie
čiams čia pi įprasti ir prisitai
kinti prie klimato.

Bėgyje pastarųjų dviejų me
lų, pagal vietinės vyriausybės

Čakoj ėjo gana sparčiai, bet 
ckl klimato, dėl sausumos ir 
dėl stokos rankų nuėmimui vh- 
tos, palikę savo paskutiniuo
sius turtus (kaip stovint) su
grįždavo vėl atgal į Buenos- 
Airčs. Nuolatinių gyventojų vi
soj “teritorijoj” sudaro^60,(MM),

čiai, * ispanai, italai, vokiečiai, 
ausl^ijokai, turkai ir keturi lie
tuviai kolonistai, kurių Jau dt 
paliko viską “Alachui” ant gar
bės ir jau sugrįžo atgal į Bue
nos-Aires, kiti tai ir-gi skubiai 
gal išsinešdins. Priežastis tame? 
kad iš ni kur negalima gaut 
atsparos keletą centų pageri
nimui arba, teisingiau sakant, 
palaikymui ūkės ir gyvulių, nes 
pašaras reikalinga pirkti, ka
dangi tenykštis sūrūs ir nenau
dingas.

Chaco teritorija yra sujungta 
su sostine gelžkeliu pro Ba
lanų nei ras, ir visą provinciją 
Santa Fe.

Formosa—yra teritorija, ku
rioj.? tik-ką prasideda koloni
zacija. Labai retai apgyvendin
ta ir’ tie patys tik paraguojie
čiai.

Vyriausiu produktu yra me
džiai žeme tajp-pat labai der
linga ir joje gali gerai augti 
vata, kukuruzai ir t.t.

Klimatas maž-daug kaip Ca- 
koj. Gelžkeliu susisiekimo su 
sostine neturi—bet užtat susį- 
siekia vandiehiu.

—IT. šacikauikas. v
Buenos Aires 14. L 26.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
yra naudingos.

Bandyk Borden’s Evaporated 
Pieną Sekančiam Savo 
Receptui Kuris Reikalauja 

Pieno ar Grietinės
Kiekviena Seimininkė žino pieno vertę virime arba 
kepime namie. Bet, yra skirtingų ryšių pieno kaip 
yra skirtingų ryšių kiaušinių ir sūrių. Taipgi, nėra 
kito tokio pieno kaip Borden’s Evaporated Pienas, 
kadangi Jis yra visiškai tyras, šviežias pienas su pa
likta jame smetona. Jis -būna geras ilgai ir neapri
botai neatidengtoj dėžėj. Jis nekainuoja daugiau 
negu k$ti.

Dabar, persitikrink pati. Sekantį sykį kai jums 
reiks pieno pirkit dėžę Borden’sj Evaporated Pieno 
pas savo groserninką. Padaryk savo mėgiamą valgį 
su juo. Mes esam tikri jog sutiksit su n^umis, jog 
nėra kito tokio 
Pienas.

pieno kaip Borden’s Evaporated

Borden’s daromas dviejų dy
džių — aurštas (16 uncijų) ir 
matas (6 uncijų).

_ *»WUT<«W___
EVAPORATED

M ILK

r—rmrrr*

UNSWEETENED

VAPORATED

Težia U duonos trupinių, au- 
maižytų su čiobreliu, druska, pi
pirais, litą į pintu sviestu ir su
drėkinta su bUklu Evaporated 
Pienu. Nuvflykit ir iidžlovin- 
kit žuv|, apibarstykit ii vidaus 
ir lauko su druska ir pipirais, 
prlkimškit su teita, iivoliokit 
irerai | miltus. Padėkit ant 
keptuvo, apibarstykit su cibu
liai ir Petraškomis. įpilkit pie
no | keptuvą, dadėkit babkinių 
lapų ir kepkit pečiuje kol žu
vis paruduos. Paduokit ant 
stalo su sumaltomis petrųiko- 
mis ir aupiaostyta lemenu.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Fie- 
nas yra dusyk riebeania 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’a 
Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti jį kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

DYKAI
100,000 moterų nuolat pri
siunčia mums naujua receptu# 
au Borden’a Evaporated Pienu. 
Jeigru jus norit žinoti kaip pa
sidaryt tuos įvairius receptus 
su Borden’s, iŠpildykit kuponą 
pažymėdama kokių receptų 
jums reikia ir prisiųskit mums.

KUPONAS
Duona 
Saldainiai 
ŽŪT's

Mėsa 
Koielės 
Pajai

Pudingai 
Bosai y'. 
Sriubos

Vardas

Adresas .... 1.......................... Lithuanian 
No. 6

• THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

NAUJIENŲ
* . • ’ • ‘ A "'*** v

Didysis Metinis

KONCERTAS
* ' \ • 1 •

į v y k s '

Sekmadieny, Kovo 7, 1926
Ashland Boulevard Auditorium

Ashland Boulevard ir Van Buren St.
% I

I i t , •

Pradžia lyg'iąi 6tą vai. vakare
• • e ’ • a ‘ f f i* t- # • 1

Visi ir visos jau dabar pradėkite ruoštis koncertan

Garsinkite. NAUJIENOSE



NAUJIENOS, Chicago, III
Konst. Belgovski

kampas 81 tat

Vertė Leonas Vitkauskas

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponą mums šiandien su jūsų vardu ir adresų

grupė P. B. Struvės ir

Lietuviai Advokatai

Telefonai* i

3241

Kosėjimų.

Te!. Dearbiom 9057

Patarnavimas

Cor

Hyde Park 3895Namų

Butkus Undertaking
1928 metais

Office Boulevard 7042

1112 West 35th Street

gyvena 
vietos

Department^ 
išpiklykit savo ra

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

’ arbi. 
(titulą 
moksle

Biri jjU
SVoitkv V.XAT 
BANIS

LIETUVYS DENT1STAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų

A. L Davidonis, M. D 
4643 So. Michigan Avė.
Tel

Valandos

KREIVOS
AKYS 

IŠTAISOMOS

flrtlš NEVV YOR- 
I <KO IKI KALI

AU NO IR ATGAL

'J. S. Revenue taksai

Data: Vasaris 17, 1926

tikitnup««* 
mčg.iit j<> 
prirengtas 
lomi, 
arba

ANTISEP
TIKAS' 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mu. Skau-

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

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

Nedelioj 9 iki 12 ryto
1 Akiniai $5 ir augščiau i

Nerizikuokite! Ateikite į 
Lietuvių Department^ šios 
bankos 
portą DYKAI per ekspertą

apie Paryžiau 
svajoja ir svajoja i

Pasimatykit su John čai 
kauskiu kuomet jus ateisite 
Jis atliks jums visus reika
lus smulkmeniškai.

,-^\\P CO«PO«AT/O/V

PRESENT FOR
UNITED PROFir-SK%lV4VRmj5
SCNOJHkifĄ^

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4641 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albarty Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dą 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, Vyri ik ą, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicage 

arti 31 st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliotais ir šventadieniais 10—12 diea.

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

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

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

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

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

.............. ./ Atkirpk čia .................................. -........,...........................

»t«» TO r AT*

Avenue 
Armitage 0664. 

vak

Kaip Gyvena Rusai 
Cekoslavijoje

nėra turtuoliu ir vargšu, kaip 
Paryžiuje, čia nėra badaujančių, 
kaip Konstantinopoly. Prahoje 
nėra rusu smulkių šašliko vie
tų, kame pralėbaujama,- čigonų 
chorui dainuojant, didžiulės su
mos. Rusu restoranai Prahoje

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti I^eavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Central Manufacfuring 
District Bank

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Norma! Avė. 
Tel. Pullman 7097;

Veda bylas visuose teismuos^ 
Abstraktai, morgiČiai.

— tai kelios studentiškos "sta- 
lavonės”, rusų vakaruškos — 
papašios j senus kuklius rusų 
gimnazistų vakarus, rusų gyve
nimas — gyvenimas žmonių, vi
są dieną užimtų darbu arba mo
kini muši.

EPAIDTO

PINGCORPORAiiGN

Ar žinote kad,—didelis galvos skau
dėjimas gal iš priežasties užkietėjimo?

mokslų humanitarinių”, 
apskaičiuotas 

‘busiančios Rusijos’ 
filologų, - - prie fizi- 

kuris vienintelis da
lia ilgumai 

užsieny gali- 
darosi vis la- 
u. Tiesa, tas 

mo-

Atdara šj vakarą nuo 
6 iki 8 valandą

ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

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

Valandos; nub 6 iki 8 .v. v. kiek
vieną vakarą, Išskyrus ketvergą.

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Island. Ofiso‘valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Jr.AJi. BLUMENTHAL

Optometrist
$ oj&^'&iaTel. Boulevard 6487

,4649 S. Ashland A v.
Kampa* 47 tos 

ant 2 lubų

baigiantie
ji augštuią mokyklą šiais ir 
baigusieji ją pereitais. Bet ir 
ta dalis žymi, todėl kad į pava
sarį 1926 metų skaičius “baigu
sių^ žymiai pervirš per tūkstan
tį — pusantro. Dalis “baigu- 

išvažiavo į Prancūziją.

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

/ Roseląndo Ofisas: 
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
♦ . '

Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo lt iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik) 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

ui Čekoslovakiją 
aimės kitose šalyse 
ji galima pasakyti, be bijpjimo 
pulti didelėn klaidon, kad vidu
riniai Čekoslovakijoje gyvena 
ki 18,000 rusų, iš jų artimai 

penkių-šešių tūkstančių randasi 
Prahoje — tame kultūriniame 
r politiniame centre čekbslova- 
iinūs rusų emigracijos. Nors 
reikia pastebėti, kad, jeigu Pra
ną iki šio laiko dar užlaikė sau 
teisę vadintis stambiu rusų už
sieniniu kulturiniu 'centru, tai 
kaip rusų užsieninis politinis 
centras jinai dabar, ypatingai 
gi paskutiniais metais — pu- 
asntrų metų, beveik visiškai nu
stojo reikšmės.’

Dauguma jos aktvyvių politi-' 
.rių veikėjų ii* iš tarpo profesū
ros ir iš tarpo studentijos, ir 
tiesiog iš skaičiaus politikų su- 
y# profesijos (tas paskutiny
sis daugiausia atsineša prie 

.sočiai - revoliucinės grupės Pra
hos emigracijos) persibastė j 
/akarus ir susikoncentravo, 
ypatingai, Paryžiuje. Prahoje 
praėjo laikas audringų rusų po
litinių susirinkimų, diskusijoj, 
neretai besitęsusių dvi-tris die
nas iš eilės ir lankytų Šimtais

Res. 6600 S. Arteslan Avė. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0267
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 «o. Halsted St, 
Chicago, III.

Dideli*. Raivo 
Hpindanti oda, 
žali plaukai, 
ncm-ilonuii kvapą 
tai. kc'etiiM cfrkti, 
Jijno. Virė 
imvojlngi' liftu 
surasti. Nuleiskit 
iiiŲBt! tavo 
kunii ilginti. 
Tūkstančiai 
valgydini

Koilogg 
pugelbi). 
atsilikimuos^, 
garantuojamu, 
groierninkuu grųįln* atfcal pinip 
dytojai 
ALL-BRAN

labai 
rusų 
joje, 
dinti 
kai, tiesa, labai vaišingi 
malonus, dėkingi 
jie
ne vyriausybės pinigais, o dar
bu, galimybė savistoviai užsi
dirbti pragyvenimui. Reikia pa
sakyti, betgi, kad tokios rūšies 
jkrizia dar stambiame mašta
be neatėjo, kadangi čskoslovakų 
pagelba nukrypstanti laipsniš
kai, sulig išanksto išdirbto pie
no, baigsis tik per keletą metų 
— jeigu tas pienas nebus su
trukdytas kokias nors nelaukia- 
mumais 
dabartiniu laiku jaučia tiktai ta 
dalis emigracijos, apie kurią aš 
kalbėjau augščiau

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Av«„ Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvrick 4983.

<1421 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

Gyrus H. Hoiley, jauniausias 
siu išvažiavo į r rancuziją. | Amerikos bankininkas!, nes turi 
Apie Erancuziją, kaip apie eldo- tik 17 metų. Jis yra chicagietis.

Pradžioje, šių metų Prahoj: 
daug kalbėjo apie krizį 
emigracijos čekoslovaki, 
apie jos siekimą išsineš- 

iš šalies, kame šeimynin- 
mejlųs, 

bet kame 
negali padaryti negalimo — 
vyriausybės pinigais, 

savistoviai

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted Chicago
Tel. Yards 4681

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kampas Oakley Ir 24 St.

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

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062
9 v. v. apart Panedilio ir 

Pėtnyčios.

Kellogg Company 
Battle Creek, Michigan

Name

Ad'lre’s ....... . ......
I.ithuanian

rusų pruhiečių, dažnai^ kaip tai 
juvo laike išėtimų Keresnskio, 
Miliukovo įr čertiovo, pripildan
čių pačias plačiausias Prahos 
svetaines, Gyvenimas rusų per 
paskutinius metus Prahoje ir 
ibelnai Čekoslovakijoje pasida
rė, kuij) tai, vienadienesnis, pil
nesnis, bet kartu su tuo ir la
biau pritaikintas vietos sąly
goms. Tie rusai, 1 
na ilgai, susigyveno 
ipystova,susižingeidavo Įvykiais 
/ietos gyvenimo, ir tas savaime 
įprantama, negalėjo neati
traukti žymios dalies jų Romu
mo nuo grynai 
resų. v

3101 Su. Halsted 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; i 
ilgai praktika
vusi PennsyJ- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Malonėkite atsiųsti man dykai 
Kampeliui pake>| ju>>ų Kellog- 
g’o ALL-BRAN nykiu hu. in
formacijomis fhano kalboje ir 
kt) reiAkia ALL-BRAN dėl nė- 
geroi sveikatos Ir kėip aA ga
liu ižven-ti užkietėjimo.

r g iraaa——ė—į—aa

manim. 
— laimėk 
sunkiami 
maloniau, 

negu maišyti kalkius statyboje 
arba keltis trečią valandą ryte 
kaime apliuobimui gyvulių ar
ba valymui arklidžių !... O ne- 

! mažai daliai rusų emigracijos 
Ci'koslovakijoje prisėjo išeiti į 
kaimą, kame darbas sunkus, ii 
kame sunkumus jo kampensuo- 
jamas tik ^ekų ūkininkų ir dva 
rininkų atsinešimu link rusų 
kuris didžiulėj daugumoj būna 
broliškai širdingu ir užjaučian
čio. *

Kaip didelė rusų kolonija Če-- 
koslovakijoje? Neretai man

1 priseidavo skaityti užsieniuose 
i ūsų laikraščiuos? apie jos didi 

. fantastines žinias, o tuo tarpu I 
‘ nustatyti skaičių rusų čekoslo- 
• vakų respublikoje palyginamai 
lengva, kadangi didžiulė daugu- 

r na rusų čia randasi atskaitoj 
vairiose organizacijose — aka- 
.eminėj, studentų, žeYndirbiškoj 
r t. t. Beabejo — skaičiuje 
ūsų Čekoslovakijoje visą laiką 
yksta svyravimai. Nežiūrint 
tai, kad dabartiniu laiku gauti 

,ekų vizą nepaprastai sunku, 
.abėgėliai, ypatingai iš pietų, 
nasisunkia čion ir be vizų, h 
>askui jau rūpinasi dėl “gyveni
ne teisės”; dalis gi rusų palie- 

j ieškodami 
—r bet vis-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 13X9 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 90U0

Namų Telefonas Kepttbllc 9600

K e n w o o d 5107
nuo 9 ikt II vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

rado ir apie viršūnę emigrantiš
kų atsiek imu

-“taksi
dabar nemažai juristų, filologų 
ir inžinierių. Bet visgi, jeigu 
domiai įsižiūrėti Į gyvenimą 
“baigusių”, tai taps aišku, kad 
j Francuziją pasiseka papulti, 
tik, palyginamai, nedidelei jų 
daliai. Likusiems priseina Įsi 
taisinėti vietoje. 1 Ir tai, paga
liau, pats sunkiausia^ Čekoslova
kijoje, kadangi čia, nežiūrint ; 
sumažėjimą bedarbės paskuti 
niaisiais metajs, —" visgi ir sa 
viems darbininkams neužtenki’ | 
vietų.

Galų gale, sutiktieji 
aktorius ir juristas 

man' kūdikiai. Važinėti 
daug

ligony 
i jusi!

A L L-

nuteikiu pa.tovin 
cln-onfAk uose 

i-eRiiliiu l l , 
ai-bn jtiHij 

Gy- 
jie ž no. k.vf 

tikrai pasek- 
mes. '
Vnljtvk t mažiausiai <hi atidavus Aiukūtu.i 
ALL-BRAN kr.ulicn chi-oniAkuo.ie irtn-

tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi- 
nonia kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

Tokios rųšies persikeitimai 
Prahoje rusų emigracijos tjrpe. 
darosi vis' dažniau ir dažniau. 
Penėjimas nuo krtygų, ypatingai 
nuo 
kurių mokinimas! 
reikalui 
juristų ir 
nio darbo 
bortiniu laiku duoda 
rusų emigracijos 
m y bę* gyventi, — 
biau ir labiau dažn 
perėjimas Čekoslovakijoje, 
raliai, nyksta daug sunkiau 
gu kitoj šaly. Dauguma rusų 
emigracijos čia pareina stažą 
“lėšų”, tai yra, valstybinės pa
ramos, — periodą gavimo sti
pendijos iš čekoslovakų ‘vyriau
sybės. Tos stipendijos, nors ir 
duoda galimybę tik labai kuk 
liam gyvenimui, bet tuo pat lai 
ku išgelbėja nuo būtinume 
grumtis už kasdi^pinį duonoi 
kąsnelį, už, taip vadinamą — I 
“pragyvenimo minimumą”. Bet 
gi, daugumai rusų emigrantų 
Čekoslovakijoje iš lengva, bei 
tiksliai artinasi laikas, kuomet 
emigracijos "vaikystė ir jaunat
vė”, dėka cechų pagelbos, liku 
sios pas čekų rusų berupestin 
gomis, mainosi “subrendus:! 
amžiumi”, suvokiamu momen 
tu, kuriame ir jaunuomenėje u 
buvusiuose pulkininkuose ir ka
pitonuos, perėjusiuose augštaji 
mokyklą Čekoslovakijoje, atsi 
randa diplomas kišeniiije. Daž 
niausią tas įvykis sutinkamai 
visai netaip džiaugsmingai, kaip 
buvusį laiką Rusijoje, nes pava | 
dinimas “daktaro teisių 
“daktaro filologijos” 
baigusių augštąsias 
įstaigas užsienių uniyersitetuo 
se) dažniausia buna^ tik maska 
radiniu apsirengimu, po kurine 
slepiasi bluzą* statymes arba 
žembirbių darbininkų, sunkiųjų 
automobilių šoferių, arba sar 
pu sandėliuose.

Ji pralalinn vilui 
iA kūno i&valo žar- 

atžviežlnn jus. Jūsų 
pradeda veikti repu- 

Ir ‘formaliai. (Jžmlrftki- 
gyduoleH, druskas ir 

vandeni i. Tie 
padaro ju-.iiĮ 

pyduolėmi i 
padatigitiH- 

nustojn iiavO

AKUŠEREA
Pasekmingai pa
tarnauja mote- 
ims prie gimdy

mo, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 S«ith 
Hal.itcd SL

nuo 10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kilų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American tinęs 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American line 
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, III.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. VVashingtdn St.

VVashinfton & Clark

I MIS. MICHNIEVIGZ-VIOIKIENE 
AKUŠERKA

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Ofiso Telephonan — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. —■ Lafuyette 5793 

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

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

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisas — 3133 So. Halsted St. 

Rezidencija —• 4449 So. California Avė.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PElt HAMBURGĄ

Ant mūsų triiu Sriubų laivų 
Resdute, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland
Hamburg 

ir pbpuliariški vieno kabln 
laivui,

Cle^eland, Wes(pha!ia, 
Thuringia

Europinės kelionėn asmeni
niai vadovaujamos

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

BRAN. 
nuodu- 
nas ir 
viduriai 
Hariui 
te pilei 
firavalnlnimul 
pi-i.valnitojni 
jHtcino pilnų 
ir Jei Ilo-.-.oi nėra 
nioi nuolat,^ j<w 
veikmėH.

prie k’.ekv'eno valgio. Jų* pa- 
riešutinę skoni. .La gatavai 
valgyti «U pienu arba nme- 

Suma'Aykit j| nu kiblia virtai.i 
ncvirtaiu valjr'aia. Pabandyk J| 

re.-eptaiH lidrukuotaia ant pakelio. 
I’jt'i vhusi gro..<‘i-ninku:i raudonvo-ie ar
ba žaliuose pakeliuose. Bet bukit perai- 
t'krinę, kad KellogK'a yra parduodamai! 
vauo.ie hoteHucue ir restaūrantuo.ie.

P. B. Hadley, Ucensed 
710 West I8th St., Chicago, III

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas, Leiskit mums 
i utfelbėti' jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161

šiomis dienomis pravažiuoda 
mus tramvajuje viena iš stam 
bių Prahos gatvių 
atkreipiau domę į bildantį sun
kųjį automobilį, kurio plotmėje, 
šalę su lentomis, kratėsi du 
žmonės. Įsižiūrėjęs į jų Veidus, 
aš savo nustebimui pažinau ru
sų aktorių, ilgai išėjusįjį Vieno
je iŠ daugskaitlingų Prahos ru
sų dramos trupių, iš skaičiaus 
tų, kurios bėgyje paskutinių 
penkių metų steigėsi, kaip mui
lo burbulai ir sprogdavo arti
mai su tokiu pat greitumu. Sale 
su aktorių, * darbiškame rūbe, 
šypsojosi "baigęs” juristas, dar 
prieš keletą menesių sėdėjęs ant 
diplomatinio darbo. Kitą kartą 
prie automobiliaus vairo 
teko pamatyti jauną beletristą.1 automobiliuj

—IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomai per 15 

metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan 84.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St 

Val.:/1Į^—ItĮ ifi ryto ir po 8 v. ,.

Iš įvykių rusų užsieninio po- 
itinio gyvenimo dabartiniu lai- 

| ku, bene rusus Čekoslovakijoje 
I abiausįa domina Užrubežinis 
Į nuvažiavimas, ir su juo pas dalį 
I ?usų prahiečių rišasi neretai ga
ilia fantastines viltys. Domėji- 
I masi suvažiavimu gal būt dau- 
I fiau pakeltas, negu rusų koloni- 
| jose kitų valstybių, čekoslova- 
I kijoje išaiškinamas ir tuom, kad 
viena iš daugiausia aktyvių gru
pių, organizuojančių tą suvažia
vimą 
buvo ir tebėra ankštai surišta 
su Praha ir abelnai su rusais, 
gyvenančiais Čekoslovakijoje, 

Į jet visgi kokio nors ypatingo 
mudrumo ryšy su prirengimu 
Užrybežiniam suvažiavimui pas. 
usus- Čekoslovakijoje nežymu.

Rusus Čekoslovakijoje novi
jo j a ir tas, kad matęrialiu at

žvilgiu didžiulė dauguma jų ran
dasi ^vienodose* sąlygose, čia

zxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis
m DENTISTAS
5 4454 So. Western Avė.

Valandos: 
to ild 9 vai. vakare. DR. F. A. DŪLA K

Specialistas Gydyme 
Akių, Ausy. Nosies ir Gerklės 

.Ofisas: 1053 Miltvnukee 
katnp. Noble St. Tel

Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 
Nedalioj 10 iki 12 dieną.

Rezidencija: 2950 Logan Blvd. 
Tel. Belmont 5217. ,

Ar jus galite išpildyti In- 
come Tax Raportų teisin
gai ? Padaryta klaida gali 
suteikti hesmagumo arba net 
turėsite užmokėti daugiau 
taksų.

oimiHm. OJOM 
<-3Uri <x-jjl.i <

skaudoj itna.i, 
pmA'ltęi veidą*!, 
|dub(isii>« iikv.i, 

i, tai yra tik* 
I niio užkiete- 
l<rl.tiri:»id«‘Ainil| 

Ura įima 
tonu 

nuo<lu ♦

Htirado 
KcIIokk'o

ALL-BRAN 
kad ir labiausiai 

Jei vnlgyirit 
knd pagelbės

i’komenduo.lu . 
teikiu

VVENNERSTENS
Bohemian Type 

MALT and HOPS Combined

M ’
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Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. BoųlevarU 5918 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

r— 1 ........
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA \
Ofiso Valandos: 

9 iki 12, l*iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 42 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliotais nu*

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
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Pastabos
“Mirties fabriku" atbalsiai. — 

Amerikos santykiai su Mek
sika. — Sis tas apie federantų 
vada. — Papuolė į bėdų pagar
sėjęs anti-evoliucininkas, ku
ris stojo už mokytojo Scopes 
nubaudimų.

1921 m. rudenį buvo nema
žai sujudimo dėl taip vadinamo 
mirties fabriko. Dalykas štai 
kame: Standard Oil kompanijos 
fabrike (Eliž 
ko kas tai nepap 
riko darbininkas 
pradėjo keistai 
skundėsi, kad kažkas paskui j j 
seka. Paskui ėmė apie fabri
kų bėginėti, šaukdamas, jog trys 
vyrai nori jį pagauti. Oelgert 
tapo į ligoninę nugabentas, kur 
sekamų dienų jis ntmirė.

Kiti, kurie dirbo kartu su 
Oelgertu “k>ony— gazo triobe- 
syj ”, pradėjo keistai elgtis. 
William McSweeney, sugrįžęs iš 
darbo,/ pasidarė nebesuvaldo
mas. Sesuo turėjo šauktis po- 
licisto pagalbos. Policistas pri
verstas buvo pasikviesti dar 
tris vyrus, kol suvaldė pamišu- 
šį McSvveeney. William Kusge, 
išdirbęs keturias savaites tame 
fabrike, nupuolė svoryj 22 sva
ru. Walter Dymock atsikėlė 
naktį ir bandė išlįsti pro langų 
(nuo antrų lubų). Visi tie li- 
gonys tapo nugabenti į New 
Yorko ligoninę, kur jie y ienas 
po kito ir pasimirė.

N. J.) atsiti- 
sto. To fab- 

Srnest Oelgert 
jaustis. Jis

Daktarai pradėjo tyrinėti ki
tus to fakriko darbininkus. Kai 
kurie jų neturėjo jokių simpto
mų, bet dauguma skaundėsi gal
vos skaudėjimu, keistais sapnais 
ir kliedėjimu. . »

Vienas kompanijos višininkų 
pasiskubino pareikšti, kad, gir
di, tie darbininkai išėjo iš proto 
dėl persidirbimo.

Dabar niekam nėęa paslaptis, 
kodėl taip atsitiko. General 
Motors Chemical kompanija ir 
New Jersey Standard Oil kom
panija pradėjo išdirbinėti nau
jos rūšies gazolinų — etilinį 
gazolinų (lead tetra — ethyl 
gasolina). ‘^Lead tetra — 
ethyl” junginys chemikams nuo 
senai žinomas kaipo nuodas. 
Kompanija pradėjo maišyti ta 
junginį su gazolinu, kad jiageri- 
nus jo kokybę. Ji tai darė ne-i 
laukdama paskelbimo eksperi- 
mentalinių davinių. Bet tuo pa
čiu laiku visur kompanijos bu
vo garsinama, kad etilinis gazo
linas duoda dauginus jėgos, ne
gu paprastasis. Esu jėga pasi
didina 8%, o išlaidos tik 6%.

Prieš dvejetų metų kompani
ja kreipėsi į Dr. Yandell llen- 
dersonų, Yale universiteto pro
fesorių, klausdama jo nuomonės 
apie 
rius 
moj 
gas 
gali
žmogų arba suardyti jo sveika
tų.

Bet nežiūrint į Dr. Hėnderso- 
no nuomonę, kompanija visgi 
drįso tų nuodingų gazolinų iš
dirbinėti. Ir tik po to, kai 15 
darbininkų numirė nuo užsinuo 
dijimo, o 150 užsinuodijo leng
vesnėj formoj, kompanija pa
liovė išdirbinėjusi etilihį gazo
linų. Tatai įvyko spalių 25 d. 
1921 m. Nuo to laiko prasidėjo

etilinj gazolinų. Profeso- 
tuoj atsakė, kad dujų for
tas gazolinas yra pavojin- 
smagenims ir nervams, ir 
arba visiškai nunuodyti

'Fųja re- 
kad val- 
lešy ty- 

žmogaus

[studentaudamas atsiuntė į savo 
I ūkį sesutėms dovanų porų gerų 
[vokiškų arklių, gerai pakinkytų 
[geroj brikutėj? .

“Ponas daktaras labai nervin
gai į tai atsakydamas pasisakė 

I pinigų- gavęs iš katalikų organi- 
|zacijų Amerikoj ir skolinęs iš 
savo draugų Kaune, o i^ ko ga
vęs brangiųjų dovanėlę sesu
tėms... taip ir pamiršo atsakyti. 
’ “žinoma, tai juk patys niekai, 

palyginant su kitų p. Ambrozai- 
čia kolegų latifundijomis, tačiau 
nusiminti nėra ko — juk tai tik 
pati karjeros pradžia. Kiekvie
nas pradeda nuo adatos.”

¥ ¥ ¥

Ben T. McKenzie pasižymėjo 
laike “beždžionių bylos”’ Dayto
ne, Tenn. Jis, kaipo valstijos 
advokatas, griežčiausia stojo už 
tai, kad mokytojas John T. 
Scopcs butų nubaustas už ęvo- 
liucijos mokslo dėstymų. f Per 
visa bylos laikų jis rodė didelį 
maldingumų ir aitriausia gynė 
bibliją nuo visų “bedievių”.

Bet štai dabar laikraščiai pra
neša, kad tas biblijos gynėjas 
Spring City, Tenn., tapo nubaus
tas $50 už nederamų pasielgimų. 
Be tot McKinzie tapo atiduotas 
teismui už važinėjimų svaigi
namų gėrimų, t. y. už “butlege- 
rystę.”

Laike bylos McKinzie tvirti
no, kad evoliucijos mokymas ve-

Dabar fun
damentalistai galės pasidžiaugti 
savo “apaštalo” darbais.- — K.

tyrinėjimai. Valdžia paskyrė 
specialę komisijų. Darbininkus 
komisijoj atstovavo A. J. Berres 
iš Amerikos Darbo Federacijos 
ir Grace M. Burham, Darbinin
kų Sveikatos Biuro viršininkė.

, Prieš keletu dienų Darbinin
kų Sveikatos Biuras pagamino 
rezoliucijų, kuri tyrinėjimo ko
misijos tapo priimta, 
zoliucija reikalaujama, 
džia paskirtų reikiamų 
rinėjimui pavojaus
sveikatai ir gyvastei kai kuriose 
industrijose. Bet vyriausias 
tos rezoliucijos tikslas, sako 
Darbininkų Sveikatos Biuras, 
atkreipti Amerikos žmonių dė
mesį į tų faktų, kad valdžia vi-|da prie ištvirkimo, 
siškai nesirūpina darbininkų ap
saugojimu. Tai yra kriminalis 
apsi leki imas. Beveik kiekviena 
Europos šalis turi patvarkymų, 
kurių tikslas yra apsaugoti dar
bininkų sveikatų.

Rezoliucijoj pabrėžiama taip
gi, kad tyrinėjimai parodė, jog 
etilinis gazolinas yra nuodas. 
Ant galo, reikalaujama, kad 
valdžia parūpintų atatinkamų 
patvarkymų, kurie apsaugotų 
darbininkų gyvastį. Priešinga
me atvėjyj vėl gali pasikartoti 
“mirties fabriko” tragedija.

¥ ¥ ¥ I
Amerikos santykiai su Meksi

ka vėl paahštrėjo dėl varžymo 
svetimų'kapitalistų.,1 Kaįp žinia, 
nesusipratimų branduolys yra 
tas, kad Amerika reikalauja sa
vo kapitalistams daugiau lais
vės Meksikoje. Meksikos val
džia sako, jog ji yra nepriklau
soma šalis, tų4 savo vidujinius 
reikalus gali tvarkyti kaip tin
kama. O jeigu svetimžemiai 
mano, kad jų teisės yra varžo-Į 
mos ir jie yra skriaudžiami, tad 
jie gali kreiptis į Meksikos teis
mų. Juk Amerika nedrįs1 dik
tuoti, sakysime, Francijai, kaip 
toji savo vidujinius reikalus tu
ri tvarkyti.

Londono “Outlook” sako, jog 
kai kurie Jungtinių Valstijų ele- 

žiurėjo 
tu 1- j 

kalba 
Nuo

Penki m. kultūri
nio darbo dirvoje
(“Kultūros” Bendrovės 5 m«ttų 

darbuotė)

mentai smailiai 
į Meksikos z gamtos 
tus. Jų lupomis 
Amerikos imperializmas,
pat savo susikūrimo AmeTika 
vaidino užkariautojo rolę. Tad 
ankščiau ar vėliau Amerika esu 
užkariausianti Meksiku.

O “EI Universal” rašo:
“Kiekvienų' karta, kai Jungti

nės Valstijos, t. y. Wasbingtono 
valdžia, grūmoja mums nutrau
kimu santykių, jų akcija pli- 
lygsta grumpjimu karu. Tai 
yra ne vien tik meksikiečių nuo
monė, bet taipgi ir gerai infor
muotų amerikiečių....

“Visa lotynų Amerika — fak- 
tiriai kiekviena silpna tauta, ne
žiūrint j tai, 'kurioj' pasaulio da- 
lyj ji nebūtų — yra gyvai susi
domėjusi tuo ginču. Jeigu Mek
sika nusileis, tai lotynų Ameri
kos gamtos turtai pateks ant 
visadps į rankas * neprisotinamo 
imperializmo, ir 20 tautų turės 
pasitenkinti parijų ateitimi... 
Štai kodėl grūmojimai Meksikai 
apeina ne vien tik mus; jie tai
koma į žmogaus teises visur.”

* ¥ ¥

“Liet. Žiu.” rašo:
‘Lietuvis’ nesenai pakėlė klau

simų, kokiomis' lėšomis federan
tų vadas p. Amį>rozaitis du me
tu važinėjo ix> Šveicariją Fribur-| 
go ‘daktarui’ gauti, ar jis per tai 
aikų buvo Seimo narys ir kaipo
toks ėmė algų ir iš ko dar be- 1922 m. ji Įstoja nartu Šiaulių

Š. m. sausio Iii d. sukako 5 
metai, kaip * “Kultūros” b-vė 
plėšta kietus musų kultūros dir
vonus. Nedidelis lai etapas, bet 
musų sąlygomis, kada liaudies 
švietimas ir kultūrinimas nu
stumti yra užpakalin ir nelabai 
dargi pakenčiami, jis yra ytin 
svarbus ir minėtinas.

1920 metų gale kūrybinio dar
bo sukiny Šiaulių šviesuomenės 
veikėjų būrelis prieina prie iš
vados, kad be plataus organi
zuoto liaudies švietimo jauna 
valstybė nepajėgs siisitvarkyfi 
savo visuomeninių ir valstybi
nių įstaigų ir sukurti savo eko
nominės gerovės, 'lai spragai 
užtvtrli 1921 m. sausio 16 d. 
šalia savj valdybių ir koperaei- 
jos kūrimo darbo susidaro ko- 
peratyvų pagrindais “Kultūros” 
b-vė, pasistačius tikslų plėtoti 
kultui inę ir medžiaginę gerovę, 
gaminant spausdinius, organi
zuojant įvairias įstaigas, knygy
nus, liaudies namus ii‘ lt..
'Pirmame steigiamame susirin

kime dalyvauja tik 18 narių. Iš 
viso jų tęsusi rašo tais metais 
51, paskiau tas skaičius padi
dėja, bet nežymiai (dabar jų 
^ra-163). Pirmon valdybon pa
tenka: K. Bielinis, (seimo na
rys), P. Bugailiškis (teisėjas), 
St. Brašiškis (mokytojas), P. 
Daugėla (matininkas), J, Fled- 
žinskis (koperatininkas), .1. 
Trečiokas (mokytojas) ir K. 
Venclauskas( prisiek, advok.), 
kurie per visų tų laika, kas met 
perrenkami eina ir iki šiol tas 
pareigas. '

Pirmieji darbai pradėdami 
labai menkais resursais—14.000 
auks. pagrindinio kapitalo (mat, 
nario mokesnis tik 500 auks., 
dabar—50 lt. Tik vieno-kito la
biau pasiturinčių narių žymi pi
niginė parama, vieno-kito atsi
davimas darbui sudaro galimy
bės z pradėti pirmus žygius — 
knygų spausdinimų. Daugiau 
negu metus beveik b-vė vargda- 
ma be savo buto (viename kam
baryje tilpo visa “Kultūrų”, 
Šiaulių Žemės Ūkio Draugija ir 
net “Garniu tojaus” sąjunga sa
vo pirmomis diehoinis) 
savo tarnautojų, stigę
leisti keletu knygų ir tas jos 
darbo realtisai padarinys su
tvirtino jos padėti ir darbuoto
jų pasiryžimų siekti savo tikslo.

ir be

...........  . ......................... .........y.--------

ri ir buvo vykdoma iki šiam 
laikui. z .

Neužtenka tačiau, kad kny
ga butų- išspausdihta. Peikia,

Srit. Vali. B-vjų Sųjungon ir 
<4ętųv. Koperatyvų Bankai), 
1923 m. įsitaiso savo bulų, su
mano leisti žurnalų, kuris pasi
rodo (ų metų pabaigoje, 1924 kad.ji išsiplatintų, kac) pereitų

užmezga ryšių su Amerikos! 
ivių organizacijomis Tėv.

Mylėt. Dr-ja, “Aušra”, Darbi- sienų, kuri užkerta jai kelių į 
nink. Dr-ja) pradeda oranizuo- 
ti “Kultūros” būrelius. 1925 m. 
įsigyja savo namus įjuos atim
ti daliai- daro žygių Žem.» Ūkio 
Minist. kun. Krupavičius), įstei
gia Šiauliuose-liaudies namus su 
kinemotografu, organizuoja pa
skaitas Šiauliuose ir provinci
joje ir įsteigta kartu su Vinco 
Kudirkos švięt. d-ja ir kit. Kul
tūros Sąjunga, dalyvauja paro
dose ir t.t.

,0 KNUGŲ LEIDIMAS— pagrin
dinis b-vės tikslas, dėl to jo 
reikalui daugiausia ir dėta rū
pesčio. Jau pat pradžioje be 
populvrizacijos ir mokslo vado
vėlių stengiamasi 
blausia kyčančias musų knygų 
leidimo spragas.
keletas dailės albomų (gyvulių, 
paukščių, bestuburių, Rafaelio, 
Eeuerbacho veikalų reprodukci
jas, Dainos, Eglė—-žalčių kara
lienė), rūpinamasi tobulinti pa
tį knygų leidimų, jų išvaizdų, 
daugiau jas įliustruoti, kad iš
lavinus visuomenėje geresnį 
skonį. Tik“tikslu diAigelih kny
gų rpausdinama buvo Vokieti
jos geriadsiojie spaustuvėje 
(l^eipcigo Bibliograf. Institute), 
kolei seimo priimtasai 
statymas neapsunkino 
sakant, visai užkirto) 
knygų iš užsienio.

Ilgainiui nustatyta tam tik
ra ki^ygų leidinio programa, ku-

m.

užkišti la-

Išleidžiama

muitų į- 
(tikriau
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per tą mekeno rodos ilsi- 
ma, bet aukštų nesusipratimo

žmęnes. Tam tikslui pradėta 
organizuoti knygų platinimas 

t užmezgant ryšius su visais Lie
tuvos knygynais, šiaip organiza
cijomis, skelbiant įvairių kon
kursų ir šiaip pratinant žmones 
užsisakyti knygų paštu. Stei 
giama keliaujamų knygynėlių 
(po 100 įrištų knygų tam tik
rose dėžėse), kurių jau ‘paleista 
2 seriji, biblioteka-knygynas, 
kuris už 10 15% nominalus 
knygų vertės* persiųsdina į na
mus lietuv. ir kitokių knygų 
skaitymui. Nemaža paspirties 
knygų platinimui suteikia Ame
rikos lietuvių organizacijos, ku 
rios didelius skaičius užsako jų 
savo nariams, suteikdamos avan
sų jų išleidimui. Tuo budo pav. 
Tėvyii. Mylėt. Dr-ja suteikė 
galimybės išleisti tokį didelį vei 
kalų, kaip 3 tomų Welso “Pa 
šaulio istorija” (išėjo jan 2 
tomu), imtis enciklopedijos lei 
dimo medžiagos (ruošiamieji 
darbai Lietuvos enciklopedijai, 
dalyvaujant musų universiteto 
profesoriams ir lektoriams jau 
vykdomi).

To jvatiies knygų platinimo ir 
šiaip kultūros kėlime reikalu 
vietose pradėta kurti “Kultūros’1 
būreliai, kurie veikia tam tik
romis instrukcijomis ir naudo
jasi Jengvenybėmis, pav. gau 
na veltui “Kultūros” ęurnalų, 
didelių nuolaidų perkant “Kul-

[ turos” knygų. Trumpu palygi
namai laiku (tarp 1923 m. spa
lių 10 d. 19.5 m. gruodžio m. 
31 d.) jų įsikūrė jau 101 būre
lis, ir įvykęs ,pr. m. rugsėjo m. 
20 d. suvažiavimas (žr. “Kultū
ros” Nr. 9) sti jo rezoliucijomis 
ir nusistatymais parodė, kaip 
tat yra rimta ir svarbi ' jėga 
musų kov/oje su tamsos slogu
čiu.

randa sau smagios kultūrinės 
pramogos, vietoje įsigalėjusių 
smuklių ir šiaip nesveiko 'doro
vinio tvaiko.

Pergyvenusi sunkųjį pra
džios darbo laikotarpį ir giliai 
įleidusi savo šaknis plačiuose vi
suomenės sluoksniuose “Kultū
ros” b-vė pradeda 6-sius savo 
darbuotės metus su tvirtu pasi
ryžimu eiti toliau jau pramintu 
keliu.—Gk.Paguliau, ne užpakalinėje vie 

toje stovi ir šiaip kultūriniai 
uždaviniai. Per tų laikų orga
nizuota l/uvo nemaža paskaitų 
kurios turėjo didelio pasisekimo 
ypač 1923—1924 metais Šiau
liuose; čia atvykdavo žymieji 
musų universiteto profesoriai ir 
šiaip lektoriai, k. t. Čepinskis, 
Kuodaitis. lyanauskis, Vabalas- 
Gudaitis, Herbačiauskis, Janu
laitis, Vydūnus, K. Aleksa ir k. 
Jų paskaitos praeidavo kupinoje 
žmonių salėje. Mažesnio maš
tabo paskaitos daromos ir pro
vincijoje “Kultūros” būreliuose, 
dalyvaujant studentams ir mo
ksleiviams taipĮgi pačiame Kųu 
ne, Šiauliuose / įsteigti liaudies 
namai su 2 salėmis, gera scena 
kur “Liaudies Teatro” Kultūros 
būrelis vaidina įvairius scenos 
dalykus. Žinomojo menininko 
M. Petrausko buvo suorgani
zuoja liaudies opera (statyta 
“Birutė” ir “Malūnininkas” ir 
“Kominkretis”). K^sdie veikia 
pigus plačioms masėms priei
namas kinemotografas sų sim
fonijos orkestru. Kartkartėmis 
daromos paskaitas ir Lt. Tie 
“Liaudies Namai” greitu*laiku
tapo fciąulių visuomenės mūgia- siųskit Naujienas' 
mųja užeigos Vieta: kiekvieną Lietųyon —► tai bUS 
dieną čia pilna žmonių, kurie brangi dovana.

- 

I
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Gulbranatn Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. SUDRIK, 

3343 So. Halsted St

Tel. Lafayrtte 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geriausiai.

M. Yuška,
1228 W. 38tb Chicago, Ui

***
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ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS

Rašo A. Vanagaitis Žiemos Sniegų
Vasaros Žemę

Gailį Gale

Padarė

Jus Many šit, Kad Tai Tikras Alus

Garsinkitės Naujienose

uusit ui

Pranešimas 
Detroit'o

Banner Blue 
Limited” •

“Sunshine 
Spėriai” 

Iš Chicagos 
11:30 vak. 

Iš St. Louis 
6:45 vak.

1 Hot Springs 
7:00 ryto

Bet tikrai reikalaukite EDELWEISS kuomet už
sisakysite aly ir pasakykite savo draugam^ apie 
jo puikų skonį ir putojimą šito Naujo Gėrimo.

Šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Iki pat dabar musų valdžia uždraudė mums išdir
binėti tikrą alų, mes bandėm išdirbinėti alų taip 
gerą kaip jus gerdavote pirmiau ir tai darėme 
prisilaikydami tiesų.'

1$ SENŲ AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS

... 12:40
Po pietų

9:05

WALLACEGARAGE
3115 So. Wallace St. 
Telefonas Michigan 6342

kaip visados, i 
atsidavimu.

buaama svetur
visados i

Jis yra toks pat geras kaip ir Senas Alus, be al
koholio, ir kuomet jus išgersite jį jus suprasite, 
kad nededant į jį alkoholio, padarė šį alų net dar 
geresniu, negu kad būdavo daug metų tam at-

Pocienės koncertas. — 
Chicagiečių simpatija 
— Giminės.

Viską sutaisome ka\ tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės į

įdomus tuoni 
nesidalina įspu

panašių 
nuvykau 

(su kuria 
dirbau vienam teat-

Jųs galite greitai .pažinti Naują 
EDELWEISS ’hu Raudona Kepu
raite ant butelio. Pirkite nuo savo 
groserninko arba delikatessen, ar
ba pašaukite Canal 2000. — Kei- 
Sas Naujo EDELWE1SS yra vi
suomet gatavas dėl jūsų.*

Darykit tai ir Jus

štai kiek kuponų 
kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponui 
Už tris menesius.... 35 kuponus

U)$ nepajusi, 
|q skaitlių ku- 
luks geriausia

prog- 
1 va

gai pri-
7 kovo su 

Ciceroj 
“Birute”), 

Surprise par- 
(apie at

rašysi
mai! tik tiek, 

“Monroe strytą” 
pereinam geležin-

Išdirbinėjnme ir importuojame 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies. Ita- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai.

RUATTA SERENELLI & CO.
' 817 Blue Island A ve,,' C-360 

Chicago, UI.

Todėl mėgina juo- 
ir “Dzimdzi Drim- 
ms nugirdo, kad

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

Daktaro pa- 
Ą tarnavimas y-

1 ra gydyti jūsų
ligą arba pri- 

' taikinti aki- 
/ nius.

27 metai prie 
State gatvės

; Akiniai taip 
pigus kaip $5. Galvos skaudė
jimas, nervingumas, nemigė ir 
nevirškinimas, tankiausiai yra 
priežastis akių įtempimo. Už
degtos akys, Kreivos akys Pa
taisomos. Tonsilai išimami. 
Franklin O. Carter,M.D.

177 N. State St. (3 augštas), 
Chicago.

Vienos durys į šiaurę nuo 
ChicuRO teatro 

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. 
Nedėlioj 10-12. Central 083G

vilksim nei vieno dainininko 
“ant steiČiaus”. Geriausias nu
meris, tai bus musų mylimo 
Povylo. Povylas, tai yra Stogis, 
o Stogis, tai yra\ Povylas. Ir 
jis šį kartą dainuos. Bus jo pir
mas kartas ši sezoną. Jozavitų 
Mikas su Bijausku tik paskam
bins.

Vadinasi
tektinai. Dej
16 vasario, 8 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvėse 
taip pat dalyvaus “Birutė”, nes 
1 viečia Vilniaus Vadąvimo Ko
mitetas. Ir susidėjo aplinkybės, 
taip kad negalima atsisakyti. 
Jei “Birutė” nerems organizaci
jas, tai ir jos nerems. Nors mes 
esam autonominė dailės draugi
ja, bet dirbam visuomeninį'dar
bą. Kaip mataųj tai prie Biru
tės reikės sudaryti vodevilį, ku
ris duos sekančiam sezonui tam 
tikras programas (Kitą kart

nes daugiau 
kaip ežeras. Tas 

priklauso “Art 
kurį daugumas jau 

Tat 21 kovo “Birutė” 
utėliam teatre kvies pub- 
pasigrožėti nauju veikalu), 

taip sakant, darbo už- 
Pamiršau apie

Užėmė šiai kompanijai septynią metus kol pada
rėm šitą alų ir kuomet jus gersite jus surasite, 
kad tai yra geriausias savo rųšies gėrimas visa
me pasaulyje.

Lauksiu dabar aš pats kriti
kos, nes truputį naujoviško 
ruošiu metinėms sukaktuvėms 
Auditorijos. Sabonis, Bijanskas 
ir aš mėginsi m “klasinius“ da
lykus išdildyti. Kaip kam gal

įlėkite nuo šalčio, ledų, snie
go ir salto včjo ir naudoki
tės žemę kuri pilna saulės 
spindulių ir vasarinių pasi
linksminimų.

man ''užfundina”. Pernai aš ne
žinojau, kad turiu tetą, o šįmet 
jau daug kartų sutikau. Mė
ginsiu kada nors ant "steičiaus" 
išvesti ir parodyti visiems. La
bai įdomi teta. Beveik jaunesne už mane. Aš j ui tankiai pa- 

dainuojll “daili teta, daili teta, 
o dėdienė dar dailesnė...” ant 
tos temos lipdysiu naują “džia
zą”, taip vadinamą “Tetos džia
zą”... Gal daugiau tetų rasis 
Chicagoj. Turiu giminių Ame
rikoj nemažai, tik .negaliu ras
ti. Dvi gimines užtikau Colin- 
sville, III., vieną Chicagoj ir 
Auburn. Tai Vanagų ir Grybų 
veislė. Visi zanavikai nuo pa
prūsės (Šakių apskrities).

Ir vėl nuplepėjau. Bcreikalo 
užsimojau apie gimines rašyti, 
nes paskui daug “baderio”. Jei 
visos butų tokios, kaip teta, tai 
mielu noru giminiuočiaus (Ga
lite mane rasti visur ir visada. 
Redakcijoj nebūdamas visados

Tai reiškia, vadinasi, taip sa
kant, buvo koncertas, kurį aš 
skiria u j “dailės kvotimų“ kon
certą. Reikia pasakyti,’ kad kon
certas pavyko, nes publikos bu
vo į 800 asabų. Rengėjai to 
koncerto sugebėjo suįdbminti 
ebieagiečiua p. Pocienės grįži
mu, todėl sutraukė 
spalvę publiką.

Nors nesu mėgėjas 
koncertų, bet šį kartą 
savo draugės artistė 
tūlą lai k 
re Kaune) pasiklausyti. Ir ką 
gi?! Gražiai padainavo. Pada 
ryta didelė pažanga. C!i 
čiai 
“Onute“ 
pasiklau 
ti. Gal būti 
nuobodu 
ūpą. Reikėjo “Onutei 
bent vieną sceną iš 
koruotai — su tam 
uekoracijomis ir 
Rūtų chicagiečiams buvu 
jienybė. . 
kita kart

apie tai). Pavykus sudaryt ge
rą programą, gal lietuviška dai
lė gautų progos pasirodyti ame
rikonų teatruose. O jau butų 
laikas lietuviams pasireikoti 
amerikietei ų tarno!

Na, tai baigsiu. Stankūnas 
prisispyręs veda fotografuotis. 
Pasirodo, jis nor j studiją įves
dint dvi “grinorkas” p.p. Po
cienę ir Nausėdienę. Neatsilie
ka, žinoma, ir Pocius. Susida
ro “gengė“ keliolikos asabų 
ir mes “pikčinamės”, žiūrėda
mi “į lubas”. Aš tikiu, kad tas 
Stankūno “palestinietis” pra- 
jovins* gerus “pikčius“. / *

P. Pocienė jaute panašią at
mosferą kaip Kaune, Chicagos 
lietuviai jai atrodo daug sim
patingesnį, negu pirmiau. Juo
kėmės, žaidėm, dainavom kol 
namon išvažiavom. P. Stankū
niene turėjo “sandvičių”, tai 
juos greit “paklynijom”. Stan
kūnų porelė visados ką nors 
‘Vsufiksina“. Po “Birutės” kon
certo visados einam “fotogra
fuotis” ir... niekad neišeina K
fotografijos. Gal dabar su “gri- 
norkoms“ kas nors ir išeis.

Toki susidūrimai po koncer
to būna labai 
kad ta 'grupė 
džiais. Artistų siela susijungia 
su dalyviais ir visi jaučiamės 
kaip vienas. Šf kartą p. Pocie
nė jautėsi kaip Kaune su artis
tais. Mudu prisiminę anuos lai- 
1 us “nutarčva” bohemiškai” 
paūžti su kugeliu ir spirgučiais. 
Aš pasistengsiu nuo savo tetos 
“alaus” gauti, nes ji kartais!

Hot springs 
National ParKArKansas 

tiktai keletas valandų važiavimo. Tiesioginis 
patarnavimas kasdien iš Chicagos per Wabash 
— Missouri Pacific.

Tiesioginis 
Patarnavimas

Iš Chicagos .... 
(per Wabaah) 
Iš S’t. Louis .. 
(per Missouri Pacific) tą vak 
l Little Rock    7:16 
(per Mo. Pacific) sek. rytą 
Į Rot Springs  ............. 9:30
(per Mo. Pacific) sek. rytą

j u esi 
vadinamą 
sim rinitui

Lulu RAben, 
pildo su pilim 
smuikuoja čia, ! 
Graži fantazija 
smuiką .saugoja.

Daugiau, rodos, neturiu ką 
kritikuoti, nes pats nesu daini
ninkas. Pasakyti blogai ar ge
rai p. Pocienė dainuoja — ne
galiu, nes nesu tos šakos spe
cialistas. ,'l okiai kriti*.... reika
lingas “diplomuotas”... Kaipo 
Šiokiam-tokiam artistui, man 
patiko scena su gėlėmis. Kada 
sunešė pintines ir bukietus gė
lių, tada aš išvydau scenoj ar
tistus. O tie nusilenkimai, ap
lenkimai, prisilenlpmai, lenm- 
mai, apsisukimai, “kartais per 
priekj, kartais kitaip”, teikia 
vien nubodumą. Pykau ant Po
ciaus už tai, kad nepasakė ką 
skambino ant “bis”. Nesupran
tu, delko scenoj''-™ j omą žodis 
tarti! Jei “bisuojama”, tai ar
tistas privalo pasakyti žodžius, 
ką dainuos. Truputį pastabėlės 
teiksiu p. Pocienei. Tamsta ki
tą kart dainuodama, nepamiršk 
apie dikciją. Čia kitokia salė, 
negu Kauno teatras. Užpakali
nės kėdės vos įsiklauso. Taip 
pat pavaišinki! kitą kart mus 
liaudies dainelėmis. Bent porą 
padainuokite! Yra ir lietuviškų 
panašių j rusiškas dainas...

Chicagicčiai labai simpatiza
vo “Onutei”.,Sveikino, bučiavo, 
prie širdies spaudė, lai ištikrų- 
jų reikia stebėtis chicagiečiais. 
laibai jauku darosi, kada artis
tas taip branginamas. Toks el
gimasis parodo musų* kultūrin
gumą. Nemačiau nieko kito, iš
skyrus lietuvius. Tikrai- apsi
džiaugiau chicagiečiais. Net už
ėjo noras pačiam juo tapti, kad 
išvažiavus kuomet nors ir grį
žus jausčiausi taip užganėdin
tas, kaip p. Pocienė. Mes, artis
tai, išskyrus “katytes“ ir kele
tą centų pragyvenimui, daugiau 
nieko neturime. Meilė, artumus, 
įvertinimas, pasveikinimas, už
uojautos žodis, pagyrimas, šveb 
nioji kritika, štai kas artistą 
skatina dainuoti, vaidinti, kur
ti, gj’venti. Artistas ' tuomet 
iš kailio neriasi, kada pradeda

gali pasididžiuoti savo 
kurios laukė, sutiko, 
ir visi liko patenkin- 

programas buvo 
nes vienodumas slėgė 

išpildyt 
operos dė

ti kromis 
vaiumiinu.

nau- 
Aš patarčiau “Onutei 

taip padaryti.
Be to, 

taip pat 
Antanas 
kius 
akomponuodam 
kui. Tai buvo jam didelė 
tė. Aš sprendžiu iš to, kad jau 
trys metai kaip jiedu nepasiro
dė prieš chicagiečius. Jo dvasi
nis ir medžiaginis gyvenimas 
dabar įeis į naujas vėžes. Gul 
ir kūrybos galia atjaunės, teik
dama gausių vaisių. Lauksime 
iš “Dainos Kovo," kurio vedė- 

Broli, laikykis! Į taip 
imta mena, žiurė-

SALTS COMPOUND INTABLETS
, Al your droggūt, 25c 

The Knight L a borą to nes. Chtea^j

Look
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

Reservadons and cickets ac ■
Wabash Ticket Office £/ A 

144 So. Clark St., Phonc Harrison 4500
v Jno. Maloney, A«»t. General P^uenger Agent, Wabub Ry.

>44 South Clark St.—Pbone Harrieon 4JOO
J. J. McQuetn, General

Ir Apielinkės Lietu
viams Advokat’o

‘ J. P. UVICK
Dabar mano ofisas randasi 

138 Cadillac Sųuare 
(Skfersai gatvės nuo “County 

Building”)
Ofiso valandos nuo 8:30 iki 5-kių 
po pietų. Panedėliais ir Pčtnyčios 
vakarais nuo 7 iki 8:30. Ofiso Te
lefonas Cadillac 9540. Namų 
Lafayette 1259.

jį garbinti-jvertinti, Ghicagie- 
čiai tur “Marijoną”, kuri taip 
pat iš kailio neriasi mokina
si, progresuoja, nes žino, kad 
ir jos chicagicčiai laukia. Atsi
žvelgiant į artisto gabumus, se
ka įvertinimas civilizuotoj for
moj, o ne kokioj nors kitokioj. 
Yra, matote, taip vadinamų 
“kritikų“, kuriems rupi pasitar
nauti sau, o ne visuomenei n 
artistui. Tokių “spekuliantų” 
žodžiai buvo, yra ir bus neskai
tomi nesiskaitomi. Man vis 
prisimena “Dzimdzių“ kritika 
vieno chicagiečio arba, tikriau 
sakant, “baltojo lietuvio”, kuris 
lenkų “popieriuose”, antr balto 
listo užrašytas... Dzimdziai ži
no tuos “baltuosius“ ir pažįs
ta. Jie keikė juos “J.aisvoj Lie
tuvoj.“ Ypatingai mano daina 
“Ei, pasauli! Mes be Vilniaus 
nenurimsim!...” spigina to
kiems akis, 
dinti mano 
dzi” vardą, 
mes ruošiamės į gastroles ge^ 
gūžės mėn. (šį* kartą pro Pitt- 
sburgą).

Maždaug, taip sakant, pa
gnaibius kritikai pašonėn ir 
žvelgus “kopuštakritikiams” j 
akis. Nles, artistai, taip pat 
žmonės su protu ir jausmais, 
todėl turime teisės užsigauti 
ant tų, kurie “kopustiškai” įver
tina nuopelnus dirbančių.

Kokiems galams aš rašau apie 
tą kritiką! Dzimdziai gyvi, nors 
ir mėgino užsnūsti, pakasti, pa
laidoti; aš nieko nenukentėjau; 
chicagicčiai toki pat simpatingi; 
“Birutė“ tur “džiabo”, tai ko 
daugiau?! Tik dirbt 
dirbt! Programų, uauj< 
lamo! Nors persiplėšk! 
šario su “Birute”, 28 
seis su “Labdariais”, 
“Naujienoms“, 11 
(pirmos gastrolės su 

21 — premjera 
t\“ Gcodman teatre 
xuainią to naujo teatro 
me vėliau. Dabai 
kad baigiant 
ežero linkui, 
kelį ir ten po kairei randasi di- 
deliausias “auto parking”, o 
po dešinei Įėjimas į požeminį 
teatrą. Labai patogi vie ta tiems, 
kas tur automobilius, nes čia 
pat gali “užparkiuoti”. Važiuot 
elevatorių arba “strytkariu”, 
lai dabot “Monroe atrytą”. Pa
klyst negalima 
nieko nėr, 
“buildingas 
Institutui“, 
žino 
nau

“Dainos Kovas” gali 
daug padėti. Pociaus 
sugebėjo gana sun- 

pvsiukus“ išpildyti, 
savo širdu- 

ven-

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

it l’»Menger Department, MiMouri Pacific
Room 716—Pbooc State f| y 

į.
Missouri Pacific

Taip dirbt 
kaip sud.u \ si 
ponų, už kurį 
dovana.



SEVERA’S ŠEIMYNOS GYDUOLES
• /

NENUSIMUSKIT
SAVO KOJOS

kepu su slogomis ir ne-Kad žengti toliau gyvenimo 1 
jieškoti atsakančių gyduolių, taf yra nusiinuftimas ko
jų ir pastatyti save į pavojingą padėtį. Severa’s Žino
mos Gyduolėm prašalina visus pavojus į. šalį ir pagelb
sti pasveikti.

COUGH BALSAM
Neturi sau lygių dėl grei
tų pasekmių. Jos tuojau 
gydo šaltį ir suteikia jums 
palengvinimą. Išvengimui 
nesusipratimų rąikalaukit 
Severa’s (’ougTi Balsam, 
25c ir 50c.

• SEVERA’S 
antisepToL

Yra tiesiog stebėtina kaip 
greit Severą’s Antiseptol 
valo ir gydo gerklę, kuri 
yra skaudama ir nuolat 
erzinama, Kaipo gargalio- 
tojas neturi sau lygaus, 
36c ir 50c.'

Severa’s Cold ir Grip Tahletai
Kam leisti pavojingoms slogoms kankinti jumis kuo
met paprastas gydymas suteiks jums greitą palengvi- , 
nimą ir prašalins slogas greit. Severa’s Coltl ir Grip 
Tabletai 30c.

Pardavinėjamos \ irš 5.000 A pliekų
W. F. Severą (’o. (’edar Rapids, Li.

SEVERA S ŠEIMYNOS GYDUOLĖS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel, Kedzie 8952

3514-16 KooNeTelt Kd. 
Arti St. IajuIs Avė. 

CHICAGO, ILL.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

inigus jravo

, NAUJIENOS, Chicago, III.
L ^1— ■ - --- ■   ‘ —^—1 III  .........................................  1

korespondencijos!
Rockford, III.

Rado su.šalusf lietuvį

Pereitų šeltadirnį Naujienose 
telegramose,- tilpo iš Rockfor; 
do žinutė, 
rado lede 
das.

kad Rock River upėj 
įšalusį John Bogun-

vru lietuvis Jonus
35 m. amžiaus. KaipBagdonas,

Jis ^pakliuvo į Upę, niekas ne
žino. Lavonas išbuvo lede 9 
dienas.

Velionis paėjo iš Suvalkų 
rėd. Išgyveno Rocklorde 8 me
tus, Peoria apie 2 metus ir 
Chicagoj* <8 mėn. Buvo tarna
vęs Amerikos kariuomenėj. Pa
liko motiną, brolius ir seserį 
Lietuvoj, du dėdes ir dvi tetas 
Amerikoj. Palaidojimu rūpino 
si Peoria, Spring Valley, Rock- 
fordo ir Chicagos giminės ir 
draugai. Palaidotas ^as. 1 L d. 
American Legion kapinėse 
Rockforde.

Norintys apie velionį plates
nių žinių kreipkitės prie Mrs. 
Mary Prters, 60 1 Oakiand Avė., 
Peoria, III. —Draugas.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

DEL MEKSIKOS VILLOS.

MM

Dividendai Reguliariai Per 40 Metų
Nuolatine kova prieš eikvojimą

Produktai pirmos rųšies
Nepertraukiami dividendai

Stiprumas uždarbių
Mažas pelnas už svarą ant dideles skales

Gyvenimo istorija Swift & Company operavimų taip yra pa
duodama trumpoje sutraukoje.

Chemikale laboratorija ir nuolatinis jieškęjimas pagerintų 
metodų yra sumažinę bereikalingą eikvojimą iki minimum. Ji 
taipgi pagelbėjo mums pagerinti mėsos rųšj.

Taupumas ir konservatyviškas nusistatymus daleido mokėti 
dividendus be pertraukos per 40 metų, bet musų pelnas padidėjo 
tiktai maža dalele cento svarui pž produktus.

Swift & Company taupumas pagelbėjo ir kitiems apart 
Swift šėrininkų. Dalis pelno dėl pasekmių taupumo yra perduo
dama gyvulių augintojams ir mėsos pardavinėtojams. Kompeti- 
cijos toje linkmėje nėra.

Swift & Company

Trečiadienis, Vas. 17, 1926

Sustabdykit Krupę j 
15 Minučių

K rupus paprastai apsireiškia stai
giai—vidurnakty— be jokio praneši- 
mo. Bukit prisirengę pavojingai už
sikimšusią gerklę tuojau pataisyti. 
Turėkite ant rankų šį daktarų re- 
cetą, kuris tankiai suteikia pagelbą j 
15 minučių—be vėmimo. Jos yra var
tojamos milionuo.se namų per 35 me
tus. Greičiausiai žinoma pagelba nuo 
Kosulio, Slogų Ir Smaugiančio Kosu
lio. Jei jus turite kūdikių, nusipirki
te butelį šių gerai išbandytų gyduo
lių—Dr. Drake’s Glessco—savo ap- 
tiekoje. Jos tiktai 50c butelis.

Skausmą nuo li
guistos pūslės 
— greitai su
stabdo
SANTA L MII>Y 
Persitikrink kad 
gauni tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodį “M i <1 y”. 
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
čiose.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ?
Ar atmintis po truput} mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan 1 Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant (trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

5693
57(17

Petronėlei Bruškaitei
Aleksandiai Mandrijaus

>58

5714
11930
11933
22390

5729

21107
75242
11929
5704
5711

Barisui
D tūliai
Kietai

Bakienei
Križanauskie-

5697

11942 
11924
570G 

22387 
11943 

5682 
5687 
5721
5706

11935
5689 
5695 
5728 

21099 
11926
5712 

22389 
11931 
22388

5694 
22545 
22546 
22547 
22518 
22519 
22551 
22551 
75356 
55359 
55361 
55365 
5536 
55367 
55368 
55369 
55370 
55371 
55372

900 
55364 
22555 
22556

Onai Šimkienei 
Kazimierui Martinėnui 
Liudvikui Navickui 
Jonui Ūsaičiui 
Pranui Marcinkui 
Marijonai Slaboševičie- 

nei 
Jokūbui 
Jurgiui 
Motiejui
Liudvikai 
Elžbietai 

nei j 
Moterų Globos Komite
tui 
Jonui Pluščiauskiri 
Antanui Leonavičiui 
Julijonai Dičmonienei 
Antanui Sebcckui 
Elžbietai Vaškienei 
Domicėlei Skinderienei 

Ignacui Martinkui 
Anelei Gudjonienei 
Liudvikai Bobiniepei 
Petrui Martinėnui 
Vincentui švilpai 
Apolionijai Slabienei 
Onai Zakšauskienei 
Onai Varanavičienei 
Juzefai Šespitienei 
Petrui Mačiunskui 
Kazimierui Budui 
Petįonelei Ručinskienei 
Ramusiui Bieliūnui 

Antanui Paklovanskiui 
Stasiui Stasevičiui 
Onai Putnevičienei 
Pranui Plitnevičiai 
Antanui Kukučiui 
Vladui Lukoševičiui 
Ignacui Vasiliauskui 
Kazimierai Paknienei 
Onai Gabrenienei 
Marytei Galalaitei 
Mateušui Murauskui 
Vladui Putvinskui
Antoninai Bušinskienei 
Pranui žiaugui 
Petronėlei Samauskienei 
Juzefai Petrauskaitei 
Adomui Zalatoriui 
Teodorui Sprogiui 
Pranui 
Juozui 
Janiui 
Teklei 
Vilium
Julijonai Jukštienei

Juozaičiui 
Liepai 
Grižui 
Kazlauskienei 
Augelke

55371
58375

55376

55381
55382

911

24311

Martynui Valaičiui 
Simonui Kaliatkai 
Kazimierai Šatienei 
Ef imi j ai Jakovlevair 
Jankauskienei 
Kaziui Margaičiui
Elžbietai Šiaulienei 

Jonui Petrokui 
Barborai Balkaitei 
Onai Galmonaitei 
Jonui Karpiui 
Simui Jociui 
Marytei Vitartaitei 
Felicijai Bagdonaitei 
Marijonai Karbauskaitei

11956
5730

») 4 OO 
22393 

5761 
5756 
5731 
5819 
5797

Antanui 
Juozapui 
Monikai

21308
5750 Jurgiui Brazauskui 

Kudirkaitei 
Bukauskui 
Šlažui 
Judeikaitei

Pranciškai Kniukštienei 
Opai Klimienei 
Anelei Baltrunaitei 
Florijonai GgpŠienei 
Adomui Sasnauskui

Aleksandrai Ivanauskie
nei
Sofijai Jacuraitei. /
Justinui Zelionkai 
Adelei Zelionkaitei 
Onai Klevinskienei. 
Pranciškai Vaškevičienei 
Onai Kavaliauskienei
Juozui šumpiui 
Antanui Spirauskui 

per kitus

\Vi tolis Cicėnas 
Witold Baranowski 
\Vincenty Kasenas 
Pilis Mrozovvski 
Aniele Mackevvicziute 
Macie Kruszas 
Ivan Sndrskis 
Aniele Krasauskiene

11978
5765
5766
5767
5768
5769
5814
5810

Pinigai išmokėti 
bankus:
5569
5582
5672

11861
11864

862
95876
95878
11911—Benediktui Timinskui
5686 Marijonai Tveragienei
5688 Marij. Bradauskienei
5701 -Petrui Spitliui

11927 Marijonai Budrevičienei
11918 Marcijonai Šimkienei
5667—pomicelei Buividienci
5690 Petrui Draugeliui

11939 Teofilei Stankevičienei
5691 —Juozapui Draugeliui

11931 Antosei Kkrebunienei 
11937 Jonui Augui ‘
5684—Onai Sungailiener ,

11925 - Jonui K. Urbonavičiui 
22389—Onai Stupelaitei

Labai Gerbiamoji Redakcija!
1926 vasario 12 dieną leidiny

je “Naujienų” 36 numeryje — 
ant pirmojo puslapio penktosios 
skilties apačioje yra tarytum ka
pitalistinių, anglų kalba leidžia
mųjų laikraščių šmeižtų — prieš 
mirusį Vilią — atkartojimas.

Butų geistina, kad Meksikos 
demokratijos šalininkai arba 
rimtieji socialistai — Vilios vi
są gyvenimą žinantieji — pa-, 
skelbtų tikrų apie Vilią žinių.

Kiek aš atmenu iš Amerikos 
turčių angliškų laikraščių apie 
Vilią aprašymų ir dabar, jau 
jam mirus, apie Vilią šmeižtų 
skleidimą, tai yra tokis skirtu
mas kaip tarp dienos ir nakties.

Kol Vilią iš Amerikos amuni
ciją ir kitas karo medžiagas pir
kinėjo, ir prieš Hiiertą revoliu
ciją vedant, buvo priverstas 
riebius atlyginimus Ameriko
nams žadėti, tuomet jisai (Vil
ią) buvo genialiu generolu vadi
namas. Galiausiai •»
Vilią Meksikos vargo žmones 
ėmė globoti ir svetimus, kaip ir 
vietinius, žmonių siurbėles ka
pitalistus ėmė nagan — tuomet 
jojo vardas iš genijaus j krimi? 
nalą pavirto. Man rodosi, kad 
Vilią Meksikos proletarams bu
vo globėjų ir jųjų teisių gynėju 
— tokioje šviesoje kaip jisai tei
sybę suprato.

Kokiomis priemonėmis jisai 
tąją teisybę gynė, tai prigulėjo 
nuo jo išauklėjimo... Regisi, kad 
jisai tarptautinių teisių visai ne
žinojo ir žinoma jųjų laužymo 
nevengė. Visgi, imant Vilios 
gyvenimą ir veikimą — aplamai, 
jisai buvo demokratybės svar
biausiuoju palaikytoju. Butų 
naudinga Vilios gyvenimą ir 
darbus skaityti teisingai apra
šytus.

Su pagarba, A. K. R.

kuomet

[Pacific and Atlantic Photo]

George M. Stadelman, Good
year Tire kompanijos preziden
tas, staiga numirė sausio 22 d.

Naujienų Ekskursija 
LIETUVON

Gegužio-May 15 dieną, 1926

įl&a<i^į*Vį 

Bte^i^ * &

. • v A ■'r

. . . 4 ■ ? v kr ■ .•' •
v.

- A/ .
. S . ■

"■ JUT .

WH1TE STAR Linijos Laivu MAJESTIC
Ši ekskursija bus viena iš\ įdomiau šių, nes keleiviai pokeliuj į New Yor- 

ką turės progos aplankyti ir pamatyti puikias vietas ir po vadovyste ir prie
žiūra gero Naujienų .palydovo parvykti Lietuvon.

Pradėkite ruoštis tuojaus ir dalei skite mums aprūpinti jus reikalingais 
dokumentais. Del Jūsų patogumo iškirpkite ir prišiųskite ęia paduotą kupo
ną, o Jūsų,reikalai bus aprūpinti, nežiūrint kur gyvenate.

NAUJIENOS
1926

1739 Šo. Halsted Street

• Chicago, Illinois /

. KUPONAS
Sausio .......................

GERBIAMIEJI: —
Aš norėčiau keliauti Lietuvon su Naujienų 

Ekskursija ir norėčiau žinoti visas informa
cijas apie prisirengimą. Aš esu piliečiu Ame
rikos (ar) Lietuvos ir noriu grjžti atgal. Ko
kie dokumentai man reikalingi ?

Vardas ir pavardė ......... ....................................
Adresas .......................................................... .
Miestas jr valstija ......    *..

Garsinkities “NAUJI EN OSE
* < I

METROPOLITAN 
ELECTRIC jšHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22nd SU Chicago 
Phone Canal 2591

■■■——M—-V—" ■ ■—

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

Atėjo labai įdomus nu
meris Kultūros No. 1.

Kaina 45 centai.
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

Chicago, III.

■ » I ..  ..... — f !!■ — -....................    !-■

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir;’pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi *gsri 
sapnai ir, kad jie* reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet murrts mįela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamos gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

milionuo.se
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CHICAGOS 
ŽINIOS

100 žmonių užmušta

Dar vienas italas 
nušautas

Užvakar vakare išlipus 
Taylor St. gatvekario prie Hal-J 
sted gatvės, -lapo nušautas ()r-< 
razio Tropea, italas. Jis vos 
spėjo išlipti iš gatvekario ir ėjo 
skersai llalsted gatvę, kaip prie 
jo prilėkė automobilius, kuris 
vos jo nesuvažinėjo; iš automo
bilio pasipylė keli šūviai ir Tro- 
pea krito negyvas. z

Tropea, pasak policijos, bu
vo (ienna šaikos importuotas iš 
New Yorko mušeika. Genna 
šaikai, trys Genna broliai nu
šovus, pairus, jis sumanė pats

iš

Sarpaliai rengiasi pakviesti 
net tris chorus, kurie giedos už 
dzūkelio dūšią. Mat, K. Sarpa- 
lius pilnai yra įsitikinęs, kad 
vasario 23 d. jis dzūką pagul-’ 
dys ant matraso, kaip blyną.

Zar.avičius tyli

....., — ---------  
atsistoti italų šaikų vadovu ir 
keletą vadų, kurie jam stovėjo’ 
ant kelio, jis pagelba savo šai- 
kos nušovęs. Jis be to buvęs 
kolektorius Scalici-Anst Imi ap
gynimui. Kas neduodavęs už
tektinai pinigų, tą jo šaika nu
šaudavusi. Taip žuvę kelj tur
tingi italai. Spėjama, kad nu
šautųjų giminės jį polį bus iš 
keršto nušovę. Bet esą italai 
džiaugiasi netekę to šaikos va
do, kuris juos visus varginęs.

Zanavičius vis dai nesirodo. 
Jis buvo pasižadėjęs nuskirti 
ristynėms dieną, bet dabar tyli 
ausis suglaudęs, kaip zuikis. X.

Teisia už nužudymu 
vyro

Vakar 'kriminaliame 
prasidėjo nagrinėjimas 
Eliza Nusbaum, , 59 m. 
meilužio John \V. Winn, 
kaltinamu, kad jie padarė suo-

Užvakar automobiliai užmušė 
dar tris žmones. Viso automo
biliai Šiemet per pusantro mė
nesio, užmušė jau virš 1(10 žmo
nių. * '

ia rpalius mano lengvai apsidir
bti su dzuku.

[Pacific and Atlantic Photo] ’

Prof. VVilliam B. Otis, kuris 
priverstas , buvo rezignuoti iš 
National Security league direk
toriaus vietos dėl priešinimosi 
įvedimui verstino milittrinio la
vinimosi mokyklose.

Li&iijvią RaiEiiuose.
Svečio iš Lietuvos p. Al 

seikos pranešimas
Davė platų pranešimą apie 

Kultūros B vės veikimą

jos išvien su Vilniaus Vadavi
mo Komitetu. . »

ApvaikšČiojimas jvyks atei-’ 
mintį penkiadienį, vasario 19 d. 
7:30 v. vak., Cirero Liet. Liuo- 
sybės svetainėj. Iškilmės bus 
didelės, nes tarp kitko jose da-j 
lyvaus ir Lietuvos konsulas 
gerb. P. Žadeiki.s. Bus daug ki-| 
tų žymių kalbėtojų. Be to dar 
iškilnias puoš turtingas muzi
kaliais programas, kurį išpildys 
didelis ir geras Jaunuolių Or
kestras, vedamas p. J. Grušo.1 
Tas orkestras dar pirmą kar-1 
tą pasirodys Cicero lietuviams. 
Jis susitvėrė keletą metų atgal, i 
pUstang&mis p. J. Gyušo, iŠ jau
nųjų muzikų. Dabar daugelis 
tų jaunuolių užaugo, daugelis 
baigė muzikos konservatorijas 
ir dabar yra geriausias ir di
džiausias lietuvių simfoninis 
orkestras Chicagoje. Jume da
lyvauja ir tokie jau spėję vi
sur pasižymėti smuikininkai, 
kaip M. Petruševičius, A. Gnu- 
šaitė ir daug kitų. Jų paruoš
tas šiam apvaikščiojimui pro
gramas todėl bus begalo gra
žus ir turiningas. Jau vien tą

DR. VAlTUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

/ f J____  -J

itimo darbas šiandie Lietuvoj 
yra svarbiausias. Nes kol žmo
nės yra tamsus, tol apie laisvę 
nė kalbėti negalima; tamsa yra 
didžiausias žmonių priešas, di
džiausias žmonių pavergėjas ir 
kol žmonės, neapsišvies, jiems 
sunku bus įsigyti laisvę, pasi- 
liuosuoti nuo klerikalizmo prie
spaudos ir net ekonominiai pa
kilti.

šis sumanymas, kad ameri
kiečiai padėtų kurti Kultūros 
Būrelius Lietuvoj, gyvai suin
teresavo susirinkusius. Po susi
rinkimo visi apstojo Lietuvos 
žemėlapį, kur buvo sužimėti 
esanti Kulturbs Būreliai ir 
kiekvienas ieškojo savo apielin- 
kės, įdolnaudamas ar kartais 
nesiranda Būrelio ir galvojo 
kaip jis galėtų prisidėti prie 
Būrelio sutvėrimo.

Apie politinę Lietuvos padėtį 
pvečias neminėjo, kadaiigi jis 
ne politikas, politiniame veiki
me nedalyvauja, tenkindamasis 
vien kulturiniu darbu. x

Kadangi nė visi buvo prisi
rengę tuoj prie to darbo prisi-s 
dėti, tad tapo nutarta šaukti 
kitą susirinkimą, kuriame bus 
plačiau pasitarta apie ameri
kiečių pagelbą kultūros darbui 
Lietuvoj. Veik visi dalyvavę 
užsirašė norinčiais dalyvauti ir 
sekamame susirinkime, taigi 
aktingai prisidėti prie šio dar
bo. Laikas sekamam susirinki
mui dar nėra paskirtas.

Šis susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, bet jis pasiekė sa
vo tikslo suinteresavo chica- 
giečius Kultūros B-vė, o tai ir 
buvo vyriausias susirinkimo 
tikslas. Bet pastebėtina, kad 
susirinkime, be paminėtų dvie
jų daktarų 
giau

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo Ilgus kraujo, Odo«, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRU IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

Viršui banko

Valandos: nuo 2 iki 4:30 Ir nuo 7 
il#9.30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 a a a* m ■ 11 a a

v(Tąsa ant 8-to pusi.) KIMBALL
Del tobulumo 
pamylėti ir < 
pagarsėjusius

Palengvina akių įtempimą, kuria 
isti priežastimi galvos skaudėjimo, 
<vaigimo, akių aptemimo, nerruotu- 
no, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
erdvas akis, nuima katankt^ ati- 
taico trumpregystę ir ULtO- 'tą. 
Prirenka teisingai akinius. Vlauo- 
;e atsitikimuose egzamineriwaa da
romas su elektra, paroda u ma
žiausias klaidas. Speciali at^da at
kreipiama J mokyklos vaikus. Aki
niai nuo |4.00 ir augščiau.’ Vai: 10 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pbone Boalevard 7589

PIJANAI
savo balso yra 

didžiai išgirti per 
artistus ir inuzi- 
Vien tik su Kim- 
pianu galite gra- 

teisingai ir girdėti 
ištobulintą piano mu-

patar
naus geriau.

Traukimas dantų be fckju^mo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo ddrbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Nntjii Ashland Avė.

Jiti gaidas 
geriausiai

Parduodam ant lengvą išmo-TEKLĖ GABALIENĖ
Mirė Vasario 16 dieną, 4 va

landą ryto, 1926 m., sulaukusi 
87 metų amžiaus; gimusi Pane
vėžio apskr., žudžių kaimo, Ra- 

».myyalos parap., palikdama di
deliame nuliudime savo myli
muosius 
Juozapą ir 3 au 
15 metų, Kazimierą 14 metų ir 
Oną 13 metų. Dabar randasi 
prirengtu į paskutinę kelionę,' 
namuose 927 W. 83rd St.

Laidotuvės įvyks Vasario 20 
dieną, 8 vai. ryto iš namų j šv. ’ 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku- 

e rioje atsibus'gėdulingos pamal
dos už velionės sielą,' o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Kultūros Bulelius, nešdama
šviesą į patį kaimą. (Platus 
aprašymas Kultūros B-vės dar
buotės /telpa atskirame straips
ny, todėl gerb. L. Alseikos pra
nešimo apie Kultūros B-vę ne
bekartosiu).

Dar kalbėjo Dr. A. L. Grai- 
čunas ir Dr. A. J. Karalius. Bū- 
vo daugiausia . kalbama kaip 
amerikiečiai galėtų paremti 
naudingą ir būtinai reikalingą 
visai Lietuvai Kultūros B-vės 
darbuotę. Vien serų pirkimu 
amerikiečiai nebe Jabai pasiten- 

fkina. Tad buvo paduotas labai
Pirmadienio vakare Ltet. Au-;idomU8. pasiūlymas, kuris gali 

ditorijoj įvyko Visuomenės Južinteresuoti visus amerikie- 
čius, nes tuo pasiulymu, ameri
kietis prisidės ne prie visos Lie
tuvos darbo, o tik pagelbės va
ryti švietimo darbo šavo gimtą- 
jame valsčiuje ar net savo kai
me. O juk kiekvienam malo
nu yra padėti artimiausiems 
kaimynams, net ir pažysta
miems. Pagelbėti gi jiems a- 
merikiečiai gali įkuriant savo 
valsčiuje ar net kaime Kultū
ros Būrelį. Tokių Kultūros Bū
relių į trumpą laiką Lietuvoj 
išdygo virš šimto. Jie užlaiko 
knygynėlius, rengia paskaitas, 
visoj apielinkėj veda švietimo 
darbą. Kad tokių Kultūros 
Būrelių butų daugiau, visas 
švietimo darbas eitų daug spar- 

IČiaVi. AmerikiMaf gi .gali pa- 
gėlbėti įkurti tokius Kultūros 
Būrelius savo kaime aiil vals
čiuje. Įkurti gi gali pagelbėjant 

i jiems įsitaisyti knygynėlį, o 
jau Kultūros B-vė pati ten su
organizuos būrelį. Mat visoj 

I Lietuvoj yra užtektinai pažan
gaus jaunimo, kurie norėtų vei- 
■ kti, šviestis ir šviesti kitus, bet 
stinga lėšų knygynėliui ir ki
tų Reikalingų įmonių sėkmin
gam veikimui įsigyti. Dabar 
pati Kultūros B-vė įsteigia kny
gynėlius, bet tik ten, kur su
sirašo didesnis būrelis žmonių 

apie S(. j r amerikieėi.
pagelbėtų įsteigti knygynėlius, 
tai butų galima kurti būrelius 
ir su mažesniu skaičium narių. 
___  ______ i vadintųsi savo 
įsteigė j o-amer i kiečio va rd u.

■Dąrbo Sąjungos sušauktas vie- 
'šas susirinkimas, kuriame sve
čias iš Lietuvos, gerb. Liudas 
‘Alseika, vyriausias matininkas, 

Pranešimą apie 
kulturinį darbą ,Lietuvoj, apie 
vargus kultufos darbuotojų,

teisme
bylos 

ir jos padarė platų 
37 m., ’
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kalbį nužudyti jos vyrą, kad kurių darbas ant kiekvieno žin- 
gauti jo turtą ir kad dalyvavo gsnio net ir pačios valdžios yra 

kili, trukdomas, persekiojamas ir 
pie Kultūros Bendrovę, kuri

toje užmušė j išloję.
kurie dalyvavo tame suokalby
je ir prisidėjo prie jos vyro nu-J vadovauja kultūros darbu Lie- 
žudymo, prisipažino prie kal-’tuvoj. Kultūros B-vė netik iš
les ir bus teisiami atskirai, šio-leido daug nau lingu knygų, bet 

vyriausi taipjau leidžia mokslinį žurna- 
1 la “Kultūra” ir visur kuria 9 . ,

Kultūros B-vė netik iš-

jegi byloje jie bus

Kas laimės — Dudinskas ar Adomas Wedzes?

Dudinsko dar nėra paguldęs nė vienas jo svorio 'ristikas. 
Per paskutinius kelius metus jis visur išėjo laimėtojas. Bet'da
bar atsirado toks drąsuolis, kuris be niekur nieko šaukia Dudin- 
skfj ristis. Tuo drąsuoliu yra musų jaunas ristikas. Adomas J 
Wcdzes, kuris per ilgą laiką treniravosi su Karoliu Požėla ir P<1'|y0|(js būrelis 
darė didelį progresą. Jis jau ritosi su gan tvirtais ir išsilavinu- [ 
sietis ristikrtis I Orand Itapidsi, Colurnbus, C te vcrlande ir
kt. ir visur ristynes laimėjo. I
Rocco negalėjo jo įveikti, O pereitą žiemą Melrosc l’arkc leng- gų, pats vienas galėtų įkur- 
vai apsidirbo su švedu Nelsonu. z -J

Tad iš to matyti, kad Dudinskas turės labai kietą priešą. 
Kas laimės vidurinio svorio čempionatą, — sunku yra pasaky
ti. Tai patirsime rytoj, vasario 18 d., šv. Jurgio svetainėj, kai 
Dudinskas susitiks su Adomu ant matraso.

Be to, risis dar trys poros chicagiečiams gerai žinomų ris- 
tikų: Levickis su Augimu, Mingela su Gražausku ir Juzėnas su 
Columbus.

vomnious, devemnae ir Ket kadtxnBi llv kiekvienas ir
Italų vidurio svorio čempionas I ony amerikietis turi užtektinai lė-

(Apgarsinimas

ti būrelį, tai, kaip pasiūlė Dr. 
Karalius, gali susidėti keli 
amerikiečiai, vieno ir to paties 
valsčiaus ar kaimo, ir bendrai 
susidėję įkurti savo valsčiuje 
būrelį. Lietuvos gi gyventojai, 
ypač jaunimas, bus labai dė
kingas už tokią amerikiečių pa
galbą švietimo darbe. O švie-

ir mylinčius sūnūs
Įdėtinius: Petrą

nedalyvavo dali
nė vienas musų proiesio-

PIJANy KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.
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Cicero lietuviai apvaikščios Lie
tuvos Nepriklausomybės Die
ną.

Pirmą kartą Ciiero ir/apie- 
linkių lietuviai su didele iškil

kiausomybės-'-įaskolbirtiik dieną. 
Tą/apvaikščkflimą rengia di
džiosios vietos lietuvių draugi-

Nuliūdę liekame,
Hunus Juozapas ir visi Gimines

• ,. I i •»• Zli f«• • i
Laidotuvėse patarnauja gra

belius A. Masakkis, Telefonas 
Boulevard 4139.

MIKALINA BUROKIENĖ
Mirė Pirmadienyj, Vasario 1.5 dienų, 1926 m., 11:50 valandą ry

te, po .sunkios: liu-os, sulaukusi 40 motu amžiaus; gimusi Marcikonių kaime, Suvalkijoje, paliktumu dideliame nu>iu<iime savo mylimą vy-' 
rą Joe Buroką, seserį Kvą Klimienę, 2 brolius: Alexą ir Joe Bara
nauskus Amerikoj, o Lietuvoj seserį. Dabar randasi prirengta j pas
kutinę kelionę, namuose 5152 So. Halstęd Street.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj, Vasario 20 d., 1926 m., 2 valandą 
po piet iš namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Mikalinos Burokienčs giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja graborius J. F. Radžius, telefonas 
Canal 6174.
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Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavinfas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W.« 46th St., Chicago

S. M. SKUDAS
Graborius ir 
Balsamuotojas

• *
1911 Canalport Avė.

Tel. Roosevelt 7532
Palaidojimus aprūpinu gerai ir 

dailiai. Busite .pilnai patenkinti.
Automobiliai vestuvėms, krikš

tynoms ir t. t,

S. D. LAGHAWICZ
Lietuvis Grahorjus 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago,' III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at- 
sišauktip ' o mano 
darbu būsite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2109

wehnersten’s
Bohemian Type

MALT and HOPS Combined

Garsinkitės Naujienose
*

HM> HIM 
SHOTt

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimt} metu Dr. Ross 
praktikuoja mpdiciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose 
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo- 
1/ių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti &u dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas ąugštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare. • *

Matai Kas Dedasi?

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

Taupyk kuponus iškerpdamas 
iš Naujienų 'kasdieną — ir pa- 
•daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

Garsinkitės Naujienose

I
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Lietuvių Kaleliuose
(Tąsa nuo 7-to'' pusi.)

orkestrą verta užgirsti kiel?vie-| 
num Cicero 
vei.

Todėl visi 
kės Ii. tuviai 
apvaikščiojifrią. įžanga visiems 
dykai. —VVK. Narys.

lietuviui ir lietu- <•

Cicero ir apielin- 
atsilankykite j šį

L. Alseika išvažiavo
Vyriausias Lietuvos matinin

kus p. Liudas Alseika viešėjo 
Cliieagoje visai trumpą laiką 
vos kelias dienas. Jis buvo at
vykęs Į Ameriką visai trum
pam laikui, savo asmeniniais 
h įkalnis ir prie progos taipjau 
r.tsti.vavo Kultūros Bendrovę. 
Pereitą naktį jis jau apleido 
Chicago ir išvyko Ne\v \ orkan, 
kur irgi padalys pranešimą 
apie Kultūros B-vę, o vasario 
2J d. (šešU’A’eny) išplaukia i 
LL tuvą.

P-as L. ?Jseika vra be lo
karštas esperantistas ir sako, 
kad ta kalba jam labai daug 
pagelbėjo jo kelionėse. O jis yra 
daug keliavęs — apkeliavęs vi-

rikoj ta tarptautinė kalba daug 
jam pagclbejtisi, tai kad jis ir 
Amerikoj jautėsi kaip namie. 
Išmokt tą kalbą esą labai leng
va, o iš to nauda labai didelė, 
ypač k liaujant po svetimas ša
lis. (Lietuvos esperantininkai 
be to esą labai pasitarnavę Lie
tuvai, nes jie išgarsinę Lietu
vos vardą . tarp visų pasaulio 
kraštų esperantininkų, taip kad 
dabar esperantininkai yra pla
čiai susipažinę su Lietuva. O 
daugelis esperantininkų užimą 
labai augštas vhtas net ir di
džiosiose valstybėse. —S.

7 eatras- 
Muzi^a

Lietuviu Auditorijos 
Metinis koncertas

•f kartą užgirdo. ^Dainavo jis 
Schumami’o. “Du grenaderiū”, 
M. Petrausko'“Kalvį” ir “Lop
šinę”. Man irgi teko pirmą 
kaitą Kvederą dainuojant gir
dai. Jis turi stiprų baso bal- 

* są, bet reikalingas dar didelio 
lavinimo ir stokuoja reikiamo 
lankstumo. Trečias jo dainavi-" 
mas man patiko, išėmus “Lop
šinį”, toji daina daug geriau 
tinka altui, *o ne basui.

Daug silpniau išėjo Kvedero-

PRANEŠIMAI AUTOMOBILIAI
JORDAN TOl’RING KARAS.‘Tas 

didelis karas vėliausio modelio, ką tiktai 
T . . .» yra pertaisytas ir perdekoruotas,

d.. 7:30 v. v., Birt. Liuosy- pilnai prirengtas, šis karas Ijibai 
’ ■' gerai išrodo ir turi musų garanti

ją., Tiktai $650, įmokėti $250, kitus 
išmokėjimais į vienus metus. Pa* 
simatykit su Mr. Henry Tauber, 
SLOMAN AUTO SALES, Authorized 
Jordan Dealers, 3252 Milwaukee 
Avė. Pensacola 1320.

| Sekmadięny, vasario 14. — 
Lietuvių Auditorijos B-vč turė
jo savo metinį koncertą. Kon
certas buvo geras visais atžvil
giais, nes programa buvo su
rengta tinkamai ir ne skupiai. 

, Jis prasidėjo lygiai ’l valan
dą vakaio. Jaunuolių orkestras, 
p. J. Grušo vedamas, užpildė 
pirmą programos punktą. Apie 
tą orkestrą 14? gero nieko kilo 
negalima pasakyti. Vakaro ve
dėjas |>. J. Evaldas pasakė 
trumpą, bet vykusią prakalbą 
apie Audito! i jos b-vės finansinę 
padėtį

Pasirodžius ant scenos 
Vanagaičių! ir Saboniui, publi
ka ėmė juoktis. Jie mat buvo * 
pasiiėdę tikrais 
krc’ė dainuodami visokių fonių. 
A. ' ’unagaitis gr utu laiku pa
sidarė Chicagos lietusių muzi
kaliu genijų. Sunku įsivaiz
duoti ką mes darytumėm be 
jo. Pažymėtinas taipgi ir p. 
Stogis, kinio balsas yra stip
rus ir malonus. Jauti, kad tai 
Iikras dainininkas dainuoja.

Birutės chorą negalima pilnai 
apvertinti žodžiais; peikia pa
čiam užgirsti. Jis išpildė, pas
kutinę programo dalį, užbaigda- švenčia 2(1 metų scenos darbuo- 
mas “Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim !...’*

Be to, pasirodė ant scenos 
šokėja V. Sullivan, dainininkės 
p. II. Bružaitė, F. Butnoraitė, 
V. Volteraitė, A. Berc’ckaitė, 
solistas T. Ramanauskas, vi
siems žinomas pianistas Yoza- 
vitas ir Byanskas ir kiti. Smui
ką solo grojo A. Grušaitė ir 
M. Petruševičius.

; Taigi matot, koki didelė ir 
puiki programa,* kurią surengė 
ne kas kitas kaip p. A. Vana
gaitis

Žmonių buvo prisirinkus pil
na salė ir visi likos patenkinti 
iki gilumos š'rdies. —Report.

šokiai”, 
Be

“clmvn’ais” ir

nuojamos Buvo gražios dainos: 
Šimkaus *‘Aš Įsivilkčiau čigono 
rūbą” ir M. F’elrausko “Skam
bančios Stygos.” Mat soprano 
labai sunku sutaikinti su basu.

Dar buvo “klasiški
bet jie išėjo gana silpnai, 
to Balako du maži vaikai, 
m. ir 5 m., skambino pianu.

Programą užbaigė vietos Ly
ros choras. Choras turi neblo
gų balsu, bet, matyt, neturi ge
ro vedėjo, tad sunkesnes dainas 
išpildė silpnokai.

Po to iki vėlumos tęsėsi šo
kiai. .. *

Abelnai, vakaras davė gero 
Įspūdžio ir toli nebuvo nuobo
dus. Ciceriečiai vakaru 'rengi
mo žvilgsniu nė kiek neapsilei- 
džia chicagiečiams ir moka už 
žemą Įžangą duoti gana gerą, 
programą. — Viešintiškis.

J. Vaičkaus 20 metu 
scenos darbuotės 

sukaktuvės
Artistas .1. Vaičkus šiemet

Ciceriečiu vakaras

Giedro.*— 8 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių didelis 
upvuikšč.iojinuis įvyks penktadieny, 
vns. 19 d., 7:,3o v. v., PAet. L<uwn.v 
bės svetainėj, Cicero. Kalbės Lie
tuvos konsulas P. Žudeikis, S. Ko- 
<lisx ir Įriti. Bits turtingas muzika
lia programas, kurį 'išpildys geras 
ir didelis .launubllų Orkestras iš 
Chicago. Visi Cicero ir apielinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti šiose 
iškilmėse. įžanga dykai,

Vilniaus Vadavimo Komitetas.
am <■ i h,.M - j; iu.. j„ jLm’J&'.M-—g *

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI

Rooming House, 11 kambarių, vi-* 
si ikrenduoti, gražiai furnišioti, rcn- 
dos«$05, lysas, įplaukų $200 į mė
nesį. Pigiai jei panhioslme greit.

Mrs. E. Dunner,
4300 Purk Avenue , 
Tel. Austin 3135

~ NAMAI-lEME
1923 DODGE SEDA N

ASMENŲ JIESKOJIMAI
P A J IEŠKAU draugo Felikso Janu- 

šo, kuris apie pora metų atgal gyve
no Chicagoje. Paeina iš Leičių kaimo, 
šaukimų parapijos. Jis pats ar 
jį žino malonės atsiliepti. 

ST. ŠIMKUS 
1739 So. Halsted St. 
v Chicago, III.

Labili gerame padėjimo, $550, cash 
$250; kitus • išmokėjimais j 1 metus, 
puikus b&rgenas.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.
Telcphone Vim Buren 0688

kas
FORDAI

PA J IEŠKAU Tadeušo Kuizino, ir 
jo moteries Benedįkta; jie abudu se
niau gyveno Chichgoj; ąŠ esu atva
žiavęs iŠ Philadelphijos ir noriu su 
jais susieiti; meldžiu jų pačių ar kds 
žino praneškite kur anie gyvena. Ma
no adresas: KAZIMIERAS PA BA
LIS, 3308 So. Union Avenue, Chicago

Sedanai, coupe, tourlng ir road- 
steriai $100 iki $350. htepralekt-* 
kite šios puikios progos jei jus žiū
rite ir jieskote Fordo karo.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.

DODGE COUPE.
1922, $250 cauh.

JAMES BATES • z
428 So. Sakramento Blvd.

, c
PAIEŠKAI’ Kazimiero Cinskio. 

Pii'iniiiti gyveno (’liiciigo, III., o dii- 
bar nežinau kur gyvena. Jeigu kas 
žinot, tai meldžiu pranešt. Kazimie
ras Petrcikis, 1756 E. 33 St. Clc- 

Aclahd, Ohio.

JIESKO PARTNERiy
JJAJIEŠKAU partnerio j didelę 

fornišių krautuvę. Turi turėti pini- 
gų arba kokią savąsti. Gera biznis, 
gerui iSdirpta ir randasi labai gerdj 
vietoj. 
Atsišaukit į

Naujiesas, 
Bbx 675

? j. f.—1. ■— -g---------------——

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PONE Konstancija Kungienė su 

duktere Alena —• K metų, 'permainė
tės sukaktuves. Jis yra vienas 1 
nedaugelio tų Lietuvos teatio avo gyvenimo vietą. Turiu reikalą; 
pionierių, xkurie vis dar da.rbuo- ii pati ar kiti kurie ją pažįsta, meld- 
jasi dėl lietuviu teatio. žiu pranešt) man. Duosiu gerą atly-

Paminėti tas svarbias artisto IGNACAS KUNGIS
gyvenime sukaktuves, statomai 1708 Union Ąve., Chicago, UI. 
yra gražus Putino veikalas • 
“Valdovo Sūnūs”, kuriame vy-; 
riausią rolę vaidins pats jubi-l 
liautas ir toje didelėje ir svar
bioje rolėje rengiasi parodyti 
visus savo, kaipo,artisto, gabu-' 
mus, kurių jam neteko parodyti. 
vaidinant mažesnius veikalus.

Jubiliejinis vaidinimas bus 
vaš. 28 d., gražiame Ii* patogia
me 8th St. Theatre, buvusiame 
Arya:o Grotto, prie 8 ir Wabash 
gatvių----- O.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes narduodame visiems olselio 
J Kainomis
umbing Supply Co„

1637 West Divigion St.. 
netoli Marshfield

----------------------------- * ..------------------------—

TbACDONKS BROS.
MOVING, EXVR$įsiNG' & COAL 

PIANO MOVfifc EaPERTS 
Ix>ng distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
H238 Halnted Št.

Tek ros. Yds 8498—VIvd. Office

“ Amžiaus Balsas"

RAKANDAI
BARGENA1

Pardhvimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetus, liampos, ra
šymui stalas,’6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

Išsimaino
2 I’LATV po. 5 ir 6 kambariui, 

puikus namas, pardiiosiu už 87,500 
arba mainysiu ant ’ (lipesnio namo, 
ant nedidelės tarmes, loto, bučer- 
nės, restoranto arba kas turit ant
rus morgičiii.s priimsiu už pilną 
kainą, namas randasi ant Bridge
porto; kas norit gero maino — pa
siskubinki!.

F. G. Lucas and Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Tel. La f a.velt e 5107

Aš noriu mainyti savo 40 ak
rų farnią, pačiame viduryje cit
rinų augančioj sekcijoj nuo 
Soutb\vest Floridoj, prie pat 
didelio išsivystymo. Netoli smar
kiai augančio miestelio ir gele
žinkelio centro. Mainysiu j 
apartmentinj namą, gerą iotą 
arba vaisingą farmą. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St. Box 
671.

‘ N AMAI^EMĘ  
EXTRA BARGENAS 
BRIGHTON PARK!

Muro kampinis namas, 3 augštu 
2-6, štorąi ir biznis, bučernė ir 
grosernė. 2 karų garažas su vė
liausios mados įrengimais; biz
nis gerai eina. Galite pirkt $10,- 
000 cash, o kitus likusius ant 
lengjlj išmokėjimų arba mainy
siu |mt 2 pagyvenimo namo. Kas 
manote j tokį biznį eiti, nėra ge
resnio biznio Chicagoj. Del in
formacijų šaukit Ijafayette 0455 
4229 So. Rockvvell St. M r. Smith

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI ’ 

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzje Ave^ 

Lafayette 6738
Vi . į.—.. ■ —- ——. ■■

2-ri M0RTGECIA1. Mes speciali- 
zuojamės mortgečiose iki $10,000, 
žema kaina. L. Blumental & Co., 
140 So. Dearborn St.

PARDAVIMUI
UZ $125 nupirkite mano grojik- 

lį pianų su dideliu miiziljOs kabi
netu ir 150 rolių. Mokint man po 
$10 kožną mėnesį. John Dobus.

2332 W. Madison Street
1 ’fl.

PARDAVIMUI aptieka, geroje vie
toje, sėnai įsteigta, geras lysas. Del 
informacijų telefonuokit Prospect

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $150; yra 75 
voleliai ir henčius, $50 casn ir po $lb 
į mėnesį.

VIALAITIS t 
6512 So. Halsted St.

1-mos lubos
PARDAVnliUI grosernė. Geras biz

nis suprantančiam žmogui. Gera vie
ta dėl visoko. Galiu mainyti ant pia 
no ar automobilio, arba ant loto. 
Galite matyti vakare nuo 5 valandos 
iki vėlumo.

667 W. 18th Street 
Phone Canal 4532

PARDl/ODU* Kotelį labai pigiai; 
ateik tuojaus. £06 E. 23rd Street. 

---1-------------------------------------------------

2 krautuvės ir 6 flatai
63 St. netoli St. Louis^Ave., 

kaina $26,090. Galima pradėti 
veikli-su $6000 arba $7(MI0 
cash. Bendų į mėnesi. $250. Me
dinis* namas, pečiais šildomas ir 
visai nėra išlaidų dėl jo užlai
kymo. Del tolimesnių informa
cijų deKšio gero investementoi 
atsišaukite:

SHIVELY & WHITE
3014 W. 63rd Street

MOKYKLOS _
____ ___ __ «_______________ __________ _____________— ____

Specialus Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas. z
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, jChicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

BARGENAS!
LOTAS 75><212 parsiduoda, 123 

St. ir Western Avė. dėl greito par-l 
davimo $9069, tai yra bargenas.

Kreipkitės:
- JULIUS WILICHKO 

6634 So. Maplevvood Avc.

GERA proga ir su mažu kapitalu- 
Parduosiu arba mainysiu ant biz
nio kampinį vieno pagyvenimo me
dinį namą. Storas ir keturi ruimai. 
Garažas dėl-dviejų automobilių. Ant 
didelės gatvės, prie karų. Agentų 
nereikia.

5759 S. Kobe- St.

REAL ESTATĘ SINDIKATAS

MERGINOS' IŠMOKITE 
TELEGRAFYSTfiS

Telegrafo operatorkos uždirba 
nuo $150 iki $2bV j mėnesj. Mes 
pagelbėsime surasti darbą kol mo- 
kinsitės. Miss Steven.son, 82 W. 
Washington, Room 625. C. J. Jea- 
ger, 1553 Wx Madison, Room 705.

Vyrai, Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais jr jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinamas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
i biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.f • * t» . I < I • 1

JEI jus turite $500 ar daugiau^ 
cash dėl greito invcstinento, - prisi- 
clč^kito 
Uvitfubinkit 
nų. Pinigai 
morgičių .savastimis. Suteikite ad
resą ir telefono numerį dėl asme
ninio pasikalbėjimo. Adresuokite 
“Syndicate”, Post Office, Bdx 1788, 
Chicago, III.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St,

ii’ groserne. Turi būti parduota į Įrita 
dienas. Nes savininkas turi du biz
niu. Pirmas pigiausiai laimes. Biznis 
randasi- ant Halsted St. Parduosiu 
arba mainysiu ant loto, automobiliaus 
ar namo, šaukit

Tel. Boulevard 3856

ivq pitiigi|s į 90 die-Į 
apsaugoti 7% pirmų

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

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomu^.

Tel. Uifayettk? 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 Sq. Kedzie Avė.
CHICAGO ,

Ir man, pagalios, teku aplan
kyti garsųjį Cicero. Turėdamas 
kiek laiko, pereitą sekmadieni 
nuvykau Į Ciceru lietuvių Liuo- 
sybės svetainę, kur turėjo įvyk
ti vietinės SLA. 194 kuopos 
vakaras. Įteikia pasakyti, kad 
ciceriečiai man patiko. Jų sve
tainė, (o jie svetainę pasibuda- 
vojo daug pirmiau, negu chica- 
giečiai, nes jie nesenai apvaikš
čiojo 5 metų sukaktuves nuo Į 
Liuosybės svetainės atidarymo, 
kuomet Liet. Auditorija pereitą 
sekmadienį apvaikščiojo tik 
metines sukaktuves) yra gra- 
zi, erdvi, kai dėl Cicero pilnai džu/usių pašdpos draugijų Chica- 
_ _________ __ ______ _ i i* J_1______ <rzd<>' £ Jitn limitui I<1 nl’i k I nllSH 

virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos ganų geią a- Jurtas siekia $11,000.’ D|*augijoje 
ciceriečiai I yla 3 paželpos skyriai ligoje:

. . .." 1810, $16 savaitėje. Sergantiems na- 
riams pušdpa Išmokama gyvenan- 

ir tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais, gali patapti 

‘ vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me- 
! tų amžiaus, iki Gruodžio 12 d. š. 
‘ m. yra prieinamos ir Čielos drau- 

•. gystės bei kliubai, kurie yra čar-
Drau- 

I ininvna ' gystėms ir pašelpiniams kliubams LKtuvos vra, J)roga prisi(|ėii prie Chicagos 
v j ... . r,--------------------- sąlygas
r________ v _ kreiptis

. prie Chicagos Lietuvių pruugijos 
Kritęs pirmininko — Julius Mickevičius, 

3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard

Pavieniai nariai —-vyrai ir mo
teris norinti . jstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti, prašimą prie bile 
Vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumd galite kreiptis į žemiait 
pažymėtas vietas kuriose gulėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

.Pereitą, sekmadienį Vaičkaus 
Dramos Teatras vaidino Hull| 
House teatre gražią 4 veiksmų 
dramą “Amžiaus Balsas”. Vai
dino ją gerai; ypač gerai buvo 
išpildytos vyriausios rolės. Bet 
publikos buvo labai mažai. V.

PARDUODAME arba maindme gro- 
sernę ant - Bridgeporto. Renda pigi ir 
lysas ir pagyvenimui kambariai. Ado
maitis, 8740 So. Halsted St. •

Pranešimai
Ar nori būti nariu Chicagt 

Lietuvių Draugijos?

iii i i 1 .... .................. —

V. M. STULPINAS COM.PANY 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

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

GREITAS pardavimas, grosernė, 
ice cream, saldainių, tabako. Priežas
tis pardavimo apleidžiu Chicago. Sau
kit Tel. Yards 2895.

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašalpos yra viena iš^di-

PEČIUS, gasinis, Garland, di
delis. Parduosiu beveik už pus
dykį. Kainu $15. Atsišaukit 

2891 Mihvaukee Avė. 
Tel. Spaulding 6773

PARSIDUODA puiki kampinė re
zidencija, spaustų raudonų plytų 
aplinkui, 2 aągštų. 9 kambarių, 
karštu vandeniu apšildoma, vėliausi 
ištaisymai, lapotais medžiais, viso
kiais krūmais ir kvietkom Aplinkui 
apsodinta, tik pusė bloko nuo pat*- 
ko ir galvekarių, lotas 50y125 
pėdų, mūrinis 'garažas 2 karų. Tu
ri būt parduota šią savaitę, tik už 
$18,000, iš priežasties nesveikatos 
savininkas išvažiuoja į Kaliforniją.

J. ZACKER.
4650 So. Western Avė.

pakaktina, gana gražiai išdeko- 8pjy. | šitą Draugiją priklauso 
mota, ir turinti 
kušti ką, o ir paty 
i vakarus lankosi veik skaitlin- 
giau, negu (’.hicagoje, nes 
Chicagoje tekis vakaras skaity 
tusi labai sėkmingas.

Vakarą atidai ė kuopos pii’ni
K. P. Deveikis. Po to J. Bala-Į Feriuoti kaipo pašelpiniai.

Smagus modelis. Gra- ko orkestras pagrojo L.......... .
SU himną. . , i.iętuvių'' Draugijos—apie

Sekė vaidinimas trijų veiks-$ i)rĮsidCjimo malonėkite _
mų komedijos hBaloh
Sausas Nekelsi”. Komedija siL j™ 
pnokai apdirbta. Vaidino ją»*

No. 2659.
žus nors paprastas. <
ilgom arba trumpom rankovėm. ,

Sukirptos mieros 16 metų ir 36 iki į 
42 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 8’4 yardo 40 colių materijos ir 
5’A yardo kaspinų.
* Norint gauti vieną ar daugiau virš
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti patys kuopos nariai ir kai dėl 
paduotą blankutę arba priduoti pa-.mylėtojų, suvaidino vidutiniš- 
▼yzdžio numerj, pažymėti mierą ir .
fldžkiai parašyti »avo vardą, pa vardą į kai.
ir adresą. • Kiekvieno pavyzdžio kaina i brauskas,
15 centų. Galima prisiųsti pinigus '15: 
arba krasos ženkleliais kartu su už-, 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti: ji

Naujienų: Pattern Dept 
Halsted St., Chicago, III.

Geriausia vaidino J. Dam- 
, vyriausioj Dauderio 

Kas man* labiausia pati
ko, tai kad dekoracijos buvo 

1739 So. f geros, pritaikytos veikalui, kas

NAUJIENOS Pattem Dept. .
1739 S, Halsted St., Chicago,
čia 15 centų ir praAau

siųsti rr.an ps<ys<ų No...................

Mleroa ............—......... per krutinę

III. 
at-

(Vardas ir pavardė)

(MiaAtaa ir valau)

ir Chicagoj labai retai būna.
> Vaidylas sumokino, rodos, Ą. 

P. Kvederas.
Po vaidinimo sekė koncertinė 

dalis. Pirmą sykį Ciceroj dab 
| navo p-ia S. Krasauckienė ir 
'tiek publikai patiko, kad ji ta- 
Įpo iššaukta dar du kiutu dai
niuoti. Ji padainavo tris dainas 

- lietuviškai ir vieną angliškai — 
i ir visas gerai.
• Po to dainavo A, 
ras. Jį cjceriečiai

I?. Kvede-

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonio® gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrapis, vaikams 
ir mergaitėms, kaina' nuo 65c iki 
$2.85.

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

Į Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
į-dienyj no pietų.

r runk Selemonavičjus 
504 W. 33rd St. !?rie Normai Av®.

GARAŽAS. Parsiduoda biznis ge
roj vietoj arba mainysiu ant mažo 
namo arba loto. Biznis išdirbtas 
3M.» metų; yra Cadillac ton tra
kas, cash registeris vertas $275, 
battery cljarger ir J. t.

1223 W. 69 Street

PARSIDUODA restauracija. Biz
nis gerai eina. Parduodu, nes viena 
negaliu apsidirbti. 1818 Canalport

2 FLATU naujas muro kampinis 
namas pT> 6 didelius Kambarius, šil
tu vandeniu šildomas, vėliausi įren
gimai, muro garažas 2 karų, Brigh- 
ton Parke. Kaina $16,500, mažą da
lį įmokėti, likusius rendos išmo-' 
kės. Pamatyk greitai J. ZACKER, 
4650 So. Western Avė.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikam malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PARDAV1MUI burbom?, 2 balti 
krėslai, marmurinis baltas veidro
dis. Bargenas, neš važiuoju Lietu
von. Naujienos, 1739 Ss Halsted St. 
Box 676.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUl delkatessen krau
tuvė, laikoma visokių smulkmenų, 
biznis gerai išdirbtas, renda pigi, 
geroj vieloj; sykiu parsiduoda tre
kas 1% tono. Pardavimo priežastis 
— važiuoju j' Lietuvą. Kaina ne* 
brangi. Kreipkitės j Naujienų Sky
rių 3210 S. Halsted St. No. 286.

PARSIDUODA 2 bizniavi lotai 
50><125, ant 69-tos, tik pusė bloko 
į rytus nuo VVestern avc. Transle- 
rinis. kampas,, kur lietuviai rengia 
budavoti State Bank. Greitu laiku 
parsiduoda mažiau kaip už pusę 
kainos, tik už $4500. Už keleto mė
nesių, kada bus bankas arba kito-l 
kis didelis budinkas užbudavotas 
ant bile vieno iš tų kampų, tada 
tie Jotai bus verti nuo $10,000 iki 
$15,0110. Tokiu budu jeigu nori su- 
dubiltavoti savo pinigus greitu lai
ku, tai nepraleisk progos. Pamatyk 
greitai.

J. ZACKER 
4650 So. \Vestern Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ’ ir šoferių. Ateikite pasi- 
jengę pradėti. Pagal musų naują

i sistemą ir asmenišką priž\įrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsi!ės, o kaip užbaigsite, tat 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

na-
«e-

PARDĄVIMUI namas ir grosernė, 
tinka dėl buernčs, flatai ir vienu 
krautuvė.

5258 So. Union Avė.

’ Lietuvos Soc.-Dem. Rėmimo Fon
do skyriaus susirinkimas įvyks ket
verge, vns. 18 d.. 8 v. v., Naujienų 
naire. Visi naFinį praftomi dalyvau- - 
tk nes yra svarbių reikalų.

‘ » -Valdyba.'

REIKALINGA MERGINA prie 
mų darbo. Gera alga, valgis ir 
ras kambarys. Maža šeimyna.

Atsišaukit tuojaus: 
' A. BUCIIAS
216 VVoodside Road, Hiverside, 

Phone Riversi.de 1951-J
............................................ .1 i1 . "1

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
VYRŲ

III.

PARDAVIMUI pigiai dėl mirties 
saliunas ir namas, su geromis įp
laukomis. Krob, 4726’ So. Lo'Omis 
Street.

----- ,—r----------- ,— ---------- -— ----  
KOTELIAI—ROOMING HOUSES
Aš tufiu keletą hotelių ir room- 

ing houses dėl pardavimo, visokio 
didumo, ‘geriausiose\vietose, tikras 
bargenaa, casli arba išmokdjimais.

Mr. Dver,
\ 1466 E. 67th St.

Tel. M.id\vay 6388

SOUTH , SIDE 
BIZNIO PRAPERTĖ 

<3 augštu, akmeniniu frontu krautuvė 
ir flatai, moderniškas frontas, 1545 
W. 63 St., netoli Ashland Avė. Kaina 
$60,000, išmokėjimais. Pirkėjai gali 
naudotis tuojau krautuvėmis. Savi
ninkas Tel. Prospect 0986.

PARDAVIMUI ka.opinis biznio lo
tas, skersai kelio nuo Fordo naujos 
dirbtuves. Savininkas atvažiavo iš

pet. 
veikalų: 
bus” ir 
vesti”.

• MeKinley

Keist. I’aš. Kl. • repeticija ro, 22 
“Uošvė į namu$, tylos ne-, 
“Vienas iš musų turi apsi- 

įvyks šiandie,' vasario 17, 
Purk Didžiojoj svet., 7 

susirinkit*iro-i nlrmn val- Vak«Hlet Visi. lošėjai Stl n gi pumą laiku. —Kliubo raštininkas.

REIKIA inteligentiško jauno vy- 
-35 metu dalies laikui arba 
__  „j,..__ „mini kuris kal- 

vakarai.4 mm 6 >30 iki 8.
F. .1. JANI)A 

706 \V. Roosevelt 11d.
ttrd ii., Rpom 308

vakarais. Pa 
ba lietuviška 
kite

ROOMING HOUSE 
12 KAMBARIU,

Parko, įplaukų 250. gerns 
ir angliškai. Atsišau- $1(100 įmokėti, išmokėjimais, 

jei pirksite tuojaus.
I MR. DYER,

• 1466 E. 67th St. 
Tel. Midvvay 6387

notoli Garfield 
Ivsas, 
Pigiai

Floridos ant keleto dienų, parduos už 
gerinusi pasiūlymą. Naujienos, 1783 
So, Halsted St. Bt>x 675.

, Mr-     « ■ i. ■-» ...r..— . ■» —*  .......................— ■ -

5 kambarių stucco bungafovz, 50 
pėdų, kampinis, pusė bloko nuo 
karų linijos, netoli puBliškos ir pa
rapijinės mokyklos, aržuolo trimia- 
gai, fijrnas šildomas, $6500, įmo
kėti $1500. Rašykit dėl smulkmenų. 
Naujienos, >1739 S. Halsted St. Box 
673.

|CXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXX^

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

LEVESKLT SCHOOL 
Preparatory and Commercial

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

i I

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Riversi.de

