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Bimba-kaltas dėl kur 12,000 ateivių busią šie 
met deportuota

Lenkai negaus vietos T
Sąjungos taryboj

Senatas atsisako kištis nosį 
Chicagos ištvarkos purvyną

V ASI IINGTONAS, Kovo 1.

General is imigracijos komi- 
sionierius Hali pranešė, kad 
vyriausybe jau turinti sutai-

• sius planų šiais metais depor
tuoti iš Jungtinių Valstijų ne 
mažiau kaip 12 tūkstančių sve-

jtimšalių. Jie bus išsiųsti atgal 
į tuos kraštus, iš kurių jie at-

• vykę.

Bimba - kalias dėl karšty- Lenkija negaus vietos 
sąjungos taryboj

Deportuoti busią “baltųjų 
vergių“ pirkliautojai, vagys 
kurie buvo nuteisti vieniems ir 
daugiau metų kalėti, o taipjru 

I toki asmeųs, kurie nuo atvyki
mo Amerikon' naudojos la da-

mo prieš valdžia
Lietuvių komunistų agitatorius Anglija 
. betgi išteisintas skunde dėl ■ 

piktžodžiavimo
kurių 
riant

priešinga priimti 
kitų valstybę,

vien Vokietijų

Komisionierius 
portuoti taipjau 

ir bet*buvo atvykę tik 
išski-pu’’ ^et pasiliko ilg<

planuoja dė
tu ristus, kurie 
trumpam vizi- 

esnį laika.

Iš 
suži- 

Bimba, vienas Į nota, kad Didžiosios Britanijos
i išsprendus savo 

kuris čia buvo pašauktas' nusistatymą dėl nuolatinių vie- 
kurstymo griauti tų skaičiaus Tautų Sąjungos

ir j taryboj padauginimo. Ji nusi
stačius priešintis davimui nuo-

HROCKTON, Mass., kovo 2. LONDONAS, kovo 2.
— Lietuvių komunistų agitato- gerai infoi nuiotų ratelių 
liūs, Antanas P:~--------—i.„.i u..u
brooklyniškės laisvės redakto- valdžia jaū 
rių, 1 
tieson dėl kurstymo griauti tų skaičiaus 
Jungtinių Valstijų valdžia 
dei piktžodžiavimo prieš Die
vą, savo byla Plymoutho kaun- latinės vietos Lenkijai, Ispani- 
tės distiikto teisme ir laimėjo jai ar bet kuriai kitai valstybei, 

išskiriant vien Vokietiją.
Klausimas dėl tarybos pra- 

s varstyti

Jungi. Valstijos stoja 
Tautų tribunulau

Valstybės departamentas pra
nešė tai Tautų Sąjungos se- 
Ifretariatui ir 48 valstybėms

: Įn

ir pralaimėjo.
Teisėjas King, kurs pirminin

kavo bylai, šiandie pripažino plėtimo paliekama 
Bimbą kalti)- dėl kurstymo prieš kada nois vėliau, 
valdžią, bet nekaltą dėl piktžo
džiavimo.

Del kurstymo prieš valdžią, 
teisėjas paaky i ė Rimbai baus-1 
mę pasimokėti 100 dolerių.' 
Einant valstijos įstatymais, 
maksimom bausmė už tokį nu
sikaltimą yra 1,(MM) dolerių pa-; 
baudos ir treji metai kalėjimo.Į

Bimba žada 
buvo paleistas, 
lerių kaucijos.

Senatas atsisako valyti 
Chicagos “tvartų”

Įsivyravęs banditizmas ir grai- 
tas Stok jardų Mieste ne fe- 
deralis esąs dalykas

apeliuoti, ir jis 
sudėjus 500 do-

Dar du jauni sovietuos 
poetai nusižudė

MAS4KVA, kovo 2. du
jauni Rusijds futuristų poetai 
nusižudė Grigory Chvostu- 
nov ir Ivau Rakov. Chvostu- 
nov atėmė sau gyvybę vasario 
26 dieną, pasikardamas, o Ra- 
kov nusišovė šiandie.

Jų dviejų draugas, jaunas 
poetas Sergiei Jesenin, kaip ži
nia, nusižudė Leningrade pra
eito gruodžio mėnesio pabaigoj.

Sako, kad Jeseninui nusižu- 
džius, Chvostunov, kurs buvo 
22 metų, ir Rakov, 24 metų, 
nusitarę ir gi pasidaryti galą, 
pareikšdami, kad gyvenime jie 
nieko gera nematą, kaip tik 
skausmus ir nusivylimus.

Geriau kalėjime, ne 
kaip Amerikos imi-

• grantu sulaikymo 
stoty

LIVERPULIS, Anglija, kovo 
2. — šiandie Anglijon sugrįžo 
viena mergaitė. Selina Chip- 
pendale, kuri buvo iškeliavus1 į 
Jungtines Valstijas, bet, dt- 

Į plaukus i Bostoną, Jungtinių 
Valstijų imigracijos vyriausy
bė ja sulaikė, tardė, kvotė ir 
pagaliau nutarė deportuoti, 
nusprendę, kad ji esanti “doriš
kai sugedus“, štai 'ką ta mer
gaitė sugrįžus pasakoja:

“Per ištisus septynis mėne
sius Amerikos imigracijos val
dininkai laikė mane uždarę 
kaip kalinę. Dienomis reikėjo 
kęsti visokį šiurkštumai, nak
tinis jri kankino mane nrrlionai 
vabalų. Maistas, kokį man 
duodavo, netiktų nė kiaulėms, 
o guolis; su dviem gūniom, Lėt 
be priegalvio, darytų gėdos ir 
kalėjimui.”
SENATORIAUS SŪNŪS NU

SIŽUDĖ

FREEPORT, III., kovo 2. 
šį rytą nusišovė Joseph Meyers, 
valstijos senatoriaus Meyerso 
devyniolikos metų sudus. Prieš 
mėnesi jis susirgo nervų liga ir 
buvo priveistas paliautilmoks- 
lą Illinois universitete.

Ispany karalius Alfonsas 
skrisiu per Atlantiką

kovo IX
Madrido praneša, kad Ispani
jos karulius Alfonsas planuojąs 
padaryti Pietų Amerikai vizitą 
aeroplanu. Jo aeroplano pilotu 
busiąs komanaorius Franko, 
kurs «nesenai padarė aeroplanu 
kelionę iš Ispanijos į Buenos 
Aires.

Su karalium keliausianti kar
tu karalienė Viktorija, prem
jeras Primo de Rivera ir kiti 
Ispanijos didikai. Visa kara
liaus flotilė susidčsianti iš de
šimt aeroplanų.

Geležinkeliu kompani
ja atsisako padidinti 
algą darbininkams

BALTIMORE, Md., kovo 2. 
— Baltimore and Ohio geležin
kelio valdyba šiandie paskelbė, 
kad kompanija atsisakanti pa
didinti algas, kaip kad to rei
kalauja traukinių tarnautojų, 
konduktorių ir mašinistų unija.

Darbo sekretorius 
Davis manąs 

rezignuoti

WAS1IINGTONAS, kovo 1.
Girdėt, kad darbo sekreto

rius Davis planuojąs rezig
nuoti iš kabineto, kadangi no
rįs ateinančiais rinkimais “ru- 
nyti” kaipo republikonų kan
didatas į Pennsylvanijos guber- 
natfA ivHS- i

§ seke žmogžudžius
; PANEVĖŽYS. Spalių mė
nesio 11 d. 1924 m. Subačiaus 
valsčiuje Panevėžio apskr. buvo 
rastas prie geležinkelio lavonas 
nužudytos nežinomos moteriš
kės, kurios mirtis dar iki šiol 
nebuvo išaiškinta.

Štai sausio mėn. 22 d. š. m. 
Panevėžio kriminalei policijai 
pavyko žmogžudystę išaiškinti 
ir surasti kaltininkus, kuriais 
pasirodė: Dimitriju.s ir Jero- 
fėjus Pąntelėjevai, kurie sėdi 
kalėjime ir už kitą Žmogžudys
tę nuteisti mirties bausme, ir 
Lavrėntijus Kitčenko, kuris pa
bėgo ir slepiasi Rusijoj. Tie 
patys plėšikai balandžio mėn. 
18 d. 1925 m. Rokiškio mieste
ly nužudė Petrą Geltoną, kurio 
lavoną pakišo po ledo upėje 
Kvietku-Nemunėlis. v

[Pacific and Atlantic Photo]

A!be:d.*na Frcnli iš Kc.nnas City, Mo.. prkipažino policijai, 
ji planavusi nužudyti savo vyrų, kad paskui apsivesti su

\VASHINGT()NAS, kovo 2. 
— Valstybės departamentas 
pranešė Tautų Sąjungos sekre- 
tariatui, kad Jungtinės Valsti
jos, einant senato nutarimu, 
prisidedančios prie Tarptauti
nio tribunolo su tam tikiomis 

t > 

rezervacijomis.
Toks pat pranešimas buvo 

pasiųstas taipjau keturiasde
šimt astuonioms kitoms valsty
bėms. • , .

Kartu su pranešimais buvo 
pasiųstos kopijos senato pada
rytų rezervacijų, 
Jungtini* Valstijos 
stoti Tribunolan.

Vokietija šluos laukan 
7J88 įstatymu

Palengvinimas karo veto 
ranams tapti piliečiais

Respublikai tvarkyti neapsako
mos gausybės įstatymų ne
reikia, sako ndniHterb:

BERI.INAS, kovo. 2.

Svetimšaliai, tarnavę Jungtinių 
Valstijų kariuomenėj, nepri
valo daryt aplikacijų

WASHINGTOkAS, kovo 1. 
— Kongreso atstovų Lutas pri
ėmė Liliu, kuriuo palengvinama 
svetimšaliams, per didįjį karą 
tarnavusiems Jungtinių Valsti
jų kariuomenėj ar laivyne, pa
tapti Jungt. Valstijų piliečiais.

Einant bilium, kurs buvo 
kompesmano Bacon įneštas, 
svetimšaliai karo veteianai, 
garbingai paleisti iš Jungt. 
Valstijų ^armijos ar laivyno, no
rėdami gauti pilietybės popie- 

|i'as, turi nueiti į artimiausį na
tūralizacijos komisariatą ir 

iš kariuomenės 
Nern’kia

kuriomis kietijos vidaus reikalų ministe- 
sutinka ■ rjs |)r> Kuelz paskelbė, kad iš 

viso daugiau kaip 10 tukstan-
\V AS m N G TONAS, kovo 2. 

— Jungtinių Valstijų senato 
komisija imigracijos reikalams 
šiandie kaip vienu balsu atnie-

• Govern
ment asociacijos peticiją, kad 
kongresas padarytų tardymą 
įsivyravusio Chicagoj banditiz- 

imo ir valdininkų grafto.
Savo peticijoj Better/Govern- 

ment asociacija tiesiai kaltino, 
kad valstybės prokuroro ofisas 
ginąs kriminalistus, patsai pro- 
kuroras ir kiti aukšti valdiniu- 
kai dalyvaują jų puotoše, poli
cija gi daranti biznį 
butlegeriaiš.

1 Senato komisija, 
tyčia atvažiavusių iš

I Better Government asociacijos 
atstovų, senatoriaus 
(dem., Utah)

I “Važiuokit 
kit Chicagos 
jos žmonėms, kad j ii 
YP namus išsivalytų,

Ispanija siūlo savo dezer-«chicagiškfe B<>uer
Keturi maži vaikai žuvo

namu gaisre

tirams išsipirkti
kovoMADRIDAS, Ispanija, 

2. Ispanų valdžios laikraštis j 
EI Noticero Del Lunes siūlo' 
užsieny gyvenantiems Ispanijos 
armijos dezertirams, kurie nori 
grįžti į tėvynę, bet bijo aštrios 
bausmės už pasišalinimą iš ar
mijos, išsipirkti.

Sumokėjus tam tikrą pinigų 
suma jiems busianti bausmė i' 
dovanota ir grąžintos piliečio 
teisės. Kutie gi tokios sumos 
negali sumokėti vienu kartu, 
galį mokėti dalimis, o kai visa 
sumokėsią, jiems busiąs pasiųs
tas pasportas sugrįžti į Ispani
ją.’ <

išvien su

išklausius 
Chicagos

Kingo 
lupomis atsakė: 

namo ir pasaky- 
ir Illinois valsti- 
kad jie patys sa- 

_____ _  i 0 ne pra- 
.... šytų, kad federalė valdžia jiems Du Chicagos aviatoriai tatai padarvtų. ,Jie patys kaiti.

Susižeidė kad,savo Chicagoj ir Illinois
BOWLING GREEN, Ky., ko- valstijoj neturi 'padorios vai- 

(tŽlOS*

riai, Kiser
Du Chicagos aviato- 

ir .March, skaudžiai! 
užsigavo, jų aeroplanui nukri
tus žemėn. Jie skrido namo iš 
Floridos.

Greitasis susisiekimas 
tarp ParyžiausMr Vla

divostoko atstei- 
giamas

Pa. ko
mio Idian 

nuo čia,

CONNELLSVH LE 
v o 2. — Nptoli 
Head, dešimt mylių 
gaisras sunaikino gyventojo Ir-
vin Snydero namus. Ugnelei ki
lus, tėvų nebuvo namie, jie 
buvo išvykę į miestelį,' palikę 
namie ketinius savo mažus 
vaikučius, kuriu vyriausias 
tik penktus metus ėjo. Visi 
turi jie žuvo liepsnose.

dar

Numirėlis turi savo ka
pe telefoną ir elek- > 

tros žiburį
TERRE IIAUTE, Ind., kovo 

2. — Vakar čia buvo palaido
tas turtingas “stock brokeris” 
Martin A. Sheets. Dar gyvas 
būdamas jis pasistatydino sau 
kapą, mauzoliejų, kuriame jis 
įsitaisę telefonų ir elektros ži
burį. Prieš mirdamas Sheets 
pasakė, kad jeigu jis miręs pa
busiąs, jis telefonu pranešiąs 
gyviems, kas dedas “aname” 
pasauly.

NUSIPIRKT 
TIKĖTUS

Naujienų Koncerto ti- 
kietai jau gatavi. Krėslai 
numeriuoti. Kas pirmiau 
nusipirks tikietą, tas 
gaus geresnį krėslų. Ti- 
kietų kainos nuo $1.10 
ir augščiau. Galite juos 
gauti Naujienų Ofise, 
1739 So. Halsted St. ir 

Naujienų Skyriuje, 3210 
S. Halsted St. Nusipir
kt tikietus DABAR!

PARYŽIUS, kovo 2. Ofi
cialiai skelbiama, kad greitasis 
Sibiro gelžkeliu susisiekimas 
tarp Paryžiaus ir Vladivostoko, 
kurs didžiajam kai ui kilus 
1914 metais buvo nutrauktas, 
neužilgio bus vėl atsteigtas.

Pakorė vaiką už pavogi
mą vištos

MASKVA, kovo 2. Zinov- 
jevsko kaime, Ukrainoj, vals
tiečių govėda sugavo aštuonio
likos metų berniuką, 
vištą, ir jį pakorė.

Suėmė graiką, kaltina 
mą dėl pavogimo 35 

milionu drachmų
FIUME, Italija, kovo 2. — 

Graikų vyriausybei prašant, 
čia tapo suimtas graikas Spiri- 
dione Skiadas, iš Kortu, kurį 
kaltina, kad jis pasisavinęs 
Graikų žemes Ūkio Banko
milionus drachmų (497,000 do
lerių) pinigų.

Suimtasis Skiadas betgi 
kos, kad tai esanti netiesa 
kad jis esąs tik Graikų diktato-

pavogusį|riaus Pangaloso persekiojimų 
auka.

35

sa- 
ir

čių įstatymui ir ediktų skai
čiaus, 7,488 įstatymai busią pa
naikinti. Ministeris sako, kad 
kraštui valdyti pilnai pakanką 
likusių daugiau kaip 2,000 įsta
tymų.

Iki šiol Vokietijos juristai 
buvo priversti raustis penkias
dešimt astuoniuose įstatymų* 
tomuose. Tai pasak I)-ro K“-t,lral,zacil(ls 
elzo, esą tik tiko, energijos, n- d ( savo 
mokesmų mokėtojų pinigų eik-. paleidinl0 popieriu3. 
vo,ltnas’ • *” daryt jokios aplikacijos ir mo-

Dr. Kuelz be to žada įvesti keti paprasto už tai mokesnio, 
naujus teismus respublikos' Atstovų buto priimtas blius 
tvaikai apsaugoti ir pradėti at- pasiųsta senatui, 
vilą kovą su daugybe valdinin
kų, kurie slaptai remia seną 
monarchistinę valdžios formą' 
ir sanotažuoti respublikos įsta
tymus.

Gaisras nušlavė beveik 
visą miesteli

LOS ANGELES, CaJ„ kovo 1. 
— Nesenai atvykęs čia iš Chi
cagos Elmer Copenhaver buvo 
įsitaisęs savo garaže munšaino 
varyklą. Praeitą naktį, jam 6c- 

‘sitriusiant prie savo įtaiso, va
rykla ekspliodavo ir ’Copenha- 
verą^taip apdegino, kad neužil
gio jis mirė.

o NEVVPORT, Ark., kovo 
Siautęs čia vakar gaisras be- 

Žemės drebėjimas Que- i veik visą miestelį sunaikino, 
nušluodamas apie 300 n r dau
giau namų ir verslo bei pramo
nės įstaigų. Daug žmonių li
ko visai be pastogės. Ugnies 
padaryti nuostoliai siekia per

bece, Kanadoje
MONTREAL, Que., kovo 2.

— Vakar, apie aštuntą valandą 
vakaro, Quebec miestas buvo 
penkis kartus žemės drėbė,įi-11,500,000 dolerių. Keletas žmo- 
mo supurtytas, žalos regis ne
padaryta, bet žmonės buvo iš
gąsdinti.

nių taipjau buvo sužeista. Nu
degusių įstaigų ir namų lieka
nas daboja milicija, saugoda
ma juos nuo plėšikų ir vagišių.

T elegraf uokit 
Pinigus Lietuvon

S-0. R RSL
Norėjo sudeginti savo 
dukterį Dievo garbei

Clncaįįai ir apjelinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šalčiau; stipro
kas, didžiumoj žiemių vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 13° F.

Šiandie Baide teka 
džiasi 5:41 valandų.

I e
6:23, lei-

HVNTINGTON, Ind., kovo 
2. Gyvenas netoli Hunting- 
tono Joe Randall norėjo paau
koti Dievui savo mažų, dešim
ties metų dukterį. Sukūręs ug
nį, jis pagavo dukrikę ir ėmė ja 
deginti. Tik motinai ėmus 
šaukti subėgo kaimynai ir aukų 
išplėšė iš pamišusio tėvo nagų. 
Mergaitė betgi buvo taip apde
ginta, kad vargiai begu išliks 
gyva, 'levas paimta į pamišė
lių namus.

Per Naujienas Jus galite nusiųsti pini
gus Lietuvos žmonėms telegramų į 4-5 die
nas primokėdami tiktai 50 centų daugiau 
už siuntinį, negu mokate siųsdami paštu. 
Kani laukti mėnesį, kad į keletą dienų gali 
nusiųsti telegrafuojant per Naujienas.

Siųsdami dovanas ar pagelbą gimi
nėms, skolindami kam pinigus ant vekselių; 
pasidėdami j bile Lietuvos banką ant nuo
šimčių, pirkdami nuosavybę — visados 
kreipkitės į Naujienas.

Naujienų patarnavimu gali naudotis 
kiekvienas, kaip vietos gyventojas, taip ir 
iš tolimesnių miestų.

NAUJIENOS
Chicago, UI.
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mininke ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

LietuvG Seimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei-

——— 1 ""     I ■■■■■ I —^—11 I II |!

Kas Dedas Lietuvoj
Brostvy Pakinktai

RODYKLft No. 21

Virinio Receptas .. džiuvusį
Makaronai, spaghetti ir kiaušini- raižys.

niai noodeliai yra trys maistai ku- nj, arba 
riuos kiekviena šeimininkė privalėtų . 
naudoti rengiant valgius. Tie mais
tai suteikia stiprumą ir vikrumą ir• 
1 
ima vietą daugelio mėnesių valgių 
kadangi jų maistingumo vert? yra 
tokia pat, o jie daug pigiau apsieina. 
Sekantis Yeceptas kuriame kiaušini- 
niai noodeliai (egg noodles) naudoja
ma yra skanus ir lengvai virškina
mas. Pamatysit kad šis į 
turi gražų ir skanų skonį ir galima 
douti su šutintais vaisiais.

/ 

NOODLE PUDINGAS
2 puodukai pieno 
1 pusKvortė noodles 
4 kiaušiniai 
’4 puoduko tarpytų taukų 
1 lemonas 
% puoduko cukraus 

puoduko baltintų ir kapotų 
almondų

U šaukštuko druskos,
Sudėk noodelius į verdantį sūdytą 

vandenį ir virink penkias i..l. 
Nukošk pęr skylėtą blešini indą, 
plak kiaušinius pilnai ir įamišyk j 
noodelius. Ištaukuok pudingo skau- 
radą, sudėk eilę noodelių, ap barstjk 
cukrum, almondais, tarkuota lemono 
žievė ir tarpytais taukais. Paskui _ . - . ,
dėk antrą eilę noodelių ir daryk kaip shanipoo aliejum ir į 
pirma, iki viskas sudėta. Dadėk pie- odų per dešimt miliutų, 
ną ir druską, ir kepk vidutiniškam pe- 1 dok nestiprų muilą ir išplauk plaukus 
čiuje vaalnda. Duok karštą su pie- -*-*-**1** 
nu ar Smetona.

Virtuvės Reikaluose
Kuomet kepsnis biskj perkepa, su

dėk jį peršutinimui.
Nuėmimui musių popierio kuris 

prilipo prie stalo, pati ink jį su ter- 
putinu ar kerosimi ir jis lengvai nu
silups.

Fankfurti būna skanesni jeigu 
perpiaujami ir apkepinami ir .duoda- 
dami su daržovėmis.

Darant salotų uždarą sudaryk sau
sus dalykus pirm dedant šlapius.

Greitam išdžiovinimui salotų lapų 
sudėk BjuJos į retą audimą (cheese 
eloth) -tr'suk smarkiai ratu ore.

Valant agato indus negramdyk už-

maistą ant šonų nes tas su- 
Pamerk tik į karštą vande- 

jei reikia užvirink vandenį.
Naminiai Pasi gelbėjimą i 

^uva^^nlu' marmuro kuris pasida- 
tuo pat laiku budavoja kaną. Jie už- purvinas ir taukuotas daiyk taip: 

H J - • • • Ištarpink unciją sodos U puskvortės
vandenio ir dėk baltimo iki pasida
rys košelė. Trink drūčiai ant mar
muro ir leisk nudžiūt. Numazgok su 
tyru vandeniu.

Nuvalymui baltų plėtmų nuo balto
pudingas Palivuoto stalo, naudok šmotą skaru- 
r D-ilim-t 6U kerosinu, alkoholiu ar linų

ulicjum.
Išvalymui abitų audimų 

geltonovo ilgai stovėdami, 
juos muilo putose ir paskui 

i saulėje, tas atgrąžins jų baltumą. 
I Indų šluostymo abrusus reikia iš
mazgoti nors sykį į dieną karštame 
vandenyje su muilu ir pažiauti lau
ke. Juos reikia virinti nors sykį 
vaitoję geram išvalymui.

Grožės Patarimai
Jeigu plaukai pradeda, džiūti ir 

šiupti, ir neturi naturaJio aliejaus

kurie pa- 
išmazgok 
išdžiovink

sa-

at- 
_ D’ 

minutas. esti dėl karščio. Galvą reikia tepti 
Su-! šiltu alyvų aliejum syki ar du savai- 

tije trinant ir paskui iškaršinant ge
rai naudojant gerą šeeptj. šepetys 
turi turėt pusėtinai storus šerius. 
Metaliniai šepečiai negeri nes jie ga
li užgauti odą. Ištrink galvą geųp 

ir įtrink į galvos
. Po to nau-

naudojant avndeni ka.4 sykis šaltes
ni, pagaliaus visai Saitą.

Ypatiška Sveikata
Reikalinga užlaikyti akis švariai ir 

geram stovyj kaip ir kitas kūno da
lis. Naturalis šlapumas akyse yra 
viskas ko reikalinga jų užlaikymui. 
Vienok jeigu esat nuolat lauke ir pa- 
juntat kad antakiai ima perščt, nuo 
vėjo ird ulkių. turit mazgoti akis sy
kį j dieną. Geriausia yra soliucija 
Boric Acido sudaromo sekančiai, iš 
Boric Acid paudeiio ir puskvortės ty
ro virinto avndens. Keletą lašų to 
skystimo reikia įlaSint j akies kam
putį. Lai jis^perbėga paskui į kitą 
akies kamputį. Patirsit kad tas bū
das pataisys ir palengvins akims.

.Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:

Mes rekomenduojam Borden’s Eva
porated Pieną nes jis yra patogiau
sias, tyras ir ekonomiškiausias iš vi
sų pieno ofrmų. Virimui i r. kepimui 
jis yra lygus skoniu geriausiam Švie
žiam pienu'. Del kavos jis neturi 
sau lygaus. Prašykit savo grosei-

ninko douti Borden’s Evaporated Pie
no kada kitu sykiu nueisit pirktis 
sau groseriškų reikmenų.

Valgykit Kellogg’s All-Bran regu
liaria'. tiara n tuoj m a, kad prašalins 
užkietėjimą arba jūsų groserninkas 
gražins atgal pinigus.

f= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
Geriau leisk kūdikiui verkti, neffu pripildyti ji su nurkoti&kais nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausint} paeinantį nuo netvarkoj esančit) vidurių.
Dar geriau—duokite jatn truputį

BAMEIXO
tyriausio, saldaua-skonio, tikro vidurių palmosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacijų, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.

Jūsų aptiekorius parduoda Banibino—35c. už bonkij, 
arba pasiųskite tiesiui į laboratorijų.

F, AD. R1CHTER & CO.
Y.

Duosime Jums
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždarytų kaili
Parduodame dabar juos numažintomis kaino- h 

■ mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

Pirkite sau karą dabar, kad paskiau nereikėtų n 
laukti tris mėnesius iki dastatymo.

Kainos atpigintos nuo $20 iki $35

BRESKA
■ 2501 So. Kedzie Avė. Tel. Lawndale 4113 E

12th STREET
Tol. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

egzortų apsivalytų nuo gatvių 
dumblo, pravestų kanalizacijas, 
Iramvtijus ir iš požeminių skur
džių bakužių išeitų į erdves
nius ir sveikesnius butus, j lo
vą -gultųsi pailsėti vietoj Šiau
dų kulio žemej voliotis, ir kad 
butų, šilčiau speiguose be ap- 

redaktoriai nebūtų buvę sodin-, kamšomų langų. Jeigu taip bū
ti kalėjiman, baudomis apdėti. 
Klerikalų magijos kočėlas vi
siems vienodai rėžia skersai nu
garos. Kai kas parklumpa su
siriesdamas, Kristaus įpėdinių 
kumščiuojamas. Net dideli: pasitinkant, duotų jiems ranką 
žmonės, advokatai, mokytojai ir kartu ginkluoti šluotomis eį- 
ir profesoriai užčiaupia sau tu dumblynų semti, kad ant 
Durpę, kad reikia tikrąjį žod| 
tarti, ką užtarti, arba teisių 
įstatymais numatomų, dalį krai
čiu išreikalauti. Kas dirba ko
kį nors darbą, tuoj įmaunamas 
brostvų pakinkluosna, kad vi
sos vežės nuo klebonijos eitų. 
Net spekuliantai ir biznieriai 
su pinigų maišiukais rakinami

Priparodyk Pati Sau
KAUNAS, 

sų laiką 
dinti 
žiumi 
opozicijos

Šiandie 
galima

mų- 
pava- 

spaudos naikinimo am- 
Nėra, rodos, nū vieno 

laikraščio, kad jo

tų iš pusės kunigų, dėčiau di
džiausią auką jų mišolon, kad 
vieloj keikti iš ambonos “Eč- 
dieviuf”, laukti jų pražuvimo 
be tvano, vien savo kumštim,

Mes tikriname, jog nėra kito pro
dukto pasaulyje kuris gali susily- 
gint su Borden’s Evaporated Pie
nu visiems naminiams kepimo ir 
virimo tikslams.

gas, tau apyvartos mokesniai 
nepanešami. O parašysi spau
doj?.'... Bet'juk taip dabar 
negalima: cenzūra, spaudos įs
tatymai, kaip devyni vanagai 
ant vieno žvirblio užtūpę pe
ša, o pluksnas leidžia nuo bokš
to vėjams. Išbrauktą cenzū
ros straipsnį reikia užpildyti 
kitu, kad akis nukreipti nuo 
savo darbų.

Visuomeninėj musą' tvarkoj 
skaldoma išrinktieji ir prakeik
tieji nuo vieni kilų ir užpiudo- 
ma, kaip ant hugenotų, Baltra
miejaus
jog tiek suk’ulturcjus nėra ma
dos peilius nešiotis dantyse įsi
kandus, o vis. taij) slaptai, neži
nomai, nematomai. Viską 
naujinę Kristuje, įsigėrę 
stybines, broliai ratelninkai 
ro pirmyn sukdami ratus,
kasi girnos lupomis pučiamos, 
o volais sijojami ir nužemina
mi “priešai“. Laikraščiuose lei
džiama rašyti tuščias raides nuo 
A iki Z. Bet jeigu taip užsino- doleiio krašte, Ii e Utis vės kraš- 
rėtum iš jų sudėti žodį “kimi- t- ----  -
gas“ ir dar jeigu pridėsi “vai- jimo kitų 
džioje” — užsitrauksi visas 
dailiai apskustas galvas ir ke
beriokšt į sunkiųjų darbų cipę.

tų dumblynų semti, 
naujo paviršiaus paleisti skait- 
lingesnę nupraustų veislę, ne
kiršinamą. Taip mažiau sapne, 
taip, sako, eeų ten, kur tikyba 

Į turi tiek reikšmės visuomenes 
sujudime, kiek man iš palto iš
trukęs guzikas. Nejaugi Abra
omai leido savo įgaliotinius 
kunigosna, kad jie atskyrė nuo 
bendrų valstybės ėdžių “bedie
vių” dalį lygiai mokančių mo
kesnius kumščiuotų ir kabintų 
kartuvėsna.

Visiems 
daugiau 
s k rūbus, 
bet taip

Nera pinigų, čia gal nekaltin
ti nieko, bet dešinė žino ką da
ro kairė, ir štai jų laikraščius 
konfiskuoja, bankrutina kad 
žlugtų, kiek patarnavusius val
dininkus atstumia, 
aišku, kad Amerikoj 
išleidžia pinigų stalyti 
negu mes turim litų,
pat aišku, kad daug turtinges
nis kraštus neduoda ne cento 
šventikams, l’žtai skurdi pro- 

naktį, tik viena bėda,, vincija, skursta be kyšių valdi
ninkai, darbininkas neturi kur 
uždirbti, nes pinigai kursuoja 
tik biznierių bankininkų ir dva
siškių kišenėse, iš kur retas 
litas Šiais sunkiais laikais iš
skrenda. Taip yra kryžių ir uba
gų krašte. Bažnyčių bokštai ir 
išpinti kalėjimo langai virkdo 
ir jaudina driskių minias. , Jų 
pečiais reikia visa panešti.' 
Daug kas skundžiasi gimęs ne

at-

va-

te. Mes be rožančiaus bambė- 
•gsrybių nesupran

tam savo krašte mur..uliuoda-i 
mies dublynese, krimsdamies 
neapykantoj “artimą mylinčių“.! 
Apversk raguolį ir kitą jo pu
sę apdengs. —Tindi-R.

redaktoriai, kiekvienas 
dalį barzdoto amžiaus 
už tai, kad negarlkno 
ir nesinešioju rožan-

Dar pridės, kad garbi- 
tik sutonuoli ir jiems 
laižomos už “krikščio- 

darbus” artimo meilė]

likai galės nustatyti taisyklę, 
kad 1925 m. paskutiniais pir
mo teisėto Seimo metais, buvę 
žmonės 
gyvenęs 
kalėjime 
kunigo
čiaus eidamas šalia žiaurių da
vatkų, 
narna 
rankos 
niūkus
muilinant virvę ant kaklo nei
nantiems bažnyčion, uždarant 
jų plačias žiaunes, o jų knislę 
tik į grumtus įkišant. Tiek to 
ką rašys isterikai, bet dabar 
kultūros futurum laike rašyti 
negali, jei bent kur ant .skie
dryno ir užrašus kišant užpeč- 
kėn. O paskui visa tai paaiš
kina .ir teisina tuo, kad 4aip 
daroma visur pasauly, nuo Tel
šių, Raseinių, Ežerėlių ir ki
tur, c jei šiam “pasauly” ne
patinka, yra Varniuose atski-

centracijos lageris, čia nuolat 
lanko Voldemaras, Ilerbačiaus- 
kas ir kili. Juokdariai sako, 
jog ten atskirų, universitetų įs
teigs iš profesorių.

Kad apmuilinti akis, musų 
scenas dar tobemina senovės 
didvyriai, įsikandę peilius dan
tyse, laksto, pakampiais. () dar 
daug tokių dramą ar tragedi
jų rašomu ir rašys, l'k butų 
didelė naujiena, jeigu parodytų 
skurdžių, plutą graužiantį, skęs
tantį. Nuo tvoros baslio iki 
aukščiausių jausmų murzina
ma savo delnu ir valoma savo 
mazgote. Kad nors teatras kiek 
daugiau duotų idealo, tokio, 
kaip eina civilizuotuose 
kraštuose. (Daržinėse užsidarę 
brostvininkai rodo savo šposus.

Reikia ir Vilniaus, ir Su- ■ 
valkų, ir Gardino, gal perma- 
žai priskirta ir Mažosios Lietu
vos, bet visiems šiems reikia ir 
laisvės, kad laisvai be kunigo,

Mcu turime receptų kliubą, kurio nariu 
skaičius siekia virš 100,000 moterų. Tos 
100,000 moterų nuolatos daro naujus 
receptus su Borden’s Evaporated Pienu, 
Jos rašo mums ir sako, kad nėrš. geres
nio pieno produkto jų virimui ir kepi
mui kaip Borden’s Evaporated Vienas.

. M ; I' ’ ‘ v .
Dabar persitikrink pati. Nusipirk dėžę 
Borden’s Evaporated Pieno pas savo 
groserninką šiandien ir išbandyk kurį 
nors savo mėgiamų receptų su juo. Mes 
esam tikri, kad jūsų padarytas valgis 
turės viriai kitokį skonį negu turėjo ka
da pirmiau.

ATMINKIT

Borden’s Evaporated Pienas yra dusyk 
riebesnis negu paprastas pienas. Jus 
turit naudot pusę vandens ir pusę 
Borden’s Evaporated Pieno jeigu noiit 
naudoti jį kaip paprastą pienų. Jeigu 
turit savo receptą kuris reikalauja Sme
tonos, naudokit įtiek Borden’s Evaporat
ed Pieno kiek reikalauja Smetonos.

100,000 moterų nuolatos prisiunčia 
mums naujus receptus su Borden’s 
Evaporated Pienu. Jeigu jus norit ži
noti kaip pasidaryt tuos įvairius recep
tus su Borden’s, išpildykit kuponą pa- 
žymėdamos kokių receptų jums reikia, 
ir prisiųskit mums.

Borden’s da
romas dviejų 
dydžfti — auk

štas (16 unci
jų) ir mižan 
(6 uncijų).

UNSWCETtNEO

VAPCRATED

MILK
y<IWt»T«<O

EVAPORATED 
M ILK

* . L g 
KUPONAS

ntonn Mėsa Ppdingai
Saldainiai Koielės 8oaai
Žuvis Pajai Sriubos

Vardas ,.................................... -r................................

Adresas ................................ ■■■'■ v Lithuanian
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THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING, NEW YORK

M............ — -------
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SKAITYTOJAU!
' ŠALIN PLIKUMAS!

Vyrai ir moterys: jums nereikia 
būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo budus taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė.,^2 fl.

ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS

ir importuojame 
armonikas, visos

IŠdirbinėjame 
visokios rųšies 
armonikos yra pirmos rūšies, 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.
JUliL-UM I ‘BBJ__I 1MM n 1 i *gi ______

•

IS SENĮJ AUTOMOBILI 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisomo kas tik prio au- 

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

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Waliace St. 
Telefonas Michigiln 0312

PAREIKALAUK S AU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
, kurių jus visados pageidaujate.

Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
.Kataloge jus rasite buduszkaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Vardas

Adresas

StateMiestas
Išpildyt ir siųsk Naujienoms

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

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.
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Atsargiai prliiurimi nagai, 
sveika veido iiiiura ar nau- 
įausios mados aprtdalai ne
bus patitnyti, jeigu plaukai 

* bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra- 
sumų. Naudokite

• kas vakaras per deiimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo ją. RuHles 
pardvr>da jūsų vaistininkas 
po u‘c bonką arba ?5c 
tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER A CO 
Berry A South Sth Sts.

Brooklyn. N. Y.

KORESPONDENCIJOS
Neleiskite

^Pleiska
noms 
Sugadinti
Jūsų 
Gražumą

Battimore, Md.
Komp. Miko Petrausko darbuo

tė. —• L. A. A. Kliubo .Cho- 
ras.

Susilaukus nuims komp. M. 
.Petrausko savo kolionijoj, da
bar užeina nepaprasti laikai — 
dainos bei muzikos atlaidai.

'Pieša, kad ir anksčiaus gerb. 
Petrauskas • apsistodavo pas 
mus, bet tai tik trumpesniam 
laikui. Ir nors tuomet klausy
davomės ir gėrėdavomės jo dai
nomis, vienok arčiaus jo nepa
žinome. Nežinojome to jo dide
lio malonumo, atviraširdi Ilgu
mo ir taip didelio pasišventimo 
dėl dailės ir meno. Mes tik ži
nojome, kad jis yra daug veikęs 
ir daug parašęs muzikos veika
lų, ii- patiekęs musų liaudžiai 
mylimiausiu dainų meliodi- ♦ b t
jų. Mes žinojom, kad jis yra 
pirmasis lietuvių operos kūrė-

Komp. M. Petrauskas atidarė 
muzikos studiją po antrašu 28 
S. Stricker St, Kas norite mo
kytis dainų, tai dabar yra gera 
proga visiems.

—Liutkų Kazys.

ATSIŠAUKIMAS Į AMERIKOS 
LIETUVIUS

Lietuvos Sveikatos ir Blaivybės 
Draugija “Sveikata”

Dar 1925 metais Vilniuje 
buvo įsteigta Lietuvių Blaivy
bes Draugija 
rioje spietėsi
visuomenė, kuriom 
tuomet Kataliku

pramoninir.kų bu pirklių plati
namus, kurios klaidina visuo
menę. Mes-gi norėdami jas at
remti, visuomet trūksta mums 
žinių apie tikrą dalykų stovį 
Amerikoje. Beto trūksta šiuo 
tarpu ir reikalingų lėšų. Visame 
tame, broliai amerikiečiai, pri
taria musų darbui galėtų daug 
padėti, 'lodei mes norėdami 
turėti su Amerikiečiais arti
miausių ryšių, kad 'l amstus mus 
laiks nuo laiko painformuosite 
apie Amerikos prohibicijos pa
sekmes, ir aplamai Amerikos

Tikimos, kad 
šaukimą supras 
riečiai, 'Lietuvių 
Amerikoje nariai 
lėtojo i, gydytojai ir

.^į musų atsi- 
broliai sanda- 
Susivienijimo 

, tėvynės my- 
bendrai

musų išeivija. Su- 
tikshis ir rems mu-

vę esama 
įstatus.

Visais

skyrius, 
Amerikos tvarka jos

Blvd. 3138 
VVoitldevicz- 
BANIS

karui veikimas

prašome 
antrašu:

Alėja 18,

ryšiai musų supta- 
kad broliai ameri-

kreiptis | mus šių
Kaimas, Laisvės 

“Sveikatos” 1 )raugi jai.
Susipažinimui siunčiame

“Sveikatos” jslatns.
# —D-ja “Sveikata”.

Kaunas, I-II-2G m.

AKUšERKA
ingai pa- 

mote- 
prie gim- 
patarimal 
moterims

tarnauja 
rims

mo,
dykai 
r merginoms.

3113 South 
Ilalsted St.

prus musų 
sų darbų.

Geriausi 
tiniu butų, 
kiečiai įsikurtų prie esamųjų
organizacijų panašiais tikslais 
sveikatos ir blaivybei sekci
jas, arba tiesiog įsteigtų Lietu
vos Sveikatos ir Blaivybės D-ja

Dr. P. P. ŠIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

Pagydo ’PENE- 
SAIDES, “Gal- 
Stones” (ak mė
lis tulžyje).
)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

>)-Be skausmo.
3)-Be išgąsčio.
I)-Be jokio pa

vojaus ligonio 
sveikatai.

GYDO pasekmingai širdies, vidu- 
iiu, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilp
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja N APRAPATi JOS mokslo 
bedą.
Profesij..r’.:li patarnavimą teikia 
savo ofise

1652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

Ofi. as atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare

Gydytoją Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

Y('SZKIEWICZ, 
i). C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūraliu (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1107 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 diena, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

k , ..... ■ I ... . ! ' /

Matai Kas Dedasi?

jas, pirmasis Amerikos lietuvių 
budintojas dailėje, šitiek maž
daug mes žinojom apie nnuui g. 
komp. Miką Petrauską.

Bet dabar, kuomet jis yra 
su mumis, kuomet mes jį ar
čiaus pažįstam, tai dabar žino
me, kad jis yra neapkainuoja- 
mas lietuviams žmogus. Tiesa 
šiais laikais mes turime dainių 
ir muzikų, bet tokį darbuotoją, 
kaip g. Petrauskas mes tik jį 
vieną teturime.

♦

Dabartiniu laiku Mikas Pet
rauskas veda L. A. A. Kliubc 
C.hoią. Nors minėtas choras gy
vavo ir pirmiaus, bet neturint 
chorvedžio, jis buvo ( apleistai 
ir apiręs. Dabar gi jis vėl su
sitvarkė, kuomet g. Petraus
kas stojo prie darbo. Vos tik 
porą repeticijų liko atlaikyta, o 
jau pasirodė didelė permaina. 
Jaunimas ir suaugusieji žmo
nės gyvai yra susiinteresavę 
dainomis ir stoja prie choro 
dainuoti. Skamba tautos dai
nos, skamba liaudies sielų me- 
liodijos, puikiai ir maloniai!

Neužilgo įvyks istoriškas 
nuotykis Baltimorės lietuvių 
istorijoje: LAA. Kliubas vado
vaujant g. Petrauskui, stato 
scenoje “Birutę'’ dvidešimt me
tų sukaktuvėms paminėti nuo 
to laiko, kai pirmoji lietuvių 
operetė —- “Birute” Miko Pet- 
lansko buvo parašyta. O koki 
puiki ir graži ta, taip sakant, 
musų tautos aušrinė žvaigždė 
“Birutė”! Muzika, dainos —tai 
tiesiai žavėja. Dvidešimt metų 
atgal, kai p. Petrauskas rašė 
tą ojieretę, be abejo, jis buvo 
dar jaunas kompozitorius, pa
čiuose ideališkuose metuose. Ir 
matyt, kad istorinis aprašymas 
“Birutės” grožės ir kaimiškos 
tyrybės iššaukė musų kompozi
torių parašyti tokią gražią pir
mą lietuvišką operetę. Dabar 
da chorui mažai susidainavus 
(tik po pirmų j t; repeticijų), 
bet dainos jau vilioja daininin-

“Sveikata”, ku- 
pažangioji 

nebepriėmė 
Blaivybės 
didžiu Jum 
ta|R) su- 

I metų pa
baigoje, šioji organizacija pa
žangesniųjų llietuvoa veikėjų, 
nepriklausomoj Lietuvoj buvo 
atnaujinta ir pradėjo dabą ko
voje prieš alkoholizmų. Darbas 
pasirodė sunkus, ypač lodei, 
kad dabartinė valdžia atsisa- 

ą” remti. Beto Ka- 
; Blaivybės Dr. ak- 
va’džia subsiduoja, 
jai vienai visą sei- 
suhsidijų blaivybės 

kuri savotiškai ve- 
blaivybės smukles 

sudarė visuo- 
opiniją 'apie blai- 
Pati inteligenti- 

silpnai nusivokia 
klausimuose. Bei Liet, 
os ii Blaivybė D-ja 
ta” nebodama šių kliu- 

•tų iki šiam laikui idėjiniai 
•>asišvenlusi dirba savo darbą 
ir dabar jau turi nemaža sky
rių visoj Lietuvoj.

Beplečiant savo darbo ribas, 
iname prie lo, kad skyrų tink

las jungtų visą Lietuvą ir 
musų išeivius Amerikoje .

Turint ryšių su pažangiai
siais Amerikos Lietuviais, dar
bas daug pasekmingesnis bu
tu. Mat Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse įvesta prohibicija. 
Žinii.s apie Amerikos prohibi? 
riją ateina Lietuvon visuomet 
iškraipytos ir dažnai alkoholio

pat kiek galėdami medžiginiai 
paremtumete.

Mes teiksime iš savo pusės 
Jums nuolatinių žinių, kas de
dasi Jūsų tėvynėje ir kaip ko
vojama su alkoholiu, narkoti
nių. apkrečiamomis ligomis ir 
šiaip iš liaudies higienos švie
timo sritv.

eigų turi pūs
les slogą arba 
skausmingą nu
sišlapini mą mė
gink

SANTAI.
MIDY

Parduodama vi
sose vaistiny- 
čiose. Greitai 
palengvina 
skausmą.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIEKE
<AKUšERKA

3101 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi 
rijos 
ilgai 
vusi

KREIVOS
AKYS 

IŠTAISOMOS

Lietuviai Advokatai
I ’ v*

akuše- 
kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

i liu:<>n-

lalikiškosios 
rija, kurią 
atiduodama 
mo skirtą 
reikalams, ! 
da kovą per 
su alkoholiu, 
menėje blogą

ja taip pat 
šiuose

l/l Ofr

3241
7

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miežio Ofizaz
127 N. Dearborn ^St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyoerimo F i et a
3323 South Halsted St.

Td. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvorgą. 
Nedaliomis nuo 9 iki ,M

K. JURGELIONIS
A 1) V O K A T A S 

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. 

\'ukarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedeliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

Ab- 
Pas-

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas ('anai 2552

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
• Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 3395

Advokatas
S. La S.tlle SI., Room 2001
Rąndolph 1031—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 00G2 
—9 v. v. apart Panedėlio ir 

PėtnyČios.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1530 
Telephone Rąndolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9601)

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr Si.
Ruimas 1420; Tel. Dearhorn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojiine 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So, Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9., Ncd. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

bučiuose, 
ningai 
nauja, ’ 
se ligose 
gimdymą, laiko 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuo.se rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gplbą.

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

patar- 
visokio- 

prieš

kampas 31 gat.

SERNER
Lietuvis akinis specialistas

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

Nedelioj 9 iki 12 ryto

Akiniai $5 ir augftčiau

DR. HERZMANv*

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luhos 

t h eago, Illinois

Moteriškų, Vyriškų ir 
Va’kų ligų. 

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Tel. Republic 81*5

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. . Chicago, 111.

A. 1/ Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenvvood 5107 

rz i j i nuo 9 ikt I I Vai. ryte; 
V alandos | nuo g vaĮ vakare

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 ik! 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

l 3110. Naktį
j Drexel 0950
’ Boulevard 4136

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

........

Telefonai:

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
1631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tol. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
G iki 8 vai. vak. Nedeliomis 

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo
nuo

Ofiso'Tel. BoUevard 9693 
Rezidencijos tel. I)rexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Ilalsted St., Chicago 
arti 31 st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iŠ Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

!:us ir visi su noru griebusi mo
kytis. Kuomet viskas bus iš
mokta, ir kuomet choras ir visi 
artistai mėgėjai uždainuos tas 
puikias dainas Lietuvių Svetai
nėj. tai tuomet brolužiai bus ko 
pasiklausyti ir kuo pasidžiaug
ti.’

Davar da geistina, kad* kuo 
daugiaus* jaunimo prisidėtų 
prie atlikimo šio taip svarbaus 
darbo. Yra leistina kaip kliu
bo nariams, taip ir pašaliniams 
asmenims prisidėti prie darbo. 
Tad visi į talką!

l'ž pastatymą “Birutės” sce
noje garbė priklauso LAA. 
Kliubui. Jaunimas galės pil
niausia pasidžiaugti, pateikda
mas garbės vainiką pačiam 
“Birutės” kūrėjui ir pastaty
mo vadui.

Choro repeticijos įvyksta se- 
redos vakare, kaip 8-tą vai. 
Kliubo Salėje. Visi ir visos tu
rit prie to prisidėti kuo vei
kiausia, nes toliaus jau bus 
pervėlu ir negalima, nes moki- 
nimosi darbas žengia pirmyn. 
Tad paskesniems nebus galima 
pavyti.

No; 2647. v Jaunai panelei 
suknelė. Gera butų iš margo 
batisto arba kitos nesunkios materi
jos.

Sukirptos mieros nuo 6 pki 14 me
tų, 8 metų mergaitei reikia 1 ’/j yai- 
do 40 colių materijos.

Norint gauti vienų ar daugiau viii 
nurodytų pavyzdžių, praSome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago^ III.

graži 
šilko,

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia Jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No..........—
Mieros ..................   per krutinę

(Vardas ir pavanie)

(Adresas)

(Miestas Ir valst.)

A. L. THOMAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
abstraktai, morgičiai.

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

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8G33 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
v »Iškirpk ši kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir no daugiau per rųėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.................................................  Atkirp Čia ......... ........................................

nniiiHniniiiinniir.

Dr. Lawrence P. Slakis =
DENTISTAS į

4454 So. Western Avė. *
M VALANDOS: 2
n nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare h xXxxxxxxxxx±oxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930.“ Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Data: Kovas 3, 1926

Pi

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Rr.A.R. BLUMENTHAL

Optametrist
TeJ. Boulevard 6487
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Spėriaiistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

DR. F. A. DULAK 
Specialistai Gydyme 

Akiu, Ausų, Nosies ir Gerkite 
Ofisas: 1053 M.laaukee* Arenu* 

komp. Noble St. Tel. Armituge 0R64 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki V vak.

Nedalioj 10 iki 12 dien«.
Rezidencija: 2950 Logan Blvu.

Tel. Ilelmont C217. 
_____________ ___  .... . .■>

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licfnsed
710 Wcst 18th St., Chicago, III.

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewrfterf.

kitosiuo.se


NAUJIENOS, Chicago, lū. Trečiadienis, Kovas 3, 1926

NAUJIENOS
l'he Lithuanian Daily \*ws 

Publidhed Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily News Fub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Koosevelt 8500

Subscription Kates: 
$8.0U per year in Canada. 
$7*00 per year outside o f Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. • 

3c. per copy.
Entcrcd as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Chicagoje — paštu:
Metams ................... ..............  $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................ ..................... 4.00
Trims mėnesiams ... ..................  2.5G
kHicin mėnesiams . ................. 1.51
Vienam menesiui ... .................. .75

hieugojv per nešioto j us:
Viena kopija ................... 3<
Savaitei .............. . .................  18<
Menesiui 75^

uveinytose Valstijose ne Chicagoje
paštu:

Metams ................... .............> $7.00
Pusei metą ..... ........ ................> 8.50
Trims mėnesiams ... .............  1.75
Dviem mėnesiam .... .................  1.25
Vienam mėnesiui ... ...................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų .......  4.00
Trims minėsimus ....................  2.0L
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

Meksika šiandie nori apginti savo žmonių reikalus 
nuo įvairių išnaudotojų, kurie tenai, atvykę iš Jungtinių 
Valstijų ir kitų šalių, turėjo progos įsigalėti, viešpatau- 
ant kruvinamjam Diaz’ui ir panašiems despotams. Jeigu 

šios šalies piniguočiai ėjo į Meksiką pelnų ieškoti, tai jie 
nalys tegu savim ir rūpinasi. Kas galvoj Jungtinių Val
stijų valdžiai/ kad tie pelnagaudos šiandie yra nepagei
daujami Meksikos žmonėms, ir kam jai reikia kišti į tai 
SaVO DOS; ?

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Koosevelt 8500.—

TEISĖJO NUOSPRENDIS

(laisvamaniui! Klerikalams gi, 
'kurio buvo prisidėję - prie to 
skundimo, net teisėjas užtepė 
per nosį, pareikšdamas, kad 
Bimba turėjo teisę liesti reli
gijos klausimą, jeigu jisai no
rėjo parūdyti Lietuvos klerika-

SANTYKIAI TARP WASHINGTONO IR 
MEKSIKOS BLOGĖJA.

DIPLOMATINIŲ RYŠIŲ NUTRŪKIMO PAVOJUS.

MEKSIKOS “NUSIDĖJIMAS”, KAD JI SILPNA.

KONFISKUOJANTYS {STATYMAI” MEKSIKOJE.

O KAIP SU PROHIBICIJOS ĮSTATYMU?

Santykiai tarp Jungtinių Valstijų ir Meksikos darosi 
tolyn vis blogesni. Laukiama, kad Washingtonas neuž- 
ilgio nutrauksiąs diplomatinius ryšius su Meksika. Val
stybės sekretorius Kellogg, kaip girdėt, rašąs paskutinę 
notą Meksikos valdžiai. Jeigu toje notoje išdėstytieji 
Jungtinių Valstijų reikalavimai nebusią išpildyti, tai 
Washingtonas atšauksiąs duotąjį Meksikos valdžiai pri
pažinimą.

Šito tarpe dviejų Amerikos valdžių nesusipratimo 
priežastis yra tam tikri biznio interesai. Jungtinės Val
stijos kaitina Meksiką, kad ji išleidusi įstatymus, kurie 
skriaudžia šio krašto piliečius, įdėjusius savo kapitalą j 
aliejaus biznį Meksikoje. Kokia ta skriauda, iš.Washing- 
tono pranešimų neaišku. Juose sakoma tiktai tiek, kad 
minėtieji įstatymai esą “konfiskuojančio pabudžio”, t. y. 
neigią senųjų aliejaus biznio savininkų teises.

Jeigu, girdi, Meksika butų įvedusi suvaržymus tiktai 
busimiems užsienio investoriams, t. y. tiems, kurie norės 
įdėti savo kapitalus tame kraštu, po įstatymo išleidimo, tai 
Jungtinių Valstijų valdžia prieš tai nieko neturėtų. Bet 
pastaroji negalinti sutikti, kad Meksika taikytų naujus 
įstatymus tiems Amerikos biznieriams, kurie tenai turėjo 
biznius pirm išleisiant šiuos įstatymus.

Teisejas C. Garroll King, prieš 
kurį buvo tardoma komunistų 
agitatoriaus Antano Bimbos by
la, Brocktone, Mas.s-, vakar pa
tarė nuosprendį. Kaltinimų dll 
“piktžodžiavimo prieš Dievą” 
„ei sėjas pripažino neįrodytu, 
bet jisai rado Bimbą kaltu dėl 
“kurstymo prieš valdžių“.

Nuteistamjam uždėta $100.00 
pabauda, l ai yra, galima sakyt, 
mažiausia bausmė, kokią teisė
jas galėjo paskirti, m s įstaty
mas. kuriuo buvo remiamas 
kaltinimas dėl “kurstymo prieš 
valdžią“, numato bausmę iki 

1,000 pinigais ir 3 metų kalė
jimo.

Kaltinomojo advokatai te- 
čiaus mėgina ir prieš tą nuo
sprendį duųti apeliaciją aukš
tesniam teismui.

Ar jų apeliacija turės pasi
sekimo, ar ne, bet jau ir da
bartinis teismo nuosprertdis 
reiškia laimėjimą greičiaus jų 
klientui, negu skundėjams. Iš
rodo, kad teisėjas lyg nenorė
damas nuteisė kaltinamąjį. lia
na įdomus yra nuosprendžio 
pamatavimas. Išteisindamas
Bimbą dėl “piktžodžiavimo prieš 
Dievą”, teisėjas tarp ko kita 
pareiškė:

Z Daugumui musų yra aiš
ku, kad nebuvo jokios pras
mės jam (kaltinamajam)

linčs valdžios veidmainingumą.
Skundėjai klydo, manydami, 

kad Lietuvos klerikalizmas ras 
užtarimą Amerikos teisme!

Prie to dar reikia pridurti 
tuos materialius nuostolius, ku
rie jiems pasidarė: sugaištas 
nuo darbo laikas ir įvairios iš
laidos.

Ar ne aišku dabar, kad ši
tokiais budais kovoti su savo 
politiniais priešais neapsimoka?

f ■mm ii n ... .................. . .... . ■■ , , ■■■ ii ir

Skaitytojų Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] 
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Kurie Lietuvystei Dir
bo, Tiems ir Valdyt .

Ją Tinka
Šiandie Lietuvą valdo ne jos 

tikrieji tėvynainiai — sūnus, 
kurie dėl lietuvystės idėjos dir
bo, o daugiausia tie, kurie jos 
prakaitu mito. Jie pasivadinę 
krikščionimis-demok ratais, ka
talikų kunigų vadovaujami, su
daro Lietuvos valdžią, lėčiau tei 
sybės žvilgsniu jiems ne valdyt, 
o tik sekt tinka, kaip visą laiką 
iki Lietuvos nepriklausomybės 
sekė, nepaisant didžiumos. Be

dėti tuos žodžius (kad jisai ja, Lietuvos kademuos, kuriems 
netiki i Dievą) į protestą kunigai vadovauja, dora taip

šie kaitinimai Meksikai rodo, kad Jungtines Valsti- 
' jos veda ginčą ne tiek su dabartine Meksikos administra
cija, kiek su visa Meksikos respublika.

Įstatymai, kuriais VVashingtonas yra nepatenkintas, 
yra išleisti Meksikos kongreso, kuri išrinko visi Meksikos 
piliečiai. Washingtonas, vadinasi, nepripažįsta Meksi
kos kongresui teises leisti tokius įstatymus, kokių nori to 

krašto žmonės. Jisai reikalauja, kad tasai kongresas va- 
dovautųsi ne savo krašto piliečių norais, bet Jungtinių 
Valstijų valdžios įsakymais.

Bet juk Meksika yra nepriklausoma valstybe, o ne 
Jungtinių Valstijų provincija! Ką pasakytų šios šalies 
kongresas, jeigu iš Londono arba iš kur kitur butų pa
mėginta diktuoti jam, kokius jisai turi leisti Įstatymus?

prieš Lietuvos valdžią, bet retai užtinkama, kaip plunks- 
tur-but tatai buvo pasek- nuota varlė.
mė to lakto, kad, kaip liu-| Lietuvos kunigams nė, caro 
dininkai tvirtina, Lietuvos laikais nebuvo juodos duonoj,— 

valdžia yra klerikalinė. j jiems lietuvystės idėja tiek ru-
“F- iBmha dalinai natūra- bėjo, kiek Čigonui “spaviednis”. 

liai palietė religinę tos vai- Turėdami pelningiausį amatą ir 
džios pusę, norėdamas pa- šiltas vietas jie ne tik su poąi- 
rodyti, kas ji yra. Jisai tik- ško plauko piliečiais bičiuliavo- 
rai buvo uolus šitame klausi- si, bet galimai vengė lietuviš-
me. Jisai mėgino parodyti kos kalbos. Retoj klebonijoj ga
tos valdžios veidmainingumą Įėjai išgirst kunigą ne tik su 
*V •'1 el«iasi prieAir»g-ai kunigais, o ii- į tarnų <joi tas

religijai.“ į lenkiškai suprato) lietuviškai

Del antro kaltinimo, “kursty- šnekant.
mo prieš valdžią”, teisėjas pri-| Draugas savo “Pastcbele- 
?ažino, kad Bimba savo kalbo- se savo vieinuosius mokina.

girdi, “Socialistai su masonais 
(Šliupas and Co.) norį Lietuvą

ju laikėsi įstatymo ribose, tik 
jisai iš tų ribų iškrypo, atsa-

Aiškus dalykas, kad ir Jungtinių Valstijų valdžia ne
drįstų kištis į vidujinius reikalus Anglijos, Francijos arba 
kitos kurios stiprios valstybės. Ji kiša kumčią po nosis 
Meksikai tiktai dėl to, kad pastaroji yra silpna ir lengvai 
pasiekiama.

Tokios politikos įstatymų leidime, kokios ji reikalau
ja iš Meksikos valdžios ir kongreso, ji pati nesilaiko net 
sulig savo piliečių. Visi žinote Volstead’o įstatymą, drau
džiantį svaiginamųjų gėrimų gaminimą ir pardavinėjimą 
Kuomet tas įstatymas buvo leidžiamas ,ar buvo nustaty
ta, kad jisai nebus taikomas seniemsiems bravorams, vyno 
krautuvėms ir galiūnams? Ar buvo pasakyta, kad tiktai 
nauji bravorai, kurie bus įsteigti po prohibicijos įvedimo, 
negalės virinti alų “su kiku” ir degtinę ir kad tiktai nauji 
saliunai bus priversti pardavinėti “near beer”, “grape 
juice” ir kitokius minkštus gorimus?

Ne. Prohibicijos įstatymas uždraudė svaiginamųjų 
gėrimų bizni visiems, neatsižvelgiant į tai, ar kas buvo 
išbuvęs tame biznyje penkias dešimtis metų, ar dar tiktai 
rengėsi į jį eiti! Milžiniški bravorai ir didelius pinigus 
kainavusieji šimtų tūkstančių saliunų įtaisymai neteko, 
dėl to įstaymo, žymios dalies savo vertės. Šimtai milionų 
dolerių, įdėtų į alaus ir degtinės biznį, tapo tarytum į balą 
išmesti. Bet visgi tai yra krašto įstatymas, ir už jo per
žengimą teismai baudžia žmones piniginėmis pabaudomis 
ir kalėjimu!

kaltinamajam

rsiėmimo“:

Jeigu Jungtinių Valstijų piliečiams ir jų atstovams 
kongrese valia leisti tokius “konfiskuojančius įstatymus”, 
tai kodėl nevalia jų leisti-Meksikos kongresui? Kame čia 
logika, kame teisingumas?

kinčdamas į oponentų klausi
nius. Pasak teisėjo, klausytojų 
tarpe buvo žmonių, kuriems rū
pėjo “pagauti“ Bimbą. Jie ty
čia uždavinėjo jam lokius klau
simus, j kuriuos atsakinėdamas, 
jisai pilniaus paaiškino savo 
nuomones ir peržengė įstaty
mą.

Imdamas tatai dėmesin, teisė
jas ir paskyrė 
nedidelę bausmę.

Dabar, po šito “pė 
teisme, L-rocktoniečiai galės pa
galvot ir pasvarstyt, kokių re
zultatų pasiekė viena ir antra 
pusė. Komunistai mprakišo 
nieko, nes jie prisikolektavo 
aukų kelis kaltus daugiau, ne
gu jiems pasidarė lėšų teisme; 
ir jie dar tolinus kolektuos, kol 
byla nebus išspręsta apeliaci
jos teisme (tuo tikslu ir apie-
liuojama). Tiesa, moraliu at
žvilgiu ejie neką tepelnė. Bim
bos byla visai nebuvo panaši į 
garsiąją mokytojo Scopes by
lą, kadangi Bimba stengėsi ne 
apginti teisme savo kalbas, dėl 
kurių jisai buvo patrauktas at
sakomybėn, bet liktai išsisukti 
nuo bausmės.

valdyti. Lietuva katalikiška ša
lis, tad katalikams ir valdyt 
tinka.’’ Gal ir taip; tik tokie 
pasakotojai turėtų neužmiršti, 
kad toji katalikiškoji “dovana” 
Romos papų laimintų jėzavitų 
Lietuvai varu priversta; kardu 
ir ugnim vertė lietuvius krikš
tytis.

Katalikybė Lietuvoj vos keli 
šimtai metų, kai antmesta, o 

| be jos Lietuva daug šimtų me
tų gyveno. Krikščionybė prisi
dėjo prie Lietuvos nuopulio. 
Kardu ir ugnim sunaikinus lie
tuvių gamtinę tikybą, žuvo 
.visos savitos liekanos.

Lietuvos tikriems tėvynai
niams iškovojus Lietuvai sa
vistovybę krikščionybės “gera
dariai“ peršasi į valdininkus.

| Tačiaus tikrumoj tokiems 
apaštalams ne Lietuvoj vieta, o 
tik Romoj ar Paliokijoj.

D-ras J. šliupas, kurs kuni-
gams kaulu gerklėj stovi, at
sveria daugumą Lietuvos kuni
gų ir vyskupų su jų kryžiais, 
mišolais ir kitokiais šventais 
kromeiiais. Tas Lietuvos tėvy
nainis visą savo gyvenimą dir
bo ir triusėsi ne sau, bet lietu-

Vienok jeigu komunistų “spy- vystės idėjai. .
kurio“ moralis laimėjimas yra Jei praeity apnyko Lietuvą 
menkas, tai jo skundėjai gavo katalikybės maras, kuris lietu- 
skaudų moralj smūgį. Stačiai vius sufanatizavo, supjudė bro- 
sunku net suprasti, kaip jiems lį prieš brolį, tai pramatančių 
galėjo ateiti į galvą skųsti Bim- tėvynainių šiandie šventa pa
kų dėl jo kalhoš prieš religiją, reiga stot tėvynes sargybom
kuomet dauguma jų yra patys Ikad bent likusią dalį sveiką iš-

laikius. Lietuvos, klerui vis-! 
tiek, ar Lietuvos valstybė sa
vistovi ar po Paliokija, by tik 
ji katalikiška, ir bile jos žemiš
kas rojus užtikrintas.

Jei Lietuvos kiurus (kuni
gai) nesivaikytų paskui “svieto 
marnastis”, o bent šiek-tiek 
patys prisilaikytų kiliems skel
biamos dorovės buk teisin
gas ir mylėk savo artimą tai 
pamatytų ir savo “viernie- 
siems“ pasakytų, kad kataliky
bė Lietuvai neatnešė naudos.

šiandie, kada per pasišventu
sių tėvynainių pastangas Lie
tuvai iškovota nepriklausomy
bė, išlenda visi juodvarniai, 
bandydami pasirodyt karve
liais.

Pasirodykit juodojo klero le
pus ponaičiai savo gerais dar
bais caro laikais? Kur tada 
lindejot? Kur toji jūsų lietu
vystės idėja? Tada jus buvot 
sau geri, na, ir savotiškam 
dievui (mamonui). Betas iš jū
sų savo motinus kalbą su pa
mėgimu vartojot, nors lenkiš
kai nevisai liaunai liežuvį ap- 
versdami, bet bandėt. Lietuvių 
kalba jums buvo perprasta. 
Lietuvos duonutė jums buvo 
minkštesnė, negu bile kurioj 
kitoj katalikiškoj šaly. Būda
mi piniguoti ir šiek-tiek pamo
kyti, nesirupinot lietuvyste, 
nė jos įdarbės kėlimu; jums 
buvo gerai kaip yra.

Tie patys Romos dvasios len
kiško plauko juodvarniai šian
die bando karveliais burkuoti: 
girdi, mes ir Dievui ir tėvynei 
galime patarnaut. Tokia “są
junga“ kaikuiiems puikiai 
skamba.

Gudrus kunigų bandymas.
Bet tie, kurie Lietuvai dirbo, 

tiems teisingai priklauso Lietu
vą valdyt, kurie kovojo ir dir
bo lietuvystės idėjai. Kada Lie
tuvos nepriklausomybės atbal
sio nebuvo girdėt, tie, be abe
jo, mokės savo numylėtai sa
liai tinkamai patarnaut.

—A. Rūkas.

Laiškas iš Lietuvos
(Trečias laiškas)

Liaudis susipranta
i

•Lietuvos liaudis pradėjo su
prasti, kad tik per mokslą ji 
gali įžengti į kultūringų tautų 
eiles. Dabar jau pradedama 
užmiršti tie laikai, kada mo
kytu žmogum galėjo būti tik 
kuni gas. 11* i« tikro, pirmiau 

ūkininkai savo sūnus leisdavo 
tik į kunigus. O. jeigu kuris sū
nūs pasipriešindavo tėvų va-, 
liai ir pasirinkdavo sau kitą 
specialybę, tai tėvai atsisaky
davo jį šelpti, ir jis, vargda
mas sunkų vargą, dažniausia 
mirdavo džiovos pargiraužtas.

Bet gyvenimas vietoje ne
rimsta: jis veržiasi į priekį, ati
dengdamas prieš mus akis vis 
naujus horizontus. Tas pats 
gyvenimas įkalė į musų liau
dies galvą supratimą, kad, no
rint kultūrėti, reikalingi yra į- 
vairųs specialistai, ne vien ku
nigai. Ir ji užgrudo savo vai
kais mokyklas, gimnazijas, se
minarijas, rtniversitetus... Tė
vas šypsodamasis kinko ark
lius ir veža savo sūnų i piokyk- 
lą, o motina nesigailėdama 
duoda jam pragyvenimui sūrių, 
sviesto, lašinių... Ir sūnus va
žiuoja. Važiuoja ir džiaugiasi 
savo levų geraširdi n gurnu. “Na, 
aš jums atsilyginsiu, baigęs 
mokslus”—masto jis paslapčio
mis. Bet, labai gaila, ktfd ne 
visi išpildo savo priždaus. Dau
guma iš jų virsta “ponais“ ii 
gėdinasi net susitikti su savo 
tėvais, ir tik mažuma jų atsi
mena savo tėvus. Tai yra la
bai blogas reiškinys, bet, gali
ma tikėtis, kad jis ilgainiui 
išnyks, m s gyvenimas juos pa
mokys, kad inteligentui žmo
gui privalo rūpėti ne vien šilta 
lova, bet ir žmonių gerove. Jie 
supras, kad tos liaudies dėka 
jie tapo mokytais žmonomis, ir 
užtat atsimokūjimui už jos 
nuopelnus, jie grįš į ten, iš, 
kur yra kilę ir pašvęs ten sa
vo jėgas. ,, .

Pradžios mokyklos
Pradžios mokyklos Lietuvoje I 

žymiai veisiasi. Auga, kaip gry I 
bai po lietaus. Toms mokyk | 
loms, žinoma, reikalingi mo Į 
kytojai-speeialislai. Bet tierm I 
.specialistams rengti yra mo 
kytojų seminarijos, apie kuria; I 
teks” pakalbėti vėliau.

Visas vargas tarne, kad kai Į 
niuose nėra tinkamų mokykla I 
hutų, ir vaikai priverkti, varg 
ti susikimšo kur nors ūkininke | 
tvankioje gryčioje. O be geri I 
butų ir bo tinkamų mokykla I 
priemonių, aišku, mokslas spar 
čiai plėtotis negali.

Čia yra didelis musų va’stv I 
bes apsileidimas. Kartais iš I 
leidžiama dideles sumos pinigi Į 
ir ne visai būtiniems reikalams I 
o mokyklos pamirštamos, nor: I 
jose gludi tautos ateitis ir ge 
rovė. O kad pradines mokyk 
los turi didelę reikšmę tauto: I 
tobulinimosi srytyje, apie tai 
neverta nū kalbėti. Tai gal 
supusti kiekvienas, kurio akvi 
nėra užmerktos prieš bet kok 
progresą.

Kitas didelis mokyklai mi 
' misas tai mokytoji) parinki 
mas. Iš mokyklų grūdami kai 
resnių pažiūrų mokytojai, o ji 
vietose sodinami toki, kurie tu 
ri genialų sugebėjimą prisitai 
kinti prie dabartinės valdžiot 
norų, nors kartais pedagogijo; 
^rytyje yra didžiausi asilai. ( 
tas žudo mokyklą, kuri privah | 
būti liešališka. Pradžios mo 
kyklos vaikučiams dar yra per 
anksti maišytis politikos suku 
riuose, ir įtraukimas jų į tuo: 
sūkurius yra begėdiškas dar 
bas, galintis duoti labai bloga* 
paseknuj;. Mokyklose |priva 
lėtų užimti pirmąją vietą ger 
pedagogai, ne geri' politikai 
O dabar yra atvirkščiai.

Gražu žiūrėti, kada mokyk 
tose sėdi apdriskę kaimo vai 
kučiai ir išpūtę akutes domia 
klaususi mokytojo pamokų 
Taip, rodos, ir matai, kaip iš 
jų akių tryška ateinačio gyve
nimo šviesa.

Lietuva jau žengia prie to 
kad netrukus turės kiekviena 
me kaime po mokyklą. Argi ik 
kulturėjimo pažymys ? Dar taip 
rodos, nesenai vaikučius mokė 
atsisėdusi prie ratelio iš mal
daknygių motina, o jau dabar 
kas metas išleidžiama iš mo
kytojų seminarijų tam tinka
mų pedagogų! Ne daug laiko 
praėjo, bet toli nužengta.

—Sparnuotas Ara«.

\dolfar šmukštulib
KOVOSIU...

(Dr. V. Kvictkeliui)

Kol gyslose kaistantį kraują 
Jaučiu begyvendamas dar 
Aš laiminu valandą naują 
Ką gimsta, praeina dabar: 
Štai phuikia per mė.iną dangų 
Kaip vėlės šildų debesiai 
Ir primena laiką |ą bęangų, 
Kai zvaiku bėgiojau liuesai. 
Ant žydinčių mano veidelių 
Ir dvelkiančių laime jauna, 
Be antspaudo-žymūs vargelių 
Juos dengė lipšni šypsena, 
šiandieną gyvenimo srovių
Išrauktas į sritį neb’tą, 
Stichijos sukruštas aš stoviu 
Su priepuolių, vargo našta. 
Vienok nckolioju likimo 
Kovosiu ryto ir toliau, 
Uolumas juk viršų tik ima 
Ir veda prie tikslo greičiau!

Mąskva, 23-5-25 m.

ančių. Texafl valstyb'j rasta 
112,417 baltų nemokintų žmo
nių ir Carolinoj 69,768.

Kalbėdamas apie nemokintų 
ladėjimą, autorius sako “Ne- 
.inojinias veda prie nepaisymo 
statymų, nepaisymo asmeniš
kos ir viešos sveikatos taisyk
lų, neužtikėjimo, ir nedemokra- 
iškos nuožiūros.”

Gegužės mėn., 1925 m. Fe- 
leralis Apšvietimo komitetas 
pasiuntė daugelį klausimų apie 
iradinį apšvietimą anglų kal
yje, ir apit* pilietystę, kiek- 
denos valstybes apšvietimo di
rektoriui. Sulig sugražintų at- 
;akymų rokuojama, kad 336,000 
lilnamečių studentų gauna pra- 
linį mokslą šios šalies mokyk- 
ose.

Apie amerikonizcaiją, p. Her- 
’ihy sako—“labai daug svetim
taučių vedėjų nemėgta žodį 
‘amerikonizaciją“. Tas gal yra 
iel nekuriu amerikiečių išsita
rimų, tie tiki, kad imigrantai 
turi prisilaikyti prie nekuriu 
nustatytų taisyklių. Amerikai 
nevertėtų užmiršti puikias kon
tribucijas, kurias imigrantai 
atnešė netik industrialiniam, 
bet agrikulturiniams gyveni
mui. * [FILIS].

KUOMET krupas
UŽEINA NAKTĮ 

___________________________________________ j

Apšvietimas svetimtau- 
čiM ir vietiniy nemo- 

kytŲ gyventoji]
Vidaus Departamento Apšvic- 

ic:; Biuras ką lik išleido kny-l 
gutę No. 36, kurios autorius 
yra Charles M. Ylerlihy, Mas- 
sachusetts valstybes Augusių 
Ateivių Apšvietimo direktorius. 
Knygute liečia ne tik apšvie
timą nemokintų gyventojų, bet 
gcneralį amerikonizacijos pro
blemą ir mokinimą anglų kal
inis ateiviams. Federalis cen-l 
zas iš 1920 m. rodo, jog tais 
metais buvo 13,712,754 svetim
taučių Suv. Valstybėse, iš kurių 
1,364,909 buvo ateiviai (ne na- 
turalizucti). Nemokintų atei
vių buvo 1,763,710. Apart tų 
yra 3,081,733 vietinių nemo- 
kintų gyventojų, iš kurių 1,- 
242,572 yra baltieji gyventojai 
ir 1,812,162 juodieji. Nuo to 
matyt, kad vietinių nemokintų 
grupe sudaro 6I(/ viso tautiš
ko nemokslumo problema.

všalies šiaurinėj dalyj yra 
mažai vietinių nemokintų žmo
nių. Ten dauguma nemokintų 
yra svetimtaučiai. Tokiu bil
du Ne\v York’o valstybėje yra 
189,60’ nemokintų svotimtau- 
ičų; Pennsylvanijoj 258,812; 
Masachusets 135,720; lllinais 
131,996; Ne.\v Jersey 111,595; 
Ohio 81,387; Michigan 70,535 
ir I’onnecticut 63,131. Vietinių 
nemokintų gyventojų skaičius; 
didelis pietuose, kur daugumas; 
nemokintų yra negrai. Bet 
pietų valstvbės turi taipgi di
delius skaičius baltų nemokių
jų. North (’arolina, Kentucky, 
ir Tennessce, kiekviena tu- I 
ri po daugiau kaip šimtą tuks-

Urnas parpimas gerklės jūsų 
eudikio vidurnakty gali būt pirmas 
Ženklas krupo. Jis ateina labai 
greitai ir veikia sparčiai — atidė- 
l ioj imas yva. i>si vo ji noas. Viena mn- 
Ža (loza Dr. Drake CHcsco prašali- 
m krupa j 15 minučių — be vė
mimo. Itekomcnduojamas daktarų 
r uptiekoriŲ: 50c. bulelis — ver- 
as $50 2 vai. ryto.

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su ju.sų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsą ir aiškų halsų taip pat kaip 

vsu rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Paamtykite pa.s

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP . 

šviesos ir dratų suvedimas.
Fjkčcriai ir elektros įeikinonys 

2215 V*’. 22nd SI., (.'hie-ngo
I h c ne Canal 2501

Babies Love It
Bei bkilvio ir vidurių aesma- 
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip Šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winslow*s 
Syrup /
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T. Korablinoff, Baritonas

KONCERTAS

Harriet Lundgren, klasinių šokių šokėja 
Studijavo pas Adolph Bolm ir Madame Maximova

y j .
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NAUJIENOS, CEfatpJ,” BĮ

įspūdingiausias, smagiausias, įvairiausias
GRAŽIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS

/

PIRMYN MIŠRUS CHORAS - vedamas P. SARPALIAUS

EUGENIJUS STEBELSKI 
Operinis Tenoras

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare

Maloniai kviečiame visus naujieniečius ir nauj'ienietes dalyvauti 
šiame NaujienŲ metiniame koncerte
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Povilas Stogis, Basso

i «S
Sekmadieny, Kovo 7, 1926
Ashland Boulevard Auditorium

I

Ashland Boulevard ir Van Buren St.

Miss Ruth Alpert, klasinių 
Studijavo pas Adolph Bolm, Mac;/..n■ - 

ir Pavley & Oukrr.ksky

BIRUTĖS CHORAS — vedamas A. VANAGAIČIO
' s 9

Ona Pocienė, Soprano

M. Jozavitas, Pianistas

J. Byanskas, Pianistas

I)ainos’\ Vyrų Choras 
vedamas A. Pociaus

DAR DALYVAUJA
NAUJIENŲ ' 
KONCERTE

Metinis



BIRUTĖS CHORAS

T. Korablinoff, Baritonas

KONCERTAS

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare

.. •»X. < Ar/ V 2

Studijavo pas Adolph Bolm

HMOM

' M <>
O

DAR DALYVAUJA 
NAUJIENŲ 
KONCERTE

Dainos*\Vyrų Choras 
vedamas A. Pociaus

Harriet Lundgren, klasinių šokių šokėja 
Studijavo pas Adolph Bolm ir Madame Maximova

EUGENIJUS STEBELSKI 
Operinis Tenoras

ĮSPŪDINGIAUSIAS, SMAGIAUSIAS, ĮVAIRIAUSIAS
GRAŽIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS

Boulevard ir Van Buren St

Ona Pocienė, Soprano

i -M* ;
Sekmadieny, Kovo 7, 1926

PIRMYN MIŠRUS CHORAS vedamas P. SARPALIAUS

NAUJIENŲ
Metinis

visus naujieniečius ir naujienictes dalyvauti 
šiame Naujienų metiniame koncerte

Ashland Boulevard Auditorium
Ashland

.5-5į*.

i. Aj'A iv ’šįtM

.i? ■ Miss Ruth Alpert, klasinių a.j r
“J _ ‘ ‘ ‘ i, J'

ir Pavley & Oukrdusky
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DABAR YRA 
LAIKAS

( Ol’GH

25c dnd 50c

COI.I* & GRU’ 
TAHI.ETS 

30c

šis metu laikas yra kuria
me slogos labui siaučia. 
Kiekvienas gali jas pagau
ti. Jų prašalinimo laikas yra 
pačioje pradžioje. Slogos yra 
jūsų persergėjimas. Prie pir
mo pasirodymo slogų reikia 

•tuojau veikti. Pigiausiu, len
gviausia ir saugiausia būdas 
yra gydyti su Severa’s šei
mynos Gyduolėmis. Slogos 
tuoj pranyksta nuo Severa’s 
Cough Balsam. Skaudama 
gerklė suminkštinama su Se
vera’s Antiseptol ir nuo slo
gų ir galvos skaudėjimo ar
ba influenzos. Severa’s Cold 
ir Grip Tabletai yra žinomi, 
kad pagelbės greitai.

CHICAGOS 
ŽINIOS

-• Jūsų Vaistinėje — ,
>era C<». Cedar Rapids, lowa

JUS
SAU
SKOLINGAS
KELIONĘ |

Hot Sjprimigs
National Park, Arkansas

Jus Čia surasite tikrą pasilsi kiekviename 
žingsnyje . balsaminė lietų atmosfera, vi
sos gamtos gražumas, visokis sportas ant lau
ko. malonus diaugingumas, skanus valgiai, 
ramus miegas ir kas dar svarbiausia — pa- 
buvimas tenai keletą savaičių, galit atgauti 
sunaikintą savo kelių metų sveikatą.

Hot Springs National Paik, Arkansas yra 
tolumo kelių valandų važiavimo, Tiesioginė 
kelionė kasdien iš Chicagos per Wabash- 
Missouri Pacific.

TIESIOGINĖ KELIONĖ
“Banner Blue

Limited ”
Iš Chicagos
(per Wabash)

“ Sunshine 
Spėriai"

Laave Chicago 
U JO am 

laava St. Louif 
6:45 pm 

Arrivt Hot Springo 
7 00 am

(per Misscurj Pacific)

j Little Rock ...
(per Missouri Pacific)

I Bot Springs ....
(per Missouri Pacific)

..... 12:40 
po pietų 

....... 9:05
tą naktj 

.... .  7:10 
sekamą rytą 

......9:30 
sekamą rytą

Pasimirė kalėjime
' Garsus prigavikas, Šal
ie gatvės vilkas” John White- 
house Worthington pasimiiė 
vakar Atlanta, Ga., federalinia- 
me kalėjime, j kurį jis dar ne
senai pateko, nors jau keli me
tai atgal buvo nuteistas.

\Vorthington buvo neturtin
gas vaikiščias; laimėjęs laižy- 
bas arklių lenktynėse, jis užsi
dėjo grosernę St. Lonis, bet 
bandė g įeitai pralobti, bankru
ti jo ir atsidūrė 4 metams kalėį- 

Įjiman. Išėjęs iš kalėjimo ji£ 
atvyko j Chicago ir čia patapo 
šėrų brokeriu. Jis varė taip 
platų biznį, kad neužilgo tapo 
žinomas kaipo “La Šalie gat
vės (kur yra birža) vilkas” ir 
patapo vice .prezidentu Chicago 
Trust and Savings banko. Bet 
1911 m. jo žulikystės išėjo aik
štėn ir jis tapo patrauktas tei
sman už naudojimą pašto pri- 
gavingiems tikslams. Tuo laiku 
jis buvo susikrovęs apie $2,- 
000,(101) turto. Jis taip mokėjo 
slapstytis nuo teismo ir visaip 
išsisukinėti, kad tik 1923 me
tais tepasisekė jį nuteisti. Ta
da jis pabėgo į Californiją ir 
pasidavė sąnatorijon. Po ilgų 
peštynių valdžiai pasisekė jį 
išgauti iš sanatorijos, bet jis 
spėjo pabėgti į Meksiką. Kele
tą mėnesių atgal jis sugryžo į 
Chicago veik arti mirties. Val
džia tečiaus ji suėmė ir išgabe
no kalėjimai!, kur dabar ir pa
simirė, sulaukęs senatvės. Mirė 
jis nuo paraližiaus.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Sic laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Glarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rel 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobs j nuo Adams gab 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturiolika dienų nuo pa 
skelbimo.

502 Balcrunui Petru 2
503 Balieni Rozalija
505 Baln kąs S P
527 Gouliunas Jurgis
531 Grigiene l’rsuli
538 Kės i anas Ignas
550 M argu lis N

*551 Malinaskas Mikolas
555 Bulis Adolfas
557 Sakalis Ignasis
558 Saurusaitis Bev C
568 Singailai Stanli
579 Sudeikis Ana
580 Svvogsdis Ludvvika 
582 Tananevicz John M 
585 Vaicikauskio Jozas
58 n Virhalaviceni Petronei i 
592 Yuceviciii Stasis 
595 Zehiis Petras
597 Zolis Derank
598 Zubaviccnie Selomije 
690 Mdiauskcne Morta 
606 Norbut B
610 Paulauskti Marei

,Ua c

L zsisakvmas vietos ir tikietu Wabash Tikietu Ofise V V V
144 South Clark St., Phone Harrison 4500

Jno. Maloncy, Asst. General Passenger Agenc, Wabash Ry.
144 South Clark St.—Phone Harrison 4500

J. J. McQuecn. General Passcnger Department, Missouri Pacific R. R.
112 \Vest Adams St., Room 716— Phone State 5131

Wafoasllt ®
Pacific

Katė mirties priežastis

P-lė Jennie Potter, 82 m., 
1943 W. Conghess St., vr.vkar 
pasimirė nuo susižeidimo, kuris 
ištiko ją mėnuo atgal. Ji nety
čiomis užmynė ant katės, pa
slydo ir krisdama sulaužė petį 
ir kulšį, žaizdų negalima bu
vo sugydyti delei senatvės ir ji 
pasimirė.

1 __ - _______ ___

Bedarbis nusišovė

TEN IR U Y
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Rcliance, Albert

Bailiu, Deutschland
Ha inburg

ir populiariški vieno kabin
laivai,

Cleveland, VVestphalia,
Thuringia

Europinės kelionės akmeni
niai vadovaujamos

$0ft0ls NEW VOR' /II nK<) ,ki KAU‘ LVUno ik ATGAL

Smagiausia Ekskursija
LIETUVON 

lai Bus Naujienų Ekskursija 
Gegužio-May 15 dieną, 1926

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

Pranešimas
Šiūomi pranešame, kad mes atidarome Elek-

r
tros šapą tuoj pačioj vietoj kur pirma buvo Bridge- 
port Electric Shop. Mes užlaikysime visokių reika
lingų patarnavimų, suvedime elektros ir t. t.

OLKEN ELECTRIC COMPANY
1619 W. 47th Street

i Donald \V. Stephenson iš su
sirūpinimo delei netekimo dar
bo ir negalėjimo gauti kito dar
bo, taipjau delei jį kankinan
čios ligos, nusišovė savo na
muose 6416 Kimbark Avė.

| -----------------

3,000 iš 150,000 vaikų Chica
gos mokyklose turi blogą klau
są, sako sveikatos departamen
tas. Apie 76 nuoš. ausų ligų 
betgi yra • išvengiamos. Dau
giausia ausų ligose paeinančios 
nuo nesveikų tonsilų ir sutinu- 
adenoidų.

Plūs U. S. Revenue taksai

J. J. STRAZDAS, Generalis 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijom 
vedėjas ir palydovas,
taipgi aprūpina detroitie- 
čius prisirengimo reikalais, 
padaro reikalingas popie- 
ras, parduoda laivakortes ir
gelžkelio tikietus ir suteikia 
patarimus visuose kelionės 
reikaluose.

Jo adresas:
1711 — 24th Street, 
Detroit, Michigan.

Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 
ir taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
savo rūpesčius ir reikalus 
palydovui ir keliauja liuo- 
sas, aprūpintas, patenkintas 
ir ramus. Čia galima jaus
tis kaip namuose, kaip sve
čiuose, kaip dideliame — 
ilgame piknike.

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

United American Lines 
(Harrimau Line) Joint Service with 

Hamburg American line 
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, 111.

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

!i- - - - - - - - - - -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."""=

PRANEŠIMAS
šiuonii pranešame, kad mes atpirkome valgyklą, kuri ran

dasi, 1745 So. Haisted St. Turėsime atidarymą (Grand Open- 
ing), Subatoj, Kovo-March 6, 1926.

Kviečiame visus draugus ir visuomenę atsilankyti. 0 mes 
Jums užtikrinani, joge: musų namų gaminti valgiai ir manda
gus patarnavimas Jumis pilnai užganėdins.

SAVININKES — SESERfiS

■ EUGENIJA SARGIS
ANNA JOKŪBAITIS

1745 So. Haisted St. Chicago, III.
Phone Canal 1547

' rd i r mano* gydytojas irUKi Ji L KuNUrA chirurgas
X1> Ą Y Gy(,° ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį

I j,, gerklę'naujausiu buriu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St.

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARMITAGE 6145

[Pacific and Atlantic Photo]

Parduodam ant lengvų 
išmokėjimų

PIANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Haisted St. 

4177-83 Archer Avė.

(iarsinkities “Naujienose”

Zenaid IJenos, Tia Juana mie
sto policijos viršininkas, kurį 
gubernatorius Rodriguez įsakė 
areštuoti. Lianos yra kaltina
mas dėl Petect šeimynos nusi

1IIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0 (

Atėjo labai įdomus nu
meris Kultūros No. 1.

Kaina 45 centai.
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Haisted St.

Chicago, III.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

žudymo. Garsinkitės Naujienose

WABASH GELŽKELIS
EKSKURSIJA prasidės iš Chicagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12,11:30 
vai. vakare. Chicago bus pirmas susijungimo punktas. Čia suvažiuos Naujienų 
ekskursantai iš visų aplinkinių miestelių ir susijungę su chicagiečiais kėliaus 
Detroitan. Detroitas bus antras susijungimo punktas. Į čia suvažiuos ekskur
santai iš sekamų miestų: Omaha, Neb.; Dės Moines, Iowa; Kansas City, Kansas; 
St. Louis; Springfield, III.; Westville ir iš visų kitų miestų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu atvykti Chicagon. Detroite susijungę 
visi ekskursantai keliaus Į NIAGARA FALLS.

NIAGARA FALLS
Visi ekskursantai nuvažiavę į Niagara Falls, specialiais vežimais važiuos apžiū
rėti tų garsiųjų vandenpuolių ir papietavę keliaus New Yorkan. Į Niagara Falls 
gali važiuoti ir palydovai iš Chicagos, Detroito ir kitų miestų ir, palydėję ke
liauninkus grįžti namon.

ERIE GELŽKELIS
IŠ Buffalo visi ekskursantai tais pačiais vagonais keliaus tolyn Erie gelžkeliu. 
Visi daiktai, išvažiavus keliauninkams į Niagara Falls bus galima palikti savo 
vietose, vagonuose. Vagonai užrakinami ir apsaugojami. Visa kelionė gelžke- 
liais bus puiki ir įdomi pilnoj to žodžio prasmėje. Kas norės lovą P'ullman vago
ne, tam bus parūpinta.

KELIONĖ NUO NEW YORKO <■ <S /r
KLAIPĖDON IR ATGAL lOO

BUKIT PRISIRENGĘ
•NORINT keliauti su šia garsia ekskursija reikia būt prisirengus iš anksto. Ne
turintiems Amerikoniškų popierų reikia turėti gimimo metrikus/ gauti Lietuvos 
užsienio pasas, viza, taksų sumokėjimo liudijimą ir leidimą sugrįžti; Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasą ir vizą. Visiems reikia užsimokėti už laivakor
tę ir gelžkelio tikietą bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.
Detroitiečiai kreipkitės pas musų generalį agentą ir palydovą, J. J. Strazdą, o 
chicagiečiai ir iš kitų miestų — j Naujienas.

---------------------------------------- ■■■■............... - —................... . . . - . - . .į .—
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Lietuvių Rateliuose
“Pasimatysime Naujieny 

koncerte’* '
Pasimatysime 

verte ir ten plačiau 
sime.

Taip

aujienų kon-
pasikalbČ-

visa lietu-
nestebėti-

dabar kalba
Chicago. Ii 
jau per desėtkų metų 

metiniai
na, nes
Naujienų mitiniai koncertai 
buvo suėjimo vieta visų Chi- 
cagos lietuvių. Čia chicagiečiai 
susitikdavo savo pažystamus, 
su kuriais jie galbūt nesimatė 
per ištisus metus, nės čia visi 
būna ir todėl lengva su jais 
pasimatyti.

Visai todėl nenusistebėjau, 
kuomet paklausęs savo kaimi
ne, ar jis bus Naujienų kon
certe, jis man atsakė:

-Taip, busiu. Reikia juk 
nes noriu pasimatyti su 

savo draugais, su
Luti,

k tiria is jau
Mat pasta-senai

ruoju laiku buvau labai užim
tas. turėjau

pasimatysi u 
koncerte.

visokių klapatų, 
jų atlankyti. Bet 
su jais Naujienų

visi važiuoja. Vieni važiuoja, 
kad užgirsti geni koncertą, ki
li, kad pasimatyti su savo drau
gais, treti, kad pamatyti ar 
daug svieto bus. Ir visi lieka pa
tenkinti, nes tie, 
klausytis, koncerto,
tai, ko negali girdėti musų pa
prastuose vakariu 
kurie nori, pašinui 
gaiš, tikrai su jais pasimato, o
dar ir gero komerto 
so.

Taip buvo pirmiau, 
ir šiemet. Tik šiemet 
programas yra dar
uis, negu kad būdavo kitais me-| 
tais.

kurie nori
užgirsta

»se, o ir tie, 
t vii su drau-

taip bus 
koncerto 

turtinges-

re. Lai daroma tam, kad liktų 
daugiau laiko pasimatyti su 
draugais ir pasilinksminti. Bu
kite tad visi laiku, kad nesigai- 
lėlumėt pavėlavę.

Tikietus patartina pirkti iš 
kalno gausite geresnes 
tas ir nereiks ilgai prie 
lio laukti. —n.

vie-
lange-

Bridgeport
Jaunoji Birutė

va-

Gen. John L. Hines (po kairei) ir gen. Pefshing. Gen. Hines 
tapo paskirtas Jungtinių Valstijų armijos štabo viršininku, vie
ton pasitraukusio Pershingo.

negirdėtas. Mokytojas P. Sar- 
palius su organizatorium nak
timis nemiega besvajodami, 
kad tik ką nors suradus nau- 

! jesnio ir prašmatnesnio. Tad 
Į galima tikėtis, kad neapsivilsi- 
‘me ir kovo 28 d. pamatysime 
j Jnunąįą Birutę Lietuvių Audi
torijoje visame jos puikume. Į

Ketverge, I
zikos ir dainų pamokos. O po1 
pamoku tėvu susirinkimas.' 
Tėvai turėtų susidomėti savo 
vaikų draugijėle ir atsilankyti 
j susirinkimą, nes tai bus svar
bus prieš vakarienę susirinki
mas. Kalėdų Eglaitės komite
tas išduos pilną atskaitą iš bu
vusio Eglaitės vakarėlio. Paė- 
musieji Kalėdų Eglaitės vaka- 
iėlio tikietus turėtų sugrąžinti 
i šį susirinkimą, nes kitaip ti
kietus skaitysime parduotais.

Nauji nariai norintieji pri
sidėti prie Jaunosios Birutės 
ga'i tai padaryti mėnesiniame 
Aistrinkime arba ir kiekvieno 
ketvirtadienio vakarą, 8 vai., 
Maik \Vhite Siptare svetainėje 
(Library Booin).

Jaunoji Birutė yra viena pa
žangiųjų vaikų draugijėlių, ku
rioj nėra partinių ir religinių 
užsi varinėj imu.

—Japų Jahnis.

II ■— »■■■■■»■ ■< v     ■•■ M—*•»

7 ealras- 
Muzika

Mirti Vasario 27 dieną, 1:15 
valandų po pietų, 1926 m., su
laukusi 70 motų amžiaus, West 
Side Ligonbutį, 24 valandas po 
operacijos; gimusi Užiutų pa
rapijos, Sąmonių Vienkie
mis, Rokiškio apskričio, 
1856 metų, palikdama didelia
me nubudime savo mylimuo
sius ir mylinčius vyra Kazimie
rą, dukterį Teofilę, brolį Joną 
Juodį ir anūką Kazimierą Juo
dį. Dabar randasi prirengta į 
paskutinę kelionę, namuose 2552 
W. 39th Place.

Laidotuvės jvyks Seredoj, Ko
vo 3 dieną, 9 vai. ryte iš namų 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo- 
Sirdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Duktė, Brolis 
ir Anūkas.

Laidotuvėse patarnauja St. 
Mažeika, Tel. Yards 1138.

kovo 4 d., bus mu- LSS. VIII Rajono vaka 
ras pavyko

IJSS. VIII Rajono pereitą 
sekmadienį rengtas M. Melda- 
žio svetainėj vakaras Lietuvos 
Socialdemokratų naudai pilnai 
pavyko. Pavyko gal ne’tiek me
džiagišku žvilgsniu, kiek mora
liai, nes vakaras buvo tikrai 
šaunus, kokio nė negalima tikė
tis už tokią mažą įžangą, kokia 
buvo imama šiame vakare. Ra
jonas parodė, kad jis pajiegia 
surengti tokius pats smagius ir 
gražius vakarus, kokiuos jis 
surengdavo seniau, keletą metų 
atgal, dar prieš skilimą, ir kad 

yra lankytini. Iš
vokavo programui 

ir musų didieji

jo vakarai 
tikrųjų,, šio 
gali užvydėti 
vakarai.

Pirmiausia tapo suvaidinta 
dviejų veiksmų Žemaitės kome
dija “Apsiriko”, Ir suvaidinta 
šią gražią komediją tikrai ge
rai. Ir nestebėtina, nes vaidini
me dalyvavo geriausios musų 
artistinės pajėgos, jau daug 
metų dalyvavaujančios scenoj 
ir visur pasižyminčios savo 
gražiu vaidinimu: M. Dundu* 
lieng, P. Petraičiutė-Miller, B.

Keturių metų jubiliejinė 
karionė su programų įvyksta 
kovo 28 d., Lietuvių Auditori
joje. šj karia vakarienė busi 
skirtingesnė nuo kitų pirmiau 
įvykusių, nes rengimo komite
tas susideda iš moterų eksper-, 
tų valgių gamintojų. O prog
ramas Irgi bus įdomus, dar'

PA (LINA W1ERBICKIENĖ 
ATMINIMAS

Šiandien sukako lygiai vieni 
metai kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano moteris Paulina 
Wierbickienė. Netekome mes 
šviesios žvaigždelės. Jumis sle
gia šaila žemelė, o musų širdis 
nubudimas spaudžia graudingas 
ašaras. Lai būna jums lengva 
ilsėtis brangi mano moteris. 
Kaip mirtis yra žiauri ir negai
lestinga, atėmė iš manęs mote
rį meilingą, paguldė kapinėse 
Šaltojoj žemelėj, tenai kur ji 
miega amžinoj lovelėj. Tegul 
būna lengva jums tenai ilsėtis, 
o mano širdis nubudime nenu
stos ilgėtis.

Pamaldos atsibus šeštadienyj, 
Kovo 6 d., 8 vai. ryte, šv. Ka- 
vin Bažnyčioj, 1 (15-tą ir Tor- 
rence A ve. ’

Nubudęs
Juozapas VVierbickag ir Vaikai 

10142 Hoxie Avenue

(Tąsa ant 8-to pusi.)

KELLOGGS J. F. BAUŽIUS
TASTELESS CASTOR OIL

uabai geras ca.stor oi! pa
darytas dėl medikai)© var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su lakeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Pigiausis Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patarnauju geriau 
ir pigiau negu kiti, todėl, kad pri
klausau prie grabų išdirbystės.

OFISAS: SKYRIŲ'
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. 
Tel. CanaI 6174 Tel. Blvd. 4063

aI a
VINCENTAS VA NAGAS

Mirė Vasario 28 d., 7 valan
dą ryto, 1926 m., sulaukęs 41 
metus amžiaus; gimęs Kauno 
rėd., Utenos apskričio, Anykš
čiu parapijos, Elmininkų kaimo 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo mylimuosius ir mylin
čius brolį Juozapą, pusbrolį Juo
zapą Augustiną ir gimines. Lie
tuvoj 2 broliu: Antaną ir Jo
ną, seserį Karoliną. Dabar ran
dasi prirengtas j paskutinę ke
lionę, namuose 4624 So. Pau
lina Street.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Kovo 4 dieną, 8 vai. ryto iš na
rni) j Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbrolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds. 1741.

KATARINA JANIS MISKIENfi 
Po tėvelį; Jurevičaitf

Mylimu pažįstama, po sun
kios ligos atsiskyrė iš musų pa
likdama mus nubudusiais ir 
pilnus širdgėlos. Kovo 1 dieną, 
1926 m., 2:20 valandų ryto iš
gyvenusi ant šio svieto 49 me
tų, o šioj šalyje 25 metų. A. A. 
Katarina gini? Telšių apskričio, 
Žprėnų valsčiau ., Paminėjų ka
ino. Dabar randasi prirengia į 
paskutinę kelionę, namuose b2i 
W. 35th Place.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ko
vo 3 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
j Šv. Jurgio bažnyčią, kur at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiam jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Liekame nuliūdę,
Juozas Petrokauskig.

Laidotuveąe patarnauja gra
bo) ius S. M. Sklidus, Telefonas 
Roosevolt 7532.\

——■■■ui na p iw imw—gwt r i—

PRANCŪZIŠKAS
SPECIALISTAS

Gydo liga* kraujo, Odų*, Redai. 
Venerinei* ir Chroniška*

VYRU IR MOTERŲ
VEI.IAIISIAJS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

1800 Ko. At.htand Avė.
Viršui banko

Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 
iki 9:30. Nodčlioj nuo 2 iki 4:30

^Phone CanaI 0464

7

DR. VAITUSH, O. D

VINCENTAS JOKUBAUSKIS
Mirč po trumpos ligos, Nedėlioj, Vasario 28 dieną, 4:45 valandą 

ryte, 1926 m., sulaukęs 38 metų amžiaus; gimęs Šautčnų parapijoj, 
Judcikių kaime. Amerikoje išgyveno 17 metų, palikdamas dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir mylinčius moterį Magdaleną Joku- 
bauskienę, sūnūs Antaną 12 metų, Kazimieras 10 metų ir Oną 8 me
tų kelionėje iš Lietuvos Amerikon, kur ji su vaikais nuvyko pavie
šėti ir Amerikoje seseris Oną Butkienę ir švogerj F. Butkų. Lietu
voje dvi seseris, du Švogeriuspdu pusbrolius ir 4 pusgeseris ir tetą. 
Dabar randasi prirengtas j paskutinę kelionę, namuose 1401 South 
51st Court, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks Ketvii tadienyj, Kovo 4 d., 8 vai. ryte iš namų 
j šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapinių 
skiepą iki pribus jo šeimyna iš Lietuvos.

Visi A. A. Vincento Jokubausko gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame. Sesuo ir švogeris
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim’ galvos skaudėjimo, 
AVaigimo, akių aptemimo, nen-uotu- 
r.o, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivus akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prhenga teisingai akinius. Visuo- 

e atMtikimuosė egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausius klaidas. .Spccialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 16 iki 1 vai. p. p.

1545 Wcst 47th Street
Pohnc Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitorn galimą valdyti kiečiatisią mai
stą. Garai)tubiame visa savo darbą, ir 
žemas aiusų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktu jusu sveikatai.

1545 West 47th Street
Netol. Asbiand Avė.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
^OPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:

PETRAS DOLOBOVVSKIS 
s (I)orby)

Mirė Vasario 28 dieną, 5 va
landą po pietų, 1926 m., sulau
kęs 42 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėd., Panevėžio-Upskr., 
Vabalnikų parap., Svilių kaimo 
palikdamas dideliame nubudi
me savo mylimuosius ir mylin
čius 2 seseris Malviną ir Hele
ną ir brolį Alfoną. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę ke
lionę, namuose 6840 So. Maple- 
\vood Avė. Tel. Republic 7491.

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioj, 
Kovo 5 dieną, 1:30 vai. po pie
tų iš namų 6840 So. Maple- 
vvood Avė. j Tautiškas kapines. 
Palydės Icun. Stanislovas Tau
tas.

Visi A. A. Petro giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
. Seserys, Brolis, Pusseserė 

ir Pusbrolis.
Pusseserė, Kazimiera Yene- 

lauskiene.'
Pusbrolis Nikodemas Balse- 

vičia.
Petras Dolębovvskis buvo na

rys American Musicians Union.
Meldžiame jo draugus muzi

kantus patarnauti jo paskuti- 
*i kelionei.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis. Tel. Yds 1741.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą? 
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 truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se ?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRI8TAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas CanaI 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.

555353 -Onai Čiuraitei
22534—Barborai M iniauskaitei 
22540 Vincui tėvui Kudžmai 
21102 - Viki. Stražinskienei

5685 A. Kunekienei-Gricaitei 
/5211—Juozui Žiogui
5678—Maleušui J. Gikui 

55379 Kazimierui Stravinskui 
21111—Juozui Juočeriui
24310 Apolionijai Baubaitei 
24312—Vi ncentiu Me 1 i u i 
21118 Uršulei Maziunieliei
5775 Eranciškai Jocienei 

11972 Mikolai Endreikiui 
11987—Petrui Barzdaičių!
24311 Antanui Užui
5807 Kaziui Niprikui

21138 Teof. Ramanauskiinci 
5828—Povilui Ramoškai

21137 Al. šilinskaitei 
5821 -Andriui Kuzmickui

22561 Laurinui Kaseliauskui

5812 Juozapui Balčiui
5813 Liudvikai Mezienei
5853 -Viki. Blaževičienei

12001 Antanui 
21141—Antanui
21115 Peliksui

Vare kojų i 
Meižiui 
Gikui 
Dacienci

21322 Pranui Dijokui 
211 19—Anelei Kudžmai 
21148 Anelei l'rbienei 
21113 Onai Bijauskienei 

5851—Jevai Bingelien:i-Ten-,
terienei x 

11998 Onai Partauskienei 
12099 Emilijai J. Kaminskienei 
211 14 - Kotrynai aBlčaitienei 
12018—Ane!J Bamaneckiutei 
5867 Ignacui Lauciui 

12017 Anei kai Daniunienei 
5857—A u gen i j ai Pusk u nigi u te i 

22580 Uržulei Motėj unaitei

Pbone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar maktį

1640 W. 46th St., Chicago

S, a, LACliAWIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotoja<s 
2314 VV. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laidč- 

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. CanaI 
ir 2199

mano 
užga.

1271
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DR. B. M. ROŠS
Virš/ trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
^Jr visuose chroniškuoju* ir 

privatirėčc ligose i 
Socialus ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant vi: ados n jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Rosš yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis' gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kati suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa
galbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearhorn 
St., kampas Monroe St., Chicago

• Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk

• tas augštas, 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.

Tel. lAifayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viuadot 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

GarsinKites Naujienose
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T eatras-Muzika
(Tąsu ’ j(» 7-to pusi.)

Liutkevičius, S. Liutkevičienė 9 
.L Šimkus, J. M. Pučkorius ir

yra Chicagos ir Koselando žvai-

bai gyva, paimta iš tikro atsiti
kimo Lietuvoj ir, kaip visi Že
maitės veikalai ii apysakos, 
pasižymi savo paprastumu, bet 
kartu giliu supratimu valstie
cių psicnologijos ir kalbos gra
žumu. Komedijos turinys to- 
kis. Į tūlą miestelį atsikraus 
to naujas vargonininkas ii 
tuoj tarp klebono seseis-sen- 
mergės ir starostos prasideda 
varžytynės. Staiosta nori jpiršt 
vargonininkui savo duktciį, c 
klebono sesuo pati nori įsipirš
ti. jvyksta tarp šių konkuren- 

susikirtimas.
kad ■ 
yra Į

ty labai aštrus
pasirodo, 

jau senai\ argonininkas 
vedęs. Galima įsivaizduoti 
kia kvaila 
sužinojus.

Kuris iš 
vaidino yra 
si vaidino

tai

vaidylų geriausia

gerai ir sutartinai

visus labai gerą įspullį. Butų 
gerai, kad šie vaidylos tą vei
kalą dar kelis sykius pakai to
tų.

Po vaidinimo sekė r.iuzikalis- 
vokalis programas.

Pirmiausia North Sides ‘ Bi
jūnėlio” Choras, vedamas P. 
Sarpaliaus, gražiai sudainavo 
keletą dainelių. Man ,\įkič pati
ko jų daina "Kur sapnų grožy
bė, ” kulią vaikai tikrai gražiai 
i- udainavo.

Stefanija Brukte-

dar pirmą kartą

naitė tikrai
“Čigonaitės 
naitė, rodos 
pasirodė didesniame vakaro,
bet, reikia tikėtis, ne paskuti
nį, nes tai yla gabi šokėja, tu
rinti \ 
iumus 
musu c 
bus gi

isur f <•: < s .\ 
ir greitai 
favoritė, nes 
I geriausia 1

kurinius

tanai

t >1'0.1 o smui- 
Petruševicius,

Aldona Grušaitė 
sugrojo smuiku du 
sunkius 
k u solo ir Mikas
labai geras smuikininkas. Aliu 
paskui davė gražų smuikų du- 

grojimas 
a- 
a-

etą. Jų labai geras 
publikai labai patiko; mes 
limo tik pasidžiaugti, kad 
vuju tarpe turime tokius talen
tingus* muzikus. Jiems akompo- 
navo Eugenija Grušaitė.

Vakaro programą užbaigė 
Pirmyn Mišrus Choras, veda
mas 1. Sarpahatis sudainavę 
keletą dainų.

Po to iki vidurnakčio tęsėsi
šokiai prie J. Grušo orkestro. ;

Publikos buvo gana daug.
veik pilna svetainė. Tečiaus, 
kaip išrodo, pelno nedaug liks, 
nes kaip matyt, rengėjai 
tiek pelnu rūpinosi, kiek

ne 
norė- 
; iems

pilnai pavyko, kas dabar labai 
retai tepavyksta padaryti. O 
patenkinta publika yra geriau
sia vakarų reklama, nes kas 
buvo šiame vakare, tas ateis ir 
į sekamą Rajono vakarą ir dar 
sąvo draugus atsives. O šiuo 
vakaru Rajonas ir įrodė, kad 
jo vakarai yra gražus ir tikrai 
verti lankymo. — Svečias.

Jonas Butėnas sugryzo

pasigirdo žodžiai: \a (eik): 
Pirmą žingsnį žengiau ant sce
nos ir nuo manęs seni papro
čiai, visos tos abejonės nuslin
ko ir tarsi girdžiu tikrinantį 
balsą, kad busiu laimėtojas. Be
dainuojant vis dar jaučiu ne
aiškų abejonės balsą ir Iško
vodamas su šituo abejonės jaus
mu, baigiu 
džius arijos 
abejojančiai 
publika. Juk 
ka

Pranešimai
Kas, kų, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIRK PRA

ISRENDAVOJIMUI

‘Dio Possenle“ ir 
laukiu ka sakys 

čia Italijos publi- 
čin nėra drangų, visi ži-
[I aš ateivis lietuvis. Pa

baigiau paskutini žodi, dar tižia 
orchestra ir štai staigu pasipy
lė grausmingi aplodismentai ir 
šauksmus “Bravo' bravo! Bis

sunkiausia akmuo man nuo kru
tinės, paleido mano sielą tie 
b.iisųs įvairių abejonių nagai, 
kurie laikė mane suspaudę per 
devynis metus. Man rodės, kad 
aš pajaunėjau nei tas Baustas 
ir aš pats sau garsiai pasakiau: 
esu 
nuo 
Tuo

laimėtojas! Pasiliuosavau 
tų visų kimčiu ir abejonių.

r. tu
Maestro davė ženklą dai- 
i antru kuriu arijos antra

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00? 

Atsakymas: $100.00 ant Ryk ir 
$6.00 | melus per vIh« 

likusį gyvenimų. 
Kiekvienus musų praleistas dole

ris sudato nematomų juostą cen- 
,ų ir kiekvienas centus atlieka ........ ...... ..
tam tikrų darbų, Prulcisdunn een-' j)0Ug|ns 0011. 
tų paskui centų, doleri paskui do-t 
Icrio, mes greitai praleidžiame į 
šimtų ir išsiunčiame savo centus j 
dirbti dėl kitų. 

Atsiminkite lai, kuda jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek' 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė-i 
tumėt juos j banką ar smilką? 

Naujienų. Spulku. 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — puniislyk 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia |>er 20 metų? 

Aleik ir pasita k su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris. 

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

uždirba po 
kiekvieno 

kiek jūsų

Ar nori būti nariu Chicagct 
Lietuvių Draugijos?

RENDON 2, 3 arba i kam
bariai, tinka gydytojui, muzi
kantui, siuvėjui ir t. 1.2 aukš
tas, garti šildomas, janitoriaus 
patarnavimas. Matykit janitorių 
729 VV. 18 St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
DASTATOM anglis Southern Illi

nois, mine run $5.75, Lump $6.75.

PIRKIT PLU-MBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes oarduodamo visiems otselio 
kainomis

Levintbal Plumbing Supply Co„ 
1637 West DiVision SU 

netoli jJarshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS* 
l.ong distance har.dling . 

’l’urime daug metų, patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 offu’e

SIŪLYMAI KAMBARlįl
3 APŠILDOMI gyvenimui kam- 

' bariai atsakančiai šeimynai už leng
vų janitoriaus darbų. Alsišaukil, 
3101 S. Halsted St.

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui išmuštas parloro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui istalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Droxe1 Avšnue 
Tel. Hyde Park 7186

.1 ALI NA pora parduoda pigiai pui
kius 5 kambarių rakandus, vartoti 
tik 4 mėnesius, šilkinis mohair par
loro setas, 2 riešutiniai miegruimio 
setai, valgomo kambario setas, bufe
tus, kaurai, konsole fonografas, pa
veikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broadvvay, 2 apt. Buckingham 5585.

PARSlDUOD/1 rakandai trijų kam
barių, labai pigiai; parankus pavie
niam. Pr.rendavojinii ir kambariai. 
1710 Wabansia Avenue.

PARSIDUODA rakandai, 5 rui
mų; elektrikinis pianas su 12 rolių. 
I lubos. 3134 So. Emerald Avė.

NAMAI-ŽEME į NAMAI-ŽEME
Didžiausias Mainymas 

Ir Išpardavimas
NAMŲ BIZNIŲ IR LOTU

Per J. Namon Real Estate

Bargenas
MATYKIT veliausį bnrgeną. Nau

jas muro minute, 5—5 kambariai, 3 
bedruimiai, Inbiu didelė frontinė 
ir virtuvė; visas ąžuolo trinias, 8 
pddų stiklais uždaryti porčiui. bun- 
galovy stogas, sun parlor. Išdirbtos 
prosininiui lentos, cbina ir pentrių 
šėpos, Apron sinkas, lile llorai toi- 
letuosc ir ir priekiniuose pečiuose. 
Vėliausi elektros fikčeriai, įmūry
tas fruktų kambary s beizmente. Vi
sas namas išdekoruolas gražiau
siom popieroin. Pirmas fialas karš- 
,tu vandeniu apšildomas, antras pe
čium; viršutinis Halas išrendavo- 
las už $40 dėl inteligentiškų žmo
nių (nėra vaikų). Lotas 30X125, 
gražioj vieloj, 7131 So. Campbell 
Avė. Kaina $12,300; vieną trečdalį 
pinigais, kitus lengvais išmokėji
mais. Galima matytį subatoj po 
pietų arba visą dieną nedčlioj 
(Mareli 7) arba prie savininko 
3120* \V. 52rd PI. Phone Hemlock 
0367.

Taipgi statau mūrinius namus ant 
kontraktų. Jei lamstu manote sta
tyti namą, matykit mane. Duosiu 
1 ei si ilginusį išrokavimą.

John Pakalnis (Pakai)
General Contraetor & Builder 

3120 W. 53rd Plaee / 
Telcphone Hemlock 0367

j MORTGEČitl-PiŠKOLOS
".... "-------------------------------

ANTRI MORGIČ1A1
1 Suteikiami ant 6% palūkanų. 

Taipgi perkame Trečius Morgičius 
__ ir kontraktus.

INTERNATIONAL INVESTMENT 
f CORPORATION

3804 South Kedzie Ave^ 
Lafayette 6788

"mokyklos"^
Specialės 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.

Valentine Dressmaking 
College

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Kuris yra išmainęs ir parda
vės šimtais namu ir bizniu. Tie 
žmenes, kurie pbr jį pirko, mai
ne, dabar dvigubai pelnė ir 
džiaugėsi tuomi pelnu. Dėlto 
žmogus pirkdamas ar mainy
damas namą per J. Namon Beal 
Tstate Firmą, yra apsaugotas 
nuo visokių apgavysčių, nes jo 
biznis yra labai išbujojęs dėl
to, kad žmonėms duoda gerą 
patarnavimą ir patarimą. Ku
rie perka, maino ar parduoda 
namus, sutvarko visus legalius 
dokumentus-dalykus, kad žmo
nėms neprapultų įdėti pinigai. 
.1. Namon Real Estate skolina 
pinigus pirkėjams ant morgi- 
čių. Taipgi turi didelius barge- 
nus namų, lotų apie vienuoly
ną, Marųuette Parko ir visose 
dalyse Chicagos. Jei norite mai
nyti namą, lotus ar bizni, mes 
turime laukiančių pirkėjų/ Kas 
ko norite, atsilankykite į mu
sų ofisą pasirinksite kas jums 
reikalinga. Gausite teisingą ir 
greitą patarnavimą.

J. NAMON
2418 West Marųuatte Rd.

(Or 67 Blvd.)
Arti Western Avė.

Tel. Prospect 8678
Ofisas kožną dienų nuo 9 iki 9 v. 

ir nedėliotnis.

PARDAVIMUI per budavoto- 
ją ir savininką 1 flatu namas, 
2—4 ir 2—5 kambarių, visi 
kambariai dideli, 3 karų gara
žai lotas 59X125. Labai augš- 
tos klesos namas, garu šildo
mas, stikliniai miegojimui por- 
čiai, ugnavietės, knygynai, augš- 
tos rųŠies plumbingas, ename- 
liotos įmūrytos vanos. Didžiau- 
gis bargenas South Shor’e. Tran- 
sportacija į So. Chicago labai 
gera, kaina $30,000, išmokėji
mais.

J. M. Nickelson,
7924 St. Izauręnce Avė., 

PHone Triangle 8256

PARSIDUODA 3 kambarių fur- 
ničiai, 1910 S. Ruble St., 1 floor 
f ront.Chicagos Lietuvių Draugija Savi

tarpinės Pašclpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Clilca- 
goję. | šitą Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų Draugijos 
Imtas siekia $11,000. Draugijoje 

i skyriai ligoje; $6, 
i$i0, $16 savaitėje. Sergantiems nu- 

... , j riam.s pašelpa išmokama gyvenan-
ant; aviliam teatre pakai -. pį|t. dalyje Suvienytų Vaisti

niam) sudainuota ariją. Bo-1 ių Amerikos. Nariais gali patapti 
, ,, . i •< • ‘i ... | vyrai ir moterys nuo 1G iki 45 me-

ebuklai, daugiau niekas, j amžiaus. Iki Gruodžio 12 <1. š. 
jis dainavo opeorj daug m. yra priimamos ir Čielos drau- 

,i;.i i;.. .n.,, I gystės bei kliubai, kurio'n vis su di(.. u | f .> ; | |e|.jun|į kaipo pašelpimai
Malonu bus amerikie-1 gystčms ir pašelpimams 

j yra proga prisidėti prie 
Ličiu vių Draugijos—apie
prisidėjimo malonėk i le
p. e Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai i,ariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimų prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankutno galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
i eikalairjamus patarimus jstojinuii 
i (hiėagos Lietuvių Draugijų— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus ;

Naujienos, 173!) So. Halsted St.,

suprasti mano

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
džiaucvnu)!

nu s

kvitu 
kimu, 
čir uis

10.

\š debiutantas yra 3 pašelpos NAMU STATYTIJAI
3804 So. Kedzic Avė.

CHICAGO

PARSIDUODA rakandai, geri 
kaip nauji, 2 medinės lovbs, 2 ko- 
inodės, Brunssvick granafonas su 
<80 rekordų, model 117. Baltas ge- 
sinis pečius. Parsiduoda pigiai. Iš
važiuojam iš Chicagos greitu laiku.

3202 So. Aubttrn Avė. 
2-ros lubos

Butėno
> artis-

“Dzimdzi Drimdzi” 
atsibaladoja

k imą 
rašė

tikru šaltiniu sužinojome 
“Dzimdzi Drimdzi” atvy- 
į Chicagą. Dineika ir Co. 

musų Vanagaičiui prašy-

balandžio mėnesio, arba pra
džioj gegužės. Atvažiuos visi 
trys atsisveikinti su chicagie- 
čiais, nes jie pasiilgo. Dineika 
ir Bikinis važiuos Lietuvon bir
želio mėn., o Olšauskas palieka 
2>Iass. valstijoj vargi n minkan
ti. Su Vanagaičiu, nėra žinios 
kas bus. Prigulės nuo “Biru
tės“ ir mus visu.

Bukime kantrumo pilni, o 
dzinulzhis vėl pamatysime. Pa- 
siiodo, jie triumfuoja rytuose. 
Vaidina, režisuoja, koncertuo
ja vienu žodžiu, uždi 
lerių. Publika gausingai 
jų parengimus. Kitur sa

lanko 
ie ne-

Lauksime dzimdzių kartu 
pavasariu. — Pada ūži ūkas.

Birutės “Surprise

Ciaži, linksma komedija 
muzika ir dainomis, parai 
komp. A. Vanagaičio, jau 
peluojama visu įniršimu. 
Ims įdomiausias veikalas,
iki šiam laikui “Birutė“ yra 
pastačiusi. “Birute” dar pa-

m

su

re-
Pa i

Uktveij ir kitus. Dainos bus 
kartu su oikestru. Tikimasi 
gauti gerą baleriną ne tik pašo
kti, bet ir išmokinti
Komp. A. Vanagaitis nori 
veikalą paruošti scenai 
kaip amerikiečiu scenoje 
statoma.

Naujutėlis 
ras’’ talpina 
šviesas ir 11... 
yra vienas
Chicaga turi. Lietuviai išvydę 
tą teatrą, gal patys užsigeis to
kį sau turėti. Panašus teatras 
butu v

chorą.
savo

kad

Teat-

Street.

Ame- 
keleta’

sezo-

yra ėar-
I) 1 au- 

kiiubains

?210 S. Halsted

North Side — Lietuvių Draugi
jų Sąryši > delegatų susirinkimas 
atsibus kovo 3 d., 8 vid. vakaro, 
Liuosybčs salėj, 1822 VYabansia 
Avė. 'Visi delegatai būtinai turit 
pribūti laiku, nes turim daug svar
bių' reikalų. —Valdyba.

“Goodman 
visas modernines
Pats teatras, tai

neprošalj ch icagiečiame.

Bolševiku koncerte

Užpereitą sekmadienį

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pin’gus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

JEIGU NORITE TURĖTI
Gero Aliejaus 
Del Vartojimo

ge-Jeigu norite, kad jums butų 
rui patarnauta, tai jus visuomet 
kreipkitės prie firmos American 
Fuel Oil & Gas Corporation.

šita korporacija labai gerai .pa
tarnauja sav0|(,ko.stumeriams Chi- 
cagoje ir jos apielinkėse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

PARDUODAME labai pigiai 5-kių 
kambaiiiĮ puikius rakandus, kaip 
naujus; 3 šmotu parloro setas, 2 
miegamo kambario setai, grojiklis 
pianas, radio, 7 šmotu valgomo kam
bariu setas, kaurai, lempos ir daug 
kitų dalykų. Pigiai — dalimis.

1611 \V. 55th Street

ĮDAVIMUI_ _
BUCERNE! • BUČERNE!

. 9
Už PUSDYKĘ

Dainininkas Jonas Butėnas 
šiomis dienomis trumpam lai
kui sugryžo iš Itali jos j Ameri
ką. Sugryžo jis delei tūlų asme
ninių reikalų ir tai trumpam 
laikui, nes paskui maut) 
atgal į Italiją. Būdamas 
rikoj jis mano duoti ir 
koncertų.

. Italijoje J. Butėnas šį
ną dainavo geroj antraeilėj ope
roj. Debiutavo jis (spalio 3(1, Auditorijoj buvo bolševikų 
1925) Palermo, Sicilijoj, “Fau- certas, kuriame dalyvavo 
sto” operoj, svarbioj Valentino Oną Pocienė 
rolėj ir su pirmu pasirodymu 
susilaukė didelio pasisękimo.

Apie savo debiutą daininin
kas rašo sekamai:

Liet, 
kon- 

ir

Be jos dar buvo Elena Po- 
čiukaitė, Meldažius, P. Daude- 
ris ir vienas italas.

Bolševikai buvo nepatenkinti 
“...Ir taip man bemąstant, O. Pociene, kad ji nepritrau-

beskęstant abejonėse, staiga hu- kus svetimds (ne jų partijos) 
krito ranka ant mano peties ir publikos. — Ten Buvęs.

Pardavimui bučernė su gro
serne — Bridgeporte ant biz
niavus gatvės. Turi būt par
duota greitai, nes yra didelė 
priežastis. Geriausi rakandai, 
daug šviežio stako; pigi 
renda su pągyyenimo kamba
riais, geras1 lysas-

Ger.Luisias ba-rgemąs Chica- 
goj jeigu pirksi tuojaus vertės 
$2,500, parduosiu tik už $1,000, 
nemokanti išmokinsiu biznio.

Atsišaukite tuojaus, nes pas 
mane tas bargenas ilgai nebus.

‘ J. NAMON
2418 W. Marąuette Rd.

Arti Western Avė.

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus įgalite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokiuimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
Į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barher College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, 111.

Orkestro 
įvyks kovo

mėnesinis 
3 dieną, 
(Library 

Halsted gatvių. Susi- 
sidės <8 vai. vakaro, 

jaunuoliai-ės atvykit, nes rei- 
dalykų dvi musų kon- 

apsvarsh Ii.
Rašt. Al. J. Schultz.

Jaunuolių 
susirinkimas 
Mark \Ybite 
Rooin) 29 i»' 
rinkimas 
Visi 
kės daug

American Fuel Oil & 
Gas Corporation 

3711 So. California A ve.

$20 iki $30 kuomet 
mokinsitės

Automobilių biznis. Atsišaukit ar
ba rašykit, suteikit telefono numerį.

MR. DAVIES
8 S. Dearborn St., Itooin 615

Susivienijimas Lietuvių Namų 
Savininkų ant Bridgeporto ' laikys 
savo mėnesinį susirinkimą trečia
dieny, kovo 3 d., Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Susirin 
kimus prasidės kaip 7:39 vai. vak. 
Visi nariai malonėkit susirinkti lai
ku, nes randasi daug reikalų dėl 
aptarimo. —D. Gulbinas, rast.

JaunosioM Birutes tėvų susirinki
mas bus ketverge, kovo I d., 8:30 
v. v., Mark \Vhite Sų. svet. (Libra- 
ry Ruoni L Visi tėvai prašomi atsi-, 
lankyti. —Valdyba. i

SLA 36 kp. mėnesonis susirinki
mas įvyks seredoj, kovo 3 dienų,1 
Lietuvių Auditorijoj, <8 vai. vakaro. 
Visi nariai ir narės yra kviečiami I 
atsilankyti ir atsiveskit ir savo 
draugus prirašyti prie SLA 36 kp.

A. Marcijonaite, sekr. i

L. S. Lygos susirinkimas įvyks ' 
ketvirtadienį, Kovo-March 4 d„ 1926, | 
3:30 v. v. Mark White Sųuare parko 
svet., 30 ir Halsted gat. Visi lygie-| 
*iai malonėkite susirinkti pažymėtu 
laiku. Turime daug reikalų aptarti.

— Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Namų Savinin
kų Kliubo mėnesinis susirinkimas 
Įvyks šiandien, 7:30 v. v. V. Lukšto 
svetainėj, 1500 So. 49 Avė., Cicero, 
III. Malonėkit visi atsilankyti.

— A. Tumavich, Rast.

ASMENŲ JĘSKOJJMAL
PAIEŠKAI’ savo Švogerio Juoza

po Skutulo. Paeina iš linkaičių 
kahno, linkių vals. Gyveno Detroit 
mieste. Girdėjau buk miręs ir koks 
jo pusbrolis rūpinos su jo palaido- 
iimu. Meldžiu pranešti arba kitų 
draugų savo pažįstamų, katrie gy- Į 
venai Detroito mieste, kaipo Ba-j 
landžiai, Milašius, Mozekonts, Nor- 
niontai Juozapas ir Kazimieras ir 
taip pat kitų pažįstamų meldžiu, 
kad bent vienas iŠ jūsų atsilieptų 
ir suteiktų man dauginus žinių apie, 
jo gyvenimų ir mirtį. Už tai busiu 
tamsioms labai dėkingas.

S. B. VVarapnickas 
4032 Irving Park Blvd., Chicago

VERONIKA Kosmacevska'itč pa
ieškai! savo brolio Mike Kosmacev- 
skio, apie 16 metų Amerikoj. Jis 
gyveno apie Chicaga. Paeina iš 
Kauno miesto. Jis pats ar kas ki
tas meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Veronika Kosmascevska,
R. A. Box 34 

Shelburn, Indiaąa

TeL Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
iVlalevojam ir popieruojam. 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

MANO beveik minias grojiklis 
pianas, su kabinetu, bončiumi ir 
140 rolių, viskas už $140, paimsiu 
$2(1 cash ir $10 į mėnesį dėl geros 
šeimynos. Otto Clause, 2332 W. 
Madison St., front.

INVESTUOKITE $1000 ar dau
giau i Real Estate Sindikatą, 100% 
pelno, aupsaugotas pirmais morgi- 
čiais.

Adresuokite: 
SIND1CATE,

P. O. Bos 1788, Chicago.

STOGDENQY8Tfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trukų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj'. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L .1. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phonc Lavvndafe 0114.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo ir prižiūrėjimo 2 vaikų. 
Alga gera. Kreipkitės S. Kukas, 
10456 Carliss St. Atvažiuoti galima 
cottage Grove Avė. iki 105th Si.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGI 2 energingi vyrai 
dėl pardavinėjimo namų.*Geras už
darbis ir darbas pastovus. Atsišau-' 
kitę tik tie, kiltie turit savo \maši
nų. V

John Kuchinska.s, 
2221 W. 22nd St.

REIKIA į dirbtuvę furmonų ir 
darbininkų, pilnų arba dalį laiko 
specialiam darbui. Geras uždarbis 
stipriems vyrams, nuo 9 ryto iki 
8:30 vakare.

Mr. Chriatie, Room 1305, 
139 N. Clark St.

REIKIA patyrusių shearmenų į 
geležies atkarpų jardų, nuolat dar
bas. Interstate Steel and Sunply Co. 
1030 S. Wells St.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį- pianą už $150, yra 
75 voleliai ir benČius, $50 cash ir 
po $10 j mėnesį.

VIALAIT1S
6512 So. Halsted St. 

1-inos lubos

PARSIDUODA arba išsimaino 
ant namo bučernė ir grosernč. Per 
10 metų išdirbta, ant didelio stri- 
lo — Michigan Avė. Parduosiu pi
giai; aš esu persenas; nebegaliu 
dirbti.

Phonc Pullman 4228

PARDAVIMUI grosernč ir 
bučerne, su mūriniu namu prie 
Ashland Avenuc.

Šaukite
Tclephone Hemlock 3130

PARDAVIMUI Soft Drinks par- 
lor iŠ tos priežasties, kad esu naš
lė moteris ir sunku vienai. Turiu 
parduoti greitu laiku. Parduosiu 
pigiai. Renda pigi, vieta patogi, 
atsišaukite tuoįaus.
•« 4536 S. Paulina St.

1LUIDUOSIU 15 ruimų hotelį ar
ba mainysiu į kendžių storų. 206 
E. 23 St.

PARSIDUODA groserne ir bučernė 
geroj apielinkėj.

4235 So. Kedzie Avė. t

PARSIDUODA smulkmenų, cigarų 
ir cigaretų krautuve.

2341 So. Hoyne Avė.,
Tel. Canal 1227

NAMAI-ŽEME
BARGENAI

Visai naujas bungalow, mo
derniškas, $3000 cash, kitus 
pigiau negu renda. Atiduosiu 
pigiai, 3725 North Cicero avė. 
Tel. Pal. 8059.

NAUJIENA spekuliantams ir biz
nieriams. Parsiduoda 2 lotai ant 
\Vestern Avė. 50x125, arti 71st; 
vieta tinkama bile kokiam bizniui. 
Del svarbios priežasties savininkas 
parduoda už $10,500. Toji kaina 
bus tik šita savaitę; kas norite ke
lis tuksiančius pelnyti, veikite grei
tai.

KITAS lotas ant Western Avė. 
25 pėdų, kaina tik $4,500 dėl grei
to pardavimo.

TRECIAS lotas ant 5{) St. 125 
pėdos nuo Western Avė. S’ W. kam
po, einant į vakarus, 25x125. kai
na tik $7,500. Savininkas priims į 
mainus privatišką lotą, šių barge- 
nų norėdami atsiveškite depozitų. 
Kas pirmas, tam bus parduota.

J. Namon Co.
v 2418 W. Marųuette Rd. 

arti \Veslern Avė.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locnų namą, 

$200 įmokėti, kitus išmokėjimais. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis bun- 
galovv, furnace šildomas, skiepas, 
karšto vandens sistema, elektra, su
ros, cementinė gatve, 22 minutes iki 
vidurmiesčio.

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Mayvvood 2704

<xxxxxxxxxxxraxmxxxxiT>

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, 
kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbės, aritmetikos, knygvedy- 
stčs, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo I^e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, III.
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių me

chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką “prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesęs.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

PARSIDUODA namelis $2000 ver
tes, mainyčiau ant grosernės arba 
mažos farmelės netoli Chicagos.
5104 Archer Avė. Tel; Lafayette 

2014.

PARDAVIMUI murinus namas,' 
krautuvė ir 4 fintai, reniių į me
tus, dar gali būt daugiau, geroje 
vietoje, 18 St., netoli nauji) marke
li) Savininkas. Tel. Roose.velt 400U.

PARSIDUODA 3 flatų kampinis ' 
namas su krautuve, 2 kųrų garadžius. 
Rendos $120. Kaina $11,300.

4600 So. Sacramento Avė,

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbom, lietu- 
viii kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, a bei no.t 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIRAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų i)’ 
nuo 7 iki 9 Valandai vakare.

P. S.: Išduobiame paliudijimus 
ir diplomus.

............. . !. I ■ H.........

REIKALINGI vyrai ar moterys iš 
mokti harborystes. Dienomis ar va
karais, $5.00 už kursą. Gera mokes
tis išmokus.

114 So. Halsted St.


