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Sudegė nauja mokykla

ORR

1739 So. Halsted St

Telefonu užsakęs du 
grabu, nušovė pačią

Reikalauja atšauki Rusų 
pasiuntinius iš Kiny

skelbimų kai- 
Mažiausia kai 
colis (apie 80

lb galvijų užmušta 
traukiniui susikūlus

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI įR PAIEŠKOTI

12 žmonių sužeista Jungtinių 
Valstijų submarino ekspliozijoj

nesą, 
tojęs 
mas, 
nėms

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

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

Ekspliozija Jungtinių Vai 
stijy submarine S49

Gaudo laivą, gabenantį 
ginklus į Meksiką

jas.
Vyskupas Bast buvo pašauk

tas tieson dėl pasisavinimo šim
tų tūkstančių kronerių labdary
bės pinigų. Teismas pripažino jį 
kaltą ir paskyrė jam atitinka
mą bausmę.

Jums 
Naujienų

Sovietų kongresas pla 
nuoja stipriau aptak- 

suoti ūkininkus

Danija žada dovanoti 
vyskupui bausmę, jei 

, jis išsikraustys

Sovietų ambasadorius 
Kinuose varomas lauk

Socialistai pasitraukia iš 
Lenkijos kabineto

Rusų valdininkai pašalinti

Girdi tunely užbertą darbi 
ninky barškinimus

Papa keikia Meksiką 
užgina katalikų kuni

gams dalyvauti 
politikoj

100 žvejotoji; žuvo per 
audrą Japonijoj

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

2. Naujienos siunčia per Koperacijos

NEWTON, III., bal. 20.
Illinois Central traukinys suva
žinėjo Jamesą Meeksą, invalidą 
civilinio karo veteraną, 90 metų 
amžiaus.

Atstovų riaušės Vengri 
jos parlamente

Niaukstosi; gali būt lietaus 
nedidelė temperatūros atmaina 
stiprokas pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi 
maksimum 64° F 

šiandie saulė teka 5:02, lei 
džiasi 6:36 valanda.

Didelės žalos audra padariu 
llokkaido saloj ir Kurilų saio 
se. žmonių taipjau nemaža nu 
kentėją.

$97,000,000 byla prieš 
aliejaus magnatą 

Doheny

Britų gyvulių skerdėjai 
laimėjo streiką

Pirmi pilietybės popieriai, ifisi 
imti tik 30 dienu prieš rinki 
mus, galioja

[Pacific and Atlantic Photo]
Stratford — on — Avon, Anglija. Paveiksle rodoma Sha 

kespeare’o teatras liepsnose. Jis sudegė kovo 6 d.

LONDONAS, bal. 20. Ne
galint susitaikyti su samdyto
jais dėl algų, septyniolika ma
šinistų unijų paskelbė visuoti
ną narių balsavimą streiko 
klausimu. Balsavimas dėl strei
ko turi būt pabaigtas iki gegu
žės 31 dienos.

Mašinistų unijos reikalauja 
dvidešimt šilingų algos daugiau 
savaitėje.

Anglijai gresia masinis 
tų streikas

NEW YORKAS, bal. 20. — 
Merinos Viesca & Co. iš India
nos padavė į Richmondo kaun- 
tės aukščiausį teismą žinomą 
Amerikos aliejaus
L. Doheny, reikalaudama iš jo 
97 milionų dolerių atlyginimo. 
Skundėja kaltina, kad Doheny 
aliejaus kompanijos nelegaliai 
naudojusios aliejaus šaltinius 
Meksikoj nuo 1906 metų.

vijų
šeštadienį buvo
šiandie streikas
samdytojams sutikus
skerdėjams tokią pat algą ko
kiu iki šiol buvo mokama.

laikrodėlių rodyklus pavarykite 
visą valandą priekin, pavyz
džiui, nuo 12 valandos vidur
nakčio į 1 valandą po vidurnak
čio.

“Dienos šviesos taupymas“ 
paliečia Chicagą ir jos apygar
dą radijuse trijų dešimčių my
lių nuo Chicaeos, o taipjau daug 
kitų Illinois valstijos miestų ir 

įstatymas

netoli nuo 
Dahlgren 
malūnas.

Dvylika submarino įgulos žmo
nių skaudžiai sužeista, vienas 
mirtinai

o todėl valdžia turi urnai 
kad savo zlotą 

likimo, kokio 
susilaukus Vo- 
arba Rusijos

Skris iš N. Y. į Paryžių
PARYŽIUS, bal. 20. Ka

pitonas Rene Fonck ruošias šių 
metų liepos menesio prądžioj 
skristi aeroplanu iš New Yorko

Norge per Atlantiką į Paryžių, tikėda- nimum 37
--------  ------------- ----- į Spic-1 masis tokią kelionę padaryti p€

Įbergeną ateinantį šeštadienį. \ trisdešimt penkias valandas.

ar k..: > primenat ie, kad 
ateinančio sekmadienio, 

p ra .idės 
‘dienos šviesos taupymo” 

laikas, kurs tęsis per visą vasa
lą iki ateinančio rugsėjo mė-

nos 
na 50c 
žodžių) vienai dienai, $1.12, daru 
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

TOKIO, Japonija, bal. 20. — 
Praneša, kad per smarkią aud 
rą, siautusią Japonijos jūrėse 
žuvę daugiau kaip šimtas žve

Franci jos franko kritimas
PARYŽIUS, Francija, 1

20. Francuzų frankas dar ’ LENINGRADAS, bal. 20 
labiau nukrito, šiandie biržoj į Amundseno dirižablis 
doleriui buvo mokama 30.32 ruošias išskristi iš Čia

Lenkų fašistinių nacionalistų 
elementas taikosi grohti val
džią į savo rankas

Lenkų socialistai eina 
iš valdžios

MARENGO, Jowa, bal. 20.— 
Keturiems Rock island trauki
nio vagonams ištrukus iš bėgių 
ir nuvirtus į griovį, dešimt 
galvų galvijų buvo užmušta. 
Katastrofa atsitiko netoli La- 
dora, la. Penki šimtai g,elžke- 
lio bėgių buvo išdraskyta.

mų metais 
nos nariui, 
j amų.

Sovietų 
mano kad 
išrinkti iš ūkininkų 
sunku.

viršininką 
prokui\\ą 

įSztrachę, vidaus įsikalu minis- 
terį Rakovszky ir kai kuriuos 
kitus valdininkus, kaipo pri
klausiusius tai pačiai slaptai 
netikrų frankų fabrikavimo

draugijai. Del šito kaltinimo 
parlamente kilo didžiausias
triukšmas ir riaušės, taip kad 
posėdis teko nutraukti.

nuo 
balandžio 25 dienos.

šviesos

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
20. — Visas Meksikos laivynas 
išplaukė į Meksikos jūrių van
denis gaudyti tariamai Hon- 
duraso laivą Yoro, kurs sako, 
išplaukęs iš vieno Jungtinių 

gabenąs dide- 
į Meksikos 
įuošiar tiems 
larbininkiška

MOUNT VERNON
20. Dahlgrene, 
čia vakar sudegė 
Milling kompanijos 
Ugnies padaryti nuostoliai 
kia per 50,000 dolerių.

ROMA, Italija, bal. 20.
Osservatore Romano, paskelbė 
papos Pijaus laišką Meksikos 
vyskupijai. Laiške papa smel
kia nuo Romos atsimetusią tau
tinę Meksikos Katalikų Bažny
čią kaipo “atskalūnų sektą“, o 
taipjau smerkia Meksikos vy
riausybę dėl jos elgesio su ka
talikais. Be to savo laiške papa 
užgina kunigams dalyvauti po
litikoj, nors 
katalikams 
dagi pataria politikoj dalyvauti

QUINCY, Cal., bal. 20.
Gelbėtojai, darą pastangų at
kasti griuvėsius Grizzly Creek 
tunely, kur praeitą šeštadienį, 
viršui įgriuvus, buvo užberti 
šeši darbininkai, sako, kad 
šiandie jie tris kartus aiškiai 
girdėję barškinimus užgriuvu
sioj tunelio daly. Del to mano
ma, kad jeigu ne visi užbertie
ji, tai bent kai kurie jų yra dar 
gyvi.

Gelbėtojams reikia dar dvyli
ką pėdų uolų ir žemių atkasti, 
kad prisigriebus iki vietos, kur 
užbertieji darbininkai dirbo.

vyriausybė tečiau
tokius mokesnius 

bus labai

MASKVA, bal. 20. SSSR 
kongresas, kuris dabar laiko 
Maskvoj savo posėdžius, svar
sto finansų komisariato suma
nymą apdėti ūkininkus paja
mų mokesniais. Pi oponuoja
moji tokių mokesnių norma į- 
vairuoja nuo 2*< iš $10 paja- 

kiek vienam šeimy- 
iki 20% iš $100 pa-

LIVERPULIS, Anglija, bal. 
šiaip pasaulinii.ms 20. — Del to, kad samdytojai 

kaipo piliečiams jis bandė nukirsti jiems algas, gal- 
avių skerdėjai praeitą 

sustreikavę, 
pasibaigė, 

mokėti

šių 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 į 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.

Valstijų uosto 
lį ginklų krovini 
maištininkams, 
sukilimą- prieš <1 
piezidento Calleso valdžią.

Sako, kad laivą Yoro yra nu
sipirkę Meksikos pabėgėliai re- 
rk.ininkai, šalininkai De la 
lluertos, kurs prieš dvejetą 
metų vadovavo nepasisekusiam 
susikiiimul Meksikoj. Visa bet
gi to kontrabandos laivei įgula 
esu amerikiečiai.

LONDONAS bal. 20. Pia 
9

kad Azorų salose atsikar 
smalkus žemės drėbė j i- 
kuris daug žalos žmo

WAS1IINGTONAS, bal. 20 
Atstovų butas 
Iludsono-Sabatho 
mųjų pilietybės 
liūs nusako, kad 
bes popieriai, išsiimti tik tris
dešimt dienų prieš rinkimus, 
galioja taip pat, kaip kad ir 
anksčiau išsiimti.

Iki šiol buvo taijs kad išsi
imti tik trisdešimt dienų prieš 
rinkimus pirmi pilietybės 
popieriai buvo laikomi negeri, 

nėšio 26 dienos. 1 turįs tokius popierius dekla-
Del to ateinančio šeštadienio rantas negalėdavo gauti pilnų 

naktį, prieš eidami gulti, savo natūralizacijos popierių: jis tu
rėdavo antrą kartą pirmuosius 
popierius imtis ir vėl laukti 
dvejus metus iki pilnų piliety
bės popierių gavimo.

Illinois atstovas Sabath sako
9 

kad vien tik Chicagoj esą dau
giau kaip 30,000 ateivių, išsiė
musių pirmuosius popierius ne 
anksčiau kaip 30 dienų prieš 
rinkimus, ir dėl to jie negalėjo 
gauti pilnų popierių.

VVASHINGTONAS, bal. 20.
Prezidentas Coolidge, kalbė

damas vakar Amerikos Revo
liucijos Dukterų (Daughters of 
the American Revoliution) su
važiavime, graudeno piliečius, 
kad jie gyvai interesuotus kra
što reikalais ir naudotųsi savo 
balso teise rinkimuose. Jis pa
reiškė, kad visa musų valdžios 
sistema esanti paremta balsavi
mu, o todėl jei piliečiai neat- 
liksią savo priedermių per rin
kimus, jei jie nebalsuosią, A- 
merikos valdžios sistema turė
sianti žlugti. Amerikoj piliety
bė esanti ne privatinis - daly
kas, bet visuomeninė funkcija.

vakar priėmė 
kilių dėl pir- 
popierių. Bi- 
pirmi piliety* 

išsiimti til 
prieš

ŠANIIAJUS, Kinai, bal. 20.— 
Kinų Rytų geležinkelių direk
torius, Ivanov, tapo pašalintas; 
sovietu gi komisaras Kantone, 
p. Rorodių, tapo išguitas; pas- 

Tuo tarpu (tavasis buvo įspėtas daugiau į 
sumažinti Kantoną nebegrįžti.

Praneša, kad Maskva pasky
rus Serebi iakovą kaipo savo 

iradėti pertraktaci- 
joms su gen. Langu ir bandyti 
su juo susitarti klausimais dėl 
Kinų Vakarų geležinkelio, o 
taipjau ir dėl Lango reikalavi
mo atšaukti ambasadorių Kara- 
chana.

PEKINAS, Kinai, bal. 20. — 
Genei olas Langas pareikalavo, 
kad butų atšauktas iš Kinų so
vietu ambasadorius Karachanas 
ir daug kitų maskviškio inter
nacionalo agitatorių. Pastarieji 
išsislapstė ambasadų ir legacijų 
kvartalo viešbučiuose.

Bijodamas, kad nebūtų išgui
tas, ambasadorius Karachanas 
telegrafavo j Maskvą dėl ins
trukcijų.

Sako, kad generolas Vu Peifu 
remias Lango reikalavimą.

De! žinių, kad kuominčunai 
(nacionalė liaudies armija) re
organizuoją savo jėgas Nanko- 
ve ir kad jie darysią pastangų 
vėl pagrobti Pekiną, Mandžuri- 
jos aimija įsitvirtino linijoj į 
šiaurius nuo sostinės.

NE.\V RIGHMOND, Wis., i 
bal. 20. — Del nežinomos prie-1 
žasties kilęs praeitą naktį gai
sras sunaikino nesenai pastaty
tą aukštesniąją mokyklą. Nuo
stolių $£>0,000.

Mirė Brazilijos miaisteris
RIO DU JA NEIRO, Brazilija, 

j bal. 20. — Mirė kontradmirolas 
!Alexandrino Alencar, Brazilijos 
laivyno ministeris.

KOPENHAGA, Danija, bal. 
. — Laikraštis Extrabladet 

skelbia, kad valdžia nutarus 
V1ENNA, Austrija, bal. 20.' dovanoti bausmę metodistų epi- 

Debatuose Vengrijos parla- skopalų bažnyčios vyskupui A li
mento dėl Francijos frankų tanui Bastai, tąja sąlyga, jei 
fabrikavimo, vienas atstovas, jis ateinančią savaitę išsikraus- 
Pallavicini, apkaltino premjeią tysiąs atgal į Jungtines Valsti- 
Bethleną, policijos 

magnatą E.lNadossy, Kenerali
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Ni:o sekmadienio prasi
dės vėi “dienos šviesos 

taupymas”

Prez. Tuan Lidžui pabėgo
PEKINAS, Kinai, bal. 20. — 

i'l’uan Lidžui, ėjęs laikino Kinų 
prezidento pareigas, praleidęs 

j naktį užsienio legacijų kvarta
le, šiandie pabėgo į Tientsiną 
kelių Anfu partijos vadų lydi- miestelių, kur toks 
mas. priimtas.

Prezidento pabėgimo priežas
tis buvus ta, kad generolas Vu 
Peifu telegrafu davęs įsakymą 
jį areštuoti.
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Naujienos pagelbės 
Desėtkai tūkstančių 
skaitytojų ieško bargenų Nau 
(ienose ir skaito klasifikuotų 
ių skeli.imu puslapius kasdie 
ną. Parašykite į Naujienas ki, 
turit parduoti, n pirkėjų atra 
<it greičiausia.

Klasifikuotųjų
5c už žodį.

Vienas

NASHVILLE, Tenn., bal. 20.
\Valter Sharp, 42 metų, šį 

rytą telefonu pašaukė vieną vie
tos laidotoją užsakydamas at
siųsti du grabu, kadangi jis 
esąs pasiruošęs tuojaus užmuš
ti savo pačią ir pats nusižudyti.

Ažuot grabų, laidotojas at
siuntė du policininku, kurie ra
do moteriškę jau nušautą, o 
patį Sharpą laikantį rankoj le- 
volverį ir basiruošiantį nusi
šauti. Suimtas Sharp sakė';, 
kad žmoną nušovęs jos pačios 
prašomas.

VARŠUVA, bal. 20. — Lenkų 
sccialistai, kuriuos premjeras 
Skrzynskis buvo prisiviliojęs 
remti ministerių kabinetą, pa
sitraukė iš valdžios, tuo budu 
sugriaudami iš kortų pastatytą 
sulipdytą kabinetą.

Premjeras Skrzynskis nenori 
piiimli socialistų rezignacijos. 
Jis dabai desperatingai derasi 
su visomis kitomis partijomis, 
tikėdamasis rasti bet kurį kom
promisą dirbtinai kabineto 
struktūrai išgelbėti. Jo nuverti
mas duotų progos stipriam Len
kijos fašistų* elementui piadėti 
atvirą kovą dėl pasigrobimo 
valdžios į savo rankas.

Skaudus šiandie^ėkOnominis 
krizis Lenkijoj pareina vyriau
sia iš valdžios nesugebėjimo 
subalansuoti biudžetą. Remian- 
tieji valdžią nacionalistai rei
kalauja, kad ir be to milžiniš
ka Lenkijos armija butų dar 
labiau padidinta ir sustiprinta, 
bet už tai sumažintos algos vi
siems valdininkams ir valsty- 
liės tarnautojams, 
socialistai reikalauja 
išlaidas kariuomenei, sakydami, 
kad šiuo taikės metu nėra jokio 
reikalo laikyti ir šerti milžiniš- įgaliotinį 
ka armija, bet kad valdinin
kams ir valstybės tarnautojams 
butų mokamos gyvenamos al
gos.

Lenkijos provizorinis biudže
tas sutaisytas tik iki gegužės 1 
dienai, 
ka nor 
išgelbėjus nuo 
anuomet buvo 
kietijos markė 
rublis.

Visi bankininkai, tiek Italijos 
tiek Amerikos, su kuriais Len
kija vedė desperatingas per- 
traktacijatų. stengdamos išside
rėti didelės paskolos, pareiškė 
jai, kad jokios paskolos jie ne
galėsią duoti, kol ji nesubalan
suos savo biudžetą.

NAUJIENOS
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EnUred ai second Clau Mattar March 7, 1914, at tha Poit Offlca of Chicago, Dl^ 
undar tha Act of March I, 1879.

NEVY LONDON, Conn., bal. 
[20. Jungtinių Valstijų sub
marine S-49, kurs nesenai bu
vo submarinų bazėn sugrįžęs iš 
Portsmoutho, N. H., laivyno do
kų, šį rytą atsitiko smarkus 
sprogimas, kurio buvo skau
džiai sužeisti dvylika įgulos 
žmonių. Vienas jų mirtinai su
žeistas.

Priekinėj submarino daly, 
kur sprogimas įvyko, tuo metu 
buvo apie trisdešimt žmonių. 
Jie beveik visi buvo sužeisti, 
bet laimei dauguma tik lengvai 

ovietu ambasadoriui Karacha- nil^en^j°- 
nui ir kitiems agentams gre 
šia išgujimas iš Kinų

Atstovų butas priėmė Coolidge ragina piliečius 
svarbu ateiviams biliu



NAUJIENOS, Chicago, III
Viešas Atsišaukimas

RODYKLĖ

MILTINIAI BLYNAI

pau

ATMINKIT

KUPONAS

Varde*

L'.thuanlanAdrcssa

MOKAMA KAS PUSMETISGarsinkities Naujienose
Nekaltink Kūdikio

Pasiūlo Jums

LIETUVOS ((OPERACIJOS BANKAS
Del platesnių žinių kreipkitės į

NAUJIENOS
Chicago, Illinois1739 So. Halsted St

Geresnis, Saugesnis, Patogesnis ir Pelningesnis 

Investmentas Negu Pirmi MorgiČiai ar Bonai

3514-16 Koosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Mč.ia
Konelėn
Pajai

Pudingai 
Šonai 
Siiubo'i

Duona 
Ssilda.niai 
žuv:»

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
taip Naujienos.

UNSNEeTENCD

VAPORATED
milk

Data: Balandis 21

Taigi, bukit tikros kada perkat pieną kad butų 
Borden’s Evaporated Pienas, Borden’s yra žinomas 
visame pasaulyje kaipo didžiausias išdirbėjus pieno 
produktų, ši reputacija teisingai užtarnauta, nes 
ji buvo atsiekta tik duodant Amerikos žmonėms ge
rinusį ką galima piene gauti, už ekonomiškas lėšas 
nėr virš 68 metus.

dainų, perstatymų pro- 
nes Phi- 
turtingi

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
I’hone Cana) 2591

AVY15* CORPORAT,CIU
PRE5ENT_FOR

UNITĘD PROFJT-Si^\Mfi^l\

EPAI O TO

RING CORPORATION

kančių antrašu:
Laikinasis Seimo Ruošimui 

Komitetas,
Lithuanian Music Hali, 

2715 E. Allegheny Avė., 
Phtladelphia, Pa.

Dr. p. G. Klime;: 
S. Masickas, 
Jonas Grinius, 
A. Tvaranavičia, 
J. Ivanauskas, 
J. Streleckas, 
Z. Jankauskas.

mokslą arba 
iKaif žodžiais, 
ijos teisingąjį 
it j mokslą. Sa-

PUlukaną mirtinas priclas tuo. 
Jau apvalys jus nuo to įkyraus 
r naikinąnčio parazito.

Pamėginkite bonką per ąa* 
vaitę ar dailinti dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinįae arba 75c. per 
paltą tiesiai ii laboratorijos.

F. AD. RICIITER & CO.
Beny and So. 3th Sts.

Brooklyn, N. Y.

THE BORDEN COMPA.NY 
Bordon Buįlding, Nevz York

135 kp. SLA. laikytame mč 
nosiniame susirinkime balau 
JžioTl-Uj d., 1926, Lietuvių Mli 
ikalėj Svetainėj, Philadelphia. 

Pa., atlikus paprastus savo rei
kalus, nutarė pakelti viešai se
kantį sumanymą:

Į Metus Už 
Indelius

SudMc pieną Ar cukrų krūvon, 
dadik riebalus, cukrų, Ir kiau
šini, i*- |pl»k sausus dalykus 
sumaitytua pirm to j krūvą. 
(Apiak mlMn| gerai ir kepk 
kaip paprastai ant biskj alie
juotos geležies, arba ant ne* 
aliejuotos alumino arba ak
mens plytos. Jeigu norima vi
soj plonų blynų, dadik dar du 
šaukitu 
vandens

Borden’s Evaporated Pie
nas yra (iusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
"Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti jį kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

HEMORAIDAI
(pilės)

Atsikratymui nuo perdaug mėsos 
nuolat mankštinantis ir maudantis 
karštamo vandenyje. Ta? būdas yra 
saugesnis ir protingesnis ir galimu 
panaudoti tose vietose kur reikią mė
są apmažinti, o karštos maudynės ap- 
mažina viso kūno svorį. Reikia nuo
lat gavint visą sistemą tyru oru. 
Reikia kvėpuot tankini kiek galima su 
atdarais kambaryje langais. Reikia 
žiūrėti kokį valgį valgai. Jeigu ne- 
išsimankštini gana dienos laiku, rei
kia gerai prasivaikšČiot prieš einant

Tel. Lufayette 4223
Plumbing, Heating 1 

Kaipo lietuvis. lietuviams visn-iot I 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yiiška, I 
<228 W. 38tb Chic»t<». III. |

ŠEIMININKfiMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai IJetuvei šeimininkei

VH«WMfCM>9___
EVAPORATED

DYKAI
100,000 moterų nuolatos prl- 
Riinčia mums naujus receptini 
ru Borden’a Evaporated P enu. 
Jeigu jus norit’ žinoti • ka!p 
pasidaryt tuos ivairiun recep
tui) ru Borden’a, Mpldylct ku
poną pažymčd-moR kokių re
ceptų Jums reikia, ir pria.'ųs- 
kit inumg.

Bordcn’H d 
romai, dvie 
dydžių— 
gitea (16 
c jų) 
žan 
cijij)

Borden’s Evaporated Pienas yra puikiausias iš rie
baus ūkio pieno su išimtu vandeniu ir palikta Smeto
na. Jis atsako visais atžvilgiais kaip šviežias pie
nas. Jus patirsi t kad jiis yra geresnis daugeliu at
žvilgių kepimo ir virimo tikslams kur tik reikalinga 
pienas. Kavai jis turi nesulyginamą riebumą.

No. 28
snelj druskos. Tas išlaikys pieną sal
džiu ilgesniam laikui.

Naminiai Pasigailėjimai
Išvengimui šlapių ūdos čeverykų 

nuo skilimo ar Sukietėjimo, ištrink 
juos su odiniu muilu. Kuomet iš
džius gerai jups nušveisk.

Skalbiant spalvuotas vatos materi
jas, dadėk biskį borakso j vandenį ir 
tas neduos spalvoms pasileisti.

Kada misinginiai ar sidabriniai lik
toriai suplėtmėja nuo vaško ar lajaus 
pameik 
kas visai pranyks. .

Paskaidrinimui sidabro ar - Aukso 
retežėlių ar šiaip daiktų apdengk 
juos laiks nuo laiko su kreidos dulkė
mis ir ammonija ir nutrink su sausu 
minkštu skaruliu ar chamois oda.

Išėmimui purvo nuo suteptų dra
panų, užtiesalų ir blanketų pamerk 
juos per naktį borakso vandenyje, 
šiltos putos prašalins nešvarumą.

Grožės Patarimai

Prašalinkit D žkietiejiiną 
Nujo! prašalins ir apsau
gos uŽkietiejimą. Jis yra 
žarnų pravaiuintojas — 
bet ne laxative — neskau
dina vidurių. Veikia tfe* 
rai. N e r A kitų tokių kaip 
Nujok Bandykit Šiandien,

švitrios, šviesios. Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išralantia, suininkt- 

linaiilis; atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Caro” arba “Eyt 
Beauty”. Dykai pa reik įdavus

Ta Paslaptis Priklauso 
Borden’s 

Evaporated Pienui
Kada sykį paragausit Miltinius Blynus padarytus 
su Borden’s Evaporated Pienu įtik tada pradėsit 
suprasti ką Borden’ą Evaporated Pienas reiškia ge
ram receptui. <

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
Xti a V Gydo vyrų, moterų ir va>kų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

•iVrk 1 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. Neuėlioj 10-12
TEL. ARM1TAGE 6145

Gvarantuojanie išgydymą ant 
sados be operacijos, 
vimo, ar išlikimo iš

Daugelį išgydėme
Neišgydom - Nemokat

Išegzamina vinjas ir put airy tnai 
dykai

CHICAGO MEiilCAL
INSTITUTE 
505 So. State St. 

Kampas Congreąs St., 2 11.
Valandos: 1 anedėly, Seredoj ir 

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

Verksmas yra vienatiniu bu
du, kuriuo kūdikis gali jums pa
sisakyti, kad jis jauėasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMB1NO
Kūdikių Geriausia Draugas

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
lis tikrai palengvins jo skausmą 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

. Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutčs.

Bainblno galite gauti pas savo 
vaistininkų arba tiesiai iš labo
ratorijos po 3Sc. už bonkų.

F. AD. RICHTER * CO.
Berry and So. 5th Sis.

# Brooklyn, N. Y.

puodukas Borden’s
Evaporated Pieno.

puodukas vandens
iaukžtaTt tarpyto sviesto 

arba sviesto pavaduotoja 
kiaušinis, gerai suplaktas 
puodukai baltų njiltij 
šaukitukus druskos 
iaukitukai kepamo

derio

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
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, Yuszkiewicž, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

skausmo, pio 
darbo.
vienu sykiu

Apkalbėjus reikalą Lietuvių 
Skyriaus Pasaulinėje Parodoje 
negalimu įvykdyti, Dr. E. G. 
Klimas įnešė, kad, pasirėmus jau 
paskelbtais nekuriu laikraščių 
ir šiaip pavienių asmenų suma- 
nyftnais, reikalinga Parodos laiku 
PHiladelphijoje šaukti Lietuvių 
Visuotinas Seimas.

feie metai yra labai nepapras
ti ; a) Pasauline Paroda, kurios 
tę|imcsi laiku atsibus apie 250 
vi|okių tautinių Amerikos ir 
tarptautinių susivažiavimų; b) 
žiigeidumas pamatyti pačią Pa- 
roilą, prisižiūrėti į dalykus, jųjų 
sutvarkymą ir iš to viso daug 
ko galima bus pasimokyti; c) 
Jubiliejus 150 metų Amerikos 
Nepriklausomybės; d) Philadel
phia “lopšys” Amerikos Nepri
klausomybės ir Laisvės; e) 
juhgmėje su didžiąją švente 150 
mėtų Amerikos Ncprigulmybes 
pąlninčjimo, Lietuvių Jubiliejus- 
nikaktuvės Ž0 metų nuo laikyto 
/jiuotino Lietuvių Seimo, Phi- 
ladelphijdje, vasario 22, 1906; 
f) Amerikos Lietuviams, kaip 
ir Lietuvos, pasitaiko nepapras 
čidusia proga turėti savo s'uva- 
žiivimą.

Apie svarbą paties susivažia
vimo čionai nekalbėsime, nes ta
sai reikalas savaimi yra aiškus, 
junginėje su viršišvardintais še
šiais istoriško gyvenimo įvy 
kiais. Reikalų musų gyvenime 

’andasi labai svarbių, kuriuos 
privalinga butų apkalbėti. O ta 
padaryti geriausiai turėti susi 
važiavimą. Todėl žinomi ir at- 
.Įšaukiame Į visas Lietuvių 
Draugijas, kolionijas, susivieni
jimus, sąjungas, kliubus, or 
gani^acijas ir ypatingai j tuos 
visus senus darbuotojus, suma
nytojus ir dalyvius pirmojo Sei
mo, susidomėti ir rengtis prie 
susivažiavimo; visus daininin
kus (-es), artistus(-es), dailinin
kus (-es), profesionalus, ir tt. 
kviečiame ruošti darbus ir laiką 
Geimui.

Musų manymu, laikas Seimui 
parankiausias butų apie pabaigą 
rugpiučio arba rugsėjo mėnesį 
nes, viena, patogiausias oras, 
antra, Paroda tuo laiku bus pa
čiame žydėjime.

Seimo posėdžius laikyti, kon
certų 
gramas turėti yra kur, 
ladelphijos lietuviai 
nuosavomis svetainėm! 
pagelbėkite ruošti darbus Sei 
mui ir laiką nuskirti.

Susinešimams rašykite se

Ruffles ir 
"Charleatono” 
šokis.
šok ir RtrcpRČk ir galvą kraipyki 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
žokėjui akis pleiskanom.

Jitikro yra apgailėtina, kuo
met žmogua apsileidžia pleiska
nom.

Virimo Recetpas
Gera šeimininkė privalo gaminti 

valgius taip kad šeimyna gautų tin
kamą įvairumą valgių kurie turi rei
kalingos energijos, cukraus, karbė- 
hydratų, proaeinų ir tt. Neduok perr 
daug mėsos ar perdaug daržovių, bet 
pamaišyk javinių vaistų, pieną, prie- 
kandžių ir tt. Vienas iš geriausių 
maistų apie kurį mažai kas žino ku
ris duoda energijos yra moliasai. Se
kantis receptas yra padarymui pyra
gaičių su moliasais ir jie būna geri 
per porą savaičių.
MOLIASE DAŽYTI PYRAGAIČIAI

U puoduko evaporated pieno at
miešto su 14 puoduko vandens

1 puodukas kukuruzų krakmolo
1 šaukštukas trintų gvazdikų
1 šaukštukas trintų cnamonų
*2 šaukštuko nutmego
v2 šaukštuko kepamos sodos
% puoduko moliasų
’.a puoduko cukraus
’a puoduko’sviesto pavaduotojo
•% puoduko kapotų razinkų ar da- 

datulių
1 kiaušinis
*4 puoduko miltų
1 šaukštukas druskos.
Sumaišyk sodą su prieskoniais . ir 

krakmolu. Sudėk peiliui kitus .daly* 
kus. Krėsk dideliu šaukštu košę ant 
taukuotų blešinių, atskiriant trimis 
coliais. Uždėk riešutų ar razinką ar 
pusę datulės (jei datulės vartojamą) 
ant vidurio kožno pyragaičio ir kepk 
vidutiniame pečiuje. Turėsi nuo tri
jų iki keturių tuzinų pyragaičių.

Virtuvės Reikaluose.

Egzaminuoja akis —• pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTO.METRISTAS’

1801 South Ashland Avenue
Kampas 18-to.s Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Skausmą nuo li
guistos pūslės 

- greitai su
stabdo 
^ANTAL M1DY 
Persitikrink kad 
rauni tikrą vai
stą. Pastebėk 
?.od| “M i d y”. 
Parsiduoda vi
sose vaiatiny- 
čiose.

Ypatiška Sveikata
Mes permato m skirtumą tarp žie

mos ir vasaros papročių . Yra dane 
nustatytų dalykų kuriuos reikia sekti 
po'- visų meta kad tinkamai save už- 
s»ž’ur»?ius Patariu sekančius:

Gerk daug vandens
iltguliuok savo huną maistu — ne 

vaistais
Valgvk vaisius ir daržoves kasdien
Valgyk taupiai keptų maistų ir teš- 

linių
Miros sykį j dieną užtenka
Valgyk uj.’cnų bandukes ir juodą 

duoną vietoj baltos duonos
Valgyk grudų maistą su vaisiais ir 

picų ar grietine
Jei seksi tas taisykles pamatysi 

kad busi sveikas ir stiprus.
Sekančius Produktus:

majonaise arba kitų virimų, vartok it 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor
den’s Evaporated Pienas yra pilnai 
riebus pienas. Jis nesugenda ir už* 
ganedins jumis visuose reikaluose.

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

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

Vienas skaitytoj ’ i • skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri- 
ir. ami. 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:

Už metus—150, už pusę motų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dyka) ant pareikalavimo.

........... Atkirp čia ..................................................
1926

tourlvES
Murino Co., DpU H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Kada arbata netuiėtų keisto skonio 
ir kava butų gardesne dadėk j 
po žiurpsnclį druska* verdant.

Niekad nešluok virtuvės pirm 
gių virimo. Slavinas pripildj 
du keriis ir perais.

Kožna ?5oim.inink5 turi tupėti 
liolika šmotų rudo popierio virtu 
Tas popierių susigadina daug atvejų 
k. ip padėti ant dugno kepant py:a- 
gv uždengt maista ir tt.

Maprapatas Išgelbėjo Nuo 
Baisios Operacijos

___ , •_ _ ' Aš sirgau PENESAIDE, 
man skaudėjo dešinysis šp- 
nas, buvo papūtęs ir taip --^8 užeidavo skaudėti, kad iŠ 
nepakenčiamo sopulio raity- 

Eh'**' davaus ant žemos iki skau- 
smai praeidavo. Negalėda- 
v»u valgyti, nei miegoti. 
Ėjau gydytis net pas ketu- 
rius paprastus daktarus ir 

jie visi pripažino esant PENESAIDĖ 
ir neapsiėmė kitaip gydyti, kaip tik 
daryti operaciją ant PENESA1DĖS; 
bet aš būdama nesenai iš Lietuvos, 
labai, labai bijojau tų kančių, kurių 
per operaciją reik nukentėti. Skaity
dama “Naujienas” dienraštį suradau 
Dr. Šimaitį, Naprapatą, kuris gydo 
PENESAIDES be operacijos ir be 
skausmo. Nuėjau pas jį. Daktaras pa
darė Naprapališką egzaminą ir gydė 
Naprapatijos mokslo budu; po trijų 
gydymų man pasidaro daug geriau 
— jau tie skausmai, kurie užeidavo 
gelti buvo pakenčiami, pradėjau ge
riau mięgoti, daugiau valgyti ir dirb
ti lengvų darbą pakenčiamai. Iš vi
so paėmiau 15 Naprapatiškų gydy
mų. Dabar esu visai sveika. Džiau
giuos suradusi tokj daktarą. Ppr jo 
gydymo būdą aš pasveikau be ope
racijos, be skausmo, be jokio pavo
jaus manu sveikatai. Už tai dėkuoju 
Dr. Šimaičiui, už išgydymą manęs be 
operacijos. Nuoširdžiai patariu vi
siems tiemš, kurie sergate arba su- 
sirgsite PENECAĮDE, ęili prie, tokio 
daktaro — Laprapato. Jo 'ofisas ran- 
<lasi Chicagoj po No. 4652 So. Ash
land Avė. N» klausykit tokių žmonijij, 
kurie neteisingai aprašo apie Napra- 
patus žemindami jų 
šmeižia juo* t iM^ejsip, 
Nežinodami Naprapati 
ir tikrai žmonių, gydau 
vo ranka pas* rašiusi liūdi j u šio raš 
teisingumą'.

ROZALIJA TAUTV1DAITĖ 
2540 W. 45th šų Clucago, 1

j|/* r * J-»♦ -v?-

,........ ..

URINEL,

numazgok ic”la i r štai' unitu 
niu bet ne šiltu, r.eh šiltas 
miltus labui lipšnius ir sunkų nuva

Geriausias būdas išgelbėjimui pie
no nuo prarugimo yia dadedant žiup-

Mes Rekomenduojame
Kelloggs’s Brau yra kelias j svei

katų. Vi*kitę j su skanintais. Gy
dytojai rekomenduoja Kellogg’s, nes 
jis yra 100% veikiantis.

Jei jums reikia pieno dėl padarymo

Nųjol
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eliaiMoksleiviu
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

REDAKTORIUS:

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

J. LAZDAUSK1S, Pirm*., 1 125(5 .So. Bishop St., Chicago
K. J. SEMAŠKA, l'.ašt., 1831 VVabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 580(5 So. Peoria St., Chicago

ASTRONOMIJA
Mėnulis

Tarpe visatos šeimynos — 
saulės, žemės, planetų ir žvaigz- 

mėnulis. Ne 
mėnulis dau

dzių randasi 
skaitant saulės, 
ginusia kreipia j save musu aty-j 
dą. Mėnulis yra arčiausia že-i 
mes kaimynas. Kai kada pasi
taiko, kad kometos prie žemės1 
pritina arčiau negu mėnulis, 
bet kometų neskaitant, kiti vi
satos kūnai yra šimtais tūks
tančių arl.a net daug milionų 
kartų toliau nuo musų negu 
menulis. Mėnulis gali būti va
dinama* satelitu arba žemės pa
lydovu. Satelitas v ra abelnas 
terminas, kurs tinka ir kitų 
planetų palydovams pavadinti. 
Satelitus arba palydovus turi 
ne vien tik musų planeta, bet ir 
kitos planetos. Išskyrus Mer
kimą ir Venerą, visos kitos p’ 
netos turi

ašakų ir prieta-

Aš suprantu, na...
A įsimink, tamsta, kad šis 

„uo yra grynai angliško krau-

kvartalą. Tada mėnulj mes pra
dedam matyti aukštai danguje 
iš ryto. Diena po dienos mėnu
lis vis arčiau ir arčiau slenka jo šuo! Liaukis tu žvėrpalaiki,

i [betgi ii žvalumas... uoslė! Die- 
-tve, kokia jo uosle! Ar žinai, 
, kada Milka buvo mažytis, kiek 

aš už jį mokėjau? šimtą rub
lių !

___  ____ Milka! Kvai-lys Milka! Eik čia, 
Ir taip ta pati istorija j eik čia... šunelis tu įnami...

Dubovas užsitempė sau ant 
šviesą mėnulis! kelių Milką ir pabučiavo j tarp- 

Milžiniskos ausį. Ant jo veido pasirodė aša
ros. y

Niekam aš tavęs neatiduo
siu... gražuolis tu mano.. . ši
toks smarkus. Tur būt tu myli 
nane, Milka? Myli?... Na, cik 
šalin! — sušuko leitenantas ant 
šunies. — Su purvinomis ko
lomis tiesiai ant mandiero lipi!

, ponas Knapsai, kai jis 
ant buvo mažytis, lai pusantro šim- 

Užten- to rublių aš užmokėjau. Tur 
dienos laiku palyginti mė- būt ir buvo už ką duoti! Vio 

lok tiktai gaila: noro irgi nė
šiu iu! Be reikalo prapuls šu- 
iclis, talentas gaišta... Todėl 
iš jį ir parduodu. Pirkite, 
Knapsai! Visą savo gyvenimą

nie saulės, o jo išvaizda daroa 
donesne ir plonesnė. Kada mė- 
iuHs prieina arti prie saulės

iks jo nebematome. Po to jis 
,ėl pasirodo kaipo jaunas mė- 

Į nulis. I
j uolai os pasikartoja.

Savo 
rauna nuo saules, 
jau’cs šviesos mėnulis gauna 
nažą dalelę ir a!muša ją žemei, 
iiedrįpmis naktimis mėnulis 
eip gerai apšviečia musų žc-1 
nc’ę, kad mes visai pamiršta-! 
ne, jog jis savo šviesos neturi.Į 
eigų menuliui esant pačiame . i 
lilnume mes galėtume nulėkti f 

mėnulį, tai mes tenai neras-( l'aip, 
nme šviesiau kaip ir čia i 
ėmės saulėtoje dienoje 

ka (
i nulį prie debesų, idant Įsitiki

mus, j(! 
’eturi. 
vieša 
.viesos.

: mėnulis savo šviesos 
Dienos laiku mėnulio 

nesiskiria nuo debesų 
Mėnulio tyrinėtojai sa-

<o, kad’jeigu (»(H).(!(H) pilnų mė- busite man dėkingi! Jeigu jūs 
dilių šviestų vienu kartu, ta j 
nes šiaip taip gal gautume tiek 
viesos, kiek mes dienos laiku 

rauname nuo vienos saulės.

neturite pakankamai pinigų, 
tai aš galiu dar pusę nuleisti... 
Imkite už penkiasdešimt rub
liu! Griebki te L k

antras 
nėra.

- Taip ir reikėjo jums ankš
čiau pasakyt. Milka iš čia jau 
išėjo! Densčikas 
skauiadą su kiaušiniene,
draugai ėmėsi už kiaušinienės 
ji tylėdami išvalgė skani adą.

—Geras jūs. teisingas, Knap- 
pasake leitenantas šhios- 

man 
paim
tą šu-

sai...
tydamas lupas. Gaila 
jūsų taip išleist, velnias 
tų.. . Žinote, 
nį dykai!

tai pinigų pas mano tegul jam skūrą nulupa! Ne
švarus švo! Kiaurus! Neužten
ka lo, kad kambary nešvaru
mą užvedė, bet dar vakar vir- 

atneše, tuvčj visą mėsą suėdė, b-b-i-au-
Abu | rybė.. N Gera jų veislė, bot vel

nias žino, kokia padėtis, kaip 
gurbe su kiaulėmis. Laba nakt. 

—Sudie, pasakė Knapsas. 
Varteliai barkštelėjo, o lei

tenantas pasiliko vienas.

ką? Imkite CINAMONAI

paimsiu? 
atsiduso, 
sis?
- Na,

brangusis, 
atsakė 
Kas su

aš JI 
Knapsas ir 
juo vežie

Kvepianti žieve ir vaistai

nereikia, nereikia... 
velnias su jumis! Nenorite, ne
reikia... Kurgi jūs bėgate? Sė
dėkite! '

Atsistojęs Knapsas pasitam
pė ir pasiėmė kepurę.

Laikos, sudie...— žiovau
damas atsakė

Palaukite 
dėsiu.

Dubovas ir
ko ir abudu išėjo kieman. Pir
muosius šimtą žingsnių ėjo ty
lėdami.

—Ar jūs nežinote, kam bu
tu galima atiduot šitą šunį? — 
pradėjo leitenantas. - 
ra

dar

Knapsas apsivil-

gas, 
gas!

Ar nė- 
pas jūs tokių pažįstamų? 
matėte, šuo geras, veislin- 
o man jis visai nereikalin-

Nežinau, mielasis... Kokie’ 
gi čia pas mane pažįstami? | 

Kol abu draugai nuėjo iki! 
Knopso namų, nė vienas nė ki
tas, nieku daugiau nekalbėjo, 
'liktai kai Knapsas paspaudė 
leitenantui ranką, atidarydamas 
vartelius, Duvovas sukosėjo ir 
netikėtai prasitarė:

—Ar jūs nežinote, ar vieti
niai skurlupiai priima šunis?

—Gal būt ir priima. . .Tik
rai negaliu pasakyt.

Pasiųsiu rytoj Vakramieje- 
vą su Milka... Velnias su juo,

va rtbjami 
tam tikrų

yra labai

('.inamono žievė ir lašai yra 
plačiai vartojama kaipo prie
skonis prie valgių gaminimo. 
Pas kiekvieną šeimininkę šlu
boj galima rasti to augalo žie
vių arba lašų. Apart valgių ga
minimo cinamonai 
m cd i c i n o j gyd y m c 
ligų.

To augalo istorija
žingeidi. Jas augalas europie
čiams nebuvo žinomas iki 12-to 
šimtmečio. Tiktai 1275 metais 
Arabų keliauninkai ir pirkliai 
pirmą sykį atvežė cinamonų žie
vių į Graikiją ir Romų. Ir nuo 
to laiko pas europiečius cina
monas pradėta vartoti valgiams 
paskaninti ir gydyti ligas.

Cinamono medis auga tiktai 
Arabijoj ir pietinėj Kinijoj. Jų 
šalių žmonės jau labai senai 
apie tą medį žino ir plačiai jis 

, buvo vartojamas. Kiniečiai pir- 
• mieji pradėjo užsiimti augini- 
j mu cinamonų ir jiems pasise- 
j kė išvystyti to medžio žievę la- 
,bai naudingoj formoj.

i Cinamonų yra daug skirtin- 
* gų rūšių. Jie auga daugiausia 

i kaipo laukiniai medžiai miškuo- 
! se. Miške augantys cinamonai 
nėra tiek geri vartojimui, kiek 
yra geri ūkyje auginamieji. J'ik 
dvi cinamonų rūši yra labai ge- 

j rai ištobulintos ir auginamos 
. ūkyje. Jos vadinama “Cinna- 
monum Sangonicum” ir “Či

Lietuviai Advokatai

nnamonum Zeylunicum’’. Tuo- 
dvi cinamonų rūši yra geriau
sios ir yra pripažintos kaipo 
cficialis medicinoj vaisias.

(’inamonns auga šiltuose kraš
tuosi, pasiekia apie 30 pėdų 
aukščio ir liktai to medžio žie
vė tėra vartojama. Cinamono 
žievėj randasi šie sudėtiniai: 
kvepanČio aliejaus dubi
nės rūgšties (tannei) 5%, sa
kų (resin) ir karčiojo (’cmen- 
lo (bitter princi’fcs) apie 2%. 
J ie elementai žievėj padaro la
bai liaalonų kvapą ir Imi savy
je gydančios pajėgos.

Medicinoj daugiausia yra var
tojami cinamono lašai ir alie
jus. Lašai yra labu geras vais
tas išvarymui oro iš vidurių, 
sudrutina skilvi ii' padai o di
desnį gyvasties veikimą orga
nizme. Taipgi yra geras vais
tas nuo viduriavimo ir nuo šir
dies pykirno (vertimo vemti).

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją « 
ihrai praktika
vusi Ponnsyl- 
va,faijos ligon- 
buČiuose. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prieš 
gimdymų, laikf 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i. 
kitosiuose rei
kaluose moto 
rims ir morgi 
noms, kreipki 
tčs, o rasite pa 
geibų.

Valandos nu< 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo (5 iki 
u vai. Dakare.

• • .-.-z>z/l-

Cinamonu lašai yra labai geri 
. . Jie nėra pa- 

vcj. • ’i 'artėjimas ei- 
n...art L* bo blogo žmo
gui n< ;udbet gero gali 
daug ’LT.ar,j inamono lašai 
v; •. j ng iptiekose par- 
j.iduG.’a viena uncija už 25 cen
tu •. Ang2šk:u cinamono lašai 
vadinasi “tincture o f cinna- 
mon”. —šakotas.

KUOPOS SUSIRINKIMAS

LMS A. 2 kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimą balandžio 
24 d., 7:30 vai. vak., M. Lileikio 
studijoj, 3567 Cottage G rovė 
Avė. Room 6. Visi nariai yra 
prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui.

—Kuopos Pirmininkas.
Tel. Blvd. 3138
IM, VVoitkiev icx- 

, BANIS
AKUAERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterim# 
ir merginoms.

I 3113 South 
Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas 

1 3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak. 
Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Aklinai $5 Ir ausčiau

Žemė ir 
teturi tik po vieną 

satelitą, o visos kitos planetos 
turi net po kelis satelitus.

Kol astronomijos mokslas dar 
nebuvo išvystytas, tat apie mė
nulį tapo sudaryta visokių my- 
tų, legendų, 
rų. Kada š
tebebuvo dar mažas if augdj 
taipe Lietuvos kaimo žmonių,Į 
tai jam tenka atsiminti, kaip Į 
Lietuvos moterėlės pasakodavo, 
kad mėnulyje matomos tamsios 
dėmės esančios lodei, kad tenai 
slcvys Kainas su laikančiu ant 
savo pečių Ablium. Menulis mi- 
nftnas kai kuriose musų eilėse, 
dainelėse ir vaizdeliuose. įim
tais kartų mėnuliui yra tekę 
būti liudininku daugelio jaunų 
porelių meiiavimosi. Su pagal
ba įvairių astronomijos Įrankių, 
apie mėnulj astronomai šiandie 
gali pasakyti daug Įdomių 
dalykų. Pažiūrėkime tat, ką 
apie mėnulį gali pasakyti šian
dieninis astronomijos mokslas.

Kam teko gyventi prie juros, 
tas žino, kad juros vanduo tai 
pakyla, tai vėl nuslūgsta. Tatai 
daro mėnulio traukimo jėga. 
Jeigu kokiu nors magišku bū
du mėnulis ištruktu iš savo or- 
bito ir apleistų žemę ant visa
dos, tai toks Įvykis suparali- 
zuotų visą pasaulio laivyno ko
merciją. Jūrių vandens pakili
mas ir nuslūgimas pasiliautų. 
Patyrę jurininkai sako, kad kai 
kinių prieplaukų vanduo nu-

prieplaukas
Nakties laiku mėnulis 
aprūpina šviesa kelei- 
kitokio lauko darbo 
Pasirodo todėl. kad 

turi daug bendra su

koše esantys laivai nebegalėtų 
j juras išplaukti, o iš jūrių lai
vai nebegalėtų Į 
įplaukti, 
dažnai 
vius ir 
žmones, 
mėnulis
musų ekonominiu gyvenimu.

Visi žino, kad mėnulis savo 
išvaizdą maino kas mėnuo. Jau
nam mėnuliui prasidedant, pir
miausia mes jį pamatom po sau
lės nusileidimo vakaruose kai
po Luitą išskaptuotą pusdangtj. 
Jeigu naktis yra giedri, tai kita 
mėnulio dalis išrodo blanki. Ta 
blanikeji dalis pasidaro todėl, 
kad mėnulį apšviečia nuo že
mės atsimušusi 
Laikui bėgant, 
niau ir labiau 
iki ant galo jis 
ir teka veik tuo

saulės šviesa, 
mėnulis vis la- 
slenka į rytus,

pačiu laiku ka
da saulė nusileidžia. Po to jis 
vėl pradeda dilti iki paisekia1

mėnulis yra vienas mažiau- 
dangaus kūnų. Kiekvienai 

atims matoma žvaigždė yra 
nįlionais kaitų didesnė už mu-Į 
ų satelitą, 

•odo

•j

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

■ 11 --------------- R

DR. HERMAI)-®*
—IŠ RUSIJOS-

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pa'/ai 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 VV. 

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

ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Ne, brizgusis... atsidu
so Knapsas. — Jeigu jūsų Mil
ka butų vyriškos gimties, tai 

į gal ir pirkčiau, bet dabar...
i Milka ne vyriškos gimties? Jis mums iš- . ... , , — susigavo leitenantas, viesus todėl, .. < . . . .....,.. Knhpsm, kas su jumis? Milka 9,000 mylių .’ . .. ... .. . ,I ne vyriškos gimties?! Ila-na!

didelis ir
jis yra vos 23
žemės. Tas atstumas tėra’,., . . .. ... o ,_o, Tai kas jis su lig jūsų? Kale? bai menka dalele, kuomet mes* . .la-ha... m1

■no 
ah- 
Į palyginame prie kai kurių 
.vaigždžių tolumo.

Musų žemės diametras yra 
’,(,'1 * myliu, o mėnulio diamet- 
as yra tiktai 2,160 mylių. Že- 
nės diametras tat yra veik ke-Į 
uris sykius didesnis už mėnu- 

•;o diametrą. Jeigu žemė butų 
įkapota- j penkiasdešimt lygių j

’alių ir viena toki dalis pada- 
yta į kamuolį, tai ji butų lygi 
nčnuliui. Trylikta žemės pa- 
iršiaus dalis yra veik lygi vi- 

iim mėnulio paviršiui. Pusė 
mėnulio kamuolio paviršiaus 
.ra bemaž lygi dvidešim sop
intai daliai viso žemės pavir- 

Abelnai kalbant,siaus.
mėnulio paviršiaus yra du syk 
didesnė 
kontinentas. Kad alsvėrus že-i 
nę, reikėtų aštuoniasdešimt to
kių kamuolių kai mėnulis. Tas

gravita- -

negu visas Europos į

parodo, kad mėnulio 
cijoa jėga yra kur kas 
nė negu žemės.

(Bus daugiau)

A. P. čechov

BRANGUS ŠUO
Vertė M. J. Šileikis

Jau nebejaunas armijos

Geras berniokas! 
lar nemoka atskirti kalės 
iunies!

Jis 
nuo

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

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

Gyvenimo V irta
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną "akarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS1
Advokatas

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

Vakfii*n fa
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Nnmų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASII 
3461 So. Halsted St.

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

Telefonai:

Ar jūs dar pasakysite, kad 
ir aš moteris! Ak, Knapsai, 
Knapsai! Vienok jūs dar ir 
leelinologijos kursus baigėte! 

Ne, dušiuk lu mano, tas šuo 
yra tikrai angliškos veislės šuo. 
Maža lo, mylimam šuniui de
šimt akių pirma duos, o jūs... 
ne vyriškos gimties! Ha-ha...

Pasilikite sveikas, Michail 
Ivanovič, jūs gi... stačiai už 

[kvaili mane laikote... Jaučiuos 
i įžeistas.. .

Jeigu jums nereikia, yel- 
_ niai su jumis... Nepirkite... 

,)U^b Jums ncįkalhėsi! Jūs tuoj pa
sakysite. kad pas jį ne uodegą, 
bet koja.. . Nereikia. Aš tiktai 
norėjau jums gera padaryt. 
Vakramiojau, duok čia konia
ko!

Denščikas pastalė bonką ko
niako. Draugai prisipylė po 
stikliuką k< niako ir abudu už
simąstė. Praėjo ir pusė valan
dos, o juodu vi« tylėjo.

—Na, kad ir moteriškos gim- 
pertraukė tylą leitę- 

godžiai žiūrėdamas j 
bonką. ’ Stebėtinas 

Del jūsų dar geriau, 
atves jums šuniukų.

, tai ket- 
virtdalis rublio. Kiekvienas no
riai nuo jūsų nupirks. Aš neži
nau, kodėl jums taip patinka 
šunes, o ne kalės! Kalės juk 
tūkstantį kartų geriau. Vyriš
kos gimties, suprantama, la-

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State StM Room 844 

Tel." State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai. 

Brklgeporto 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. -— lugaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS • »

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

tar-

ties. .. — 
nantaSj 
koniako 
dalykas! 
Juk jiucm nv uvjuuiiup vm* į J UK UIVIS

nautojas, leitenantas Dubovas, Kiekvienas šuniukas, 
sėdėjo kartu su liuosanoriu ar
mijos tarnautoju Knapsu ir po 
gurkšniuką gėrė.

maa Knapsui savo šunį vardu 
Milką, kalbėjo Dubovas. - n.......______________ ,
Pastebėtinas šuo! Jūs atkreip- biau pageidaujami ir patrau
kite savo dėmesį į jo snukį! 
Vienas tik snukis ko tai ver
tas! Jeigu pataikytum ant mė
gėjo, už vieną tiktai snukį gau- penkis rublius.
tum du šimtu rublių! Netiki- Ne, brangusis, nė kapei- 
te? Tokiame atsitikime jūs nie- kos neduosiu. Vienas dalykas, 
ko nesuprantate... tai šuo man nereikalingas, o

kiantys... Ant galo, jeigu jau 
jūs taip bijote moteriškos gim- 
ties, tai imkite už dvidešimt

ko nesuprantate...

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzanjinavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

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

5107

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletine šviesa ir diuthermia

-----.....-

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890

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

Tel. Dearborn 9057

Advokatas
Ofisas vidurmiestyj 

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG 

77 W. VVashington St. 
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ANTHONY L 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

THOMAS

Ofisas: 4600 S’o. Wood St. 
Telephone Lafayette 7617 

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

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Ave< 
VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Arenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lh St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9692 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų Ugrų. 

Ofisas: 3108 So. Halsted StM Chicago 
arti 31at Street

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

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta, h —■ imu .............  i

Office Boulevard 7012
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS’ DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Res. 66()0 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. ( anai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Rr. A .R. JBLU M ENTH AL 

Optametrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S’. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
n n t 2 lub ------------------------------------------/

' DR. M. .1 SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Onai 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941
, Res. Midway 5512
DR. R. C. ČUPLER.

GYDYTOJAS H! CHIRURGAS 
Kampas Oakley ir 24 St.

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v. J'
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Dauguma laikraščių skaityto- 
$7.001 jų gilesniais mokslo klausimais 

I nesiinteresuoja. Jie laikraš- 
. Laičiuose ieško žinių, kasdieninių 
- [atsitikimų aprašymų, diskusijų 

bėgančiais klausimais ir, kaipo 
“pamarginimo“, lengvų pasi- 

4.001 skaitymų. Todėl mes jaučiame, 
kad nėra patogu dėti į dienraš
čio špaltas teorijos straipsnius 
apie socializmo mokslų arba už
imti jame vietą ginčais dėl to 
mokslo aiškinimo. Tečiaus, kol 
lietuviai neturi mokslo žurnalų, 
pašvęstų tiems dalykams, tai 
dienraštis išvengti jų negali. 
Nemažas skaičius lietuvių dar- 
bibinkų nori socializmo mokslą 
pažinti, ir tuo jų noru naudo- 

S. L. A. 135 kuopa, Philadelphijoje, nutarė atsišaukti I ’asi tam tlkri elementai, kurie 
I visas Amerikos lietuvių draugijas susivienijimus, sąjun- P tpo «sociaUzmo.. arba ..nwk, 
gas ir kolionijas dėl Visuotino Lietuvių Seimo sušaukimo j priedanga stengiasi pa
sinis metais. Atsišaukimo autoriai siūlo šaukti tokį Sei-1 skleisti miniose kokias nors ša
mą Philadelphijon, kur šiemet įvyks pasaulio paroda ir vo kromelio “idėjas“, šituos 
Jungtinių Valstijų 150 metų nepriklausomybės sukaktu- kromelninkus — visviena, ar jie 
vių apvaikščiojimas, ir kur 20 metų atgal Amerikos lietu-1 ii^ko pasekėjų minioje dėl savo 
viai turėjo savo pirmąjį visuotiną suvažiavimą. tuMios tikslu

Seimui laiką jie siūlo pasitinku lugpiucio aiba i ug-I kad jie žmonių nemulkin- 
sėjo mėnesyje, ir kviečia visuomenės veikėjus ruošti jam
programą. . Mums todėl noroms-nenoroms

  Į tenka vesti “Naujienose“ ir teo- 
Philadelphiečių pasiūlymai dėl Seimo vietos ir laiko I retintas ginčus taip su centris- 

gali būt priimtini. Bet gaila, kad jie nenurodo svarbiau- tiniais komunistais (“rąudonai- 
siojo dalyko — tikslo. Kam tas Seimas turėtų būt sau-piais biznieriais“), taip su kai- 
, . t 4* Iriaisiais arba “tikraisiais“ ko-
\iainas. . Įmunistais (“apšvietieČiais“).

1905 metais Amerikos Rietuvių suvažiavimas I hila- įkaitytoji* jais neįdomau- 
deiphijoje įvyko dėl to, kad Rusijoje buvo kilusi revoliu- j ja, tegu juos praleidžia neiikąi- 
cija, ir amerikiečiai tikėjosi galėsią padėt Lietuvai iško-Įtę.
vot laisvę. Amerikiečių suvažiavimai 1914 m., Chicagoje 
ir Brcooklyne, buvo sušaukti dėl prasidėjusio Europoje 
karo — padėti nukentėjusiems Lietuvos žmonėms ir pa
remti Lietuvos tautinius siekimus.

Bet kas verčia Amerikos lietuvius daryti 'visuotiną 
suvažiavimą dabar?

Subscription Kates:
18.00 per year iu Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8600.

.................. ..... IH.»JI ■

SUMANYMAS ŠAUKTI VISUOTINĄ SEIMĄ.

NEPAAIŠKINTA SEIMO TIKSLAS

REIKĖTŲ SVARSTYT KULTŪROS DARBO 
PROGRAMĄ.

Neturint prieš akis aiškaus Seimo tikslo, negalima 
ne tiktai ruošti jam programų, bet ir suinteresuot juo 
plačiųjų visuomenę. Draugijos, susivienijimai ir t. t. su
tiks siųsti delegatus ir mokėti už jų keliones tiktai tuo
met, kai dauguma žmonių matys svarbų reikalų. Kitaip 
Seimas bus be organizacijų atstovų, pavirs paprasta var 
saros ekskursija, pikniku — ir jokios reikšmės musų vi
suomenės gyvenime neturės.

Philadelphiečiai, kurie kelia ši sumanymų, turi ome-

apvaikščiojimų. Butų, žinoma, neblogas daiktas, kad 
Amerikos lietuviai, suvažiavę j vienų vietų, “pasirodytų 
svietui” ir paminėtų žymesniuosius savo praeito gyveni
mo įvykius. Bet toks suvažiavimas iš visos plačios Ame
rikos perbrangiai kainuoja, ir musų žmonės yra ne taip 
turtingi, kad jie norėtų tuštinti savo organizacijų iždus 
vien tik parodai arba apvaikščiojimui. Reikia, kad Sei
mas atliktų ir kokį nors darbų — priimtų nutarimui, 
pagamintų planus ateičiai arba išspręstų kokius nors 
klausimus.

Musų praeitieji seimai užsiimdavo daugiausia politi
ka, būtent, Lietuvos (kadangi kitokia politika dauguma 
Amerikos lietuvių nesiinteresuoja). Dabar, jeigu kada 
įvyks didesnis amerikiečių suvažiavimas, tai pirmon vie
ton jisai turės statyti kultūros klausimus — ir tai savo
sios, amerikoniškai-lietuviškos kultūros.

Nežiūrint visų musų politinių skirtumų, mes čia Ame
rikoje sudarome tam tikrą kultūros grupę — su tam tik
ra kalba, tam tikromis tradicijomis ir tam tikromis pro
blemomis. Kol bus gyvi tie žmonės, kurie vadovauja da
bartiniame musų visuomenės judėjime, tas bendras kul
tūros ryšys pas mus neišnyks. Neišnyks todėl ir dirva 
musų visuomeniniam darbui. Šito tat darbo uždaviniai ir 
turėtų būt pagvildenti visuotinam Seime, jeigu jisai įvyk
tų. Tų darbų geriaus sutvarkius, įstačius jį j geresnes vė
žes, tikslingiau paskirsčius dalyvaujančias jame musų pa
jėgas, jisai .pasidarytų daug našesnis, ir jeigu Seimas su
gebėtų tatai atlikti, tai butų galima pasakyt, kad jisai pil
nai “apsimokėjo”.

Mes todėl raginame taip Seimo sumanytojus, kaip ir 
visus tuos, kurie jų sumanymai pritaria, duoti savo pa
siūlymus, kas jame turėtų būt svarstoma. Tuomet paaiš- ( 
kės, ar reikalas šaukti Seimų yra, ar ne.

čio-

Klaipėdos krašto socialdemokratų partija pastate 7 
kandidatu ateinantiems Lietuvos Seimo rinkimams. Pir
muoju sąraše stovi Mačys, kuris laikosi “vokiškos orien- 
tacijos .

"... Kapitalistai gali gyvuot 
tiktai kitų žmonių išnaudoji
mu. Išnaudojimas budina 
revoliucijų prieš išnaudojimo 
surėdymų, šiandie išnaudo
jimas budina revoliucijų prieš 
išnaudojimo surėdymų, šian
die išnaudojimas pasauliniai 
organizuotas. Tai h* revoliu
cija prieš kapitalizmų gali 
kilt bent kurioj pasaulio ša
lyj, kur tik kapitalizmas su
sisuko lizdų.

“Tas reikš jos kilimų ir ki
toj šalyj. Kur tik kapitalis-

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

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ..........   4.00
Trims mėnesiams ’...................... $2.*0
Driem mėnesiams ........................ 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 7b

Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija ..................... —8c
Savaitei ...................................... 18c
Minėsiu! .............................-...... 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: 

Metams ...........
Pusei metų '.........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................. . $8.00
Pusei metų ..... ........................... -
Trims mėnesiams ....................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

SOCIALIZMO ĮVYKINIMO
SĄLYGOS. /

|Nesenai mes parotume, kaip 
“apšvietiečių ’ lyderis Sabas- 
Baltrušaitis tampo art savo 
kurpalio Markso žodžius, ginda
mas bolševikiškos Rusijos val
dovų despotizmų ir terorą. Da
bar pažiūrėsime, ką tasai “tik
rasis komunistas“ dariKSU Mark
so mokslu'socisji^hlo jvykftiimo' 
klausime.

“Pasaulio revoliucija“.

Jisai ryžosi jtikinti publikų, 
kad ekonomiškai atsilikusioj! 
Rusija rodanti visam pasauliui 
kelių į socializmų. Kuomet 
“Naujienos“ pastebėjo, kad tai 
yra negalimas daiktas, nes so
cializmo tvarka gali būt įsteig
ta tiktai tenai, kur yra aukštai 
išsiplėtojusi pramone ir skailin- 
ga,gerai organizuota ir apšviesta 
darbininkų klase, ko Rusijai dar 
trūksta, — tai Sabas ėmė įrodi
nėti, kad “Naujienos“ neteisin
gai aiškinančios “marksizmų*. 
Marksas, girdi, visai nemanęs, 
kad socializmas busiąs įvykintas 
pirma tiktai aukštai ekonomiš
kai išsivyščiusiose šalyse. Jisai 
manęs ve ką.:

“Sulyg Markso mokinimu, 
kapitalizmas yra tarptautiš- 
kas. Jis neuždaromas vienoj 
ar kitoj šalyj; jis eina į visas 
šalis. Tas vadinasi jo išsiplė- 
pėjimu (išsiplėtojimu ? Red.). 
Kuomet jis plėtojasi vienoj 
šalyj, tai tuoj aus meta savo 
ilgus nagus į kitas šalis. Kai 
jis plėtojasi ir svetimose ša
lyse, tai savo šalyj dar la
biau nutunka. Tokiu budu 
atsilikusios, senoviškos ša
lys greitai tampa kapitalisti
nėmis.
nai vartojame tiktai sulygi
nant su visa ilgąją tų šalių

tai savo biznio viešpatavimą 
'(imperializmų) įneša, tai kad 
ir ta šalis nėra dar kapitalis
tiškai ekonomiškai išsiplėto
jusi, jau reiškia, jog tenai įsi
gyveno (? Red.) kapitalizmas 
ir užgimė darbininkų klasė — 
kapitalizmo graborius.”
Tai ve kokių, neva “marksis

tiškų“- teorijų patiekė mums 
Baltrušaitis. Jisai, trumpai sa
kant, nori mus įtikinti, kad ka
pitalizmo nuvertimas bus atlik
tas visam pasaulyje kartu — 
vieno didelio revoliucinio darbi
ninkų sukilimo keliu.

Kiekvienas, kuris atidžiai per
skaitė Šituos Sabo išvadžioji
mus, pasakys pirmiausia, kad 
juose nėra jokios logikos. Sa
bas sako, kad, jeigu kapitalistai 
į kurių šalį įneša “savo biznio 
viešpatavimų“ (šimts žino, kų 
tai reiškia!), tai, kad ir ta šalis 
dar nėra kapitalistiškai ekono
miškai išsiplėtojusi, bet joje ka
pitalizmas jau įsigyveno. Aiš
kus dalykas, kad tai nesąmonė. 
Jeigu kapitalistiškas biznis dar 
tiktai yra įneštas f kurių šalį, 
tai jisai dar nėra įsigyvenęs! 
Pav. Rusijoje kapitalistiškas 
biznis jau yra įneštas (“Nep“), 
bet ar jau jisai tenai yra įsigy
venęs? Nė Sabas nesakys, kad 
taip.

Sabas tvirtinu, kad šalyse, 
kur kapitalistiškas biznis , da» 
nėra išsiplėtojęs, sukilimas prieš 
kapitalizmų turėsiąs įvykti vie
nu laiku su tomis šalimis, kur 
kapitalizmas jdu gyvuoja senai: 
turėsiąs dėl to, kad ir tose dar 
neišsiplėtojusiose šalyse jau “už
gimė darbininkų klasė — kapi
talizmo graboriuq.“ Jo many
mu, tik-kų užgimęs kūdikis gali 
atlikti “graboriaus“ darbų taip 
prt gerai, kaip ir suaugęs vyras!

Marksas šitokių nesąmonių, 
Žinoma, neskelbė. Jisai niekui 
nesakė, kad mažai išsivysčiu
siose šalyse socializmas busiąs 
įvykintas tuo pačiu laiku, kaip 
ir aukšto pramonės išsivysty
mo šalyse. Tokia nuomonė 
prieštarauja visam Markso mok
slui, kurio pamatinė mintis yra 
ta, kad viena visuomenės siste
ma persikeičia į kitų sistemų 
tiktai tuomet, kuomet ji pasie
kia savo vystymosi ribų. Gar
sioje prakalboje prie veikalo 
“Politinės Ekonomijos Kritika’“ 
(Zur Kritik der politischen 
Oekonomie), kur yra trumpai 
suformuluota visa Markso isto
rinio materializmo teorija, pa- 
sakyta taip?

“Jokia visuomenės forma
cija nežūva tol, kol neišsivys
to visos gamybos jėgos, ku
rioms ji yra pakankamai pla
ti, ir nauji aukštesni gamy
bos santykiai niekuomet ne
atsiranda, ko! materialės jų 
gyvavimo sąlygos nebūva iš
perėtos pačios senosios visuo
menės ysčiuje”.
Kapitalizmo forma, reiškia, 

negali išnykti ankščiau, negu iš
sivysto visos produkcijos pajė
gos, kurioms tiktai yra vietos 
toje formoje. Produkcijos (ga
mybos) pajėgos kapitalizmo 
tvarkoje turi augti iki to laips
nio, kada joms ims darytis 
ankšta toje tvarkoje. Tolinus 
augdamos, tos pajėgos pradės 
įą senųjų tvarkų (nelyginant se
nų rūbų, kuris pasidarė permą- 
žas) plėšti ir perplėšą Tuo- 
'met įvyks ta$c ką mes vadina
me “sociale revoliucija“: senoji, 
“susprogusioji“ tvarka eis į są
šlavyną, o jos vietoje susidarys 
nauja tvarka — vietoje kapita
listinių gamybos santykių atsi
ras socialistiniai gamybos san
tykiai.

šitie santykiai bus nauji (iš 
jų juk ię susidaro naujoji 
tvarka), bet materialės sąlygos 
tų naujų' santykių gyvavimui 
nebus naujos. Jos atsirado dar 
senojoje tyaVkojo —- jos buVo, 
anot Markso, tos senosios tval- 
kos “ysčiuje“ (viduriuose) “iš
perėtos“.

Taigi kapitalistiškos gamybos 
išivystymas iki aukšto laipsnio 
yra reikalingas dėl dviejų prie- 

Žnsčių: viena, dėl to, kad gamy
boj jėgos turi bnt užaugusios 
iki kapitalizmo tvarkos “sprogi- 
iuov laipsnio; antra, dėl to, kad, 
pirma, negu ta tvarku “sproga“, 
jau turi būt joje susidariusios 
matei ialės sąlygos naujajai 
tvarkai. Iš to aišku, kad žejno 
ekonomiško stovio šalyje Racia- 
lizmo jyykinimas yra negaiiman.

Jeigu socializmas būtinai tu
rėtų ateiti visose šalyse vienu 
klikų, kaip mano Sabas, tai tatai 
reikštų, kad jisai dar labai ilgai 
neateis. Nes atsilikusiose ša
lyse socializmas negalės įvykti 
tol, kol jos nepasieks aukšto iš- 
dplėtojimo laipsnio. Jeigu pra
moningosios šalys negalės turė
ti socializmo pirmiaus už tas at
silikusias šalis, tai reiškia, kad 
visas pasaulis turės laukti, iki 
pastarosios pribręs socializmo

Jack London

Įdomi atkarpa
(Pabaiga)

Praėjus dviem ar trims sa
vaitėms po tų žvėriškų žudy
nių “pragaro duoboje’’ įvyko 
nelaimė: varomasai diržas nu
pjovė Tomui Diksonui rankų. 
Jo darbo draugai paskyrė jam 
iš fondo pašalpų, o Klansi ir 
Munsteris, kaip ir visuomet, 
vėl sulaikė tos pašalpos išda
vimų. Vergas, mokąs rašyti, 
kuriam visvien mirtis arti bu
vo, antrų kartų parašė apie 
vergų skriaudas skundų. Toji 
skunda tapo įdėta nupjautosios 
Tomo Diksono rankos delne. 
Atsiliko taip: Rodžeris Van- 
derrateris sirgo ir gulėjo patMe 
savo rūmuose anppus Kings- 
biuro. Tai nebuvo liga, mar.p 
broliai, kui i butų galėjusi ma
ne arba jus laikyti pata’e. Ne. 
Taj buvo paprastas nusiteiki
mas, gal bu t, tik galvos skau
dėjimas nuo išgerto per ap- 
ščius pietus vyno, štai kas lai
kė Rodžerį Vanderraterį pata
le. Ret išlepintam ir, išdyku
siam to užtok<>» Pertekliuj ir

Iv* ’ *

puoselėjime augę žmonės ne
pakelia jokio vargo. Tikėkit 
tam, broliai, Rodžeris Vanderra- 
teris jautė, arba teisingiau, 
jam rodėsi, kad jo galvoj toks 
pat skausmas, kaip ir Tomo 
Dikšono atpjauto j rankoj. 1

Rodžeris Vanderraleris labai 
mėgo sodininkystė. Ir įvyko 
taip, kad tuo pačiu metu jis 
labai domėjosi oranžerč jomis, 
kur buvo užveisti naujos rūšies 
žemuoges. Tos oranžerėjos ran
dasi už trijų mylių nuo Kings- 
biuro. Jis labai džiaugėsi at
siektaisiais rezultatais ir keti
no patsai atvykti į firmų pir
mųjų uogų nuimti. Bet jis su
sirgo ir todėl įsakė sodininkui 
atvežti į rūmus pirmųjų uogų. 
Visa tai buvo aišku iš draugo, 
virtuvės berniuko žodžių, mie
gojusio vergų kazarmėje. Uogas 
turėjo atsiųsti vyresnysis sodi
ninkas. Bet šis bejodinedarnas 
jaunąjį arklį, nukrito ir nusi
laužė sau kojų, šių žinių atne
šė virtuvės berniukas jau vė
lai naktį. Už poros dienų turė
jo būti atsiųstos uogos. Ir va 
“pragaro duobės“ vergai būda
mi geri žmonės, o ne gailestin
gi vergai, susirinko pasitarti.

Vergas, mokas rašyti, sergąs 
ir besirengiąs mirti, pasisiūlė 
mmešiųs 'Tomo Diksono ranką. 
“Mano draugai/ kalbėjo jis, 

man vis vien nedaug beliko 
gyventi, todėl nėra ko gailėtis, 
jeigu ir anksčiau keletą dienų 
numirsiu.“ Ir tamsių naktį, ka
da pamatinė sargyba praėjo, 
penki žmonės vergai apleido 
savo kazarmes. Jie pasislėpė 
buvusiuose prie kelio krūmuo
se ir ten išgulėjo iki pat ryto, 
kada pasirodė kelyje iškaršęs 
sodininkas, skubąs i rūmus. 
Senas, silpnas ir raišas buvo 
sodininkas. Vergas, mokąs ra
šyti, buvo sumuštas ir sužeis
tas, taip kad jo sunykusi figii- 
fa maža kuo tesi skyrę nuo rai
šojo senio. Ir štai tas vergas, 
mokąs rašyti, apsivilko sodi
ninko plosčiu, ant akių užsis
maukė jo kepurę ir, užlipęs 

tvarkai. Bet pasauliui to belau
kiant, kapitalizmas skverbsis 
vis į naujas ir naujas šalis: tuo 
budu rasis vis naujos ir naujos 
šalys, kur kapitalizmus bus tik
tai pradėjęs vystytis. Reikė, 
“luukti“ ir šitų šalių išsiplėto- 
jimo . Tuo budu pasaulis vis 
stovės pas socializmo slenkstį ii 
nežengs per jį, “laukdamas“, 
iki galų-gale sąlygos socializme 
tvarkai bus susidariusios pat 
Afrikos zulusus ir Australijon 
bušmėnus!

Sabas įsivaizduoja, kad jo te 
ori j a apie socializmo įvykinim;. 
“vienu ypu“ visame pasaulyje 
yra labai “revoliucioniška“, c 
pasirodo, kad ji visiškai “likvi
duoja“ socialę revoliuciją dabar 
tinėms žmonijos kartoms ir nu 
kelia jų į tolimų ateitį.

(Pabaiga ryto)

ant jo vežimo, nudardėjo į dva
rų. Keturi likę vergai laike 
krūmuose senį sodininkų ir til 
vakarų paleido ir grįžo į save 
kazarmes, kur laukė jų bausmė 
už sauvališkų iš darbo pasi
traukimų.

Tuo pačiu metu Rodžeris 
Vanderrateris gulėjo savo mie 
ganiajam ir laukė uogų. Jo dc 
gų žvilgsniai galėjo jūsų ii 
mano akių šviesų nusmelkti 
kurios niekada nėra mačiusios 
panašių žvilgsnių. Vergas, mo 
kąs rašyti, paskum pasakojo 
kad jam pasirodę, jog patekęs 
jis j rojų. Ir kodėl gi negalėti, 
ten būti rojaus? t To- miegamo
jo kambario išpuošimui buvę: 
sunaudojamas dešimties tuks 
tančių vergų darbas, vergų 
kurie patys kaip laukiniai žvė
rys praleisdavo naktis bėdi- 
niausiame miegyje. Vergas, mo
kąs rašyti, prinešė žemuoges 
ant sidabrinio patiekalo, nes 
Rodžeris Vanderrateris, mane 
draugai, patsai norėjo išvysti 
sodininką ir su juo pasikalbėti.

šitas vergas atvilko mirš
tantį savo kūną j paskendusį 
perteklium miegamąjį ir, laiky
damas rankose padėklų su uo
gomis, atsiklaupė prieš pono 
Ieva. Padėklą dengė ilgi žaT 
lapai, kuriuos kambario tarnas 
praskyrė. kad Vanderrateris 
matytų uogas. Ir Rodžeris Van- 
derrateris pasikėlė ir, pasirė
męs alkūne, įbedė savo akis į 
padėklą. Išvydo puikias, rau
donas, šviežias uogas, * kurios 
blizgėjo lyg brangus akmens, 
o šalia jų — atplėštų varomo
jo diržo 'tomo Diksono rankų. 
Nutrauktoji ranka, mano bro
liai, lyg ir nuplauta, gan už
tenkamai balta rodėsi šalia 
purpuriniai raudonų uogų. Mėš
lungiškai susikabinę pirštai 
spaudė išdėstytąja “pragare 
duobės“ vergų skundų peticijų.

— Imk. ir skaityk! — tarė 
vergas, mokąs rašyti.

Ir tuo tai metu, kada ponas 
paėmė peticijų, kambario tar
nas, atsipeikėjęs iš nuostabu
mo, drožė veidan ant kelių par
puolusiam vergui. Vergas ir be 
to buvo visai silpnas. Parvirto 
jis ant šono ir apsipylęs krau
ju nejudėdamas ir net nede
juodamas gulėjo. Įėjęs dakta
ras! kurį pašaukė kambarii 
tarnas, pastatė vergą ir išme
tė pro duris. Bet pirma negu j j 
spėjo išmesti, čiupo jis -Tome 
Diksono rankų ir kietai pri
spaudė ja prie savo krutinės.

Meskit jį šunims! — pik
tai suriko tarnas.

Bet Rodžeris Vanderrateris, 
pamiršęs galvos skaudėjimų, 
liepė nutilti tarnui ir, alkūnė 
pasirėmęs, ėmė skaityti petici
jų. Jam skaitant, lyg musę 
kandę, stovėjo pasipiktinę tar
nas, daktaras ir rūmų sargyba, 
šalįa jų stovėjo prispaudęs prie 
krutinės Tumo Diksono rankų 
sukruvintasni vergas. Perskai
tęs peticiją Rodžeris Vanderra
teris kreipėsi i vergą:

Verge, jei nors vienas žo
dis tiesos šioje Įieticijoje, tai 

gailiuos gimęs.
Vergas atsakė:
Aš ii' taip per visų savo gy

venimų gailiuosi gimęs.
Rodžeris Vawdirvate)i$ ati

džiai į jį pažvelgė, bet vergas 
vėl tęsė:

Didžiausį blogumų jau pa
darėte, aš mirštu. Visvien už 
savaitės manęs jau nebus gyvo. 
Tad užmuškite kuo greičiausia!

- Kuriems galams tų rankų 
'aikai?—klausė Vandervateris.

— Aš noriu, kad ją kartu su 
nanim palaidotų. Tomas Dikso- 
las buvo mano draugas. Mes 
įbu dirbom prie staklių.

Mano broliai, mano pasakoji- 
nas ’ baigiasi. Vergas su ran
ka buvo paleistas ir parvežtas 
i kazarmes. Už tąjį darbų iš 
/ergų niekas nebuvo nubaustas. 
Atbulai, Rodžeris Vandervater 
4s, ištyręs dalykų, nubaudė abu 
prižiūrėtoju: Juozą Klansj ir 
Adolfų Munstera. Iš jų buvo 
atimti žemės sklypai. Ant kak
tos uždėjo jiems antspaudas, 
ibiem nukirto dešines rankas 
ir išleido į platųjį pasauli pra
šyti išmaldos. Fondas buvo 
pavestas kitiems, kurie prisilai
kė įstatymų. Vis tiktai neilgai 
as tęsėsi, neilgai, mano broliai, 
les mirus Rodžeriui Vanderva- 

’-oriui visus jo rumus paveldėjo 
o sūnūs Albertas. Tai buvo 

piktas ir puskvailis žmogus.
Broliai! Žmogus, atnešęs nu

brauktąją ranką į šeimininko 
miegamąjį, buvo mano tėvas, 
is buvo teisingas ir drąsus 

smogus. Kaip jo motina išmo
kė slaptai jį skaitymo meno, 
;aip jis mane. Kada po sumi
šimo mano tėvas greitai pasi- 
nirė, tai Rodžeris Vandervate- 
’is paėmė mane iš vergų kazac
hės ir norėjo palengvinti mano 
dalių. Aš galėjau tapti “pra
garo duobės“ prižurėtoju, bet 
geriau velijau būti pasakotoju, 
kuris keliaudamas po šalį, duž
iai susieina su savo broliais 
vergais. t Ir aš papasakojau 
jums šį nuotikį slaptai, nes ži
nau, kad jus manęs, neišduosi- 
te. Jeigu jus mane ir išduotu- 
paėte, tai taip pat gerai jųAs 
žinote, kaip ir aš, kad mano 
liežuvis iš gerklės butų ištrauk
tas ir aš daugiau nebegalėčiau 
sekti pasakojimų. Ir aš tikiu, 
broliai, kad ateis laikas, kada 
visiem,s bus gera pasauly gy
venti, kada nebus daugiau pa
saulyj nei penų, nei vergų. Bęt 
dėl los ateities jus turite susi
prasti, broliai, jus turite iš
mokti skaityti. Tik spausdin
tame žodyje slepiasi nenup;ali- 
ma jėga. Ir štai pasirengęs aš 
esu jus mokyti skaityti, o kada 
manęs nebebus, atsiras kiti 
žmones, kurie teiks jums kny- 
erų skaitymui, istoriškų knygų, 
iš kurių sužinosite visų apie 
savo ponus ir išmoksite būti 
tokie pat tvirti, kaip ir ponai.

Vertė A. Jakubinas.

Piaug Ir Plionografy 
Išpardavimas

Trumpu laiku tie! nekurtų priežas
čių turime parduoti daugybę naujų ir 
biskj vartotų pianų už labai žemas 
kainas.
Gulbransen Grojiklis, biskj vartotas 
už ................   $350
Kimball Grojiklis Pianus, mažai var
totas .............................................. $275
Kimball naujas Grojiklis Pianas, ver
tės $750, už .... .............................  $550
Schultz naujas* Grojiklis Pianas $215 
Twicell Grojikl’s Pianas ............... $75
Cremona Elektrinis PJanas .... $195
Adam Shaff upright, mažo saizo $450 
Chase Grand, vertės $1,200 už $725 
8 rankiniai pianai, geri mokintis gro- 
jyti, visi .88 notų po ..................  $35
Brunsuick-Radiolji, Phonografas ii’ 
Radio kYuvoje, kaina $250, už .... $155 
Su 12 rekordų.
Freshman Garsus Radio setas, 5 tū
bų ........... t.....................    $35
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK 
PIANŲ KRAUTUVE 

3343 So. Halsted Street
Chicago, III.
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Bušo šapos Darbininkas

ma

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

dėl Klaipėdos kra

Jūsų iu Jums

ITALIJON IŠKOS ARMONIKOS

pecialis Išpardavimas
TIKTAI PER 10 DIENŲ

Su Kuponu Žemiau

Vertės

Įvairios Naujienos i 
Klaipėdos Padangė
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Atėjo KuK ra No. 3. Kai 
naM5c. G *ali u a g . iųti.

NEW YOR- */|| <KO IKI KAU- 

I-vUno ir atgal

Plūs U. S. Revenue taksai

iš Kau
račiau sekretorių-

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball 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 Kimball grojiklių po

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

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

Kreipkitės j

Mat, tas visas Darbo

dai, kad Kazakaitis iš Kauno 
laišku pranešęs, kad federantai 
nestatytų į Lietuvos Seimo rin
kimus jokio kandidatų sąrašo, 
nes federantai bijo, kad jie ne
gaus nė keturis šimtus balsų, 
kaip kad jie buvo gavę į Klai
pėdos Seimelio rinkimus. Dabar 
visi sako, kad Darbo Federa
cija, o kartu ir visas krikščio
nių demokratų blokas turės žū
ti. Mat, federantai visą lietu
vių politiką Klaipėdoje suterlio
jo. O kad Klaipėdos krašte su- 
taisyt tą federantų sugadintą 
politiką, tai reikės gėrų politi
kos meisterių.

nas lankytojas gyrė. Ir šį loši
mą Lietuvos teatro artistų ir
gi visi gyrė, kad tai buvo tikrai 
geri artistai-dailininkai. Publi
kos bvuo pilna salė.

Dumpis ir p. Batikas. Nutarta 
dar įregistruoti visus lįetuvių 
vaikus, kurie galėtų lankyti 
lietuvių mokyklas. Draugijon į- 
sirašė veik visi tame susirinki
me dalyvavusieji lietuviai.

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

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

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Avė., C-360 

Chicago, III.

CHRYSLER 
Automobiliai 
Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi ir 
gražiai subudavoti.

4 cylinderių sedan ............... $995
6 cylinderių ............................  $1,695
Inšiuriname dykai ant metų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant lengvų išmokėjimų.

JOHN J. BAGDONAS 
4404 So. VVestern Avė.

Tel. Lafayette 0030

Šaky 
švelnų palytėjimą su

atsisako veikti. Kad šituos 
“sekretus” apie kademų Fede
racijos mirtį paslėpus nuo opo- 
ziejos, tai ir neįsileista sosial- 
demokratų į savo konferenciją. 
Be to, kilo dar skandalas dėl 
algų Federpcijos tarnams “kal
bėtojams” ir agitatoriams. Mat, 
vienai “kalbėtojai” Federacijos 
sekretoriatas už gerus spyčius 
buvo sūdei ėjęs duoti 400 litų. 
Sekretoriatas tai “kalbėtojai” 
(komunistei) pakišęs ant šimto 
litų pakvitavimą ir jinai pasi
rašiusi, kad priėmė iš sekreto
riato šimtų litų, o sekretoriatas 
tuo tarpu “kalbėtojai” davęs 
tik 10 litų, o kitus 90 litų sa
kė atiduosiąs vėliaus. Žmonės 
dabar visaip šneka: vieni sako, 
kad Federacijos sekretoriate 
buvę pinigų, o tik jis praka- 
zyravęs, kiti vėl sako, kad kri- 
kšdomų Fed. atstovas Kazakai
tis dar nebuvo atvežę 
no pinigų 
tas sako, kad jis tai kalbėtojai 
užmokėjęs visą šimtą litų, ir 
gana. Esą tai parodo ir do
kumentas, ant kurio ji pasira
šė, kad priėmė šimtą litų. Ki
tas dalykas,

Chicago, II). Naujienos 4 21 -26
Priduok šj certlf kutų gavo irroscrninkul laike 10 dienų ir gauk 
tris pilnus mleros šmotus 8WEKTHEAKT toilelo muile už 13 
centu.
Mano narntmi žemiau liudija, kad aš savau tris šmotus 
HWEETItEAKT toileto muilo už certifikaty ir 13 centu.

jo svarumo
jo baltumo (nėra <bižylo)

jo malonaus kvapsnio

TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Rcsolute, Reliance, Albcrt 

Ballin, Ileutschland 
Hamburg 

ir populiariSki vieno kabin 
laivai,

Cleveland, VVestphalia, 
Thurinpria

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

Klaipėdos krašte federantų ap
skričių agitatorių ir valdybų 
konferencija įvyko prie 
darytų durų.
Kovo 21 d. Šaulių namo 

žojoj svet. įvyko Lietuvos 
rikalų Darbo Federacijos 
skričių valdybų ir agitatorių 
konferencija, kuri buvo prie 
uždarytų durų, nes socialdemo
kratus į konferenciją federantai 
neįsileido. Kaip vėliau teko 
sužinoti, tai federantai neįsilei
do socialdemokratų dėl to, kad 
jiems buvusi sarmata, kadangi 
čia paaiškėjo iš delegatų rapor
tų, kad krikščionių Federacija 
Klaipėdos krašte jau guli ant 
mirties patalo. Mal, iš tolinus 
atvykusieji Federacijos skyrių 
delegatai pranešė, kad laike 
Klaipėdos Seimelio rinkimų, kur 
Darbo Federacija turėjusi sky
riuose 
ko kai kur du, kai kur vienas, 
o kai kur nė vieno, ir tie patys

WALLACE GARAGE
3115 So. VVaBace St. 
Telefonas Mlchigsn 0342

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

United American Lines 
(Harriraan Line) Jolnt Service with 

Hamburg American Line 
111 N. Michigan Avenue 

Chicago, III.

1$ SENU AUTOMOBILIU) 
PADAROME NAUJUS

Kovo 14 d. šaulių saulėje 7 
pešt. Ž. K. Butegeidžio pulko 
parengime vaidino Polio Havo 
4 veiksmų komediją “Išdykusi 
Mergaitė”, šį veikalą vaidino 
profesionaliai Lietuvos Valsty
binio Teatro artistai. Tik keli 
buvo mylėtojai lošėjai. Veikalas 
irgi gana įdomus, iš prancūzų 
gyvenimo. Ot, taip lošiant kai 
matai, tai ir pamanai sau, kad 
ir lietuviai gali neužilgio turė
ti tokius artistus, kaip rusų 
Maskvos Dailės Teatras, kuris 
1921 m. statė keletą veikalų 
Chicago j e ir kas lik lankė tuo
met tuos rusų Maskvos Dailės 
Teatro Vaidinimus, tai kiekvie-

što piliečių nukentėjusių nuo 
potvynių surinkta buvo arti tū
kstančio litų. Tas aukas rinko 
federantai, ir surinkę jas dar 
greitai žmonėms nedalino, bet 
sekretoriatas nekurį laiką buvo 
pasilaikęs, čia v31 provincijos 
žmonės nuo vandeną potvynių 
nukentėję sužinojo, kad fede
rantai turi surinkę pinigų, bet 
neduoda. Nekurįejloletfatai'buvo 
žmonių įprašyti paklaust del- 
ko krikdemų federantai neišmo
ka pinigų nukentėjusiems. Sek
retoriatas atsako, kad, girdi, 
Kazakaitis liepęs tuos pinigus 
išleisti vietiniams musų poli
tikos' reikalams, iki jis gaus 
Kaune iš centro “avansų”. Visi 
šie keblumai susidėję prieš sek
retoriatą privertė jį atsistaty
dinti 
Federacijos sekretoriatas susi
dėjo iš vieno asmens. Ponas 
šatkus buvo federantų ir finan
sų sekretorius, ir pirmininkas, 
ir kasininkas. Dabar, kuomet 
“glauniausias” sekretoriatas 
šatkus nuo pirmos balandžio 
pasitraukė, tai visa krikdemų 
Darbo Federacija Klaipėdos 
krašte nuėjo velniop. Eina gan-

and taurai HumeJUd Uad*

PIANŲ KRAUTUVĖS
1922-32 So. Halsted Street

4177-83 Archer Avenue

Peo^esluittifure

Vardus ........................... ..................
Adresus ......................... .,.............................

Sis pu.siulymus . yru aprubežiuotai 
tnynys.
Pardavinėtojui: Nuplėšk nuo muiln vyn|okl|o mals («“ t“ 
lirai kur yra “S" keturkampy), fiitt certlfikatus (su prlsektu 
vynioklio aalU) yra Išmainomus už Hc, jeitru bils prisilaikytu 
viny ąiikžctau paminėtų taisyklių. Bile koks prasižengimas ilty 
taisyklių, dis cvrtiflkatas ileka HE VERTES. Perkupčiains nė
ra dalciutlna išmainyti aitų «ertif|ki»tų. Certlfikatai turi būt 
atsiųsti tiesiai mums dėl išmainymo.

Certlfikatai nebus išmainomi iškirpti iii laikraščių perkamų 
per pardavėjus.

MANHATTAN .SU A P CO., 108 N. Dearborn Street 
Chicago, Illinois

EETHEART
TUALETINIU MUILU

JIS PAGRAŽINS JŪSŲ VEIDĄ 
ir Patiks Jums delei 

jo didelio putojimo arba šaltame vandeny) 

jo malonaus odai efekto 
jo tikros valymo ypatybės

Kovo 6 d. Lietuvių Kliube 
įvyko Lietuvos poeto Prano 
Vaičaičio mirties paminėjimas 
Tą paminėjimą surengė lietu
vių draugija “Betanija”. Vie
nas karininkas skaitė referatų 
apie velionies gyvenimų, mo
kslo vargus. Referentas sakė, 
kad Vaičaičio tėvai, kai daži- 
nojo, jog Pranas neis į kuni
gus, jo visai išsižadėję ir to
liams atsisakę remti savo sūnų. 
Pranui tad stojus į universite
tų reikėjo iš privačių lekcijų 
daryti sau pragyvenimą ir mo
kytis Tokiose gyvenimo sąly
gose baigė Pranas Vaičaitis ju
ridinį mokslą, .lis gavo džiovą 
ir jau baigęs mokslą pasimirė. 
Bet jo raštai lietuviams bus 
neužmirštini. Pranas Vaičaitis 
palaidotas Sintautų kapinėse, 
šakių aspkričio.

Klaipėdos Lietuvių Susivieniji
mo susirinkimas

Kovo 12 d. Lietuvių Kliube 
įvyko Klaipėdos Lietuvių Susi
vienijimo susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė pirmininkas 
Baltrys. Atidarydamas susirin
kimą, pirmininkas įrodinėjo, 
kad vokiečiai “einheitsfron Bė
riai” mokyklų mokytojai neigia 
lietuvių kalbą. Pirmininkas ra
gino, kad vėl reikia atgaivinti 
pirm karo gerai gyvavusį Ma
žosios Lietuvos (Lietuvių Susi
vienijimą, kuris tais laikais bu
vo bepartyvis ir darbavosi lie
tuvių tautos atgijimui ir lietu
vių kultūrinimui. Be šitokios 
broliškos lietuvių visame kraš
te organizacijos vokiečiui vi
suomet ir jodinės mums ant 
sprando (nekurie pirmininkui 
pastebėjo, kad lokius mokyto
jus pasiųsti anapus Nemuno. 
Tegul jie važiuoja į savo “fa- 
terlanda. s

Prieš tai, būtent, ko
vo lt d. tame pačiame lietuvių 
kliube buvo Lietuvių tėvų su
sirinkimas mokyklose vaikų 
auklėjimo reikalais. Susirinkime 
gimnazijos mokytojas (vilnie
ti,s) Trukenas savo referate ge
rai nušvietė jaunosios ffentkar- 
tės auklėjimą. Dabartiniu lai
ku mokytojai vokiečiai sten
giasi Klaipėdos krašto jaunuo
menę dar griežčiau auklėti vo
kiškoje dvasioje ir auklėti Vo-, 
kietijos šaliai, o ne Lietuvos, 
valstybei naujus piliečius. Mo-| 
k y tojus nurodė, kad Klaipėdos 
krašte mes, lietuviai, kaip ir 
neturime tautiškų lietuviškų' 
liaudies švietimo mokyklų, lai 
aišku iš to, kad bu virtoj i Bor- 
kerto Klaipėdos Krašto Direk
torija buvo paskyrusi net pre
miją (tam tikrą sumą .pinigų) ! 
už pagaminimą gimnazijai pla
nų. (ii dabartinė išrinkta iš: 
vokiečių krašto Direktorija jau 
tą sklypą žemės, kuris buvo 
senosios lietuviškosios direkto
rijos nužymėtas dėl pastatymo 
lietuvių gimnazijos, pardavė ko 
kiems tai biznieriams, kurie j 
čia pastatydins modernišką; 
smuklę-saliuną. O lietuvių gim
nazijai paskyrė seną direkto
rijos raštinės namą, kuris visai į 
netinka, nes kiemo nėra, kur: 
mokiniai galėtų ant tyro oro 
pabūt, pavaikščioti.

Mokytojas Trukenas įrodė, 
kad vokiečių vedamos mokyk
los dar vis palaiko “jurikeriz- 
nio’ dvasią. Po referato dar 
buvo kiek padiskusuota, ir ta
po išrinkta Klaipėdos Krašto j 
Mokyklų Draugijos vaildyba iš: 
11 asmenų. Susirinkimas nu
tarė grrieštai reikalauti, kad 
vokiečiai nelaužytų lietuvių tei
ses ir kad mokytojai pedagogai 
mokytų vaikus valstybingumo. 
Mokyklų Draugijos /tikslai turi 
būt grynai kultūriniai. I Mo
kyklų Draugijos' valdybą iš
rinkti šie asmenys: Dr. Tra
kėnas, mokyt, Valaitis, mokyt. 
Lacits, Dr. Dydžis, Pr. Gižus, 
A. Baltrys, kap. Statkus, t k. 
šulnagis; revizijos komisijon Į- 
eina: mok. panele Sabailyte, p.
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You’ll Alvvays get a good

l^augh out of Billy’s “Nevvs

and Nonsense.” Rcad it.
®Įje įtuticnts (Lorner

Trečiadienis, Baland. 21, ’26

VVrite to the Editor and 
cxpress your opinion of the 
“Corner”. Constructive cri- 
tlcism always appreciated.
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Ingersoll’s Oration 
Read At Burbank’s 

Funeral

VVILL P()WEK

A person’s we«kneHses are nearly 
alvvays the cause of mosi of his bud 
habits.

For instance a person is lazy and 
during his vacation he gets up at 
high noon instead of the usual si\- 
thirty. He vveakens a few times to 
this lemptation of sleeping lute and 
it becomes a fast habit which he can 
not get rid of very easily.

lt seems as the person is not to 
blamo for getting this or any of Iheir 
habits. Štili there is one povver vvhich 
can control the acųuiry 
good and bad.

of habits 
This power, called 
un.lou btedly knovvn

_ _ only few cno
control their vvill power.

When one denies himself many un- 
ncccessary luxuries he is already 
using arui cultivating his will power 
The real lest of vvill povver is using 
it to break some bad habit such a> 
drinking or smoking. If the individ- 
ual succeeds in <|uiting any of these 
vices he certainly has vvill povver. Sc 
it pays to cultivatc and develop your 
Avilį povver as it is an asset to the 
development of your character.

“Do I ignore what is generally 
?allcd the spiritual nature of man? 
lt is the corona, the flower of Iii v, 
Lhe fruit of which is altruism, the. 
iesire to help ourselves and others to 
higher and better thoughts and act- 
ons—in other vvords, to a more per* 
fect statė of harmony and environ* 
nenl.“—Burbank’s lašt written vvords.

♦ ♦ ♦

Luther Burbank. vvorld famed 
horticulturist, died April 11, 
1926 at the 
laid to ręst 
WjOnderland 
California.

Burbank’s Eiperiments
Luther Burbank believed 

that even nature, likę man 
made machines, could be l’aught 
to produce vvhat civilization 
dtmands. He has confirmed 
his belief by developing many

April 21, 1926

—Vladas Jurgelonis.

The Jewel Of Namaisevar

A(T TODAY

The worl<l is full of young 
and women vvho start out to sėt th< 
vvorld on fire būt somehovv or othei 
never manage to find a mateh. Thej 
all want to do something- big and not 
necessarily vvashing- an elephant. 
They hope some<lay to make a suc- 
cess of life, būt the hoping is usuallj 
as far as they ever get. They dreair 
svveet dreains of the future vvhen 
they vvill hold this position or thai 
office, or vvhatever the ambition oi 
that individus) may be. Yet very 

try to MAKE thos< 
true, tiusting thai 

comes to him whc 
only thing that come* 
vvaits” ir a beard am 
so many of our futun 

et c. never hit

men

fevv of them 
(Ireams come 
“everything 
vvaits”. The 
‘‘to him who 
t he reason 
“Ediaons”, ‘‘Lincolns , __
the target is that they never poli the 
triger.

John mėgint lo go to college tw< 
years ago būt everytime he was readj 
to start something changed his min<l 
First it was a vacation, then a bettei 
job, then this, then that, būt- he’i 
SI’R E he vvill start this term. And 
he probably vvill—if nothing else 
turns up. Yet John dreams of the 
day vvhen he will be a mining en- 
gineer — if he ever gets started.

The time to start doing vvhatever 
you plan to do is NOVV. You never 
save your a p pe t it e for tomorrow so 
vvhy save your ambition ? Tomorrovv 
vvill bring nothing būt another day 
and you vvill be tvventy four hours 
older. “Procrastination is the thle*’ 
of time” and more. lt wi|| rob you 
of your ambition and the longer you 
put off the beglnning, the farthei 
avvay is the finish, the realization oi 
that dream. Soon you vvill think ic 
too late to start at all and then tli-. 
tommorrovvs vvill bring only regrets 
for yesterdays proerastination and 
lošt opportunities.

“Yesterday Is a. dead duek, tomor- 
row is a dodo,—TODAY is the only 
birtl that lays the egg’. Then act 
today so that tomorrovv you vvill not 
regret that yesterday is gone.

‘‘NOW is the only time you own, 
Live, love, toii vvith a vvill.
Place no faith in tomorrovv for, 
The Clock of Life may then be 

štili.”
W. M.

Genius does vvhat it mušt, 
talent does vvhat it can.

There’s* no worst tbief than 
a bad book.

More have repented speech 
than silence.

None is a fool ahvays, 
onr sometimes.

every

LIVE TO GIVE
Svveet it is to iive

With illustrious name.
Great it is to have

Honor, glory, fame.
Proud are vve to hear

People us proclaim:
“True successes,

Having reached
they, 
high aim!”

sweeter 
to iive,

f ar:Yes! būt
Quitely

Praised not, envied not, #
Just content to give

Help to those in need.
Svveeter far to live,

il.oved by all because
Ix>ve tend joy we give!

—A Member.

The Sočiai Meeting

age of 77.
in his 

at Santa

He vvas 
garden 

Rosa,

M »■. Burbank produced m,.re 
beauty in this worl<l, nas done 

more evperinienting with plants 
And k/>exv more about plants 
than any other man. Some of 
his experiments are related in 
m artiele “Burbank’s E.\peri- 
ments” found in this issue of 
fhe Students’ Corner.

very
Hali, 

recited

vvere falling 
He had not 

highvvay the 
the highest

vvhere they yield many times 
their produet that they did 
vvhen natų re merely “took its 
course”. He has developed a 
grade of corn that produccs 
more and larger kernels grovv- 
ing on a shorter stalk; a beard- 
less rye vvhich Iras from five 
lo seven more
head and grovvs tvvice as high 
as any other type; a type oi 
\vhvat tlint is snitable for :i 11 
vlimtilvs, resists disease, nnd

grains to the

produccd a 
six inches i n 
nevv asparagus 
Lase as at the

grtnvs Jieacfc indi
than ordinary vvheat.

Burbank has 
stoneless prune 
circumfcrence; a 
as tender at the
tip vvith a stalk nearly three 
inches in djameter; a sunflovver 
eighteen inches in diameter; a 
black vvalnut tree that grovvs 
five times as fast as vvild black 
vvalnut and the 
as fine-grained 
tree.

\vood is just 
as the vvild

that LutheiBūt now,
Burbank is gone, vve have only 
to remember him as the greatest 
horticulturist ’ of the pesent 
time and to admire and 
thankful for the vvonders 
accomplished in plant life.

Size of Stars

Part II

Shortly after breakfast the 
nevi morning, the four don- 
keys as Lady Susgn persisted 
i n calling them, meaning the 
t.vvo’animals vvith their rcspect- 
ive riders Georgės and Ramsay 
arrived 
action. 
vvith a 
vvith a

• spec-
Bamsay, |is they sat 

citfarettes

be 
h e

at the scene of their 
The former vvas armed 
pick vvhile the luter 
servicable shovel. They 

provided willi food
for the day, so after tetherin# 

Iheir slecds they slid down in- 
to lite 
mencc

then decided to go to the sur- 
face and have a meni. “I vvonder 
vvhat vve’ll find on the other 
side <:f the opening 
ulated
there enjoying the 
after their meal.

“I certainly think just as 
you do that it is a tomb and 
has never been touched by 
anyone else”, said Georgės.

“Well, vve’ll soon see, re- 
plie<l FV«rr»way «s l,o put a 
candle Iru the hole. “It burns

In the lašt issue of the 
Student’s Corner appeared an 
announcement of the Students’ 
Musicale. This idea of entertain- 
ing the members and prospect- 
ive members of the organiza- 
tion vvas indecd vvorthy of 
executing as it not only tends 
to attract nevv members būt it 
also brings forth the talent of 
the younger sėt of Lithuanians.

To learn that vve had such 
talent among our students as vvas 
disclosed at the Musicale vvas 
indeed a pleasant surprise, and 
no doubt much of it has not yet 
been discovcred by the Entertain
ment Committee. Every Lith- 
uanian student vvho fulfills the 
rcqnirement« of a niernlxT 

ahould join this organization,

NEWS AND
NONSENSE

By Wm. Mack Jr.

LEO WARSH HUNG 
his stockhigs up List Christmns 
found nothing būt a hole in it 
ncy morning. ♦ ♦ ♦ I

Our lašt meeting vvas
svveet as a song. Why not? We 
had a musical program. Do and 
Ray partičipated 
Įeit out for the 
audience. 

♦ ♦

bu t 
the

as

būt “Me” vvas 
bonefit of the

♦

Vlad sprained
he couldn’t play the sax. APRIL

Oi- am I too lute for 
Well įlieti Merry Clirist- 

loo late For

his aukle so

hole prepared to com-
their investigation.
us clear the caved-in 
from the vvall so 

get a t those stone

“Let 
sand 
vve can 
blocks”, suggested Ramsay.

Very little vvork eleared 
all the loose sand and 
(he next step vvas to remove 
the blocks of stone and see 
vvhat vvas beyond.

“Say, do you think you’re 
going to find the Ireastires of 
(Kleopatra behind that vvall? 
You’re too ambiticus for me, 
lets šit dc-vvn and have a pipe Į 
before we continue, its muclr 
cooler here than oulside”, said 
Georgės.

“Well vve may not find much 
būt štili 1 don’t think 
tunnel vvas vvialled 
nothing, l’ll stiek”,

The program vvas opened with 
a short talk by Mr. Rakštis, 
Editor of The Students’ Corner, 
explaining the purpose of the 
club and its history. His talk 
vvas not at all a “bore” as he 
modestly promised it vvould be 
and it vvasn’t necessary to lock 
the doors in ofder to “hold” the 
audience.

that ?

imas, it’s
THAT.

not
* * *

Wc had 
to mention 
to see them all members in the 
near future.

♦ ♦

many visitorstoo
here būt vve hopc

that Ibis 
u p for 
returned

on 
the 
in-

on

The first on the program vvas 
M. Petrosevicz a very talented 
violinist vvho played several 
seleetions, and also played one 
of his own compositions vvhich 
avvarded him first prize and a 
fellovvship vvith Prof. Becker at 
the Cohimbia School of Music.

After the meeting a certain 
few went to Cicero for more 
entertainment. Jay forgot his 
passport so he had to stay i n

♦ ♦ ♦

For our ncM sočiai meeting 
vve’ll try to arrange a dual 
betvveen L. N. and A. I).

Choose your vveapons. Cream 
puffs or jelly rolls.

* ♦ ♦

A little before the end of 
vvinter.

Dear Willie:
Ken u tiahell mee wen spryng 

vyhill kum. 
vvhill kum 
oar aftir.

Hmnsay, being the thinner 
cravvled thru the hole first, 
vvith ‘Georgės follovving tbough 
it vvas a tigbt fit for bim.

They found they vvere in a 
small cbamber lievvn in solid 
rock and in the center of the 
chamber slood u stone sarco- 
phagus. They approached it 
and examined it carefully. It 
vvas perfeetly plain, not a mark 
or inscription of any kind 
it, that vvould indicate 
vvork or indentity of the 
mate if any.

They placed the candle
Ihe floor and only after many 

i attempts did IheV remove the 
i stone cover. This they care
fully placed on the ground. 
Resting on ils side \vithin the 
sarcophagns, its legs sligbtly 
drawn up, lay a murnmy.

“Hold the candle”, 
Ramsay.

Ramsay took his knife and Undblom Opera Club, 
severed (he outer vvrappingSj 
of (he murnmy clotli vvith its 
breast and in the hand vvas 
held a small oblong packet and 
also a ring vvith a 
red jevvel, vvith |an 
on its face. These 
the boys took and 
to searcb further they replaced 
everything in the best of their 
ability and cravvled 
the more

“What 
exclaimed 
vvhat the

“What’s

Frank Skammer, baritone, 
and Frank Jakovicz Jr., basso, 
rendered us vvith a fevv vocal 
solos. Piano accompainiment by 

said Miss.Sereikis. Mr. Jakovicz is 
į fast forging to front in the

Dcvv u thynk shee 
b4 “4th of July”To

be the greatest body in thė 
universe, būt ^in reality it is a 
mere speck i n comparison vvith 
some of the hpge stars that are 
found in space. These greąt 
flaming stars are sometimes of 
such great distance from the 

’ are scarcely 
powerful

many the sun appears

His lašt rites vvere 
•iimple. Wilbur 
i life time friend 
Ingersoll’s agnostic oration, this
jone i n compliance vvith M r. 
Burbank’s vvish. This famous 
funeral oration vvhich Robert 
Ingersoll delivered at the grave 
□f his brother in 1879 is as fol- 
lovvs:

M Y FRIENilb: 1 am going to 
lo that vvhich the dead often 
promised he vvould do for me. 
The loved and loving brother, 
husband, father, friend died 
vvhere manhood’s morning 
almost touches noon, and vvhile 
the shadovvs štili 
tovvard the vvest. 
>assed on life’s 
done that marks
point, būt being vveary for the 
moment he laid 
vvayside, and 
for a pillovv, 
dreamless sleep that kisses down ’ Earth that they 
his cyelids štili. \V hile yet in visible in the most 
love vvith lite and raptured with astronomical Instruments, 
the vvorld, he passed to silence 
and pathetic dust. Yet, after 
all, it may be best, just in the 
happiest, sunniest hour of all 
the voyge, vvhile eager winds 
are kissing each sail, to dash Į 
against the unseen rock, and in 
an instant hear the billows 
roar, a sunken ship. For 
vvhether mušt mark at lašt the 
end of each and all. 
lite, no matter if its 
is ridi vvit<h love* 
moment jevveled 
vvill. to its dose, become a tra- 
gedy, as sad, and deep, and dark 
as can be vvoven of the vvarp 
and woof of myštery and death. 
This brave and tender n)an in 
every storm of life vvas oak and 
rock, būt in the sunshine he 
vvas love and flovver. He vvas the 
friend of all heroic souls that 
climbed the heights and 
left all superstitions here belovv, 
vvhile on his forehead fell the 
golden davvning of a grander 
day. He loved the beautiful, and 
vvas vvith color, from and music 
touched to tears. He sided | sleeps here, vvhen dying, mis- 
vvith the vveak, and vvith a vvil- ' ’ ’ 
ling hand gavę alms; vvith loyal 
heart and vvith the purest hand 
he faithfully discharged all 
public trusts...... He added to
the sum of human joy, and vvere 
every one for vvhom he did 
some loving service to bring a 
blossom to his grave he vvould 
sleep tonight beneath a wil- 
derness of flovvers. Life is a 
narrovv vale betvveen the cold 
barren peaks of tvvo eternities. 
We strive in vain to look beyond 
the heights. We cry aloud, and 
the only answer is the echo of

down by the 
using a burden 
fell into that'

Antares the largest star 
, knovvn has a diameter of 273,000- 

000 miles, which is about 300 
times that of the sun.

\Vomcn in Architecture Course

Ramsay,hera”, said 
continued their vvork.

crack i n the rock, 
the 
get

on

And every 
very hour 
and every 

vvith a joy,

Nine vvomen are enrolled at 
the University of Illinois to take 
a course in architecture, a four 
year course vvhich also leads to 
a degree of Bachelor of Science.

šame vvork as the men.

Tfiey take the work because 
they. see great futųre possibi- 
lities and opportunities for 
vvomen in this vvork, especially 
along the line of domestic 
architecture.

a vvailing cry. From the voice- 
less lips o f the unreplying dead 
there comes no vvord; būt in the 
night of death hope sees a star 
and listening love can hear the 
rustle of a vving. He vvho

taking the approach oi death 
for the return of health, vvhis- 
pered vvith his latest breath, 
“I am better novv”, Let us 
believe, in spite of doubt and 
dogmas and tears and fears, 
that these dear vvords are true 
of all the countless dead. And 
novv, to you who have been 
ebosen from among the many 
men he loved to do the lašt sad 
Office for the dead, vve give his 
sacred trust. Speech cannot 
contain our love. There vvas

- there is— no gentlcr, stronger 
manlier man.

Ramsay.
“Look 

as they 
“See this
bigger than the ręst. Take 
pick and see if you can 
the pčint in”.

Georgės tricd the point
the rock in one or tvvo piaces 
bot h backvvards and forvvards 
and succeeded i n inserting the 
point deeply.

“Look”, exclaimed* Georgės. 
“It gives a tril, l’m sure it 
does.

In a little vvhile they suc
ceeded in loosening one of the 
roeks on four sides, and stand- 
ing back Georgės struck a t the 
surfacc and stepped up to see 
the result.

“Yes,” he cried, “it gives, see 
I knocked the hlock in a half 
indi.”

This spured the tvvo boys and 
shortly after, • they had one 
large stone knocked in fully 
a foot.

“I beleive one or tvvo more 
gocd vvallops vvill send it 
thru”, said Ramsay.

Svvinging the pick he brought 
it'dovvn vvith all his force and 
to their joy the rock gavę vvay 
hnd tumbled to some place 
beyond the vvall.

Lighting a mateh they held 
it in the hole they had just 
made, būt it burned dimmly. 
It vvas unsafe to venture in it. 
So they utilized the time in en- 
larging the hole till it vvas 
vvide enough to cravvl into,

lodinę and Salt in Sea

Altho there is only 1 part of 
iodine to 500,000 of sea water, 
yet the entire ocean contains 
about 60,000,000 tons of iodine.

A ųuarter pound of salt is 
obtainable from a gallon of sea 
vvater, and if the entire ocean 
vvere dried, vve vvould obtain 
approximately four and half 
cubic miles of sea salt.

large blood 
inscription 

tvvo things

stone, 
I vvonder 
means”. 
packet?”

CUt off
disclosing

vvith faded 
sort hut the 
unknovvn to

Ray Zimonth, young pianist, 
son of the vvell knovvn Dr. 
Zimonth, played “Melody in F”, 
by Rubenstein and “Idilio”, by 
Lack.

Miss A. Auškalnis of the 
Chicago Normai College pres- 
ented “Nothing”, a short “one 

/vvoman comedy act”, and made 
the audience vvish there vvas 
more of “Nothing”. The sketeh 
put zest to the program. The 
program vvas concluded by Miss 
B. Sereikis, a talented pianist 
from the Busch Conservatpry 
of Music. She played “Rustic 
Romance”, by Brazelton and

out into 
preferable sunshine.
a vvonder f td 
Ramsay. ‘ 
inscription 

in the
asked Georgės.

Rjtimsay 
covering, 
papyrus covered
xvriting- of some 
characters vvere 
either of them.

“I am very eurious to knovv 
vvhat the vvriting means, aren’t 
you? ęuestioned Ramsay.

“1 say,» Ramsay, Old Boy, 
there is one man I kntyvv vvho 
could deciphcr that vvriting 
and that’s my uncle Peter 
Leslie.”

“You don’t mean Professor 
įLeslie.”

“TLfat’s the man”, 
George. “
cipher it he can.” 

, Three months later Ramsay 
Gilleran and Georgės Alcoke 
vvere in England vvith the 
and papyrus.

(To be continued)

the eloth
a roll of “Novelette”, by MacDovvell.

Those of you vvho vvere unable 
to attend this program had 
better not ask others vvhat you 
missed as vve do not likę to see 
you grieving. Better watch the 
“Corner” for the announcement 
of our next Sočiai meeting and 
get there.

—Rep.

Did You Know That-
sCientist claims

replied
If any one can de-

A London
that mar/ied men live longer 
than bachelors, and that “old 
maids” live longer than married 
vvomen.

Don’t believc him, giria!!!

ring
cinol is said to be fifty times 
as strong as carbolic acid in 
its poiwer to kili bacteria.

Developing Speedy Car.

A motor car capable of attain- 
ing a speed of 180 mi. per hour) 
has been developed. The min
imom speed, vvhen in high gear, 
vvill be sixty miles an hour.

To carry out a full speed tęst 
a clear road of at least seven 
miles vvill be necessary.

This 600 
vveighs 800

According to astronomers 
the afternoon tempei atarė on 
Marš is from 10 to 20 degrecs 
above frcezing.

Only about 4% of the 30,000 
eggs deposited by a single 
female salmon are hatehed.

horsepovver engi ne 
pounds.

If you have done something 
dogood, forget it, and 

something better.

.. e:■.

Jewel Lee.
P. S. i vvanna no kauše yasea 
ahm gunna ghetta svvhell fure 
nokpysee if shee kums soon.

Ditto as above. *
♦ « ♦

I understand that our no*t 
husiness meeting is going to 
be “Hot Stuff”. Bring your 
shock absorbers būt leave your 
guns at home or check them 
at the door.

♦

sious vvith a 
“She Was

♦ ♦

render us uncon- 
vocal solo entitled 
Only a Garbage

Maus Daughter, Thats Why 
l’m In The Dump”. 

* *
this far you

*
If you read 

might as vvell finish.

Irene C., telis us that shc 
vvas in an accident in vvhich 
the machine she rodė in vvas 
badly smashed bu t she escaped 
vvithout a serateb. Yrou can do 
it better vvith gas Irene.

Woman 
vvord būt 
lašt vvord 
MINE.

* ♦ ♦

usually gets the lašt 
look and see if the
on this shcet isn’t

♦

It’s funny
vvas too husy to come to the 
meeting būt managed to attend 
Guyons Paradise in the evening.

that Norbert T.

♦ ♦

“school marm” 
vvas there too.

*
A certain 

from Belvvood
Novv J vvonder i f C. S. could
be held responsible for N. T's. 
absence.

>:< * «

Deer Bill
When can I thee 

the contributhionthz 
in. l’m a cop and I
inthcrethted in your corner.

Thee you afther l’m inthere- 
thed.

thomc of 
that come 
vvann<a get

M. M.???
Not if I THEE YOU FIRSTH.

i Lyl



—

Duos koncertą Cicero

GERA PROGA

Dzimdziai netoli

kad NAUJI MODELIAI
NAUJOS KAINOS

Vėl pavarys laikrodžius

Gailį Gale

Padarė Atidaryta vakarais

Jus Many šit, Kad Tai Tikras Alus

Boulevard 4139

kitur

Ketverge

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

Nusil
pusių

šiemet irgi 
tam pTtfiam

setas 
setas 
setas

1 eatras 
Muzike

Bet tikrai reikalaukite EDELWEISS kuomet už
sisakysite aly ir pasakykite savo draugams apie 
jo puiky skonį ir putojimą šito Naujo Gėrimo.

Visai 
Bejėgiu 

Vyrų

Užėmė šiai kompanijai septynis metus kol pada
rėm šitą alų ir kuomet jvs gersite jys surasite 
kad tai yra geriausias savo ryšies gėlimas visa 
me pasaulyje.

Iki pat dabar musy valdžia uždraudė mums išdir
binėti tikrą aly, mes bandėm išdirbinėti aly taip 
gerą kaip jys gerdavote pirmiau ir tai darėme 
prisilaikydami tiesy.

Tokia proga retai pasitaiko, 
nepraleiskite jos.

pusbrolį Praną Stropų

DR. VAITUSH
OPTOMETR1STAS

scredoj ir suba

Dabar $57.50
Dabar $42.50
Dabar $35.00

veža 
ragauti 
pinys: 
kis? O 
jom, 
“treinu 
netoli nuo 
ir kada dary 
apie 
prise Party

besidžiaugimu juo 
prašalinti iš savęs silp- 
iigas. Grynas kraujas 

tiprumą; ne
suteikia ligas ir

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

Krolis Justinas Staliga

ARPALIUS SKELBIA SAVE 
ČEMPIONU ,

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vanagaičio “surprise 
publikai

Kiekviena šeimininkė, Nau
jienų skaitytoja, turėtų išsi
kirpti iš šio Naujienų numerio 
‘*Swcetheai t” muilo kuponų, 
nunešti pas savo groserninkų ir 
dadėjus dar 13 centų, gauti 3 
šmotus to gero muilo.

Vakar prieš juiy teisėjo Cay- 
lor kambary prasidėjo tikrasis 
Bernice Žalimienės bylos nagri
nėjimas. Pirmiausia abiejų pu
sių advokatai padarė trumpus 
pareiškimus apie tai, ką jie ti
kisi įrodyti 
liudytojų 
Prokuroras 
mirties bausmė 
reikalavo. ŽaJimienė 
buvo nuteista 14 metų 
man už nunuodijimą 
rot bet augščiausias 
panaikino nuosprendį 
bylą išnaujo pernagrinėti. Po 
to žalimienė buvo paliuosuota 
iš kalėjimo už kauciją.

Pirmuoju liudytoju vakar bu
vo Dr. Irving Porgess, korone
rio daktaras, pašauktas išegza
minuoti Žalimo lavona. Antras 
buvo Dr. \Vm. B. McNally, ko
ronerio chemikas, koris liudijo, 
kad žalimo viduriuose rasta 
aršeniko. Juos abu ilgai ka
mantinėjo Žalimienės advoka
tas McGarry.

Specialia gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumų ir vyriškų stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraujų, apva
lo sistemų nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nos turi 
nums ir 
suteikia sveikatų ir 
Svarus kraujas 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita 
rimas su Dr. Ross.

dar šaunesnis už 
kad butų ge- 

lietuvių koncertas, ko- 
iol yra buvęs1. Ir kaip 
o bus pilnai pasiekta, 

dalyvaus tokios spėkos, 
kurias lietuviai niekad ir 

galima bus

A. MASALSKIS
Graborius

Lietuvos Operos dainininkė 
p-ia Ona Pocienė ateinantį sek
madienį, bal. 25 d., duos kon
certų Cicero lietuviams jų 
Liuosybės svetainėj.

Koncerte pirmų kartą Cicero 
dalyvaus nedidelis, bet labai ge
ras Dainos Choras, p. A. S. Po
ciaus vedamas.

Graborius ir Paarabų direktorius 
Automobilių patarnavimus viso 
kiems reikalams dienų ar naktį

1646 W. 461h Si., Chicago

Bi idgepm to fotografas 
Stankūnas pažadėjo “ 
ti” veikalą “Surprise 
laike vaidinimo ( 
Jis daro “ 
Vanugaičiui 
rutes” 
mėjas 
tęs” 
ryti, 
niais p

mindai
koncertą

Vilniaus našlaičiams
bus gegužės 2 d.

Auditorijoj. Koinite

Tai užtikrina, kad koncertas 
Lūs labai geras, kokio Cicero 
dar nebuvo; todėl, reikia ma
nyti, cicerieeiai labai skaitlin
gai į jį atsilankys.' Po koncer
to bus dar ir šokių. —C.

nesvajojo, kad
kada nors užgirsti lietuvių kon 
ceri

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Nugirdau dešine ausiu apie 
k< kį tai “surprise” visiems at
silankiusiems į p. A. Vanagai
čio benefiso vakarų. Visi gaus 
dovanų, kurios laike vaidini
mo bus išdalintos. Bus iš tik
rųjų naujiena. —Z.

nupikčin
Pai ly’ 

balandžio) 
surprisų” kemp. A 

kaipo vedėjui “Bi< 
kurios jis pats yra re- 

. Ruošiasi ir kiti “Biru- 
rėmėjai “surprise’’ padu 
Įdomus bus visais žvilgs- 

Vanagaičio benefisas.

Pirmieji liudytojai Žali 
mienės byloje

Duos gražų koncertą
Vilniaus Vadavimo Komi te

is, kuris pernai pasižymėjo

Illinois Central geležinkelis 
paskelbė, kad ant niekučių, 
priemiesti u i tj keliu už kelių die
nų gariniai garvežiai bus pa
naikinti ir jų vieton bus įvesti 
gasoliniai motorai. Vėliaus jie 
bus pakeisti elektrikiniais loko- 
motivais.

Jus galite greitai, pažinti Naujų 
EDELWEISS su Raudona Kepu
raite ant butelio. Pirkite nuo savo 
groserninko arba delikatessen, ar
ba pašaukite ( anai 2000. — Rei
sas Naujo EDELWJ£I8S yra vi
suomet gatavas dėl jūsų.

į “Jovalą” išlaistę, alsi- 
dzimdziai “šiupinio” pa- 

Spėkim koks bus šiu- 
kauniškis ar suvalkiš- 

dzukiškis? Sužino 
dzimdziai ritasi 

Brooklyno ir jau 
Chicagos bėra. Ką 

jie patys praneš 
tai 25 balandžio per “Sur-

JONAS BUNDŪLĄS
Persiskyiė su Šiuo pasauliu 

Su bato j, Balandžio 17 dienų, 
11:15 valandą vakaro, 1926 m., 
sulaukęs 41 metų amžiaus; gi
męs Kauno lėdybos, Kretingos 
apskričio, Gargždų parapijos, 
Kvietinių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 2G metus, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius seserį Ma
rijoną, ftvogeij Stanislovų Len
gviną, pusbrolį Praną Stropų. 
Lietuvoj brolį Juozapą iv brolie
nę Marijonų, laidotuvėmis rū
pinasi sesuo Marijona Lengvi- 
nienė, 109 So. Homan Avė., Ml. 
Green, 111. Kūnas pašarvotus, 
randasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitago Avė.

laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 22 dieną, 8 vai. ry
to iš Eudeikio koplyčios j šven
to Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Bundulos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris ir Pusbrolis
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

DR. ROSS turi <lah-> 
cllmą praktikuot Medi
ciną ir Chirurgiją lili- 
no.£> vnJstij'jJ. c rtifika- 
to numer.’s 5585, išduo
tai Illinois Stat<- Boa r d 
of Health, buvęs Sv< 
katos Konnsijonicriua 
antro didžiau j o mies
to Illinois va stijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virš tr.sdeftim- 
tj metą gydyme .Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir I’r’vatiškų L’gų.

ir tada prasidėjo 
perklausinėjimas. 

savo pareiškime 
Žalimienei ne

piji miau 
kalėj i- 

savo vy- 
teismas

$60.00
$49.56
$39,SO
Didelis atpiginimas už vieno šmo
to Console Upright ........  $99.50

$5 įmokėti ir po $3 į savaitę

Ateikite de’ dykai demonstracijų

Jos. F. Sudrik
3343 So. Halstcd St.

IJ ET i: VIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos ukaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nen uolu
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso .trumparegystę ir tollregyrtf. 
Prirengs teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas' su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciąlė afvdn at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dcntistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantiioiame visų savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 
Juozapus Staliga, Kovo 17 die
nų, 1926. Paėjo iš Kauno rėdy
tos, Šiaulių apskričio, Šiaulių 
parapijos. Amerikoj išgyveno 
25 metus, i'i to 18 metų išgy
veno Bucine, Wis.

Valuskis Picture Corporation 
Rodys

“NAKTIS LIETUVOJE”
Trečiadienyj, Balandžio-April 21 d., 1926 

Meldažio Svetainėje
2244 VV. 23M PI., Chicago, III.

Pradžia 8' valandą vakare Įžanga 50c
Turėsite progą pamatyti Amerikos Lietuvių veikėjus; Artistus;

Lietuviškas Įžymias įstaigas — o gal ir patįs save pamatysite.

FHANCUZISKAS ' 
SPECIALISTAS

Gydo Ii gan kraujo, Odos, Redai, 
Venėrinėn ir ChruniikaM

VYRU IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoju Alpine, Violel, X-Kny 
ir Elektrą

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

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:b0 ir nuo 7 

iki 9:30. Nadėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone t anai 0464

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,

Paliko dideliame nubudime 
brolj ir brolienę Justinų ir Elz
bietą Stuliga. Visi giminės, 
draugai ir pažadami malonėsi
te patarnauti j paskutinę kelio
nę. Kūnas dabar randasi padė
tas skiepe, Mt. Auburn kapinė
se, Stickney, III. ir iš ten bus 
paimtas ir nulydėta^ j Lietuvių 
Tautiškas kapines, Kelvęrge, 
Balandžio 22 dieną, 2 vai. po 
pietų.

Važiuodami į Mt. Auburn 
kapines, Stickney. III. imkit 
Ogden Avė. iki Oak Purk Avė. 
ir pašaukit po kaire iki kapi-

Du plėšikai, pasivadinę, eks- 
presmanais, įsigavo į Mrs. I kir
ty BJum namą, 616 VVavelano 
Avė., ir atėmė iš jos už virš 
.$12,000 brangmenų.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place

(’hieago, UI.
Patarnaują laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

NAUJIENOS, Chlftago, UI.
........... ... . ..............................Č.H.Uį.,1 ....

labai gražiu koncertu Vilniaus 
našlaičių 
rengia 
tikslui 
Koilbertas 
Lietuvių
tas dedu pastangų, kad šis kon 
ecrlas butų 
Įirieitii metų 
riausias 
kis iki 
išrodo, 
UOS

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet su paskutiniu sekmadie
niu balandžio mėn. laikrodžiai 
bus pavaryti į priekį vieną va
landą. šiemet “daylight saving” 

dienes šviesos taupimas pi a- 
sidčj ’iuo balandžio 25 d., ktd« 
Chicagoic ir daugely kitų mies
tų laikrodžiai Lūs {išvaryti vi? 
nn va'andą į pi lėkį. Tik rudeny 
paskutinį sekmadienį rugsėjo 
mėn. laikrodžiai bua atvaryti 
atgal — į tikrąjį laiką.

Be prideČkų

Pirkite dabar atpiginto 
mis kainomis

Didžiausia slaptybė yra užlaiko
ma. atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išagzaminavimo.

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

Kampas Monro© St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto. 
Vyrų priėmimo kambarys BOfl'— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki b 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, ‘ ‘ 
toj nuo 10 lyto iki 8 vakare

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralią (be gyduolių ir be operaci
jų), Pasekmingai gydome reu
matizmą. paralyžių, chroniškų ka- 
•rrų, nerviškumų, galvos skaudėji
mų, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, goiklės, norieš, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avc., 2 fl.

Tel. Iluinboldt \3S7d
Valandų.- nuo 9 rytu iki 12 dienų, 

nuo 2 iki 5 ir nuo ”• iki 9 vakare. 
Nedėlioj n-.’o 10 ryto iki 3 po pietų.

Fotografuos “Surprise 
Party” '

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Naujas ir Pagerintas
RADIO

Po laimėjimo ristynių su Ko
maru K. Sarpalius sako, jog 
sunkioje svorio lietuvių čem
pionatas jam priklauso.

“Kur dingo visi čempionai”, 
sako Sarpalius, .. “kurie 

pirma liek daug šukavo? Ma
tomai, jie kaip žvirbliai išsi
slapstė po lloselanda, ar kur

SERGANTI ŽMONES! '
DR. RQSS gydo žmones kasdien, 

kurie serjra
Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis

Privatišk'v- ligos yra pavojingos 
gyvenime eikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tuksian
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė j pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymų, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdoeimtf metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku- 

\rie turėjo tas Ii-

aY IjffihbSerganti yra uz-
(fl prašomi atsilan-
y /^^L/kyti ir gauti tą
V pat* gydymą, su

pUgelba kurio gy- 
<*ytojus yra atga- 
v?s sveikatų tuk- 
stančiams kitų.

maSTERPIEce
Model C-F-3

dideles, pasnuiines 
žinomos- netik Chica- 

Amerikai, bet ir visai 
Europai.

Kas tie dainininkai ir muzi
kai bus pranešta vėliau. O 
tuo tarpu visi rengkitės prie 
šio koncejtlo, apsirūpinkite bi
lietais iškalno, kad užtikrinus 
sau vietų; Įiraneškite apie šį 
koncertų visiems savo pažys
tamiems ir kvieskite juos irgi 
alsi lankyti, nes tai bus didžiau
sias lietuvių koncertas.

Vilniškis.
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panešimai ĮVAIRUS SKELBIMAIL RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EMF
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir Lafayette 5153-6138

RUBIN BROS.
JAUNA pora parduoda pigiai kaip 

naujų mohair parloro setą, valgomo 
kambario setą, 2 miegruimio setus, 
kaurus, liainpas, console fonografą, 
dalimis, t! IBS Ihoadvay, 2 fl. Buck- 
ingham 5592.

PARSIDUODA čeverykų taisymu 
finisheris ir džekis, labai pigiai ga
lima gauli. Kuriem reikalinga, at
sišaukiu VVm. Sabalauskas, 2345 S. 
Leavitt Si., Ubicago.

7 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS PAVASARINIAI BARGENAI

Roseland. — Balandžio 21 <1., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė. įvyks Są
ryšio šešiolikta prehkcija temoje: 
‘Nemirtingumas ir atjauninimo pro
blemos naujosios biologijos šviesoj”. 
Skaitys inžinierius K. Augustinavi- 
čius. Atsilankykite, sužinosite daug 
naujų dalykų. įžanga veltui.

— Komisija.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė,

CHICAGO

PARSIDUODA furničial. 4347 S. 
Rockvvell SI. I aukštas.

PARSIDUODA 5 kambarių, mažai 
vartoti rakančiai. 1739 So. Halsted 
St., Bos 737.

PARDAVIMUI 3 krėslu Barbei 
Shop, biznis išdirbius, priežastis — 
savininkas turi išvažiuoti į l'loridą 
dėl nesveikatos. Kreipkitės: Jos. 
Bakaitis, 1303 Dpuglns Avė., Ha
idne, \Vi.sconsin.

PUIKIAIS dideliais medžiais apie- 
llnkė apsodinta, garu šildomas, ga? 
ražas, višlinlnkns. Namas ant 3-jų 

ų pločio, 125 pėdų ilgio 
priverstas parduoti iš 

gyvenimo kitame mies- 
vertas $8900, nužemino 
greito pardavimo; par- 
už $7900 ant lengvo iš-

BUčERNfi! BUČEKNft! BARGAIN!

Trečiadieny, balandžio 21 d., 7 30 
vai. vak. įvyks nepaprastas susi
rinkimas 20to VVardo Lietuvių Po- 

io ir Pašalpos Kliubo, 
t., ant 
nariai .. , ...

yra prašo-1 
arlia pini- 

id.int butų gal ina užbaigti ra- 
į. —Frank J. Karvitz, pirm. !

ir Union gatvių. Visi 
I,tįsio vakaro komitetai 
mi sugrąžinti tikintus 
litis

Dievo
18 los 

ir įvy-

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

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, UŽ $11,800. Inmoke- 
ti reikia $6,000. Likusius kai ren
dą. Inoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Vuhted Street

RAKANDAI 4 ruimams: 2 
fovos, 2 komodos, 2 pečiai, 2 sta
lai, 6 krėslai, f rentinis setas, 
gramafonas. Viskas gerame sto
vyje, visai pigiai. rI tiriu parduo
ti šia savaitę, priežastis, važiuo
ju j Lietuvą. 731 VV. 18th St., 
2 fl. iš užpakalio, galima matyt 
visados.

Pardavimui arba mainymui, ant 
Bridgeporto, nėra konkurencijos per 
porą, trejetą blokų. Biznis daromas 
geras per keletą metų, ir penki ge
ri kambariai pagyvenimui. Su mai
nais atsišaukite kas ką turite; namą, 
automobilių arba lotą. Pardavimo 
priežastis —< du bizniai.

Atsišaukite:
3151 So. Halsted St.

Savininkas 
priežasties 
te. Namas 
kainą dėl 
siduoda tik 
mokėjimo. Vieni lotai verti $5000. 
Toje virtoje randasi Chicago La\vn 
ant 64-tos į vakarus už Kedzie 
Avenue. Nepraleiskit šios progos. •

MAROUETTfe PARK APIELINKft
10 l'LA’l’Ų mūrinis vienų melų 

senumo namas, kampinis lotas 
60SČ125, garažas, alyva šildomas; 
rendos neša $7,196 į metus. ParsitĮ 
duoda su lengvu įnešimu arba mai
nysiu. Kaina tik $62.500,

PARDAVIMUI naujas 
mas, 6 ir 6 kambarių, 
mas, karšiu vandeniu 
įmokėti $4,000, kitus 
Namas randasi '6734 
wood Avė.

mūrinis na- 
aržuolo tri- 
apšildomas, 

kaip rendą.
So. Maple-

NAUJAS kampinis 4 
muro namas, 4 karų garažas. Rui
mai (*xtra dideli, įtaisyti pagal 
vėliausios mados. Viela gražiausi, 
arti Mar<|uette Park. (mokėti $10,- 
900, kitus kaip rendą, 6554-56 .So. 
XVhipple SI.

pagyvenimų

NAUJAS 4 pagyvenimu mūrinis 
namas, visi po 5 kambarius, 4 ka
rų garažas. įtaisytas pagal vėliau- 

įmokėti *8.000, kilus 
6616—18 S. \Vhipplc

NAMAI-ZEME
FARMOS! FARMOS!

3 fanuos parsiduoda arba 
išsimaino ant namų. Geros 
žemės, su trioboms, gyvu
liais, ir visais kitais įtaisy
mais. Randasi prie dideliu 
vandenių. Platesnių žinių 
kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 So. Halsted Street 
Boulevard 9641

sios mados; 
kaip rendą. 
Street.

Rosetand. — Balandžio 22 d., 7:311 
va’, vakare. Aušros kambariuose, 
10900 S. Michigan Avė.. įvyks Drau
gijų delegatų ir valdybų susirinki- 

bus priimta komisijos 
suvienyjimo draugijų. I
J. Tamašauskas, sek r. •

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 W. Madison Street

inas. Jame 
i lanai dėl BAGDONAS BROS.

IŠPARDUODAME neatimtus ir 
sampelinius naujus rakandus, mohair 
parloro, riešutinius valgomo kamba
rio setus, kaurai, gasiniai pečiai. Vi
si kiti rakandai pigiai. Atdara vaka
rais ir nedalioj iki pietų.

DOUGI.ĄS ST0RAGE
4043-5 Sol Roosevelt Rd.

PARSIDUODA grotelis, kendžių, 
tabako, rūkytos mėsos, mokyklos vi
sokių jrankių krautuvė. Parduosiu 
pigiai, nes turiu greit parduoti.

732 W. 19th Street 
Tel. Roosevelt 1863

5 LOTAI krūvon unl 69-tos, ne
toli nuo \Vestern Avė. Parsiduoda 
labai pigiai.

2 1-LATŲ 
kambarių, 
domas, maudynės ir visi paranku- 

kaip

mūrinis namas, 7 ir 7 
karštu vandeniu apšil-

Svarbus pranešimas Detroito 
drrbininkc.ms-kėms lietu) iams

MOVING, ENPRESSTNG & COAL 
PIANO MOVING EKPFRTS 

lAing distance hun.lliog .
T«>rinrvj daug metų patyrimą. 

.1238 So. Halsted St.
Tel. res. X <«s 3408—Blvd. 7667 office

PARDAVIMUI pigiai 3 šmotų mo
hair parloro setas, 7 šmotų riešuti
nis valgomo kambario setas, kaurai, 
Rampos ir t. t. Dalimis, apleidžiu 
miestą. 4950 N. Montieello Avė., 2 
blokai j šiaurę nuo Lavvicnee.

Diskus-jo 
džjo 25 d..

įvs ks m

llengia 
ii Mi<-h.

»>
1:30 vai. po 
I). 2 kuopa,

z...Les eina ta
i inkų klasės?"
I albėti bile kas
milų. - Diskusijų Komisija.

kova tarpe 
.šioje temoje• galės

1.5 n i i -

ŠIUOMT tūliu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, ka^l aš pa
dariau ryšius su Howard E. XX alter 
& iteal Kstate Inv., 3124 West
(»3rd St., Pitone Prospect 8820. Visuo
se ie kainose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

I ETER A. SEDEMKA

PARSIDUODA .3 kambarių ra
kandai, tinkami dėl ihažos šeimy
nos; taipgi parsiduoda mažai var- 

I totas naujos mados barberid krės- 
: las ir veidrodžiai. Ant 3 lubų. Pili*- • j siduod-* pigiai. Galima matyti tino' 

I iki 10 vai. vakaro. A. J. Urbom

Birutė.’, Choro gcturnlė praktika

22 d., Lietuviu Auditorijoj, 3133
Halsted St. Visi daiųininkai-k 
bukit laiku — kaip 8 vai. vakar

V aldj ba.

Liet u v o 
ių l’ond •

Rčmė-

Tel. Lafayette 882-1

JOHN VILIMAS 
GENERAL CONTRACTOR 

Statau namus sulyg užsakymo ir 
parduodu naujus, jau padarytus.

Taipgi parduodu senus namus.
4201 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, 1LL.

AUTOMOBILIAI

I Chicagos 
naujų au- 

Studcbakers
susirinkimas

j enų name. X is 
idjaučiate šilam 
kitę. —Valdyba.

durim:

ISRENDAV0J1HU!
RENDAI!

kurie REIKIADARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina ar mote
ris dirbti lunch ruimyj. Trumpos va
landos, gera mokestis, šventadieniais 
dirbti nereikia. 1715 So. Canal St.

PARDAVIMUI pigiai barhernė. 
Pardavimo priežastį patirsi! ant 
vietos. 6305 S<». Richmond SI.

PARDAVIMUI grosernė su namu 
2 aukštų, garažas dėl 2 mašinų; 
yra elektra, gera biznio 
Kreipkitės į

Naujienų Skyrių 
3219 So. Halsted St.

RE8ORTAS
PARSIDUODA 8 mylias nuo St 

Joseph, Michigan ir Benton llar- 
bor, ant l)owogiac Interurban 
IJectric linijos, geriausias lietuvių 
žino’mas resortas, River Farm A' 
Shady Lawn, randasi ant puikios 
SI. Joseph upės, 38*2 i 
su 2 hudinkais, 1—14, 1—12 kam
barių, taipgi 7 cottage elektra įves
ta j visus kambarius, didelės bar- 
nės, žemė sodinta visokiais vai- 

’i siais ir medžiais; parsiduoda su vi
viela.

PARSIDUODA cigaru ir kendžių 
krautuvė. 2900 Lowe Avė.

I PARDAVIMUI ImenrnO ir gro
sernė, labai pigiai. Pardavimo prie-j 

! žaslis — luriu 2 bizniu ir mano 
“į gyvenimo draugė apleido namus. I

i Vienų biznį jau laikau uždarytą, 4, 
.kambariai gyvenimui, lysas 3 me
tams, remia $50. 5200 Sp. Union
Avė. Yards 2268.

SIUOMI PRANEŠAM 
visuomenei, kad turini 
tomobilių agentūrą, ! 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir 
yra 27 arklių jėgos H. P 
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
si m

Sludebaker 
ir pil

mai; įmokėti tik $2,500, kitus 
rendą, 5422 S. Carpenter St.

/ 2 MEDINIAI mimai, muro 
damentas, aukšti beizmentai, 
žus frontas ir užpakaliniai 
37Y125 pėdų. Graži vieta, lik pu- 

,_____ | sė bloko nuo didelio McKinley
akrų žemės Parko, tik pusė bloko nuo dviejų 

'didelių karų linijų; įmokėti tik 
$1,800, kitus kaip rendą. 2441—43 
VV. Pershing Road.

fun- 
gra- 
lotai

■f ■ .r-. z. ■ -s;. . imi —

MORTGECĮAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI ' 

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečiu* Morgičiua 

ir kontraktuH.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzje 

Lafayette 6788

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

5 KAMBARĮ XI. garu apšildomi, 
puikioje vietoje priešais .XIar<|U(*tte 
Park. Remh mbranųi, dženltoflaus 
patarnavimas.

Rl'BAS, 
W. 67 SI. 

fl. front. 
rublic 0515

KEIKIA veiterkos į restau- 
ranlą, geros sąlygos.

S. Kunevich, 
Tel. Pullman 4396 

11955 S. Halsted St.
\Vest Pullman.

1>.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St-. 
Te!. Boulevard 1685 

Kuraitis ir A. Kaitulis, vedėjai

I kambariu

XV. 16 SI.

SIŪLYMAI KAMBARIU

MERGINU prie virtuvės, $45 j mė
nesį, kambarys ir valgis. Virėjų, $45 
» savaitę. Prie namų, $15 j savaitę. 
Indų plovėjų, $17 j savaitę. Ix>vų tai
sytojų, 
savaite, 
lanitoikų, 
mėnesį.

SOUTH

$65 Į mėnesį. Veiterkų, $18 j 
diibtuves, $16 j savaitę, 

trumpos valandos, $65 į

EENDOJ kambariai vyrams, mer
ginoms, moterims arba vedusiai po- 
lai. 703 V/. 21st PI. Ant paskutinio 
augščio iš fronto.

PA R K EMPLOYMKNT
BUREAU ,

So. Halsted Street
2 fl.

1191
Kampas 42nd SI

KAMBARIAI dykai šeimynai už 
dabuojimą 2 vaikų, prižiūrėjimo na
mų, karves ir vištų. 6023 So. May-

REIKIA patyrusių moterų “so-. 
'icitors”, kurios eitų iš namo į na-' 
mą. Gera mokestis, atsišaukite.

Leader Laundry <’o.
1633 XV. 43rd St.

PASIKENDAVOJA kambarys vie
nam ar dvier.i vyram. 2451 W. 43rd 
St., Tel. I a/ayette 0180.

REIKIA DARBININKŲ
KAMBARYS vendai dviem mergi

nom, jaunavedžiams ar vaikinams. 
950 VV. 33’d St., 2-ros lubos.

VYRŲ
REIKALINGAS.kriaučius prie kos- 

lumeriško vyriško darbo. 3305 South 
Auburn Avė.

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Yards 7282

Bl/DGEPORT PA INTUS 
& HDVV. CO.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom inalevą, popierą, 
. stiklus ir t. t.

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

Už-

sais rakandais, kurie yra reikalin
gi prie šio biznio. Vieta yra apgy
venta 
lis - 
$35,000 su $15,000 cash 
ROZENSKI LEMONT & 

6312 S. \Vestern 
Prospect 2102

lietuvių. Pardavimo priežas- 
mlrtis šeimynoj*. Kaina tik 

įnešimu.
COMPANY 
Avė.

MEDINIS namas, 5 kambarių, 
graži vieta; jmokėti tik $1,590, ki
tus akip rendą.

NAUJAS 6 ir 6 kambarių mūri
nis namas, 1 fintas karštu vande
niu apšildomas, namas randasi 
4426 So.

numas
Campbell Avė.

GRAŽI 
maudynės

murinė bungalovv, extra 
ir visi parankamai, ga-

Town oi Lake
ražas dėl 1 karo, lotas 37 'yf 125, labai graži vieta, tik pust* bloko nuo 
karų linijos; įmokėti $1,500. 5607 
So. Natchez Avė,

TEIKIAM GREIT PASKOLAS
$1,000 ir daugiau, 2’-> nuošimčio 

be komiso.
Lincoln Ix>an Association 
1931 Milvvaukee Avenue

Netoli VVestern Avė.

MOKYKLOS^”
Specialus Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

MEDINIS cottage, 5 kambarių,' 
didelė ’ barnė, extra belzmentas, 2 
po 30 pėdų lotai, graži vieta; įmo
kėti tik $1,500. 5538 So. Kostner

2 AUGŠTŲ mūrinis namas Uright- 
j on Parke, su grasei ne ir bučerne, 2 
'kambariai užpakaly krautuvės, 3 ir 

skle- 
arba

yra 2 kambarių fl. ant antro augšto, 
3 kambariai gyveni- pas ir viškai, mainysiu j 2-4 

2-5 kambarius mūrinį namą.
PARDAVIMUI barbernė, 

balti krėslai, 
mui iš užpakalio, apleidžiu Chica- 

' gų. 730 VV'. 17 St.

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
grojiklį pianą, 
kį. $100, prie tu roleliai

Kreipk i lės:
6512 So. Halsted 

Ist b’loor.
Mr. Kaluvaitis

2 AUGŠTŲ mūrinis namas Bright-...'iii i • . i 4 autiol V lilUlliilM llčtina« dukiiv* 
vai totas .l|k al on Parke, 4-4 kambarių, moderniški roleliai ir bcnčius. ... .,.x, . on.,inr.

St.
fintai, skiepas ir viškai, lotas 30x125, 
kaina $10,300.

2 AUGŠTŲ 
kambarių,

OGDEN AUTO U’ltkČ.KING CO., 
3319 Ogden Avė. Kockvvell 4994 (

B rangi ei i mokame ui senus netin 
kainus karus.

EXTRA Bargeiias. Parsiduoda la- kambarių, 
bai geras, pelningas biznis — gi’o-jmas, 52nd 
šerne ir ice crcam, tabako ir eigą- 500. 
retu ir minkšlu gėrimų ir 4 rm- 
rtiai užpakaly d(*l pagyvenimo, 
nori gero biznio, lai nepraleisk 
tos progos. , .

10 VV.’ 2nd St.
ST. CHARLES, ILL.

"'ff-

500.

mūrinis namas, 5-5 
karštu vandeniu šildo

si. ir Justine, kaina $11,-

Jei 
ši-

T--9

NAUJAS kampinis bizniavus na
mas, gražus storas ir -fialas prie 

garažas,
ir 

Moro, dideli fintai, 3 karų 
randasi Brigbton Parke.

mūrinis 
aukštas 

lieizmentas, garažas dėl 2 mašinų, 
įmokėti tik $2,000, kitus ant leng
vų išmokėjimų. Namas randasi 
3225 S. .Lowe Avė.

NAMAS ant Bridgeporto, 
namas, 5 ir 5 kambarių,

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
TURIU parduoti savo $850 gro.jik- 

lį pianą už $110, yra 75 roleliai, 
benčius ir kabinet, turit turėti 
cash, kitus išmokėjimais.

JOS. KUBIGKI 
2332 W. Madison St. 

t floras

KAS TURIT BUČERNĘ 
ARBA GROSERNE?

Mes turime didelį pasirinkimą nau
jų namų ir bungalow, kuriuos mes 
galime išmainyti j lotus bile kur 
mieste. Jei jus turite lotą, mes jums 
galime duoti namą su biskiu įmokė- 
jimo pinigų.

URBAN & BAUMRUK
1653 W. 51st St.

NORTH Sidc. Muirnis namas, 5 
ir 5 kambarių, aukštas heizmen- 
tas ir visi parankamai, namas ran
dasi 2132 N. Le Vergu Avė.

JAKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7671

MARQUfcTTE MANOR

$30

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė 

ir paukščiu olselis.
317 E. 115 St.

Tr norėtumėt mainyti ant geriau
sio bizniavo loto, tinkamo bile kokiam 
bizniui, arti transportinio kampo, ant 

j 59th St. ir VVestern Avė., ten kainos 
auga kasmet, po $2,900 pelno. Prie- 

į žastis mainymo tokia: savininkas, 
kuris turi lotą, dabar liko be darbo 
ir neturi <lar biznio, mes jam pata
rėm mainyt ant biznio, tai jis sutin
ka. Kurie norit pasiliuosuot nuo biz-

, nio jums yra geriausia proga dabar 
PARDAVIMl I saldainiu ir gro- išmainyt. Tokie kostumeriai retai pa

sėlio krautuvė, 4601 S. Hermitage (įtaiko. I)cl informacijų matykit

PARSIDUODA mūrinis 2 aukštų 
namas, 5 ir 5 kambariai, įrengi
mas vėliausios mados, ką tik už
baigtas, jmokėti $4,000, likusius 
kaili rendą. Namas randasi 

Rocksvell St
SAVININKAS 

2812 W. 67 St. 
Tel. Republic 0545

GKOti
So.

Avė., reti r. arba

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, su namu ar be namo. Sena i 
įstaiga, 14 metų vieno savininko.

Kreipkitės: 
Naujienų Skyrius 

3210 So. Halsted St.
No. 42

telefonuokit.
J. NAMON & CO.
2418 W. Majgiuette Rd. 
arti Western Avenue

Prospect 8678

tuoj

FARMOS! FARMOS!
DIDŽIOJOJ lietuvių ūkininkų ko

lonijoj turiu 47 ukes ant pardavi
mo. štai keli bargenai: Ūkė 41) 
akrų, 2 arkliai, 5 karvės, 2tclyčios, 
bulius ir 50 vištų. Tai pirmas toks 
bargenas, kaina $2300, i 
$1500.

UKfi 80 akrų, didelis sodnas, upe-1 . m. L-Unolis teka, skersai kelio ežeras, neto-j&ub $1,200 cash, kitus po $60 
Ii lietuvių bažnyčios ir mokyklos,'į mėnesį.
2 arkliai, 4 karvės, 2 kiaulės ir pa-
<laUK£ 103nakrų,Jpuikųs dideli bu-'HOUGH, 4213 S. Halsted St.,

‘ Tel. Yards 0807

Mūrinis 2 flatij $9,900
NETOLI 35th St. ir Archer

įmokėti Avė., naujas 2 fiaty, bungaloxv 
|typo, namas darbininkui žmo-

(linkai, sodnas ir upelis teka, už-Į 
sėtu 38 akrų dobilais ir 13 akrų 
aifalfa, kaina $5.300, įmokėti $1500.
Rašyk tuojaus ,

J. A. ŽEMAITIS, 
R. 1, Box 17, 

FOUNTAIN, MICH.

į menesj.
3332 Hamilton Avenue

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas ahlaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St. - 

U ........    , /
VYRAI, BARBERYSTĖ 

APSIMOKA
Mes mokiname dienomis ir va

karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išmokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit

International Barber College, 
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, ILL.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXV
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių me

chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. ^JDnrbas kol 
jus mokinsitės, o kaip--<žbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

1507 West Madison St.

BARGENAS. Puiki mūrinė co- 
ttage, 5 kambariai ir vana, karštu 
vandeniu šildoma, cementuotas 
skiepas, 2 karų garažas, kaina 
$4900 greitam pirkėjui, išvažiuoju 
i Floridą, 8313 S. Leavitt St. Tel. 
Lafayette 0910.

SPĖKŲ 1,1 AT( IRIAI, nepraleiskit
progos, jeigu norit sudvigubinti sa- į---------------- -----------------------------
vo -pinigiis į porų mėnesių laiko; pardavimui 2 muro namai, 1 medžio 
pamatykit šitų 60 akrų žemę an 4453-4451-4449 So. Wood St. 14 pa- 
aukšto kalno su dideliu mišku, ant gyvenimų. Rendos j mėnesį $250.00. 
Archer Avė. streetkarių linijos ir £ajna $3B(ooi), arba dar pigiau. Duo- 
cementinio kelio, su geiais budm-į j lengvų išmokėjimų. Parduo- 
kais. Didžiai aukšta ir sveika vie-.' 
ta dėl gyvenimo, išdalinimo In
tams; proga pelnyti tris ir keturis 
kartus daugiau, negu pardavimo 

i prekė. Arba piknikams daržui ne
laimėk rasi gražesnės vietos. Kaina grei- 

.. . . , ’ tam pardavimui tik po $700 akras,Parsiduoda restaurantas geroj pufiV įmokėti, likusius ant ilgo mor- 
išdirbtll tflčio. Persitikrinimui pamatykit J. 

,. . Zacker, 4650 So. Wcstern Avė.

PARDAVIMUI Boarding Ilouse, 
gerojo vietoje, turiu parduoti iŠ 
priežasties ligos. Apleidžiu miestą. 
5445 Shields Avė. Yards 5786.\ I ’T( )M()BI 14 V selesmenų.

Puse pelno eis jums už kiek- „ADiAAvtMm i x * i i •. , . . , . | PARDAVIMUI bucernės rakandai,vieną jūsų pardavimą. Jus vu-,vjsj gerį daiktai kokie tik rei- 
rit nusipirkt sali viena Ricken- kalingi tam bizniui randasi. 3156 

VVallace St.Baker |>ar<xlymui karų.
5411 So. Ashland Avė. KAS pirmas, tas

siu sykiu arba po vieną namą.•Prie
žastis pardavimo — esu senas, ne
galiu prižiūrėti. 2 muro namai ir t 
medinis.

JOHN HOBOVSKI 
4451 So. Wood St.

2 floras

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

AUTOMOBILIŲ plovėjų, $35 į sa- 
! vaitę. Karpenterių, 75c į valandą. Au- 
į tomobilių mechanikų, $40 į savaitę. 

STOG DENG YSTft i Kabinę! dirbėjų, 75c į valandą, peč-
Jusų stogų prakiurimas užtaisomas kurių, 63c j valandą. Vyrų prie na-
ir garantrojnrnas už. $4. Automobi
lių trukų patarnavimas Chicagoj ir 
apieiinkčj. įstaiga 31 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndale 0114.

mų, $85 į mėnesį, valgis ir kamba
rys. Pasiuntinėjimui vyrų, 55c j va
landą. Vaikinų į dirbtuvę, $17 j sa
vaitę. Prie virtuvės, $20 į savaitę. 
Darbininkų, 50c į valandą. Mašinisr 
ių, 60-85c j valandą. Naktinių virė
jų, $25-$30 į savaitę. Prie bačkų, 75c 
į valandą. Pakuotojų, 65c j valandą. 
Taipgi turime dabar dar ir kitokių 
laibu.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4191 So. Halsted Street 
Kampas 42nd St., 2 fl.

biznio vietoj, daug 
kostumerių. Priežastis 
mo — nusipirkau kitą 
apleidžiu miestą.

J. A. LEPPA 
3206 So. Halsted

pardavė, 
bizni irbiznį

St.

RETAS BARGENAS

Parsiduoda restauracija geroj vie
toj, tarp didelių automobilių dirbtu
vių. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažos prapertės. Išvažiuoja ant 
ukes. \

2404 Indiana Avenue

| PARDAVIMUI pigiai 4 kambarių 
$2000 PIGIAU nupirksi! nekaip mūrinė cottage, su skiepu ir vana, 

tikrai yra verta, 6 kambarių rezi- taipgi plytnyčia užpakaly, atsišauki! 
dencija, furnasu šildoma, cęmenti- vakaraisjjo 
uis beizmentas, 2 mašinų garažas,* 
platus lotas 31 y 125 pėdų, Brigh-Į 
ton Parke. Kaina greitam pardavi
mui Ilk $4500, $2000 įmokėti, liku-Į 

. sius ant morgičiaus. Verta yru 
$6500. Pamatyk it greitai 

’ J. ZACKER,
4650 So. VVestcrn Avė. ’

s po 6 vai.
FRANK HOFFMANN 
2633 W. 85th Street 
Phone Lafayette 2788

PARSIDUODA du medini namai 
sykiu, už miesto — geroj, smagioj 
vietoj. Parduosiu pigiai.

3858 V/. 55th Plaee
MARQUETTE MANOR

PARSIDUODA 'biznio namas, 3 
lotai ir Storas, 3 karų garažas, ge-

PARSIDUODA arba išsimaino ne
toli Marųuette Parko du fintai, nau
jas mūrinis namas po penkis ruimus.

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

pų boilerių. Gera mokestis.
1451 So. Peoria St.

6 KAMBARIŲ rezidencija, pa ra n 
ki transporlacija, netoli mokyklos 
kaina 36500, cash $500.

KRAUTUVE: ir 6 kambarių fia
las, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, 
$1000. IIoward 
3124 W. 63rd St., Chicago, 111.

$9500, įplaukų $90, cash
’ E. \Valter Co.,

5 KAMBARIŲ mūrinis bun- 
galow, $750 pinigais, kitus iš
mokėjimais. Veikit greit - tik
ras pigumas. J. Torzynski, 5501 
S. Kedzie Avė. Republic 4060.

Mes sumažinsime bile kokį mėne
sinių mokėjinni kontr&ktn tokia kai
na kur jus busi! užganėdintas. Atsi- 
neškit su savim savo kontraktą. Ofi
sus atdaras vakarais.

BANKERS’ DISUOUNT CO.
10 S. La Šalie St., Suite 405 

Franklin 4431

REIKIA tuojau buferio.
PRINCING BROS.

1407 So. Jefferson St

PARDAVIMUI lunch ruiinis; roj vietoj priešais Klarųuetle Bar-1 Phmas floras karštu vandeniu apšil- 
’ a -V. • • • • ,lz\WinA n it* /UHAIM 1/0-

abslnai įplaukų j dieną $50. Jei 
kas pirks greit, parduosiu už 

$3(XX) cash arba mainysiu. At- 
sišankit 3138 'So. Halsted St. 

Boulevard 4035. »

ko. įnešti $10,000, arba mainysiu į 
nuižesui minia arini lotą. Kam rei- garadzius. 
kalingus geroj vietoj biznio timnu.s. įmitę >ro>
kreipkitės E. JU’BAS.

2812 VV. 67 St.
Tel. Republic 0515.

domus, antras pečium, ir dviejų ka- 
] mainus atsišaukite 

j. numą cottage.
3151 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINAIS

PARDAVIMUI 172 akerių pieni
ninkystės farma, 3 mylios nuo Green 
Bay, pilnai prirengta, yra virš 20 gal
vijų, mašinos ir stakas vertas $10,- 
000, treri budinkai. verti $15,000, kai
nu už viHką $15,O(M», cumIi $0,000. Mui- 
nysiu j įrengtus lotus su damokėji- 
mu

PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbą; gera vieta, tik 

I viena lietuviška barbernė 
mieste.

REIKIA shermen’ų j geležies at- pirmesnis, 
karpu jardą. Atsišaukite. 3000 So. 
Kedzie Avė.

REIKALINGAS barbcrys, darbas 
nu dalinis. 5216 S. Halsted St.

SAVININKAS turi pigiai parduo
ti naują 6 kambarių mūrinį bunga- 
loxv, karštų vandeniu šildomas, vis- 

lietuviška barbernė šitame kas moderniška, ekstra dideli kam- 
Turiu apleisti miestą; kas bariai,1 aržuolo trimingai, skiepas 

, tas geresnis. pleisteriotas, užpakaliniai’ porčiai su
W. S., 320 E. 14 Street i stiklais, 30 pėdų lotas. A. P., 5824 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. ’ So, AHrnny Avė.

Namas randasi ant Bridgeporto. 
Mūrinis, keturių pagyvenimų, du po 
penkis, du po keturis kambarius. Rau
dos $84.00 į menesį. Geras stovis ir 
gerui ištaisytas, 
grosernę arba 
skirtumo kad ir

Atsišaukite: 
3151 So.

cash arba morgičiu.
PETER BUKOWSKI
914 N. St. Louis Avė.

Kas turite bučernę, 
restaurantą, 
su namu.

nedaro

Halsted St.

6 KAMBARIŲ cottage, prie 102nd 
Place, netoli karų linijos, 2 karų ga
ražas, lotas 37V2 pėdų, tiktai šią sa
vaitę $6,000, lengvais išmokėjimais.

TURNOVER REAL ESTATE 
COMPANY

Pullman 9331 — 9332

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelno* 
istorijos, geografijos, pilietyst.es, 

dailrašyste.s, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos,

MOKSLO LIRAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.i—i ■■ ; - - - . 4-- - - - - _1r*

pilietyst.es

