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Kaune per tvaną 
žuvo 18 žmonių

13,000 sovietų valdininkų 
imama nagan

Kaltinami dėl apvogimo sovietų 
kooperatyvų sumoj penkių 
milionų rublių

_ f

MASKVA, kovo 16. Visos 
Rusijos kooperatyvų centro są
jungos direktorius vakar pra
nešė, kad praeitais metais so
vietų kooperatyvų organizaci- r> •— • T* jose buvę padarytar nemimas V okietijos 1 • sumoj penkių

Sąjungon atidėta
Sovietų kooperatyvuose susek 

ta milžiniškų vagysčių
18 žmoniy žuvo per 

potvynį Kaune
Vokietijos priėmimas T. 

Sąjungon atidėta

vagysčių 
milionų rublių. 

Ryšy su tomis vagystėmis bu
sią patraukta tieson daugiau 
kaip 13 tūkstančių koopeiaty- j
vų valdininkų ir tarnautojų. į

Didelių vagysčių, kaip pra
neša, buvę papildyta taipjau 
profesinių sąjungų organizaci
jose, ir dėl to keliolika valdinin
kų jau buvo nuteista ilgiems 
metams kalėti.

Kauno geležinkelio stotis ap
semta; daug gyventojų gel- 
bėdamies bėga iš miesto

Del Brazilijos, Ispanijos ir Len
kijos užsispyrimo taryba ne
pajėgė susitarti

Vokiečiai nusistatę prieš 
buvusį kaizerį

KOPENHAGA, Danija, kovo 
16. - Kauną, Lietuvos sostine, 
atlankė katastrofingas potvy
nis. Gautos čia šiandie tele
gramos praneša, kad, kiek iki 
šiol žinoma, potvyny žuvo aš
tuoniolika žmonių.

kovoŠveicarija, 
Są j u n gos ta ry bos 
mitai ė Vokietijos 
Sąjungą atidėti

GENEVA, 
16. • Tautų 
vadai šiandie 
priėmimą j
rugsėjo mėnesiui.

Brazilijai, Ispanijai ir Len
kijai užsispyrus reikalaujant, 
kad priėmus Vokietiją Tautų 
Sąjungon ir teikiant jai nuola-

kauno centralinė geležinkelio tinę vietą taryboj, butų ir joms 
ir duotos nuolatinės vietos, ir ne- 

gelbėdamies, galint piieiti prie jokio susita
rimo, -tarybos -vadai sutiko, 
kad Britų užsienių reikalų nii- 
nisteris Ghamberlainas rytoj 
pasiūlytų Sąjungos seimui, kad 
visas Vokietijos priėmimo į Są
jungą ir tarybos nuolatinių na
rių skaičiaus padidinimo klau 
simas butų atidėta nigsėjo mė 
nešini.

stotis vandens apsemta, 
daug gyventojų, 
apleidžia miestą.

Šešiolika japonų mote 
ry prigėrė .

TOKIO, Japonija, kovo 16. - 
Telegrama iš Nagasaki prane
ša, kad vakar netoli nuo Sase- 
bo, susidūrus motoriniam bu
tui su žvejų laivu, prigėrė še
šiolika moterų, motorinio boto 
pasažierių.

Fašisly byla dėl alsi. Ma 
tleolti nužudymo

kad

10 milionų piliečių balsavo ne
grąžinti tuilų ir nuosavybių 
buvusiems valdovams

[Pacific and Atlantic Photo]

Fašisly valdžia stengias 
prisigerini papai

Universitetų studentų ne 
ramumai Rumanijoj 1

UŽMUŠTAS NEŽINOMAS 
LIETUVIS

Sumažino 80 nuošimčių mokes
nius papiškiems titulams

Buchareste 17,000 studentų 
streikuoja, kelia riaušes 
puola mušti žydus.

ir

ROj^lA, Italija, kovo 16. — 
Fašistų valdžiai stengiantis pri
sigerinti papai, finansų minis
terija stipriai sumažino mokes
nį asmenims, kuriems papa su
teikia aukštus titulus.

Mat papa ir gi teikia bajory- 
bės titulus, tai yra nusipelniu
si us jam asmenis padaro gra
fais etc., bet kad toki asmens 
galėtų savo titulus vartoti, jię 1 kareiviai, kurių būriai 
pirma turėdavo sumokėti val-liuoja gatves.
džiai didelius mokesnius. , Studentai stato universiteto.

Dabar fašistų valdžia tuos senatui devynioliką reikalavi- 
mokesnius jiems sumažino 80 mų. Be kita jie reikalauja ge- 
nuoš. '■ Iresnio maisto, 1

BĮ CHA RĘSTAS, Rumunija, 
kovo 16. — Jau antra savaitė 
streikuoja Rumunijoj universi
tetų studentai. Septyniolika 
tūkstančių studentų Buchares- 
te ir kituose vyriausiuose kraš
to miestuose ruošia demonstra
cijas gatvėse, kelia riaušes 
puola žydus.

Nuo praeito trečiadienio kūnas 
laikomas laidotojo įstaigoj. 
Kas pasigenda saviškio, tuo
jau atsišaukite.

praeito trečiadienio, ko
ri. laidotojo Henry E.

įstaigoj, 3734-36 Ar-
prie S. Western

Baltas kaltinamas dėl 
užpuolimo dvieju 

negraičiŲ

Nuo 
vo 10 
Adams 
cher Avė 
Avė., yra laikomas jauno lietu-

ir vio kūnas. Nerasta jokių doku- 
Riaušes malšina mentų, iš kurių butų galima su- 

patro- žinoti jo vardas, pavardė ir 
gyvenimo vieta.i

I Praeitą trečiadienį, 6 vai. va
karo, šis žmogus važiavo iš 

leidimo"'iankyti žie™ų ’ pietus Western Katvė‘ 
kariu. Prie Archer išlipo ir, ei
nant jam pro galą gatvekario, 

.užbėgo ant jo iš priešingos pu- 
’sės kitas gatvėkarys, sumušė 

didelė didžiuma jam galą ir numušė kaklą. Jis

Vo- 
buvu- 
ir Vi
nicko

BERLINAS, kovo 16. 
kietijos žmonės parodė 
šiam kaizeriui Vilhelmui 
sai jo šeimynai, kad jie
daugiau nenori turėt bendra su 
buvusiais savo valdovais.

Dalykas ėjo apie tai, ar grą
žinti buvusiam kaizerini ir jo 
šeimynos nariams konfiskuo
tus jų turtus pilias, dvarus 
ir kitas -nuosavybes, ar ne.

Socialdemokratai, o tai|>jau 
ir komunistai, vedė stiprią agi
taciją prieš tokį turtų grąžini- 

Jif reikalavo. ką< klaus 
pavestas krašto 

visuotinu balsavimu 
Bet kad klausima 

balsavimui, 
bent ketu- 
pritarimą.
Vokietijoj 

ii už, ir

mą.
mas butų 
žmonėms 
išspręsti.
pavedus visuotinam 
reikėjo pirma gauti

“Tik karalius begalėtu 
Lenkiją išgelbėti“

Vienas žudeikų teisinas, 
Matteotti nebuvęs užmušta.- 
—jis patsai miręs

kovo 
Kentucky valstijoj yra 

įstatymas, kuriuo už užpuolimą 
ir išgėdinimą moteriškės bau
džiama mirtim. Įstatymas bu
vo taikomas negrams, kūne to- 

su bal-

LEX1NGTON, Ky 
16.

A. Bidi’ln, kuris Broekton, ki nusikaltimą padaro 
Mnss., tapo nuteistas pamokėti itoms moterims, ir tuo įstatymu 
$100 pabaudos už kurstymą nu-|einant iki šio1 buvo (,u ne^rai
versti valdžią.

Sovietai siūlo amerikie 
čiams carų palocius

Pinigingi amerikiečiai gali juos 
pirktis arba nuomotis 
nuo 25—50 metų

laikui

VARŠUVA, kovo 15. Del 
sunkios ekonominės padėties 
Lenkijoj ėmė stipriai augti len
kų monarchistų bruzdėjimas, 
fteimo atstovas (’ziakoAVslci, 
naujas lenku monarchistų va, 
das. pareiškė, kad vien tik ka- 
ralius dabar l>esugabetų išgel
bėti Lenkiją.

CHIETI, Italija, kovo 16. —■ 
šiame tolimame užkampio mie 
stely Italijoj šiandie prasidėje 
byla penkių fašistų, kaltinami 
kaipo žudeikų, kurie 1924 meti 
birželio 10 dieną pasaloms su 
gavo ir, išgabenę 
laukuose nužudė 
atstovi), socialistą 

Matteotti.
Visas miestelis 

policijos kordonu,
negali nė įeiti į miestelį, nė iš 
jo pasišalinti neparodęs tam 
tikrų popierių. Keleiviai, iu 
vykstą traukiniais, turi taipjau 
parodyti savo pasportus.

Kaltinamuosius žudeikas gi
na patsai fašistų partijos sek
retorius Farinacci, kurį, kai jis 
vakar atvyko į Chieti,
pasitiko su didelėmis ovacijo
mis.

Vienas kaltinamųjų, 
go Dūmini, šiandie kvočiamas
aiškino, kad Matteotti nebuvęs 
nužudytas, jis 
mirčia miręs. Kai 
mobiliu gabenę iš 
dešimt kilometrų 
Matteotti staiga
per penkias minutes miręs. Ta
da jis savo automobiliu vežęs 
kūną dar 250 kilometrų ir 
galiau palaidojęs miške. z

iš Romos 
parlamente 

Giacomc

apsiausta^
ir niekas

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

jums.Naujienos pagelbės
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

fašistai

Ameri-

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

patsai savo 
jie jį auto- 

Romos, apie 
nuo miesto 
susirgęs ir

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

Parduokit kas jums nereika
lingus per paskelbimus Naujie
nose.

pa-

Iresnio maisto,
kabaretus, aprėžti žydų stu
dentų skaičių, pašalinti vieną 
profesorių žydą, etc.

Sako, kad <-- -—------JI iiuuiudc narvirt.

studentų nenorį streikuoti, bet‘tuoj mirė. Kūną paėmė grabo- 
daią tai priversti savo karšta- Irius Mr. Adams, kurio įstaiga 
galvių kolegų gi urnoj imais. buvo ten pat. Užmuštasis at- 

----- |rodo apie 35 metų
Švariais darbiniaisRaktas kiniečiu raštui 

skaityti
FRANCISCO, Gal.,

Vietos muitinės
ko- 

ir 
ver-

vo 16.
i m i graci j os departamc n to 
tėjus, J. Endieott Gardner, su
taisė “raktą”, kuiio pagalba ir 
ne kiniečiai gali išskaityti ir 
suprasti kiniečių rašto ženklus. 
Tas “raktas” yra 150 lakštų 
knyga. Jam sutaisyti Gardner

amžiaus, 
rūbais. 

O verkautas rusvas, kelinės mel
svos su - juodais brūkšniais; 
rausvas (punde) svetelis gel
tonais ruožais; kanvaso Liuslo- 
tas skrandos pamušalu; juodos 
pančiakos ir juodi batai; vilno
niai širmi viršutiniai marški- 

Kiše- 
atda.ru 

pini- 
pėdų 
barz-

.•pakarti.
Dabar betgi įvyko atsitiki

mas, kuris turės palodyti, ar 
tas įstatymas bus taikomas ii 
baltiems už panašius nusikalti
mus.

Vienas baltas turtingos šei- dirbęs keturiasdešimt metų, 
mos berniokas, 33 metų Char-’ 
les Merchant, tapo dabar ati- j 
(Klotas į teismo rankas. Kalti
nimas toks: Merchant pasiga
vęs dvi mergaites negres, Evą 
Jonės, 12 metų, 
Sarą, 
vaila išgėdinęs. Baltas 
kaltelis buvo suimtas.

Dabar negrai reikalauja, kad 
mirties bausmės įstatymas, tai
komas negrams, už tolygų nusi
kaltimą butų taikomas ir bal
tajam.

širmi viršutiniai 
niai, ir marga kepurė, 
niuose rasta: auksinis,

• viršų laikrodėlis ir $8.60 
gaiš. Kūnas yra apie 5 
11 uolių aukščio; ūsai ir 
da skusti.

v , Kadangi niekas iki šiol neat-
Išžudė visą savo šeirtą įsišaukė, tai Brighton Park po- 
ir pats pasidarė /raiti licijos kapitonas jau norėjo iš- 

-----------  siųsti kūną miesto koroneriui 
GHLIH’AhUA MIESTAS, Mek- laidoti, nes jau išbalsamuotas 
sika, kovo 16. Liepęs savo ir prirengtas.
žmonai ir šešiems sunums kal
bėti poterius ir melstis už savo 
sielas, Elfren Ixiwerse kirviu.1 
sutriuškino visiems galvas, su-1 
nums dar galvas nukapojo, iri 
paskui pats sau galą pasidarė, I 
nusišaudamas.

ir jos seserį
17 metų, ir abidvi prie- 

nusi-

LENINGRADAS, kovo 16. — 
Pinigingi amerikiečiai, kurie 
svajojo įsigyti sau karališkus 
palocius, turi dabar geros pro
gos savo svajonėms įvykinti.

Lmingrade yra keletas tuš
čių, nevartojamų puikiausių pa
lečių, kurie pirmiau priklausė 
Rusijos carui arba jo šeimos 
nariams. Sovietų valdžia da
bar mielai norėtų juos parduo
ti, arba išnuomoti, amerikie
čiams ar bet kuriems kitiems 
svetimšaliams. Nuomoti gali 
laikui nuo 25 iki 50 metų, vie-

Prasidėjo visoj 
stipri agitacija prieš 
pagaliau dabar padaryta balsa
vimas. Rezultatas buvo toks, 
kad prieš turtų kaizeriui grą
žinimą balsavo ne tik 
milionai piliečių, bet 
milionų. Viename tik 
mieste balsavo 
kaip du milionai.
paiodo, kad Vokietijos žmonės ba nuomotojas 
priešingi tam, kad ex-kaizeriui atremontuotų 
ir ex-princams butų atiduoti džiai nustatytus taksus, 
milžiniški turtai ir buvusios jų ! ----- ------
'.ubsavybės. j - •

Be abejo Vokietijos reichsta-, yt <IS SHCICRC, Žniomi 
da 

šitokiu 
tymu.
priims įstatymą už konfiskuo-1 
tus turtus ex-kaizeriui duoti 
šiokį tokį atlyginimą.

Neužilgo tas klausimas bus 
pavestas galutinam referendu
mui. Kad visos ex-kaizerio ir 
jo šeimos pretenzijos savo dva
rams ir nuosavybėms atgauti 
jutų atmestos, reikės gauti ne
mažiau kaip 20 milionų balsų.

keturi 
dešimt 
Beri i no 

prieš daugiau

Kataliku mokyklos 
Meksikoj vėl ati

daryta

l'atai aiškiai na tik sąlyga, kad pirkėjas ar- 
m----- ’ --------tinkamai juos

ir mokėtų val-

krašto žmonių nusista- 

Gali būt betgi, kad jis

Du Danijos aviatoriai 
skrenda į Japoniją

KOPENHAGA, Danija, kovo 
16. —- Du danų aviatoriai, Įeit. 
Botved ir Herschend, šiandie 
išskrido atskirais aeroplanais į į 
Japoniją. Jie skris per Vokieti
ją, Lenkiją, Rusiją, Bulgariją, 
Turkiją, Persiją, Indiją, Siamą, 
Indo-Kinus ir Kiniją.

PIRKLYS NUSIŽUDĖ
DECATUIR, III., kovo 16. — 

Farries Parke vakar nusišovėBAI/riMORE, Md., kovo
Vienuos namuos vakar rado,Clyde Trisch, turtingas pirk- 

čia gazu nutroškusųis keturis lys, didelės austinių prekių san- 
asmenis, Johno Otrembos šei- krovos savininkas, 
mos narius. j nežinoma.

Priežastis Į

ir

DILS MOINES, la., kovo 16.
Netoli nuo Carlisle gyvenan

čio farmerio, Donaldo Trichel- 
lio, žmona, norėdama greičiau 
įkurti ugnį, pylė krosnių kero
siu^. Kerosinas ekspliodavo, 
ta pasekme, kad farmerys Tri- 
chell žuvo ugny, o jo žmona ir 
trejetas vaikų taip skaudžiai 
apdegė, kad vargiai begu išliks 
gyvi.

Ghicagai ir apiclinkei oficiė- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūrą vidutiniš
kai siekė 29° F.

Šiandie saule teka 6:00,

CHIHUAHUA MIESTAS, Mer 
ksika, kovo 15. — Visos kata- » *
likų mokyklos šiame mieste ta
po vėl atidarytos, jų laikyto
jams sutikus įvesti jose valsty
binių mokyklų mokslo progra
mą, kaip to kad reikalavo val
džia.

PALAIDOS MIESTE VIŠTOS
EINA KUNIGAMS

“Naujienų” repoiteriui pra
šant ir žadant paskelbti dien- 

įrašty, kapitonas sutiko palai
kyti dar dieną. Kas lietuvių pa- 

|Sigenda negrįžusio nuo praeito 
trečiadienio savo namiškio, 
greitai kreipkitės adresu: Hen
ry E. Adams, 3734-36 Archer 
Avė.; Phone: Lafayette 0067.

Velionis yra tikrai lietuvis, 
nes p. Kaulas, savininkas 
Brighton Park restorano, Ar-< 

........... „„ (cher ir 39 PI., tvirtina, kad tas
ne pusę savo ilga amžiaus pati žmogus dažnai pas jį ateida- 
buvo vergė, ligi pilietiniu ka
ru veYgija buvo panaikinta. Ji 
nuolatos rūkydavo pypkę.

MIRĖ 118 METŲ NEGRĖ

PFITSBURG, Kan., kovo 16. 
—Vakar čia mirė viena negrė, 
118 metų amžiaus. Ji gerai at
siminė vergijos laikus, nes ko

vęs valgyti. Jis matyt netoli 
apie šią vietą gyvenęs.

t —Reporteris.

VELYKOS JAU ARTINASI

TELEGRAFUOKI! PINIGUS GIMINĖMS
WHARTON, Tex.» kovo 16. 

Miesto taryba priėmė įstatymą,; 
kad visos vištos miesto ribose ( 
turi būt laikomos uždarytos 
vištininkuose. Įstatyme pada- i 
ryta tokia pastaba: “Visos viš-1 
tos, kurios bus rastos palaidos.' 
turi būt atiduodamos Whartono 
kunigams.”

Keleivio” Redaktoriaus

S. MICHELSONO
PRAKALBOS

RYTOJ
Liuosybės Svetainėje, 

1822 W. Wabansia Avė.
NORTH SIDE

Visi bukite šiose prakalbo
je, nes tai vienatinė proga 
išgirsti d. Michelsoną.

Įžanga dykai.
Pradžia 8 valandą vakaro.

Naujienos pasiekė didžiausio ir neuž
ginamo greitumo siuntime pinigų Lietu
von. 4-5 dienos Jūsų pinigai yra paskirtoj 
vietoj. Ir tasai greitumas Jums kainuoja 
tiktai 50 centų brangiau negu siunčiant pa
prastu budu, nežiūrint sumos ir adreso il
gumo.

Pinigai pasiųsti iki Kovo 27 bus išmo
kėti prieš Velykas, išskiriant pačius blo
giausius Lietuvos užkampius, kur greitas 

. susisiekimas yra negalimas.
' I • o

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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

atda.ru


RODYKLE No. 23

šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikdje 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 Lietuvei šeimininkei

Tas

NAUJIENOS, Chicago, III.
I ,

Kas Dedasi Lietuvoj
Iš šakių Apskrities.

2
2
6
1

Virimo Receptas
Keptos bulves yra labai sveika ir 

labai pigios prirengti. Kepant bul
ves sučedyji visas jose esančias mi
neralines druskas. Daugybė gydyto
jų pareiškė jog kepta žievė bulves 
yra geriausia ir sveikiausia dalis. Nu
valymui bulviij visiškai reikia nau
doti kietą šepetį. Keptos bulves yra 
geras maitinimui sergančių. Bulvės 
galima sutaisyt daugeliu būdų. Se
kantis receptas yra puikus ir turėtų 
būti gaminamas sekančiam valgiui.

PRIKIMŠTOS BULVES 
šaukštai tarpytų taukų 
šaukštai tai kuolo sūrio 
didelės bulvės 
kiaušinio trynys

Druskos P pipirų pagal skonio.
Numazgok gerai gražias bulves 

aptrink viršų taukais. Kepk iki su
minkštės, nupiauk vieną galą, ir šauk
štuku išimk iš vidaus bulves. Su
trink išimtas dalis, dadek uždaro, sū
rį ir druską su pipirais bei kiaušinio 
trynį. Viską sumaišyk. Supilk at
gal j vidų ir kepk penkiolika minutų. 
Duok karštas.

Virtuves Reikaluose
Geriausias būdas nuskutimui žu

vies laikant ją po bėgančiu vandeniu 
ir tada pradėt ją valgyt, pradedant 
su uodega ir einant link galvos, lai 
vanduo nuolat nuplauna žvynus. Tas 
sulaikys žvynus nuo išsitaškymo po 
visą virtuvę.

^Geriausia pradedant naudot naują 
šluotą pamirkinus karštame vandeny
je. Tas sukietins šiaudus.

Kuomet pritrūksta svarbiausių mė
sos valgių, duok tuo pat laiku eilę 
šaltų mėsų.

Ištyrimui ar pečius gana karštas 
dėl kepimo laipsniuotų pyragų, įdėk 
šmotą baito popierio i pe-’ių ir jeigu 
ji pageltonuos i penkias minutas tai 
temperetura yra gera. —

Nuvalymui degtukų bryžių nuo sie
nos virtuvėje, trink švelniai su drus
ka ar kreidos košele.

Naminiai Pasigelhėjimai
Kada grindų patiesalą pilnai nu- 

šluoji, ištrink jį vandens ir ammoni-

ir

jos tirpinyj padažytu skaruliu, 
nuskaidrins patiesalą.

Nuvalymui plieninių karolių 
juos su biskeliu smulkios žvyrines 
popieros padažytos ammonijoj ir pas
kui nušveisk juos su šilkiniu skaru
liu padažytu kreidos baltyme.

Nuvalymui odinių pirštinių, indėk 
jas į indą su gasolinu ir lai mirksta, 
nuolat indą pakrutant. Kada maty
sis jog’švarios, perplauk inde tyro 
gasolino.

Jeigu mezgimo virbalas susilenkia 
galit ištiesti jį pilant ant jo labai 
karšto vandenio ir lenkiant po bisiq 
i jo tiesų stovį, 
j šaltą vandenį 
tins.

' Grožės

trink

Fo to j merk virbalą 
ir as plieną sukie-

Patarimai
Daugelis žmonių tiki kad jie 

mi menki gali valgyti bile valgius. 
Labai negera yra apmažint valgius be 
pasitarimo gydytojo. Pasilaikymui 
nuo suriebėjimo reikia tik noro — ne
naudoti tokių maistų, kurie priduoda 
perviršinės vogos. Tyra arbata, ty
ra kava, nesaldintas lemonadas, lie
sos mėsos, žalios daržovės, visokie 
vaisiai išskyrus bananas galima val
gyti liuosai. Tokie maistai kaip svie
stas, kručkai, bulvės, riebi mėsa ir 
žuvis reikia vengti. Reikia mankš- 
tytis nors sykį į dieną. Reikia pasi
vaikščioti gerokai arba mankštintis 
tūlą laiką namie.

Ypatiška Sveikata
Drapanos neprivalo būti landžios, 

bet dalinai pereinamos orui ir leng
vai suaustos kad oras pasiektų kūną. 
Laike žiemos, dauguma mes gyvenam 
prišildytuose namuose ir todėl turim 
dėvėt lengvus drabužius namie. Ei
nant j orą, reikia dėvėti storesnes 
Irąpanas. Labai .negera dėvėti lan
džiai užmaunamą skrybėlę, nes tas 
nedidžia kraujui vaikščįpti ir nuo to 
slenka plaukai. Bloga taipgi turėti 
ankštus- čeverykus ar augštais kal
niais. Tinkama.-, užlaikymas drapanų 
ir švarumas taipgi svarbu. Garinu
sia apžiūrėti savo drapanas kada jas 
nusivelki. _____________
Sekančius Produktus:
ted pieną kuomet pirksite groserj.

Kellogg’s Bran yra kelias j svei
katą. Virk it jas su skanėsiais. Gy
dytojai rekomenduoja Kellogg’s, nes 
jos yra 100% veikiančios.

buda-

NAUMIESTIS. -■ šių metų 
sausio 1 d. Naumiesčio m. Rub
lelių vai. s.-d. organizacija Nau
miesčio kino-teatro salėje su
ruošė viešą vakarą. Organizaci-. 
jos a’rtistų-mėgėjų grupė suvai
dino šveicero 1-no veiksmo ko
mediją “Teodolinda” .ir 1-no 
veiksnio “klapatų” “Važiuo
jam!” Vaidinimai nusisekė ge
rai ir publiką patenkino. Nors 
prieš tai jau buvo keletas va
karų, bet į socialdemokratų va- 
varą prisirinko publikos, kad 
net sienos braškėjo. Vakaras 
davė pelno per 1(M) litų.

¥ ¥ ¥
Naumiestis. Sausio 10 17 d. 

ugniagesių salėje įvyko L.S.D- 
V. Naumiesčio-Bublclių vai. 
organizacijos narių metinis su 
sirinkimas. Susirinkimui pir
mininkavo drg. Kasparas, sek
retorium drg. Sukaitis. Prane
šimą apie organizacijos stovį, 
Valdybos darbuotę ir kasos 
stovį padarė drg. Gylikis.

Susirinkimas, išklausęs pra
nešimą, priėmė jį be dįdelių 
pasiaiškinimų, tik kaipo pasta
bą išnešė sekančio turinio re
zoliuciją: “Išklausęs metinis 
narių susirinkimas valdybos! 
pranešimo, pasitenkina juo,! 
tik pastebi, kad valdyba per-Į 
mažai kreipė domės į organiz.l 
narių sąmonėjimą bei padary-l 
mą jų tikrais partijos nariais I 
ir kovotojais už darbininkui 
klasės reikalus”. I

Priėmus veik vienbalsiai re-| 
zoliuciją, 
dvba. V .

Pasitarus dėl skaičiaus ir 
nustačius kandidatus, kilo gin
čai dėl budo rinkimų. Vieni no
rėjo, kad valdyba butų renka
ma slaptu balsavimu, kiti pu-

kad valdžia meto milionus litų 
statybai, namų užsieny pirki
mui, automobiliams, kunigų al
goms, o tiktai skatikus skiria 
bedarbiams ir naujakuriams.

Mitingui užsibaigus, visi iš
siskirstė, pasipiktinę krikščio
nių darbais ir pasiryžimu at- 
keršinti per Busiančius rinki
mus į seimų. Besiskirstant už
sisakė keletas “Socialdemokra
tą” ir įstojo kandidatais į vie
tos organizacijų. 

¥ * ¥
Naumiestis, šių metų vasario 

2 d., L S.-D. P. Apskrities Ko-Į 
niiteto pirmininko rupesniu ta
po sušauktas Kino teatro sa
lėje viešas susirinkimas. Susi-4 
rinkimų atidaręs, pirmininkas 
paaiškino, delko susirinkimas 
yra sušauktas ir pasakė tuo 
rčijcalu gražių kalbą. Iš kalbos 
ir pranešimo paaiškėjo, kad no
rima 
lldet. 
nimo 
rius.

čia Naumiestyje įsteigti 
Socialdemokratinio Jau-

Sąjungos “Žiežirbos” sky-

Susirinkusieji, išklausę sta
tutą ir paaiškinimą sąjungos 
uždavinių, nutarė įsteigti Nau
miestyje skyrių ir jo galuti
nam įsteigimui išrinko laikiną 
valdybą iš šių drg,: M. Kuncai- 
tytės, A. Maksvitaitės ir J. Ka
sparo.

Nors vietos “Spindulio“ auk
lėtiniai ir “Kaimo žodžio'’ skai-

Trečiadienis, Kovo 17, 1926

Kur Tik Receptas Reikalauja 
Pieno Vartok 

Borden’s Evaporated Pieną
Mokslas mums sako, kad geriausias pasaulyje mais
tas, tai yra grynas pienas, žymiausi gryno maisto 
ekspertai pasakys jums, jog Borden’s Evaporated 
pienas yra žinomas kaipo geriausias pienas iš visų 
kitų pienų pasaulyje. Ir delko? Dėlto, kad tai yra 
Borden’s.

Tikrenybėj Borden’s Evaporated pienas nėra toks 
pat kaip šviežias pienas, tačiaus nieko1 negalima pri
lyginti prie švieėio pieno. Bet Borden’s stovi ar
čiausias teikime maisto vertybės pilno, tyro šviežio 
pieno negu koks kitas produktas. Jis yra švąriau- 
sias ir tyriausias iš šviežio ūkio pieno, su ištrauktu 
vandeniu ir palikta Smetona jame.

Borden’s Evaporated Pienas pagelbės jums pasida
ryti skaniausius naminius valgius, kaip tai zupes — 
sosus — pudingus — pyragus — piragajčius — prie- 
skonius — saldainius, etc. Jis užsilaiko bile klimate 
ir todėl galima jo turėti daugiau namuose. Daryk 
savo sekantį receptą su Borden’s.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jas 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.

DYKAI
100,000 moterų nuolat** pri- 
niunčia mum* nauju* receptu* 
nu Borden’s Evaporated Pienu. 
Jolru jus norit
pasidaryt tuo* įvairu* 
tu* su 
poną 
teptą 
siųskit

žinoti kaip 
reccp- 

Borden’s, iiplidykit ku« 
paiyaiMnmo* kokių re- 
jums reikia, ir pri- 
mutn*.

Mes Rekomenduojame
Kuomet perkate pieną, pirkite Bor

den’s Evaporated pieną, bet ne kitą. 
Del valgiu jis duoda geras pasekmes. 
Jis taip yra reikalingas kaip druska ir 
cukrus. Atminkite Borden’s Evapora-

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

CHICAGO, ILL.

Paslaptis?
Jei jums yra paslaptis sužinoti kaip greitai praša
linti Kosulį ir Slogas, išrišk uždavinį su Severa’s 
žinomomis Gyduolėmis. Jos yra saugios su tikra 
pagelba. Suteikia greitą palengvinimą.

NUO SLOGŲ VARTOKIT
Severa’s Cold ir Grip Tabletus 30c.

NUO KOSULIO VARTOKIT
Severa’s Cough Balsam 25c ir 5(>c

NUO SKAUDAMOS GERKLĖS
Vartokit Severa’s Antiseptol 35c ir 50c

Parduodamos Visur Vaistynėse
Cedar Rapids, lowa

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Keilzie 8902

w

TV

DR.J. F. KONOPA CHIRURGAS IR

Xn\ V Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 
I įr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.

Ofisas: 1520 W. ’Division St., kampas Mihvaukee Avė. ir Dickscn St.
Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. NedėlioJ 10-12

TEL. ARMITAGE 6145

visu savo -štabu, kėlė dideliau- 
sj triukšmą ir visaip šmeižė 
socialdemokratus ir žiežirbinin- 
kus, bet labiau susipratusi dar
bo jaunuomenė nepaklausė tų 

renkama naują val-ljn šna ižtų ir įsirašė’ 10 narių.
I f) ateityje, galima tikėtis, kad 
Į ir daugiau įsirašys. /

(ial ne visiems, o ypač drau
gams amerikiečiams, yra žino
ma, kas tas per “Spidnulys” ir 
tas “Kaimo žodis’’, tai aš čia 
pasistengsiu truputį plačiau 
tpie tai pąi’aąytipr paaiškinti-

“Spindulys
kios draugiJė^M .^uri -yra iš
galvota ir įkurtą Lietuvos rau- 
lonųjų jaunimui organizuoti ir 
‘šviesti”. ■■ Minima “draugija” 
a'vo skyrius Lietuvoje turi 
tose vietose, o daugiausia, 
Suvalkijoj.

Tos draugijos vyriausias 
kslas tai socialdemokratus 
aip šmeižti, ardyti jų susirin- 
:imits, skleisti darbininkų tar- 
*e melagingas žiYifas apie So
da ld-c mok ratų partijos ir “Žie- 
drbos” vadus ir tuom patar
ianti Maskvos ir, be abejo, Lie- 
uvos viešpačiams.

“Kaimo žodis” yra labai praš
os vertės laikraštpalaikis. Jis 
ipausdi namas ir išleidžiamas

bą ir kvietė’ narius užsisakyti I ^‘dpėdoj. O keno lėšomis ir 
partijos organą “Socialdemo-j ias leidžia, tai nežinia. Žmonės 
krata” ir kitus'socialistinio tu J ka,ba visail>- Yieni sako> kad 
rinio laikraščiusr I Maskva pagalbą teikia, o kiti

Susirinkimas užsibaigė ir iš-1 ,,ako> kad kademai su tedera- 
siskirstė su pakilusiu tipu ir I ‘jj*1 leidžia; bet vistik kalbos, 
kietu pasiryžimu kovoti piie^l lik viena tai aišku, kad spin- 
krikšČioniškųja reakciją. I ddiieiai labai mėgsta jį skai- 

I tyti ir kiliems piršti. Ir kurgi
* * I neskaitys tokį “gerą” laikraš-

• Sintautai, čia šių metų sau-1 kuriame rarujama vis nau- 
sio mėn. pradžioj įsikūrė ‘Kul-ljy jr naujų pamokinimų, kaip 
turus” būrelis. Narių įstojo I socialdemokratų organizacijas 
apie 20. Būrelio priekyje id“!išardyti ir demoralizuoti darbi- 
sistojo žymiausieji Sintautų! ninktts!
jaunuoliai, iš kurių galima ti-| Baigdamas turiu pažymėti, 
kėtis, kad jie sugebės apšvietosl kad jiems tas bjaurus darbas 

/ da, |ne taip jau puikiai vyksta, bet 
------ ! I vistik vieną kitą darbininkų 

juos išlatitraukia ir sulaiko nuo c 
mulki-l^os prie socialdemokratų, 

įtiek. K—apsas.
Naumiestis, • 2O-11-20 m.

bandė įtikinti, kati slaptas bū
das rinkimo \ra tiksliausias ii 
nurodė, kad randasi '"liorinčii 
šlapio balsavimo, tai ir turi 
būti slaptas. Bet mažiau su- 
sipratusie.ji nariai, norėdami 
pravesti j valdybą sau palankes
nius asmenis, ant jokiu įrody
mų nesutiko ir susirinkimas iš
iro.

Sausio 17 dienų vėla tapo su 
šauktas susirinkimas ir, šiek 
tiek pasiginčijus, susitaikyta su 
labiau susipratusių narių nuo 
inone ir išrinkta vaidyba-iš šii, 
draugų: V. Vitinausko, J. Gy 
likio, A. Lažaniuko, P- Domei
kos ir Just. Gylikio.

Po to buvo dar kalbėta švie 
tintos reikalu. Drg. Kasparas 
pasakė tuo reikalu gražią kai

yra vardas to

ke
tai

ti- 
vi-

Tvirtas Įsitikinimas i

pįjPffflJ-šiA
Mrs. Albert Huet, 100 Proapect St., So. 

Manchestar. Conn., iutikinuai, kad iigalba-

penu. A4 v»a turėjau Ruleti lovoj. Varto- 
P«-ru-na ir Man-a-lin ir ėiamdien jau 

ačni Dievui* turiu gerą skilvi ir perą ape- 
titą. Mano yra tvirta* įsitikinimą* i 
Pe-ru-na, kaipo gyvastie** iigelbetojas. Ai 
kasdien patariu *avo clraUąam* vartoti 
Pe-ruena ir daugeliui jo* pagelbėjo”.

Pe-ru-na yra paremta liudymai* dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimti* metu gero pasisekimo.
Parduodamos visur- x Table ta i arba skystimas.

'* /

darbą vesti ir prikalbins < 
daugiau jaunimo į “Kultūros 
būrelį, atitraukdami 
įvairių krikščioniškųjų 
nimo draugijų.

¥ ¥ ¥ 
t

Griškabūdis. Vasario mėn. 1 
Griška- 

seimo 
narys Plečkaitis, ir kalbėjosi su 
nekuriais vietos socialdemokra
tų organizacijos nariais ir 
šiaip su užjaučiančiais socialde
mokratams žmonėms. Iš viso 
ko galima spręsti, kad apsnū
dusi vietos organizacija atbus 
ir vėla pradės darbuotis.

¥ ¥ *
šakiai. Vasario men 2 d. į- 

vyko socialdemokratų skaitlin
gas mitingas* Kalbėjo drg. 
Plečkaitis apie seimo darbuotę 
ii einamuoju momentu. Susirin

kusieji tiesiok nustebo išgirdę, ]

1$ SENŲ AUTOMOBILI
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

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

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Adreaaa

rūdingai 
Šonai 
Sriubos

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Vardas .......

........................... ,............ Lithuanūui
No. 6

BORDEN COMPANYTHE 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

KUPONAS
Mėsa 
Koielėa 
Pajai

Borden’a daroma* 
dviejų dydžių — 
nugžtn* (16 unciją) 
ir maža* (6 un- 
c.’jų).

WNSWEeTENEO

VAPORATED
MILK

UM*W(*r*NCO 
EVAPORATED 

MILK

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU —

Vardas

Adresas

^l'eStaS State
IŠpildyk ir siųsk Naujienoms

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas

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

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

NO iH)
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KIMBALL
Grojikliai Pianai

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

Musu krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Del Krupo
Ką Jus Darysite

Štai yra lydytojų receptą* var
tojamas m I o rulone namų per 
35 inetua, kuria preėalina kru
py be vėmimo j 15 mlnpčių. 
Taipgi greičiausia žinoma pi- 
gelba nuo Kosulio. Slogų arba 
Smaugiančio Kosulio. Jei tu
rite kud.kių savo namuose, 
jų* neprivalote būti be butelio

iių labui gerų ir iaiaažtdytų gyduolių, reko
menduotų geriausių dtud’kių speciaLatų. Rei
kalaukite aavo aptiekoje dabar. Dr. Drake’a
Glesaco, 58c. buteli*.

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

'Pagydo PENE- 
SAIDES, “Gal- 
•Stones” (akme
nis tulžyje).
1) -Be operacijos,

lyginai bd pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

2) -Be skausmo.
3) -Be išgąščio.
I)-Be jokio pa

vojaus ligonio 
sveikatai.

GYDO pasekmingai širdies, vidu
riu, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilp- 
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja NAPRAPATIJOS mokslo 
bu<ia.
Profesijonalj patarnavimą teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, Iii.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare

ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo budus taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN ’ 

TABLETS
A t yoar draggut, 25c 

The Knight Laboratories. ChiMgo

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

New Jersey
New Jersey, 8221 ketvirtai

nių mylių didumo, randasi tar
pe New Yorko ir Pennsylva- 
nijos. Tarpe dviejų didžiulių 
miestų ’New Yorko ir Phila
delphijos. Lengva suprasti ko
dėl žmonės New Jersey vadina 
“commuters” valstybe, nes dau
gybė jos gyventojų dirba Ne\v 
Yorke, bet gyvena New Jersey. 
“Commuters” yra žmonės, ku
rie apskritai užmoka už kasdie
nines gelžkelio keliones kas mė
nesį.

New .'t valstybe: vanta 
paeina uuo salos Jersey, kuri 
randasi tarpe Anglijos ir Pran
ei jos, ir iš kur į pasaulį siun
čiama garsus “Jersey” galvijai.

šita valstybė beveik visa 
vandeniu apsupta. į rytus yra 
Atlantiko Okeanas, čia randasi 
garsių vasarinių pasilinksmini
mo vietų kaip Atlantic City, 
Ocean Grove ir tt. I pietrytus 
Delaware įlanka ir į vakarus 
l)elaware upė rubežius tarpe 
Delavvare, Pennsylvanijos ir
New Jersey.

žmonės mėgsta 
Ne\v Jersey “uodų 
nes yra labai daug 
per praeitus kelius 
žymiai išnaikinti.

1920 metais New

pavadinti 
valstybe”, 
uodų. Bet 
metus jie

Jersey val
stybė turėjo 3,155,000 gyvento
jų. Sostapilė yra Trentonas 
ant l)ela.ware upės, apie trysdiv- 
šimt mylių nuo Philadelphijos. 
Sulig 1920 metų cenzo turi 
119,269 gyventojų. Nevvarkas, 
apie astuonios mylios nuo New 
Yorko, yra metropolius ir gy
ventojų turi 414,524. Kiti gerai 
žinomi miestai yra Jersey City, 
►’atersonas, Elizabethas ir Cam 
denas.

Apie 23 nuošimtis, arba 748,“- 
628, valstybės gyventojų yra 
^svetimtaučiai. Tarpe svetim
taučių Newarke yra italų, rusų, 
vokiečių, lenkų ir lietuvių. Yra 
daugelis italų Jersey City, 
Camden, Paterson ir Trentone; 
»-usų Bayonne, Paterson ir 
Jei-sey City, lietuvių Elizabethe, 
Nevvarke, Harrisone. ,

New Jersey yra darželių vals
tybė. žemės įvairumas ir tem
peratūros žymios permainos 
jai davė ypatingą vietą žem
dirbystėje. Centralės * dalies 
ūkiai pristato reikalingas dar
žoves New Yorkui ir Philadel- 
phijai. 1920 m. buvo 29,702 
ūkiai iš 76.8 akrų (apskritai), 
ir kiekvieno vertė buvo apie 
$10,499. Manažeriai arba savi
ninkai dirba apie 77 nuošimtį 
ūkių ir arenduotojai • apie 23 
nuošimtį. Vietinių ūkininkų 
yra apie 22,555; svetimtaučių 
apie 6,612, iš kūnų didžiuma 
yra italai (1,754), vokiečiai 
(1,453) ir rusai (596).

1924 m. javų šienas užėmė 
pirmą vietą, komai antrą, po 
tam sekė bulvės, tomatės, per
sikai, saldžios bulvės, obuoliu,

rio 22 (Washingtono gimimo 
diena), liepos 4 (Nepriklauso
mybės šventė). Darbo Diena, 
generalių rinkimų diena, spa
lio 12 (Kolumbo-diena), Dėka- 
vonės Diena ir Kalėdos.

. [FLIS]

Sveikatos Dalykai
GERAI REIKIA IŠKEPTI 

KIAULIENĄ

“Gerai reikia iškepli ir iš
virti kiaulieną”, sako Suv. Vals
tybių Žemdirbystes Departa
mentas. Jeigu šeimininkės tą 
nedarys, tai valgantieji gali ap
sirgti baisia liga vadinama “Iri- 
chinosis” (kirminėlė). Ta liga 
yra skaudi ir pražūtinga, ir 
prasideda nuo mažo gyvūno, 
kuris randasi kiaulienoj. Tas 
gyvūnas toUs mažas, jog ma
tyt lik pro mikroskopą galima, 
kartais ir mikroskopas jo ne
parodo. Kiaulės, tų gyvūnų 
užkrėstos, neturi jokių ypatin
gų ženklų ir kiauliena, kuri 
trieili na užkrėsta, panaši Į gerą 
kiaulieną.

Geras naudingas mėsos, per
žiūrėjimo būdas, sulig kurio 
žmonės be pavojaus galėtų val
gyti netinkamai ar negerai vir
tų kiaulieną, dar nertislas- Bet 
yra tik vienas geras būdas nu
kreipti tą ligą. Virimas su
naikina gyvūnus.- Todėl tik 
verai išvirta kiauliena neturės 
trichinų.

Gerai, kad Suv. Va’stybėse 
hnonek nemėgsta žalią arba 
lengvai iškeptą mėsą ir tik 
tiems pavojinga, kurie paeina iš 
tų šalių, kur valgo kiaulieną 
žalią. Trichina labiausia pasi
rodo žiemą, nes tada žmonės 
valgo daug visokių rūkytų ir 
džiovintų dešrų iš kiaulienos* 
pagamintų, ir daugelis nekep
tas valgo. Tos dešros, jeigu 
padarytos iš kiaulių, kurios tri
china užkrėstos, išplatins tą li
gą. Kartais beveik visos šei
mynos apsikrečia ir iki šimto 
žmonių neserga nuo vienos 
kiaulės, kur dt'&ros padaroma 
iš kiaulienos.

Kad apsisaugoti nuo trieili
uos, nevalgyk gerai neišvirtą 
kiaulieną arba kitą valgį, kuris 
iš kiaulienos susideda. /

I

Kiauliena tik tinkamas val
gis, kai gerai išvirta, ir tik tajp 
beveik visi amerikiečiai mėgs
ta. Keikia atsiminti, jog šili
ma labai povaliai pereina per 
mėsą, todėl didelių šmotų tik 
pnviršis gerai iškepa, o vidu
rys pasilieka neiškeptas. Todėl 
reikia mėsos visą šmotą gerai 
iškepti. [FLIS].

i

Ar jus žinote, kad—užkietiejimas gali Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodi 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose.

būti priežastis
Uėkoėjimas niunčin nuoduH ) 
viaų kūną, kan Kali privesti 
prie vlrA ke:ur'n»<lo#imtii< pa
vojingu litrų, taipgi galvoH 
Hkuudėjmo, puč.ku ant vado, 
pajtiodavuHiu paakių, nemato- 
natH kvapo. Kellogg’o ALL- 
BRAN auteikla pagclbą net ir 
labai chron’Akuode at^itikiniuu- 
ne užkietėjimo.

keturiasdešimties ligų? AKUŠERKA
3101 S'o. Halsted St., kampas 31 gat.

Jei valgynit i-eguliariai, jra garantuo
jama, kad nuteiki nuolatinę pagelbą ar
ba Juaų grosernlnkaa grąžins pinigus. 
Tiktai ALL-BRAN gali būti pilnai vei
kiantis. Štai kodėl gydytojai rekomenduo
ja KcIIokk's. KelIogg’H ALL-BRAN su
telkė sveikatą tūkstančiams kuomet nie
kas k tai nepagelbėjo. Pabandykit jas 
fiiand en ir prašalinkite tuos nuodus 
kurie kenkia jūsų sve'kutni.

Kellogg’s išvalo tarnas ir nt- 
Av etina jas. ttjtmns lauk pa- 
s'duro natūrali* ir reguliari*. 
Jos taip veikia kaip pnti gam
ta kad veiktų. Neimkit pilių 
ir kitų prnvalninltnų Tos gy
duolės padarys Jums dauginu 
blogo negu gero.

ALL-BRAN kasdien chroniškuose at
sitikimuose, su kiekv'enu valgiu. Vi
suomet gatavos valgyti su pienu arba 
ametona arba sumaišyta su k'tais virtais 
arba nevirtais valgiais. Pabandykit jas 
receptuose kurie yr% lldrukuotl ant kiek
vieno pakelio. Duokit savo šeimynai re- 
KUl'arlai. Pas visus groserninkus rauilo- 
nutse ir žaliuose pakeliuose. Tikrai žiū
rėkit, kad butų Kellogg’e. Paduodama 
Visuose hotelluose ir restau tanuose.

Iškirpkite ir atsiųskite šj kuponą mums šiandien hii jūsų vardu ir adresu

Mi

Malonėkite atsiųsti man dykai 
sampelinj pakol j jūsų Kollog- 
g’o ALL-BRAN sykiu su In
formacijomis mano kalboje ir 
kų reiškia ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip aš ga
liu išvengti užkietėjimo.

Kellogg Cornpany 
Ilattle Creek, Michigan

Name
Address 
Lithuaninn

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

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

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

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
M i esto Ofi sas

12V N. Dearbom St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valaodos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
GyOenimr> įlieta ■

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną ’'akarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

t

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—S) v. v. apart Panodčlio ir 

Pėtnyčios.

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 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

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkievicz- 

BANIS

AKIMERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak. 
Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augičiau

DR. HERZMAN-^

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0111
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbom St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W» 22 St

ąiti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Waahington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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 pieėų;
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZK1EWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą —< 
Skaityk Naujienas.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

h ■ i ■ i i

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietausus.

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

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

I Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

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. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicajo 
arti 31st Street

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

kviečiai, spanguolės, žaliosios 
pupos, agurkai, avižos, rugiai 
ir tt. ♦

Fabrikų distriktai randasi ne
toli nuo New Yorko ir Phila
delphijos. Sakoma, kad New- 
arke ir jos apylinkėj dauginus 
Įvairių daiktų pagaminta negu 
bile kitoj vietoje Jungtinėse 
Valstijose.

Austerių ir žuvavimo indust
rijos užima svarbias vietas, 

j New Jersey turi apie 15,000, 
.akrų austerių lovų. Iš vienos 
'dalies visais metais buvo iki 
$2,275,000 vertės austerių iš
siųsta.

Iš New Jersey lengva dasie- 
kti tolimus vakarus. Jersey Ci
ty ir kiti miestai yra New 
Yorko miesto vartai. Camden 
yra Philadelphijos vartai. Be
veik kiekviena gelžkelių linija, 
kuri siekia New Yorką iš vaka
rų ir pietų dabar sustoja New 
Jersey.

New Jersey turi dvyliką 
kongresinių distriktų; valsty
bės senatorių turi 21; atstovų 
—60. Tik piliečiai gali balsuo
ti ir turi išgyventi valstybėj 
vienus metus. šioj valstybėj 
legališkos Šventės yra sausio 11 
(Natffi MbthiJ, vasario 12 
(Lincolno gimimo diena), vasa-

Pranešimas Joge!
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės mėnesyje su 
exkursija Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
galima butų sutvarkyti pasus ir 
kitus kelionės dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir šėrai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

k ---- - J

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

k , ■■■ i . . .................................. /

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

.mii'Mi i. .t ~

T ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

OfGas: 4600 Sb. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

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

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 

' vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

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

., , nuo 9 iki II vai. ryte;
V alandos nuo 5 jį; g va|t vakare

5

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub 

■ ............ ■■■ -fu I -J

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

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
[kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidij. 

Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas pe. .jtą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

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

..............................    Atkirp Čia ..................................................
Data: Kovas 17, 1926

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

h, ■■■■■ ■ ■ I  ...........................—■—■—■

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx M

H

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė, 
VALANDOS:

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare r XXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXX

DR M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsfed St., 
Chicago, 111.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinųf Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. F. A. D ŪLA K 
Specialistas Gydymą 

Akiq, Aūlų, NoiIm Ir Gerkite 
Ofbaa: 1063 Milwaake« Aronaa

kamp. Noble St. Tel. Armltage 0084.
Vai.: 2 Iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak.

Nedėlioj 10 iki 12 dieną.
Retidencl ja: 2950 Logan Blvu 

Tel. Belmont 6217. 
t

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St„ Chicago, III.

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

Skelbimai Naujienose 
duoda napdą dėlto,, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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DARBININKŲ APSAUGOJIMO ĮSTATYMAI 
RUSIJOJE

8 VAL. DARBO DIENOS ĮSTATYMAS JAU 
NAIKINAMAS

10 VALANDŲ DARBO DIENA BE ATLYGINIMO 
Už VIRŠLAIKI

| mas buvęs išsigldretęs, todėl at
stovas negalėjęs j veikti savo re- 
I dgnaciją, ir jisai palikęs atsista- 
I .ydinimo raštą savo frakcijos 
I žmonėms, kad jie įteiktų jį Sei- 
I mui vasario 9 d., kuomet prasi- 
I dės Seimo posėdžiai.

Kadangi Dagilio rezignaciją 
I Seimas galėjęs priimti tiktai va- 
I sario 9 d., tai “strielčius” ir pa- 
I rašęs savo rezignacijoje, jogei 
I jisai “nuo tos dienos” atsisako 
I eiti atstovo pareigas. Del to, 
I esą, ir datą ant jo rašto uždėta 
I “1926 m. vasario 9 d.”

Data ant dokumento, vadina- 
I si, pasuk “Draugo”, rodo ne tsj 
I dieną, kada dokumentas yra 
I daromas arba pasirašomas, bet 
I tą dieną, kada tą dokumentą 
įskaitys žmonės, kuriems jisai 
yra skiriamas! Tai yra nau
jas išradimas, kurį broliukai 
Marijonai turėtų tuojaus už
patentuoti.

Sulig šituo “išradimu” išeina 
taip: jeigu šiandie žmogus rašo 
iš Chicagos laišką
nčms į Raseinius, tai jisai 
savo laiško turi pažymėti 
“1926 m. kovo 17*d.“ (kaip 
šiol esti paprastai daroma), 
—“1926 m. balandžio 1 d.
ba 2 d., arba 10 d.—žiūrint, 
kada laiškas pasieks jo gimi
nes !

Kunigų organas tur-but laiko 
savo skaitytojus nieko neišma
nančiais, jeigu jisai nesisar- 
matija jiems pasakoti tokias 
kvailybes.

Na, o kaip su rašymo vieta?
Anąkart “D.” “aiškino”, kad 

kun. Dagiliui nereikėję lėkti iš 
Amerikos į Kauna rašyti savo 
rezignaciją, kadangi tarp šios 
šalies ir Amerikos esąs “pašto 
susisiekimas”. Jeigu tas “aiš
kinimas” turėjo kokią nors pra
smę, tai jisai galėjo reikšti tik
tai tą, kad “strielčius” savo re
zignaciją parašė Amerikoje ir 
pasiuntė paštu Lietuvon, 
dabar jau ve ką gieda 
liukų organas: >

“Tas dokumentas buvo 
rašytas ne Amerikoje... 
Kaune.“

[Pacific and Atlantic Photo]
Anthony VV. Eudaco iš Broc- 

ton, Masti., kuris skunde A. 
Bimbą.

O KAIP RUSIJOS DARBININKAI GALI TAM 
PRIEŠINTIS?

savo gimi- 
ant 
ne 
iki 
bet 
ar-

Atnaujinta inkvizicija.

Sovietu Rusija iki šiol vis gyrėsi, kad ji turinti {sta
tymus, kurie reguliuoją darbo laiką ir apsaugoją darbi
ninkus nuo per didelio išnaudojimo. Vienas svarbiausių
jų tų įstatymų esąs astuonių valandų darbo dienos įsta
tymas. Ar tie įstatymai tečiaus yra įvykinti praktikoje, 
tai kitas klausimas.

Visa sovietų konstitucija, pav. irgi turi nemažai ge
rų dalykų ir ant popieros išrodo neblogiausia. Bet prak
tikoje tos konstitucijos niekas nesilaiko. Konstitucija pa
silieka ant popieros, o praktikoje viešpatauja žiaurus 
bolševikiškas despotizmas.

Vienok juo labiaus Rusijos sovietų valdžia “progre
suoja”, atmesdama komunizmą ir vykindama gyvenime 
buržuazinę tvarką, tuo labiaus jai darosi nepatogus ir 
daugelis tų įstatymų, kuriuos ji pradžioje buvo įvedusi 
(arba bent parašiusi) darbininkų reikalų apsaugojimui 
Pastaromis savaitėmis, sakysime, bolševikų valdžia jai 
ėmė atvirai griauti aštuonių valandų darbo dieną pramo
nėje (žemės ūkyje jo senai nėra).

Plati ataka čia tapo pirmiausia padaryta statybos 
pramonėje, apie ką rašo Rusijos profesinių sąjungų or
ganas “Trud” (Darbas).

Tai yra reikalingas formalumas. 
Bet kokį “formalumų” žmogus 
gali daryti su telegrama, kurių 
jisai siunčia iš Amerikos j Eu
ropą ?

Ir, pagaliau, jokių Dagilio te
legramų Seime nebuvo rodoma; 
apie telegramas tenai nebuvo nė 
kalbos. Seimo mandatų komisi
jai buvo" parodyta tiktai vienas 
dokumentas — Dagilio “pasira
šytas” (arba suklastuotas) atsi
sakymo raštas, daugiaus nieko. 
Reiškia, šitas “D.” melas apie 
“telegramų“ yra net visai berei
kalingas. Iš vieno melo steng
damasis išsisukti, jisai sufabri
kavo dar viena, melų, ir tai tokį, 
kuris nieko o nieko negelbsti 
visam dalykui.

Tai, mat, kaip einasi tiems, 
kurie mėgina verstis» klasta ir 
melu. Ir po to tie gaivalai sta
tosi prieš publikų, kaipo “doros 
mokytojai”!

Užbaigimui šitos1 negražios 
istorijos su Dagilio rezignacijos 
“dokumentu”, mes pasakysime, 
kodėl, musų nuomone, klerika
lams teko čionai griebtis sukty
bės.

šių metų sausio 3 d. Madrido, 
BaUcelonos, Valstijos, Sevili
jos, Grenados, Bilbao ir kitų 
Ispanijos miestų gyventojams 
per radio pastebėkit, per radio 

buvo pranešta apie vienų, 
musų laikams gana nepaprastų 
atsitikimą: Perreraso mieste 
Majorko saloj, kuri randasi ties 
pat krantais Ispani jos, atlik tas 
iškilmingas autodave. Visai 
kaip 400 metų atgal, visaga
linčios inkvizicijos laikais, kai 
aikštėse varpų gaudesiui ly
dint, su visa tinkančia šioms 

karaliaus 
kariuome- 
armijai ir

iškilmėms pompa, 
dvarui, grandams, 
nei, visai juodajai 
tūkstantinėms minioms daly
vaujant, degino eretikus ir ere
tiškas knygas.

Kitų dienų Madrido 
pranešė jau visas tų 
smulkmenas.

spauda 
iškilmių

bažnyčių 
gaude

ėjo Konstancijos 
ėjo labai lėtai, 

ko-
na-

bro-

pa- 
bet

/ . ...
da turinį kalbos, kurią pasakė profesinių sąjungų centro 
posėdyje Savin, statybos darbininkų sąjungos centralinic 
komiteto atstovas. Ve kas tenai rašoma:

“Kalbėtojas (Savin) nurodė į ekonominių įstaigų 
ataką prieš darbo dieną. Ši ataka eina statybos pra
monėje, ypatingai Leningrade, kur komunos ūkyje 
tapo išleistas įsakymas nustatyti dešimties valan
dų darbo dieną statybos darbininkams, prie to, kaip 
sakoma įsakyme, mokant už viršlaikį ne pusantro 
karto daugiaus, bet pagal paprastą tarifą”.
Vadinasi, bolševikiški pramonės vedėjai tam tikrai 

pramonės darbininkų rųšiai ne tiktai atėmė aštuonių va-

mą už viršlaikį. Vienu plunksnos pabraukimu!

Ir ką statybos darbininkai Rusijoje gali daryti prieš 
tokį savo bosų žinksnį?

Nieko. Savo nepriklausomų nuo valdžios profesinių 
sąjungų (unijų) įie neturi, žodžio laisvės ir spaudos lais
vės — taip pat ne. Kritikuot valdžią arba jos paskirtus 
pramonės vedėjus uždrausta: už tokį “nusidėjimą” dar
bininkas atsidurtų Sibire arba dar blogesnėje vietoje.

žodžiu, Rusijos darbininkas yra, kaip ta surišta avis, 
savo bosų rankose: turi tylėt ir nesispardyt, kada išnau
dotojas kerpa jos vilnas. Galima įsivaizduoti, kokia bus 
tų nelaimingų vergų padėtis dar už metų, kitų, kai bol
ševikai galutiniai numes Į šalį savo “komunistinę” mas- 
ką ir atvirai parodys savo kapitalistinius apetitus!

Jeigu taip, tai kam tuomet 
reikėjo kalbėti apie “pašto susi
siekimą” tarpe Amerikos ir Lie
tuvos? Dokumentą, parašytą 
Kaune ir skiriamą įstaigai, kuri 
taip pat randasi Kaune, nerei
kia juk siųsti į Ameriką, kad per 
“pašto susisiekimą” jisai vėl at
sidurtų Kaune!

Melu apie “pašto susisiekimą” 
bandęs išteisinti aiškią sukty
bę, padarytą su Dagilio “rezig
nacijos” raštu, Marijonų orga
nas dabar yra priverstas pasa
kyti dar vieną nesąmonę, 
kad kaip nors pridengus šitą 
savo melą.

' Iš tiesų. Kodėl “D.” buvo ra
šęs, kad “strielčiaus” rezignaci
ja buvusi pasiųsta paštu iš 
Amerikos į Lietuvą, kuomet ji
sai dabar sako, kad ji buvo/pa
gaminta Kaune?

Ve, girdi, kodėl:
“De to, gerb. kun. J. Dagi

lis, Amerikoje būdamas, pa
dalęs reikalingus formalumus 
( ?), pasiuntė antru kart savo 
atsisakymą telegrama. Taigi, 
pasinaudojo Amerikos paštu.

Iš visa ko aišku, kad “striel
čius”, keliaudamas į Ameriką 
visai neketino rezignuoti iš Šei
nio; nemano, kad jam teks re
zignuoti, nė jo partijos draugai. 
Priešingai, jie norėjo, kad jisai 
kalėdotų po Amerikos lietuvių 
kolionijas, nešiodamas “atsto
vo“ vardą, nes tai duoda jam 
daugiaus “autoriteto” žmonių 
akyse ir padeda lengviatis kau
lyti dolerius Lietuvos klerikaliz
mo naudai. Ir jeigu ne tas smū
gis, kurį klerikalai gavo Seime 
vasario 9 d., kuomet buvo iš
rinktas opozicijos žmogus (d-ras 
Staugaitis) į Seimo pirminin
kus, tai viskas butų išėję kuoge- 
riausiai.

nelaimingoji vasario 
staigu sumaišė visus 
planus. Krikščionių

Be* ta 
9-j i diena 
klerikalų 
blokas netikėtai pasijuto Seime
esąs mažumoje. Retavokite, vi
si šventieji, nes bedieviai ima 
viršų!
. Tada krikščionių vadai susi
griebė, kad jie padarė klAidą, 
išleisdami garsųjį “strielčių” 
Amerikon ir iš kalno nepasirū
pindami užkišti tą spragą kuo 
nors kitu. Ir teko jiems šitą 
klaidą kuo greičiausiai taisyti. 
Tuomet • tai ir atsirado Dagilio 
“rezignacija”!

Kad “rezignacija’’ buvo ne

MISTERIŠKAS MISTERIJOS 
AIŠKINIMAS.

Chicagos kunigų laikraštis 
mėgina dar kartą išaiškinti, kaip 
“strielčius” Dagilis, būdamas 
vasario 9 d. Amerikoje, galėjo 
parašyti rezignaciją, datuotą 
Kaune, ir kaip ta jo rezignacija 
vasario E? d. atsidūrė krikščio
nių demokratų vadų rankose

Lietuvos Seime.
Anąkart jisai sake, kad visa 

šita misterija labai lengvai išsi
aiškina, jeigu atsiminti, kad 
“tarp Amerikos ir Lietuvos yra 
pašto susisiekimas“. Kuomet 
tečiaus “Naujienbs” truputį pa- 
nagrinejo tą “aiškinimą”, tai ir 
pats Marijonų organas pamate, 
jogei jisai parašė nesąmonę. 
Taigi jisai dabar jau pasakoja 
visai ką kita.

Buvę, girdi, taip. Kun. Dagi 
lis nutaręs atsisakyti nuo atsto
vo pareigų dar prieš išvažiavimų 
Amerikon. Bet tuo kuku Sci-

Vadinasi, siųsti telegramą tai 
vis tas pats, ką naudotis paštu! 
A v “Draugo” redaktoriai yra 
taip kvaili, ar jie apsimeta kvai
lais, kad jie nežino net to, jogei 
paštas ir telegrafas yra visai 
skirtingi dalykai! Amerikoje 
tuodu dalyku yra taip griežtai 
atskiru vienas nuo antro, kad ir 
mažas vaikas negali jų sumai- 

!šyt: paštą juk'valdo valdžia, o 
telegrafo linijos priklauso priva
tinėms kompanijoms.

Paskui kokius “formalu
mus“ kun. Dagilis galėjo dary- 

I ti, siųsdamas telegramą į Kau
ną ? ✓

Jeigu žmogus1 daro rašto do
kumentą Amerikoje ir pasirašo 
po juo, tai jo parašas turi būt 
tam tikru budu paliudytas — ki
taip tas dokumentas nuturės jo
kios legalūs vertes Lietuvoje, istorijos painoka. ,

būt abejones, nes jeigu jisai bu
tų jų rašęs, tai jisai butų uždė
jęs ant jos datų tos dienos, kada 
jisai ją rašė. Vienok tie, kurie 
rašė “rezignacijų” už jį, buvo, 
matyt, taip dideliam “striuke”, 
kad jie užmiršo, jogei jie turi 
pažymet ant jos laiką, kuomet 
Dagilis dar buvo neišvažiavęs. 
Ir šitas mažmožis išdavė visų jų 
klastinga darbų, — kaip su falsi- 
fikatoriais dažnai atsitinka.

Jeiguz krikščioniški dokumen
tų klastuotojai butų taip kvailai 
neįsišokę su “rezignacijos” data, 
tai apie juos nū lapė nebūtų lo
jusi. h

Klerikalų vadai griebėsi fal
sifikacijoj tam, kad turėjus 
Seime vieną balsą daugiaus. 
Del savo politinės naudos jie, 
vadinasi, Ipesidipvėjo atlikti 
apgavystę. Tai tokia yra šitos

an-

erezijos įtartu

inkvizitoriaus titulą. Galdoso 
tvirtinimu, šis nelemtas Ispa
nijai žmogus ant laužų sudegino 
8,800 eretikų ir eretikių, kito
kiais budais nukankino 90,006 
nelaimingųjų.

I Toliau, visu ugiu ,iškyla iš 
praeities tamsos pusgalvis ka
ralius Pilypas 11. šis Ispanijos 
Jonas žiaurusis, kuris visų kraš
tą aplaistė krauju ir mirė 
grieždamas dantimis ir bumbė- 
danias: “sudeginti!.. sugriau
ti”!.. Sj jo testamentų uo
liai pildė Arragonijos inkvizito
rius Arbeus Kraujuotas, kuris 
tačiau pats krito nuo žmogžu
džio rankos, už ką katalikų baž
nyčia jį pakėlė į šventuosius. 
Dievobaimingos ispanės ir šian
die dar meldžiasi prieš šio žmo
nijos išgamos atvaizdą.

Bendrai, Galdoso žiniomis 
vienoj tiktai Ispanijoj ant laužų 
sudeginta 35,000 žmonių. Tai 
buvo protingiausieji, geriausie
ji žmonės; inkvizicija Ispani
jai nukirto galvų ir Ispanija 
iki šiai dienai nuo to smūgio 
negali atsigauti.

O štai šiurpus nepaprastai 
vaizdžiai Galdoso parašytas ere
tikų deginimo vaizdas Pilypui
II karaliaujant. Madridas; plati 
masyvinėmis kolonomis apsupta 
Didžioji aikštė; temsta; visur 
plevėsuoja karališkos ir “šven
tos“ inkvizicijos vėliavos. Aikš
tėje, lyg atvirame teatre prieš 
sceną ,ilgos eilės klosiu, kėdžių, 
suolų; vidury tribūnos ypatin
gai aukštiems svečiams: du 
tronai karaliui ir vyriausiam 
inkvizitorui. Prieš pat tribū
nas—aukštas iš visų pusių juo
da gelumbe užtiestas altorius 
su gigantišku, iš visų pusių ma
tomu kryžium ir sunkiais si
dabriniais liktoriais, kuriuose 
dega pudinės, juodai aptaisy
tos, žvakes...

Truputį į šaly ant juodo pa
aukštinimo narvai dėl mirti nu
teistų eretikų...

Vyriausiojo inkvizitoriaus 
leibgvardijos triuboriams kru- 
pulingai griežiant nešama-lau
žui malkos. Gvardijos viršinin
kas apdengia juodu apdangalu 
vieną malkų pagalį ir atiduoda 
jį karaliui, šis pagalį varto, 
rodo karalienei, ,grandams ir 
atiduoda adjutahtui, kurijį me
lą laužan pirmą pagalį...

Tuo laiku iš artimiausios 
bažnyčios išeina inkvizicijos 
tarnų procesija. Visų rankose 
juodus su sidabrinėmis buožė
mis lazdos, kuriomis jie bars-

i...............  wi

Artinasi iškimingiausis mo
mentas. Aikštėn ant puikiausio 
arklio atjoja, 50-ties alebardis- 
tų lydimas, pats Vyriausia in
kvizitorius. Skamba triubos 
ir litaurai, karalius, dvariškiai 
visa minia slojasi. Vyriausis in
kvizitorius, prisiartinęs prie 
karaliaus, lenkiasi, užsideda ant 
galvos tiarą ir sėdasi savo tro- 
nan. Sėdasi ir visi. Laikoma 
mėsa. Vyriausis inkvizicijos 
sekretorius iš altoriaus aukš
tybių skaito nusprendimų. Nu
teistuosius, jau pasodintus į 
narvus, dvasiškoji vyriausybė 
perduoda svietiškąjai.

Scenoj pasirodo budeliai. .Jie 
išvelka, iš narvų nuteistuosius, 
pririša juos prie arklių ir mu
lų ir, žvėriško džiaugsmo riks
mu lydėdami, velka juos prie 
laužų-

Prasideda kankinimai, nors 
nuteistuosius jau daug kartų 
kankino (elektrizuoti dar nemo
kėta). Karalius, karalienė, dva
riškiai, Vyriausis inkvizitorius 
žegnojasi, šnabžda maldas. Var
pai skamba; kitaip butų per
daug aiškus kankinamųjų vai
tojimas, nors jų aukos labai 
yra Dievui reikalingos. Kiek
vieną kartų, kai tik “Korrecbi- 
doras” (vyriausis budelis) pa
duoda ženklų ir budeliai laužan 
įmesta nukankinta eretikų, aikš 
tės kertėj koplyčios varpas 
triskart sugaudžia . ilgu, kaip 
pati mirtis, baisiu gaudesiu. 
Gi dievobaimingi katalikai kas
kart pakelia dangun vis dėkoda 
rni Dievui, kad .Jis jiems leido 
dalyvauti šventame eretikų 
naikinimo darbe. [“L. Ž.”.j

IR

V i sose,. 41 miesto 
nuo ankstyvaus ryto 
šiurpą keliantis laidotuviškas 
varpų skambinimas. 9 vai. ryto 
iš katedros pasirodė juoda pro
cesija. Pryšaky jos po 4 eilėj 
ėjo visų .bažnyčių kunigai ir 
apie pusantro šimto vienuolių, 
visi juodi, su juodomis žvakė
mis. Po jų sekė miesto nota- 
biliai, jų pačios, seserys ir duk
terys; paskui mokytojų vedami 
mokyklų mokiniai (Dievo duo
tas mūsiškiams pavyzdys); 
procesija baigėsi buriu karei
vių, už kurių jau ėjo neorgani
zuoti piliečiai/'maldingos senės, 
davatkos, tercijorkos ir minia 
žioplių.

Procesija 
aikštes linkui,
vis stodama ties burmistro, 
mendanto, policijos vado 
mais.

Laužas buvo sukurtas iš 
ksto Konstancijos aikštėje, prieš
vyskupo namus. Iš aplinkinių 
namų, balkonų ir langų nuleisti 
kybojų kilimai,' andaluzicčių 
šalikai, kaip tas Ispanijos pri
imta daryti didelių švenčių 
dienomis.

Apie' vienuoliktos bertaini 
vaipai nutilo. Iškilmių rūbais 
apsivilkęs, vyskupas ant tyčia 
prie laužo pataisyto paauksini
mo atliko iškilmingas pamaldas 
ir katalikų bažnyčios vardu 
prakeikė eretikus ir jų raštus.

Po to varpai vėl pakėlė ter
mą ir paku r ta n laužau pradėjo 
versti kalnus
knygų. Į dangų pakilo debesys 
durnų. Dievobaimingi katali
kai nobažnai žegnojosi, mote
rys graudžiomis ašaromis ver- kiną į žemę duodami tuomi ži- 
kė.

Apie vienuoliktą vai. inkvizi
cijos ceremonija pasibaigė- ir 
Parreraro gyventojai su jaus
mu atliktų poliečio pareigų 
skirstėsi namo.

šiuo kartu fanatikų, dėvin
čių juodus sutonus, aukomis 
buvo tiktai knygos: XX am
žiuje žmones deginti jau .nega
lima. Sudeginta Unamuno raš
tai, politiniai Blasco Ibanez’o 
įamfletai ir vieno žymiausių Is
panijos beletristų 3 melus atgal 
jau mirusio Galdoso vykusi in
kvizicijos istorija.

Sausio 3 d. įvykiai šią isto
riją daro ypatingai sezonine. Ir 
tikrai, skaitytoją ji perkelia į 
viduramžių patamsius. Viena 
1H> kitos iš jos lapų pakyla žiau
rios inkvizitorių ir jų svietiš- 
kių padėjėjų figūros. Skaityto- 

; as tartum girdi šiurpą keliantį 
varpų gaudimą ir liepsnojan
čių laužų traškėjimą.

štai kardinolas Sisncros, 
žiaurus, nežinantis, kas tai yra 
šypsena, fanatikas, pirmą kartą 
panaudojęs laužus erezijos nai- 
d irimui: 1467 m. jis sudegino 
turtingiausių tų laikų maurita- 
iriŠkąją biblioteką Granadoje.

štai pikčiurną karalienė Iza
belė, katalikė, visa laikų įsiki
busi Nukryžiuotojo “mukelę” 
r amžinai apsupta jėzuitų: ji 

savo vardą istorijon įnlšė, kai- 
x> inkvizicijos pradėtoja. Gre- 
a jos nuolatinis dvasininkas ir 
valdovas garsus Torkvemada, 
kuriam karalienė davė didžiojo

m Ii, kad procesija prisiartina. 
Po jų seka būrys juodais šar
mais nešinų kareivių. Toliau 
dvylika, karaliaus pasekėjo ger- 
cogo Medina Celi vidų, grandų 
neša 12 apaštalų atvaizdus. Dar 
toliau seka šv. Petro brolija 
ir domininkonų, pranciškonų, 
benediktinų ir kitų ordenų vie
nuoliai, visi su dideliais juo
dais kryžiai*} ant krūtinių?

Kurčiai skamba varpai; aikš
tė mirga baisiais krutančiais 
nuo vėjo be jo blaškomų fakelų 
šešėliai, laidotuvinių žvakių...,

Tuo pačiu laiku atskiras bū
rys inkvizicijos tarnų, juodais 
alebardais ginkluotų, veda nu
teistuosius. Visi jie apvilkti 
juodais marškiniais, ant galvų 
/inkštos juodos kepurės. Ereti
kai suskirstyti į tris kategori
jas: 1) Tie, kurie dar prieš 
teismų iškilmingai metavojo ir 
viešai išsižadėjo savo paklydi
mų, ant kepurių turi ugninės 
spalvos šv. Andriejaus kryžių; 
jiems sudeginimas pakeistas il
gų metų kalėjimu. 2) Tie, kurie 
erezijos išsižadėjo^ jau po teis
mo, ant kepurių turi degančios 
malkos piešinį; jiems suteikia
ma privilegija ta prasme, kad 
palengvinti jų kančias, prieš 
tai, kaip sudeginti, budeliai 
juos pasmaugs. 3) Pagaliau ere
zijos neišsižadėję, eretikai, ku
rie atkakliai laikosi savo įsi
tikinimų; ant jų kepurių papieš-i 
tas šokantis šėtonas; jiems teks 
pakelti sunkias ir ilgas laužų 
kančias- t ‘

PLIKOS GALVOS 
DYKA ŽEMfi.

Negalite užauginti bulvių pu«- 
tynėse, nei gražių stambių plau
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

•pleiskanų mirtinas priešas tų 
jutni padarys. Įtrinant švelniai 
i gtalvos odų per savaitę ar 
dešimtį dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonką. už 65c. pas 
savo vaistininkų šianden, arba 
ici norite atsiųskite 75c. tiesiai 
l laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry and So. 5th S t s. 

Brooklyn, N. Y.

V Gulbransen Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

Paamtykite pas

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

ITAL1 JONIŠKOS ARMONIKOS

Išdirbi nč jame ir importuojame 
'visokios pušies 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 grojimu 
instrukcijos armonikų pilkėjams. 
Katalogas dvkai.

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

Chicago, UI.
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AR ŽINAI TĄ ŠALELĘ?...
progre-

sas ir reikalavimai

5

ASTRONOMIJA
SAULĖ

toja veik reguliariškai kas vie
nuolika metų, tai astronomai 
sako, kad jie turi būti ankštai 
surišti su saulės sudėtim ir jos 
veikme.

Gana įdomu pažymėti ir tai, 
kad saules šlakai daugiausia 
pasirodo dviejose juostose į 
pietus ir šiaurę nuo jos ekva
toriaus. Ekvatory ir prie polių 
saulės šlakų pasirodymas yra 
didelė retenybė, šlakų didumas 
nevisada yra vienodas. Kai ka
da jie yra nepaprastai dideli, o 
kai kada mažesni. Maži šlakai 
išnyksta greitai, o dideli tve
ria per keletas mėnesių arba 
net ištisus metus. Tėmijant sau
lės šlakus, jie išrodo juodos dū
mės, o apie jų kraštus kyšo di
deli liepsnų liežuviai. Vėliausia

Neapginkluotom akim pažiu
rėjus į saulę, jinai atrodo kai 
plokštąs ratas. Re t jeigu tyri
nėti ją su teleskopu, tai bus 
aiškiai pastebėta, kad saulė nė
ra plokšti, l>et sakisčiai žibąs 
kamuolys?. Visas sunkumas mu
sų gyvenime yra tame, kad 
daugelis mums matomų daly
kų, paviršutiniai į juos žiūrint, 
atrodo tokiais, kokiais jie iš- 
tikrųjų nėra. Jau pirmiau mes 
buvome sakę, kad saulė y Fa to
kioj karštoj padėty, jog jos 
įtalpos chemiški elementai yra 
pavirtę į dujas. Tatai aiškiai 
parodo su teleskopų pagalba 
nuimtos saulės fotografijos. Žiu
ri žmogus j saules fotografiją 
ir matai, kad saulė yra pasken- 
dusi tartum migloje. Jos pa
kraščiai yra lyg permatomi. 
Taip yra todėl, kad iš saulės 
plakasi į visas puses dujų lieps
nos. Tas saulės liepsnas astro-} 
nomams yra parankiausia |y-|^uY° didelis, kad jį buvo 
rinėti laike saulės užtemimų.! Ka*’n?a pastebėti papiastom 
Kada mėnulis pridengia žibantį 
saulės kamuolį, su teleskopų ir 
įvairių kitų astronomiškų įran
kių* pagalbu astronomai mato 
tas saulės liepsnas kur kas ge
riau ir aiškiau, nąs tuo laiku 
tokiems tyrinėjimams netrukdo 
saulės šviesa. Laike saulės už
temimo 1919 metais astronomai 
pastebėjo, kad saulės dujų lieps
nos iškyla nuo 139,000 iki 500,- 
000 mylių nuo saulės paviršiaus. 
Keturis arba net penkis kartus 
ilgesnės už musų žemės diamet
rą saulės liepsnos plakiasi į vi
sas puses, darydamos apie 60,- 
000 mylių į valandą.

Saulės tyrinėtojai dažnai sau
lėje pastebi juodas dėmes arba

pirmyn, ypač mokslo srity. La
biau jis visuomeninosi ir tobu
linosi. Vis naujų išradimų bū
na paskelbta ir praktikoje var
tojama. .lis nurodė žymesniųjų 
mokslininkų nuomones, kad ci
vilizacija kyla, bet ar visada ji 
taip ir kils, tai yra klausimas. 
Nes prie ekonominių ir išvys
tytų industrinių aplinkybių rei
kalinga sveika žmogaus dora, 
kad tinkamai sunaudojus iš
rastus daiktus ir kad visa vi
suomenė naudotųsi kultūringo 
pasaulio išradimais. Referentas 
darė smulkių išvadžiojitnų dėl 
ištobulintos šių dienų industri
jos, kuri pavergia žmones tar
nauti kapitalistams. Kapitalis
tai, žinoma, neduodami žmogui 
didelio kąsnio iš kart atkųst,

saulės šlakų pasirodymas buvo įverčia jį dirbt ir kovot už savo 
matomas lapkričio mėnesį, 1925'būvį. Kova gi už būvį tiktai ir 
metais. Nuo šio šlako pirmojo j daro įvairaus progreso. Ret kad 
pasirodymo saulė apie savo ašį! ir aukštai kultūrai esant, pas 
apsisuko kelt tą sykių. Tas pats žmones 
šlakas buvo malonias gruodžio kų, tai jau kitas klausimas, 
t d., gruodžio 28 d. praeitais 
mi tais ir sausio 21 d. ir vasario
1 I d. šiais metais. Tas šlakas

yra daug- blogų daly

Ar žinai tu tų šalelę 
Kur lakštute gieda? 
Kur po žaliųjų girelę 
Džiaugsmo aidai rieda!
Ar žinai tu tų šalelę 
Kur Nemunas teka?
Kur ąžuolai šimtamečiai 
Mums pasakas seka!
Ar žinai tu tų šalelę?
Tai mano tėvynė, 
Kur Lietuva motinėlė, 
Šalelė gimtinė.

kad visame kame yra didelė 
permaina.

Lapaitis nelietė atskirų daly
kų kaip dora, ir ar civilizacija 
duoda ko gera lygiai visai žmo
nijai, ar tiktai atskirai klasei. 
Jisai tiktai stengėsi įrodyti, kad 
civilizacija kyla.

Antras referentas — B. Si
mokaitis - kalbėjo kaip tiktai 
skirtingai ir nurodinėjo, kad 
civilizacija puola. Jisai darė pa
lyginimu^ kad senovėje moti
nos dievo garbei degindavo sa
vo kūdikius, o šiandie jos ati
duoda savo sunūs karui. Taip
jau jisai nurodinėjo, jog nesą 
skirtumo tarp senovės arba pri-j
mityvių žmonių, kurie nenešio- tas priklauso nuo ekonomijos 
jo rūbų ir musų laikų moterų, malones. Evoliuciją šiandie bau- taisyti, čia jau 
kurios veik pusnuogės gatvėse do užginčyti kapitalo ir religi- reikalinga turėti pagelbininkus, 
vaikščiąją. Pasak referento, lau- jos trustai. O tai todėl jie taip kurie sutaisytų

OPEN FORUM

Aptiekorystės mokslas, kaip 
ir kiekviena mokslo šaka, turi 
savo istoriją. Keli šimtai metų 
atgal aptiekorystės \nokslas 
žmonėms mažai tebuvo žinomas 
ir tada niekas jo nesimokinda- 
vo. Gydantis ligonį daktaras 
buvo sykiu ir aptiekorius. Jis 
susitaisydavo vaistus, kurie 
jam buvo ligonių gydyme rei
kalingi. Vaistai tais laikais 
buvo daugumoje įvairių augme
nų lapai, žiedai ir šaknys. Su
taisyti tokius vaistus nebuvo 
sunku. Daktaras išvirdavo iš 
žolių arbatą arba pačiam ligo
niui įsakydavo išsivirti arbatos 
ir gerti. Apart arbatos kitokį 
vaistai mažai tebuvo vartoja
mi. Operacijos ir piaustymas 
gyvų ar negyvų kūnų nebuvo 
galimas, kadangi valstijų įsta-

K. J. Semaška
šis jaunas vyras kalbės kovo w_____r ____________

27 d. Liuosybės svetainėj temoj tai drausdavo tatai daryti. To- 
“Prohibicija reikalinga”. Jisai 
sako, kad girtuoklybė yra vie
na didžiaušių žmonijos nelai
mių ir todėl prohibiciją reikia 
vykinti.

dėl medicinos mokslas seniau 
buvo labai siauras Daktarai 
užimdavo aptiekorių vietas, 
taisydavo ir parduodavo žmo
nėms vaistus, duodavo žmo
nėms patarimus apie sveikatą. 

Vėlesniais laikais, kada medi
cinos ir chirurgijos mokslai bu- 

mokslas turi savo kelią, bet ir vo galima praktikuoti, tada gy
dytojams nebuvo laiko vaistų 

jiems buvo

tų. Žinoma, yra išėmimų: me
dicina, astronomija, socialis

kai labai įvairuoja kaip savo 
didumu, taip ir skaičiumi. Sau
lės šlakai pirmiausia tapo pa
stebėti pradžioje septyniolikto 
šimtmečio, t. y. tuoj po teles
kopo išradimo. Pirmiausia nu- 
tėmijusieji saulės šlakus astro-1 
nomai pastebėjo, kad tie šlakai! 
vienodai keliauja apie saulę. 
1627 metais Scheiner’is padare 
gerą piešinį dviejų saulės šla
kų. Tie saulės šlakai buvo ma
tomi nuo kovo 2 iki 16 dienos. 
Astronomai nuolat pastebi, kad 
saulės šlakai keliauja į vieną ir 
ta pačia pusę. Tie šlakai kc-

Į galima pastebėti paprastom 
akim be jokio instrumento. No
rint žiūrėti i saulę paprastom 
akim, reikia vartoti aprūkusį 
stiklą, nes kitaip galima paga
dinti akis. Šiais metais pasiri- 
džiusieji saulės šlakai buvo la
bai dideli. Saulėje matėsi juo- 

v , dėmės, tartum salos vande
nyne. Didesniojo saulės šlako 
diametras buvo 20,000 mylių.

Vienas labiausia astrono
mams žinomų saulės šlakų ap
sireiškimo faktų yra tas, kad 
saulės šlakų pasirodymas turi 
daug bendra su taip vadinamo
mis žemės magnetiškomis aud
romis. Žemės magnetiškos aud
ros pasižymi tuo, kad jos su
trukdo telegrafų ir telefonų vei
kimą ir suardo jūreivių^ kom
paso pastovų veikimą. Kad že
mės magnetiškos audros turi 
bendra su saulės šlakais, astro
nomai m abejoja. Tik čia reikia 
pastebėti, kad tokie reiškiniai 
nėra pastovus. Būna atsitikimų, 
kad saulėje pasirodo dideli šla
kai, o ant žemės magnetiškų 

nebūna.
(Bus daugiau)

Karai buvo senovėje, jie yra 
I ir dabar, bet labiau ištobulinus 
industriją ir aplamai išvysčius 
chemiją, civilizuotų žmonių ka
rai būna žiauresni. Per didįjį 
karą buvo išrasta daugybė vi
sokių mašinų žmonėms skersti. 
Reiškia, padarė progresą išto
bulinant karo įrankius, bet jie 
yra vartojami blogiems tiks
lams. Vadinasi, žmonės yra kul
tūringi, bet blogų norų ir žiau
rumų yra pilni, kaip ir senovės 
žmonės kad buvo. Taigi, kultu-i 
ra gali tarnauti geriems ir blo
giems tikslams, nors mes ir 
suprantame, kad kas yra mums 
geru daiktu, tai skaitome jį kul- 
t u ringu ir visuomenei naudin
gu. Bet kai randasi žmonių kla
sės, tai tą patį daiktą vieni 
skaito geru, doru ir moraliu 
arba prakilniu daiktu, o kiti — 
ne

Bažnyčia taipjau padarė di
delį žingsnį pirmyn: jau pripa-

audruc

Civilizacija kyla ar puola?
Keli bruožai iš studentų 

“Open Foru m”

j vakarinį kraštą. Savo kelionę 
skersai saulės veidą tie šlakai 
baigia į dvyliką ar tryliką die
nų. Po to jie dingsta veik to
kiam pat laiko ilgiui ir pasiro
do atgal iš rytinio saules kraš
to. Pirmiausia pastebėjusieji 
saulės šlakus astronomai tuo 
budu patyrė, kad saulė, lygiai 
kaip ir žemė, sukasi apie savo 
ašį į tą pačią pusę. Tarp saulės 
ir žemės sukimosi skirtumas 
yra tame, kad žemei apsisukti 
apie savo ašį ima tik dvidešimt 
keturias valandas, o saulei rei
kia apie dvidešimt šešių dienų, 
idant Apsisukus vieną sykį. Sau
lės šlakų apsireiškimas mažiau 
ar daugiau pasikartoja perio
diškai kas vienuolika metų. 
Kas tie saulės šlakai yra ir ką 
jie reiškia, astronomai kol kas 
nieko tikra pasakyti negali- 
Spėliojimų yra Įvairių, bet jie 
spėliojimais ir pasilieka. Ka
dangi tie saulės šlakai pasikar-

Vasario 27 dieną, Liuosybės 
svet. Nortli Sidėj, LMSA 2 kuo
pa buvo surengus “open forum”. 
Teina buvo: “Civilizacija kyla 
a-r puola?” Referentais buvo J. 
Lapaitis ir inž. B- Sim’okaitis. 
Pirmuoju kalbėtoju buvo La
paitis. Jisai laikėsi tos nuomo
nės, kad civilizacija kyla ir tin
kamai įrodinėjo mokslo progre
są. Pats 
sunkus 
ant kiek 
ko kai
8,000 metų 
laikų .— yra pakilusi, kadangi 
tas klausimas rišasi su dauge
liu kitų klausimų. Bet kad ci
vilizacija yra pakilusi, tai aiš
ku.

Lapaitis nurodė, kad pasau
linis progresas sparčiai žengia 
pirmyn. Jeigu pažvelgsime arti- 
mon praeitin, tai pamatysime, 
kad pastaraisiais šimtmečiais 
progresas d.ir sparčiau ;

klausimas buvo gana 
gvildenti ir pasakyti 
civilizacija — nuo lai- 
ji prasidėjo, tai apie 

atgal ir iki musų

kad burtais negalima ligų pa
šalinti, kaip kad senovėje ligo
nius gydė maldomis, burtais ir 
raganavimais, šiandie yra mok
slinė medicina, kuri be paliovos 
daro spartų progresą. Pasak 
fererento, jeigu žmogus kuom 
nors prasikalsdavo ir kad įro
džius jo kaltumą, įmerkdavo 
kojas į verdantį vandenį. Jeigu 
kojų jis nenudegdavo, tai skai
tė jį nekaltu, o jeigu nuplikin
davo kojas, tai jau kaltas. Ir 
kasgi negalės karštame vande
ny kojų nuplikinti? Arba dar 
kitas būdas pas senovės žmo
nes buvo vartojamas suradimui 
kaltės, tai įmesdavo kur nors 
pavojingon vieton į upę. Jeigu 
kaltininkas išplaukdavo, tai 
skaitėsi ne tiktai nekaltas, bet 
dar “herojus”, šiandie tokie da
lykai yra jau užiniršti. Jeigu 
jie butų ir šiandie praktikuoja
mi, lai skaitytus! beprotiškais 
eksperimentais.

Toliau referentas ėmė keletą 
faktų iš astronomijos, evoliu
cijos, meno ir literatūros. La
paitis nurodė, kad klimatas 
taipjau yra svarbus dalykas 
dėl ekonominių ir mokslo sąly
gų pagerinimo. Blogam klima
te negali sparčiai vystytis jo- 
kis-kultūrinis progresas. TrailS- 
portacija ilgi lošia labai svar
bią rolę.z Todėl į transportaci- 
jos pramonę labai daug’ domės 
yra kreipiama. Esą nereikia to
li cili, tiktai pažvelgus porą

J algai, pamatysime, Ižvuge j šimtmečių

kiniai žmonės tatuiruodavosi daro, kad palaikius žmones 
ir dažydavo kunus, ką šiandie tamsiais ir neišleidus jų iš sa- 
moterys taipjau daro: dažo hi- vo rankų.
pas, pudruojasi veidus, lipdosi Imant pamatinius dalykus, 
visokius “Ijeauty spots” ir 1.1, galiniu prieiti prie išvadų, kas 
Esą nėra skirtumo tarp primi- nustato civilizacijos kryptį ir 
tyvių žmonių, kurie garbino vi- jos pažangą. Yra aišku, kad 
sokius stabus, ir tų, kurie šian- gyvenimas keičiasi: vieni daly- 
die garbina visokius politikie- kai kuriasi, kiti nyksta, bet ko- j rius, kaip rusai garbina Lėni- dėl taip yra? Čia turi būti svar- 
ną, franeuzai Napoleoną, o lie- Į bi priežastis; kas nors yra ta- 
tuviai savo kunigus ir 
kas.

Bet tas viskas išeina labiau | sos tiesos, įstatymai, papročiai 
kaip ir satyra. Kadangi p. Si
mokaitis pradėdamas savo kal
bą pasakė, kad tiktai keli žmo
nės teprotaują, ir tiktai dėka 
jiems, tapo padarytas šioks 
toks progresas. Visi kiti esą ne
protaujanti sutvėrimai. Nors 
Simokaitis pasakė labai daug 
gerų dalykų ir karčių faktų, 
kad plačioji liaudis nėra linku
si šviestis, lavintis. Daugiausia 
ji rūpinasi,, anot žemaičio, sa
vo pilvu. Jisai darė palyginimų 
su necivilizuotų žmonių gyve
nimu ir musų laikų civilizaci
ja.

Iš visko buvo matyt, kad Si
mokaitis pats netikėjo tanu 

Į ką jis bandė įrodyt, nes jis tu- 
-rėjo pasirinkęs gana -suųkiąi 
poziciją — įrodyt civilizacijos 
puolimą. Simokaitis nieko ne
minėjo apie industriją ir nau
jus išradimus. Jisai bandė už- 
ginčyt Lapaičio faktus. Simo- 
kailis užsiminė ir apie karus, 
kurie, jo nuomone, niekuo ne
siskiriu nuo senovės^ karų ir 
musų laikų karų.

Gaila, kad referlnlai smul
kiau negvildeno paliestų klau
simų kaip karai. Mano nuomo
ne, paskutinis didysis karas bu-1 
vo vedamas kur kas labiau iš-1 
tobulintais'’ karo įrankiais ir Į? 
protu. Dalinai ir žmonės jau 
1 uvo pribrendę, kad sugebėjo 
nuversti carus nuo sostų, o 
valdžią paimti į savo rankas. 
Senovėje nebūtų tai padarę. I ”"^7;
Kiek tai pervarto įvyko per di- L 
jlyjį kalą, kiek jsikuiė nepri-Į svetjmo|eriaut, ir girtuokliaut, 

ir tam panašiai. . Jie daro tai 
sužiniai, veidmainiauja ir geriau 
moka paslėpti savo nedorybę.

Užbaigus referentams kalbas, 
kalbėjo keletas iš publikos, ku
rių nuomonės labiau linkt/, jog 

.VI'a | civilizacija kyla.
Kovo 27 d. Uuosybes svetai

nėje bus diskusijos klausimu: 
“Prohibicija”. Referentais bus 
K. J. Semaška ir J. Kaulinas. 
Semaška stovės už prohibiciją, 

Kaulinas — prieš.
M. Šileikis,

davat- me negero. O tame negerume 
ir. gludi išnaudotojų klasė. Vi-

priklauso nuo didžiumos žmo
nių. Jeigu jie sugeba pasirinkti 
tokias tiesas, kokios jiems ir 
visai visuomenei yra naudingos, 
tai toliau dar lengviau tai pa
daryti. Prie to jau einama. Ka
da žmonės labiau apsišvies ir 
supras vieni kitų reikalus, tai 
visoki suvaržymai turės trukti. 
Pritvenkusio tvenkinio neatlai- 

i ko jokios sienos. Nuneša jas, 
sugriauna, o jų vieton stoja to
kios, kurios atsako tikslui.

Kada darbininkai dar labiau 
apsišvies, tai nėra abejonės, 
kad tiktai darbininkų klasė 
tvarkys visuomenes reikalus h’ 
patys darbininkai — kaip ran
kų ir proto — ,labiau suvieno
dins savo reikalus ir juos pri
taikys visuomeniniame gyveni
me. Ir tiktai ačiū tam, kad 
rankpelnių yra daugiau, negu 
jų išnaudotojų. Tiktai reikia 
jiems sutarimo ir pažinti visuo
menės ir ekonomijos reikalus. 
Tiesa, kad viešpataujančioji 
klasė prisidėjo prie išvystymo 
industrijos, bet ji daug ir ža
los pridarė. Ateity negalės taip 
būti: kai nebus galimybės val
dančiajai klasei peštis dėl gar
bės ir turtų ir tikėtis, kad dar
bininkai apgintų jų reikalus, 
tada apšvieta labiau išsilygins 
ir bus pastovesne. 1

Neapšviestas žmogus taipjau 
gerai supranta dorą ir skriau
dą, tiktai jis neturi galimybės 
tų negerumų pataisyti. Yra ne-

> kad ir ap
šviesti žmonės taipjau moka ir

klausomų respublikų ir atgavo Į • 
senąsias savo teises, tai reiškia 
progreso darbas. Kuo labiau 
plačioji liaudis apsišvies, tuo 
labiau kapitalistam karai bus 
pavojingi ir jie bus retesni, ne
gu iki šiol buvo- Karai 
kultūros naikintojai. Karai su
griovė Graikijos kultūrą, jie tą 
patį padarė Romai ir savo ža
lingą ir pragaištingą darbą dir
ba visame pasauly. Karai ir yra 
kapitalistų varžytinės už pra
monę. Negana to, kad žmonės 
vergaują kapitalistams,, dirbda
mi už niažą atlyginimą, bet dar 
ir eina karo laukan apginti jų 
reikalus. O tai todėl taip yra, 
kad kapitalistai sugebia pakin
kyti darban naujus išradimus, 
visą progresą nustatyti taip, 
Kad jis tiktai jiems ir turnau-

o

Redakcijos Atsakymai
J. Urbonui, Chicago.

tos raštelį gavome. Ačiū. Prie 
pirmos progos sunaudosime.

Tams-

! gydytojams 
vaistus. Pagelbininkais būda
vo tokie žmonės, kurie moky
davosi į gydytojus arba nusi
manydavo apie vaistų taisymą. 
Prie to dar tokie pagelbininkai 
turėjo mokėti lotynų kalbą, ka
dangi gydytojų paliepimai ar
ba receptai buvo rašomi vien 
tik lotynų kalba. Todėl lotynų 
kalba medicinoj dabar yra var
tojama visose šalyse. Medicinoj 
ta kalba yra priimta dėlto, kad 
ji yra mirusi kalba ir nesimai- 
110.

Gydytojų pagelbininkai, ku
rie taisydavo vaistus, vėliau 
pradėjo vadintis aptiekorių is. 
Graikų žodis “apatheca” reiškia 
sandėlis arba vieta, kame bū
na laikomi vaistai. Žodis ' “ai>o- 
thecaiy” arba aptiekorius yra 
tas žmogus, kurs užlaiko, su
taiso ir parduoda vaistus.

Seniau aptiekorystės mokslo 
mokintis nereikėjo. Jei kas no
rėjo tapti aptiekorium, tai tu
rėdavo ilgus metus dirbti ap- 
tiekoj kaipo mokinys. Dar ir 
dabar pas aptiekorius yra užsi- 
likus ta sena mada, reikalau
janti išdirbti kelis metus ap- 
tiekoj, kad galėjus tapti aptie- 
korium. Tokį mokinį Amerikoj 
mes vadiname “apprentice”. 
šiandieninis aptiekos “appren
tice” labai skiriasi nuo senųjų 
laikų aptiekos mokinio, kadangi 
dabar jau neužtenka vien tik 
aptiekos darbą žinoti, bet prie 
to reikalinga eiti kelis metus 
tam tikrą aptiekorystės mokslą.

Medicinos mokslas ir vaistų 
išdirbystė eina pirmyn, todėl 
ir mokslo reikalavimai šiandien 
yra didesni. Dirbant aptiekoj 
dabar jau nebegalima išmokti 
visa to, ko reikalauja aptieko
rystės mokslas. Kas dabar no
ri tapti aptiekorium, tai reika
linga mokintis mažiausia septy
nis metus, žinoma, tokie rei
kalavimai dar nėra visur. Kiek
viena šalis arba valstija turi 
savo skirtingus mokslo reikaia- 
vimuc.

Aš čia trumpai pažymėsiu ko
kios valstijos ir kokius aptie- 
koriains reikalavimus stato. Iš 
48 Amerikos valstijų, 25 valsti
jos reikalauja keturių metų vi
durinės mokyklos (high scjhool) 
kad galėjus imti valstijos kvo
timus už registruotą aptiek o 
rių. Viena valstija reikalauja 
trijų metų vidurinės mokyk
los. Dvi valstijos reikalauja 
dviejų ridų vidurinės mokyk
los. California, Colorado, Loui- 
siana, * Maine, Massachusctts, 
Montana, Vermont ir Columbia 
apskritis nereikalauja nė vidu
rinės mokyklos, nė aptiekorys- 
tes mokslo.

Viršuje pažymėtose valstijo
se nereikalaujama nė jokio 
mokslo, tiktai reikalaujama tu
rėti praktišką patyrimą aptie- 
koje ir kandidatas prileidžia-

mas prie kvotimų už rofifisteUO- 
tą apie’korių. Dvidešimt viena 
valstija ir Columbia apskritis 
kolegijos mokslo nereikalauja. 
Yra penkiolika valstiją, kurios 
iš kandidatų į aptiekorius rei
kalauja turėti vidurinės mo
kyklos ir kolegijos mokslą- Aukš
čiausi reikalavimai yra šiose 
valstijose: Connecticut, Illinois, 
Indiana, Maryland, Minnesota, 
New Jcrsey, Nc\v Yoi1<, North 
Carolina, Ohio, Oklaboma, Opi- 
gon, Rhode Island, Virginia, 
VVashington ir Wtst Virginia. 
Viršuje pažymėtos valstijos, 
apart mokslo reikalavimų, dar 
kai kurios iš jų reikalauja, kad 
kandidatas į aptiekorius butų 
šios šalies pilietis.

Aptiekorių susivienijimas A- 
merikoje deda visas pastangas, 
kad visose Amerikos valstijose 
butų įvesti vienoki mokslo rei
kalavimai. Galima tikėtis, kad 
greitu laiku vidutinės mokyk
los mokslo bus reikalaujama vi
sose valstijose. Jau dabar dau
gely kolegijų ir universitetų 
reikalaujama keturių metų vi
durinio mokslo ir trijų metų 
kolegijos.

Valstijų įstatymų nevienodu
mas kas link aptiekorių, apsun
kina aptiekorių profesiją. Re
gistruotas aptiekorius negali 
savo profesijos praktikuot kiek
vienoj valstijoj. Kiekviena val
stija turi skirtingus mokslo rei
kalavimus, ir kada aptiekorius 
nori persikelti iš vienos valsti
jos į kitą, tai jis turi išpildyti • 
tos valstijos
kurią jis nori persikelti. Tiktai 
tatai padaręs jis gali gauti iš - 
valstijos “inter-state recipro- 
city” arba leidimą praktikuoti 
toj valstijoj be ekzaminų. O 
jeigu kuris aptiekorius neturi 
valstijos reikalaujamo mokslo, 
tai jis turi pasirūpinti įsigyti 
ir tik tada tebus prie kvotimų 
prikistas. Tiktai išlaikęs val
stijos kvotimus tegali savo pro
fesija užsiimti.

Su tam tikrais valstijų išpil
dytais reikalavimais galima 
gauti leidimą arba “recipro- 
city” į visas valstijas, išski
riant tik šias: New York, Ne\v 
Jerscy, California ir Rhode 
Island. 'lik čionai suminėtose 
valstijose nepriimama leidimas 
arba negalima gauti “recipro- 
city”. Persikeliant į viršuj su
minėtas valstijas visiems rei- ‘ 
kalaujama tose valstijose išlai
kyti kvotimus.

Jei kas iš skaitytojų norėtų 
plačiau sužinoti, kokie reikala
vimai yra bet kurioj atskiroj 
valstijoj, tai meldžiu klausti per 
“Moksleivių Kelių” redakciją.

pasistengsiu atsakyti į vi- 
klausimus. —šakotas.

KUOPOS MITINGAS
LMSA. 2 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 21 d., 1 vai. po piet, J. 
Kaulino namuose, 4656 South 
Whipple St.

Susirinkimas yra perkeltas 
iš šeštadienio į sekmadienį to
dėl, kad daugelis studentų da
lyvaus S. Michelsono vakarie
nėj kovo 20 d., Liet. Auditori
joj. —Kp. Pirmin.

reikalavimus, į

Aš 
sus

Kodėl 
Bambino?

Todcl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

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

Todcl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todcl, kad Bambino yra 
kūdikių Gcriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas ’oda 
Bambino po 35c, l.jn’.u, arba j 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė honkutė • iunčiama . 
veltui ant pai < badavimu.

F. AD. RICUT’ " C O.
Beri y C So. !th Sis.

Brooklyn, N. Y.
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ŽINIOS

Gatvekaris nušoko 
įlipę

• ............................ ■ ■ ■

22 žmonės vos išgelbėjo sa
vo gyvastį, priemiestiniam 
•I.yons, III., gatvekariui nušokus 
nuo bėgių ant Ogden Avė. til
to ir nukritus j Desplaines upę. 
Vienas galas gatvekario jau 
buvo pasinėięs i vandenį, bet 
laimei, toje vietoje vanduo nė
ra gilus ir visi pasažieriai įs
tengė išsigelbėti. nors ar du 
pasažieriai liko sunkiai sužeisti

Sumokėjo daugiau
taksą

Šiemet nors taksai ir liko 
sumažinti ir daugelis, kurie pir
miau mokėjo taksus nuo paja
mų, šiemet visai nemokėjo, be 
šiemet taksų Cbicagoje liko 
1*6,000,000 sumokėta daugiau, 
negu pernai, šiemet taksų (iš
mokėta virš $19.000,000 vien 
Cbicagoje, kuomet pernai bu
vo sumokėta tik virš $13,000,- 
600. Pernai betgi taksus mo
kėjo 201,000 žmonių, o šiemet 
tik 108,700. Manoma, kad dau
giau įplaukė už taksus todėl, 
kad niekurios didžiosios kom
panijos pernai aplaikė nepap 
rastai didelių pelnų.

S. Michelsono prakalbos
Rytoj į Chicago atvyksta 

!“Keleivio” Redaktorius S. Mi- 
cbelsonas.

I Jo prakalbos bus tekamose 
-vietose.

Ketverge, kovo 18 d., 8 vai. 
vakaro, Liuosybės svetainėje, 

, 1822 \V. \\abansia Avė.. North 
Sidėj;

Pėtnyčioj, kovo 19 d.. 8 vai. 
vak., Mildos svetainėje, 31 12 S. 
Halsted St., Bridgeporte;

Nedėlioj, kovo 21 d., 1:3() v. 
po piet, C. Strumilų svetainėje, 
158 E. 107th St., Hoselande.

Nedėlioj, kovo 21 d., 7:30 v. 
vak., Ivanovo svetainėje, kam
pas Broadway ir Deodar gatvių, 
Indiana llarbor, Ind. (prakal
bas rengia SLA. 185 kp.)

'riek d. S. Michelsono prakal
bų bus Chicagoj ir apielinkėj.

Subatoj, kovo 20 d.. Lietuvių 
Auditorijoj bus smagi vakara- 
rienė artimesniam susipažini
mui su svečiu. Be vakarienės 
bus ir šokių. Kad palengvinus 
rengėjams darbą visi prašomi 
apsirūpinti bilietais iš kalno. 
Jų galima gauti Naujienose ir 
Aušros knyvyne. Bilietas $1.

Visi bukite d. Michelsono 
prakalbose ir vakarienėj. B.

Lietuvis mokyklos laikraš
čio redaktorius

Lietuvių kriaučių 
susirinkimas

Lietuvių kriaučių 269 lokalu 
susirinkimas įvyko penktadie
ny, kovo 12 d., Amalgameitu 
kriaučių unijos svetainėj, 1564 
N. RoLjv st. Sifsirinkiina ati
darė pirmininkas .1. Bočiunas. 
Protokolas praeitu susirinkimo 
priimtas.

.luini Board delegatai pra
nešė, kad Cliicagcs Joint Board 

dėl streikierių ung- 
ir kilų 7,0(M> dolerių, 
kliaučiai rengiasi sla-

lia kasių
Chicago.
tvti nuosava narna, todėl Joint* • •
B< ard išrinko komisiją surasti 
tinkama vieta, kad visiems (’bi- 4 *

POŽĖLOS PRIEŠU BUS
GEORGE VOSELL

Kapitonas Tyreli, kuris ren
gia K. Požėlai ristynes kovo 23 
d., deda visas pastangas, kad 
tos ristynės butų pirmos rų- 
šies. Apie ristynes bus daug 
rašoma ir amerikonų laikraš
čiuose.

Priešas Požėlai jau gauta. Jis 
baisiai atrodo ir sakoma, kad 
yra piimaeilis ristikas. Jo var
das — George Vąšeli. Jis sa
kosi, kad jo dar nė vienas pu
siau sunkiojo svario ristikas 
neesąs paguldęs. Girdi, jis paro
dysiąs Požėlai, kur vėžiai žie- 
mavoja.’ Net kapitonas, kuris 
yra didelis Požėlos adoratorius, 
nerimauja. Sako, butų visai 
švaki popieriai, jei jo regimen- 
to instruktorių patiestų tas Vą
šeli.

Ristynės įvyks First Regi- 
ment Armory (16th St. ir Mi- 
chigan Avė.) 0 ta vieta, kaip 
žinote, yra labai patogi risty- 
nėms.

Viktoras Stolis paskirtas Lind* 
Lloom aukštesnės mokyklos 
savaitraščio redaktorium.

Viena iš didžiausių Chicagos 
aukštesnių mokyklų “Lind- 
bloom High Schooi” paskirė 
jauna, 15 metų lietuvį Viktorą 
Sholį savo savaitinio laikraščio 
“\Veekly” redaktorium. Nors 
V. Sholis da ištiesų visai jau
nas vaikinas, bet jau baigiu 
tretį metą aukštesnės mokyk
los kursą ir parodė nepaprastą 
gabumą, o ypatingai kaipo žur- 
lalistas. Žinoma, mokyklos fa
kultetas tuoj patėmijo jo ga
bumus, nes Viktorus rašinėjo 
straipsnius į savo laikraštį kaip 
tik įstojo į tą mokyklą, ir da
bar jau paskirė jį užimti to 
laikraščio redaktoriaus vietą. 
Jis yra pirmas, kuris užėmė to 
laikraščio redaktoriaus vietą 
būdamas tik trečiame kurse, 
nes redaktoriais skiriama dau
giausia tik baigiančius mokyk
lą. lai liudija apie didelius jo 
gabumus. Be to jis yra narys 
kelių mokyklos draugijų — li
teratūros, debatų ir k.

Viktoras yra vienturtis sū
nūs gerai žinomų p .šuolių, ku
rie darbuojasi musų vietinėse 
lietuvių organizacijose. J. šuo
lis yra J. M. 1). knygius, o p-ni 
Šaulienė — SLA 208 moterų 
kuopos raštininkė. Malonu yra 
nugirsti, kad lietuvių šeimynos 
sūnūs gražiai ir pavizdingai pa
sižymi tarpe Amerikos gyvento- 
ų. —B. ir B.

ADV. KL. JURGELIONIS 
LAIMĖJO šachmatų 

ČEMPIONATĄ

Praeitą nedėldienį įvyko pas
kutinis šachmatistų susikirti
mas tarp finalistų adv. Kl. Jur
gelioniu ir Butkaus. Jurgelionis 
laimėjo. Tuo budu jam teko lie
tuvių šachmatistų pirmo čem
piono vardas. —X.

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
| KANADA

Žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines, į Kanadą iš 
Lietuvon arba kitų žemių, bus suteik-, 
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti j Kanadą 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
j musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl norinčių važiuoti į Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
kitės j

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 

6H03 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio

new yor- */■■ <KO IKI KAU- 
LUUno ik atgal

Plūs U. S. Revenue, taksai ’ s

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų triiu Sriubų laivų
Resolute, Rėliance, Albert 

Itallin, Deutachland
Hainburg

ir populiarižki vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Wetdphaiia, 
Th u ringio

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

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

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service wlth 

Hamburg American Line 
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, UI.

Už pataisymą balsų 
virš keturiasdešimt, 
balsuojama už įneši- 

butų išrinkta komisi-

cagos kriuučiams butų patogu! syki balsuoti 
suvaŽiuc ti į mitingus ir kito
kius parengimus.

Biznio agentas Kair;. piane-, 
šė, kad šiemet kriaučių darbai 
eina geriau, nors šapavas arba, 
taip sakant, “ready made” se
zonas jau baigiasi; tečiaus ne- 
kmios šapos jau vėl perkasi 
audmenis ir gal siekt; neturės. 
Spešel order šapus jau pradėjo 
žymiai daugiau dirbti ir iš uni
jos ofiso išimta arba pasiųsta 
prie darbo daug kirpėjų ir 
kriaučių, vjcrganizubta kele
tas mažų šapukių, kurių tūlos 
nenorėjusios pasiduoti unijai i 
užsidarė, negalėdamos išlaiky
ti unijos spaudimo. Dabar vie
na maža šapeiė iššaukta į strei
ką ir stovi tuščia.

Priėmus valdybos ir komisi
jų raportus buvo duotas suma
nymas per draugą Butvilą, kad 
loka’as pagamintų įnešimus dėl 
busimojo amalgameitų seimo, 
kuris įvyks, rodos, gegužės mė
nesy, 
mus: 
darbo 
štukių 
su unijų 
Darbo partijos, 
tam tikrą' rezoliuciją, 
išrinkti komisiją, šį paruošimą 
susirinkimas prielankiai priė
mė. Kiii betgi pastebėjo, kad 
tas viskas gerai, tiktai tie visi 
dalykai jau pereitam amalga
meitų seime buvo nutarti, to
dėl neušsimoka komisijos rink
ti, bet pavesti pildomajai tary
bai tą sutvarkyti. Abu pasiū
lymai liko apkalbėti ir viskas 
ėjo gražiai iki prieita prie bal
savimo. Bei kada pirrpininkas 
pradėjo aiškinti koks įnešimas 
ir koks pataisymas, pakilo vie
nas komhuliganų ir pradėjo 
kelti triukšmą, kurį, matyt, iš- 
anksto buvo susiplanavę, buk 
kad pirmininkas paaiškintų

t koks yra įnešimas ir koks pa- ( 
taisymas. Pirmininkas pradėjo 
prašyli, kad tavorščius nusira
mintų, nes jis tą ir aiškina- 
Bet jis nenustojo šaukęs. 'Pe
čiaus visgi pasisekė lą triukš
madarį nuraminti ir pirminin
kas paaiškinę,s kokis įnešimas 
ir koks pataisymas, ėjo prie 
balsavimo. Pirmiausia leido bal
savimui pataisymą, kad butų 
tie dalykai pavesti pildomajai 
tarybai, 
suskaito 
Paskiau 
ma, kad
ja. Gauna balsų dvidešimt pen
kis. Tada kiti du komhuliganai 
vėl pradėjo kelti triukšmą, kad 
buk balsai neteisingai buvę 
skaitomi ir reikalauja antrą 

i, bet pirmininkas 
pareiškė, kad, girdi, jeigu butų 
buvęs skirtumas balsavime ant 
kokiu penkių balsų, tai gali
ma butų perbalsuoti, bet da
bar beveik per pusę daugiau 
balsų, tai nėra prasmės kelti 
triukšmą. Da trumpai kalbėjo 
pora draugų, sarmatydami 
triukšmadarius. Ino susirinki
mas ir užsibaigė.

Kriaučius.

(Seka ant 7-to pusi.)
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Smagiausia Ekskursija
LIETUVON

7ai Bus Naujienų Ekskursija .
Gegužio-May 15 dieną, 1926

Paduota šiuos pasiuly- 
keturiasdešimts valandų 

savaitė. panaikinimas 
darbo, suvienijimas vi

ii* suorganizavimas 
Kad paruošti 

patarta

Prakalbos
Su krutumais 
paveikslais

Temoje:

Dievo Amžinasis 
Tikslas

Ilgai norėjote žinoti tiesą apie 
Evoliuciją ir Biblijos mokslą. Dabar 
yra jūsų proga. Ateikite ir girdyki
te ką Šv. Kaštas apie tai sako, 13- 
guklyme per C. H. Svvingle.

Ketver., Kovo 18 1926
Meldažio Svetainėje

2244 W.
Pradžia lygiai

įžanga liuosa. u

Candy!

23rd Place
7:30 vai. vakare

Nėra kolektų.
Rengia ir Kviečia T. B. S. S.

Oh 
Heniy! 

America^

^Battner Blue 
Limited" 

and 
“Sutuhhte 

SpeciaT’ 
Chicato 

11.-30 am 
laaaa St. Lotdt 

6:49pm 
Aniaa Hot Sprtngt

JUS
SAU
SKOLINGAS
KELIONĘ Į

Siprimgs 
National Park, Arkansas
Jus čia surasite tikrą pasilsi kiekviename 
žingsnyje balsaminė l ietų atmosfera, vi
sos gamtos gražumas, visokis sportas ant lau
ko, malonus draugingumas, skanus valgiui, 
ramus miegas ii- kas dar svarbiausia 
buvimas tenai keletu savaičių, galit atgauti 
sunaikintą savo kelių metų sveikatą.
Hot Springs National Purk, Arkansas yra 
tolumo kelių valandų važiavimo. Tiesioginė 
kelionė kasdien iš Chicagos per Wabash- 
Missouri Pacific.

TIESIOGINĖ KELIONĖ
Iš Chicagos ......
(per Wabash)
Iš St. Louis.......
(per Missouri Pacific)
J Little Rock ....
(per Missouri Pacific) 
J Hot Springs .... 
(per Missouri Pacific)

pa-

..... 12:40
po pietų

....... 9:05
tą naktį

...... . 7:10 
sekamą rytą 
.......9:30 
sekamą rytą

Užsisakymas vietos ir tikietų Wabash Tikietų Ofise
144 South Clark St., Phone Harrison 4500

Joo. Maloney, Asst. General Passenger Agent, Waba«h Ry. 
144 South Clark St.—Phone Harrison 4500

J. J. McQueen, General Agent, Passenger Department, Missouri Pacific R. R.

B. Watoaslli! •
Pacifiic!

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

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

Jo adresas:
1711 __ 241h Street, 

, Detroit, Michigan.

| Naudokitės Patogumais!
[Nėra ,geresnės, smagesnės 

B ir taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
(kaip Naujienų Ekskursija. 
įSu šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visuŠ 
savo rūpesčius ir reikalus 
palydovui ir keliauja liue
sas, aprūpintas, patenkintas 
ir ramus. Čia galima jaus
tis kaip namuose, kaip sve
čiuose, kaip dideliame — 
ilgame piknike.

WABASH GELZKEL1S
EKSKURSIJA prasidės iš Chicagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12,11:30 
vai. vakare. Chicago bus pirmas susijungimo punktas. Čia suvažiuos Naujienų 
ekskursantai iš visų aplinkinių miestelių ir susijungę su chicagiečiais keliaus 
Dętroitan. Detroitas bus antras susijungimo punktas. Į čia suvažiuos ekskur
santai iš sekamų miestų: Omaha, Neb.; Dės Moines, Iowa; Kansas City, Kansas; 
St. Louis; Springfield, III.; Westville ir iš visų kitų mieštų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu atvykti Chicagon. Detroite susijungę 
visi ekskursantai keliaus į NIAGARA FALLS.

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

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

KELIONĖ NUO NEW YORKO (t* 1 O /I 
KLAIPĖDON IR ATGAL «Į> lOO

BUKIT PRISIRENGĘ
NORINT keliauti su šia garsia ekskursija reikia būt prisirengus iš anksto. Ne
turintiems Amerikoniškų popierų reikia turėti gimimo metrikus, gauti Lietuvos 
užsienio pasas, viza, taksų sumokėjimo liudijimų ir leidimų sugrįžti; Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasų ir vizų. Visiems reikia užsimokėti už laivakor
tę ir gelžkelio tikietų bent per 1Q dienų pirm išvažiavimo.
Detroitiečiai kreipkitės pas musų generalį agentų ir palydovų, J. J. Strazdų, o 
chicagiečiai ir iš kitų miestų — į Naujienas.
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LielcviiįRafeiiuose.
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

. Bridgeport
Kas kur bus, kur ne bus, o 

Bridgeporte vis bus. Kas tik at
važiuoja į Chicago, vis aplan
ko Bridgeportą. šią sąvaitę at
vyks į Chicago labai retas sve
tys — “Keleivio” Redaktorius 
S. Michelsonas. Bet ir jis Brid- 
geporto neaplenks. Jis kalbės 
Bridgeporte kovo J9 dieną, Mil
dos svetainėje.

Visi bridgeportiečiai rengki- 
tės pasitikti šį retą svetį, o už
ginsite jo prakalbose daug nau
jo. Jis yra geras kalbėtojas ir 
jo prakalbos bus malonu kiek
vienam pasiklausyti, ypač kad 
bridgeportiečiai, turbut, dar nė
ra jo girdėję.

šiame piešinely nurodoma, kaip nuvažiuoti į Birutes “Surprise Party” kovo 21 d.Vakarienė artimesniam susi
pažinimui su svečiu S. Michel-Į — 
šonu irgi bus Bridgeporte, ko
vo 20 d., Lietuvių Auditorijoj.
Tai bus šauni vakarienė, su ge
ra muzika, šokiais. Pasitiksime
svečią, pasikalbėsime, pavaka
rieniausime, pasišoksime, pasi
linksminsime. Žinoma, visi 
bridgeportiečiai ten busime “in 
corpore.” Tik tikėtais tai jau 
reikia apsirūpinti iš kalno, kad 
jų nepritruktų, paskui mes. 
bridgeportiečiai, negalėsime jų 
gauti, nes juos išpirks kiti, 
tai kaip tada mes pasirodysi
me?

Ti kietų galima gauti “Aušro
je”.

Viena ausimi nugirdau, kad 
LSS. VIII Rajonas visiems 
bridgeportiečiams rengia dide
lį siurprizą, kokio bridgeportie
čiai neturėjo. J r tas siurprizas 
bus visai netolimoj ateity. Bus 
kas tai didelio, netikėto, negir
dėto. Mačiau organizatorių 
lakstant ]x> Bridgeportą, liesi- 
lankant pas p. Evaldą, besita
riant, girdėjau, kad jis veda 
derybas apie parvežimą į Brid
geportą ko tai nepaprasto.

Klausiau jo, bet jis nesako.
—Kas tai butų per siurpri

zas, jei visi apie tai žinotų 
sako jis. Bet jis vistiek prisi
žadėjo išduoti paslaptį visiems 
kovo 19 d. S. Michęlsono pra
kalbose.

Busime ten ir žiūrėsime, 
kokį VIII Rajonas mums siur
prizą rengia. —Bridgeportietis.

J. L. A. T. Kliubas laikė savo 
susirinkimą kovo 7 d., Liet. 
Auditorijoj. Vienas naujas na
rys įstojo į Kliubą. Tolinus 
svarstyta bėgančius kliubo rei
kalus, svarstyta rimtai ir ra
miai.

Kliubas rengia balių su per
statymu kovo 21 d., Lietuvių 
Auditorijoj. Kliubas tikisi, kad 
liks ir pelno, nes kliubas turi 
savų narių 300. — Kl. Narys

Dr-stė šv. Kazimiero Karalai
čio nutarė rengti koncertą ir 
balių lapkričio 7 d., Liet. Audi
torijoj, paminėjimui 40 metų 
draugystės gyvavimo. Be to 
nariams, kurie nesirgo per 12 
metų, bus duodami garbės žen
klai. Nauji gi nariai bus pri
imami dykai. — Komitetas.

North Side
Ryloj S. Michelsonas kalbės 

Liuosybės svetainėje

Laikraščių ir knygų skaity
tojams S. Michelsonas yra žino
mas kaipo populiariškas rašyto
jas. Redaguodamas “Keleivį” 
ir rašydamas knygas, S. Mi
chelsonas užkariavo tūkstančių 
lietuvių darbininkų simpatiją. t 
Tur būt nieks tiek lietuvių 
tautai ir jos darbo žnionių ap-l 
svietai nepasidarbavo kiek S. 
Michelsonas.

Bytoj jis kalbės Li uosybes 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė. 
Jo atsilankymas į Chicago yra 
didelė retenybė, todėl north- 
sidiečiai turi pasistengti jo 
prakalbas išklausyti. —Report.

Chicagos Lietuvių Draugija
Savitarp. Pašalpos

Nedėlioj, kovo 14 d., Zwią- 
zek Polek svetainėje, 1515 N. 
Ashland Avė., Chicagos Lietu
vių Draugija Savitavpinės Pa- 
šelpos laikė susirinkimą. Ka
dangi draugijos pirmininkas J. 
Mickevičius yra sužeistas, tai 
susirinkimą vedė vicepirminin
kas K. Rugis. Prie draugijos 
pTiklauso virš penkių šimtų na
rių, tai ir susirinkimas buvo 
skaitlingas. Iš pateikto valdy
bos raporto matyti, kad drau
gija gerai stovi, jos turtas sie
kia iki vienuolikos tūkstančių 
dolerių. Prie draugijų prisira
šė penkiosdešimt naujų narių 
ir padavė trisdešimt aplikacijų. 
Tarp prisirašiusiųjų naujų na
rių buvo ir north sidiečiam ge
rai žinomas advokatas J. Gri
gai. Advokatas Grigai nors čio
nai augęs, bet labai prielankus 
ir daug yra pasitarnavęs North 
Sidės lietuviams.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
tai viena didžiausių ir laimin
giausių Draugijų Chicago j. 
Basidėkojant jos geriems vedė
jams draugija kaskart auga, o 
be to ji išvengė visokios poli
tikos, kuri vyrauja kitose drau

gijose. Čia gi nariai susirinkę 
įgali be jokių trukšmų svarsty- 
1 ti savo reikalus. Todėl ir patar
tina visiems Chicagos liėtu- 

iviarns prigulėti prie šios drau
gijos. — Narys.

Povylas fctogiv “Surprise 
Party” bus vyriausias solistas.

Birutės “Surprise 
Party”

“Surprise Party” — žinote, 
nėra tai prasižengimas prieš 
Volsteado teises, nebus mažas 
susirinkimas dėl “good taimo’’, 
bet bus tikrai nauja muzikališ- 
ka komedija ir puota, į katrą 
“Birute” kviečia 765 Chicagos 
lietuvių, kurie pasiilgę gražios 
muzikos, gero lošimo ir gar
daus juoko. Kompozitorius A- 
Vanagaitis Skverbė į šį veika
lą daug to, ko chicagiečiai gal 
niekad nesitikėjo matyti. Bus 
išduoti sekretai to, kas atsitin
ka už kulisų artistų gyvenime. 
Girdėsime moderniškos muzi
kos, kuri yra mums uždrausta 
rimtų mylėtojų... Geri daly
kai įvyksta retai. Net ir pas 
“Birutę” gyvavimas eina vilni
mis, bet “I’m telling you” vai
dinimas '“Surprise Party’L yra 
didelė retenybė, ir tai yra aukš
čiausia laipsnis,' kurį “Birutė” 
bus iki šiol dasiekus.

Ir perstatymui šios muzikalės 
komedijos Birutė pasirinko 
naujausį ir gražinusį teatrą 
Chicagoje, kur dar nei vieno 
lietuvių parengimo neįvyko, ir

apie kurį lietuviai mažai, o gal 
dar ir nieko negirdėjo. Birutė 
nori vaidinti tai, kas dar ne
vaidinta ir vaidinti ten, kur 
dar nevaidinta. Tokiu budu bu
vo nutarta paimli Goodman te
atrą, kuris randasi ant Monroe 
street, tik vienų bloką j rytus 
nuo Michigan Avenue, ir į kurį 
galima nuvažiuoti, kaip viršuj 
nurodyta.

Goodman teatras nėra priva- 
tiškose rankose, bet priguli 
prie Art Instituto. Istorija jo 
pabudavojimo yra tokia: Ken- 
leth Savvycr Goodman, senis 
nilionierius turėjo vieną sūnų, 
kuris mylėjo d huną ir teatrą 
ir buvo pradėjęs rašyti drama- 
inius veikalus. Kada didysis 

karas ištiko, tai sūnūs buvo pa
imtas kariuomenėn ir beka
riaudamas Francijoj liko už
muštas. Tas buv.o senam tėvui 
didelis smūgis. Norėdamas pa
likti paminklų sūnaus darbo ir 
jo patraukimo, kėnis Goodman 
paaukavo 256,000 dolerių pa
statymui teatro, • d r su tais pini
gais Art Institutas pabudavo- 
jo Goodman teatrą.

Teatras yra puikiai išrėdytas 
ir jojo scena turi vėliausius 
įtaisymus ir įvairių įvairiausių 
šviesų. Scenoj taipgi yra dan
gus, kokio nei vienas kitas te
atras Chicagoj neturi. Komp. 
Vanagaitis ir Birutė pilnai iš
naudos visus šios scenos pato
gumus.

Prie to visd įsivaizduokite 
siūbuojantį Birutes chorą, jau
nų mergaičių ir vyrukų, solis
tus, šokėjus ir šokėjas, simfo
nijos orkestrą ir kompozitorių 

ir artistą Vanagaitį ir jojo 
“fbnes” — ir tą visą įsivaizdi
nę jus negalėsite išlikti neatė
ję į Birutės “Surprise Party” 
ateinanti sekmadienį.

“Dats it.”

Jaunuoliu Orkestro 
koncertas

Pereitą šeštadienį, kovo 13 d., 
M. įMeldaijo svetainėj, Jaunuo
lių Orkestras, vedamas J. L. 
Grušo, dfivė koncertų paminėji
mui penkių metų sukaktuvių'to 
Orkestro gyvavimo. Koncertas 
buvo tikrai šaunus, parodęs, 
kad mes, lietuviai, turime dide
lių muzikalinių jėgų, kurios 
galės būti pažibomis, jei mes 
mokėsime ir norėsime jas išlai
kyti savo tarpe — lietuvių tai> 
pe. Bet ar mes norėsime ir mo
kėsime tai padaryti, tai jau ki
tas klausimas; aš to nežinau, o 
šis koncertas kaip tik parode 
visai priešingą. Bet apie tai kitą 
kartą. Dabar gi kalbėsiu tik 
apie programą.

Programą atidarė visas Jau
nuolių Orkestras, tikrai šauniai 
sugriežęs keletą muzikos kuri
nių. Orkestras yra didelis, ge
rai išlavintas, jaučiasi, kad vi
si dalyviai jaučia ir supranta 
muzikų. Tai nėra vaikų orkest
ras, bet jau priaugančių jau
nuolių, kurių daugelis yra net 
baigę konservą tori jas.

Po to sekė solistai, o jų bu
vo nemažai. Be muzikos buvo 
dar ir dainų. Dainavo George 
Marchand, Mikas Meldažis ir jo 
brolis. Tenka kalbėti tik apie 
Mikų Meldažį, nes kitu du dar 
tik pradedą, dar negalintys sa
ve pareikšti. Mikas Meldažis sgi 
turi neblogą tenoro balsą ir jį 
gana lengvai valdo. Jis dar yra 
jaunas, dar jo balsas nepusis- 
tovėjęs, o ir pats dainininkas 
scenoj nėra liuesas, dar neturi 
reikiamos pozos ir jaučiasi su
varžytas, bet kas jau dabar ja
me yra, rodo, kad iš jo išaugs 
visai geras dainininkas, kuris 
gali susilaukti nemažos atei
ties. šį kartą jis dainavo vien 
angliškas dainas, bet ateity 
ketina pasirodyti mums ir su 
lietuvių dainomis.

Iš instrumentalinių solistų 
geriausiai pasižymėjo jau ne 
kartą musų vakaruose pasiro
dęs smuikininkas Mikas Petru
ševičius, sugrojęs labai sunkų 
kurini, smuikininkė Aldona 
Grušaitė irgi davusi ilgą ir 
sunkų kurinį, pianistė Helena 
Sadauskaitė ir smuikininkas

(Tąsa ant 8-to pusi.)

MOTIEJUS STUNGIS

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Mirė Sekmadieny, Kovo 14 
d., 1926 m., sulaukęs 44 metų 
amžiaus. Kilo iš Juknonių kai
mo, Gelvainių valsčiaus, Uk
mergės apskričio.

Paliko dideliame nubudime 
^noterj Klementiną, dukterį 

Prancišką, sūnų Aleksandrą* ir 
brolį Jurgį.

Kūnas pašarvotas pas J. Ku
likauską, 1438 N. Paulina St. i

Laidotuves įvyks Ketverge, 
Kovo 18 d., iš namų 8:0Q>Aal. 
bus atlydėtas į šv. Mykolo Baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingus 
pamaldos už velionio .sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę,
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Brolis ir švogeriai,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavičius, Tel. 
Canal 2199.

FRANCUZIŠKAS
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Kodai, 
Venerinės ir Chroniškus

VYRŲ IR MOTERŲ
• VALIAUSIAIS METODAIS 
Vartoja Alpine, Violet, X-Kay

ir Elektrą

Dr. J. W. Bsandette. M.ū
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:80. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464

r— . . —■. . . . .   ■ *
J. F. BADŽIUS
Pigiausis Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

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

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

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktorius 
Automobilių patarnavimas viso- < 
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago

xzxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxx

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

Šis musų prietelis dirba iŠ 
širdies ir neša naujus skaitytu 
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit u* 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponą 
Už pusę metų   75 kuponui 
Už tris mėnesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

DR. VAITUSH, O. D.

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

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

sta ?
Ar kvaišta galva ?
Ar matote kaip ir plukančius 

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

se?
Ar yra beita dėmė ant vokų?

. Dr. Jan J. Smelana
OPTOMETKIOTAS x 

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

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:20 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždaryt'.; Nedėliomis.

08. B. M. ROSS
Virš trisdešimtj metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

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

Tel. Lafayctto 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoi 
patarnauju kuogcriausiai.

M. Yuška,
3228 VV. 381 b Chicaro, UI.

Garsinkitės Naujienose
L
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(Tųsa r;uo 7-to pusk)

Paul Smith (svetimtautis). Pa
starasis yra visai jaunas (14 
m.), bet smuikų valdo gerai. 
Gerai skambino xylophonu b'dys 
Grušas. Jis dirba, lanko augš- 
lesniają mokykla, griežia va
karuose. tad labai mažai l......
belieka jam lavintis griežti 
nauju instrumentu. Savo bega
line jaunystės energija betgi 
jis pasiekė to, kad ir tą instru-! 
menta valdo gana gerai, nors, 
dar nesenai pradėjo ant jo la-j 
vintis.

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI :ioo.on?

Atsakymas: $100.00 aM syk 
$6.(••* į metus per visą 

likusj gyvenimą.

(lole- 
ern- 

centas atlieka

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudato nematomą juostą 
tų ir kiekvienas

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicngoj ir 
apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausią ir geriausia *logų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co.. 3111-13 Ogden 
Avė. Phone l.asvmlale 0114.

Vėl kita bučernč už 
pusdykę

Bodui - Bodui - Bodui
$12.50 — $12.50 — $12.50

Tiktai pagalvokit, $12.50 už pui-

va" tam tikra darbi). Praleisdami cen- 
laiko tą paskui centą, doleri paskui do-

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy- 

v bos 1926 metamsSpecialės 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. HUTF1LZ, Manager
i....................................................  .u. . ■/

DRAUGYSTĖ ATGIMTI ES LIETU- 
VIŲ TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingyinas, 
3219 So. Lowe Avė., Pagelbininkas, 
P. štulienis, 8545 So. vvallace St., 
Nut. Rašt., B. Dubinskienė, 3613 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 3533 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja- 
chunas, 561 W. Dekowen St., ir F. 
Baginskienė, 3301 So. Halsted St., 
Kasierius. S. Balsis, 3701 South 
Halsted St., Durų Sargai: A. Tri- 
janis ir M. Mirakas. Susirinkimai 
atsibuna 1 sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė.

PARnAVIMUl ' arba mainymui, t
bučernč su groseriu ant blzniavos vasarinių resortų lotų 25x125 
gatvės .Ttiri būt parduota greitai. P«dų, netoli Delis, Wlsconsin, su 
(jeriausi rakandai, daug šviežio gražiu commumty namu.

Įskaitomos visos išlaidos 
atraktus ir kitus dokumentus, dėl 
uprubežioto skaičiaus žmonių, ku
rie atsiųs teisingą išrišimą iš se
kamų raidžių SICSINOWN, kuomet 
jas gerai sudėsite, jos sudarys žo- 

resortų vai-

Taipgi 
už ao-

iicriiuisi rnKiinuai, <inug šviežio 
šlako, pigi renda su 4 kambariais 
pagyvenimui, geras lysas. Geriau
sias bargenas Chicagoj, kas pirks 
tuoj arba mainysiu ant automo
bilio, loto, nuižo namo ar morgi- 

pas 
\ dj didžiausių vasarinių 

stiją visoje šalyje.
Naujienos, .139 So. Halsted St.

< Bos 693

lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei pildė* 
tumėt juos j banką ar sDulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
i $6.00 gryno pelno ant kiekvieno 

kirk jūsų 
laikytumėt jj

’pv.vu B'JHU jJUinu

Be to dar buvo smuikų due- . _ , l šimtas uždirbtų Jeitų ir kvartetų: Bronės Darės-į 
kiutės ir Marės Gviklos due- 
las; P. Tupio, J. Dantos, P. * 
Kalėno ir A- Schultz kvartetas 
ir tikrai geri. M. Petruševi
čiaus. A. Grušaitės, B. fcliažiu- 
lės ir P. Tupiu kvartetas ir M.( 
Petruševičiaus ir A. Grušaitės 
duetas.

Buvo 
dalyvių, 
daugiau 
nes jaunuoliai norėjo dar pusi

20 metų? 
ir pasįta k

Ūudus,

čia i>er
Ateik 

apie taupymo 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1789 So. Halsted ^t.

su sekretorių 
o nuo jo su

dauginsi* jūsų

ASMENŲ JIESKOJIMAI

ir

Tol. Lafayette 8324
JOHN VILIMAS 

GENERAL (ONTRACTOR
Statau namus sulyg užsakymo
parduodu naujus, jau padarytus. 

Taipgi parduodu senus namus.
1201 So. Campbell Avė.,

CHICAGO, ILL.

č’inu.< Kreipkitės tuojmis, nes 
mus bargeuai ilgai nebūna.

J. Namon Co.
241S Wt Marquette R(L

arti Western Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų prie 
soitavimo popierų atkarpai. 1039 W. 
Congress SI., netoli Morgan St.

REIKIA lietuvaičių pardavinėtojų.
Glassberg’s, 545 W. 119th St.

dė 
jie 
jie 
ja

numatoma ir daugiau Dahv*vait .. a- ♦ , a 
i . į PAJlEsKAU savo pažįstamų An- 

het dcl vėlaus laiko tano Valančiaus, Marijonos Muraus
kienės ir Vincento Jurgelevičiaus, vi
si paeina iš Lietuvos, Tauragės ap
skričio, Naumiesčio miestelio. Malo
nėkite atsiliepti arba kas anuos žino, 
malonėkit pranešti, už ką busiu dė
kingas. Aš norėčiau žinoti ar jie yra 
gyvi ir aš norėčiau su jais susiraši
nėti. Mike Franevsky, Box 58j Mil- 
burn, W. Va.

programų nepildyta

Iš tikrųjų jaunuoliai pasiro-
labai šauniai, parodė, kad 
yra gerai lavinami ir kad 
naudingam darbui sunuudo- 
nuliekama laika.

Publikos buvo labai mažai, 
ne kiek daugiau, negu progra- 
ino dalyvių. Bet ir pati publi
ka toli nebuvo muzikos mylė
tojai, gal daugiausia jaunuolių 

toli 
ga-

JIESKO PARTNERIU

REIKALINGA moteris bei mergi
na diibti prie namų darbo, mažoj 
lietuvių šeimynoj. Turi turėti paliu
dijimus kur pirmiau* dirbo. 3259 W. 
66th Street.

REIKIA trijų moterų dirbti tris va
karus j savaitę. Taipgi trijų moterų 
pilnam arba dalinam laikui dienomis, 
šis darbas geiai apsimoka ir galima 
išsidirbti ateičiai. Atsišaukite, 4011 
W. 46th St., Chicago. i

— — KAM MOKĖTI RENDA
PARDAVIMUI saldainių, cigarų Jus galite turėti savo locną namą, 

ir cigaretų krautuvė. Bargenas. $200 jmokėti, kitus išmokėjimais. Mo- 
3752 S. Ashland Avc. idemiškas 5-6 kambarių mūrinis bun-

. ... __ galovv, furnace šildomas, skiepas,
. ,, . . .. karšto vandens sistema, elektra, su-

PARSIDUODA 2 bizniai: 1) gro- ros cementinė gatvė, 22 minutes iki 
sernė ir 2) keijdžiu, tabako, minks- vj{|urmieBčj0 
tų gėrimų ir lųokyklos įrankių. Tu-, BLOCH REALTY ŲO.

No. 2 S. i°th Thone Mrywood 2704
tų gėrimų ir nĮokyklos įrankių. I u-, 
riti apleisti mirsią; parduosiu pi
giai. Prie abiejų biznių yra pagyr 
ventiliui kambariai. Grosernė 1811 
Canalport ftW.. I
1.1. 1715 S.-.lefferson St.

Phone Msywood 2704

kendžių, tabako ir PARDAVIMUI nauja muro, 6 kanib 
| bungalow, garu šildoma, kieto tned- 

— žio išbaigta. 30 pėdų lotas. $3,600 
PARDAVIMUI urosernė clflnru inefiti» 0 ,iku8’us ^5000 i «>ėnesj. kel,<Uh, Woliy,<snm&,>V Ų’, Vi?‘K *>e,l±„Ave- °r"

4613 So. \Ventworth Avc. mokyklos, bažnyčios ir Storų.

•KAMPINE prie High School krau-1 
tuvė, saldainių, ice creamo, lunčius ’ 
ir mokyklos reikmenų, su gyvenimui 
kambariais. |

4801 So. Union Avė.

RESTAURANTAS greitam parda
vimui, geras biznis, prie mokyklos 
ir Bell telefonų įstaigos.. 1510 West 
Harrison Street,

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

160 AKRŲ forma, 50 mylių nuo 
Chicagos, turi vėliausius įrengi
mus, budinkri kainavo $1800 trys 
metai atgal, visi nauji. Geriausis 
juodžemis. Viskas auga labai gerai. 
Mainysiu i miesto nuosavybę. Sa
vininkas, 4027 Elston Avė.

Keystonc 7931

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu 
nam gyvenančiam 
KuYie kalba gerai 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stes, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo 1a- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-Čios gatv., 2-ros lubos)
cuxxxxxxxxxxxxxxxxxzzxxx>

mokėti kiekvie* 
Šioje šalyje, 

angliškai visur

___________________________ _____l~
LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 

PAAELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Baigo, 5829 Whipple St., 
Tel. Prospect 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas , 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le Moyne 
St., Fin. rašt. J. Radišauskas, 5124 
Dukin St., Kontr. rašt. P. Laba
nauskas, 2045 Willow St., Pagelb. 
M. Krajauskas, 1750 Wabansia 
Avc., Maršalka M. Žiūkas, 1406 N. 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 1823 
W North Avė.

tėvai ir jos užsilaikymas 
nepritiko koncertui ir tik 
dino gražų koncerto įspūdį.

Išsiklausant koncerto, 
žiūrint į tuos jaunuolius, į pub
likų, kilo keletas minčių, kurio-

• REIKALINGAS partneris t j bu- 
černę ir grusemę, biznis išdirbtas 
ir geroj vieloj. Geistina, kad butų 
nevedęs, bile tik teisingas ir ap
sukrus, kad ir nemokantį išmokin
siu. Kreipkitės j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St. Rox 709.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 10 darbininkų j geležies 
atkarpų jardą. Jncob Lansky, 36-17 
So. Roman Av

r;is\7ną be galo ilgu, pasidalin 
niu su s-ak ityt-ojais kitų, kartą 
atskirais atraipsniaiK.

Viečint’škis.

DASTATOM anglis Southern Illi
nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Daugins 0041.

Šiandie Dainos Choro 
koncertas

•1RKIT l-I.IIMlilNGA MU:
IR SUTAUEYKIT 3.*»%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levintbal Plumbiny Supply 
1637 West DMsIon SU 

netoli Marshfield

•šiandie vakare, Lietuvių Au- 
ditorijojĄ bus pirmas koncer
tas Dainos Choro, kurį nesenai 
suorganizavo p. A. S. Pocius. 
Choras yra nedidelis, bet turi 
labai gerų dainininkų-kių, k. 
a.: Ona Pocienė, Marija Janu
šauskienė, Elena Rakauskienė, 
Jonas Ramanauskas ir k. Todėl 
galima tikėtis, kad pirmas šio 
choro pasirodymas
certe bus nepaprastai geras.

—K.

BAGDONAS BROS,
MOVING, EXPRESSING ’& COAL 

PIANO MOVING EXPERTS’ 
Long distance haAtlling .

Turime daug metų patyrimą.
/ 3238 So. Halsted St.

. res. Ygs 3408-—Blvd. 7667 officeTel

Tel. Lafayette 5153-6438

savo kon-
RUBIN BROS.

NAMŲ STATYTIJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

Pranešimai
k

Ar nori būti nariu Chicagit 
Lietuvių Draugijos? 

‘Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Paftelpos yra viena iš di
džiausių paielpos draugijų Chica- 
goję. | šitą Draugiją priklauso, 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos I 
turtas siekia $11,000. Draugijoje' 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6. 
810, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama g^venan-* 
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti-' 
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me-i 
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpimams kliubams* 
vra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidčjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti jstoti j šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa-j 
ranku.no galite

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

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards C062

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

JEIGU NORITE TURĖTI

ge-

rankumo galite kreiptu į žemiau! 
pažymėtas vietas Kurio.se galėsite' 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus į 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją—
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus :

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

Gero Aliejaus 
Del Vartojimo

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

Šita korporacija labai gerai pa
tarnauja savo kostumeriama Chi- 
cagoje ir jos apielinkgse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE
9780 — 8700.

Birutės “Surprise Party”, muzika
lios komedijos tikietus galima gauti 
“Naujienose”, Aušros Knygyne, 3210 
So. Halsted St., Elta Commerce, 3251 
So. Halsted St. ir pas “Birutės“ na
rius. Geriausia tikietus įsigyti iš kal
no, paskui nereikės stovėti ilgai prie 
langelio.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation 

3711 So. CalifoFnia Avė.

Komitetas.

North Side. — “Keleivio” redakto
riaus S. Michelsono prakalbos įvyks 
Ateinanti Ketvirtadienį, Kovo 18 d., 
n!ifti 7^9 vRl. vakarti, LiutfsybČfc rvvt., 
1822 Wabansia Avė. Visį prašomi at
vykti.

Komitetas.

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, DeHikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. M u s ų 

mas Geras patais 
na vimaa, žemos kainos.

Sostheiins, 1912 3o State St.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1926 m.: Pirm. A. J. Zalato- 
ris, 827 W. 33'St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200 Woodland Avė., Nut. 
rašt. K. J. • Demereckis, 3331 So. 
\Vallace St., Fin. rašt. J. Balchu-' 
nas, 10708 Roman Avė., M t.
Greenwood, III., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 PI., 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta
dienį kiekviono mėnesio, Audito
rium svetainėj, 3133 So. Halsted 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi
si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40, 
tik lietuviai.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbd <iel automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais kltsos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

nie- 
pasi- 

naują

BIZNIO NAMAS SOUTH SIDE
Pardavimui 2 krautuvės, su fin

tais iš užpakalio, ir 5 kambarių fla- 
tas ant viršaus, ant 63rd St.. .netoli 

--— Lindblom High School, namas išmo- 
----------- --------------------- ketas, kaina $14,800, cash $5,000, ar-

4 RUIMŲ mūrinė, karštu vande- ba mainysiu j mažesnj.
niu šildoma bungalovc. Kas norit
nusirnufuoti, atiduodu už $1,500

PARSIDUODA 6 ruimų bungalow į 
kaina $9000, randasi 6535 S. Camp-

NAMAI-2EME

REIKIA Real Estate :
pardavinėjimui miesto prapertčs.:
Mes turime prapertes ant North ir 
South Sidės. šitos prapertės labai dinis namas, 
geroj virtoj, lengvai parsiduoda. n}'8,'ų >
Gera užmokestis. T“ . .
vakarais. Atsišaukite Room l 
38 So. Dearborn St. Klausti p. 
I^ekix kas.lien nuo !)——12 ryto

saiesinano; bei! avė.

Atsišaukite
ED. BLAIR

6237 So. Ashland Avė.
Prospect 3965

Amerikos LietuviŲ Mokykla
3106 So. Halsted St.

2 AUKŠTŲ po 6 kambarius me- 
Randasi labai gerų 

apgyventoj vb'hų. Kaina
Visą laiką arba $5700; 2 šlorai ir 8 flatai. 67

874,1 ir Western Avė. Kama $.)7,000.

REIKIA dviejų salesma
nų. Turi būti epęrgingi ir 
norinti dirbti.

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

ti nuo 8 iki 10 tūkstančių 
dolerių j metus. Atsišaukit 
tuojau j real estate ofisų.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

KEIKIA 50 satesmanų, pilnam 
arba dalinam laikui. Gali uždirb
ti nuo $200 iki $500 į savaitę. 
Kiekvienam žmogui ateitis. At
sišauki t 4348 Fsroadvvay

Suite 5

REIKALINGAS geras barberys 
dirbti vakarais. 1604 XV. North Avė.

REIKALINGAS piimaian- 
kis geras virėjas.

Atsišaukit tuojaus.
3206 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3985

REIKIA trijų vyrų dirbti tris va
karus j savaite. Taipgi trijų vyrų pil
nam arba dalinant laikui dienomis. 
Šis darbas gerai apsimoka ir galima 
išsidirbti ateičiai. Atsišaukit, 4011 W. 
46th St., Chicago.

RAKANDAI
BARGENAI

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

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7*186

PARDAVIMUI

se

DEL labai svarbios priežasties tu
riu parduoti savo $800 vertSy pfrojik- 
lį pianą su benčiumi ir rateliais už 
$125.00. $25.00 cash ir $10.00 j mė
nesį. Pasimatykit šiandien su Mięh- 
ael Borschuba, 2832 W. Madison St.,

(Ist floor front.

PARDUOSIU 15 ruimų hoteiį ar
ba mainysiu i kendžių Storą. 206 
E. 23 St.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianą už $150, yra 
75 Foteliai įr bėnčius, $50 cWr ir 

’ po $10 j mėnesi.
VULĄ1TIS

| 6312 So. Halsted St.
1-mos lubos

K reipki t ės

0634 50. Mapkvvood Avė.

St.

PARDAVIMUI puikus 
kampinis lotas prieš parkų, 
48x125, parinktu vieta dėl 
rezidencijos. Kaina tik $3,- 
500, pinigais reikia $1,000. 
Atsišaukite j real estate ofi
są.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

PARDUOSIU savo 30 pėdų lotą, 
geroje lietuvių kolonijoje, netoli tran- 
sportacijos, vertus $500, atiduosiu už 
$225, nes išvažiuoju ’š miesto. NAU
JIENOS, Box 701.

•PARDUOSIU savo 
lotus pačiame vidury 
$380. Dalj jmokėti. 
Box 697.

du po 30 pėdų 
Harvey, III. už 

NAUJIENOS,

TIKRAS PIRKINYS
5 KAMBARIŲ bungalovv, prie ce

mentinės gatvės, didelis lotas 37^ 
y 125, labai gera vieta gyvenimui, 
tiktai $5,500, cash $1,500, kitus kaip, 
rendą.

CJiartes Reuss
(>K-I4 XV. <ir:in<.l Avc.

PARDUODU pigiai dėl mir- 
ties 4 kambarių cottage, su skie
pu, šapa iš užpakalio, galima ją 
vartoti bile kokiam reikalui.

FRANK HOFFMAN 
2633 W. 85th Street 
Tel. Lafayette 2788

TURIU parduoti iš priežasties li
gos savo lotą geroje lietuvių kolo
nijoje, atiduosiu už $210, išmokėji
mais. NAUJIENOS, Box 699.

PARDAVIMUI miestely Woodruff, 
Wis„ maža krautuvė, 6 kambarių 
namas ir 10 biznio lotų. Daug lie
tuvių aplinkui apgyvena. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į Chicagos 
namą. Pasimatykit su savininku.

2249 So. Loomis St., Chicago
PARDAVIMUI kampinis lotas au

gančioj kolonijoj, gera transportaci
ja. Didelė proga kainų kilimui. NAU
JIENOS, Box 700.

Aš turiu gražų dkfblj lotą, netoli 
, nuo transportacijo.s, priverstas tuo- 
i jau parduoti dėl ligos. Keletą dole
rių įmokėti, o kitus išmokėjimais. 
NAUJIENOS, Box 704.

PARDAVIMUI 50xl26‘/2 pėdų lo-------------------------------------- - -----—
tas, prie Tripp Avė., netoli 55th St. PARDAVIMUI 8 flatų namas ant 
John Kindlan, 4661 N. Ke<Vde Avė., kampOt neton 66th gt lr Ashland 
lel. Keystone (>417. Avė., 2-5, 6-4 kambarių apartmen-

PABDAVIMUI per savinin- visuf «^>nos lovos, garu šil-
* . . I doma, platus tetas. 58x125 pėdų, 3

kų didelis lotas, geroje apie- karų mūrinis garažas, geros įplau- 
linkėie. rera transnirtaciia. ne- kos, kaina nebrangi. Mainysiu.

Atsišaukite:
linkėję, gera transpirtacija, ne
toli mokyklų, bažnyčių, krau
tuvių. Parduosiu už $275.

NAUJIENOS, Box 698

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th PI., kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 
Atsišaukite į real estate ofi
są.

JACOB J.
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė

DETROIT, MICH. 5 kamba
rių cottage. yra vana, skiepas, 
kaina $5,000. Įmokėti $500 ir po
$40 į mėnesį, i

GABEL CREAMERY CO. 
Detrčit, Mieh.

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas. Viskas įrengta ir apmo
kėta, 30V125 lotas; geras beiznien- 
tas. Medžiais apžėlęs kiemas. 4508 
S. Kominski Avė.

DELEI nelaimės šeimynoj, savinin
kas parduoda sdvo 2 namus Rosalan- 
de ir Ingelvvoode, turiu 1 Lutą Rose- 
laride. Viską parduosiu vftdtf yilgiab 
nėš greitai reikia pinigų.

Atsišaukite
209 E. 107 St.

Tel. Pullman 7994

ED. BLAIR
6237 So. Ashland Avė. 

Prospect 3965

$6,500 PIGUMAS $6,500
2 flatų medinis namas, po 5 kam

barius, 2 karų garažas, yra elektra, 
cementinis sklenas sujungtas su na
mine kepykla. Parduosiu su nuosto
liu. Savininkas

5714 Union Avenue 
Englevvood 3040

PARDAVIMUI rezidencijos lotas 
Ciceroj. Biskj įmokėti, prieinamai. 
Gera transportacija. Atsišaukit, 4011 
W. 46th St., Chicago.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAL

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ava., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
Vyrai Barberyste Apsimoka

Mes mokiname dienomis ir vaka
rais ir jus galite uždirbti ko! moki
natės. Musų išmdkinimas priren^f 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
Internaf* ‘International Barber Colloge, 672 and
651 W. Madison St., Chicago, III.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy- 
rpo, Suv. Valst. istorijos, abelno.- 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori- 
kos, lite ratu i*o m, i jos.
torystėn, logikos, ekonomijos,

kos, sociologijos,

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS’ valdyba 1920 m.; Pirm. J. 
Rūta, 3422 So. Lowe Avė., Pag. St. 
Gasparaitis, 2160 N. Irving Avė., 
Nut. rašt. K. J. Demereckis, 3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis; 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, G230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudešius, Mt.

' Greenwood, III., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau- 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrą subatą 
kiekvieno mėnesio, Chicgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
nariai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

f i z.i-

MOKSLO LIRAS:, 

Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

ir

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIIJBAS. Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lowe Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 W. 
45th PI.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczia, 3220 So, Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 34th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, .3534 So. Lowe 
Avė.; Kasierius J. Žilvitis, 3308 So. 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir W. Kleuba, 3118 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P, lietukas, 818 W. 33rd PI.; 
Kliubo Trustistai J. Shembelis,
I. Rimkus ir A. Mašiekas; Susi
vienijimo DraugyšČių Komisija J. 
Katėnas, W. Shimkus ir J. Shem
belis; Liet. Taut, Kapinių J. Ka
tėnas ir E. Bliumas. Kliubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, Chicago Lietu
vių Auditorium, 3133 So. Halsted 
Street.
J. L. A. T. Kliubo Sekretorius

S. Kunevicze

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DARBI
NINKŲ, 2156 W. 23rd St. Chica
go, III. Pirmininkas Antanas Dra- 
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
žiurkauskas; Raštininkas Alexap- 
dras Svaranavich; Finansų. Rašt. 
Simonas Judikis; Kontrolės Rašt. 
Jurgis Gasparas; Kasos Globėjas 
Adomas Malikauskas ir Juozas 
Strelkauskas; Kasierius Jonas 
Jaukštis; Maršalka Kaspar Kiella 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nesė- 
jiai Mikolas Maciukenas ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 
3-čią nedėldienį.

GARFIELD PARK LIETUVIU V. 
IR M. PAŠELPINIO KLIUMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 
maitis, 3235 Franklin Blvd., Pirm. 
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 5564 Jack- 
son Blvd., Fin. Sekr. Kris Klibas, 
Kasierius M. Davidonis, Kasos glo
bėjaiPetras Fetrinis, Peti-as Mc- 
dalinskas ir M. Davidonis, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Ra- 
inon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienį, John 
Engels svet., 3729 W. Harrison St.

SIMANO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Kiltis, 941 W. 
84th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., Iždininkas J. 
RaceviČia, 3326 So. Union Avė, 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, 3221 
Auburn Avė., Kas. glob.; J. Krikš 
Čiunas, 3157 Emerald Avė ir Iz. 
Masuitis, 3211 So. Union Avė., Kny 
giai, V. Stankus, 
Avė., Cicero, UI. ir F. Valančius, 
8422 So. Morgan St., Maršalka J. 
Budrikas. 3329 So Morgan St.

1819 So. ROth

dvi .^i v i i j i m/v
MŲ SAVININKŲ ant Bridjęeporto 

valdyba 1926 m.: Frez. S. Mažeika, 
3149 So. Halsted St., Vice prez. J. 
Mineikis, <3219 So. Wallace St., Uut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 Wa))ace St, 
Turt. rašt. A. Lazauskas, 3339 Sp. 
Union Avė., Iždininkas J. Žilvftiš, 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
Ix)we Avė., advokaas A. Stasiulio
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue.

HUMBOLIH' PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO 
Pirm. C. 
St.; Vice 
W. North 
skis, 3341 
sekr. S. Buneckis, 3312 Wabansia 
Avė.; Kasierius C. Lukis, 1821 Ne- 
braska Avė.; Maršalka P, Radžiū
nas, 3308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
3310 Evergreen Avė., Chicago, III.

valdyba ant 1926 metų: 
Kairis, 5128 W. George 
pirm. L. Striupas, 1823 
Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
W. Evergreen Avė.; Fin.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Devis, 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republic 7411; Pa- 
gelbininkas, L Dabulskis, 1943 So. 
String St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811 W. 63rd St., Tel. 
Prospect 8752; Finansų Raštinin
kas, S. Stankus, 12417 So. Carpen- 
ter St., West Pullman; Kasos Glo
bėjai, D. Motuzas, 6935 So. Arte- 
sian Avė. ir O. Motuzienė, 4317 So. 
Hermitage Avė.; Kasierius, A. 
Česna, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras Tiškeviče, 7009 So. 
Wushtenaw Avė.; IJgonių apeku- 
nai, K. Duoba, 2146 W. 23rd St. ir 
O. Devienė, 5648 So. Bishop St.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS susirinkimai atsibuna an^rą 
nedėldienį mėnesiui, sekmadieniais, 
Mark White Sųuare, paprastoj sve
tainėj, pirmą Valandą po pietų. 
Pirmininkė, O. Mažeikienė, 3151 
Union Avė.; Nutarimų Raštininkė, 
L. Skrickus, 2419 W. Marųuette 
Rd.; Finansų Raštininkė, A. Wa- 
lančunė, 5929 So. Throop St.; Kon
trolės Raštininkė, K. Barčienė, 1333 
So. 48th Court, Cicero, III.; Kasos 
Apekunai, O. Dudanė, .7816-18 So. 
Green St. ir J. Petraitienė, 3029 
So. Union Avė.; Maršalka, P. Gri- 
gonė, 3322 So. Union Avė.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirm., J. Balčiūnas; Pagelb., 
L. Yučius; Nut. Ttašt., A. Yoku- 
baitis; Kasierius, Ant. Stumbris; 
Finansų Rašt., J. žarna; Kasos 
Globėjai, J. Yanušauskas ir Fr. 
Skirka; Maršalka, J. Yankuuskas.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: Pirmininkė, 
A. Mažeikienė, 3151 Union Avė.; 
Pagelbininkė, M. Snuikionč, 4208 
Wu>htenaw Avė.; Nutarimų Rašti
ninkė, L. Skrickus, 2419 West Mar- 
ųuette Rd.; Finansų Raštininkė, 
A. ValanČienė, 6929 So. Throop 
St., Protokolų Raštininke, Barčie 
nė, J333 So. 48th Court, Cicero, 
III.; Apiekunai Kasos, A. IJudanie 
nė ir Petragtienė; Kaperius, P. 
Snolienė, 6012 So. Franciseo Avė.; 
Maršalka, P. Griganė, 3322 South 
Union Avė.

nė,

ranku.no
Kurio.se

