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AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Plieno magnatas, 
McKinney, nusižudė

LENINGRADAS, bal.
Amundseno ekspedicijos

Nicoj areštuota du taria 
mu Mussolinio šnipu

pašto 
trau-

Yorko ercogą nori dėt 
Lenkijos karalium

MASKVA, bal. 1 
atlankė didelis potvinys. 
šimt miesto gatvių visai 
to* ir vanduo vietomis 
keturiolika pėdų gilumo.

Vandens tankui nuvirtus 1 
užmuštas, 6 sužeisti

Amundseno dirižablis 
atskrido j Leningradą

13 darbiečiy atstovy pa 
šalinta iš posėdžio

Lenkija stengiasi dėl 
naujos sutarties

dagi 
s i m-

Riaušių aktas tekstilės 
streiko distrikte

T ekstilės streikinin 
kų areštai Passaic’e

Du Ispanijos aviatoriai 
prapuolė Sirijoj

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

Nacionalė liaudies armija 
traukias iš Pekino

Lenkai Vilnijoj uždarė 36 
lietuviy mokyklas

o pažįstamais, kalbėjosi 
riot act’a.“

Dvikova tarp vyro ir 
moters neįvyko; ko

dėl, — skaitykit

skaičius, 
gyvena 

šiaurinėj A- 
158,600; Okeanijoj 

Pietų Amerikoj—

Nepaliaujami streikininkų areš
tai; vaikai pikietuos Baltąjį 
namą Wa»hingtone

Rusijos-Vokietijos papil 
domoji sutartis

PARYŽIUS, bal. 15. — Le 
Soir sako, kad finansų ministe- 
ris Peret gegužės mėnesį iške
liausiąs j Washingtoną, kur jis 
tikįsis sugebėsiąs susitarti ir 
pasirašyti skolų fundavimo su
tartį su Jungtinėmis Valstijo
mis.

kai iki juostai.
Moteriškei atsisakius tatai 

padaryti, duelis negalėjo įvykti’.

prieš “riot act’ą.“

streikininkai ypač 
prieš šerifo paskel- 

riaušių įsta-

bal. 15. — 
odų dirbtuvėj nugriovus 
galonų vandens tankui, 

darbininkas buvo užmuš- 
šeši kiti skaudžiai sužei-

Peret atvyksiąs i Jung 
tinęs Valstijas

Kuboj kilo gelžkeliy darbi 
ninky streikas

Pusantro tūkstančio lietuvių 
vaikų liko be mokslo

prasidėjo Kubos gele- 
streikas 

didės-

WASHINGTOTAS, bal. 15.
Prezidentas Coolidge šiandie 

susirgo. .lis buvo priverstas, 
visokius reikalus atidėjęs į šalį, 
gulti lovon.

KAIRAS, Egiptas, bal. 15.
Britų aviatoriai ieško dviejų Is
panijos lakūnų, kapitono Este- 
vezo ir jo mechaniko (laivo, 
prapuolusių Sirijos dykynėj. 
Estevez ir Calvo buvo nariai is
panų eskadros, kuri praeitą sa
vaitę išskrido į Manilą, Filipi
nus. Atsilikę nuo draugų, jie 
buvo priversti nusileisti Sirijoj, 
ir nuo to laiko nieko apie juos 
nebegirdėt.

Lenkai kviečia karalium 
Britų karalaitį

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš
mokėti į 4-6 dienas už 50 Centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

Toks lenkų monarchlstų sieki
mas; abejoja betgi, kad britų 
karalaitis sutiks

šerifo žmo 
nės paliautų patroliavę kelius.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

PEABODR, Mass
Vietos
15,000
vienas

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
bal. 15. Vakar čia turėjo 
įvykti duelis (dvikova) tarp 
vyro ir moteriškės. Viskas bu
vo suruošta, kaip reikiant, 
sekundantai etc., bet paskutinę 
minutę duelis buvo atšauktas. 
Mat moteriškė ėmė ir atsisakė

depai tamentų policijos, 
jos ir laivyno paslaptis, 
susidarė 
griežtai 
valdžiai,

[Nica

LONDONAS 
ly Mail gautas iš Varšuvos pra
nešimas sako, kad Lenkų mo- 
narchistai siekiasi Lenkijos res
publiką paversti monarchija ir 
Lenkijos karalium kviesti Yor
ko ercogą Albertą, Anglijos 
karaliaus Jurgio antrąjį sūnų.

Londono politiniuose rateliuo
se tečiau manoma, kad lenkų 
monarchistų siekimai turėsią 
ne geresnio pasisekimo, kaip 
kad panašus siekimai albanie- 
čių, kurie veltui bandė pi įkal
binti Connaughto princą Artū
rą užimti jų sostą, pirmiau ne 
jį priėmė VViedo princas Vili
mas 1914 metais. Britų karališ
kos kilmės asmens vargiai, sa
ko, begu norėsią keisti savo pa
dėtį namie, kur jie jaučiasi

PEKINAS, Kinai, bal. 15. — 
Kuominčunai arba Kinų nacio
nalė liaudies armija, kuri kon
troliavo Pekiną, šiandie pradė
jo jį evakuoti, savo jėgas kon
centruodama tuojau už Pekino, 
į šiaurius nuo miesto.

TIENTS1NAS, Kinai, bal. 15.
Kuangtsuno apielinkėj šian

die prasidėjo smarkus mušis 
taip Kinų nacionalės liaudies 
armijos ir jungtinių Mandžuri- 
jos-Šantungo jėgų. Sąjunginin
kai stengiasi prasimušti pro 
kuominčunų eiles į Pekiną, bet 
jų pastangos iki šiol buvo berg
ždžios.

NUŠOVĖ MOTERIŠKĘ
.IOL1ET, III., bal. 14.— 

Frank Jackson, 67 metų, nu
šovė TiHie Wallace, 48 metų 
moteriškę, paskum bandė pats 
nusišauti, bet tik pavojingai 
susižeidė. Nugabentas ligoni
nėn jis pasisakė, kad padaręs 
tai iš pavydumo, kadangi Mis. 
VVallace, pas kurią jis gyveno, 
paliovus jį mylėti.

Francija su Vokietija pa-’ Bilius veteranams pen 
sirašė oro paktą

1,100,000 japoniečių gy 
vena užsieniuose

TOKIO, Japonija, bal. 14.— 
Pastarieji statistikos daviniai 
rodo* kad svetur gyvenančių ja- 
poniečių skaičius siekia apie 1,- 
100,000. Didžiausias 
nes 686,000 japoniečių 
Azijos kontinente 
merikoj — 

127,000 ir 
50,000.

Kuangtsuno apielinkėj eina 
smarkus mušis tarp kuomin
čunų ir jų priešininkų

LONDONAS, bal. 15. — Try
lika darbo partijos atstovų par
lamente buvo pašalinta iš posė
džio, konservatoriams padarius 
kaltinimų, kad jie trukdę rei
kalų eigai. Konservatoriui Ne- 
ville Chamberlainui įvardijus, 
kurie darbiečių nariai nusikal
tę, ir pasiūlius juos suspenduo
ti, pasiūlymas buvo 163 bal
sais prieš 76 priimtas, Darbie- 
čiai apleido posėdį.

HAVANA, Kuba 
Šiandie 
žinkelių darbininkų 
Streikininkai reikalauja 
nės algos.

Valdžia paskelbė, kad 
siuntiniai bus gabenami 
kiniais, kareiviams juos lydint, 
ir jei dėl streiko pasireikšianti 
maisto stoka, traukiniai busią 
leidžiami ginkluotai kariuome
nei jų saugumo žiūrint.

Iš viso gražu; mažumą šil 
15. čiau; stiprokas, didžiumoj va 
į žie- karų vėjas.

N'°l8.e’ vtkar temperatūra siekė mi 
133 nimum 27°, maksimum 47® F

Šiandie saulė teka 5:09, iei 
džiasi 6:31 valanda.

RADO MOTERIŠKĘ PRIGft 
RUSIĄ MAUDYKLOJ 

HAiMILTON, Ohio, ba 
Vietos daktaras Caldvvell 
su savo šeimos 
rado maudykloje 
vo uošvę, Klieną 
metų. Maudykloj 
tuoni coliai vandens

CLEVELAN1), Ohio, bal. 14. 
— Praeitą naktį nusižudė, nu
sišaudamas, kapitalistas Price 
McKinney, per šešiolika metų 
buvęs McKinney Steel kompani
jos galva. Jis buvo jau 63 me
tų amžiaus, bet dar sveikas ir 
tvirtas žmogus. Nusižudymo 
priežastis nežinoma.

Tankas, nugriuvęs iš 60 pėdų 
aukštumos, sprogo ir vanduo 
ištiško tokiu smarkumu, kad 
išnešė fabriko sienos dalį, apie 
trisdešimt pėdų.

RERLINAkS, bal. 15. — Kal
bėdamas spaudos atstovams 
kancleris Luther pasakė, kad 
Rusija su Vokietija dabar ruo
šiančios papildomąją sutartį 
prie Rapallo traktato, laja pa- 
pildomaja sutartim busianti 
nuraminta sovietų Rusija, kuri 
bijanti, kad dėl Vokietijos įsto- bi 
jimo į Tautų Sąjungą nekiltų frankui biržoje, 
komplikacijų. t Franko verte dabar nukritus

—▼  -------- — iki 29.21 doleriui.

Aldermėnai ima nagan 
burmistrą

Vakar vakarą Garfieldo ai- 
dermenai (miesto tarybos na
riai) pašaukė į tarybos r u mus 
burmistrą Burke, tekstilės kom
panijos tarnautoją, ir pareika
lavo pasiaiškinti, dėl ko jis lei
do Bergeno kauntės šerifui 
Nimmo paskelbti riaušių įsta
tymą.

Tarybos salėj buvo susirinkę 
keli šimtai piliečių, kurie reika- [Pacific and Atlantic Photo]

Nome, Alaska, Pirmieji aukso ieškotojai. Jie sakosi sura 
dę aukso 60 mylių nuo Nome.

VIENNA, Austrija, bal. 15.
I^enkijos užsienių reikalų 

ministeris Skrzynskis atvyko j 
Prahą raginti čechus ratifikuoti 
prekybos tranzito sutartį, kuri 
buvo jau prieš keletą mėnesių 
padaryta, bet kurios Čechoslo- 
vakijos parlamentas iki šiol ne- klausyti vienos dilelio taisyklės, 
priėmė. kuria reikalaujama, kad abudu

Be to Skrzynskis nori pada- dūdininkai turi nusirengti pli- 
ryti su čechoslovakija arbitrą- 
cijos traktatą, dar sutartį, ku-1 
ria čechai turėtų remti Lenki
jos siekimą gauti nuolatinę vie
tą Tautų Sąjungos taryboj, ir, 
pagaliau, apsigynimo sąjungą.

NICA, Francija, bal. 15.
Vakar čia Iglvo areštuoti du 
asmenys, tariami Italijos šnipai, 
šni|^VA^U>ji fraųępzų Rivioioj 
Mussolinio naudai.

Areštas sukėlė nemažo suju
dimo ir, kaip dabar girdėt, da- 
lykan įveliama dar keletas žy
mių Nicos piliečių.

grįžęs 
nariais namo, 
prigėrusią sa- 
Stitzelienę, 63 
buvo vos aš-

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. • Chicago, III

armi- 
Nicoj 

dvi frankcijos: viena 
nepalanki Mussolinio 
antra gi palanki jai. 
seniau priklausė Itąli- 
1860 metais pastaroji 

atidavė ją Napoleonui 
tai, kad Francija padėje 
jai kare prieš Austriją.]

Minską mių ašigalį dirižablis 
kurs praeitą vidurnaktį 
do iš Ntfrvegijos sostinės Oslo 
Šiandie nusileido Trotske, Le
ningrado priemiesty.

Kinų nacionalė liaudies armi 
ja apleidžia Pekiną

Apie penkiasdešimt stnū-ki- 
ninkų vaikų paskirta valstijos 
kapiteliui Trentone ir guberna
toriaus namams Jersey City 
pikietuoti.

Protestuoja

Tekstilės 
protestuoja 
btą “riot act’a 
tymą, kuriuo tekstilės fabrikų 
distriktas pastatyta kaip ir ka
ro padėty.

Nuo pirmadienio, kai tasai 
riaušių įstatymas buvo paskel
btas, policija nuolatos areštuoja 
streikininkus, jų vadus, 
pašalinius, streikininkams 
patizuojančius, asmenis.
Socialistų kandidatas į

Yorko mayorus suimtas
Be kita tapo areštuotas Nor

mai! 'ITiomas, pastaraisiais rin
kimais buvęs socialistų kandi
datas į New Yorko miesto ma
yorus. Policija areštavo jį va
kar, kai jis Garfielde laikė kal
bą keliems šimtams streikuo
jančių darbininkų, ir savo kal
boj pareiškė, kad riaušių įstaty
mo paskelbimas yra neteisėtas, 
nes juo trempiamos pamatinės 
streikininkų teisės 
laisvės ir susirinkimų laisvės 
teisės.

Kalbėtojas be to pareiškė, 
kad areštavimas streiko vado 
\Veisbordo, laikymas jo kalėji
me ir reikalavimas iš jo 80,000 
dolerių kaucijos yra teisėjų pa
sityčiojimas iš teisingumo.

Iš areštuoto kalbėtojo parei
kalauta 10,000 dolerių kaucijos, 
bet kadangi tokios sumos jis 
negalėjo užsistatyti, jis uždary
ta kalėjime.

Daugiau areštų.

Tą pačią dieną Lodi buvo 
areštuoti aštuoni streikininkai, 
bandžiusieji pikietuoti vietos 
fabrikus.

Garfielde buvo areštuotas 
Charles Webber, New Yorho 
Church of Ali Nations bažny
čios kunigas už tai, kad jis, su
sitikęs gatvėj su kai kuriais sa-

PASSAIC, N. J., bal. 15.
Protestui prieš policijos elgesį 
su tekstilės fabrikų streikinin
kais, streikuojantieji darbinin
kai nutarė siųsti į \Vashingto- 
ną šešias mažas mergytes, am
žiaus nuo 4 iki 8 metų. Balta
jam namui pikietuoti. Mažos lavo, kad riaušių įstatymas bu 
pikietuotojos, vaikščiodamos jtų tuojau atšauktas ir kad šau 
ties Baltuoju namu, nešies di-.tuvais apginkluoti 
dėlę iškabą su tokiu antrašu:

“Pone Prezidente: Ar Jungti
nių Valstijų konstitucija apima 
New Jersey? Ar susirinkimų 
salės uždarytos? Ar žodžio lais
vė užginta? Ar vadai legaliai 
areštuojami ir statomi po neap
sakomai didele' kaiicffa.f ’ '

PARYŽIUS, bal. 1
cija su Vokietija pasirašė avia 
cijos sutartį, kuria einant Vo 
kietijos aeroplanai dabar galės Ispanų karo, 

daug saugiau, ne kaip priėmę skraidžioti per Francijos terito- ir Bokserų 
kurios nors centralinės Europos yjją, lygiai kaip Francijos oro jų našlėms 
valstybes ant smilties pastatytą mašinos galės lakioti per Vokk 
sostą

PARYŽIUS, bal. 15. Fran
kui nuolatos krintant, justici
jos ministeris griebėsi aštrių 
priemonių kovai su pinigų spe
kuliantais.

Policijai visoj Francijoj pa
siųsta įsakymas imti nagan 
bankininkus, kurie, neturėdami 
teisės, pardavinėja svetimų 
kraštų pinigus, ir kurie gundo | Del kalbų, kad Italijos agen- 
valdžios bonų (savininkus keisti tai pirkinėję įvairių Francijos 
tuos bonus į kitus vertybės po
pierius. Įsakyta persekioti 
taipjau laikraščius, kurie skel- 

tokių žinių, kurios kenkia

, Naujienos pagelbės jum* 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau* 
j ienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. \ Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų a t ra 
šit greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

; VVASIHNGTONAS, bal.
Fran- Senatas priėmė atstovų 

bilių padidinti karų veteranams 
pensijas. Pensijos padidinama

Filipinų sukilimo 
karo veteranams, 

šeimynoms, kas 
valdžiai pareis 18,500,000 dole
rių kas metai. Bilius dabar ei
na abiejų butų konferencijai.

VILNIUS, kovo 25. — Šven
čionių “Ryto“ švietimo draugi
jos valdyba “Vilniaus Aide“ 
paskelbė tokį protestą: •

“Šių metų vasario 28 ir ko
vo 8 lenkų valdžia uždarė 36 
lietuvių “Ryto“ laikomas mo
kyklas Švenčionių apskrity.

“Apie D/į tūkstančio moki
nių nustojo mokslo prigimta su
prantama savo kalba, kuri yra 
garantuota Versalio traktato 
apie mažumų teises. Ten lenkų 
valdžia pasiketino leisti laisvai 
vystytis kitataučių mokykloms, 
net joms padėti.

“Uždarymo priežastį valdžia 
nurodo stoką cenzuotų su pilno
mis kvalifikacijomis mokytojų, 
nereikalauja bendros valstybi
nės teisės iki 1928 metų; ir 
juo labiau, kad lenkiškose vals
tybinėse ir privatiškose mokyk
lose. kurių yra Švenčionių aps
krity apie 300, o kvalifikuotų 
mokyklų jose tėra vos apie 30 
asmenų. Taigi toks uždarymas 
lietuviškų privatinių mokyklų 
ir išmetimas, apie 11/2 tūkstan
čio vaikų ir mokslo įstaigų yra 
tiktai ryškiausias persekioji
mas ir noras kuo greičiausiai 
juos sulenkintiv Prieš tokį ne
žmonišką persekiojimą, tarptau
tinių pažadėjimų laužymą ir 
žiaurų lenkinimą kuo griežčiau
siai protestuojame.“

Chicago, UI. Penktadienis, Balandis-April 16 d., 1926
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Fisher bandė prišokti prie plė
šiko, plėšikas paleido kelis šū
vius, miltinai sužeisdamas Fi- 
sherj ir pabėgo automobiliu į 
Chicago. Fisher liko nuvežtas 
pas daktarą, kur ir pasimirė.

Rado du žmones 
nušautus

NAUJIENOS, Chicago, UI.

■ I

Šiandie pakars du 
žmones

Rado nušautą plėšiką

šiandie ryte Cook pavieto 
kalėjime bus pakarti du žmo
nės — negras Charles Ilobbs, 
kuris nužudė savo šeimininkę 
Mrs. Betty Barnett, ir Bay- 
mond C.ostello, kuris išgėdino 
ir paskui nužudė 16 m. mer
gaitę. Abu dėjo didžiausių pa
stangų išsigelbėti nuo kartuvių, 
bet neįstengė.

Ties Broadview griovy ras
tas nušautas nepažįstamas plė
šikas. Tai tas pats plėšikas, 
kuris nušovė ties Orland šeri
fo pagelbininką Fisher. Pavog
tasis automobilius, kuriuo plė-

Vįakar prie 66 ir Rockwcll 
gatvių stovinčiam automobily, 
kuris ten stovėjo jau nuo sek
madienio, tapo rasta du nu
šautus žmones — - John Tocci- 
llo, 33 m., ir Frank DcLauren- 
lis, 29 m. Abu prapuolė sek
madieny, kada abu išvažiavo 
automobiliu ir daugiau nebe- 
gryžo. Tam automoli.uy juos ir 
rasta nušautus.

Kadangi apielinkės Hyvento-
šikas važiavo, rastas ties Mel- jų niekas negirdėjo šaudant, 
rose Park.

Spėjama, kad tas pats plėši
kas, kuris Indiana Harbor api
plėšė pašto troką, kuriuo bu
vo gabenama $37,500. Bet tų
pinigų pas plėšikų nesurasta. Į ~ na^iaekė

Atsirado ir pašto troko šo-j **** pilaldu pdSlseKC 
feris Frank Watson. Atsirado ____ ~
jis Joliete. Jis sako, kad pieši-' 
kas pasiėmęs iš troko du mai
šų siuntinių, i 
žinoti

spėjama, kad juos nušauta kur 
kitur ir tik lavonus atvilkta į 
jų automobilių. Policija mano, 
kad jie žuvo savitarpiniame 
butlegerių kare.

Apiplėšė pašto troką
Du ginkluoti plėšikai užvakar 

užpuolė pašto troką Indiana 
Harbor mieste, pastvėrė šofe
rį ir pabėgo greitu automobi
liu su keliais maišais siunti
nių. Federalinio banko Chica- 
goje viršininkai pripažysta, 
kad viename pavogtųjų maišų 
buvo $37,500, kurie buvo siun
čiami vienam Indiana Harbor 
bankų. Kituose maišuose irgi 
manoma, kad buvo nemažai 
pinigų, nes miestas yra indus
trinis ir nemažai pareina pini
gų. Plėšikai tuibut tikėjosi di
desnio grobio, I 
tiįuikiniu .paprastai atvežama 
daug daugiau pinigų, skiriamų 
algoms vietos plieno liejiklų 
darbininkų. Bet tie pinigai at
ėjo pirmiau, 
plėšikams jie 
kai su išvogtu 
linkui Chicago. 
sugryžo ir jo 
mas. . Plėšikų 
laisnis yra išduotas tūlai mo- 
terei Monmouth, III., kuri sa
kosi niekad savo gyvenime au
tomobilio neturėjusi.

Kadangi atsirado liudytojų, 

kurie sako nematę, kad plė
šikai butų turėję revolverį, po
licija. saugo pašto troko šofe- 
rio namus, manydama, kad 
jis veikia išvięn su plėšikais.

Kaiy atsirado religija
y ....i ■ .’ <. • ■

Klausimas apie atsiradimą 
religijos kiekvienam, kaip ti
kinčiam, tyiip ir netikinčiam 
yra labai svarbus, nes jis duo
da įžvelgti visą religijos paėji
mą ir jos vyst imąsi — kaip 
žmonės seniau tikėjo ir kaip 
dabar jie tiki, ir kokis yra skir
tumas tarp pirmykštės ir da
bartinės religijos ar religijų.

Tą svarbų klausimą — kaip 
atsirado religija -V aiškins P. 
Grigaitis savo paskutinėj pa
skaitoj iš kultūros 
ateinantį sekmadienį, 
d., 10:30 vai. ryte, 
Auditorijoj (mažojoj

istorijos, 
bal. IK 

Lietuvių 
svotai-

kadangi tuo ....... (piešti

kitu traukiniu ir 
nekliuvo. Plėši- 
šoferiu pabėgo 
Šoferis dar ne
likimas nežino- 

automobiliaus

VVilliam Rubin, 50 m., elek- 
(Tikininki|i, dirbusiam Moody 

šu siuntinių, privertė jį va- Bibl° '"sUtute, tik pusiau pa- 
žiuoli jo Crysler automobiliu. 7ko savo sumanymų.
Kely plėšikas atidarė maišus ir b*** tiltų ijyveno, su 
išsiėmė pinigus, o maišus išme
tė. Bet Joliete automobilius su
gedo* ir teko važiuoti į gara
žų. Tada šoferis pabėgęs ir 
pranešęs policijai, kuri betgi 
aute mobilio garažiuje nerado. 
Plėšikas tada, kaip spėjama, 
nuvyko į Mokena ir atėmė iš 
daktaro forduką. Bet kur pa
dėjo savo Cryslerj nežinia, nes 
Crvslerio nesurandama Api- 

as daktaras skubiai prane
šė šerifo pagelbininkui Fisher, 
kuris ir ėmė plėšiką vytis. Pa
sivijo jį prie 143 ir Kecne Avė., 
kur įvyko persiiaudimas ir plė
šikas Fisherį nušovė. Bet kaip 
spėjama, ir pats plėšikas liko 
sunkiai sužeistas, 'lečiaus jis 
dar nuvažiavo iki Melrose Park, 
kur pritruko gasolino ir jis for
duką pametės, kaip spėjama, 
nuėjo pas savo draugus Melrose 
Parke. Čia jis arba pasimirė 
nuo žaizdų, arba sužinoję, 
kad jis turi tiek daug pinigų, 
jį pribaigė užmušti ir nuvežę į 
Broadvie\v jo lavoną pamote.

Dabar policija stengiasi tą 
Dlešika identifikuoti.

p-le Dorothy Wilson, kuri jį 
nesenai pametė dėl jo nuolati
nio girtavimo. Tada jis nusi
tarė ją nužudyti ir paskui pate 
nusižudyti. Bet jis tik pasiekė 
to, kad pats nusižudė. Jis atė
jo j p-lės Wilson namus, 819 
E, 39 St. ir kada ji vėl atsisa
kė gyventi su juo, jis bandė ją 
nušauti, bet kad jis buvo gir
tas, tad nepataikė, nors ir pa
leido 
sekė 
Tada

kelis šūvius, ir jai pasi- 
pasprukti iš kambario, 
jis pats nusišovė.

Nežino ką daryti

Nužudė moterį
Nušovė šerifo pa- 

gelbininką
r'rank Jackson, buvęs Jo- 

lifet aldermanas, nužudė Mrs. 
iTillie VVal’ace ir paskui pats 

\Valtcr Fisher, 38 m., Will, bandė pasipiauti. Preš jiį nu- 
pavieto šerifo pagelbininkas, ■ žudant, jis parašė laišką, kuria- 
tapo plėšiko nušautas ties 148 me jis sako, kad jis pereitą 
ir Keene Avė. gat., arti Or- rudenį į ją įsimylėjo ir pralei- 
land. Plėšikas apiplėšė dakta- do ant jos nemažai pinigų'. Da
lą Mokena, III., miestely ir at- bar kada jo sveikata sumen- 
ėmė jo forduką, kuriuo ban- kėjo, ji jį pametė, tad jis pa
de pabėgti į Chicago, Fisher siryžo pasirūpinti, kad kada Jis 
kitu automobiliu ėmė jį vytis mirs, tai kad ir ji mirtų. Jis 
ir pasivijo ties Orland. Kada1 yra arli mirties ligoninėj.

Skaityk Kas Bus
Chicago Liet. Auditorijoj, Nedėiioj, Balandžio 18, 1926

Didžiausias Balius įr didžiausios dovanos. Vyskupo Valančausko Pa
šalpos Draugija surengia Bulių ir duos dovanų 80 akerių farmą. Tikietas 
$1.00. lai todėl prašome visus tamstų gerbiamieji Lietuviai, Lietuvės ir 
Lietuvaitės, nepamirškite Nedėiioj, Balandžio 18 dieną ir visi atsilanky
kite, o mes užtikriname, jog kožnas busite užganėdintas, nes bus gera mu
zika, prie kurios galėsi gražiai pasilinksminti ir turėsi progą Įsigyti 
akerių ūkę, katra randasi 215 mylių nuo Chicagos, Wisconsin Valstijoj, 
akerių dirbamos su budinkais.

Pradžia 7 valandą vakare
širdingai visus kviečia KOMITETAS

80
40

DIDELIS ŠOKIS
Rengia

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTERŲ
Tautiškos Bažnyčios Svetainėje

Subatos Vakare, Balandžio (April) 17, 1926
Pradžia 6:80 valandą vakare

Gerbiamoji publika, malonėkite skaitlingai atsilankyti, nes mu
zika yra labai garsi, pakviesta iŠ Paryžiaus.

Kviečia visus KOMITETAS

RISTYNĖS
Jos. Šimkus su •
Lietuvių 175 svarų čampionas

2 paritimai
SUJohn Ordracer

Bohemų Milžinus

PILSEN

iš 3

Ernest Johnsonu
Švedų ristikas

Jack Sampson
švedų Milžinas

SVETAINĖJSOKOL
1814 So. Ashland Avenue

Subatoj, Balandžio 17, 1926
Pradžia 8:15 vai. vakaro Įžanga $1.10, $1.65 ir $2.20

<

Penktadienis, Baland. 16, '26

par<rlU>n»Į,.

STRAIPSNIS 172

Ka« yra Pasaldintas Kondensuotas 
Pieiuis?

kUDIKIv
)VĖS SKVI

t uhitS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

HEMORAIDAI
(pilės)

tlamo obyrioja msa talkai 
nno talka rvIMmalaso ral-

M kOlki*

K Odlklf aprftplnlnas Ir M- 
aOJimaa yra dalyku lysoa 

svarbos Miaynal ir tautai
Ir Mas >Bita»., kad tai

rimą regullarilkal* tafta-

ir išrašomas 
gydytojų vismae 
pasaulyje dėl 

maitinimo hidi- 
kiįi.jau virš 68

Gydome Be 
Operacijos

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

Daugel) išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšiBuiaminavima* ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas Congress St., 2 fl.
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
; dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

HEMIAN

. SKONIS

PuriTan 
I Malt

šviežias, grynas, su visa smetona,— 
tai yra pienas gaunamas is karvių 
lel padarymo Eagle Brand Pieno. 
Karvės yra egzaminuojamos, o pieni
nės inspektuojamos reguliarižkai ve- 
terinorių. Kondensaun$s pastatytos 
netoli pieninių, taip, kad gauna švie
žią pieną tik ką sumelžtą.

Iš kiekvieno keno šviežio pieno da- 
statomo j kondensaunę yra paimama 
pavyzdys ir tuoj ištiriamas ekspertą, 
kad suradus mažiausj nukrypimą nuo 
tobulumo saiko.

Į Perėjęs inspekciją, pienas dabar 
i yra supilamas i šildymo Šulinius, kur 

jis sumaišomas su grynu cukrumi, 
. - . j pridedamu dėl išlaikymo. Visą mišinį

Iškilmingas atidarymas šešta- į?(,a5Jjeja t beoriniu« puodus, ir nuo 
Čia iki supilimo j kenus, pienas ne
prieina iki supilimo j kenus, pienas 
neprieina prie oro, ir todėl negauna 
bakterijų nei oksiduotos, šituo budu 
auklėjimo ir stiprinimo savybės, esan
čios piene, nedingsta ir šviežias pie
nas yra sumaišomas su grynu cukru
mi.

Keneliai, į kuriuos , Eagle Pienas 
yra supilamas, padirbami Bordeno 
kondensaunės ir ištiriami beorinėse 
apystovoso dėl mažiausių netobulumų. 
Tobuli kenai paskui yra sterilizuoja
mi prie 700 laipsnių F., taip, kad gau: 
naina absoliutiškai be bakterijų indas.

Pienų įpylus, kenai užlipinami tam 
tikru budu, kuris nereikalauja klijų. 
Atmink, kad penint Eagle Brand 
Pieną kūdikiams absoliutiškai reika
linga viską turėti griežtoje Švaroje. 
Taigi ir atidarius keną, reikia jį už
dengti puodeliu ir laikyti švarioje, 
vėsioje vietoje, ir apsaugoti jį nuo 
dulkių, musių ir tam panašiai.

Kad išlaikius tikrą mierą, reikalin
ga rūpestingai pieną saikuoti. Eagle 
Brand Pieną visados pilk iš keno 
šaukštą, iki briaunų, bet kad pienai} 
nebėgtų iš šaukšto. Suprasi, kad įki
šant šaukštų j keną negausi užganė
dinančio nusaikavimo, nes dalis pie
no bus prilipus prie šaukšto sienelių. 
Pamokinimai sako, kad reikia imti

Tai bus svarbi ir kartu 
mi paskaita ir kviečiami 
visi į ją atsilankyti, kad 
čiau susipažinti su religijos is
torija. —B. -irk

įdo- 
yni 
plą-

Motery rengiama paroda
»’ » \ K j !*•

dienyj, bal. 17 d.
—--i—r-

Lietuvių moterų rengiama pa
roda atsidarys šeštadienyj, bal. 
17 d., 2 vai. po plot, dideliame 
pavilione, prie 666 Lake Shore 
Drive. Programas žada būti 
labai įdomus. Programą pildys 
pačios moterys? Bus choras, 
šokiai ir kiti įdomus parengimai. 
Privažiuoti galima Grand Avė. 
karais iki Lake Shore Drive, ne-

— M. J.

EAGLE BRAND
CONDENflED M1LK,

No. 6

Ui M 
kuponą 

_ u«lt* 
dykai lletu- 

vlfckai pamokti 
_.ai p prlilurėtl 

ir poneli save ir 
juvą kūdiki* Iškirp

kite i r pritilkite 
Šiandie »u jūsų vardu 

ir adreeu.
THE BORDEN COMPANT 

Bordon Bldg. New York 

ssssssseseaM
Republikonai turi bėdos. Per- toli Michigan ežero, 

eitą antradieni republikonųj 
kandidatu į apeliacijos teismo į 
klerko vietą nominuotas Fran
cis P. Bnady. Jo nominacija; 
padarė didelės painiavos, kurią 
išnarplioti gal būt priseis teis-!

Dalykas mat tame, kad Į nominuotas, i

Paprasto piliečio žodis
Kompozitorius Ą. Vanagaitis

mui.
nors Brady 
bet jis yra miręs. Jis mirė dar 
prieš balintų spausdinimą, te- 
čiaus rinkimu komisija jatsisa- 
kė. jo vardą išbraukti -kandi-'
da|ų sąramo. Dav padė
tis susipainiojo, kada balsavb 
muese lapo nominuojąs, didele 
didžiuma balsų sumušdamas 
savo oponentą. Gal teismui 
teks spręsti kas jo vietą, kai
po kandidato, turi užimti.

SUBATOJ RISIS ŠIMKUS

17 d., Pil- 
Cl 811 So. 
J. Šimkus v '» k

Subatoj, balandžio 
šen Sokol svetainėj 
Ashland avė.) risis 
su Ernest Johnson, švedų čem
pionu. Jiedu risis svarbiausioj 
poroj.

Po tų ristynių Šimkus ap
leis Chicagą — važiuos į Texas 
ristis. Jis nori pranešti 
tiek, kad sugrįžęs iš Texas 
prie pirmos progos risis 
dzūku.

tik 
jis 
"su

Sarpalius risis su Jack 
Sherry

Sarpalius risis
Star Garler

Komaro risty-

šį vakarą K. 
su Jack Sherry 
teatre.

Laimėjimas iš 
nių tiek pridavė Sarpaliui drą
sos, jog jis pasiskelbė lietuvių 
sunkiojo svorio čempionu.

“Kas nenori man čempionato 
pripažinti, tegul eina su ma
nim ristis”, sako Sarpalius.

M. 1/iuis Lumiere iš Pary
žiaus, krutamu jų paveikslų iš
radėjas.

Mums dar sunku įvertinti ta
lentas. Aš čionate. kalbesiu at
virai. Štai komjj. Vanagaitis ..... ......... .. ......
— žmogus nuoširdus, gilus pa- tiek.ir tiek šaukštų prie tiek ir tiek 
t!riotas>, 
tas» 
g^tą 
tų į 
zių, 
ta taip vadinamų “inteligentiš
kų” žodžių, kad jisai pasako 
tai, ką jisai mano ir pasako 
aiškiai, — tai pž Mi Vanagai
tį puola visokį ’ pretenzijų prie 
fntdektr/Jlumo turintį jasmę- 
nys... * *

Vanagaitis rašė “Naujiena 
so” feljetonų, rašė ir apie chi- 
cagiečius, rašė ir>apie kitus ar
tistus. Rašč «ir > apie “Dainos 
Chorą”. Aš ne ąrtistas ir ne 
dainininkas -— prašau tai įsi- 
tėmyti — 1 aš tiktai paprastas 
pilietis ir mano žodis reiškia 
“vox populi” (žmonių balsas). 

Vanagaitis rašo taip, kad vi
si supranta, 1 
reikėtų visiems musų rašyto
jams. Jisai linksmai rašo. Pri
deda kartais ir vadinamų “bar
barizmų”, bet tai jo rašinius 
tiktai pagerina. Taip. 

Dabar apie reikalą, 
gas” ’ 
kad musų kompozitorius pasi
sakė teisybę apie “Birutę” ir 
savo naują veikalą “Surprise 
Party”, išpeikė už atvirumą, 
už nuoširdumą/lai viena. Ant
ra, Vanagaitis rašė pastabėles 
apie ‘‘■Dainas Chorą”, Pocių, 
Babitivičių, Pocienę ir kt. mu
sų artistus. Tai nebuvo kriti- prastiems piliečiams nesupran- 
ka, tiktai lengvos pastabėlės, tarnus dalykus... O juk musų 
kokių mes paprasti piliečiai ir Vanagaitis nerašė nė kritikos, 
norime. O čia žiūrėk vienas nė logikos, nė lietuvių kalbos 
žmogus atsiunčia “Naujienoms” sintaksės negvildeno: jisai, kaip 
ilgą ilgą straipsnį, kuriuo Va- sakiau, rašė pastabėles, ir jos 

jam gan gerai pavyko. Rodos, 
ko čia pykti. Aš esu tikras, 
kad mano viehvardis (n|at, aš 
ir Antanas) neturėjo mažiąu-

, ifijuikas, artis- 
Bct kad vArtagiitis nemė- 

slapslyfi/ *V už ' aukš- 
žodžių, už, tuščiu fra
kai! Vanagaitis nemegs-

uncijų vandens. Na, o jei bus pri
lipę piene, tai negalSal tikrai nusai- 
kpoti paarti pamokinimą.

, fNędają^iniąs

Dažniausia kūdikiai yra perpenimi, 
negu nedapenimi, bet jei vaikutis ver
kia atėmus bonkutę, arba prieš pa
davimą sekančiu sykiu, tai reikia kat> 
dien didinti mišinio stiprumą iki kū
dikis bus patenkintas.

Perspėjimas
Jei kūdikis neramiai miega, vemia 

dažnai, arba turi liuosus vidurėlius, 
tas rodo, kad jam perdaug maisto 
duodama, arba per dažnai, arba kad jo 
maistas stipresnis, negu jis gali su
virškinti. Jei vaikas žindomas, tai rei
kia pailginti penėjimo tarpą iki ketu
rių .valandų. Del kūdikio, kurie pe
nimi iš bonkos, reikia per pus suma
žinti duodamą kiekį, iki viskas atsi
taisys. Jei tas negelbsti tuoj šauk- 
kis daktaro. .

•Ii -------------Jei jūsų vaikai turi pučkus, jus su
rasite, kad Cadum Ointnient greitai 
juos išdžiovina ir jie tuojau nukrinta 
palikdama gražią ir dailią odą. Tai 
yra džiovinantis ir gydantis antisep
tikas. Cadum Ointment yra Francu- 

koje, jis nekenkia kad ir delikatna 
vaikų odai. 

# ,, —
Motinos kurios pasirenka valgius 

protingai kurio suteikia jos kūdikiui 
gerą maistą ir gerai augina ir kurie 
apsaugoja nuo ligų. Viena pirmuti- 

Drau- nių taisyklių yra žiūrėti, kad vaikai ...-u....;.. Ta{J 
yra lengvai atsiekiama jei valgysit 
du stalavus šaukštus Kellogg’s All- 
Bran kasdien. Jei valgysit Kellogg’s 
All-Bran reguliariai, tai jūsų vidu
riai pradės normaliai veikti, 
išvalo ir atšviežina žarnas ir 
kia normaliai.

i iin k>iin rašvti ''Ikus. vaitauju vinvrnenv yta rr<uiLu- ų itp Kaip lasyti zj§]tu3 prirengimas padarytas Ameri-

Vanagaiti išpeikė už tai,'""i’'“““' užkietsjimo vidurių.
* • 1 . vra lenjrvai atsiekiama jei vi

Skaitykit šiuos straipsnius 
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

nes jos 
jos vei-

kas sa-

SWEET-ORR
UNIJOS PASIŪTOS

TUG-O-WAR KELNES

Tokios Kelnės k‘ur>*; 
šeši vyrai negali 

perplėšti
Tūkstančiai vyrų matė de

monstruojant, kuri patvirtina 
be abejonių, kad SWEET-ORR 
Tug-o-war Kelnės ir siutai yra 
stipresni ir gerai nešiojasi, ko
kius jus galite nusipirkti. Mes 
pasiūlome bile šešiems vyrams 
perplėšti tas kelnes laike tug-o- 
vvar bandymo. .šešios kelnės 
Dykai bile šešiems vyrams. Kas 
gali tai atlikti ?

Kelnės $3.50—Siutai $8.5'0

Leo’s Army Store
4612 So. Ashland Avė.

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

t

TURTINGIAUSIAS
STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bite kokiu 
pardavinėtojų

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viusdot 
patarnauju knogeriauaiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, UI.

Surprise Party

ųagaitį nori, taip sakant, į ka
tes pukynę suvelti. “Naujie
nos”, Žinoma, netalpina tokių 
ilgų iv nuobodžių straipsnių. 
Tnsai žmogus paskui tą straip- šio noro įžeisti ne vieno avtis- 
sni siunčia “Draugui”, kuris, to, o juo labiaus gerbiamo Po-

| matyt, irgi nenoromis talpina, cinus, kurį Vanagaitis visuo- 
Draugo” mot skaito rimtu muziku. Aš 

nenori Užgauli musų tai labai gerai žinau.
Taip, tai taip. Klausykite, 

kritikas vyrai, mes dar nemokam jver- 
Jisai kalba tinti talento. Vanagaitis tikrai 
i, apie lie- talentingas žmogus, bet kad 

tuvių kalbos grynumą, apie lo- jisai kalba tokia pat kalba, ir pavardę, 
gikų ir apie kittis mums pa- kaip mes kalbame, valgo kartu

nes, reikia tikėlis 
vedėjai 
Vanagaitį.

Ir ko Vanagaičio 
nori? Dievas žino. " 
apie kritikos dėsnius.

su mumis, pasielgia taip, kaip 
paprasti piliečiai hįad pasielgia, 
tai tie dalykai užriša mums 
akis. Mes norime, kad kompo
zitorius gyventų kur nors dau
sose, kalbėtų kokia tai nesu
prantama kalba, šalintųsi nuo 
paprastų piliečių. Tiktai tada 
fnes sakytume, kad ve didelis 
žmogus, didelis artistas...

Ne, vyrai, Vanagaitis turi di
delį talentą, kuris mums rei
kia visais galimais budais sa
vo tarpe palaikyti. Juk, pasa
kysiu atvirai,
yra tikrai geriausias veikalas, 
kokį mums amerikiečiams lie
tuviams kada nors yra pagami
nęs. Aš sakau aiškiai: geriau
sias veikalas. Labai dažnai mes 
anglų teatruose už daug pjtas- 
tesnius veikalus mokame dide
lius pinigus. Pastatyk “Sur- 
prisc Party” anglų teatre, tai 
pamatysi, kad * tikietų reikės 
už mėnesio i$ kalno ieškoti.

Tai gęrLkime musų Vana
gaitį, nes tai yra didelis talen
tas ir be galo geras žmogus. 
Aš pasirašau savo tikrą vardą

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Lajiutive.

Dr. Antanas J. Karalius.

Mrs. W1NSLOW’S
Syrup
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Jei jums yra nusibodę 
paprasti

KORESPONDENCIJOS
Clinton, Ind.

savo cigaretų 
skonyje, taip kaip jie yra visuose savo 
pašaukimuose.

yYRAI yra žmoniški

Jų lojališkumas apsireiškia kuomet tas loja
liškumas yra to vertas.

Kaip tik syki dasilytčsit lupomis Helmar 
jus niekuomet jų nenorėsit mainyti į kitus 
cigaretus.

Susipažinkit Su

H EI. M AR

Aš radau korespondencijų iš 
Clintono, “Naujienų” kovo 26 
num., kaslink pakliuvimo už 
degtinės darymą Antano Vaino- 
rio ir Jono Naujokaičio. Tas 
tiesa, kad jie pakliuvo. Bet aš 
būdamas “Naujienų” skaityto
jas, mylių matyti jose teisingas 
žinias, nes “Naujienas“ mes tu
rim kaip veidrodį ir rimČiausį 
laikraštį iš visų lietuviškų laik
raščių Amerikoj. Bet virš mi
nėta korespondencija yra netei
singa ir vienpusiška. Ji įžeidžia 
ir mano vardą, ba minėtas ko
respondentas gal dėlto ir pasi
rašė su raide R., kad mano pa
vardė yra Riauka. Visi šneka: 
matote kas neteisingas kores- 
pondencijaes rašo. Už tai aš 
reikalauju, kad ta koresponden
cija butų pataisyta kaip ištiktų
jų buvo ir nedėtų mano vardo 
R. raidę.

Šitaip buvo. Kovo 2 d., atsi
lankė blaivybės agentai pas Da
nelių Yeckevičių, 1020/ N. 8 St., 
kurį minėtas R. vadina Jurko
vich. Pas minėtą Yeckevičių 
rado vieną galioną munšaino ii 
“Stiklą” munšainui virti. Vis
ką susidėjo ir buvo jau besiren
gią vežtis į dželą,> bet kas ten 
jiems į ausį pakuždėjo, kad ei
kit skersai atrytą, pas Vainorį 
ir Naujokaitį, rasite geresnį 
grobį. Tie viską palikę nubėgo 
pas minėtus žmones, kur taipgi 
viską rado paslėpta. Tuo tarpu 
savininkų nebuvo namie, o jų 

pasakė nežinančios kur 
Tada tie ofiseriai vėl 
pas Danielių Yeckevi- 
galioną munšaino radoKaralienė Žymiausiu Cigaretę

!! TAI NE SAPNAS !!

IŠ NEW YORKO

TIESIOG | KLAIPĖDA

LIETUVIAI!!!!

Sėdat ant laivo Amerikoje 
Išlipat iš to paties laivo Lietuvoje

DVI DIDELES 
AMERIKOS LIETUVIŲ EKSKURSIJOS

Ant to paties laivo 
Nereikia persėst

Nė važiuot per svetimas šalis

Baltijos Amerikos Linijos Laivais: 
“Lituania” — 27 Balandžio-April 
Lydės L- šimutis, ‘‘Garso** redaktorius 

“Estonia” —18 Gegužės-May

Pirmų kart istorijoj turit progų išplaukti 
laivu stačiai į TĖVYNĘ...

Nepraleiskit šios progos... 
Ne vilkit...
Ne atidėkit ant rytojaus.
Užsisakykit vietas tuojau

Paul P. Baltutis, 901 W. 33 St.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 35 St.
John P. Ewald & Co., 840 W. 33 St.
S. F. Fabionas, 809 W. 35 St.
V. Milaszewicz, 1725 W. 47 St.
“Naujienos”, 1739 So. Halsted St.
V. M. Stulpinas, 3311 So. Halsted St.

(jarsinkities

1 moterys 
| jie yra.
sugryžo 
Čių, tą
išpiltą ir niekurius įrankius din
gusius, bet paėmė ką rado ir va
kare kai Dainielius YeckeviČius 
parėjo iš darbo jį areštavo ir tik 
po $500 kaucijos paleido.

Kovo 13 d. buvo teismas, pri
sipažino kaltaš;'" t&pd nuteistas 
60 dienų ir $100 pabaudos ir 
kaštus. Taippąt ir Vainoris su 
Naujokaičiu liko pabausti po 
30 dienų ir po $100 ir kaštus, 
bet ne kaip R. sako po 6 nume
rius, o minėtą Jurkovich — Da
nielių YeckeviČius, buk niekas 
nubaudęs. Taip negražu. Jei
gu dalyko gerai nežinai, geriau 
nerašyti ir dar pasislėpęs po 
raide kitam žmogui melagio var
dą primeta. Už tai aš reikalau
ju, kad jeigu tas žmogus R. 
skaito korespondenciją už tei
singą, tegul pasirašo pilną pa
vardę.

— Dominikas Riauka.
[Nors p. Riauka daug kalba 

apie tos korespondencijos netei
singumą, bet pats parodo, kad ji 
savo esmėj buvo pilnai teisinga. 
Klaida buvo tik Vainoriaus ir 
Naujokaičio bausmėj. Ta žinu
tė buvo paimta iš vietos anglų 
laikraščių, kurie apie Yeckevi- 
čiaus - Jurkovich nuteisimą ne
rašė. — Red.]

tat.

Vardas
•A* Adresas 

Lithuanian

Kellogg Company 
Katile Creek, Mirhigan

Ban-

Kellogg'H 
ant v.mii- 
gro*eriuo- 

pak<*liąo*e. 
ir rent<»-

Malonėkite atsiųsti man dykai 
sampelinl pakeli jūsų Kellog- 
g’o Al.L-RRAN sykiu su in
formacijom^ mano kalboje ir 
kų relikin ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip aa ga
liu iAvengti užkietėjimo.

Jei Jum norite būti visuomet 
■ velku, Jųa tui’ite tuojau pa* 
Hirttengti prašalinti Ih ravo kū
no pavojingus nuodu*, kurie 

atrtirandn nuo užkietėjimo. 
Neati'dėliokit. Ilgiau. An'iaau- 
gokit nuo pavojingų ženklų 
virš 40 ligų.

Jei valgy*i t reguliariai, 
Kelloga'* ALL-BRAN *uteik* 
greita* pattekmaa nuo užkie
tėjimo. Valgykit du , Htalavu* 
A^iMtue kW«*len> chronMkHio- 
■e at*ltiklmuone prie kiekvie
no valgio. J urna niekuomet 
daugiau neliereikė* vartoti Jo
kių pilių ir kitų bereikalingų 
gyduolių.

, Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Tiktai ALL-BRAN gali Ui pa- 
Dalies nėlenų išdirbitutri tikUi 
Ir teveikia.*

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkievic>- 

BANIS

100' i

ALL-BRAN turi laba? Kardą 
Valirykit jas nu pienu arba eme-

nevirtal* lengva,* valgia*.
receptuose iftdru- 

pakelio.

a- DR. HERZMAN-®

Ar Jus Žinote Kad — Užkietiejimas 
Tikrai Kenkia Jūsų Sveikatai?

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA 

kampas 31

nuolatinęKelIoKK'n ALL-BRAN suteikia 
pageliu} nuo užkietėjimo ir niekai* ki
tas, tik ALL-BRAN gali būti ‘ 
veikiančio*. Štai kodėl Kelkant'* ALL- 
BRAN yra visur rekomenduojama* gy
dytojų, nes j'» fino, kad Jo» suteikia 
tikras pasekme*. KetHogg’* ALL-BRAN 
Išvalo žarnas ir atšviežina ja*. Jos pri
verčia viduriu* veikti natūralia ir regu
liariai, 
daryti, 
dalinai

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

Kellogg’* 
nkonj. 
tona arba sumalšyklt bu kitai* virtai* 
arba 
dykit Ja* visokiuose 
kuoluose ant 
ALL-BRAN palluo*U<M Jumis 
<l<>* nuo užkietėjimo. Vi*uose 
*e raudonuose ir žaliuose 
Paduodamu visuose koteliuose 
rantuose.

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

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa
geltoj.

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

AKUAERKA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted .St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gį/Geni mo 

3323 South Halnted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvertą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Kuom 2001 

Tel. Randolph 1034-— Vai. nuo 9-6
Vakarai*

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7-----v. v. aprn-t Panedelio ir

P«tnyčio«.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

f’

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Repubiic 9600

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietoB.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
'T«le>foaiaf» Canal O!>23

Ant trečio aUtfSto virš Platte a-p- 
tiekos, kambariai: 14, 16, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Cąnal 2552

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

Room 1538

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir d ratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2591

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

Gydo staigias ir chroniška? li
gas vyrų, moterų ir vaikų paoal 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.

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

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

į Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.
.................................... ... į u i...........  ■ ■■■✓

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie Stn Room 530
’ Te). Central 6690

Vak. 8223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

i tu----.....  • ... . ..

R*

’ •' I" 1 ............ ..

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidųrmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Kodėl
Bambino?

•A

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 Sb. Wood St. 
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St. 
Telephone Pųllman 8868

Naujienose

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau I

Todėl, kad Bambino yta 
kūdikių Geriausia Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

JOSEPH V. MOCKUS
.■ Advokatas.

5349 So. Hėrmitagc Arenu® 
, Tol. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 6 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

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

Vienas skaitytojoj i j skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
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:

Ui metus—150, už pusę mėtų*—75, ui trik mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanu dykai ant pareikalavimo.

Atkirp čia
Data: Balandis 16, 1926

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

X Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000
- --

iki

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 9:80 vakare 

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

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

rz r ji nuo 9 ikt II vai. ryte; 
r a landos į nuo g va|. yatare

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
UltraviolėtinČ šviesa ir diathermia

axnxxxnnnxxxxxnnnę 
Dr. Lawrence P. Slakis 

DENTISTAS 
4454 So. Westem Ave« 

VALANDOS:
•4 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare 
KXUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

H 
M

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: 1—<8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Motery 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 6358

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 
Kampas Oąkley ir 24 St.

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

ŠALIN PURUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas 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.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

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

v - 1111’ - • • J- •* -
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NAUJIENOS
The LHhuantan Daily News 

Publiehed Daily Except Sunday 
by the Liįhuąniaa Daily N«ws Pub. 
Co.

Editor P. GRIGAITIS

1739 South Ualafed Str«ei
Chicago, III. ‘ 'f

Teiephone KooMvelt 8590 >

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.09 per year in Chicago.

3c. per copy.

Entered aa Second Claes Matter 
March -7th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
•Mareh 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
I1L -r- Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00
4.00 

$2.90 
1.50 

.. .7b
Apie Įvairius Dalykus.

Chlcagoje — pažtu:
Metams ..................................

Užsimokėjimo kaina 
Pusei metų ...................„.......

Trims mėnesiams .... ..........
Dviem mėnesiams _____ ....
Vienam minėsiu! ...............

Chicago je per nešioto jus: I " Wl '
Viena kopija ............... ................. 3c Į AI SS k VOS Dailės Teatro kiečius veikale “Karmensita ir
Savaitei ........—................    18c 1 ...................
Mėnesiui ........... .. ....... .......... _......  75c

Suveinytose Valstijose, ne Chlcagoje. 
paltu:

Pu^Hmetii.. .^ Muzikalia Studijos įkuduv) is-

vff---------------čcnko iiuri,j muzikaliai sce-
,, _ , . M , I nišką veikimą. —“Karmensi-
Lietnvou Ir kitur užsieniuose: I . . „

(Atpiginta) ta »r Kareivis .
Metams -------------------------------- --- $8.00 Į .... .. —-
Pusei metų............. .......... ........... 4.001 .. ... .. .
Trims mėnesiams .................  2.001 I er ilgą laiką Maskvos
Pinigus reikia aiųsti paito Money I [gs Teatro vedėjai galvojo 

orderiu keri. .« ui»k^>u. I veikimij

juos gimė mintis sukurti 
tetinj teatrų”, kuris pasireikš
tų dramtinėmis, vokalėmis 
ir plastiškomis galimybėmis.

1919 m. beveik didesnė Mask
vos Dailės Teatro dalis išvyko 
su gastrolėmis į pietų Rusiją. 
Besivystantis civilis karas at
kirto tą grupę artistų iš pra
džių nuo Maskvos, o vėliau ir

a • d. v a. • * . .. l nuo Rusijos. Tas įvykis žy-Ar inteligentai yra apsviesti žmones r ..
Tai yra klausimas, i kurj nevisai lengvai teisingai at- matillfs grupės> pasilikusios 

sakyti. Daugeliui rodosi, kad žodis “inteligentas” reiškia| Maskvoj. Ir tai visai natūralu, 
tą pat, ką apšviestas žmogus, bet tai anaiptol nėįra tiesa. I Gastroliuoti buvo išvykę «e- 
Nesenai “Naujienose” tilpo straipsnis, kurio autorius nausi Dailės Teatro artistai su 
(Baltinojis) padarė priekaištą lietuviams inteligentams, “^* ‘'nm“X^hkad 
kad ją tarpe esą daug dolerių gaudytoją , vadinasi, I padėtis prasitęs bent porą 
žmonių, kuriems niekas daugiaus nerupi, kaip pinigas. I metų, Vladimir Nemirovič-Dan- 
Tasai autorius yra pats inteligentas ir savo “klasės bro- čenko (kuris kartu su Stanis- 
lius” pažįsta gerai. Jeigu kuris inteligentas visą savo gy-Į lovskiu Dailės Teatrą įsteigė) 
venimą pąsvencia ‘dolerių gaudymui , tai aišku, kad kur. neb(Ktama SU8ti sių 
jam nėra laiko Šviestis. Kiek apsvietos jisai sugebėjo pa- tra(iicijxf gal6tų putiekti muzi- 
semti mokykloje,‘tiek jisai jos ir turi — kol neužmiršta kalius spektaklius.
ką buvo išmokęs. O ar daug apšvietos mokykla duoda? Muzikos studjjai buv0 pa. 

‘ 1 ----- I skelbti konkursiniai kvotimai.
Vienas žurnalas (The New Republic) nesenai pada-|iš kandidatų buvo reikalauja- 

rė įdomią anketą tarpe unįve^siteto studentų tikslu pa- ma ne vien tik geri balsai l>ei 
tirti, kiek jie žino. Jisai prirengė sąrašą klausimų, kurie I muzikalumas, bet ir vaidmmo 

buvo paduoti šimtui studentų “vieno didelio universite- 
to’ (kurio — žurnalas nepasako, kad neužgavus univer-1rei§k£, spaudai, kad muzikaliai- 
siteto “garbės”), ir jų atsakymus žada neužilgio ištisai I sceniškas menas randasi beveik 
paskelbti. Jau dabar tečiaus žurnalas išspausdino kai ku-Į primityviškame stovyj. Yra pir- 
riuos anketos rezultatus, ir reikia pasakyti — jie yra pa
stebėtini !

Pasirodo, kad į klausimus apie žymiausius pasaulio 
istorijoje įvykius ir žmones, buvo toje anketoje duota tik
tai 40 nuošimčių teisingų atsakymų. Daugiaus kai|5 pusė Į šaliapinas 
atsakymų parodė tokį studentų nežinojimą, kurio, pasak |I,as rR»ita. 
anketos vedėjų, turėtų sarmatytis net pradinės moky
klos vaikai. Žurnalas pažymi ir keletą įdomesnių pavyz
džių.

INTELIGENTAI IR APŠVIETA

ANKETA TARPE UNIVERSITETO STUDENTŲ

MARCONI — “SENOVĖS ŽYDŲ KARALIUS

PROFESIJA IR BENDRAS ŽINOJIMAS

J klausimą, kas yra Bernard Shaw, kai kurie studen
tai atsakė, kad tai buvęs garsus Amerikos rašytojas, da
bar jau miręs. Apie Marconi buvo atsakymų, kad tai esąs 
senovės žydų karalius; kiti vėl atsakė, kad tai esąs aero
planų išradėjas. Kai kurie studentai parašė, kad Stein- 
metz esąs turtingas vokiečių fabrikantas, kuris dabar už
siimąs muzikos kompozicija.

Tiktai 2 nuošimčių studentų buvo girdėję apie Al
fredą Nobelį; tiktai 4 nuoš. žinojo, kas yra Confucius; 10 
nuoš. — kas yra Kantas; 30 nuoš. kas yra Goethe. Apie 
Napoleoną studentai pasirodė geriausia painformuoti, 
nes visas šimtas davė apie jį teisingus atsakymus. Apie 
Darwiną teisingų atsakymų buvo 72 nuoš. — matyt, gar
sioji “evoliucijos byla” Daytone ir tie triukšmingi gin
čai dėl darvinizmo, kurie nesenai kilo Amerikoje, vis tik 
padarė šiokį-tokį įspūdį ir i universitetų studentus.

Jeigu tokie ignorantai yra aukštąjį mokslą einan
tys jaunuoliai, tai ko tuomet norėt, kad daug apšvietos 
turėtų tą mokslą pabaigusieji profesionalai?

Yra juk faktas, kad daugelis (veikiausia, didelė dau
guma) žmonių stoja į universitetus ir kolegijas vien tik
tai tam, kad paskui butų lengviaus duoną užsidirbti. Jie 
mokinasi tiktai tiek, kiek reikia išlaikymui ekzamėno ir 
gavimui diplomo. Nieko daugiaus jie nepaiso. Iš tokių 
žmonių kartais išeina geri specialistai tam tikroje profe
sijoje, bet bendras jų žinojimas ir proto išsilavinimas 
vargiai esti didesnis, negu paprasto, niekuomet kolegijų 
nelankiusio, amatininko.

Jeigu gi tokį profesionalą visiškai pavergia doleris, 
tai jisai, nežiūrint savo “inteligentiško” užsiėmimo, to
linus dar ir žemiaus to laipsnio nusmunka.

Taigi toli-gražu ne kiekvieną inteligentą galima lai
kyti tikrai apšviestu žmogum.

Inteligentas yra “proto darbininkas“. Bet proto dar
bas gali būt taip pat siauras ir mechaniškas, kaip ir ran
kų dalbas (tas dvi rųšis darbo, galų-gale, ne taip lengva 
ir atskirti).

Pilnai apšviestas žmogus turi ne tiktai mokėt atlik
ti savo profesijos arba savo amato darbą, bet ir žinot, 
kas dedasi aplinkui — visuomenėje ir gamtoje.

Muzikalė Studija

Dai- 
pra- 
Pas 

‘sin-

kareivis”.
Uždangai pasikėlus, prieš 

publiką atsidengė toks vaizdas: 
viduryj scenos nedidelis plotas, 
apsuptas iš visų pusių balko
nais ir aikštelėmis. Balkonuose 
choras, ' kuris pasilieka 
beveik laike viso vaidinimo. Jis 
nuolat juda ir skirtingai gru- 
piruojasi, geriau nei žodžiais 
išreidšdamas dramos dalyvių 
jausmus. Kaip ir graikų tra
gedijose, choras tankiai įspėja 
gerųjų ir pranašauja jo likimų.

Toks scenos subilda voj imas 
pasilieka laike viso vaidinimo. 
Tik besimainančios šviesos ir 
choro grupavimas rodo, jog vei
kimo vieta persikelia nuo pul
kininko namų 
dynę, o iš ten 
e te.

Dekoracijos 
bet kartu 
paprastai

Penktadienis, Baland. 16, ’26

J. Ixmdonas

Baltojo žmogaus Įprotis.
(Laisvai vertė Tindi-Rindi)

(Tęsinys)

į Dorotėjos lin- 
į Seville gatvę,

labai paprastos, 
su choru sudaro ne
gražų vaizdų.

♦ * ♦

veikalo “Karmensita

[Pacific and Atlantic Photo]
Prof. Samuel W. Parr iš Illi

nois universiteto laimėjo Chand- 
ler medalių už pasižymėjimą 
chemijos srity j. Jis skaitosi 
žymiausiu anglies chemijos ži
novu.

maeilinių dainininkų, gerų or
kestrų ir chorų, — yra visko, 
kas menui reikalinga, bet tik
rojo meno nėra... Operos ku-

I numetė
bet toliau tais ke- 
Kai tas artistas ku

ria paveikslą, tai sunku pasa
kyti, kas toj kūryboj vadovau
jamą rolę lošia: balsas, plasti
ka ar deklamacija? Ar stebė
tinas muzikalumas? Ar nepa
prastas mokėjimas naudotis or
kestru, pauza, scena? Vis dėl
to, kad užkrėsti žiūrėtoją vidu
jiniais artisto uždaviniais, 
pergyvenimu dramatizmu. Ži 
noma, jis puikiai dainuoja. Bet 
reikia būti • ritmiškam, jaut
riam, nuolat budriam scenoj, 
balsas turi būti pastatytas taip, 
kad dainininkas laike perstaty
mo nekreiptų visą dėmesį į bal- 

muzikaliai sce- 
visi elementai 
kad gavus išti-

Turinys 
ir kareivjs” toks:

Kareivis Jose (Velikanovas) 
saugoja pulkininko namus. Jis 
dainuoja apie savo gimtinę — 
Navarrą. Choras įspėja jį apie 
prisiartinantį pavoj ų gražuolės 
čigonės asmenyj. Įeina Karmen
sita (Baklanova). Ji sako, kad 
burdama kortomis ji sužinoju
si, jog čia sutiksianti savo my
limąjį. Ji pamato Josę ir dai
nuoja: “Niekuomet nū Dievas, 
nė velnias nedainavo saldesnės 
dainos, negu manoji... Eikš prie 
manęs, aš šaukiu tave, eikš... 
Vienas žvilgsnis ir tu numirsi 
prie mano kojų... Pirma šok ir 
dainuok, o paskui peilis!” Po 
to ji j nokdami is numeta jam 
gėlę ir pasislepia pulkininko 
namuose, kur karininkai kartu 
su čigonais girtuokliauja.

Jose sužavėtas Karmensita. 
Bet vidujinis balsas (choras) 
vėl įspėja jį.‘" Trys moterys iš 
choro primeni jam apie moti
ną, apie gimtinę ir apie ka- 
r A io pareigas

Jose pradeda nurimti, kaip 
pulkininko namuose kyla skan
dalas. Karniftlisita, pasak cho
ro, bakstelėjo peiliu kitai čigo
nei. Ji išbėga gatvėn, o pas-! 
kui ją pulkininkas ir kiti kari
ninkai. *.

Pulkininkas liepia Josei su
rišti ir saugoti ją.

Pasilieka tik Jose ir Korme- 
sita. Ji pradeda gundyti ka
reivį, žadėdama savo meilę ir 
sakydama: “Jeigu tu esi drą
sus, aš atlyginsiu tau”. Karei
vis pasiduoda pagundai ir pa

są. Reikalinga 
niško veikimo 
sulieti daiktan, 
sinj įspūdį.

Jose nuvyksta į Dorotėjos 
lindynę pasiniatyti su •Karme'n- 
sita. Tuo tarpu čigonai tam 
tikrais milteliais užmigdo ka-

Tuo budu naujoji studija pa- «Hiiink;į ir iškrausiu jo kišenes,
statė sau už tikslą prirengti 
dainininkus, kurie galėtų lošti 
ir šokti. žodžiu, jos tikslas 
buvo išvystyti “sintetinius ar
tistus”, kurie mokėtų balsą, mi
miką ir plastikų sujungti daik
tan.

Pirmiausia Nemirovič-Dan 
čenko nutarė pastatyti Le 
cocų’o komiškų operų “Madame 
Augot duktė”. Pirmą kartą 
Muzikalė Studija pasirodė sce
noj gegužės 16 d. 11)20 m. Pa
sisekimas buvo nepaprastas 
Spaudos atsiliepimai buvo kuo- 
puikiausi. Nuo to laiko Muzi
kalė Studija sparčiai ėmė vys
tytis, statydama vis sunkesnius 
ir sunkesnius dalykus.

Pereitų metų Muzikalė Stu
dija išvyko su gastrolėmis į 
užsienį ir pasiekė Ameriką. Da
bar ji randasi Chicagos Great 
Northern teatre, kur išbus tik 
porą savaičių. 

♦ *
“K a r m e n s i t a ir karei- 

- • > fVIS.

Balandžio 12 d. Great Nor
thern teatre Maskvos Dailės 
Teatro Muzikalė Studija pasi
rodė pirmų kartų prieš chica-

prašydami Karmeiisitos, kad ji 
gautų iš karininko leidimą ei
ti per rubežių. Pastaroji atsi
sako. Visi čigonai išeina, apart 
Karmensitos. Įeina Jose. Links
mas susitikimas. Jiemdviem be
simeilinant, pasigirsta rago gar
sas, kviečiantis kareivius į sto
vyklas. Jose nori grįžti, liet 
Karmensita sulaiko jį ir dai
nuoja: “Meilės naktį mudu 
praleisiva kartu, o kai dėl atei
ties tegul likimas išsprendžia! 
Pasaulis yra musų, laisvas kaip 
aras, ir mudu esą va laisvu my
lėti ir kovoti, etc”. Nežiūrint į 
Karmensitos maldavimus, ka
reivis rengiasi išeiti. Kaip tik 
tuo laiku prabunda karinin
kas ir puola Kannensitą. Jose 
begindamas jų užmuša puoliką.

Pabaigta su praeitimi. Jose 
turį pasilikti tarp čigonų, ku
rie išneša nužudytojo lavoną ir 
aprengia kareivį čigoniškais 
drabužiais.

Rot meile gr:?ię pra
eina. Treči u;re ūkto Karmen
sita įsimyli į matadorų Luka- 
są, kuris savo temperamentu 
jai kur kas artimesnis.

Lukas ateina pasimatyti su 
Karmensita ir dainuoja: “And- 
ringas gyvenimas yru didelę

dovana. Net meilės mirtinas 
smūgis yra saldus, etc”.

Jose pajunta, jog Karmensi
ta jo nebemyli ir reikalauja 
paaiškinimo. Pastaroji sarkas
tiškai primena, kad jau laikas 
jam eiti namo, kur motina lau
kia pargrįžtant savo mažo ge
nerolo. Jose nueina šalin.

Dvi čigoni rėdosi vogtais šil
kais ir dainuoja duetą. Tuo tar
pu vaško pagalba Karmensita 
buria savo ateitį. Rezultatas to 
būrimo toks, kad ji turės mir 
ti nuo Jose rankos. Išsigandusi 
ji išbėga lauk. Jose pasilieka 
vienas. Vėl; jis girdi trijų mo
terų dainą, kur primenama jam 
apie tai, kad jo motina ištisas 
valandas meldžiasi už savo sū
nų.

Įeina Lukas ir pareiškia, kad 
Karmensita žadėjusi jį čia su
tikti. Jose susibara su juo 
ir dalykas Daigiasi kova pei
liais. Tačiau jbėtfa čigonai ir 
perskiria juodu. •

Lukas išeina. Jose tvoja 
Karmensitai per veidą, o pas
kui maldauja, kad mylėtų jį. 
Pastaroji ištrūksta iš jo glė
bio.

Paskutiniame (ketvirtame) 
akte Jose seka Karmensitų ir 
Lukasą. Kai Lukas išeina, 
Jose po neilgo svyravimo nu
žudo Karmensitą.

♦ ♦ *
Turinį smulkmeniškai aš at

pasakojau tuo tikslu, kad pa
rodžius, kokių permainų buvo 
padaryta, idant iš operos “Car- 
men” išeitų muzikalė drama 
“Karmensita ir kareivis”. Ištisos 
scenos tapo išleistos, dalyviai 
pakeisti. Iš operos “Carmen” 
bepasiliko tik muzika.

Visa tai buvo padaryta tuo 
tikslu, kad kuoryškiausia pa- 
brėžus kovą tarp meilės ir mir
ties.

Apie patį vaidinimą tiek ten
ka pasakyti: tik Maskvos Dai
lės Teatras tegali tai]) sude
rintai vaidinti. Kiekvienas pa
sijudinimas, kiekvienas gestas 
pilnas artizmo. Ypatingai bu
vo gera Baklanova Karmensitos 
rolėj. Ir ji žavėjo ne savo dai
navimu, ale nepaprastai geru 
vaidinimu. Išviso “dainuojan
tieji artistai”, kaip juos vadina 
anglų spauda, nepasižymi pir
mos eilės dainininkais, nors, 
tiesa, jie dainuoja labai gerai. 
Bet kuomet matai juos scenoj, 
ne tiek kreipi dėmesio į daina
vimą, kiek į jų stebėtinai gerą 
vaidinimą.

Publika pasitiko “dainuojan
čius artistus” labai entuzias- 
tiškai. Aplodismentams ir ga
lo nebuvo. Po vaidinimo visa 
scena buvo gėlėmis užversta. 
Pasirodo scenoj Nemirovič-Dan- 
čenko. Didžiausios ovacijos. 
Išeina Morris Gest ir prataria 
j publiką kelis žodžius. Publi
ka nenoriai skirstosi.

Maskvos Dailūs Teatras bus 
(’hieagoj tik iki balandžio 24 
d. Tad nepraleiskite progos 
pamatyti “dainuojančius .artis
tus”.- K. A.

Aš to nežinau. Jamika- 
nas sakė! Ir dar keistų dalykų 
paporino Jamikanas. Niekados 
baltieji žmonės jo neskriaudė. 
Jie tik davė jam naktį šiltą lovą 
ir daug gero maisto. Jį jie vežė 
per sūrų ežerą, didelį, kaip dan
gus. Jis važiavo baltojo žmo
gaus ugnies valty, kurią jus gar
laiviu vadinate, bet tai buvo val
tis, gerai, dvidešimts kartų di
desnė, negu Jukano laivas. Ir 
be to ji padaryta iš geležies ir 
vistik neskęsta. Aš to nesu
prantu, bet Jamikanas sakė: 
“Aš važiavau toli geležinėj val
ty ir žiūrėk — aš gyvas!” Tai 
buvo baltojo žmogaus karo val
tis ir joj buvo daug kanų. Po 
daug kelionės naktų, ilgai, ilgai, 
Jamikanas galų gale atvyko į 
kraštą, kur snięgo nėra. 'Nega
liu to aš tikėti. Negali <buti ant 
žemės, kad žięmą nebūtų sniego. 
Bet Jamikanas matė... Aš klau
sinėjau baltųjų žmonių ir jie sa
kė: taip, ten nėra sniego, toj 
šaly. Bet aš vis netikiu ir štai 
Įdausiu tavęs, nejau niekados 
nėra sniego toj šaly? Aš taip- 
pat norėčiau žinoti, kaip ji vadi 
naši. Aš jau girdėjau jos pava
dinimą, bet dar kartą norėčiau 
išgirsti, kad įsitikinti, ar ta pa
ti ? Tuomet aš žinosiu ar girdė
jęs melagingą ar teisingą kalbą.

Senas Ebitsas gudriu veidu 
pažiurėjo į mane. Norėjosi jam 
sužinoti paslaptį kas ji nebūtų, 
nors turėjo norą užlaikyti tikė
jimą j stebuklus, kurių nieka
dos nematė.

- - Taip, — aš atsakiau, — tu 
girdėjai teisingą kalbą. Toj ša
ly nėra sniego ir ji vadinasi Ka
lifornija.

— Ka-li-forn-ija! — jis pra
murmėjo du ar tris kartus, pri
siklausydamas skiemenų gar
sus, tuo lygindamas, kaip jie iš
lėkė iš jo lupų. Jis patvirtinan
čiai palingavo galvą.

— Taip, tai ta pati įlalis, apie 
kurią Jamikanas pasakojo.

Aš nusprendžiau, kad įvykis 
Jamikanu privalėjo atsitikti to
se dienose, kada Alaska ką tik 
perėjo Suvienytų Valstijų val
džion. Panašus užmušimo atsi
tikimas įvykęs iki įvedimo vieti
nių įstatymų ir teismų, galėjo 
persiduoti į Suvienytas Valsti
jas ištirimui į federalinį teismą.

— Ir štai, kai Jamikanas jau 
atvyko kraštan, kur sniego nė
ra, —- tęsė senis, — jis nuvedė į 
didelį namą, kur daug žmonių 
daug kalbėjo. Ilgai jie kalbėjo. 
Ir daug jie kamantinėjo Jamika- 
ną. Tarp kitko jie sakė Jami- 
kanui, kad jam daugiau neri
mauti nereikia. Bet Jamikanas 
to nesuprato. Jis visados rimo. 
Visą laiką jie davė jam šiltą lo
vą ir daug valgio. Ir po to jie 
pradėjo dar geriau jį maitinti, 
ir davė jam pinigų, ir vežinoje 
baltojo žmogaus krašte įvairiose 
vietose ,ir jis daug matė keistų 
dalykų, Ebitsūi nesuprantamų, 
kuris jau senas ir niekados toli 
nevažiuos. Po dviejų metų Ja
mikanas grįžta atgal į kaimą ir 
darosi viršaičiu. Jis buvo gu
drus viršaitis kol mirė. Bet kol 
dar nemiręs jis daug kartų sė
dėjo prie mano ugnies ir pasa
kojo apie stebėtinus dalykus, 
kuriuos matė. O Bidarčikas, 
mano sūnūs, sėdėjo pas ugnį ir 
klausė, ir jo akys vis plačiau at
sivėrė dėl tų dalykų, kuriuos jis 
girdėjo. Kartą naktį, kui Jami
kanas namo išėjo, Bidarčikas 
atsikėlė, sudavė kumščia krūti
nėn ir tarė: “Kuomet busiu su
augęs vyras aš taip pat keliau
siu į tolimas vietas ir į kraštą, 
kur sniego nėra. Ir visa savo 
akimis matysiu...”

Visuomet Bidarčikas kelia
vo į tolimas vietas! godžiai 
perkirto Cilla.

— Tai tiesa, — svarbiai pa
tvirtino Ebitsas. Ir visuomet 
jis grįžo, kad sėdėti prie ugnies 
ir galvoti apie kitas, nematytas 
tolimas vietas.

— Ir visuomet jis atsiminda
vo sūrų ežerą, didelį, kaip dan
gus, šalį, kur sniego nėra, — 
pritarė Cilla.

— Ir visuomet sakė: kuomet 
busiu stiprus, kaip suaugęs vy
ras, aš eisiu ir pats pamatysiu 
ar tiesą porino Jamikanas! — 
tarė Ebitsas.

— Bet prieš jį nebuvo jokio 
kelio per ežerą, — kalbėjo Cilla.

— Jokio, be to kaip baltojo 
žmogaus ugnies valty, kuri pa
daryta iš geležies ir didesne, ne
gu dvidešimts laivų Jukone, 
patvirtino Ebitsas.

Perkirtęs Cilla, kurios plono
sios lupos vėl suvirpėjo, kad įsi
maišyti jo kalbon, jis liepė pri
tilti ir tašė:

— Bet baltasis žmogus nelei
do pervažiuoti sūrų ežerą savo 
ugnies valčia, ir jis iš naujo grį
žo, kad sėdėti prie ugnies ir mą
styti apie kraštą po saule, kur 
.icra sniego.

— Bet sūriam ežere jis matė 
geležinę valtį, kuri neskendo, 
pridėjo Cilla.

— Taip, — tarė Ebitsas, — ir 
jis pamatė, jog Jamikanas tiesą 
porino apie viską. Bet Bidarči- 
kui nesirado budo, kad pakliūti 
baltojo žmogaus kraštan, po 
saule, ir jis tapo ligotas ir suly
sęs, kaip senis ir nebesitraukė 
nuo ugnies. Ir jis nečjo daugiau 
medžioti mėsos...

— Iv jis nevalgė daugiau mė
sos, kuri dėdavosi prieš jį, — įsi
maišė Cilla. — Jis lingavo gal
vą ir kalbėjo: aš nenoriu kito 
valgio, išskyrus baltojo žmogaus 
maistą. Aš noriu nutukti kaip 
Jamikanas...

(Bus daugiau)

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA
* Pavasarinis Tonikas Del Kraujo

AtšvieŽinkit savo sistemą. 
Jauskitės daug metų jaunėsniu. 
Sustiprinkit savo kraują.
Nusipirkit pakelį nuo savo aptieko 

riaus, 85c. 75c., $1,25.

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii™
Atėjo Kultūra No. 3. Kai

na 45c. Galima gauti.
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St.
Illlllllllllllllllllllllllll■ll^

Piany Ir PhonografŲ 
Išpardavimas

Trumpu laiku dėl nekuriu priežas
čių turime parduoti daugybę naujų ir 
biskj vartotų pianų už labai žemas 
kainas.
Gulbranaen Grojiklis, biskj vartotas
už ..................................................... $350
Kimball Grojiklis Pianas, mažai var
totas ................................................. $275
Kimball naujas Grojiklis Pianas, ver
tes $750, už ..................................... $550
Schultz naujas Grojiklis Pianas $215 
Twicell Grojiklis Pianas ................ $75
Cremonu Elektrinis Pianas ........ $195
Adam Shaff upright, mažo saizo $450 
Chase Grand, vertės $1,200 už $725 
8 rankiniai pianai, geri mokintis gro- 
jyli, visi 88 notų po ........................ $35
Brunswick-Radiola, Phonografas ir 
Radio krūvoje, kaina $250, už .... $155 
Su 12 rekordų.
Freshman Garsus Radio setas, 5 tū
bų ...v....... :............... ................ }............ $35
Parduodame ant lengvą išmokėjimą.

JOS. F. BUORIK 
PIANįl KRAUTUVE

3343 So. Halsted Street
Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose.

VisameBANKINIS PATARNAVIMAS

Cord Tairu IšpardavimasRusiškos ir Turkiškos Vanos

MYLIŲ10,000

KIMBALL
34x4

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

pridengtas 
“pataisytu

30x4.95 Balloon
30x5.25 Balloon
31x5.25 Balloon
30x5.77 Balloon
32x6.20 Balloon

Padaryme šio vieno cigareto sudėta troški
mas jus užganėdinti, visi gabumai jums 
patarnauti didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra per geras dėl Camel.

31x4
32x4
33x4

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

CHICAGO, ILL.

$8.50
9.70

10.25
11.25
12.50

čia stovėkit nu 
karu viltą dieną

$9.85
9.85

10.75
10.85
10.95

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

32x4 Vi 
33x4 Vi 
34x4 Vi 
33x5 
35x5

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

“MIDY” 
Parsiduoda vi 
s o s e vaistiny 
Čio»e.

Balloon Cord’ai 
Garantuoti

Atdara vakarais 
ir Nedėlioj

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimbali pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimbali grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850

GOODRICH, FIRESTONE, 
KELLY, U. S., IR T. T.

Skausmas pūs
lėje. T u o j a us 
sustabdo San
tai Midy. Per
sitikrink, kad 
gausi tikrą vai- 
s t ą. Pastebėk

sąmoniškuose 
prieš “Naujienas 
organai ir kiti 
išbubniju, j.nij 

Anksėiuiis a

advokatas 
“kaltini- 

iškelti prieš

Rinktininiausias Turkiškas ir Amerikoniš
kas tabakas. Gabiausias sumaišymas. Pui
kiausia cigaretinė popiera pagaminta Fran- 
cijoje. Joks kitas cigaretas nepanašus į 
Camel ir puikesnio cigareto net negalima 
padaryti. Camel yra mylimiausias pasirin
kimas patyrusių rūkytojų.

TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidarytos bile 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Sukatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus.
INVESTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Real 
Estate Paskolų departmentą jeina augštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir municipa
lini bonai taipgi pirmi teisėti morgičiai ant (reng
tų Chicagos sąvasčių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes keliones, pagelbsti jsigyti pasportus, vizas, 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes į vi
sas dalis pasaulio.

Skundiko atakos ir pa 
sitraukimai

naujam 
tur būt, kad iš 

svarbiau“ — ir “N.’

nėra kito tokio 
kaip

Jei dar nežinote Camel kvapingumo ir 
skonio, atidarykite vieną iš tų garsių pakiukų 
ir pabandykite juos! Mes kviečiame jus 
palyginti Camel su bi kokiu cigaretu paga
mintu už bile kainą. Imk Camel!

— kada 
reikalavo 

’ Bendrovei, ir ant- 
kada jisai su vienu 

tam tik- 
asmenims pervesti “N.“ 
Tuose abiejuose atsitiki-

rūkytojų pasauly 
nėra kito tokio draugo 

kaip Camel

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
XT> A V Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 

-IvA. *• ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 VV. 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

landžio 15) nueitų pas Master' in 
Chanccry (teisėjo padėjėją tam 
tikrose bylose) Julius Minor, 
nes tenai busią kokie tai “liudi
ninkų klausinėjimai“. Gavę tą 
raštą, naujieniečiai tik nusijuo
kė. Kokią teisę turi skundiko 
advokatas gaišinti žmones šito
kiais kvietimais? Ir kodėl jisai 
daro vis naujus žinksnius, nepa
laukęs, kol bus pirmesnis daly
kas išspręstas?

Well
per telefoną pranešė Bendrovės 
atstovams, kad jisai savo kvie
timą atšaukia!

“Naujienos“ pasistengs pri
versti skundiką, kad jisai savo 
pradėtas bylas prieš Bendrovę 
vestų iki gulo, o ne taip, kaip iki 
šiol: vieną bylą užveda ir, ne
baigęs jos, pradeda antrą; 
antros nepabaigęs, griebiasi

Prie to šiupinio tuščių, prasi 
manytų, ir stačiai melagingų pa 
sakų skundikas savo 
rašte pridėjo 
rodytų
Bendrovės įstatus. Bendrovės 
laišką (rašytą 1914 m.) dėl čar- 
terio gavimo, valstijos sekreto
riaus atsakymą į tą laišką, kitą 
Bendrovės laišką, kitą vai. sek
retoriaus atsakymą, ir tt. šito
kiais “dokumentais“ jisai pripil
dė savo “pataisytam ir papildy
tam skundų sąraše“ ištisus 20 
puslapių.

Sekantį kartą musų didis pro- 
vininkas gal įtrauks į savo 
skundą da ir “Naujienų“ kom
plektus už kokius metus arba 
daugiaus: tuomet tai jau tikrai 
bus didelis “dokumentas” — 
reikės samdyti troką nugabenti 
jį į teismą!

Koks bus tolimesnis to keisto 
“skundo“ likimas, tuo tarpu dar 
nežinia. Bet skundikas, matyt, 
jau ieško būdų ir jį “pataisyti“ 
(jisai, mat, visuomet pirma ra
šo apkaltinimus, o paskui “tai
so”!). Dešimts dienų atgal 
Jamontas ir drebančia ranka 
įteikė Bendrovės vedėjams “pa
kvietimą” nuo jo advokato, kad 
jie tą ir tą dieną (būtent, ba-

dalykų skundikas niekuomet 
nebuvo įrodęs pirmesnėse bylo
se, kurias jisai buvo užvedęs; 
daugumos jų jisai net nė nemė
gino įrodinėti! Kam gi tat ji
sai sumanė dabar tuos senus 
pelus iš naujo kulti? Aiškus,! 
dalykas kam: tam, kad butų iš 
ko padaryti “skundą“! Jeigu 
senų pelų nevartosi, tai nebus 
“štofo“, nebus apie ką rašyti, — 
— čia juk reikia parodyti visam 
svietui, kad Jamontas “faituo- 
jasi“ ir varo savo “neprietelius“ 
į ožio ragą! Jeigu to neparo
dysi, tai ką tuomet veiks tos 
bolševikiškos glindos, kurios 
kaip įmanydamos stengiasi jo 
intrigas prieš “Naujienas“ iš
naudoti savo supuvusiam biz
niui?

SPECIALIAI
29x4.40 BALOON CORD $6.95

BEE TIRE CO
• /

1350 South Wabash Avenue

DR. A. WARCHALOWSKI 
O P T O M E T RISTAS 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — Šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

Jau bus koks mėnesis laiko, 
kaip musų skaitytojams buvo 
pranešta, kad “garsusis provi- 
ninkas” Kazimieras Jamontas 
ėmė vėl kabinėtis, prie “Naujie
nų” ‘ir užvedė prieš jas naują 
bylą teisme, reikalaudamas “re- 
ceiver’io”. Mes tuomet pasa
kėme, kad šita skundiko ataka 
bus atremta, kaip buvo atrem
tos ir pirmesnės jo atakos, ir 
kad Jamontas tik bergždžia 
eikvoja savo energiją ir pinigus, 
ieškodamas tuščių priekabių 
prie “N-ų” Bendrovės. Dabar 
galime pridurti prie1 to dar ke
letą žodžių*.

Kas gi išėjo iš to naujo skun
do? Kaip visi mato, jisai dar 
nedavė jokių pasekmių. Jau 
praėjo mėnesis suviršum laiko, 
kaip Jamontas ryžosi “Naujie
nas“ “paklupdyti“, o jos dar nė 
nekrustelėjo. Pasakysime dau
giaus. Pats skundiko raštas, 
kuriuo jisai norėjo užtraukti 
Bendrovei “receiver’į“, “in- 
džonkšeną“ ir kitokias baiseny
bes, jau atsidūrė — gurbe.

Apie kovo 17 d. “Naujienos“ 
turėjo atsakyti įi Jamonto skun
dą raštu. Paskui, kovo 26 d. 
turėjo įvykti bylos svarstymas 
teisme. Bet, pirma negu atėjo 
ta “sudnoji diena”, skundiko 
advokatas pasiskubino įteikti 
teismui “papildytą ir pataisytą” 
raštą, tuo budu faktinai atšauk
damas savo pirmesniąją popie- 
rą. Teisme ją svarstyt visai 
neteko, šitaip pirmoji jo ataka 
ir pasibaigė. “Receiver’is“ ir 
“indžokšenas” pasiliko liguisto
jo skundiko vaidentuvėje.

Drąsiam generolui, žinoma, 
yra “neunaras” pasitraukti iš 
mūšio lauko taip, kad visas svie
tas matytų, jogei jisai traukiasi. 
Pasitraukimą reikia pridengti 
tam tikrais “strategiškais ma
nevrais”. šiame atsitikime pa
sitraukimas buvo 
aukščiaus minėtuoju 
ir papildytu” raštu.

Į jį skundiko* 
įtraukė, daugumą tų 
mų”, kurie buvo 
Bendrovę originaliame jo skun
de, ir dar visą eilę senų dalykų, 
kuriuos Jamontas prikaišioja 
“Naujienoms” pernai, užpernai 
ir da užpernai ir pačioje visų 
šitų bylų pradžioje. Nė vieno tų

Visame cigaretu sviete 
linksmo, tokio raminančio draugo 
Camel. Jokis kitas cigaretas nepasidarė—ir 
nepasilaikė—tiek daug draugų. Camel ne- 
paalsina jūsų skonio, nežiūrint kaip dažnai 
rukytumėt juos. Jie yra taip gabiai sumai- 
Syti, kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. 
Užsidegdami Camel, jus traukiate maloniau
si durną, koks kada nors išeina iš cigaretu.

First T rust & Savings Bank
Frank O. Wetmore, Čermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas

Sąvaitis šėrininkų iš The First National Bank 
of Chicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

(nes į skundus, kad ir kvailiau* 
sius, reikia atsakinėti ir tam 
tikslui samdyti advokatus); 
antra, tuo budu jisai nuolatos 
gamina vis naują “medžiagą“ 
“Naujienų” šmeižikams. Visa, 

urpia savo ne- 
“skunduose” 

”, bolševikų 
lamstai tuoj aus 
“faktus.” 

vėliaus šita 
tuK'.s uasibai-

Standard Cord’ai 
Garantuoti

$7.50
7.75
7.85

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius jsigljo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro. Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesj:

“Karvelėli“ ir “Plaukia Sau Laivelis“
(12 colių, $1.25) 

“Aguonėlės“ ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė” (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

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

SPECIALIAI 
30x3 NAUJAS CORD $5,25

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra i&valantig, suminki* 

tūnantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai
_ _ _____ ____ Knygutė “Eye Care” arba “Eye

Munn.Co.,DpLH.S.,9B.OhioSt„Chkago Beauty". Dykai pareikalavus.

8.25
Naujas Tūbas Visai Dykai Prie Kiekvienų Dviejų Tajerų

TAŽIAUGKITES saugumu ir 
U patogumais laivų, kurius val
do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
States Linijoš

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic, Pres- 
ident Roosevelt, Prcsident Hard- 
ing—klausk jūsų Agentu ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas , '

ates Lines
45 Broadvvay, New York City

•jnį^ 
YouitiYES

United Si
110 So. Dearborn St., Chicago, Ilt.

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halstcd Street 

4177-83 Archer Avenue

Camel
CIGARETAI ,

trečios bylos, paskui ketvirtos, 
ir t. t. Iš visų bylų, kurias Ja
montas kėlė prieš “Naujienas“ 
per šiuos penkis suviršum me
tus, tik dviejuose atsitikimuo
se buvo prieita prie teismo nuo
sprendžio: vieną sykį 
jisai pirmą kartą 
“receiver’io 
rą sykį — 
bolševikėliu norėjo 
riems 
šėrus.
m uos e jisai pralaimėjo. Taigi 
neįstengdamas įrodyti teisme 
kad tiesa jo pusėj o, jisai sugal
vojo p|aną bombarduoti Bend- ką tik jisai papli 
rovę vis naujais ir naujais 
“skundais“.

Vartodamas šitokią “strate
gijų-”, jisai, tur būt, mano gu
lėsiąs “Naujienoms“ daugiausia 
pakenkti: viena, tuo jisai daro'biauri komedij 
joms bereikalingas išlaidasgti!

r
i. giMPALL





DR. VAITUSII, O. DLIETUVIŲ RATELIUOSE

North Šitie

Dineika ir Diknis

Drimdzi programas

Garsinkites Naujienose
BILLY’S UNCLE

Nusil
pusių

UATCH

. Palekas 
kito mies-

7 eatras- 
Muzika

, \vw

Visai 
Bejėgiu

Vyrų

Siųskit Naujienas 
Lietuvon 
brangi dovana,

Laidotuvėse 
Canal 6174.

jau de- 
uorgani- 

įvai- 
piknikai

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
Panedėly, seredoj ir suba- 

yto iki 8 vakare.

bet ir visas Dzimdzi

Toliaus sekė raportai komi 
sijų

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningaa ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

sw-aaAgku.ose

vėl pradės eiti savo pe- 
Nors buvo labai pavo- 
sužeistas, lx?t pasilieka-

A. Montvido gerai 
pavojus pašalinta ir

apkaltino jį arklio 
prieš 45 metus.

iš musų kliubie- 
Martin- 

prie ku- 
pasišokti 
draugais

Specialią gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjds atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtj. • ’

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

Bijūnėlio koncertas ir kiti 
parengimai

uos šeimininkės prirengė. Pasi

kės užkvietė ant vakarienės 
Baigiant vakarieniauti prasidė
jo kalbos ir linkėjimai p. J. J 
Zolpui. Kalbėjo J 
p. Zoipis (svečias
to> ir S. Vasiliauskas. Kadangi 

[vakarėlis surengtas buvo pa-

OfcAV* Mft. >. —
kjot

UP IM BUSIMAS'
>*UULlMq ORAUGE.A&&

KUAV-

Elzbieta Ghasienė
Po tėvais Dargaitė

Balandžio 14 dieną, 11:00 valandą vakare, 1926 m., 
29 metų amžiaus; gimusi Lietuvoje, Kauno rėdybos, 
Parapijos, Pra galvojų kaimo. Amerikoje išgyveno 
palikdama dideliame nubudime savo mylimiausius ir

JONAS RUBYS
Mirė Trečiadienyj, Balandžio 

J 4 dieną, 12:45 valandą ryte, 
1926 m., sulaukęs 74 metų am
žiaus; gimęs Kurtuvėnų para
pijoj, Šiaulių apskričio. Ameri
koje išgyveno 32 metus, palik
damas dideliame nubudime sa
vo mylimuosius ir mylinčius 
moterį Marijoną Rubienę, sū
nūs Juozapą, Vladislovą ir Bo
leslovą ir dukterj Stanislavą 
Romanauskienę ir žentą Miko
lą Romanauską. Martę Elzbie
tą, ir anukus ir anūkę. Dabar 
randasi prirengtas į paskutinę 
kelionę, namuose 733 W. 21st 
Place.

Laidotuvės jvyks šeštadienyj, 
Balandžio 17 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Rubio gimi
nės, draugai ir pažjstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Vaikai, Anūkai 
ir Anūkė

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard

Dzimdzi Drimdzi dalyviai iš
važiuoji Lietuvon apie 10 bir
želio. Cbicagoj ruošia jiems 
išleistuves “Birutės’' vedėjas 
p. A. Vanagaitis. 5 gegužio 
įvyks minėtos išleistuvės Lie
tuvių Auditorijoj. Tos išleistu
vės bus dvireikšmes, nes iš
važiuos ne tik Dineika su Bi
kiniu
Drimdzi. Du atsisveikinimai su 
juokingais apraudojjmais vai
dinsią ant “steiciuus” 5 gegu
žio. Bus dvejopų ašarų išlieji
mas: graudžių ir juokingų.

DR. ROSS turi (įlei
dimą praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 65S6, (įduo
tas Illinois State Boa r d 
of Health. Buvęs Svei
katos Komiaijonierius 
antro didiiaus'o mies
to Illinois va’ttijoj. Yra 
baigę* didiiaujią Medi
cinom Kolegiją ir turi 
patyrimą virt trisdeėim- 
tj metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatinių L’uų.

Naujų programų atveža ant 
28 balandžio. Krės lietuviškų 
“šiupinį”, kurį sulipino jovar-

Gydytojų Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių-ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

ANTANAS TREINIB
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 14 dieną, 1:30 valan
dą ryto, 1926 m., sulaukęs 32 
metų amžiaus; gimęs Voniškių 
kaimo. Naumiesčio valsčiaus 
Lietuvoj, palikdamas dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir 
mylinčius Amerikoj brolius: Jo
ną, Konstantą, Praną ir Vincen
tą ir dvi seseris: Marijoną Kar
čiauskienę ir Prancišką Droš- 
kienę. Lietuvoj, tėvelius ir bro
li Juozą ir seserį Oną. Kūnas 
pašarvotas^ randasi 8839 Hous- 
ton Avė., So. Chicago.

Laidotuvės jvyks Subatoj, Ba
landžio 17 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

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

Nubudę liekame,
Broliai ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Butkus & Co., Tel. 
Canal '3161.

Paskiau buvo įgaliota pikni
ko komisija sušaukti ekstra su
sirinkimų, jeigu bus reikalas 
kaslink pikniko rengimo. Tuo 
susirinkimas ir užsibaigė.

* Penktadieny, balandžio 9 d., 
l^etįuvių Kriaučių 269 lokalo 

G* W. of A. susirinkimas 
buvo gana skaitlingas ir tvar
kus. Visi valdybos bei komisi
jų raportai buvo priimti. Pa
duota keletą rezoliucijų, kurios 
buvo priimtos, išskyrus vieną 
rezoliuciją, kurią buvo pada
vęs vienas bolševikėlis. Mat toj 
rezoliucijoj buvo taikoma, kad 
nebūtų unijos nariai baudžia
mi už provokacijas, kurias da
ro bolševikėliai. Bet tas buvo 
atmesta. Visos priimtos rezo
liucijos bus įteiktos delegatams, 
kurie išrinkti į konvenciją, 
kad pateikus jas konvencijai. 
Susirinkimas užsidarė apie de
šimta vai. vakare.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
Grabo r i us ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago

Ar jus žinote, kad
Nesenai Lietuvoje liko suorganP 

zuota nauja Ūkininkų Partija ir or
ganizatoriai tos partijos yra Zubo
vas Naruševičius ir Skipitis. Ar jų* 
žinote, kad Kelmavai yra gryni ciga
retei ir yra supakuoti į popierines 
krabutea, kad nesulūžtų.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas, 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West
Netoli Ashland Avė,Susivienijimas Liet. Draugi

jų ir Kliubų Bridgeporte laike 
mėnesinį susirinkimą kovo 30 d., 
Lietuvių Auditorijoj.

Pirm. Ben. M. Butkus atidarė 
susirinkimą ir buvo patikrintos 

k Ii ubai, kas paro
dė, kad skaitlingai yra susi
rinkę, nors ir labai prastas oras 

vakarą buvo. Nutarimai bu- 
perskaityti ir priimti vien-

Cliicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašelpos susirinki
mas įvyko nedėlioj, balandžio 
11 d. Kadangi draugijos pirmi
ninkas J. Mickevičius serga, 
tai susirinkimą vedė vice-pir- 
mininkas K. Kūgis. Kadangi 
prie draugijos priklauso virš draugijos 
penkių šimtų narių, tad ir 
sirinkimas buvo skaitlingas 
draugiją įstojo devyniolika t 
nau jų narių ir padavė naujų iv 
aplikacijų 20. Ligonių randasi j baisiai 
keturi, tame skaičiuje ir pi r 
mininkas J. Mickevičius. Iš Ii 
goslių lankytojų ir daktaro ra 
portų paaiškėjo, kad pirminiu 
kas sparčiai eina geryn ii 
užilgo 
reigas. 
jingas 
vojant 
priežiūrai 
neužilgo bus visai sveikas

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

-V A

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengviną akių {tempimą, kuri» 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę, 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

^b\X-.W

žema, tiktai vienas doleris.
....—A. J. Lazauskas.

X 
OPV A. 
RM.AU

Susivienijimo Valdyba šiems 
yra sekanti: pirm. Ben. M. But
kus, vice pirm. P. Bytautienė, 
nutarimų rašt. P. Kilevičia, ižd. 
J. Rūta, maršalka F. Kunevičia. 
Direktorium j Auditoifum Ben
drovę — K. Demereckis. Vai
dyba pasižadėjo darbuotis viso
mis savo jiegomis naudai Susi
vienijimo. . - ■ >

Dar keletą žodžių turiu pri
minti, kad kiekvienas, kuris su
pranta ir pritaria šio Susivieni
jimo nuveiktiems ir veikia
miems darbams, malonėkite įsi
gyti pikniko tikietus išanksto, 
taip kad sulaukę gegužės 23 d. 
nepamiršite atsilankyti j Stick- 
ney daržą, kur įvyks Susivieni
jimo piknikas ir pa remsite šį 
naudingą dėl visuomenės darbą, 
iš kurio visi gali pasidžiaugti ir 
kurį kiekvienas lietuvis mato. 
Tai — Lietuvių Auditorija, nes 
tik per šio.Susivienijimo pastan
gas ir stojosi tas didis namas.

PRANCIŠKUS SADAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 13 dieną, 11:30 va

landą ryto, 1926 m., sulaukęs 47 metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdyboj, Telšių apskričio, Luokės parapijos, Laipkalnės kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 24 metus, palikdamas dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius moterj Uršulę, 3 dukteris, 2 sū
nūs, 4 brolius Amerikoj: Aleksandrą, Petrą, Klemensą ir Sta
nislovą, o Lietuvoj brolj Liudviką ir 2 seseris. Kūnas pašar
votas, randasi 2659 W. 43rd Street.

Laidotuvės jvyks Subatoj, Balandžio 17 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namų j Nekalto Prasidėjimo Panelės Marijos Švenčiau
sios parapijas bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Franciškaus Sadauskio giminės, draugai ir pa
žjstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
_ Moteris, Vaikai, Broliai ir Seserys

l^a Kiotuvese patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas Yards 1741.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo Ilgas kroajo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir ( hronUbltua

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-R«y 
ir Elektrą

Oi. J. W. Boaudūtte, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui bc.uko
Valandom, nuo 2 iki 4:i»0 ir nuo 7 

iki 9:80, Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

Nedėlioj, balandžio 18 d., 
Liuosybės svetainėj, 1822 \V. 
\Vabansiu avė., North Sides 
vaikų draugijėlė Bijūnėlis ren
gia vakarėlį su gražiu progra
mų. šis vakarėlis bus 
užbaigimas šio sezono Bijūnė
lio pamokų. Programų išpildys 
Bijūnėlio nariai, kurie yra gra
žiai sumokinti P. Sarpaliaus. 
Bijūnėlis yra pirma vaikų drau
gijėlė Chicagoj, iš kurios imu 
pavyzdį ir kiti. Bijūnėlis yra 
surengęs daug gražių vakarė
lių, taigi ir šis bus vienas iš 
pavyzdingiausių, todėl publika 
nepatingėkite atsilankyti pasi
klausyti gražių dainelių ir sma
giai praleisti laiką su jaunuo
liais.

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė j pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimti metų praktikavimo, Dr.

Ross yna išgydęs 
tūkstančius, ku- 

^rie turėjo tas li-
■įlll MM

BE3qigajiti yra už- 
11'3 ^^rprašomi atsilan-
y ir gauti tą

pagelba kurio gy- 
dytojas yra atga- 
vęs sveikatą tuk- 

ik stančiam.s kitų.

kurie nėra ėmę piniginės pa
šalpos iš kliubo iždo per praei
tus dešimtį metų. Be to grieš 
puiki muzil 
čių, kurią prirengs S 
kus ir K. Kinderis ir 
rios galėsime smagiai 
ir linksniai su savo 
praleisti laiką.

šiam kliubui suėjo 
šimt metų kaip yra 
zuotas ir buvo rengiami 
rus teatrai, baliai 
bet tokia vakarienė, tai da tik 
pirmą kartą yra rengiama. Tad 
ir komitetas deda visas savo ge
riausias pastangas, kad viską 
prirengti kuotiksiiausiai, taip 
kad visi kliubiečiai ir svečiai 
butų pilnai užganėdinti. Įžanga 
yra

Mirė 
sulaukusi 
Akmenės 
14 metų, ____________________ ...... ..........
mylinčius, vyrą Kazimierą ir dukterę Rūtą 3 metų amžiaus, 
4 seseris Amerikoje, Prancišką Syrcvičienę, Julijoną Ruzgie* 
nę, Veroniką Ligeikienę ir Marijoną Dargaitę. Lietuvoje Oną 
Biliūnienę, brolj Klemensą ir senus tėvelius. Amerikoje brolj 
Kazimierą, pusbrolius Joną Karvelį ir Francišky Bitautą, dė
dę Joną Vasilkevičiu, Hamond, Ind. Dabar randasi prirengta 
j paskutinę kelionę, namuose 4224 So. Rockwell St.

Laidotuvės jvyks Pirmadieny j, Balandžio 19 dieną, 9:30 va
landą ryto, iš namų j Tautiškas kapines.

A* L^bietos giminės, draugai ir pažjstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Brolis, Seserys, švogeris 

ir visą giminė.
patarnauja graborius Kadžius, Telefonas

Nedėlioj, balandžio 11 d., 
Ąmalgameitų Unijos svetainėj, 
1564 N. BoLey St., Lietuvių 
Kriaučių 269 lokalo A. ('. \V. 
of A. Įvyko taip vadinamas be
darbių vakarėlis. Publikos susi
rinko gana apsčiai. Programas 
buvo irgi neprastas, kurj išpil- 
df North Sidės jaunuoliai. Pel
no rengėjams, žinoma, gal ne
liks, nes įžanga buvo dykai, 
kaipo bedarbiams. Taigi Lie
tuvių Kriaučių lokalas jau ant
rą sykį surengė tokį vakarėlį.

Northsidietis.

f- -to

■'*S'

liškai. Naujoviškas vtaidinimas 
sulig šių dienų reikalavimų. 
Dtiimdziai veja lauk senoviškus 
scenos prietarus. .Jie gyvena 

šiupinio” priedas 
bus “Musų Troškimas”. Trum
putė misterija sulig dzimdzių 
lietuvybės. Lietuviškos kank
les suskambės ir sugraudini 
musų širdis. Dzimdziai mus vėl 
atgaivins savo dainomis. Lau
kiame ir džiaugiamės. —N.

btešsSi : - X AtkA
AUKIOUS to BlLt-V

AAJt> NAV — tAANfe.
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lPacific and Atlantic Photo)
šerifas S. Foster Black, kuris

pažino Dr. E. T. Osbaldestoną ir Taipgi gražiai praleisite laiką 
pavogimu ant tyro oro suėję su savo pažy

stamais ir draugais. Tai bus 
bene pirmas išvažiavimas šią 
vasarą į miškus. Kviečiam tad 
visus atsilankyti į tą pikniką.

P. K. R.

Didžiausia slaptybė yra užlaiko
mą. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

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

Kampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 5O6.-r- 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare 
pietų, 
toj nuo 10

šeštadienio vakare, balandžio 
17 d., abejose Auditorijos sve
tainėse, Illinois Lietuvių Pašel
pos K Ii ubas rengia dešimties
metų sukaktuvių kliubo gyvavi
mo paminėjimui draugišką va
karienę ir pagerbimui savo na
rių, daug piasidarlbavusių- dėl 
kliubo labo. Kaip teko nugirsti, 
vakarienės rengimo komisija 
ketina prirengti labai gardžią 
vakarienę, 'taipgi laike vakarie- 

Komįsija rengimo pikni- 'ngs 5US duodami puikus garbės 
S. Martinkus ir V. Paplaus- ženklai kliubo organizatoriams, 

kas, pranešė, kad piknikui dar
žą paėmė ant gegužės 23 d., 
Stickney Park, Lyons, Illinois. 
Buvo pakeltas klausimas, kad 
piknikas butų rengiamas su iš- 
k imėjimu dovanų. Liko nu
tarta rengti su 4 dovanoms; pir
ma elektrikinė lempa, antra 
auksu $10.00, o dar dvi dovanos 
aukoja sekamai: P. Bytautienė, 
rankų darbo staldengtę, $15.00 
vertės ir L. Sentautas smuiką 
$20.00 vertės, už ką taria ačiū 
aukotojams Susivienijimas. To
kiu budo piknikas bus su laimė
jimais keturių dovanų. Taip pat 
patarta komisijai, kad pradėtų 
darbą kaip greičiau galima, — 
piknikui tikietus pagaminti, tad 
ankščiau paskleisti po draugi
jas bei kliubus pardavinėjimui.

Buvo laiškas ir nuo Vilniaus 
\’adavimo Komiteto, kuris dė
koja Susivienijimui už pritarimą 
jų darbui ir komisijai, kuri bu
vo pasiųsta nuo Susivienijimo ir

gerbti autorių * “Kūmučių Ro
jus”, tai ir kalbės buvo apie p. 
J. J. Zolpo nuveiktus didelius 
darbus. Gaila, kad pats auto
rius susirgo ir nebegalėjo kuk nauja (Ivasia 
būti, nors vakarėly ir dalyva
vo. Užsibaigus vakarienei ir 
kalboms, vieni rengėsi namo, o 
kiti dar pasilinksmino ir viskas 
gražiai baigėsi. — Aš.

tuvos nepriklausomybės 8 metų 
paminėjimo. Taip pat ir vėl pra
šo, kad paskirtų komisiją padėti 
ir ant toliaus darbuotis, ypač 
surengime didelio koncerto ge
gužės 2 d. šis kvietimas tapo 
priimtas, ir vėl nutarė skirti ko-? 
misiją, kuri - - 
R. Maziliauskienė, P. Bytautie
nė, J. Petrošius ir A .Vilkis, ku- '^^yg iki vidurnakčio šeiminiu 
rie įgalioti veikti bendrai su V

šeštadieny, bal. 10 d., p-ios 
Letukienės svetainėje, Teafcr. 
Kliubas “Lietuva” surengė šei
mynišką vakarėlį pagerbimui 
Kliubo režisieniaus ir autoriaus 
“Kūmučių Rojaus”, p. J. J.' 
Zolp, už parašymą ir suvaidini- 
mą to atmintino veikalo.

Vakarėly apart šokių buvo 
ion įėjo T. Janulis, dar gar(jį vakarienė, kurią jau-

Sergėkite savo

Street
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NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Baland. 16, ’£6

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.'

ATYDA

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAIEŠKAI’ Jurgio Orinikavičio, 

angliškai rašosi Gco, Oren; iš Lie
tuvos paeina Kibcikių kaimo, Vir
balio parapijos. Meldžiu jį patį at
sišaukti. ar žinančiu pranešti. Jisai, 
kaip girdėjau, keli pietai atgal bu- 
yo pirkęs farmą apie Cbicagą.

Ton y \Varren,
Bos 104, \Vcslcrly, \V. Va.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

KEIKIA tuojau sheannenų j gele
žies atkarpų jardą, South Side Paper 
Stock Co., 5833 So. Throop St.

KEIKIA siuvėjo prie kostumeriš* 
ko darbo ir taisymo. 228 \V. 47 St.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEMF NAMAI-ŽEME
PRIIMSIU $115 arba gerinusį pa

siūlymą už mano Pianistą Gmjiklj 
Pianą, įskaitant kabinetą, benčhj ir 
roles. Aš norėčiau cash arba $20 įmo
kėti, o kitus pinigus per 6 mėnesius. 
Pamatykit šiandien.

2332 W. Madison St.
1 fl. frontas

Barbenai

Ponioms ir panelėms
Prašome atleisti, jeigu jūsų 

tternai pasivėlins ateiti. Mat, kom
panija, pildanti Ne\v Yorke jūsų 
užsakymus, reorganizuojama. Už 
savaitės antros viskas eis tvarkoje. 
Bokite kantrios, ir laukite, 
kitę, —Dora Vilkienė.

pa-

Atleis-

SIŪLYMAI KAMBARlį)
ANT RENDOS miegruimis dėl 1 

ar 2 vyrų ar moterų, .šviesus ir 
didelis, vana ir telefonus. Ateikit 
nedėlioj. 3332 \V. (illh St.

REIKIA vyro, kuris moka jnni- 
toriaus darbą ir moka kūrenti boi
lerį. Mokestis, valgis ir kambarys. 
Turi būti blaivas.

1501 S. Patdina St.

i
DEL labai svarbios priežasties 

parduodu bučernę ir grosernę su na
mu. Biznis labai gerai išdirbtas. Par
duodu labai pigiai. Priežastį patir
site

PARDUOSIU arba mainysiu biz- 
niavą mūrinį namą su bizniu, ran
dasi geroj vietoj, tarpe lietuvių ir 
lenkų ant Archer avė. lAbni 
proga tam, katras nori 
nlo.

gero
gera 
biz-

RENDAI kambariai dvi 8 
vaikinų, kiekvienam ruimas at- 

» kviečiami j vi- skirai. Kuris norės galės ir vir- 
kapinių^ susinnkiiĮ>ą, kuris ĮUVę vartoti. Vanos ir kiti pa

rauk urnai. 1 lubos užpakalyj. 
827 W. 34th PI.

LIETUVIU TAUTIŠKOS KAPINfiS
Gerbiamieji lotų savininkai ir drau-*j 

gijų atstovai, esate kviečiami j vi- t 
suotiną I 
įvyks Nedėlioj, Balandžio 18 dieną, 
1926 metais, Chicagos Lietuvių Au- , 
ditorijoj, 3131 So. Halsted St., ant 3 
lubų apie pirmą valandą po pietų. ' 
Jūsų atsilankymas būtinai reikalin- j 
gas, nes yra <iaug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo kus link Decoration ■

REIKALINGAS senyvas žmogus 
valymui kambarių, kuris sunkaus 
darbo negali dirbti. Valgis ir guo
lis ant vietos. Turi būti nevedęs. 
Girtuokliai neatsiliepki!. 1606 So. 
Halsted SI.

REIKALINGAS janitoriaus pa- 
grlbininkas; butų gerai, kad butų 
biskį patyręs. Atsišauki! 1134 In- 
dcpendencc Blvd.

ant vietos.
Atsišaukite:

4557 So. Wentworth Avė.
Tel. Boulevard 2x57

GROJIKUS PIANAS $100 ( ASU
Kaip naujas 86 voleliai, benčius, 

kabinetas. Tai yra hargenas, kainavo 
$750, išmokėjimai* atsakantiems žmo
nėms, atsišaukite bile kada, 

1651 Ogden Avė., 
šalę Wieboldt.

7 KAMBARIU marinis 
toli nuo mokyklos ir 
parsiduoda pigiai, kainą datirsite 
ant vietos.

namas, ne- 
bažnyčios;

NAUJI mūriniai dufliičiui, 
kambariai, ’/a 
avė. Belzmentai 
$12,000.

5
bloko nuo Archer 

ir viškai, kaina

RENDAI kambaris vyrams ar mer
ginoms ar vedusiai porai. Kambarys 

t šviesus ir didelis, kad norėsite valgį, 
Dienos. , patys pasigaminsite arba mes paga-
Lietuvių Tautiškų Kapinių \ aldyba j minsi m. Gali matyt mane dienomis 

-------------- ir vakarais 
703 W. 21st Place 

Ant paskutinių lubų iš fronto
Vilniaus Vadavimo Komiteto vi

suotinas susirinkimas įvyks penk
tadieny, balandžio 16 d., 8 vai. vak. 
Lietuvių Auditorijoj. Visi nariai ir 
draugijų delegatai prašomi atsilan
kyti. Bus svarstoma galutinas pri
sirengimas prie didžiojo dainų ir 
miuikos vakaro, gegužės 2 d., Vil
niaus našlaičių naudai. —Valdyba

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, geroj biznio 'apiclinkėj, 4235 So. 
Kedzie Avenue.

“KUMEČIU ROJUS" 
Roneland. — Draugija L. I). 
Jauto No. 2 rengia vakarą

I.indžio 18, 5:30 vai. vak., Strumi1- 
loą svet., 158 1\. T
Rojų" sulos Teatrališkas Kliubas 
l.ictuva, vadovaujant autoriui J. .1. 
Zolu.

Norinti matyti dramą “Kūmučių 
Rojus", dėl parankamo tikietus ga
li gauti šiose vietose:

llmelande pas Kart Požėlą (Sten
ini! Hali) 158 E. 107 St., Vilimavi- 
čiaus aptiekoj, 10657 Michigan Avė., 
K. Kisirinuskas 
10504 Michigan 
10728 Michigan 
gctables Store).

Kensingtone -
koją, 233 E. 115 St.

\Vest Pulhnan — K. P(X’ius sal
dainių krautuvėj, 725 \V. 120 St.

Taipgi pas draugijos narius J. 
Shimkus, 10225 Perry Avė. ir W. 
Prašinski, 133 E. 101 PI.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

KEIKIA patyrusių šeimynų
RENDAI ruimas naujam name, ir pavienių vyrų, darbas ant 

karštu vandeniu apšildomas, mau- fapmų prie cukrinių burokų, 
dynč, dcl viena ar dviejų vyrų; 3 AfTraiT/'a aunAD rnII. 3415 Emerald Avė. j THE MICHIGAN SUGAR CO.,

i ~ĖfiuŪN«i”« ~ MHi>23 už ukn(. Dykai į vieną pu- 
‘ dirbti prie buduvojimo viešo dar

žo, ir du prie lengvaus darbo. G. 
( hernauskas, 

K.'l-yons, III 
bu- --------—.

7337 Ogden Avė, 
1552—J.

107 St. "Kūmučių

(Rarbcr Shop), 
Avė., A. Plungės, 
Avė. (i-Tuit Vc-
- p. Tubutis aptie-

MartinoLiet. Teatr. Dr-jos 
berlainis susirinkimas įvyks šešta
dieny, bal. 17 d. 
parapijos svet., 
Avė. Visi 
susirinkti.

, 7;3O
32 PI. 

nariai malonėkite 
—P. K., nut. rašt

vai. vakare, 
ir Auburn 

laiku

Building, 127 N. 
Pradžia 7:30 vai; 

publiką skait- 
pa remti SI.A

Sl.A 6-tas Apskritis rengia “Bun- 
r;> Party” suhal 
Justice Masonk 
Erancisco Avė. 
vakare. Kviečiame
liūgai atsilankyti ir 
6-tą Apskritį. Bus programas, už
kandžiui, žaismės ir taip visokių 
naujienybių. Įžanga tik 50c. Tikie- 
tai pursidavinėja iš kalno; taipgi 
bus ir prie durų pardavinėjami. 
Važiuokite bile karais iki I.ake St. 
l^ike St. karais iki Erancisco Avė. 
Ant Fruncisco Avė išlipti ir ten ra
sit svetaine. Kviečia Komitetus.

L M S A 2 kuopa laikys savo mėne
sinį susirinkimą balandžio 17 d.. 
7:30 vai. vak., J. Kaldino namuo
se, 4556 So. \Vhipplc St. Visi na
riai yra prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių

prašomi atsilankyti, 
reikalų aptarti.

— Kp. Pirmininkas.

P. Grigaičio paskaita 
istorijos bus ateinantį 
bal. 18 d., 10:30 vai.

Paskutinė 
iš kultūros 
sekmadienį, 
ryte, Liet. Auditorijos mažojoj sve
tainėj. Bus aiškinama apie tai, 
kaip atsirado religija. Visi kviečia
mi atsilankyti į šią paskaitą.

Visuomenės Darbo Sąjunga.

Roseland. — Balandžio 18 d., 2 
vai. po pietų, Aušros kambariuose 
įvyks Sąryšio penkiolikta prelekci- 
ja temoje “Etika". Skaitys F. Mi- 
sius iš Valparaiso universiteto stu
dentas. Atsilankykite, sužinosite 
daug dalykų-apie etiką. Misius pa
sižadėjo daug naujo pasakyti savo 
paskutinėj prelekcijoj, įžanga vel
tui. —Komisija.

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BK.’DGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

sę transportacija, suteikiama 
gyvenimo vieta. Del smulkmenų 
atsišaukite j musų ofisų.
Michigan Sugar Company, 40 
So. Halsted St., 2. f 1. Chicago, 
arba rašyk B. A. HAHTZ, ve
dėjas Darbininkų Departamen
to, Michigan Sugar Co., Sagi- 
naw, Mich.

RAKANDAI
BARGENAI

Pardavimui ifimuštas parloro se
tas, rieSuto medžio valgomo kamba-oi nv»uuo riit?azi<j vhikuiiio kuiihju

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas rj0 se^as 9x12 karpetas, liampos, ra 
ir garantuojamas už $4. Automobi- - ‘ ■
aplelmk’j. 7«t«iK<r34amcVi’'s”nun1o. ‘ koiP 
Didžiausia ir geriausia stogų 'den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J.l 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden t 
Avė. Phone Lnwndale 0114.

šymui stalas, 6 tūbų radio setas, via-
5514 Drexel Avenuė 

Tel. Hyde Park 7186

MAHOGANY valgymui stalas, 6 
| krėslai, gerame stovyje, nebran

giai. 4229 N. Ashland Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Tel. Yards 6062
V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti reikia $6,000. Likusius kai ren- 
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3811 Sc Vtlsted Street

Tel. Yards 6728
Ar Žadi Muvinties — 
—Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius fumišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes Darduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Cow 
1637 West Division SU 

netoli MarshfieldDr-stės Lietuvių Gojaus mėnesi
nis susirinkimas atsibus nedėlioj, 
balandžio 18 dieną. 1.30 vai. po 
pietų, Antano Bagdono svetainėj, 
1(750 So. Union Avė., kainoas 18-os I 
gatvės. Visų narių atsilankymas 
yra svarbus kaslink išvažiavimo ir MOVING, EXPRESSING A COAL 
kiti svarstymai. Nepamirškite, kad -------- ----------- ------------
nauji nariai bus priimami veltui. 
Bukite visi laiku. —Valdyba.

BAGDONAS BROS.

AUTOMOBILIAI

SIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studcbakcrs 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
sini

Studcbakors

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu-

AUTO SALESMILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

VVILLYS Knight sedan 5 pa- 
sažierių, didelis bargenas,

DODGE sedan, reikia 
pataisyti, $150.

CHANDIJ^R roadster, 
$250.

CHANDLER sport, 5 
žierių, labai geras, $275.

kotus

$550.

biskj

1922

pasa

leng
vais išmokėjimais. Atdara va
karais iki 9 vakari4.

428 S. Sacramento Blvd.

PARDAVIMUI

Lietuvių Namų Savininkų Kilu, 
ims šaukia nepaprastą susirinkimą 
.šiandie. 7:30 vai. vak., W. Suksto svet., 1500 S. 49 Avė., Cicero. III. 
Ant šio susirinkimo yra kviečiami 
visi namų savininkai. —Sekretorius

Draugišką vakarėlį su gražiu 
programų rengia Northsidės vai
tų drangijėle Bijūnėlis nedėlioj, Į 
>alandžio 18 d., Liuosybės svet.,' 
822 W. Wabansia avė. Pradžia 7 

vai. vakare, širdingai užkvieČiame 
visus skaitlingai atsilankyti.

Komitetas.

PIANO MOVING EXPFRTS 
lx>ng distance bandllng . 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halated St.

Tel. res. Yds 8408—Blvd. 7687 offięą

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
Hviu.;,.., 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta-

MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ir sustip
rinant pamatus.

4753 W. Madison Street

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Vyskupo Valančausko Pašei po.s 
Draugystė laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, balandžio 18 d., 
1 vai. po pietų, Lietuvių Auditori- Co 
joj, 3133 S. Halsted St. Todėl visi 
nariai esate kviečiami būtinai at- M-A . . . Į REIKIA DARBININKŲ

REIKIA patyrusių moterų prie sor- 
tavimo skudurų, Central Paper Stock 

1401 W. North Avė.

Tautiškos Dr-slės Lietuvos Duk
terų mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėliok balandžio 18 d., 2 vai. po 
pietų, Mark White Sųuare knygy- REIKIA siuvėjų prie overkautų, 
ne. visos draugės malonėkite laiku darbas dienomis arba vakarais, 
susirinkti, nes bus daug svarbių Pullman Tailors
reikalų. Kviečia Valdyba. 1135! Michigan Avo.

VYRŲ

.PARSIDUODA geras restaurantas, 
geroj vietoj ir neša gerą pelną. 
Kas turi tokiam darbe patyrimą, 
gali pirkti, nes parsiduoda labai pi
giai. Pardavimo** briežastis — pir
kau farmą ir greitu laiku privers
tas parduoti pelningą vietą ir va
žiuoti ant farmų. llandnsi 4725 So. 
Halsted St. Atdara nuo 6 ryto ligi 
12 vai. vakaro^

DVIEJU fialų mūrinis namas, po 
keturis kambarius, beizmentas ir 
viškai, du lotai, 60x125, du ga
ražai; parsiduoda pigiai, kaina 
$10,000.

Taipgi turime visokių namų, kai
nos yra nuo $2000 ir aukščiau.

Atsišaukit prie
FRANCELL’S REAL ESTATE

5034 ARCHER AVĖ.
Phone lafayette 7546

Atdarytas ofisas visą dieną 
nedėlioj

40 AUTOMOBILI II TILPANTIS 
GARA DŽIUS

PARDAVIMUI per savininką, nes 
reikia pinigų, krautuvė ir flatai, 3008 
W. 59 St. Apžiūrėki!* (r pašaukit 
Prospect 9875.

Parsiduoda už piimą teisingi) pa- 
siulyjimą. Biznis Išdirbtas per ilgus 
metus, renda pigi. Kas norite gero 
biznio. Taipgi mainysiu ant namo, 
loto arba kitokio biznio.

C. A SUROMSKIS A CO. 
3352 So. Halstfųl Stręet 

Boulevard 9641

0 FIAT V mūrinis namas, gera 
transportaeija, savininkas 2580 Em- 
erald Avenue.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas. G—6 kambarių, su grindi
mis viškai, netoli 56 St. ir South 
Sawyer Avė. Phone Midway 7901.

EXTRA BARGENAS 
Pardavimui bučernė ir grosernė, 

ir paukščių olselis.
317 E. 115 St.

PARSIDUODA bučcčnC ir gro- 
serno. Visa arba pusė. Geras biz
nis. Pardavimo priežastis — nesu
tikimus partnerių. Ilgas lyar.s. Par
duosiu 4'ash arba mainysiu. Kam
pinis namas.

3337 AUblirn Avė.

, DIDELE PROGA
3 upnrtmentų namas, 3—6 kam

bariu, 1 furnas, o du pečiais šil
domi, labai gera transportacija, 
kieto juetlŽio užbaigimas, kaina $14,000, nedaug! įmokėti (Jtickson) 
A, B. Levine, 7505 Jeffery, 

Hyde Park 1025.

PARDAVIMUI dovanų ir įvaire
nybių krautuvė, Is priežasties kito 
svarbaus biznio priverstas greitai 
parduoti, puikiausia krautuvė šios 
rųšies, prie teatftį, prie trikampio 
transferio, North West Side, pigi 
renda, geras lysas, labai daug sta
kt), viskas verta (viri $5Q00, grei
tiems pirkėjams.n parduosiu viską 
už $2200, jei jusi'norite biznio su 
dideliu pelnu, t.n lengviausia vieta 
varyti biznį, .> patyrimas visai ne
reikalingas. 3177 EI.s to n Ave„ kam
pas Behnont ir (Talifornla.

PARDUOSIU arba mainysiu sal
dainių ir mažą ’Aroserj. Pagyveni
mui 4 kambariai. Renda pigi. Ly- 
sas' ant P/j itietį. 1915 S. Union 
Avė. i T“ -

PARSIDUOPA ItalijoniSka 
armonika, gerame stovy, yra 49 
raktai ir 132 bass, labai gėra 
mokytis. Atiduosiu ui $170. 
Atsišaukite vakarais arba ne
dėlioj iki pietų, 1311 S. 50tth 
Ct*, Cicero, 111. 1 lubos

PARDAVjMUI cash biznis bučer- 
nė, randasi geroje apielinkėje. 8946 
So. Albany Avė.

GROSERNfiS ice box parduosiu 
pigiai. Gerame atovyje. Taipgi turtu 
ir namų rakandų pardavimui. 551 W. 
14th PI. Mike Kasiulis.
....... . . ..i.. , ......... .......

PARDAVIMUI bučemės rakandai, 
visi geri daiktai ir kokie tik rei
kalingi tam bizniui randasi. 3136 
\Vallace St.

—■.—-------------- -----------------------
PARDAVIMUI pigiai restauran- 

sa-I tas iŠ priežasties išvažiavimo į
I vo tėvynę, 3258 So. Morgan St.

GROJIKL1S 
livH.ntos, i3iuuo»«a pmiuiu scicia, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9 y 12 
knrpetal, $22 liampa už $10.

4843 S. Michigan Avė. 
Kenwo<>d 2514

TURIU parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianą už 8110, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
jk> $10 j mėnesį.

MIKOLAITIS.
6512 So. Halsted St. 

1-inos lubos

SAVININKAS parduoda 10 kam
barių boarding namą, geroje vie
toje, padaroma $250 iki $280 į mė
nesi, gera transportacija, nauji ra
kandai. Ilgas lynas, 3324 Diversey 
Avė, Spaulding 81*23.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
ir valymo šapa, geras biznis, netoli 
karų linijos.

1823 So. Halsted St.

PARSIDUODA Restaurantas geroj 
biznio vietoj. Renda pigi. Lynas tvar
koj. Nupliksite pigiai iš priežasties 
nesutikimo partnerių. 3717 So. Hal
sted Street.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Biznis gerpi išdirbtas; turi 
būt greit parduotas. Pardavimo 
priežastis — nesutikimas šeimynoje 
2136 S. Halsted St.

.. ...................................................................... , • -«■■■■.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da garažo biznis Ir viskas, kas yra 
garažiuie. Lysas ant 3 metų, arba 
mainysiu ant bilb ko. Ir prie to 
dar kitas biznis — grosernė ir bu
černė, kuri randasi ant Archer ir 
California, garažas — 847 W. 33rd St. P. Kriaučiūnas. Tel. Canal 6699. 
vaakrais tel. Hemlock. 0276

NAMAI-ŽEME
ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 

namai, baigiami dirbti, labai pri
einamu kaina. Kum gi tamstoms 
pirkti senus namus ir mokėti po 
$16,0(M) ar $17,000, kad tamstos gu-

namus ir mokėti po

lite nupirkti naujus namus po 
$13,000, $14300, apšildomi karštu 
vandeniu. Taipgi turime ir bun- 
galow ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus aprokavi- 
nius ir teisingą darbą. Šiuo reika
lu kreipkitės paskreipkitės pas

JUOZĄ GAUDUTI 
Building Contractor 

6551 S. Francisco Avė.
Tel. Lafayette 8761

PARSIDUODA 6 kambarių bun- 
galow, visi naujos mados įtaisy
mai. Parduosiu pigiai, nes tūrių iš
važiuoti ant formos. Antanas Vai
tonis, 4924 S. Kėeler Avc.

2 po 5 kambarius, mūriniu 
pamatu, skiepas ir viškai, 1619 
N. TaJman Avė. kaina $6500, 
rendos $70 j mėnesj.

1011 N. Ashland Avė.
Tel. Humboldt 4441

5 KAMBARIŲ mūrinis bun- 
galow, $750 pinigais, kitus i&- 
mokėjiimis> Vcikitjrreit-— tik
ras pigumas, .t. i'orzynski, 5501 
S. Kedzi* Avė. Republic 4060.

, ,, ■ .... ....... .......................—-

Murinus 2 flatų $9,900
NETOLI 35th St. ir Archer 

Avė., naujas 2 flatų, bungalow 
typo, namas darbininkui žmo
gui, $1,200 cash, kitus po $60 
į mėnesį.

3832 Ilamilton Avenue, 
HOUGH, 4213 S! Halsted St., 

Tel. Yards 0807

mokčjimiis, Veikiu greit 
ra* pigumas, .f. ^ortynsl

SAVININKAS turi pigiai parduo
ti naują fl kambarių mūrinį bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas, vis
kas modemiška, ekstra dideli kam
bariai aržuolo trimingai, skiepas 
pleisteriotas, užpakaliniai porčiai su 
stiklais, 30 pėdų lotas. A. P., 5824 
So. Albany Avė.

PARDAVIMUI CICERO

PADARYKIT TIKRĄ 
PIRKINĮ

NAUJAS, naujos mados 2 flatų 
mūrinis,namas, 4—4 kambarių, 5-5 
ir 6—6 kambarių, su augštu kle- 
{»u ir karštu vandeniu, Brighton 
’arkr, toliau į pietus, geroje vie

toje. Taipgi krautuvės ir natiniai 
namai prie Archer Avė., tinkami 
dėl biznio reikalų. Mainysiu. Atsi
šaukite

H. KOPLEWSKI
3992 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 9305 
arba Republic 8915

PARDAVIMUI 80 akrų geros Že
mės, netoli South Haven, Mich., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holam! furnas. $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 I)ix St. Haymarkct 4665

6 KAMBARIU rezidencija, parnn 
ki transportacija, netoli mokyklos 
kaina $6500, cash $500.

KRAUTUVE ir 6 kambarių fin
tas, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash 
$1000. Hownrd E. \Valter & Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, UI.

SAVININKAS greitai parduos 4 
kambarių cottage; yra vana, gatvė 
cementuota ir apmokėta, kaina tik 
$4500, įmokėti $1,000 ir po $25 į 
mėnesį su palūkanomis, 3729 W 
65 St. Republic 3478.

PARSIDUODA arba išaimaino na
mas 5706 So. Morgan St. Krautu
vė, 3 pagyvenimai, 2 karų garažas, 
rendos neša $124 j mėnesį, morgi- 
člo $7000, mokant po $60 j mėnesį. 
Priimsiu mainais lotą Cicero arba 
naujj namą 
arba farmą.

Kreipkitės
3241 

Telefonas Boulevard 5066

Cicero ar kokį Storą 
Kaina $11,800.
pas Wm, Gritenas,

So. Hahted St.

GERI PIRKINIAI BRIGIITON 
PARK

4 flatų po 4 kainų, ir beizmen- 
te maža krautuvė, muro namas, yra 
maudynės ir kiti parankamai, par- 
siduocia už $15800 su $5000 cash.

6 po 5 kumb. ant 2 lotų muro 
namas; yra elektra ir maudynės, 
kieto medžio grindis. Rendos at
neša $210 į mėnesį; parsiduoda už 
$18000 arba mainysiu! ant bunga- 
low ar 2 fintų Marųuette Manor.

J. Stanko ir S. Mickevice, 
901 W. 33 St.

Tel. Yards 4669

BABGENAI 3 FLATŲ
Jei manote pirkti arba staty

ti namą, pamatykit šitą 3 aug- 
Štų namą, 7721 Hermitage Av. 
Octagon užbaigimo, franeuziš- 
ki langai, porčiai miegojimui, 
cementuota ėlė, kaina nupigin
ta, $22,500, cash $5000 Ahem 
and Mangan, 1542 W. 79 St., 
Stewart 0368.

NAUJI 5 KAMBARIU MŪRINIAI 
BUNGALOW

9025-27 Kingston Avė., viskas nau
jos mados, furnas šildomas, visi įren
gimai apmokėti ir gatvė apmokėta, 
kaina $7,300. Pirkite tiesiai nuo sta
tytojo.

A. D. ARMSTRONG 
Generalia Kontraktorius 

ir namų statytojas 
7424 Clyde Avė., Midway 4427

PARSIDUODA puikus mūri
nis namas, 4 flatai po didelius 
1 ruimus ir 2 flatai beizmente 
su dviem extra lotais; žemė 
viena verta $10,000, rendos ne
ša $200 per mėnesį. Namas ap- 
svadintas puikiais medžiais. Kai
na $22,000, $7,000 cash, liku
sius ant mortgage per 8 metus; 
vertas pamatyti. John J. Lipski 
& Company, 4650 So. Western 
Avė. Lafayette 2321 and 1914.

MAINYMUI du namai į vieną di
desnį, namas vertas iki $65,000, jis 
turi rastis South Side, tikrai ver
tas $23,000. Ką jus turite?

BARGENAS
3—5 KAMBARIU fintas, skiepas, 

augštns, cottage, netoli 22 ir Lcavitt 
St. Ateikit ir pamatyk! šį namą 
tuojau. Kaina labai pigi, $4,000 
įmokėti, kitus morgičius.

Kreipkitės:
M. KARAS,

252U S. California Avė.

da, 3 krautuvės ir 2 flatai, ir 
2 ofisai parendavojimui, 3 ka
rų garažas. Bučernė ir groser
nė.

5040 Archer A ve.

! augštų nau- 
N. Mozart 

augštas skle-
EXTRA bargenas, 2 

ias mūrinis namas, 832 N 
St. 2—4 kambarių, r*":11 
pas, pirmas 'augštas karštu vande
niu Šildomu*, kaina $11,800.

1011’ N. Ashland Avė. 
Huniboldt 4441.
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PARSIDUODA mūrinis namas, 
keturių pagyvenimų, karštu van
deniu šildomas, galima gauti su 
mažu įmokėjimu. Arba mainysiu 
ant namo arti lietuviškos mokyk
los. Savininkas ant 1-mų lubų iš 
fronto.

’ '6630 S. Peoria St.

BARGENAS
i 1 . .Prie (Uitifornia Avė, bizniavus 

matinis kampinis namas, tinkan? 
tįs dėl bučernės, grosernės arba 
kepyklos, skiepas ir 3 flatai po 6 
kamJtarius, ant 2 Jotų. Parduosiu 
Pigiai už pinigus, arba mainysiu 

mažesnį su primokėjlmu. Užpra
šomi agentui.

1618 W. Division St.
2 augštns. Tel. Humboldt 5503

PARDAVIMUI 3 muro namai: 
4453-4451-4449 So. Wood St. 14 pa
gyvenimų. Rendos į mšnesį $250.00. 
Kaina $36,000, arb« dar pigiau. Duo
siu ant lengvų išmokėjimų. Parduo
siu sykiu arba po vieną namą. Prie
žastis 
galiu

pardavimo — esu senas, 
prižiūrėti.

JOHN HOBOVSK1
4451 So. Wood St. 

2 floras

ne-

( BARGENAS. 2-5 ir 1-6 kambarių 
medinis namas, vana, cementinis pa
matas, gatvė išmokėta, lotas 30x125, 

f kaina $7,500, įmokėti $2,500. 1-5, 1-4, 
iuuiu ■ ««.-», .»«»»■ m., a. mtTviaitiS, cemento pa-

3 kambariai ant pirmo aukšto, 6 matu, yra vanos, kaina $4,000, įmo- 
kambariai viršuj, karštu vandeniu kėti $1,500. W. A. MISURA, 5246 
šildomas, ant Archer Avė. ir Fran-' Fullerfon Avenue.

NAUJAS muro namas, 5 ir 5 
kambariai, viskas itaisyta pagal šią 
madą, kaina $11500, cash reikia 
$3000..

NAUJAS muro namas, štoras ir į-3 kambarių medinis
1______ g- _ _ f ___-A .t ’ i «•

kambariai viršuj, karštu vandeniu kėti $1,500.
Cisco Avė. Cash apie $6000. I ..... ~... ....

PIGIAI parsiduoda ar išsimaino MAYWOOD-MELROSE PARK
naujas muro namus, 3-jų aukštųj 
po 6 kambarius. Yra 3-jų aukštų 
medinis namas, po 5 kambarius.
Mainys ant loto, biznio ar tarmos. gerOg vertės namus šioje sek-

Mes pasiūlome nepaprastai

ai
Atsišaukit greitai, nes tie yra 
tikri hurgenai.

JOS. AUGAITIS 
4100 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6719

vi-

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 5 ir 6 ruimų su sun par- 
loru. Muro Rnružas <iel 2 mnJltių, 
Gausit bargeną.

šaukit tuojaus
Tel. Ilemlock 4127

ei joje, yra labai gera transpor
tacija ir daug progų dėl sura
dimo darbo.

Naujas augštos rųšies mūri
nis namas, 2 flatų, karštu van
deniu šildomas už, $19,000, iš
mokėjimais.

Ais namas 
namų

ir daugelis kitų 
dėl jūsų pasirinkimo.

A. SWARTZ
MAINYMUI 8 flatų ir 2 nugštų 

Storai, nuiro kampinis namas. Mai
nysiu ant didesnio ar mažesnio 
bizniavo namo.

J. STANKO 
901 W. 33 St. 

Tel. Yards 4669

1104 ST. CHARLES ROAD
ne

MAYVVOOD, ILL.

SAVININKAS TURI PARDUOTI 
ŠIĄ SAVAITE

PARSIDUODA puikus vėliausios 
mados namas, 2 pagyvenimų, me
dinis namas, 2 flatai po 4 kam
barius; visi šaligatviai apmokėti. 
Netoli dviejų karų linijų. Duosiu 
morgičių kiek panorėsite.

5245 S. VVhipplo St., 2 fl.

PARSIDUODA naujas muro na
mas, 2 flatai, 4—4 kambarius, sun 
parlor, stikliniai porčiai. Visi įron- 
gimąi vėliausios madas; kieto me
džio bąigti. Rendos $80 J mėnesį.

Savininkus 
7010 So, Artešian Avė.

PARDAVIMįUl 5 kambarių mūri
nis namas, lotas 31 y 125 pėdų, kai
na tiktai $7950, tik $1000 įmokėti. 
Savininkas apleidžia miestą.

JOHN J. SHERIDAN
5312 S. KEDZIE AVĖ. 

Prospect 3630

2 AUGSTU namus, krautuvė ir 7 
kambarių fl 
didelis gar už 
mui, $5500, i;

a t a s, garu šildomas, 
bis, greitam pardavj- 
išmokėjimais. 3115 W.

PARDUOSIU arba mainysiu nau
ją mūrinį narna, 2 po 5 kamba
rius. 7118 So. Talman A ve. Imsiu 
mainais automobili arba pigesnį 
medinį narną. Kaina tik $12,900.

Savininkas ('.Ras. Šauklys, 
7124 S. Rockwell St.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui mūrinis namas, 5 ir 6 kamba
riai, aržuolo trimingai, karštu van
deniu apšildomas. Namas randasi 
6441 S. Maplewood Avė.

BARGENAS, 4 flatų mūrinis po 
4 kambarius kiekvienas, aržuolo 
trimingai, pečiumi šildomas, 1 ka
ro garažas, lotas 32><125, geroje 
vietoje, kaina $15,60(1, cash $5,000. 

\V. H. OBIUEN 
6906 S. ROBEY ST. 
Republic 0174

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

!r kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3894 South Kedne Ava, 

Lafayette 6788

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atmokėjimais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tel. Armitage 
1199.

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 Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti 530 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works 
514 N. U Salio St.
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