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Pabaltijo valstybės Teks®\s,reikl1i®“0’. . 3 . tuojai areštuojami Lietuvos žinios Jėzuitiško policininko 
žygdarbis

nesugeba susitarti
Kurdai vėl kelia maištą

Policijai nepatinku, kad jie ne 
tik pikįetuoja, bet piketuo
dami dar dainuoja

PASSAIC, N. J., kovo 23. 
East Patersone policija šiandie 
areštavo penkis tekstilės strei
kininkus, tarp jų vieną 19 me
tų mergaitę, Sandauskaitę, pi- — i .f • • • kietavusius National Šilk Dy-tekstilės streiko pikietuotojai eing kompanijos, fabriką. Polici- 

e 9 | e # ‘ja kaltina juos, kad jie ne tikareštuojami už dainavimą ■pikietavę, bet pikietuodam; dar 
* ir dainavę.* .

prieš Turkus

SIMNAS, .kovo 2 [Lž]. - - 
Nepersenai Simne buvo toks 
įvykis. Vietos gyventojos, mer
gaitės Jurgelionytė 15 metų ir 
Kazlauskaitė 13 metų apie 9 
vai. vakaro sėdėjo ties savo na
mais ir šnekučiavosi. Policijos 
padėjėjas Miliukevičius praei
damas tai pastebėjo ir kalba
mas mergaites areštavo ir už
darė cypėn, įtardamas dėl pa
leistuvavimo. Išlaikęs mergai
tes cypėj iki ryto 10 vai., nuga

lina, susirgusi influenza, mirė, ' beno pas vietos daktarą Froidą, 
palikdama kūdikį ap'ie 10 mėn. 
amžiaus. Brolis, persirgęs to
kią pat ligą, pirkelėje palikęs 
pusnuogį sesers kūdikį ir dvi 
višteles, duris užrakino ir ne
žinia kur išėjo. Kaimynai ma
tydami duris užrakintas, manė, voje dedasi? 
L 1 1 o f> 1 11*nn t

Stipri jauna gyvastis
Pamestas 

savaites 
to.

kūdikis per šešias 
išliko* gyvas be mais-

Gudonių 
vienoj svetimoje pirkelėje kar
tu su broliu gyveno mergina. 
Ji prieš metus laiko, šelmio 
bernelio apvilta, susilaukė kū
dikio. Prieš porą mėnesių mer-

kaime, Jonavos vals

Pabaltijo valstybės nesu 
geba sueiti vienybėn

Pavydumai ir sovietų diploma
tija neleidžia joms sukurt 
bendrą apsigynimo sąjungą

STOKHOLMAS, Švedija, ko
vo 23. [Chi. Daily News kor. 
F. A. MacKenzieJ.— Manoma, 
kad generalė Pabaltijo valsty
bių apsigynimo sąjunga nėra 
galima. Gegužės mėnesį Rygoj 
bus vėl laikoma konferencija, 
tečiau vargiai begu kas iš jos 
išeis. Taip sprendžiu iš pasi
kalbėjimų, kurių turėjau, ke
liaudamas po visas Pabaltijo 
valstybes, su daugeliu jų poli
tinių vadų. Dagi prekybos są
junga, dėl kurios dabar I^atvi- 
jos, Estijos ir Lietuvos atsto
vai taraujasi, Jei" h* bus suda
ryta, tai labai modifikuoto j 
formoj.

lai, dalinai, sėkmė gudrios 
rusų diplomatinės propagandos, 
bet daugiausiai tai dėl tų vals
tybių vienos kita nepasitikėji
mo, pavydo, rungtynių ir nesu
tarimo. . ’■

Lietuva nenori dėtis jokion 
sąjungom kurion įeina įlenki ja, 
bet mielai darytų apsigynimo 
sąjungą su kitomis, šiaurinė
mis savo kaimynėmis. Vienas 
žymus Lietuvos diplomatas pa
sakė, “Jei galėtume, mes rytoj 
eitume kariauti su Lenkija. 
Kol Lenkija laikys užėmus Vil
nių, jokios sąjungos tarp musų 
negalės būti/’

Suomiai maino frontą
Lenkija reikalauja 

sutarties, bet kitos 
numano, 
mas su 
naudai, 
bodėjos, 
apsigynimo sutarčiai, 
socialdemokratų vadas 
pasakė:

“Tai yra neišvengiamas da
lykas. Rusijos pasienio valsty-

bėst taip jų Lietuva ir lA'nkija, 
o pagaliau ir Suomija, turės su
sijungti, kad apsigintų nuo ga-į 
limų agresingų Rusijos žygių.; 
Galų gale ginčai tau) Lietuvos 
ir Ixmkijos bus kompromiso ke
bu išlyginti.”

Latvija yra viso to judėji
mo centras. Buvęs Latvijos už
sienių reikalų ministeris Meie- 
rovicas betgi visados tvirtino,

■Kam papa Pins suplikius 
ja palocius Romoj

Ogi tam, kad žydai ir metodis
tai negalėtų kaišioti nosies į 
papos būklę

KOMA, Italija, kovo 23.

kad formate apsigynimo sįjun- rė priekaištiji Vatikanui,
ga nesanti reikalinga, kadangi 
ir be to Pabaltijo valstybės tu-

kad lenkų 
Rusija išeitų

tvirtos 
valstybės 

susiartini- 
jų ne

ri pirmiau 
palanki 
Suomiu 
Tanner

dabar jau yra

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotujų skelbimų 
nos: 5c už žodį. Mažiausią 
na 50c. Vienas colis (apie 30 
Žodžių), vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks* 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

kai- 
kai-

j [Pacific and Atlantic Photo]
John T. Vernon iš Marshall, Mich., 96 metų amžiaus, kuris 

1834 m. važiavo pirmuoju Amerikos traukiniu. Jo tėvas buvo 
to traukinio konduktorius.

kuris apžiojėjęs rado mergai
tes visai nekaltas. Tad ir buvo 
paleistos. Nukentėjusios nesu
gebėjo pasiskųsti, nes jaunos 
mergaitės, o užtarytojų neturi. 
Kas gi pas mus šventoje Lietu-

Laikraštis Tribūna andais pada- Į t Kiny liaudies armija nori 11925 m. automobiliai již 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . daryti laikykad 

jis Romoj supirkinėjąs romėnų 
palovius pinigais, suaukotais

mušė 23,900 žmonių
| Jei 1VL l lln ĮJI11 ouGii vcaio ------ . »

rėsią susijungti, jei prieš bent svetimšalių, daugiausiai ameri- Sakosi trokšta baigti tarpnsa-
vięną jų butų pradėti agresingi 
Žygiai.

Muitų sąjunga nepavyko
Sudaryti muitų sąjungą tarp Ie 

Latvijos. Lietuvos ir Estijos kinčiųjų aukotais pinigais papa 
nepavyko dėl to, kad lietuvių ir Pi’is XI supirkinėjąs romėnų 
estų biznio interesai mano, jo- palocius tam, kad neleidus žy- 
gei tokia sąjunga pakeltų Ry- dums ir metodistams kaišioti 
gos komeicinius interesus Kati- savo nosies į papos būklę, 
no ir Talino (Revelio) lėšo
mis. Del to tai Lietuva ir 
Estija norėtų geriau tarpusa
vio muitų koncesijų, be jokips 
tokios sąjungos.

Rusija didina savo įtaką
Rusijos diplomatiniai meto

dai Pabaltijos valstybėse stip
riai pagerėjo. Sovietai įveda 
ten naujus savo valdininkus, 
naujus spaudos propagandinin
kus. Rusija tai meilinąs joms, 
tai raukosi, duoda užsakymų, 
tai vėl juos naikina žiūrint, 
kaip jos politika reikalauja, - 
nuolatos didindama tiems kraš
tams savo įtaką.

kiečių.
Atsakydamas j tą priekaištą 

Vatikano laikraštis, Osservato- 
Romano, pareiškia, kad ti-

3 žmonės žuvo traukiniui 
sudaužius autą

Ala.,.
nuo Docena,

kovo
Ala.,

vio kautynes ir kraujo lieji
mą.

Washingtone laikoma konfe
rencija tikslu surasti prie
monių trafiko nelaimėms su
mažinti

■‘Velnio garbintojų” maiš 
tas prieš Turkus

Turkai kaltina britus Mesopo
tamijoj, kaipo kurdų 
valdžią kurstytojus

prieš

Tui-

PEKINAS, Kinai, kovo 23.— 
Kuominčunų arba nacionaiės.: 
liaudies armijos vadai išleido 
pareiškimą, kad jie, 
gelbėti kraštą huo

BIRMINGHAM,
23. Netoli
šiandie buvo trys žmonės už
mušti, o kiti šeši skaudžiai su
žeisti, prekių traukiniui sūdau- Ris-, , 
žius geležinkelio kryžkelėj au
tomobilį.

Kinietis, nužudęs savo 
žmoną ir dvi duk

teris, pakartas
LIVERPULIS, Anglija, kovo 

23. Šiandie čia buvo pakur
tas turtingas kinietis Lock Ah- 
Tam, mirties bausmei pasmerk
tas už nušovimą savo žmonos 
ir dviejų dukterų.

Kinietis buvo geras žmogus 
ir visų, kas jį pažinojo, myli
mas. Kodėl jis tokią baisią 
piktadarybę buvo padaręs per 
šeimynos pokylį savo namuose,

Ilassan Ha- pasiliko paslaptis. Papildęs tri-
KONSTANTINOPOLIS, 

kija, kovo 23.
džo, kurdų “velnio garbintojų” gubą žmogžudybę, jis patsai 
giminės vadas, pakėlė maištą telefonu pranešė policijai ir pa- 
prieš turkus Nasibane, Mosulo sidavė į jos rankas. Jis buvo 
fronte.

Maištui gesinti Turkija sku
botai siunčia ten kariuomenę 
Bagdado geležinkeliu.

Turkų spauda kaltina britus 
Irake, kad jie kurstą maištinin
kus prieš Turkiją.

Pasmerktas nuplakti 
prašo “indžonkšeno”

52 metų amžiaus.

BALT1MORE, Md., kovo 23. 
— Už mušimą pačios, pilietis 
James Kingsmore buvo krimi- 
nalio teismo pasmerktas nu
plakti penkiais bizūno kirčiais. 
Pasmerktasis <dabar kreipėsi į 
kitą teismą, prašydamas “in- 
džionkšeno” bausmės įvykdy
mui, motyvuodamas tuo, kad ! 
Marylando oficialia nusikalti-1 
lių plakimo įnagis turįs devy
nias šikšnas, o todėl jis gau
siąs keturiasdešimt penkis kir
čius, ažuot teismo paskirtų 
penkių.

WASHINGTONAS,. kovo 23. 
šiandie čia pasidėjo naciona- 

trokšdami lė gatvių ir vieškelių saugumo 
tolesnio konferencija, Prekybos Sekreto- 

kraujo liejimo, pasiruošę -dary- riui Hooverui pirmininkaujant, 
ti taiką. >-...v. . v ’ Dalyvauja apie tūkstantis de-

Užsienių/obseivatoriai tečiau legatų, tarp jų keturiasdešimt 
mano, kad tikroji kuominčunų .triM.1 valstijų gubernatoriai, 
taikos panorėjlmo . piiežaėtis Konfeiencijos tikslas yra ras- 
yra ta, khd visuose frontuose ti priemonių trafiko nelaimėms 
jiems ėmė-tebai nesisekti. Su- sumažinti. Surinkti skaitmens 
ėmimas Taku >4ioste rusų gar- rodo, kad per praeitus 1925 
laivio Oleg, gabenusio kuomin- metus Jungtinėse ( • Valstijose 
čunams ginklų ir amunicijos, 23\9(>0 žmonių buvo automobi- 
buvo. jienis taipjau didelio smu- Tių užmušti ir arti 600,000
ffis. . ' * ’ ' ■ *; V sužeisti. ,

Siūlą $l,0bd,00f) už generolo 
Fengo galvą 

t l . * , , Oil City, Pa., nukentėjo 
nuo potvynioŠANUAJVS, Kinai, kovo 23.

šanhajaus Evening News 
sako, kad kalinis šantungo gu
bernatorius siūląs 1 mllioną do- 150'šeimynų neteko patstogės; 
lerių dovanų už kuominčunų 
vado, generolo Feng Juhsiano, 
galvą.

Radę turtingus aliejaus 
šaltinius arti Saratovo

MASKVA, kovo 23. — Rusų 
inžinieriai rado netoli Sarato
vo miesto didelius aliejaus šal
tinius. Inžinieriai tvirtina, 
kad tie šaltiniai tai ęsą Kauka
zo aliejaus laukų gysla, drie
kiantis 
mylių.

giliai po žeme per

------------ --------r
Kalinys b&sikorė

Pilnas laivas beždžionių michigan ctty, ind 
liaukoms imti

BORDEAUX, Francija, kovo 
23. — Atplaukęs čia garlaivis 
Alba pargabeno iš Afrikos visą 
važbą bedžionių. Dauguma jų 
siunčiama D-ro Voronovo liau
kų atjauninimo laboratorijai 
arti Genujos, Italijoj. Paskil- 
l>ęs rusų gydytojas padarė to
kią ♦ daugybę liaukų persodini
mo operacijų, kad visas jo bež
džionių “stakas” išsibaigė.

N. Y. 608 žmonės mirė 
plaučiu uždegimu, 

87 influenza

kad jisai išeidamas ir kūdikį 
bus išsinešęs. Tačiau ilgą lai
ką nematydami jo grįžtant ir 
abejodami dėl kūdikio likimo, 
atvyko pažiūrėti ir, išlaužę du
rų užraktą, rado kūdikį troboje 
dar gyvą.

Žmonės labai nustebo, kad 
kūdikis čia per didokus šalčius 
be maisto ir priežiūros su tom 
dviem vištelėm išbuvo šešias 
savaites su viršum gyvas. Ta-1 
čiau maža žmogystos panašumo 
turėjo. Visas buvo purvinas, 
apsamanojęs, apipultas storiau
siu sluogsniu brudo, kad net 
akučių nebesimatė; žalsduotas. 
Matyti, kad išsyk jo 
žiota šaltoje pirkelės 
turint du viršutiniu 
kiek galint graužta, 
kartu mu vištelėmis žaliomis 
bulvėmis, kurių po lova, buvo 
papilta. Nusilpnėjęs ir nepajė
gdamas rėplioti, gulėjo susirie
tęs po lova ant pamestų purvi
nų skarmalų, vos gyvasties be
turėdamas. Ir taip iki atradimo 
dienai savo kūnelyje gyvybę iš
laikė.

Klerikalai paleis Lietu
voj 400 savo skalikų

KAUNAS, vas. 28. [Lž]. — 
Teko patilti, kad skubiai i*egis- 
truojami studentai “ateitinin
kai”, kurie turės vykti per Ve
lykų atostogas agituoti už krik
ščionis j Lietuvos sodžius.

Nusistatyta suregistruoti 400 
ateitininkų, kad kiekvienai ap
skričiai užtektų po 20 agitato
rių. Tai bent margučių susi
lauks musų kaimiečiai per Ve-

dar šliau- 
asloje ir 
dantuku, 

maitintasi
Atgabeno policijon alų, 

išgabeno vandenį
NE\V YORKAS, kovo 23. — 

Praeitą savaitę į 126-os gatvės 
policijos nuovadą buvo atga
benta palaikyti dvidešimt viena 
šulė tikto alaus, kurs buvo 
konfiskuotas, šiandie gi visose 
tose šulėse rado nebe alų, o 
vandenį. Policijos komisaras 
sakosi žinąs tikrai, kad šulėse,

Jis pargabentas L’pnikų kle- kai jos buvo atgabentos, buvęs 
bonijon, nuo gyvio aptvarkytas alus, nes iš kiekvienos jų buvę 
ir atatinkamai maitinamas, paimta po truputį 
pradėjo atsigauti ir yra vilties, analizui daryti. Pradėta tardy- 
kad visiškai pasitaisys. mas.

cheminiam

Šaliapinas kviečia Kip- Rado būdą rašalui iš 
rą Petrauską Ame- 

nuostoliai siekią 3*/ž miliono rikon
dolerių. > ' j

laikraščių pašalinti

OIL CITY, Pa., kovo 23.
Del susigrūdimo ledų Allegheny 
upėj, Oil Creek upelio vanduo ^vjeį 
vakar staiga smarkiai pakilo, 
išėjo iš vagos ir užliejo žemes
nes šio miesto dalis. (

Daugiau kaip pusantro šimto 
šeimynų buvo priverstos apleis
ti namus ir gelbėtis aukštesnė
se vietose.

500 Vandens padaryta žala siekia 
' per 3*/2 miliono dolerių.

1 KAUNAS, vas. 28. [Lž].
Kipras Petrauskas gavo iš gar- 
----- dainininko šaliapino pa
kvietimą vykti j Ameriką. Kip
ras Petrauskas pakvietimą pri
ėmė ir netrukus žada išvykti.

• ITHACA, N. Y., kovo 23. — 
Coi*nell universiteto pramonės 
chemijos profesorius I)r. F. H. 
Rhodes išrado* būdą rašalui iš 
senų laikraščių prašalinti taip, 
kad jų popieris gali būt vėl 
vartojamas spaudai.

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKtT PINIGUS GIMINĖMS

Gaisrą gesinant 40 gais
rininku pritroško

ko- —
vo 23. Valstijos kalėjime NEW YORKAS, kovo 23. 
rado pasikorusį Louisij Massey, Gesinant gaisrą, kilusį didelis-' 
26 metų, kurs 
kriminalinių 
skyrių;.

NEW YORKAS, kovo 23.

buvo laikomas šešių aukštų triobesy East 
neąveikapiročių 10-toj gatvėj, garais pritroško 

keturiasdešimt gaisrininkų.

STUDENTŲ STREIKAS

IOWA CITY, la., kovo 23.— ’ 
Valstijos universiteto teisių1 
skyriaus studentai paskelbė

? , streiką, protestuodami, kam1
, mokyklos vyriausybė užgynė

Cbiėagai Ir apjelitikei oficia- jiems švęsti triukšmingai meti
nę teisių mokyklos šventę.

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 pr 
prastu budu, nežiūrint sumos ir adrese*—* 
gurno. " —

* ingPinigai pasiųsti iki Kovp 27 bus . 
keti prieš Velykas, išskiriant pačiu 
giausius Lietuvos užkampius, kur g o nI 
susisiekimas yra negalimas. ‘ ie’ ‘

Iš kitų miestų galite siųsti mums!mums Į 
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės 
ar musų skyrius: —j

lis oro biuras šįai dienai prana
šauja:

Niaukstosi; vėliau nenusisto
jęs oras; vakare žymiai šalčiau; 
stiprokas mainąsis vėjas.

Vąkar tenjpmląR’a siekė

MICRIGANO MOKYTOJŲ
SUVAŽIAVIMAS

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsu
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47’-
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 12<

NEW YORKAS, kovo 23. v 
Per praeitą savaitę New Yorko 
mieste 608 asmens mirė plati- nimupi 39*', mąksinjum 60' 
čių uždegimu. 87 mirė inftuen- ‘ šiandie saulė teka 5:48, 
za. džiasi 6:05 valandą.

‘ DETRO1T, Mich., kovo 23.— 
Kovo 29-30 dienomis čia įvyks 

F. įMichigano valstijos mokytojų 
Ith- .draugijos metinis suvažiavi

mas.

mi’ NAUJIENOS '
1739 So. Halstcd St., Chicago,
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Pabaltijo valstybės T«*s»iiės streikii pikiehio

nesugeba susitarti tuojai areštuojami
Policijai nepatinka, kad jie ne 

tik pikįetuoja, bet piketuo
dami dar dainuoja

prieš Turkus
Kurdai vėl kelia maištą PASSAIC, N. J., kovo 23.

East Patersone policija šiandie 
areštavo penkis tekstilės strei
kininkus, tarp jų vieną 19 me
tų mergaitę, Sandauskaitę, pi-— 1 e e kietavusius National Šilk Dy-

1 ekstllės streiko pikietliotojai eing kompanijos fabriką Polici 
e 9 | e e 9 . ja kaltina juos, kad jie ne tik

areštuojami už dainavimą ' Į , t# s tir dainavę.’ .

Pabaltijo valstybės nesu
geba sueiti vienybei!

Pavydumai ir sovietų diploma
tija neleidžia joms sukurt 
bendrą apsigynimo sąjungą

Manoma,

STOKHOLMAS, Švedija, ko
vo 23. (Chi. Daily News kor. 
F. A. MacKenzie] 
kad generalė Pabaltijo valsty
bių apsigynimo sąjunga nėra 
galima. Gegužės mėnesį Rygoj 
bus vėl laikoma konferencija, 
tečiau vargiai begu kas iš jos! 
išeis. Taip sprendžiu iš pasi
kalbėjimų, kurių turėjau, ke
liaudamas ik> visas Pabaltijo 
valstybes, su daugeliu jų poli
tinių vadų. Dagi prekybos są
junga, dėl kurios dabar I^atvi- 
jos, Estijos ir Lietuvos atsto
vai taraujasi, jei' h* bus suda
ryta, tai labai modifikuotoj 
formoj.

lai, dalinai, sėkmė gudrios 
rusų diplomatinės propagandos, 
bet daugiausiai tai dėl tų vals
tybių vienos kita nepasitikėji
mo, pavydo, rungtynių ir nesu
tarimo.

Lietuva nenori dėtis jokion 
sąjungon, kurion įeina l^enkija, 
bet mielai darytų apsigynimo 
sąjungą su kitomis, šiaurinė
mis savo kaimynėmis. Vienas 
žymus Lietuvos diplomatas pa
sakė, “Jei galėtume, mes rytoj 
eitume kariauti su Lenkija. 
Kol Lenkija laikys užėmus Vil
nių, jokios sąjungos tarp musų 
negalės būti.”

Suomiai maino frontą

Lenkija reikalauja tvirtos 
sutarties, bet kitos valstybės 
numano, kad lenkų susiartini
mas su Rusija išeitų 
naudai. Suomija, kuri 
bodėjos, dabar jau yra 
apsigynimo sutarčiai, 
socialdemokratų vadas 
pasakė:

“Tai yra neišvengiamas da
lykas. Rusijos pasienio valsty-

bės, tarp jų Lietuva ir Lenkija, 
o pagaliau ir Suomija, turės su
sijungti, kad apsigintų nuo ga
limų agresingų Rusijos žygių. 
Galų gale ginčai tarp Lietuvos 
ir lienkijos bus kompromiso ke
bu išlyginti.”

Latvija yra viso to judėji
mo centras. Buvęs Latvijos už
sienių reikalų ministeris Meie- 
rovicas betgi visados tvirtino, 
kad formalė apsigynimo sąjun
ga nesanti reikalinga, kadangi 
ir be to Pabaltijo valstybės tu-

■ Kam papa Pilis supirkinė
ja palocius Romoj

Ogi tam, kad žydai ir metodis
tai negalėtų kaišioti nosies į 
papos būklę

ROMA, Italija, kovo 23.

jų ne- 
pirmiau 
palanki 
Suomių 
Tanner

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

skelbimų kai* 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

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
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

[Pacific and Atlantic Photo J
John T. Vernon iš Marshall, Miėh., 96 metų amžiaus, kuris 

1834 m. važiavo pirmuoju Amerikos traukiniu. Jo tėvas buvo 
to traukinio konduktorius.

ROMA, Italija, kovo 23. ■— »»»
Laikraštis Tribūna andais pada- (t Kiny liaudies armija nori 

daryti taiką •rė priekaištą Vatikanui, kad 
jis Komoj supirkinėjąs romėnų 
palocius pinigais, suaukotais

1925 m. automobiliai už 
mušė 23,900 žmoniy

rėsią susijungti, jei prieš bent svetimšalių, daugiausiai ameri- Sakosi trokšta baigti tarpnsa-
,vieną jų butų pradėti agresingi kiečių. 
Žygiai.

Muitų sąjunga nepavyko
Sudaryti muitų sąjungą tarp le

Latvijos, Lietuvos ‘ ir Estijos kinčiųjų aukotais pinigais papa 
nepavyko dėl to, kad lietuvių ir R’l,s supirkinėjąs romėnų 
estų biznio interesai mano, jo- palocius tam, kad neleidus žy- 

Igei tokia sąjunga pakeltų Ry- darns ir metodistams kaišioti 
gos komeicinius interesus Kati- savo nosies į papos būklę, 
no ir Tahno (Revelio) lėšo
mis. Del to tai Lietuva ir 
Estija norėtų geriau tarpusa
vio muitų koncesijų, be jokips 
tokios sąjungos.

Rusija didina savo įtaką
Rusijos diplomatiniai meto

dai Pabaltijos valstybėse stip
riai pagerėjo. Sovietai įveda 
ten naujus savo valdininkus, 
naujus spaudos propagandinin
kus. Rusija tai meilinąs joms, 
tai raukosi, duoda' užsakymų, 
tai vėl juos naikina žiūrint, 
kaip jos politika reikalauja, - 
nuolatos didindama tiems kraš
tams savo įtaką.

I Atsakydamas į tą priekaištą 
Vatikano laikraštis, Osservato- 

Romano, pareiškia, kad ii-

3 žmones žuvo traukiniui 
sudaužius aut?

vio kautynes ir kraujo lieji
mą.

Washingtone laikoma konfe
rencija tikslu surasti prie
monių trafiko nelaimėms su
mažinti

Lietuvos žinios
Stipri jauna gyvastis

Pamestas 
savaites 
to.

kūdikis per šešias 
išliko’ gyvas be mais-

Gudonių 
vienoj svetimoje pirkelėje kar
tu su broliu gyveno mergina. 
Ji prieš metus laiko, šelmio 
bernelio apvilta, susilaukė kū
dikio. Prieš porą mėnesių mer-

kaime, Jonavos vals.,

Jėzuitiško policininko 
žygdarbis

SIMNAS, .kovo 2 [LŽ].
Nepersenai Simne buvo toks 
įvykis. Vietos gyventojos, mer
gaitės Jurgelionytė 15 metų ir 
Kazlauskaitė 13 metų apie 9 
vai. vakaro sėdėjo ties savo na
mais ir šnekučiavosi. Policijos 
padėjėjas Miliukevičius praei
damas tai pastebėjo ir kalba
mas mergaites areštavo ir už
darė cypėn, įtardamas dėl pa
leistuvavimo. Išlaikęs mergai
tes cypėj iki ryto 10 vai., nuga-

jina, susirgusi influenza, mirė,' beno pas vietos daktarą F reidą,
palikdama kūdikį ap'ie 10 mėn. 
amžiaus. Brolis, persirgęs to
kią pat ligą, pirkelėje palikęs 
pusnuogį sesers kūdikį ir dvi 
višteles, duris užrakino ir ne
žinia kur išėjo. Kaimynai ma
tydami duris užrakintas, manė, voje dedasi? 
lzO/4 iioni

kuris apžituėjęs rado mergai
tes visai nekaltas. Tad ir buvo 
paleistos. Nukentėjusios nesu
gebėjo pasiskųsti, nes jaunos 
mergaitės, o užtarytojų neturi. 
Kas gi pas mus šventoje l.ietu-

“Velnio garbintoju” maiš 
tas prieš Turkus

Turkai kaltina britus Mesopo
tamijoj, kaipo kurdų 
valdžią kurstytojus

prieš

BIRMINGHAM,
23. Netoli
šiandie buvo trys žmonės už
mušti, o kiti šeši skaudžiai su
žeisti, prekių traukiniui sudau- tfis. (. / 
žius geležinkelio kryžkelėj au
tomobilį.

Ala.,.
nuo Docena,

kovo 
Ala.,

Kinietis, nužudęs savo 
žmoną ir dvi duk

teris, pakartas

PEKINAS, Kinai, kovo 23.— 
Kuominčunų arba nacionalės '
liaudies armijos vadai išleido 
pareiškimą, kad jie, trokšdami lė gatvių ir vieškelių saugumo
gelbėti kraštą riuo tolesnio konferencija, Prekybos Sekreto-
kraujo liejimo, .pasiruošę dary- Hui Hooverui pirmininkaujant, 
ti taiką? k . v 1 Dalyvauja apie tūkstantis de-

Užsienių>obseivatori«ai tečiau legatų, tarp jų keturiasdešimt 
mano, kad tikroji kuominčunų’ JnM valstijų gubernatoriai, 
taikos panorėjimo . priežafctis Konferencijos tikslas yra raš
yta ta, kad visuose frontuose ti priemonių trafiko nelaimėms 

sumažinti. Surinkti skaitmens 
rodo, kad per praeitus 1925 
metus Jungtinėse • Valstijose 
2$,900 žmonių buvo automobi- 

ir arti 600,000

WASHINGTONAS,< kovo 23. 
šiandie čia pasidėjo naciona-

jiems ėmė-4abfli nesisekti. Su
ėmimas Taki r te rusų gar
laivio Oleg, gabenusio kuomin- 
čunams ginklų ir amunicijos, 
buvo, jiems taipjau didelis smu-(Rų užmušti 
tris. . ' • sužeisti. :.

Siūlo $l,O(Kl,OO0 už generolo 
i

kad jisai išeidamas ir kūdikį 
bus išsinešęs. Tačiau ilgą lai
ką nematydami jo grįžtant ir 
abejodami dėl kūdikio likimo, 
atvyko pažiūrėti ir, išlaužę du
rų užraktą, rado kūdikį troboje 
dar gyvą.

Žmonės labai nustebo, kad 
kūdikis čia per didokus šalčius 
be maisto ir priežiūros su tom 
dviem vištelėm išbuvo šešias 
savaites su viršum gyvas. Tą- i 
čiau maža žmogystos panašumo 
turėjo. Visas buvo purvinas, 
apsamanojęs, apipultas storiau
siu sluogsniu brudo, kad net 
akučių nebesimatė; žaisduotas. 
Matyti, kad išsyk jo dar šliau- 
žiota šaltoje pirkelės asloje ir 
turint du viršutiniu dantuku, 
kiek galint graužta, maitintasi 
kartu su vištelėmis žaliomis 
bulvėmis, kurių po lova, buvo 
papilta. Nusilpnėjęs ir nepajė
gdamas rėplioti, gulėjo susirie
tęs po lova ant pamestų purvi
nų skarmalų, vos gyvasties be
turėdamas. Ir taip iki atradimo 
dienai savo kūnelyje gyvybę iš
laikė.

Klerikalai paleis Lietu
voj 400 savo skalikų

KAUNAS, vas. 28. [Lž]. — 
Teko patilti, kad skubiai regis
truojami studentai “ateitinin
kai”, kurie turės vykti per Ve
lykų atostogas agituoti už krik
ščionis į Lietuvos sodžius.

Nusistatyta suregistruoti 400 
ateitininkų, kad kiekvienai ap
skričiai užtektų po 20 agitato
rių. Tai bent margučių susi
lauks musų kaimiečiai per Ve
lykas.

Atgabeno policijon alų, 
išgabeno vandeni

NE\V YORKAS, kovo 23. — 
Praeitą savaitę į 126-os gatvės 
policijos nuovadą buvo atga
benta palaikyti dvidešimt viena 
šulė tikio alaus, kurs buvo 
konfiskuotas. šiandie gi visose 
tose šulėse rado nebe ąlų, o 
vandenį. Policijos komisaras 
sakosi žinąs tikrai, kad šulėse,

.lis pargabentas Upnikų kle- kai jos buvo atgabentos, buvęs 
bonijon, nuo gyvio aptvarkytas akis, nes iš kiekvienos jų buvę 
ir atatinkamai maitinamas, paimta po truputį 
pradėjo atsigauti ir yra vilties, analizui daryti. Pradėta lardy- 
kad visiškai pasitaisys. nias.

Oil City, Pa., nukentėjo 
nuo potvynio

cheminiam
Fengo galvą

ŠANUAJUS, Kinai, kovo 23. ‘ 
šanhajaus Evening News 

sako, kad kalinis šatntungo gu
bernatorius siūląs 1 mllioną do- 150 šeimynų neteko patstogės; 
lerių dovanų už kuominčunų nuostoliai siekią 3*/i miliono 
vado, generolo Feng Juhsiano, dolerių. j

Šaliapinas kviečia Kip- i 
rą. Petrauską Ame- I 

rikon

Rado būdą rašalui iš 
laikraščių pašalinti

LIVERPULIS, Anglija, kovo 
23. Šiandie čia buvo pakar
tas turtingas kinietis Lock Ah- 
Tam, mirties bausmei pasmerk
tas už nušovimą savo žmonos 
ir dviejų dukterų.

Kinietis buvo geras žmogus 
ir visų, kas jį pažinojo, myli
mas. Kodėl jis tokią baisią 
piktadaiybę buvo padaręs per 
šeimynos pokylį savo namuose,

Hassan Ha- pasiliko paslaptis. Papildęs tri- 
jis patsai 

pakėlė maištą telefonu pranešė policijai ir pa
sidavė į jos rankas. Jis buvo 
52 metų amžiaus.

Radę turtingus aliejaus 
šaltinius arti Saratovo

KONSTANTINOPOLIS, 
kija, kovo 23. 
džo, kurdų “velnio garbintojų” gubą žmogžudybę, 
giminės vadas,
prieš turkus Nasibane, Mosulo 
fronte.

Tui-

MASKVA, kovo 23. — Bušų 
inžinieriai rado netoli Sarato
vo miesto didelius aliejaus šal
tinius. Inžinieriai tvirtina, 
kad tie šaltiniai tai ęsą Kauka
zo aliejaus laukų gysla, drie- M 
kiantis 
mylių.

vanduo 
pakilo, 
žemes-

KAUNAS, vas. 28. [Lž].
Kipras Petrauskas gavo iš gar
saus dainininko šaliapino pa
kvietimą vykti j Ameriką. Kip
ras Petrauskas pakvietimą pri
ėmė ir netrukus žada išvykti.

• ITHACA, N. Y., kovo 23.
Col’neli universiteto pramonės 
chemijos profesorius Dr. F. II. 
Rhodes išrado* būdą rašalui iš 
senų laikraščių prašalinti taip, 
kad jų popieris gali būt vėl 
vartojamas spaudai.

giliai po žeme per 5()0

Kalinys pasikorė
Maištui gesinti Turkija sku

botai siunčia ten kariuomenę 
Bagdado geležinkeliu.

Turkų spauda kaltina britus 
Irake, kad jie kurstą maištinin
kus prieš Turkiją.

Pasmerktas nuplakti 
prašo “indžonkšeno”

! OIL CITY, Pa., kovo 23.
Del susigrūdimo ledų Allegheny 
upėj, Oil Creek upelio 
vakar staiga smarkiai 
išėjo iš vagos ir užliejo 
nes šio miesto dalis.

Daugiau kaip pusantro šimto 
šeimynų Įiuvo priverstos apleis
ti namus ir gelbėtis aukštesnė
se vietose.

Vandens padaryta žala siekia 
per .31/2 miliono dolerių.

Pilnas laivas beždžionių michigan ctty ind., ko-

Gaisrą gesinant 40 gais
rininku pritroško

liaukoms imti
BORDEAUX, Francija, kovo ■ 

23. — Atplaukęs čia garlaivis 
Alba pargabeno iš Afrikos visą 1 
važbą bedžionių. Dauguma jų 
siunčiama D-ro Voronovo liau
kų atjauninimo laboratorijai 
arti Genujos, Italijoj. Paskil- 
bęs rusų gydytojas padarė to
kią daugybę liauki; persodini
mo operacijų, kad visas jo bež
džionių “atakas” išsibaigė.-

vo 23. Valstijos kalėjime NE\V YORKAS, kovo 23. 
rado pasikorusį Louisą Massey, Gesinant gaisrą, kilusį didelia-.
26 metų, kurs buvo laikomas me ^cšių aukštų triobesy East; 

nesveikapjročių 10-toj gatvėj, garais pritroško 
keturiasdešimt gaisrininkų.

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKI! PINIGUS, GIMINĖMS

BALTIlMORE, Md., kovo 23. 
— L’Ž mušimą pačios, pilietis 
James Kingsmore buvo krimi- 
nalio teismo pasmerktas nu
plakti penkiais bizūno kirčiais. 
Pasmerktasis dabar kreipėsi į 
kitą teismą, prašydamas “in- 
džionkšeno” bausmės įvykdy
mui, motyvuodamas tuo, kad * 
Marylando oficialis nusikalti-1 
lių plakimo įnagis turįs devy
nias šikšnas, o todėl jis gan- Per praeitą savaitę New Yorko 
siąs keturiasdešimt penkis kir- mieste 608 asmens mirė plau- nimum 39*\ maksimvm 60c F. 
Čius, aŽuot teismo paskirtų čių uždegimu. 87 mirė influeu- * šiandie sx>ulė teka 5:48, 
penkių. za. džiasi 6:05 valandą.

N. Y. 608 žmonės mirė 
plaučių uždegimu, 

87 influenza
NFAV YORKAS, kovo 23. .

skyrių;,

STUDENTŲ STREIKAS

CITY, la., kovo 23.— 
universiteto teisių1 

studentai paskelbė 
kam 1 

užgynė

IOWA 
Valstijos 
skyriaus 
streiką, protestuodami, 
mokyklos vyriausybė

('bieagai ir ąpielinkei oficią- jiems švęsti triukšmingai meti- 
lis oro biuras šiai dienai prąna- nę teisių mokyklos šventę, 
šauja:t*. * ♦ * 4 t t f i *

Niaukstosi; vėliau nenusisto-
jęs oras; vakare žymiai šalčiau;
stiprokas mainąsis vėjas.

Vąkar temp.eratura siekė

MICHIGANO MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

' PETRO1T, Mich., kovo 23.— 
Kovo 29-30 dienomis čia įvyks 
Michigano valstijos mokytojų 

lai-J draugijos metinis suvažiavi
mas.

roi-

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 pr 
prastu budu, nežiūrint sumos ir adrese 
gurųo.

Pinigai pasiųsti iki Kovp 27 bus 
keti prieš Velykas, išskiriant pačiu 
giausius Lietuvos užkampius, kur g 
susisiekimas yra negalimas.

Iš kitų miestų galite siųsti mums 
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės 
ar musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Kalsi 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 12<

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.

T

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, Kovo 24, 192(5

KORESPONDENCIJOS

Kalbės S. Michelsonas
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VAPORATED
MILK

Ar bandėt Borden’s Evaporated Pieną savo kavoje'; 
Jis priduos kavai riebų-smetoninj skonį kurio nie 
kad pirmiau neturėjot. Jis yra pilnas riebaus kar 
vės pieno ir priduoda .kavai tokį skonį kokio j» nie 
kad neturėjo pirmiau.

irg. Mic- 
nuosakus 
buvo ne-

A. Jankius už
Atli

Nekaltink Kavos - G 
Tai Yra Pieno Kaltė

Jus nusistebėsit kaip skani bus paprasta kava su 
Borden’s Evaporated Pienu. Naudoki t ją taipgi vi
siems virimo ir kepimo tikslams kur tik receptas rei
kalauja pieno arba smetOnos. Jis yra visapusiai 
patenkinantis. 1 ’

PUBLISKAS AUKCIONAS
Viskas turi būt parduota 
Aš einu lauk iš biznio

jas. Jeigu juodi plčtmuį dar 
geriausia pasitart su gydy-

Ypatiška Sveikata 
reikia vengt kiek tik galima 
nes jie yra nuodingi. Imant 
• pakartojant juos susidaro 

Sykj paieki vaistų ligonių, 
Tokie

sakoma,
valdžią, 

l’as raš-
visose 

aišku vi- 
ėjo prieš 

už Lie-

KUPONAS
Mėsa 
Košelės 
Pajai

turiu pastabeli, kaip 
nemoka klausinių

Nestebėtina, kad

Lietuvių Vaizbos Buto 
koncertas

ji žino, jog Borden’s 
sias pienas visiems
Jis jam kainuoja daugiau negu koks kitas,

P. K. BRUCHAS
Jewelry Store, 29 metai biznyje 
3321 So. Halstcd Street

Visi skubėkite užsisakyti tikietus, kas norite pigia kaina iš
girsti musų gerbiama artistą J. Babravičių. Jo dainavimu busite 
sužavėti. Kas girdėjo jį kartų dainuojant, trokšta dar kartų išgir
sti. Šiame koncerte programas visai naujas. Dainuos Gruodžio, 
Kelpšos, Petrausko, Šimkaus, Vanagaičio (Stasį ir dar porų) ir ki
tų, žymių kompozitorių dainas. Turėsite progos sulyginti išpildy
mų p. Babravičiaus ir kitų dainininkų. Mes jo asmeniui lygaus 
neturime, nes jo išpildymas, klausytojui patiekia dainų tokių, ko
kia ji turi būti.
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BORDEN COMPANYTHE
BORDEN BUILD1NG, NEW YORK

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Vardas

Adresas

Jūsų groserninkas rekomenduos jums Borden’s, nes 
Evaporated Pienas yra geriau- 

naminiams reikalams, nors

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

Padarymui duonos trupinių grei
tai ir lengvai, nupjauk minkštas da
lis nuo seno bakano, sudSk į tyri, 
muslino maišelį užrišk viršų ir pa
lengva trink, kočiok juos per kėlėt# 
minutų. Trupiniai liks smulkus ir 
geri bile reikalui.

Naminiai Pasigelbėjimai
Maliavotos sienos ir medis galima 

lengvai nuvalyt naudojant lygią dal 
acto ir kerosino. Numazgok skaru
liu ir trink gerai tuo skystimu, po to 
nušluostyk sausu skaruliu. Galima 
taipgi naudot nevirto krakmolo soliu-

100,000 moterų nuolat pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s, Evaporated Pienu. 
Jeiffu jus norit žinoti kaip pa
sidaryt tuos įvairius receptus 
su Borden’s, iapildykit kuponų 
pažymėdamos kokių receptu 
jums reikia, ir prisiųskit mums.

Tą pradėjus aiš- 
iniisų komunistė- 
pždėti tarpe sa

us uždro- 
netikusios

Užlaikymui Šiurpios (suėdė) odos 
ėeverykų gerame stovyje, reikia va
lyt trinant šiurkščiu šepečiu kiekvie
ną sykį kada nusiauni.

Jeigu sunaudojai daug žvakių ži- 
binimo tikslams, galit pailgint jų 
tarnavimą aptepant baltu liakeru ir 
gerai išdžiovinant. Tas neduos trin
tis nuo šonų taukams ir pailgins žva
kės degimo laikų.

Grožės Patarimai
Tamsių lankų po akimis priežas

tį yra ar tai dėl nuvargimo kūno vie
naip ar kitaip ir rūpinimąsi bei dėl 
fiziškos sistemos nueingimo. Gali būt 
taipgi dėl stokos miego arba neregu- 
Hario vidurių veikimo. To pataisy
mui, reikia gert daug vandens ir būt 
tyrame ore kuodaugiausia. Gali ant 
nakties ištept veidą su witch hazell ar 
kuo kitu de odos. Akių nereikia 
niekad trint mazgojant veidą, tik pa- 
paksnot 
vis bus, 
toju.

šios senos lietuvių 
Jis čia kalbės kovo 
v., Union Hali, 12N irimo Receptas

šokoladas yra populiaria maistas 
namuose, nes šeimyninkės daug juo- 
mi pasinaudoja-valgių gaminimuose. 
Ne tik tiek, bet šokoladas yra ir la
bai sveikas maistas ir pagelbsti bu- 
davojime kūno, šokoladas yra leng
vas virškinimui. Šokoladus padary
tas iš rankom išrinktų kokoa grudų, 
kurie auga trdpiškose srityse. Jie im
portuojama j šią šalį ir paskui išdir
bama j įvairias ryšis. Geriausia 
būdas naudojimui. šokolado yra prie 
kepimo. Sekantis receptas parodys 
kaip padaryt šokolado pyragą, kuris 
yra skanus ir geras.
VELNIO MAISTO SLUOGSNINIS 

PYRAGAS
b* puoduko evaporated pieno

1— puodukas cukraus
2— maži kiaušiniai

*2 nuoduko sviesto arba 
pavaduotojo

’4 puoduko vandens
1 ‘■s puoduko miltų
2’į šmotų šokolado

Va šaukštuko kepamos so< 
Biskelis druskos 
šaukštuko vanillos

ŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

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

neliai kurie bus iiuiontųs kožnai Lietuvei Seimininkei

S. Michelsono prakalbos
Pradėjus d. S. Michelsonui 

prakalbų maršrutų, tai ir LSS. 
14 kp. pavykę surengti prakal
bas. Prakalbos įvyko kovo 12 
d., Lietuvių Svetainėje. Pirmoj 
daly savo kalbos draugas Mic
helsonas kalbėjo kaip ir kokiu 
budu buvo iškovota Lietuvos 
nepriklausomybė, ir kas tokių 
buvo pirmieji kovotojai. Kal
bėtojas sakė, kad klerikalų 
laikraščiai rašo, jog tai jie 
(klerikalai) iškovoję Lietuvos 
nepriklausomybę, tautininkai 
taipgi savinasi. Kalbėtojas nu
rodinėjo, kad 1905 metais da
bartinių tautininkų srovės nė 
nebuvo, o klerikalai tai išduo
davo valdžiai revoliucionierius, 
kurie agitavo nuversti caro val
džią. Kalbėtojas atpasakojo 
praloto Antanavičiaus išleistą 
aplinkraštį, kuriame 
“kas eina prieš caro 
tas paniekina Dievą”, 
tas gi buvo skaitytas 
bažnyčiose. Taigi 
siems, kad klerikalai 
tuos pirrrtus kovotojus 
aivos nepriklausomybę. 
Michelsono nurodytu 
aišku, kad daugiausia 
ir nukentėjo tai sbcialųeijiok

EVAPORATED
MILK

$75,000.00 vertes laikrodėlių stako: Elgin, VValtham, Hamilton ir 
Swiss. Deimantų, Peilių, šaukštų ir visokių laikrodžių, kurie bus iš
parduoti publiškame aukcijone.

Išpardavimas kasdien kol nebus išparduotas 
' visas mano stakas

Vakarais lygiai 7:30
Kiekvienas daiktas pilnai garantuotas taip kaip yra perstaty- 

oer Aukcijonierių.
irkite jūsų pačių kainomis ir sutaupykite pinigų.
•autuve atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10:30 vai. vakare, 
'.prašome visus.

Išplak sviestą, po biskį įplakant 
šokoladą pirma ištarpytą ant karšto 
vandenio. Supilk krūvon sausus daly
kus ir sudėk pieną ir vandenį. Dadėk 
ir sudėk pieną ir vandenį. Dadėk 
miltų mišinį į suplaktą sviestą su 
pienu, ir dėk taip viską iki susidės. 
I lak gerai, padažyk suplaktame kiau
šinių baltyme ir sudėk į taukuotus 
kepimo indus. Kepk vidutiniame pe
čiuje, per apie 45 minutes ir sudėk 
kepinius vieną ant kito su cukrine 
koše ar šokolado mišiniu išlepus.

Virtuvės Reikaluose

Mes Rekomenduojame

Kellogg’s Bran yra pasekmingos 
gyduolės nuo užkietėjimo kuomet nie
kas kitas nepagelbsti. Tas yia todėl,

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

,,Gražus veidas, bet o, kokia galva!“
_Ar kuomet nugirdote k) nors taip sa 

kant apie jus?
Nagams 

veidams <1 
jūsų pasidabinitno stalelio.

E. Tataroniutė skambino 
tris gabalėlius “Am 

Pocm* ir “Scherzo”, pui-

Valstų 
ubiausia, 
vaistus ir 
paplotis, 
sunku yra nuo to pasigydyt 
vaistai kaip kokainas, herinas, alko
holis ir opium niekad nereikia nau
dot, jeigu nepataria gydytojas. Daug 
yru vaistų vadinamų patentuotomis 
medicinomis pardavimui, kurie yra 
pavojingi jūsų sistemai. Gėrimas 
svaigalų, kaip: vynas, alus, degtinė, 
turint daug alkoholio nepalengvina 
sirgime ir nepašalina nuovargio, tik 
apramina jį. Juo daugiau gersi, tuo 
daugiau norėsi ir daugiau nuvargęs

Taipgi nepatartina, gert per
daug arbatos ar kavos.

vienas tautininkas 
‘subytino” net ir 

Lazdauskas 
kuri Vil- 

metais kalbė- 
tuoj pašokęs 

lu meluoji, nevieni so- 
seimą”. 

dokumentus 
perskaityt, 

kalbėda- 
revoliucijos 

soči aide*

Rusijon. Mat vargšas nori iš 
teisinti komunistų agitatorius 
Ar gi “Laisvė 
žinoti Rusijon 
šiaip žmones? 
galėdami

Kovo 7 dieną Municipal sve
tainėje, įvyko puikus koncer
tas, kurį surengė Lietuvių 
Vaizbos Butas”.

Programa buvo įvairi ir tur
tinga. Puikiai šešis kartus pa- 
griežė trys-Riviera merginos. 
Da puikiau ir graži mergina J. 
Mitrikaitė padainavo 
ir “Ak myliu”)/ g
' Gerai pa:

Tataroniutė 
cciosso”.

Gerai padainavo V- A. 
kins' prologą iš “Pagliacci

Gerai priešė smuiku A. Žida 
navicius “Fantastą Appasiona

A. Židanavičius ant smuiko 
“Adieu” ir “Paukiuta” ir tre
ti kartą buvo iššauktas;; atliko 
labai puikiai.

J ui. Mitrikaitė vėl dvi “Lih- 
go” ir “Tark dar žodelį”- dai
nas padainavo, bet publika ne
paleido ir iššaukė dar kark) 
padainuoti. Keikia pastebėti, 
kad panele Mitrikaitė turi pu
sėtinai gražų balsą jau išla
vintą ir jeigu ji tolinus lavin
sis, galės palikti lietuvių žvai
gždė prima domia.

Dzimdzi Drimbdzi pusėtinai 
juokino publiką su savo špo
sais.

Ant galo V 
baigė su “šėriau žirgelį 
ko vidutiniškai, bęt vistiek pub 
lik a

Reikia pastebėti, kad Jenkins 
gavo tris bukietus gyvų kviet- 
kų kaipo geriausias artistas, 
bet gėlės buvo ne visai užpel
nytos. Jeigu jau reikėjo kam 
duoti kvietkas, tai tik 
kaitei ir židanavičiui.

Nors šis koncertas i 
garsinamas plačiai, bet 
kos buvo 
žmonių, 
buvo, tai 
koncertus

Vietos LDLD 128 k p. naudo
damosi tuo, kad “Keleivio” Re
daktorius S. Michelsonas dabar 
lankosi po didžiąsias lietuvių 
kolonijas su prakalbomis, nu
tarė pasikviesti d. S. Michelso- 
ną ir j čia. Prie rengimo d. 
S. Michelsonui prakalbų prisi
dėjo ir SLA. 1 kp. Prakalbos 
įvyks kovo 27 d., 7 v. v., Paukš
čio svetainėj, Main SI. ir Hill- 
side Avė. Visi vietos ir apielin- 
kės lietuviai kviečiami i tas 
svarbias prakalbas.—S.

Antroj dalyj prakalbos d. 
Michelsonas nurodinėjo skirtu
mą tarp socialistų ir komunis
tų. Kalbėtojas sakė, kad ko
munistai atskilo nuo socialistų 
ir nusivedė 50 tūkstančių na
rių, o kiek dabar jie turi? Ne 
daugiau kaip 12 tūkstančių vi
soj šioj šaly, 
kinti, žinoma 
liai pradėjo šni 
vęs. Toliau kalbėto j 
žė ir bolševikams už 
taktikos vartojimą.

Abelnai pasakius, 
helsonas yra geras ir 
kalbėtojas. Publikos 
daug ,nes dabar ballimoriečiai 
neinteresuojasi prakalbomis. 
Aukų Lietuvos socialdemokra
tams surinkta 23 doleriai. 
(Vardus aukojusių paskelbsime 
vėliaus). Kadangi LSS. 14 kp. 
finasiškai neblogai stovi, tai 
lėšas padengė iš iždo, o visus 
suaukaulus pinigus siųsim Lie
tuvon. Visiems aukavusiems, 
varde

Borden’s daromas 
dviejų dydžių — 
autrštaa (16 uncijų) 
ir mažas (6 un
cijų).

“Keleivio” Redaktorius S 
Michelsonas, kuris dabar Itin 
kosi su prakalbų maršrutu, ne 
aplenks ir 
kolonijos.
28 d., 7 v
E. Market St. Prakalbas rengia 
būrelis draugų. Visi kviečiami 
atsilankyti. R.

palitura, pudra, lupoms ir 
ai... visa tai ramia vietų ant 

O kaip su

Visiems 
■iŠ. 14kp., ačiū

7 t"\Pleiskanų mirtinu priešu
Lygiai tiek pat niškia turčti nešvarų veidų, kaip ir nešvarių galvos 

odų. todėl kad pleiskanom nesislepia.
Rulfles pageli s jn-.r atsikratyti pleiskanų j savaitę ar dešimti dienų 

laiko, ramėgin’.. te jį.
65c. vaistinėse, arba prisinskite 75c. tiesiai i laboratorijų.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.

Kad razinkos nenuskęstų j apačią 
pyrago išvoliok jas svieste pirm de
dant į tešlą.

Užlaikymui išmatų (garbage) ku
bilo švariai ir sanitariškai, išdek jį 
laikraštine popiani.

Kad nirštai ii^Pusidažytų išimant 
kaulukus vaisių arba apdarinėjant 
uogas, naudok jų laikymui cukraus 
rėpiu kės.

De«lant meista į ledo šėpą padengi: 
j j su stiklo dangščiais. Juos galima 
pirki už kelis centus, o matyt bus 
kur kas stovi.

buvo 
publi* 

mažai, apie Ibi) 200 
Ir kur toji publiką 
klausimas. Į prastus 
kai-kadti susirenka 

5 6 šimtai, o dabar šis buvo 
klasiškas koncertas, bet publi
kos nebuvo. Bet pubjika gal 
munšainą garbino. Sarmata 
So. Bostono lietuviams, kad to
kius puikius koncertus aplei
džia, o lankosi kokiuose tam
siuose urvuose. A$ pažystu S. 
Bostono visą gražiąją publikij 
kaip augusius žmones, taip ir 
jaunimą, kurie yra patys gra
žus, gražiai pasirėdę ir save 
ąugštai nešasi, bet lankosi kur 
kokiuose tamsos urvuose. Ne- 

Raulinaitis,

neagitavo va- 
amntninkus ii 

Komunistai ne
sukritikuoti kalbėto 

ją, tai vienas jų, .1. Deltuva, 
kad pradėjo juoktis tokiu bal
su, kad vargu rastųsi 
Amerikoj toks juodukas, 
galėtų “bitinti” Deltuvą.

Mums, kuopiečiams ir 
nesufanatizuotai publikai 
Michelsonas pąliko gero 
džio. —Z. Gapšys.

kurie 
duoti 
niunistai nemoka klausimų 
tyti, bet ir 
Lazdauskas 
komunistus, 
nesuprato 
niaus seimą 
tujas aiškino, bet 
sušuko, 
cialdemokratai šaukė 
Kalbėtojas turėjo 
nunešti Lazdauskui 
Mat, d. Michelsonas 
mas apie pradžią 
pasakė apie Vilniaus- 
mokintų šauktą seimą ir visuo
tiną seimą, visų (Lietuvos žmo
nių atstovų seimą. O Lazdaus
kas nesuprasdamas kalbėtojo 
drįso ji melagium išvadinti. 
Taigi beda su žmogum, kad 
pats nesupranta 
Komunistai kalusimų tąipgi 
pajiegė suformuluoti, bet 
pastabas darė. J. Stanis 
šoko kalbėtoją melagiam 
dinti, užtai, kad kalbėtojas 
sakė, jog “Laisvė” ir komunis
tų kalbėtojai agitavę važiuoti gražu ir negarbė!

■ A
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Trečiadienis, Kovo 24, 1926 NAUJIENOS, Chicago, III.
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IVuu llUlu IUII IIURullluli progresą aplamai visuomenėj, 

----------- jeigu nebūtų didesnės ar ma- 
(lyvenimas yra kontestas, ku- žesnes demoralizacijos. Užtai 

riame dalyvauja dvi priešingos kita partija atitaiso sudemora- 
pusės arba grupės. Viena ir lizuotas puses ir taip sijojas! 
ahtra grupė turi lyg virvę sa- protaujančio žmogaus veiksnys, 
vo rankose, kurią traukia viena 
j save, kita vėl į save. Kurioje 
pusėje yra didesnė jėga, toji 
nugali antrąją. Jeigu pergalėto
jas yra blogų norų arba sieki
mų, tai kontesto pralaimėtojai, 
kurie turėjo genis siekimus, 
yra priversti tarnauti antrąjai.

Taip yra daroma partijų ir 
sektų kovoje. Jeigu katalikai 
turėtų absoliutę galę ir įtaką į 
kitus tikėjimus, kaip buvo se- 

„ novėje, tai žmonės nieko dau- 
1834 VVabansia Avė., Chicago 1 jyįau nedarytų kaip tiktai mels- 

|tusi ir užsiimtų inkviziciją- ek- 
zekucijomis. Jeigu pamitų vir
šų (prie to jau einama) apsi
švietę ir laisvi žmonės, tai pio- 

Girtuoklybė yra didžiausis gresas, be abejo, sparčiai ženg- 
žmonijos slogutis. Girtuoklybė tų pirmyn, 
dažnai yra priežastim daugelio' Jokia mašina, jokis ginklas 
šeimynų vargo, skurdo ir ne- nėra taip galingas, kaip orga- 
turto; girtuokybė yra priežas- nizacija. Organizuotų žmonių 
tini barnių, nesutikimų ir muš- jėga į vieną minutę gali su- 
tvnių; girtuokybė suardo daug stabdyti žiauriausius ir žvėriš- 
šeimyny; girtnokybr kenkia kiaušius karus ir kariavimo 
žmonių sveikatai, silpnina pro- įrankius padaryti nieko never
ia ir be' laiko nuvaro žmones tais, jeigu jie tiktai to norėtų.' 

Bet prie to jau einama. Laikas 
iškelia naujus reikalus, naujas 
idėjas, kuriasi naujos partijos, 
naujos sektos. Visa tai reiškia, 
kad atsiranda 
jau nepasitenkina 
manda”. Ieško jie 
mato klaidas tų, 
pirmiau diktavo ir

Nauja partija kuriasi tiktai 
dėl to, kad nesutinka su pasta-' 

tu- rosios principais, ir kad prieš testą, 
ir

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE

eliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina du kartu į mėnesį

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.
J. LAZDA USKIS, Pirm., 11256 So. Bishop St., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

ASTRONOMIJA PROHIBICIJA

SAULĖ

Saulės šviesa mums Išrodo 
bespalvė. Šis reiškinys pri
klauso nuo musų jausmo ir ne- 
atatinka tikrenybei. Jinai išro
do bespalvė, o tuo tarpu tam 
tikroje proporcijoje joje ran
dasi visos mums žinomos spal
vos. Apie lai mums pasako pati 
gamta, jeigu tik mes j ją aty- 
džiai pasižiūrėsime. Iš kur pa
eina tos puikiosios spalvos, ku-| 
rias mes taip gerai žinome iri 
kuriomis džiaugiamės? Pasi
žiūrėkime į darželių žolių žie-Į 
dus. Rožės raudonumas ne nuo. 
jos pačios tepriklauso. Visa, ką1 
raudonoji rožė daro, tai suima 
visą ant jos puolančią saulės 
šviesą, iš tos šviesos ištniukiai 
raudonąją spalvą ir atmuša ją 
į musų akis. Jeigu saulės švie
soje raudonos spalvos nebūtų, • 
tai raudonos rožės saulės švie-. 
soje negalėtų būti raudonomis.

šią tiesą galima patikrinti ki-1 
tokiu budu. Musų moterys daž- [• 
nai skundžiasi, kad jų taip 
gražiai atrodančio* dienos švie- į 
soje suknelės netenka savo gro-: 
žybės vakare. Priežastis yra i 
tame. kit<l tokios suknelės prie 
saulės šviesos išduoda tūlas 
spalvas, kurios randasi saulėje. 
Gazo arba kerosino šviesa ne
apako saulės spalvų kiekybei | 
ir todėl suknelės neišduoda pa
geidaujamų spalvų. Kaltinti čio
nai prisieina ne suknelę, bet 
gazo arba > kerosino šviesą. 
Elektros šviesa daugiau atsa
ko saulės šviesos spalvų kieky
bei ir todėl prie elektros švie
sos suknelės pasirodo pilnoj sa
vo grožyl^į:

Vienas puikiausių saulės spal
vų pavizdžių kai kada galima 
matyti orarykštėj. Orarykštė 
pasidaro todėl, kad maži debe
syse esantys vandens lašeliai 
sulaužo saulės šviesos spalvų 
vilnis pagal jų ilgio. Kada toks 
šviesos vilnių paskirstymas 
įvyksta, tai iš baltos saulės švie
sos pasidaro daugspalvė šviesa. 
Gamta pati, kaip matote, savo 
slaptybes išduoda, tik reikia 
mokėti ją pažinti ir suprasti.

Bet iš kokios medžiagos su
sideda saulė? šiandieninis moks
las į tai jau pajėgia atsakyti. 
Spektroskopo pagalba moksli-

KALBfiS STUDENTŲ 
OPEN EORUM

J. Kaulinas
Jis kalbės ateinanti šešladie-

.ainėje temoje 
įereikia”. Jisai suko, kad pro- 
libicijos keliu blaivybės neįvy-( 
kinsi.

eni sako, kad 
įstatymą reikia

žmonių, kurie 
senųjų “ko- 
naujų kelių, 
kurie jiems 
mokino.

j kapus. Kad girluoklybė yra 
blogas dalykas, apie tai nieks 
neabejoja. Visi sutinka, kad 
girtuoklyhę reikia naikinti. Bet 
kaip su ja kovoti? Pastarajame 
klausime žmonių nuomonės jau 
pasidalina.
prohibicijos
vykinti, kiti sako, kad įstatymo 
keliu girtuoklybės negalima pa
naikinti. Jungtinėse Valstijose 
prohibicijos įstatymą mes

• rime, bet blaivybės neturime, ją kovojus. Tas pats darosi ii 
-j Išrodo lodei, kad vien tik įsla- sektose. Kuo labiau sektos 
s į tymo keliu pas žmones įsigy- skaidosi, , tuo silpnesnėmis jos

Nežiūrint viso to, gy-, 
labiau socializuojasi.

Jeigu valdovai arba tam tik
rų grupių arba partijų vadai, 
turi blogus ir didžiumai visuo
menės priešingus tikslus, tai 
čia jau pati visuomenė yra kal
ta. O tai todėl ji yla kalta, 
kad neturi pakankamai apsi
švietimo, lengvai pasiduoda* 
kam nors vergauti ir nemoka 
atsikratyti tyronybės. Paimki
me kad ir Italiją, kurią dabar, 
galima sakyt, valdo diktatorius 
Mussolinis. Mussolinio užgaidos 
yra įvykdyti savotiškos rųšies 
tvarką ir su keletu jo pritarėjų 
lengvai jam pasisekė to atsiek
ti ir iškelti savo vardą pasaulio 
akyse. Jeigu jau taip geros 
butų jo idėjos, tai nereikėtų im
tis smurto priemonių, kokių 
dabar Mussolinis su savo sekė
jais stveriasi.
solinio tvarkai turi 
nukentėti netekdami 
dos, nė žodžio laisvės 
būti persekiojami.

/
Kaip grėit žmonės

rauti nuodingas šaknis, taip 
greit kitos atauga ir tai iš tų 
pačių visuomenės kūnų. O kiek 
dar buvusių senųjų tranų kai
šioja savo daigus, kad galėjus 
kaip nors prigyti buvusiose sa
vo vietose, tai yra Rusijoj, Vo
kietijoj, Austrijoj ir k. Ir kar
tais gali jiems pavykti tai pa
daryt.

'Patai kartą jau laimėjus kon- 
nereikia pralaimėti!

—M. Šileikis.

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir,po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuoso 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.

Priešingi > Mus- 
skaudžiai 
nė spau- 
ir nuolat

spėja iš-

DR. CHARLES SEGAl'
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moterišku, 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
1. Woitkie\ick> 

BAN1S
AKUŠERKA 

’asekm ingai pa- 
'irnduja mote- 
ims prie gim- 
vmo, patarimai 
vkai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted SI.

DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

ir nuo G iki 7:30 va], vakare.
Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

veiuisius blogus papročius pa- tampa, 
naikinti negalima. Keikia ko venimas 
ners daugiau. < Kova už įsitikinimus, už politi

Ateinantį šeštadienį, kovo 27 ........ - .................... . 1 —1
1 Pats jos centras yra daug dieną, 7:30 vai. vakaro, iLiuo-Į 
carštesnis. įsivaizduoti tokio 
<arščio žemėje mes ųegalime. 
Nietčiausis metalas, įmestas į 
.uulf. paviršių i dujas. Het tos 
lujos saulėje nėra tokios, ko
das mes žinome ant žemės, ka- 
Įaugi saulė turi nepaprastai 
tiprią traukimo jėgą (gravi-!
.artją), 'i ra manoma, kad sau- 
ės gravitacija tas dujas taip 

jos tu-

i
sybės svetainėj, 1822 VVabansia 
Avė,, lietuviai ,studentai tuo 

“open lorum”. 
prohibicijos 

nagrinės iš dviejų 
pusių. Prohibicijos 
yra svarbus klausi- 

ateikite išklausyti, 
bus suteiktas balsas

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

I). C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (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 Mihvaukee 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.

Telefonai:

lietuviai 
klausimu turės 
Du prele 
klausimą 
skirtingų 
klausimas 
mus, lodei 
Pabaigoje 
klausytojams, kad ir jie galėtų 
tame klausime savo nuomones i

Lietuviai Advokatai

siunčia 
saules Tai bent žingeidumas

K. GUG13
ADVOKATAS

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

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

’ Gyvenimo Viela 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergę. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

11
Tel.

3241

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

šiol

su

geležies, natrio, magnio kalcio, 
chromo, nikelio, bario, vario, 
cino, vandenilio ir tokių 
mentų, kurie ant žemės iki 
dar nesurasta. Visus tuos 
mentus mokslininkai saulėj
rado analizuodami saulės švie
są. Kokiu budu saulės šviesa 
analizuojama — mes jau esame 
rašę atskirame straipsnyje apie 
spektroskopą ir todėl čionai 
neliekartosime.

Kada r.»es atsimename kaip 
mažytė žemė tėra lyginant ją 
su saule ir kada mes atsimena
me kaip toli mes esama nuo 
saulės, tai mes esame verčiami 
pripažinti, kad saulė yra ne
įmanomai karšta. Koks ištikrų- 
jų yra saulės karštis — astro
nomai pasakyti negali. Saulę 
jie skirsto į tam tikrus keturis 
sluoksnius. Atydus aprokavi- 
mas ketvirtojo nuo viršaus sau
lės sluoksnio (astronomai j j 
vadina photospherė) karštis 
siekia nuo 5,000 C. iki 7,000"

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERT ASU 
3464 So. Halsted St.

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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.

Bes. telephone Hyde Park 4000
■i i. ■ ■■ i, ■

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOWIAT-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.

itiprini suspaudžia, kad 
•i skysčio pavidalą.

Į visas puses saulė 
šviesą ir karštį. Visos
niurnos žemė gauna mažiau ne 
> 000,001 M100 dali.

Saulės mums teikiamas gery- 
mes nepajėgiame suskaityti.

Musų darželių žolių augimas ir 
lydėjimas, musų vaisinių aug- 
nenų gyvybė ir pribrendimas 
iriklauso nuo saulės. Saules 
karštis verčia vandenynų van- 
lenį garo pavidale iškilti i at- 
nosferą ir lytaus išvaizdoje 

’yti ant žemės, idant suvilgyti 
ir pripildyti vandeniu 

kuriomis galėtų plaukioti
Nuo saulės malonės pri- mirties bausmę atliekama vie- 

i vėjas, kuri žmonės iš- šai. Tokis ekzekucijos darbas 
yra nėgeisti-

Kada Lexington, Ky. teismo 
pasmerktas mirties bausmei 
juodveidis Ed. llarris, dėl nu
žudymo keturių narių Bryantų 
šeimynos, buvo kalėjimo kieme 
kariamus, tai ekzekucijos pasi
žiūrėt prisirinko pilnas kie
mas žmonių. Kada jau kieme 
netilpo, tai žingejduoliai mokė-1 
jo po $2, kad leistų jiems užsi-, 
lipti ant artimiausio garažo ir 
namų stogų.

Kentucky valstijoj, matyt,

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
lietuvis advokatas

7 So. Dearbom St. Rooin 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namą Telefonas Republic 9600
I, .. II ..I .1— II . I I '..........................................Į , J

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III. U________ 2.— —

-------------------------------- --------- ------------------------

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Ken«wood 5107

jz , , t nuo 9 ikt II vai. ryte;
V a landos į nuo (y ;k; g va|_ vakare

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir višų chroniškų ligų. 

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

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

ipes, I 
'aivai. 
Jauso 
noko pakinkyti vežti laivelius matant publikai 
irba sukti malimus. Susispietę nas, nes mato jaunuoliai, kurie 
įpie pečių žiemos 
džiaugiamės šiluma, 
jagalvodami, kad ta šiluma pa- tikslu, ’kad davus žmonėms pa
eina nuo saulės. Nesuskaitomi vyzdį tos baisios ekzekucijos, 
šimtmečiai atgal saulės šviesos kad kiti nepapildytų piktadavy- 
ir šilumos pagalba išaugę gani- bių, bet tad neretai ir patys’ 
tos turtai taip vadinamam ang- žmonės pasikėsina nulinčiuoti 
ties periode miegojo žemėje per kurį nors prasikaltėlį.
milijonus metų iki žmonės tai m . . , - , ....

.. ... : y- i Tai vis dar senovės užsilikęanglį iškasė ir savo pečiuose! ... v .......................‘ .. . . ' ... papročiai. Ypatingai jie gludi
pnkčk U įmego t, saules Siu- kampeliuose, kur gyvena 
mą. Ačiū saules šviesai ir šilu-!UJ „
mai musų gadynėj gali bėgioti 
traukiniai, plaukioti garlaiviai 
ir suktis daugelį kitų garinių ciją atliekant kai kam iš to yra 
mašinų ratai. Ačiū saulei mesibiznis — po du 
galime džiaugtis taip skaisčia'“seatą 
gazo ir elektros šviesa, 
savo gyvybės ir jėgos, dėl visų 
gerybių ir patogumų, dėl visos 
gamtos grožybės mes turime 
būti dėkingi saulei.

metu mes jgija blogų įspūdžių iš tokio re- 
visai ne- ginio. Nors tai yra daroma

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
• Telefonas Canal 2552

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

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS 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

dori katalikai.
Vadinasi, ir mirties ekzeku-

doleriu už 
kad pasižiurėjus kaip 

Del'juodyeidį karia. — šiaudas.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
I'ikrrnai II- cirkinis reikmenys 

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

Jeigu turi pūs
lės slogą arba 
skausmingą nu- 
sišlapinimą mė
gink

SANTAL
MIDY

Parduodama vi
sose* vaistiny- 
čiose. Greitai 
p a I e n g v i n a 
skausmą.

Tol. Dear’oom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

. visokias legališkas popieras.

ANTHONY L. THOMAS 
(Toinasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 1600 S’o. Wood St.
Telephone l.afayette 7617

Ros,: 12046 So. La Šalie St.
Telephone Pullman 8868

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

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathennia

TXTXx*xxxxmmxxžxxixxxx
Dr. Lawrence P. Slakis J

DENTISTAS
K 4454 So. Western Avęr m

VALANDOS: J
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare b xzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
. Dr. C. Z. Vezelis 

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

........ — ..........

Bes. 6600 So. Artesiftn Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

.......................... ............... ...................

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

" 1........... .
Butkus Undertaking 

Co., Ine..
P. B. Hadley, Licensed

710 West 18th St., Chicago, III.
Viskas, kas reikalinga prie pa- 

grabų. 'IVisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. L&iskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161k______________ ______ —J

....... —-.....- 'I .. ...... ......-- -----------X
DR. F. A. DŪLA K 

Specialistą* Gydyme 
Akto, Aukų, Nosie* Ir Gerkite 

Ofisu* : 1053 Milwnukf>e Avenne 
kkinp. Noble St. Tel. Armitaae 066* 

Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki V vak.
Nedėlioj 10 iki 12 dienų.

Rezidencija: 21150 Tx>gan BUci.
Tel. Bdmont tž!7.

V- ,, ,

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.
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KARINIS KOMUNIZMAS

Skaitytojų Balsai

Dabar laikas

veisimosiIŠMAUDYTI DIKTATORIAI

ūda

[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

žmo- 
'irdė-

daugi 
keliais 
ir spo-

buvo 
‘kari- 
prole- 
labai

Gyvūnų 
Išsivystymas

žmogaus or- 
Per 9 mėn. motinos 

užsimczgęs

Seimą Įstatymą, kad
Bet da-

iPacific and Atlantic Photoj 
/Benjamin D. Hill, cigaretų 

ekspertas iš VVashington, D. C. 
Jis renka cigaretes iš viso pa
saulio ir palygina juos. Jo pro
fesija yra duoti patarimų taba
ko fabrikininkams.

bė, jos nematome, lodei ir ne-Į 
galime žinoti, kaip ji išrodo, 
negalime žinoti, kaip išrūdys 
toji aukščiausia pasikėlusi esy
bes, tas tikrai, kaip dievybė 
vaizduojamasis sutvėrimas.

—D. Jaseckas.

papildus į gimtuvę j- 
skilimas kariokinera. 
ar kt. liudas. Iš vienos 
pasidaro daugybė, tas

NUMASKUOTI ŽMOGŽUDOS, KURIUOS GARBINO 
MUSŲ KLERIKALAI

FAŠISTŲ CENZŪRAI NEPAVYKO PASLĖPTI 
TIESĄ

INFLUENZA
PLATINASI

Laisvė” rašo

tas, kad vaikas esti daug ma
žesnis, o gimdytojas nė kiek 
nesunidžėja. Tas galimu paste
bėti pas infuzorijas.

Paskutinis dauginimosi bu- 
daš-sporavimas. Gyvūnas apsi
traukia plėvele ir vidury pasi
daro tamsus taškas (ar net 
keli) kuris didinasi ir sudaro 
pailgų kūnų, kuris pagaliau su
skaldo ląsteles plėvelę ir pasi- 
sk leidžia.

PALEISTAS SEIMAS”, KAD NUVERTUS
PIRMININKĄ

Dar dauginus. Klerikalams atšalo apetitas ir prie kai 
kurių “didelių reformų”, kurias 
navę.

Jie norėjo perdirbti rinkimų 
užtikrinus sau daugumą vietų busimam Seime 
bar, kaip pranešama, jie pasitenkino tiktai ve kokiais pa
keitimais:

Iš Klaipėdos krašto sudaroma atskira dešimta rin
kimų apygarda, ir

Seimo atstovų busimam Seimui nustatoma 85.
Pasirodo, krikščionių blokas nedrįso nėt sumažinti 

Seimo atstovų skaičių, kaip reikalavo klerikalinė spau
da. O apie balsavimo teisių susiaurinimą piliečiams jie 
dabar nė neišsižioja.

Arba mulkintojų prisipa 
žinimas.

MULKINIMAS TĘSIAMA 
TOLIAUS.

eina trims 
pumpuravimu

NAUJIENOS
1 hv Lithuanian Daily News 

PublLhed Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily News Pub. 
Co. InC.

Kaip musy skaitytojai atsimena, “Naujienos” nuo 
pat pradžios, kartu su visa Europos demokratija, laikė
si tos nuomonės, kad Italijos fašistai tai galvažudos, ku
riems nerupi jokie teisės, dorovės arba žmoniškumo prin
cipai. Dabar visi mato, kad tai tiesa. Net Amerikos kapi
talistinė spauda, kuri pirmiaus rędė gana daug palanku
mo Italijos juodmarskiniams, šiandie be pasigailėjimo 
plėšia maską nuo jų veidų.

Bet musų klerikalai fašizmą garbino, nepaisydami 
nė to, kad Mussolinio gaujos darė chuliganiškus užpuo
limus ant katalikų partijos vadų (pav. ant atst. Amendo- 
los), ant katalikiškos jaunuomenės kliubų ir ant bažny
tinių katalikų procesijų. Išrodo, kad mūsiškiems klerika-: 
lams juo didesnis niekšas ir atžagareivis, tuo malonesnis 
prietelis.

Todėl reikia pasakyt, kad toje kovoje dėl Seimo pir
mininko vietos opozicija įgijo stambų laimėjimą.

Bet tai dar, žinoma, nereiškia, kad iš krikščionių pu
sės dabar nebėra jokio pavojaus demokratiniems Lietu
vos konstitucijos pagrindams. Gaspadoraudami Seime iki 
naujų linkimų ir turėdami savo rankose valdžią, jie dar 
gali iškir ti ne vieną šposą Lietuvos žmonėms. Todėl opo
zicinės partijos turės būt sargyboje iki paskutinės valan
dos. Laisvės kaina yra amžinas budėjimas!

“Verta čia pažymėti ir tą, 
kad ten pat ‘Naujienos’ labai 
gailiai verkia delei ‘nykimo’ 
Rusijoje komunizmo. To lai
kraščio redaktoriui niekaip 
neįtiko ir neįtiks Rusijos dar
bininkai (?). Kuomet tenai, 
sūkuryje civilio karo, 
įvestas taip vadinamas 
nis komunizmas’, t. y. 
tariato diktatūra buvo 
aštri, ‘N.’ redaktorius kruvi
nas ašaras liejo, kad darbinin
kams esą be galo ‘striukai’. 
O dabar jisai dejuoja ir iš- 
anksto stato klausimą, ‘kokia 
bus tų nelaimingų vergų pa
dėtis dar už metų, kitų, kad 
bolševikai galutinai numes į 
šalį savo komunistinę mas-

kartai miršta 
turėdami daugiau pa

eina 
mirtis 
paukš

vabalų,

s gyduoles turėdami 
turėsit didelj apsau- 

nfluenzos atakų. Nusi- 
pirkit jas nuo savo aptiekoriaus.

(Apgarsinimas)

Bet įpratus per ilgus metus 
i užsiimti mulkinimo bizniu, “L.” 
ir dabar dar nenori mesti tą 

t savo garbingą užsiėmimą.
Ji stengiasi įtikinti publiką, 

kad tas nelaimingas “taip vadi
namas karinis komunizmas” 
reiškiąsis “labai aštrioje prole
tariato diktatūroje”. Diktatū
ra yra valdžios forma, t. y. po
litikos dalykas; o komunizmas 
— tam tikra ekonominė tvarka. 
Kokiu gi budu “karinis komu
nizmas” galėjo buC “proletariato 
diktatūra”? Aišku, kad tai yra 
nonsensas.

Komunizmas, kurį bolševikai 
buvo įvedę Rusijoje, reiškėsi ta-

Per didelę bėdą Lietuvos kademai atsikratė d-ro 
Staugaičio. Negalėdami kitaip išmesti jį iš Seimo pirmi
ninko vietos, jie turėjo “paleisti Seimą”, t. y. nutarti 
baigti Seimo sesiją. Po “sesijos pabaigimo” jie tuojaus 
vėl sušaukė Seimą ir išrinko visą prezidiumą iš savo žmo
nių. D-ro Staugaičio vietą užėmė kunigas prelatas Stau
gaitis.

Prieš galutiną Seimo išsiskirstymą kademų blokas 
tuo budu vėl sugebėjo pasigauti Seimo vadeles į savo ran
kas. Bet iš kovos su opozicija jisai visgi išėjo gerai “iš
maudytas”. Karingiausias bloko šulas, federantai su Am- 
brozaičiu priešakyje, jau nebedrįso ne tiktai tiesti savo 
nagus prie Seimo pirmininko urėdo, bet ir iš viso staty
ti savo kandidatus į Seimo prezidiumą.

“Laisvė” stačiai iškreipia fak
tus, kuomet ji rašo, kad “kari
nio komunizmo” metu diktatūra 
buvusi aštriausi. Bolševikų dik
tatūra pasirodė daug aštresne 
kaip tik tuo laiku, kuomet tenai 
pradėta gaivinti buržuazinė 
tvarka! Beveik iki pat “nep’o” 
įvedimo Rusijoje dar v lenu r- 
kitur gyvavo nepriklousomos, 
laisvos darbininkų organizaci
jos. Dar 1920 metais pav.’ Ru
sijos spaustuvių darbininkų są
jungos priešakyje stovėjo social
demokratas Deviatkinas (kurį 
mini Otto Bauer savo kalboje 
apie “darbininkų delegacijas” 
Rusijoje), ir kai kada dar galė
davo pasirodyt vienas-kitas 
laisvas laikraštis.

Paskutines laisvės kibirštis 
sovietų Rusijoje bolševikai su
trempė tuomet, kai jie pasiryžo 
prikelti “iš numirusių” buržua
ziją, kurios “palaidojimu” jie 
pirmiaus taip didžiavosi prieš 
viso pasaulio darbininkus. Juo 
daugiaus teisių jie davinėjo 
“buožėms”, juo labinus augo 
buržuazija miestuose, juo gau 
siau buvo dalinamos koncesijos 
Rusijoje užsienio kapitalistams,
— tuo aršiau komunistinė val
džia spaude darbininkus, tuo 
žiauriaus persekiojo socialistus
— kol, pagaliau, visa sovietų že
me pavirto milžiniškomis pas
maugtų laisvių kapinėmis!

Ranka už rankos su politinę 
reakcija Rusijoje eina buržu
azinės tvarkos gaivinimas. Ve 
dėl ko “Naujienos” mano, kad 
buržuazinės tvarkos atgijimas 
neša didelį pavojų Rusijos dar
bininkams. Jeigu bolševikai at
sižadėjo “karinio komunizmo”, 
tai jie turėjo sugrąžinti darbi
ninkams bent tiek teisių, kiek jų 
turi darbininkai kitose šalyse. 
Dabar gi kaip Rusijos darbinin
kai galės gintis nuo išnaudoji
mo, kuomet jie yra vergai?

Ne pilietinis kavas iššaukė 
Rusijoje komunizmą, bet komu
nizmas pagimdė pilietinį karą.

Ir ne pilietinis karas iššaukė 
bolševikų despotizmą ir kruviną 
terorą; tatai iššaukė bolševikų 
godumas — jų troškimas lai
kyti savo rankose valdžią prieš 
milžiniškos žmonių daugumos 
valią I

budu dauginasi tan- 
vienląsČiai ’ gyvūnai.

būti netik

Geriausis apsisaugojimas nuo ln- 
fluenzos, tai reikia skalauti gerklę 
su SEVERA’S ANT1SEPT0L. Varto- 
kit jų taipgi dėl burnos skalavimo 
ir nosies skylučių plovimui. Svarbu 
yra, kad orą pedeidžianti kanalai 
butų atdari ir švarus. O jeigu ln- 
fluenzos simptomai apsireiškia, gulė- 
kit lovoj ir vartokit SEVERA’S COLI) 
IR GKIP TABLETUS reguliariai. 
Kuomet gauni kosulį, SEVERA’S 
COUG1I BALSAM suteiks-gieda pa- 
gelbą. šias 
ant rankų j 
gojinią nuo

Taigi Brooklyno raudonieji 
komisarai sako, kad bolševikų 
sukurtoji tuoj po lapkričio mėn. 
perversmo komunizmo tvarka 
Rusijoje buvo tiktai “sūkuryje 
civilio karo įvestasi taip varlina
mas ‘karinis komunizmas’.” Va- 

dinasi, Rusijos komunizmą j it 
dabar jau Jai ko nelaimės (civilio 
karo) pasekme. Jeigu ne tas 
nelaimingas civilis karas, tai, 
reiškia, komunizmas Rusijoje 
nebūtų buvęs steigiamas!

O ką pirmiaus skelbė tie pa
tys “Laisvės” komisarai? Ką 
jie sakė apie bolševikų įvestąjį 
komunizmą tuo metu, kada tas 
komunizmas veikė praktikoje? 
.Jie skelbė, kad tai esąs galuti
nas darbininkų išvadavimas iš 
kapitalizmo vergijos. Jie rašė 
ir prakalbose tvirtino, kad Rusi
jos bolševikai jau įsteigė naują 
visuomenės tvarką, kurioje dau
giaus nebebus darbininkų ir val
stiečių išnaudojimo. Jie šaukė, 
kaip už liežuvių pakarti, kad 
tuo savo žygiu bolševikai paro
dė kelią į ateitį, viso pasaulio 
proletariatui!

Net tuomet, kai Leninas pra
džioje 1921 metų paskelbė “nau
ją “ekonominę politiką”, atstei- 
gė prekybos laisvę ir leido kur
tis privatiniems bizniams žo
džiu, ėmė grąžinti Rusijon bur
žuazinę tvarką; net tuomet lie
tuviški komunistų agitatoriai 
stengėsi įtikinti darbininkus, 
kad komunizmas Rusijoje vis- 
tiek pasitiksiąs, tik laikinai esąs 
padarytas “strategiškas pasi
traukimas”, kad paskui butų ga
lima dar labiau sustiprinti ko
munizmo tvarką.

O dabar pasirodo, kad ta per 
metų metus garbinta, į padan
ges kelta tvarka Rusijoje buvo 
tiktai vidujinio karo vaisius, ir 
kad bolševikai ją įvedė tiktai iš 
bėdos, kaip laikiną dalyką, kurį 
jie patys su mielu noru likvida
vo, kai tiktai praėjo karas Ru
sijos viduje!

• “Laisvė” tuo budu dabar vie
šai prisipažįsta, kad ji ir jos 
vienminčiai pirmiaus mulkinda
vo ir apgaudinėdavo savo skai
tytojus.

Aiškinant šį klausimą tenka 
susidurti sli nekurtais gamtos 
mokslais, būtent: embriologija 

biologijas mokslo šaka, fylo- 
genija (išsivyslymąs veislių), 
ontogenija (istorija veislės), 
zoologija ir kt.

Keliais bruožais peržvelgsim, 
lik vieną gamtos mokslo šaką 
t- y- gyvūnų embriologiją.• Su
lyginsime jų užsimezgimą, iš
sivystymą ir augimą vaisiaus 
nuo labai žemos organizmo su
dėties gyvūno amebos iki to
buliausio sutvėrimo —žmogaus.

Morfologiškai visa žemės ru
tulio fauna dalijaiha į dvi gru
pes: protozoa ir metozoa.
Protozoa yra maži gyvi sutvė

rimai, matomi paprastai tik 
pro mikroskopą. Jie gema, au
ga ir gyvena kaipo vienląsti- 
niai gyvūnai. Visas kūnas jų
jų susideda iš vienos ląstelės, 
t. y. toji ląstelė atlieka visas 
gyvybės funkcija; 
jutimą ir judėjimą

Antroji gyvūnų grupė, tai vi
si likusieji, pradedant nuo jurų 
kempių ir baigiant žmogumi, 
vadinasi sutvėrimai.

Metozpai gali turėti ląstelių 
dešimtis, šimtus milijonus... ži
noma, kad kiekvienas organas 
susideda iš įvairių audinių, o 
Šiuos sudaro įvairios ląstelių 
rūšys pav.: odą sudaro viena, 
plaučius kita, raumenis, širdį 
vėl kitos ląstelių rūšys.

Kaip kiekvieną organo dalį 
sudaro ląstelių rūšys, taip kiek
vienas gyvūnų organas atlieka 
jo gyvenime kitoki uždaviniai, 
kitokį darbą, prie jo prisitaiky 
damos 
fermentą ptialiną, kuris krak
molą paverčia cukrumi; pilvo 
ląstelės gamina fermentą pep-> 
siną, kuris baltymus verčia 
peptonais; gerklės ląstelės su
laiko papuolimo į plaučius be
reikalingų daiktų ir kit.

Bendrai, ląstelės gyvūnų kū
nuose dalinasi į dvi grupes: 
ląstelės palaikančios gyvybę ir 
reproduktyviškos,— dauginimo
si ląstelės, kaip spermos ir kiau- 
šinukai (ovum). šių ląstelių 
uždavinys ne gyvybės palaiky
mas,. bet dauginimasis—sudary
mas naujų individų.

Taip, vertebratų (nugarkau- 
linių) augimo periodas dar 
nepasibaigia, o jau prasideda 
noras daugintis. Mažos žuvytės, 
nesubrendusius jau pradeda 
neršti. Vabzdžiai kaip šilkva- 
balis ir viendienės ir kt. per
gyvena lervos ir lėliukės (pu
pa) stadijas ir. tik pilnai išsi
vystę gimdo. Viendienis vysto
si 3 metus, o skraido ir apsi
vaisina tik vieną dieną ir pa
dėjęs kiaušinėlius miršta.

Pažiūrėkim dabar, kaip gy
vūnai veisiasi, dauginasi. Vei- 
simąsis nėra daugiau kas kita, 
kaip atsidalinimas ‘vieno gyvū
no nuo kito. Atsidalinęs gyvū
nas vadinamas gimdytoju. Se
nesnieji ir pasenę, davę gyvybę 
naujai kartai miršta, o jau
nesnieji 
jėgų, pasilieka,. ir taip 
veisimąsis, gimimas ir 
pasauly tarp gyvūnų: 

’čių, žuvų, kirmėlių 
žvėrių ir žmogaus.

Vienląstinių gyvunų 
nimąsis 
skilimų, 
ravimu.

Pirmu 
kiaušiu 
Čia skilimas gali 
pusiau, l?et į tris ar keturias 
dalis. Prie šio dauginimosi sky
la ląstelės į lygias dalis. At
skirti kur tėvai ar vaikai nega
lima. šis dauginimosi būdas 
mažiausiai ištirtas. Sakoma tik, 
kad motininės ląstelės skilda- 
mos dingsta nepalikdamos la
vono. Atrodo nelyginant butų 
nemirtingumas.

Antras dauginimosi budus į- 
vyksta sekančiai 
ti pumpurėlis ir 
ant galo visai isivysto ir gVve 
na atskirai. Bet čia skirtumas dievybės piyidų 
nuo pirmojo dauginimosi budo žinome, kaip išrodo toji dievy

Metozoai dauginasi moteriš
ko kiaušinuko susijungimu su 
vyriška sperma, šis susijungi 
hias nevisuomęl reikalingas. 
Musė, kuri gyvena medžiuose 
(Nemalus Vetricorus) iš neap 
vaisintų kiaušinukų t. y. be 
lyties susijungimo, išperi tik 
vyriškos lyties individumus 
Taip pat ir pas bites iš neuž- 
vaisintų kiaušinukų gaunasi 
tranai ir t.t. Toj srytyj daug 
darbavos moks. Malckel ii 
Kleincnborg.

Kiaušinukas prieš susijung
siant turi subręsti. Susijungus 
kiaušinukui su sperma ir kiau- 
šinukui 
vyksta 
metozo 
ląstelės 
gnužulėlis vadinasi marula. To 
liau beskildamos ląsteles 
ro kuną vidury pripildytą bal 
tymais 
klosto eilėse, apsupdamos bal
tyminę vietą, tai jau blastula 
vadinama.

Iš dvieilio ląstelių kūno gal 

išsivystyti,' tik žemesnieji g; 
viai, kaip Coelententerata (duo 
bavidurfei), o pas tobulesniu? 
gyvūnus, apart šių dviejų sluo
ksnių vidury išauga trečias 
ląstelių sluoksnis vad. mezo? 
blasta. Iš pirmojo ląstelių 
sluoksnio išauga: oda, ausys, 
akys, veidas, dantys, plaukai, 
nagai, t. y. visi viršutiniai or
ganai; iš vidurinio sluoksnic 
pasidaro žarnos, plaučiai, pūs
lė ir kepenys, o iš paskutinio 
ląstelių sluoksnio išauga: rau
menys, kaulai, liaukos ir pa
galiau visimo organai'. ’

ši trisluoksnė “kirmėlė” la
bai svarbi, nes ji padaro pilu? 
embrijonišką vaisiaus vysty 
mąsi, visų metoroiškų gyvunų, 
iš jos netik išsivysto visokį 
žvėrys, paukščiai, žuvys, bet ii 
žmonės.

Amerikos laikraščių korespondentai iškirto šposą 
Italijos fašistų valdžiai. Nežiūrint to, kad cenzūra aš
triausiu budu kontroliuoja visas žinias apie atstovo Mą- 
tteotti užmušėjų bylą, išeinančias iš Chieti miestelio, vis 
tik vakar New Yorko ir Chicagos spauda turėjo ilgas te
legramas, pranešančias tiesą apie tą teismo komediją.

Tos telegramos buvo slaptai persiųstos į Francijį ir 
iš tenai atsiųstos Amerikon. Jos aiškiai sako, kad žmog
žudės, nugalabijusieji socialistų atstovą, yra fašistinės 
valdžios vadai ir kad net Mussolinio klapčiukų diriguoja
mas teismas negali šito neužginčijamo fakto paslėpti. Fa
šistų mėginimas iškreipti bylos eigą taip, kad išsisukus 
nuo atsakomybės už tą kriminalį darbą, tiktai dar aršiaus 
diskredituoja juos pasaulio akyse!

. Sekant visą ilgą vaisiaus vys 
lymosi, matyti, kad pasikarto 
ja veislės išs’ivystymo istorija. 
Besivystydamas vaisius paant
rina visus tuos laipsnius, ku
riuos gyvūno veislė turėjo pra
eiti iki pasiekia dabartinį tėvų 
laipsnį, pavidalą žmogaus. Už- 
simezgęs vaisius pradeda gyve- 
nimą- viena ląstele, taigi kaipo 
žymesnieji gyvūnai, vienląs-į 
čiai, kas rodo, kad žmonių 
veislę, žinoma per milijonus 
melų, išsivystė iš vienląstinių 
gyvunų. Paskui, jo kūno ląs
telės besiskaldydamos pusiau, 
padaro daugląstinę būtybę, ne-’ 
lyginant bakterijų koloniją. Ei
damos toliau evoliucijos keliu, 
cėlės pasidalo į du skyrių, kas 
atatinka sudėjimui kūno že
mesniųjų vandeninių gyvulių, 
tokių kaip kempės, medūzos ir 
kt. Toliau, vaisius eidamas bc- 
sivystymo keliu, prieina žemes
niųjų žuvų; vėliau žvėrių, ir 
tik, gale painiu evoliucijos ke
liu pasiekia didelės kūno orgar 
nizacijos laipsnių 
ganizmo 
gimtuvėj žmogaus 
vaisius pereina visus tuos lai
psnius, kokius žmonių veislė 
turėjo ipereitii, pier milijonus 
metų, kol iš vienląstinių gyvū
nų išsidirbo žmogus. Per tuos 
9 mėn. atskartoja visas žmo
gaus- išsivystymo kelias, žmo
gaus organizmas labai kompli 
knotas, painesnis negu kitų 
gyvunų, todėl jis pakilo ant 
aukštesnio laipsnio, negu kiti 
gyviai ir tapo jų viešpačiu.

Vystimąsis vienok ne pasi 
baigė. Gyvūnai tobulinasi, todėl 
nėra abejonės, kad ir iš žmo
nių, praslinkus šimtams tuks 
tančių ar net milijonams metų, 

pradeda aug- išsidirbs dar Aukštesnis ir to- 
auga tol, kol ■ Imlesnis “žmogus”, nors sulyg 

šventraščio (žmogus turi jau 
Bet mes ne

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

Užsimokėjimo kaina:
Pusėj metų ......................... ......  4.00
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiams .....
Vienam mėnesiui .......

Chicagoje per nešiotojus
Viena kopija ..............
Savaitei .......................
Mėnesiui ......................

Suveinytose Valstijose, no Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ................................ 3.50
Trims mėnesiams .... ?............... 1.75
Dviem mėnesiam......................  1.25
Vienam mėnesiui .......................... ?t>

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ........   $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

P-as Gegužis, dabartinis SLA. 
prezidentas, yra geriausiu kan
didatu. Turėčia ką pasakyt 
biskį apie jį, bet jau jo nepri
lyginsi prie žmonių, kuiie verž
te veržiasi j prezidento vietą. 
Tegul šie kandidatai ataušta ir 
palaukia, kol 'mes juos patys 
pašauksime darbuotis SLA. P-lė 
Jurgeliute yra tinkama. Ji dar
bą atlieka gerai ir geresnio raš
tininko nėra kandidatu saraše. 
Dabartinis iždininkas p. Pau
kštis reikėtų paliusuot ir duot 
jam pasilsėt. Jau jis senas žmo
gus, prisidirbo užtektinai. Jo 
senatvė, jo privitinis biznis ir 
dideliai svarbi ir atsakominga 
užduotis iždininkauti gali tapti 
ipiiakeliama. Svarbiausi yra 
tai, 'kad j iždinhiko sąrašą yra 
patekęs vienas žymiųjų Chica- 
gos profesionalų advokatas 
Gugis. Mes geresnio iždininko 
nė už pinigus negausime. Žmo
gus mokytas, o teisingumą jo 
liudija visa litanija7parašų pro
fesionalų, biznierių ir darbinin
kų. Žmonių nuomonės išreikš
tos per spaudą liudija, o jie ten, 
Cbicagoj, jį pažibta nuo senų 
laikų. Išbalsavus iždininku 
p. Gugi, neužsigaus ir dabarti
nis musų veteranas p. Paukštis. 
Jam tas bus ant sveikatos ir 
jis galės lengviau gyventi ir 
džiaugtis, kad jo vietoje yra 
daugiau mokytas, teisingas ir 
atsakantis a$LA. tarnas advoka
tas p. Gugis. Mes savo kuopoje 
mėginsime balsuoti: pirminin
ku S. Gegužį, raštininku p-lę 
Jurgeliutę, o iždininku adv. Ka
zimierą Gugį iš Chicagos.—X.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

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

3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Brd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas} Roosevelt 8500. “Naujienose” pasirodė kele

tas straipsnių, kur buvo siūlo
ma SiLA. iždininku rinkti adv 
K. Gugį. Nepažįstu aš ši 
?aus asmeniškai, bet esu 
jęs nuo savo draugų ii 
tęs apie jį laikraščiuose, ou- 
kyt, kad p. Gugis yra šventas 
žmogus, aš negaliu, bet negaliu 
sakyt, kad p. Gugis yra blo
gesnis už kitus, kad ir už da
bartį nks valdybos narius. Visa, 
kas mums visiems yra žinoma, 
kad mes SLA. nariai turime 
balsuoti ir išrinkti geriaušius 
iš savo tarpo narius į centro 
valdybą. Mums neprivalo ru- 
>eti, kur jie gyvena, kurioj 
kuopoj jie priklauso, bet mums 
reikia išrinkti sąžinšnškus 
darbščius, išmintingus ir šalto 
budo žmones, 'lankiai mes ne-’ 
suprasdami sremi dalykų, vie- 
oj paklausti mandagiai apie 

tdiėlį, ar reikalą, tai pareika- 
aujam iš savo viršininkų at
skaitos paąiškinimo paprastu 
nemandagiu budu. Musų vir
šininkai įsižeidžia, o ypač tie, 
kurie greitai užsikarščiuoj-i 
net mus subara. Mes užpykę 
juos pakoliojam, o jie nė kal
bėti su mumis nenori. Mes pri
valome į valdybą rinkti kuo- 
taktingiausius žmones. Šven
tų tai nėra šiame pasauly, bet 
visgi privalome turėt sukalba
mus žmones.

me, kad jie buvo sukonfiskavę 
visus privatinius turtus, atėmę 
visas dirbtuves, krautuves, ban
kus ir t. t. iš privatinių savinin
kų ir paėmę juos į valdžios ran
kas arba pavedę juos “darbinin
kų komitetams”; kad visa pri
vatinė prekyba buvo panaikin
ta; kad valdžia skyrė kiekvie
nam žmogui darbą ir atlygini
mą, net rūbus ir maistą (vertė 
visus valgyt” iš vieno katilo”'); 
kad ji mėgino ir panaikinti pini
gus, idant “ant visados sugrio
vus buržuazinės tvarkos pama
tus”, ir vietoje pinigų “pajo- 
l<aiw” (produ.ktM porcijomis) 

mokėjo už darbą.
šita tvarka tai ir buvo tas 

bolševikų komunizmas, nuo ku
rio jis ir jų klhpčiukai šiandie 
kratosi, kaip nuo kokios “pa
vietrės”! Diktatūra gi yra vi
sai kas kita. Bolševikiška dik
tatūra reiškia atėmimą pilieti
nių teisių žmonėms, panaikini
mą diktaturos valstybėje, smur
tą ir terorą prieš kitaip manan
čius piliečius.
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FRIENDSHIP
A true friend may be regarded 

as one of the greatest tressuies. 
VVhen in dangei* he is alvvays at 
hand. When suffering he is alvvays 
ready to console us. VV hen in need 
of anything he is alvvays ready to 
help usi and vve are nevei suie 
of a friend until vve are in need 
of one. , , , a .

If >ve vvish friendship to be a 
factor in our intellectual and inoral 
progress vve mušt seek a 11 iend 
xvho is superior to onrselves and 
a friend vvhoni vve could look upon 
as an ideal person, one vve could 
respect, admire, and vvish to attain 
his particular <|ualities. We 
mušt seek frivnds vvho are superior 
to us intellectually and vvhose 
virtuos correspond to our defic- 
iencies. In this vvay vve may hope 
to achieve the attributes and <|ua- 
litles he posscsess by associating 
vvith him.

To derive most benefit from our 
friends vve mušt receive not only 
eneouragement but also criticism.

“‘i encourege- 
times flattery 
d makes us 
r than vve really 
obstaele in our 

onrselves. A true 
ūse diplomacy i n 
ui criticising; he

c represses us; 
vvhile he cor-

lisadvantage with 
meni is that at ' 
accompanics it am 
brlieve we are better 
are, and is thus an 
progress to better 
friend mušt 
t ncouraging 
mušt sustain while 
he mušt encourage 
rects us.

But, vvhat a difficult task this is. 
\Ve vvould rather admit our faulfs 
than be told by others—it hurts 
to be told, tho xvhen told we try 
to corrcct our defeets. Then it is 
alvvays more agreeable for a friend 
to notice our merits and to praise. 
than to find fault and rėmini! us 
of them. Many a friendship has 
been broken v hen an endeavor to 
eritirise has been made.

\Vhen a pal is lošt—much is losi 
\Vhen a FRIEND is los!—all is

Since the majority of 
younger iLithuanians here 
boru in America and haven’t a 
very definite idea of the con- 
ditions their native country is 
in; vve are giving a fevv 
general facts about the past 
and present of (Lithuania.

U p to seven or eight years 
ago Lithuania vvas under the 
Russian regime. Since then she 
has had her ovvn government’ 
and her ovvn ideas of democ- 
racy. Lithuania is novv an 
independent nation, vvith a 
population of about three mil- 
lion (al>out thc šame as that 
of Chicago). Most of these 
people are farmers, althougl) 
many engage in manufacturing 
and commerce vvhich is just as 
modern as in any oiher country.

The intellectual class in 
Lithuania iš comparatively 
small, and most of these vvere 
educatcd in Russia. But novv 
Lithuania has her ovvm schools, 
vvhich are much likę those of 
the United States, in the 
respect that they are public 
schools. This enables every
one to get a free education, 
so i n the coming generation 
there vvill be a higher educa- 
tional Standard throughout 
Lithuania. < -

are
Joseph Babrovitch, lenor of 

the Lithuanian and Russian 
Grand Operas, wlio has in his 
previous Chicago concerts 
charmed largo audiences, has 
returned to fulfill anothgr con- 
cert engagement. z

This concert, which is to be 
held at the Orchestra Hali 
Friday March 26, is one \vhich 
no music lover should miss.

Appearing on the program 
with Mr. Babrovich will be a 
vvell known young Lithuanian 
pianist iMr. M. Yojsavitas. Mr. 
Yozavitas was an active mem- 
ber of The Lithuanian Students’ 
Association of America.

The recent meeling of Thc 
Lithuanian Students Associa
tion of America held March 14 
at McKinley Park Hali was a 
decided success .as f ar as 
accomplishing matters are con- 
cerned.

Since 
and our 
both iii 
attend, the members elected a
temporary chairman, namely 
Julius Rakštis.

WARNING

By Wm. Mack

NEW SCIENTIFIC 
DISCOVERIES

Mysovski, of th( 
radium institute

Prof.
Leningrad 
discovered that by the applica- 
tion of radium gamma rays 
cast iron can be made trans- 
parent to a depth of thirty 
centimeters. This discovery 
\vill revolulionize the metal- 
lurgical industry. By applying 
these rays all flavvs in metais 
vvill be accessible for cxamina- 
tion.

l’režident C|imilewski 
vice-president vvere 

and thus unable to

During the lašt few months 
the club acquired az largo 
number of new members who 
are eager to push the club 
ahead. The majority of these 
members are not familiar with 
the club’s constitution so Miss 
L. Narmonta, iwho represents 
the constitutional committee, 
has undertaken to furnish the 
members wįth copies 
constitution. This 
enable tlie members to 
stand thc real purpose 
club more clearly.

This story is only for those 
who are tolerent, strong, brave, 
and vvho can forgive a crime 
as the one that follovvs- (The 
story). The story is 90% trulb, 
1% bunk, and the other 9% 
is left in the ink well. So if 
your looking for a fairy tale, 
go to—Grimms.

once or tvvice), vvith those in 
the front seat naturally arriving 
first.

Our hero 
put to 
ice

indebted 
vvould be 
me Y in

of tlie 
should 
under- 
of thc

Althougl 
of the smailei' 
Eui’ope it can uphold 
and position as vvell 
of the larger and 
nations. iTJthuania
present a seat in the 
of Nations.

Lithuania is one 
countries of 

its name 
as any 

vvealthier 
has a t

Initiative as \Vebster defines ii 
is, “The povver or ability in oiu 
to originale or take lead”. This is 
certainly a povver vvhich has done 
the impossible in many instances. 
\Vith Iltis povver a man’s success 
is insured vvhile vvilhout it a man 
is just a body that other men movė 
about at vvill.

One can take for a practical 
example any orftanization. In this 
,ęroup you vvill find that the major
ity of the members do not take an 
active part in running the affairs 
of the organization. There are a fevv 
members vvho are as you may say 
“the vvhole vvorks”. They take the 
hiunt of the work in their hands 
and push the organization, the wei- 
fare and success of vvhich depends 
entirely on these few.

These people may be compared 
to a locomolive that furnisUes thc 
povver to keep’ things going vvhile 
the other people are likę the box 
ears that have to be dragged because 
they lack povver. The fevv' hard 
vvorking ones have initiative vvhich 
vvill finally bring success to them, 
vvhile the ones lacking initiative 
vvill vvondrr vvhy they tuo - do not 
succced. 1

If you take a 
your organization 
vvhcre and hovv 
it and affect the 
cumbrances 
are vvell on 
the valuble povver 

j f you are Ii i„ 
don’t be afraid to voice 
opinions and ideas. Don’t 
other fcllovv be Ihe only 
act. Be somebodv! l’se 
TfVE!

(E(lite’’’s Note: \Ve hopc some of 
our readers vvill semi more informa- 
tions about the past and present 
I ’theania for the benefil of some 
of our ‘younger sėt“ vvho knovv 
verv little about it).

Bark in our own country and 
own statė an important dis
covery has been made recently. 
Dr. B. S. Hopkins of the 
University of Illinois, discovered 
one of the five nuknown 
elements. This new element 
\vill probably be officially 
named 
statė or 
was u n 
seleeting a 
element. Illin

probably be 
lllinium. 
the statė

doųbtedly i n 
name 
—ium.

institution 
mind vvben 

for this

Letters to be published mušt be signed vvith narnės and addresses of writers

Students’ Corner

of Lithuanian 
nterested in the

deep interest i n 
and try to find 

you can improve 
! riddanre of in- 

o > our progress you
the road to assuming 

_r called initiative. 
<*i member of a club, 

? your 
let tlie 
one to 

1NTBA-

Editor of the 
Dear Sir: 

• Although 
descent and
vvelfare of the Lithuanians in 
general, I have never read a 
Lithuanian paper. Of course 
I can read and speak the 
language as the next one but 
I never paid any attention to 
the Lithuianian papers because 
it didn’t seem to interest me, 
until one day, I savv my father 
going over the Students’ Corner 
and that vvas the first time 
I read an artiele likę 
and finished it.

Reply to
Mr. Maurius, Chicage, III.

Glad to hear you are a Lith
uanian booster and likę our 
“Corner”. We are trying to 
improve it as much as possible 
and this can be best accom- 
plished by receiving con- 
structive criticism from our 
our readers. Your help i n 
offering sugestions for thc 
improvement of the “Corner” 
and contributing wiU be greatly 
appreciatcd.

that

Afjer discussing and clearing 
up numerous questions some 
bright member said that 
tovvard the jvvarmer season one t 
business meeling after an 
other vvould become rather 
monotonous, so he 
that wc alternate 
meetings vvith sočiai 
This drevv immediate 
as thc proposition didn’t sound 
bad. There didn’t seem to be 
many against the idea, but the 
question vvas vvhat kind of a 
sočiai meeling vvas there to

John Knee, after spending 
the first. twcnty years of his 
life in the vvild and vvicked city 
had suddenly decided to go 
vvest vvhere men are men, 
women are more than that and 
children don’t cry for castoria. 
Uis train vvas to leave in ten 
minutes so he had no time to 
carry out his plaus of buying 
the chaps, gun, saddle, etc. He 
had to carry his plans 
him.

was immediately 
work at frcezing the 

cream. Havtng finished, 
became his duty • to

announce that “the ice cream 
is ready, help yourself”, • and 
four were killed in the rush. 
John Knee was moved to tears 
when he sa\v the terrific rate 
of speed at which the fruits of 
his labor disappedred down thc 
wide open spaces in the fea- 
tures of the “young 
west”.

vvild

John 
bar n

train 
given

proposed
business 

meetings. 
discussion

the piano, and Al 
j harp yvon- 

That’s most of an 
already”. (Much

Listen Gang:—
I will feel greatly 

to the kind soul that 
so good as to inform
L. T failed to get more than 
four sacks of contribs. You sure 
sure are a promising young 
bunch. Promise a lot of contribs 
and then forget my add. Who 
said the “malė man” died. Likę 
Kelly did. He did bring a fevv. 
Novv try and Tind them. But I 
alvvays vvant more of anything 
from food to contribs ' only 
when I haven’t had enough. 
Novv consider yourself bawled 
out. Let’s go.—4435 S. Talman 
Avė.

Bill

“Jim you sure are lucky to get 
that promotion. I vvish I iiad luck, 
as you have.” M

You’ve all heard some “John ’ 
tcll some “Jim” hovv lucky he is 
and then envy him because Daine 
Fortune has smiled upon Jim and 
only laughed ai John.

Analyzing this “luck“ lets take 
for example tvvo students. z

John get.s 
his stuilies, ; 
story follovvs

Jim was 
atlcndcd to 
vvork. John 
certain party 
in a movie. 
vvas >n tlie 
references. 
car 
nfan 
vvas in 
mind 
dass 
usual

Novv if there is a 
in this tovvn, one vvho 
in making the Lithuanian a 
better and greater man, then 
I’m the one. But there is a 
man vvho knovvs the Lithuania 
beter than 
and his

booster 
believes

familiar
\vlio

many oi us 
name ought to

to you or
read good books

I) and Jim gris A in 
md Ihe usua! hard luck 

BUT—
home lašt night and 

he necessary school 
couldn’t resist “that 

i| had to take 
next night Jim 

y looking up 
borrowcfl Dads 
with tlie milk

library 
J oho 

and got hoini 
Ihe follovving morning Jim 
dass on time, vvith a dear 
imt preparcd for the daily 

routine. John was hite, as 
and depending on his neigh- 

AnH

any
—Upton Sinclair the man vvho 
vvrote the “Jungle”. “The 
Jungle” deals vvith the iLith- 
uanian immigrants vvho came 
to settle back of the Chicago 
“Yards”. A great story and 
I wish that *every Lithuanian 
vvould read it.

Reply to
Mr. Joseph White,’Oil City, Pa.

The Studcnts’ Corner is 
published tsvice a month in 
“Naujienos”. Studentą vvishing 
to hecome members of The 
Lithuanians Students Associa
tion of America mušt be in the 
third year of high school, its 
ecpiiValent, or better. Two 
thirds membership to consist 
of colioge students and grad- 
uates. You will be notified as 
soon as provisions are made to 
accept out-of-town students as 
members.

One tall gentleman, vvho 
participated in the discussion 
a little more than the others 
suggesled that an orchestra be 
organized from the club mem
bers. “For instance”, said the 
tall one “Bill and Vladas hero 
play a saxaphonc, a fevv of our 
giri
can play the jevv

1 derfully. 
orchestra 
blushing on the part of Al.
K.). Everyone, except the 
people mentoined, vvere very 
enthusiastic about the i^ea. 
“But vvho vvould undertake to 
organize this orchestra?” asked 
the President. No ansvver. No 
nothing. Silence is golden. 
“Well”, pipes up a giri (S. L.) 
from rear, “vvhy not got up an 
entertainment committee” 
That seemed the solution so an 
entertainment committee vvas 
chosen. The four are: Susan 
iLinc h ėst e r, Anton Dubisky,
Frank Jakovicz and William 
Mack. According to the club 
members threats, there better 
be some good entertainments 
or the committee vvill be out 
of a job.

Starting vvith the next pieet- 
ing the alternation of the sočiai 
meetings goes into cffect. So 
the next mceting vvill be a 
sočiai one, in other vvords, very 
little business vvill be discussed. 
Everything vvill be in the 
hands of the entertainment 
committee.

CALUNG

daily recitation. 
s thc nerve (or 

f bniins?) to tcll Jim 
’ to get an A.

John” telis you that 
lucky, rememlier 

l*’ifth (Lommamlment, Imt tcll 
hes a liar. The only kimi oi 
“luck“ that plays a part in “getting 
therc’’, vvheiher its school, business, 
or play is.a combinution of HARD 
worK and brains.

v et John h 
lack < 
“lucky 

i f any

he’s

To go back to thc Studcnt’s 
Corner, I vvant to say that the 
artielęs are very interestjng 
and 1 bope there wjll be many 
more—and better. Now if 
there is anything 1 could do 
to help Ihe Student’s (’.orjier J 
vvould ‘be glad to do it.

Very truly yours,
John Leonardo Maurius, 

Chicago, III.

NEW CURE FOR RICKETS 
FOUNt)

exposed 
altered

(’holesterol, a white 
alline substance,' when 
to ultra-violet rays is 
so that it may be suhstituted
for the anti-rachitic vitamin in 
eodliver oil
for rickets has been discovered 
at the University of Chicago 
laboratories.

I vvish the little crushed hopes 
that lie

So deep in my heaft, vvould 
not wake and cry

When Spring comes. They have 
lain so štili,

I prayed that the pain and 
j i tears might kili 1

The tender buds. But the 
spring sky

S tirs them to life again-— 
and I

0 could forget—if they vvould

John Knee boarded the 
and after mother had 
him his finai instructions, 
to forget to vvear his red flan- 
nels” etc. etc. he signaled thc 
engineer that he vvas ready and 
the train left the city — 
Lut that part of it vvhich 
hero took vvith him behind 
ears.

John Knee expected the 
expected but unexpectedly 
expected happened. Even after 
the train had passed Cicero no 
bapdits ] 
hold up the train. 
nevertheless true 
vvas due at Pumpkin 
Junction on Tucsday 
knovv it vvouldn’t get there till 
Thursday as yesterday’s train 
alvvays came in tomorrovv. 
That’s the schcdule on the S. 
S. S. Line. (Slotv, Slovver, 
Stop.)

Night fell and nothing broke. 
Then came the davvn, as it 
usually follovvs night anyvvay. 
Our hero knevv it vvas nine 
o’clock as eight had left an 
hour ago and ten vvasn’t due 
yet for another hour.

Tvvo hours and seventy tvvo 
minutes later John Knee sighted 
vvhat vvas evidently a large 
farm.

“Whose farm is that?” he 
asks the eonduetor.

“Farm nothin’, Thass’ vvhcre 
you get off. It’s Pumpkin Ville 
Junction”. So John Knee offered 
his seat to the old lady vvho 
had been standing by him 
since Itfst night.

“Shall I brush you off?” 
asked the porter as John Knee 
preparcd to leave.

“No thanks. Tll get off my- 
self”, the porter vvas informed 
and he did.

CHAPTER 2.
Nothing but lot of disappoint- 

ments happened in this chapter. 
The cowboys 
instead bf chaps 
their 
shooters, rodė bicycles instead 
of horses, and flivvcrs 
instead of covered vvagons. So 
for no other sane reason vvhat 

go on to

our

made any attempt to 
i. Strange byt 

The train 
Ville

wore overalls 
flasks on 

instead of six-

was taken

Lillie H. Caufifeld

so ever wc shall 
chapter 3.

CHAPTER
The family fliver 

out of the baili tub, dried, and
everybody piled in, anxious to 
get sfarted for the party. John 
Knee was loaded into the rear 
seat vvith the ręst of the junk 
sųch as ice cream freezer, 
organ, cakc and hids. The trift 
vvas ma0e mishap1
(except that the engine fell out

In quest of solitude 
Knee strayed into th 
but no solitude
There vvere several farmers 
admiring several animals (vvith 
a leg on each corner) that he 
had noticed i n the Chicago 
Zoo bore the label of “COW”. 
The only difference vvas that 
these had something else besides 
ears sticking out of their 
heads. *

“What are those things?” 
John Knee asks, pointing at 
the “something else”.

“HORNS!” gently yells a 
vvestern “he man”,

Something i n the voice told 
John Knee that “he men 
aren’t very friendly. He mušt 
protect himself. His right 
hand slo^vly, unobserved moved 
tovvard his hip pocket, then, 
(Įuick as a streak of greased 
lightening he drevv a package 
of P. K’s and passed them 
around. After t the “he man” 
had svvallovved these John Knee 
felt sure that he had 
friends, so xvhen 
“MOO-OO”, he

was 
several

ma(je 
the c<x\v said 
ventured to

blovv

Knee

“Which horn 
that time?”

CHAPTER 4.
Three hours later John

vvoke up under “the spreading 
chestnut three”. The lašt thing 
he remembercdl vvas the M00, 
thc (Įuestion, a fist that felt 
likę an anvil and a sudden, 
short, and complete course in 
astronomy.

Glancing about he could see 
the lašt guost trying to remove 
the buggy vvheels from his 
fliver that sope one had put 
on. There.vvas ,a light in thc 
house vvhich meant that he 
probably could got some med- 
ical aid from the hostess be fore 
leaving. She vvas found in thc 
kitehen counting the silver 
ware.

“Give me a mateli, says John 
Knee.

“Wacha vvanna mateli fur?” 
Mrs. Hayseed asked.

“My lamp is out, is the rea- 
son”, he replied. But, since no 
matehes werc available a beef 
steak vvas placed over his eye. 
While vvaitįng for the steak to 
begin work Mrs. Hayseed in- 
sisted on lelling J. K. how eute 
her childre

“Oh yah 
ddvvn to r.l 
night message įefore going to

m were.
i. They alins come 
imme their good

Sure enougl 
be heard 
steps.

Mirandy could 
coming down the

her mossage”,
By the time M*raudy reached 

thc bottom pf the steps thc 
house vvas so quietyou could 
hear a gum drop.
“Mother”, Mirandy ,vvhl^pcre(J.

is it?

take the lack of 
polite liint that 

would be a

Or am 
contribs as 
the Club Notės 
better column if it wėre left
blank? Tcll me. Don’t be bash- 
ful and keep me i n suspense 
at the šame time. I likę my 
bread buttered on both sides.

So much for that and no\v 
about the club. / Some body 
wants to be entertained so we 
elected an entertainment com- 
mittee. The election retums 
sliow that the victims are MISS 
S. LINCIIESTER, MR. F. 
JACKOVICZ, MR. A. DUBISKY, 
and me, Honest gang, I don’t feel 
much likę an entertainment.

. Miss Puirius vvas so quiet 
that we didn’t knovv she was 
there at all. But vve made her 
promise to bring a drum to 
the ne*t meeling and let us 
hear about it.

Būt

Al Kezes Shoots
S. Lucas for $1.00
the dice played him a dirty 

trick and he lošt the buck.

Some more news. Our 
meni her, Dr. M. White has 
opened a dental office at 6901 
Stanley Avė., in Bervvyn, III. 
My kingdom for a toothache!

AND HERE’S 
MAIL MAN 

Dear Bill:—

WHAT THE 
BROUGHT

The age old 
“which came first, the chickcn 
or the egg” has štili got me on 
the go. Which was it?

Kid Nee.
Dear Mr. Kidney:—

The egg alvvays follows the 
chieken. Didn’t you ever see a 
chicken walk down the Street 
with some “egg” follovving it? 
(Usually is a bad egg though.)

Bill.

Dear Bill:—
Hear you want advice oq 

havv to run your column. Am 
sending tvire tonight. Stand 
on chair. Tie one end of rope 
to strong beam. J ie other end 
to neck. Jump. Then column 
vvill ahvays be perfect.

Vee Jay.
Dear Vee Ja v

Thanks but 
vvould choke 
vvant my
s(|ueezed into a banana

1 think 
a little. 
Aliams

jump 
Don’t

“\Vully fotind a bed bu 
This was 

hero’s conr 
to stand a n

more than our 
titution was l/uilt 
l. wiib.)Ut stopping 

long enoupji to iclurn thc beef 
steak, cauglit the next freiglit 
for Chicago.

As Evei
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CHICAGOS 
ŽINIOS

12 žmoniŲ užmušta nelai
mėse su automobiliais

T---------——

• Pereitas sekmadienis buvo 
kruviniausią diena Chicagos is
torijoje sulig skaičiaus užmuš
tų nelaimėse su automobiliais 
žmonių, lai buvo pirma pava
sario diena, ir paprastai bud a? 
vo kruviniausią, bet yisgi to
kios dienos, kad buUj užmušta 
12 žmonių ir virš 20 sužeista, 
dar nebuvo. Be to pernai iki
kovo 21 d. nelaimėse su auto
mobiliais žuvo 125 žmonės, o 
šiemet į tą patį laiką žuvo 169 
žmonės, lai reiškia, kad kiek
vienais metais skaičius žilstan
čių nuo automobilių žmonių 
žymiai didėja.

Pereitą sekamdieuį žuvo 12 
žmonių 
Paprastai 
pėsčiųjų, 
šia žuvo 
įvairiose 
mobiiais.

ir 21 liko sužeistas.
daugiausia žūdavo 

bet užvakar daugiau- 
patys automobilistai 
nelaimėse su ąuto-

žmogus užm neVienas
tas ii trys gal mirtinai sužeis
ti, vienam automobiliui len-

kariu prie 23 ir Archer gatvių. 
Du žmonės liko užmušti ir du 
sužeisti automobiliui užvažia
vus ant keliamo kiton vieton 
namo, kuris stovėjo X\’estcrn 
gatvėj prie 82 gt. Du žmonės 
liko užmušti ambulansui už
gavus kitą automobili. Vienas

■

liko užmuštas ir keli sužeisti, 
automobiliui Įvažiavus j tavo- 
rinį traukinį. Septyni žmones 
liko sužeisti automobiliui 63 
gatvėj, ties State gt. įvažiavus 
i geležinkelio tilto stulpą.

Trys žmonės nutroško 
nuo geso

Anthony Metame. 1015 Mont- 
n.se Avė., namo janitorius ir 
jo, du sunai, Samuel, IX m. ir 
Anthony, 3 m., nutroško nuo 
gaso. Jo pati ir duktė, kurios 
miegojo kitame kambaryje, 
taipjau pritroško ir randasi ar
ti mirties ligoninėj. Visą naktį 
degė gasas su po vandeniu ir 
pagimdė , nuodingas dujas, nuo 
kmių ir žuvo tf-ys žmonės.

I Vaikas mirė nuo 
i munšaino
| Michael Reese ligoninėj pasi
mirė nuo munšaino James Ro- 

Igers, 5 m., 29d 1 Vernon Avė. 
• Jis buvo atgabentas į ligoninę 
' užnuodintas munšainu ir po ke
lių valandų pasimirė. Policija 

'dabar ieško kaltininkų, kurie 
davė vaikui munšaino.

Nušovė vaiką
Dešimt vaikų Ogden miške, 

ties Aurora, pamėgdžiojo karą. 
tVisi jie turėjo oro šautuvėlius, 
išėmus vieną Hovvard Metzger 
13 m.,* kuris turėjo 22 kalibro 
šautuvą. Prasidėjus “karui”, 
Metzger šautuvas laike sujudi
mo liko netyčiomis iššautas. 
,Howard Coon, 13 m., krito per-

Nuteisė visam amžiui 
kalėjiman

veltas kulkos ir neužilgo pasi
mirė. Koronerio teismas betgi 
Metzgerį išteisino.

John Mundro ir Stanley Mo
ram pastarasis buvęs pakeistas, 
abu 26 m. amžiaus’, iš Nortb 
Chicago. tapo Waukegano teis
mo nuteisti visam amžiui kalė- 
juman už užpuolimą ant 16 m. 
mergaitės. Jie pereitose Kalė
dose dvi Waukegano mergaites 
išsivežė pavažinėti automobiliu 
ir bandė ant jų užpulti. Vienai 
mergaitei pasisekė iššokti iš 
automobilio, bet kita tapo abie
jų išgėdinta ir visam amžiui 
pažeista. Teisėjas Edvvards 
juos nuteisdamas visam amt 
žiui kalėjiman įsakė, kad kas 
kasmet Kalėdų dieną jie butų 
uždaromi karceri n.

Lietuviu Rateliuose.
Brighton Park

Lietuvių tradicijos

su-
Gyvcna tarpe ameri- 
mato jų papratimus, 

tėvelių papratimus ne-

Lieluvią nieks neįstengs 
naikinti, 
koną ir 
bet savo 
niekina.

Kovo 19 d. buvo šv. Juozapo 
diena. Daugelis lietuvių, 
ir Juozų, visai nepaiso 
patrono dienos, bet pp. Osins-

nors 
savo

rfiųskit Naujiena* 
Lietuvon — tai bus
brangi dovana

Bukit Greiti
Sustabdyme Tų Slogų

v’ikit tuojau dėl prašalsimo slogų vartojant greit 
8e’eia’s šeimynos Gyduoles. Nieko nėra geresnio 
sugrąžinime jūsų sveikatos greitai ir saugiai kaip 
surašytos čia gyduolės.
tikiins jumis.

Vienas pabandymas per-

~ir 1

Savo
Archer avė.,

dėl savo draugų.
1108
kovo 20 d. parengė 
baliuką. Suėjo su- 
draugai ir draugės 
lietuviškai linksinin- 

visoki, muzika,

Severas Antiseptol 
Išgydys Skaudamą 

Gerklę
Jus norit* labai greito* pa- 

gelbott, kuomet skauda ju*n« 
gerklę. Severą'* Antineptol 
kva o, 

šalina 
Kaina

suminkšt'na ir pm- 
skaudėjimų greit.

35 ir 50c.

Severą’s Cold ir
Severą Co., Ccdar Rapids.W. K

eil? i“o» gerus 
suteikė pagelbų 

kenčiant ų. 
vartoti Ir »u- 
pagelbų. Kai-

SEVERA’S 
(OUGH BALSAM
M ’(> KOSULIO

Per metų 
gyduolės
tukstanė:ami 
los malonios 

teikia Kretą
i a 25 ir 50<

Grip Tabletai 30c
Viiuke Vaist.nėse

Juozapiis, o p. Osinskienč — 
Juzefą. Jiedu ir padarė “siur
prizą” 
namuose, 
šeštadieny, 
varduvių 
kviesti jų 
ir pradėjo
tis. Žaidimai 
dainos, gražus pasikalbėjimai, 
o puiki vakarienė buvo jų di
džiausia dovana jų svečiams. 
Prieš išsiskirstant buvo vė 
vaišinama su “chop suey”. Tar
pe svečių buvo ir biznierių: p. 
Grigas, bridgeportietis ir p. G. 
Lukas, Real Estate brokeris, 
kuris tuose namuose turi savo 
biznį. Pp. Osinskai neužmiršo 
ir pavaišino “Naujienų” repor
teri. Pp. Osinskai yni naujie- 
niečiai ir dideli jų rėmėjai. 
Osinskienė “Naujienų” maska
radui dovanojo puikią vazoninę 
kvietką dovanų. Jie giria 
“Naujienas” ir jas skaito..

P-as Osinskas yra Real Estate 
brokeris, kurio ofisas yra DOS

kirpusios pasidalino, kada ma
tė be vertės, vėl susiuvo) ir ki
ti mažmožiai. Jie raktą prie 
durą lauke paslėpdavo. Vagilės 
iškraustydavo ir raktą vėl pa
dėdavo. Policija daiktus rado 
pas Vidikų ir Rusteikią mer
gaites. Penktadieny, kovo 18 d., 
11 vai. nakties visas tris mer
gaites areštavo. Mergaitės pri
sipažino kraustyme namų. Vi
si daiktai tapo surasti ir su
grąžinti ją savininkui. Viena 
rnergaičią davė antrai pinigą, 
kuri nupirko raktus, kad pagal 
ją pianą (jos buvo nutarę) 
galėtų ir kitus namus plėšti. 
Jų tyrinėjimas įvyko 19 d., o 
teismas atsibus kovo 30 d.

Šiltutę ir Busteikiutę pasiė
mė jų tėvai namo, o Božę Vi- 
dikiutę jos motina ir patėvis 
nepriėmė, tad policija patalpi
no j pataisos namus. Božė už 
prasikaltimus buvo jau kelis 
kartus areštuota ir buvo užda
ryta pataisos namuose. Tėvai > 
buvo išėmę, bet dabar atsisa
kė, nes abiem Vidikiam dirbant 
negalį jos suvaldyti.

P-as B u steik i s yra geras ka
talikas ir jo dukraitė lankė 
“Nekalto Prasidėjimo Penelės1 
švenčiausios”, mokyklą. Norėjo 
leisti į aukštesnę mokyklą, bet 
nepriima, nes nėra valdžios pri
pažinta ir mažos vertės para
pijos mokykla. Sako, kad pas 
Rusteikį buvo šių mergaičių 
užeiga ir jos ten laikydavusios 
pavogtus daiktus.

Božė Vidikiute, 4104 South 
Campbell Avė., apie 15 m., lan
ko Louise Flower mokyklą, 
Archer prie Lime St. Ji buvu
si policijos priežiūroj, bet jos 
nepaisiusi. Vidikiute dalinosi 
viskuo pusiau su Rusteikiute, 
o nabagei Šiltutei teko tik po
ra pančiakų. Ji yra pradinė ta
me “amate” ir labai gailisi 
susidėjusi su Vidikiute ir jos 
drauge Rusteikiute. “Jei tėvai 
imsis prideramai auklėti ir mo
kyti, tai ji išaugs dora ir gera 
mergaitė” kalba žmonės.

Reporteris

“Banner Blue 
Limited" 

and 
“Sunshine 

Spėriai" 
Laava Chitafo 

11:30 am 
Laaaa St. Louh 

6:43 pm 
Arriaa Hat Springt 

1:00 am .

JUS 
.SAU
SKOLINGAS
KELIONĘ Į

National Park, Arkaniai
Jus čia surasite tikrą pasilsi kiekviename 
žingsnyje .... balsaminS Pietų atmosfera, vi
sos gamtos gražumas, visokis sportas ant lau
ko, malonus draugingumas, skanus valgiai, 
ramus miegas ir kas dar svarbiausia — pa- 
buvimas tenai keletą savaičių, galit atgauti 
sunaikintą .savo kelių metų sveikatą.

Gulbranaan Trada 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 $8.00 j savaitę.

Paamtykite pas

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

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

TIESIOGINĖ KELIONĖ
Iš Chicagos .....
(per Wabash)
Iš St. Lduis ..."....
(per Missouri Pacific)
Į Little Rock ....
(per Missouri Pacific) 
Į Hot Springs .... 
(per Missouri Pacific)

...... 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

144 South Gark St.—Phone Harrison 4500
J. J. McQueen, General Agent, Passenger Department, Missouri

112 Wcst Adams Sc.,Koom 716—44>ooe State 5131

Watoash
Missarari Pacifilc^

Pacific R.

MISSOUPI 
PACU K

R.

ITALUONISKOS ARMONIKOS

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

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

R U ATT A SERENELLI & CO.
817 Blue Island A ve., C-360 

Chicago, III,
z

Pasaulis Namuose
Antrą valandą nakties sve

čiai palinkėję pp. Oginskiams 
linksmo ir laimingo gyvenimo 
išsiskirstė. —Reporteris.

RADI O atgabena j namus gyvą žodį ir ge
riausią muziką iš visų pasaulio kraštų.

Jaunos vagilės

UNIVERSAL STATE BANK, duoda tą 
stebuklingą instrumentą dovanai sav?) nau
jiems depozitoriams, kurie iki Kovos 31, 
1926, atidarys čia taupymo sąskaitą su $5.00 
ar daugiau, arba perkels savo pinigus čia 
iš kitos bankos.

su-

NEPAMIRŠKITE, jog tikietai laimėjimui 
RADIO (ir kitų brangių dovanų) bus dali
nami tik iki Kovos 31, 1926.

PASKATINKIT SAVO DRAUGUS įsira
šyti dabar į depozitorius.

S AL STATE“ UNIVEBSAL
STATE BANK

3252 So. Halsted St., 
Chicago, Illinois.

<
Brighton Parke pradėjo die

nos metu kraustyti namus. Iš
ėjusi moteris į krautuvę, 
grįžusi randa iškraustytus na
mus ir šis tas pavogta. Dabar 
jau sugauta keletas gražiosios 
lyties jaunų vagilių, kurios šią 
“profesiją” pradėjo praktikuo
ti. P-o šilio (Brighton Place) 
namuose pasigedo žiedų ir ki
tų daiktų. Nuožiūra puolė ant 
jų 15 metų mergaitės. Tėvas 
su motina pusėtinai apmušė 
savo dukterį, kuri nuo jų pa
bėgo. Iš mokyklos sužinota, 
kad mergaitė kovo mėnesy tik 
dvi dieni buvusi mokykloj. Jie 
ieškojo savo dukraitės ir suži
nojo, kad šilių mergaitė drau
gavo su Rusteikiute ir Rože 
Vidikiute. Policija atėjus pas 
tylių Rusteikį, 3952 S. Rock- 
well St., užtiko Božę Vidikai- 
tę verdant mėnulio spindulius. 
Policija išvežė Rožę su “spin-

Viskas butų buvę 
bet tame pačiame na- 
antrų lubų . gyvenąs 
Delkus pasiskundė po-

RD I C IfAMADA GYDYTOJAS IRUn. J. r i RUNur A chirurgas
V RAY Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 

ir gerkle naujausiu buriu. Gydo visas liffaa firteitai.
Ofisas: 1520 W. Divlsion St., kampas Milvaukee Avė. ir Dickson St. 

Valandos: 10-U dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 1048
TEL. ARM1TAGE 6145

dūliais”.
“O. K.”, 
me ant 
Antanas
licijai, kad jo namus kelintas 
kartas kasžin kas*apkrausto. 
J prapuolusius daiktus įėjo:

! žiedai, 7 gramofono rekordai, 
rieSutai, obuoliai, miltai, ba- 
kanas naminės duonos, staltie
sė ( kurią dvi vagilės persi-

„Plauk po Amerikos Vėliava** 

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

United States Lines’ 
110 So. Dearhorn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York (’ity

“Antra Valanda Ryte ..
Gilliai miegant ramiu mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai I — kūdikis 
pradeda verkti... *

BAMB1NO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bsmbino.
Tie maži diegianti miilun*< 

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimus—palengvina 
vidurių užkietijima.

Kūdikiai migsta jį I Net 
prašo daugiau!

35c. artimiausioje vaistL 
. nčje. Arba užsisakykite tie

siai iš laboratorijos. Pasiunčiame pavyzdi ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.

lIAUGKITeS saugumu ir 
patogumais laivų, kurius val

do ir Operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

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

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George \Vash- 
ington, America, Republic. Pres- 
i(lcnt Roosevelt, President Hard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

2C<57
Emb 7 1

No. 2657. Išs. 718.. Jaunai mergai
tei graži suknelė. Galima pasiūti iš 
balto šilko ir Raudonai ar mėlynai iš
siūti, arba iš mėlyno šilko ir baltai 
bei raudonai išisuti.

Sukirptos mieros nuo 6 iki 14 me
tų, 8 metų mergaitei reikia 1% yardų 
40 colių materijos ir 3K» yardo kas
pinų.

jN orint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu, Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per menes}, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.............................     Atkirp čia

Sustabdykit Krupą į
15 Minučių

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

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

PENE-
“Gal-

(akme-

Pagydo 
SAIDES, 
Stones” 
nis tulžyje).
1) -Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

2) -fee skausmo.
3) -Be išgąščio.
4) -Be jokio pa

vojaus ligonio 
sveikatai.

GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilp- 
nindamas jus. vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja NAPRAPATIJOS mokslo 
būdą.
Profesijonalį patarnavimą teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė.
, Chicago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
yal. 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 persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Atėjo Kultūros No. 2. La
bai įdomus turinys. Kaina 
40c. Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

I Chicago, III.
Data: Kovas 24, 1926

(Vardas ir pavarthš)

Pašalink Koauli, Šalti, Gal- 
vagėle, Rainaiizma ir .Vitas 

Gyląs ir Skausmus

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No..___ ___
Mieroa ............................ per krutinę

Ir valat.)
nė forma) 31c.

Geresnis nei Mustard PJaster.

V i •<>»« aptlahoa*



, NAUJIENOS, Chicago, Iii.
i

BOHEMIAN
APYNIŲ-
SKONIS

Lietuvių Rateliuose

PuriTan 
Malt

Kas tas “Kūmučių 
Rojus?"

jus ruošiamas ir ką pamatysiu, 
tai ir kitiems pasakysiu, aš ne
slėpsiu kaip tas organizatorius.

Bridgepartietis. *

West Side
/

Baltos žvaigždės darbuotė

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bile kokių

TURTINGIAUSIAS
STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

TEN IR Iš
LIETUVOS

♦ PER HAMBURGĄ
Ant musų trijų Sriubų laivų

Resolute, Reliance, Albert 
Ballin, Deutschland

Hamburg
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

C OArtis NEW YOR- */|| <KO IKI KAU- 
LUUnO IR ATGAL

Plūs W. S. Revenue taksai

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

United American Lines 
(Harrlman Line) Joint Service widi 

Hamburg American line 
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, III.

“Kūmučių Rojus”, kurį stato 
LSS. VIII Rajonas ateinantį 
sekmadienį, ktivo 28 d., 6:30 v. 
vak., Liet. Auditorijoj, yra ke
turių veiksnių drama, kurių pa
rašė žinomas dramaturgas J. J. 
Zolp, autorius dramų “Valkata”, 
“Du broliu“ ir kitų. “Kūmučių 
Rojus” yra naujas veikalas, 
dar tik kartų statytas, tad tik 
nedaugeliui teko jį matyti. Bet 
tie, kurie jį matė, veikalų giria 
ir kalba apie jį entuziastingai. 
Jis yra iš Amerikos lietuvių gy
venimo, dabartinio gyvenimo, 
šiais proKibicijos laikais, čia 
matysime iv kūmutes verdant 
neminėlę, ir dabar easčnias ma
doj “suprise party”, ir kitus 
musų dabartinio gyvenimo ge
nimus ir blogumus.

Vaidins šių dramų Teatrai iš-- 
kas Kliubas “Lietuva”, iš Tovvn 
of Lake, dalyvaujant pačiam 
autoriui, kuris taipjau yra vi
siems žinomas kaipo geras ar
tistas. Artistai stengsis kuoge- 
riausia suvaidinti, nes nori pasi
rodyti ir kitų kolonijų lietu
viams, kad Town of Lake taip
jau turi gerų artistų ir gali ge
rai pastatyti didelius veikalus.

Vaidinimas truks apie 3 va- 
V Indas. Todėl bus pradėtas 
anksti, 6:30 v. vak., kad dar lik
tų laiko ir pasišokti, pasikalbėti, 
pasidalinti įspūdžiais. — B.

Be operacijos atsijaunino
Auditorium Cafe, 3202 So. 

Halsted St., praeitų penktadie
nį be operacijos atsijaunino. 
Senasis šio biznio gyvavimas 
pasibaigė su p. Paliulio aplei
dimu. Jam pabodo biznis ir pa
sitraukęs, per kiek laiko mano 
ilsėtis.

Naujas Auditorium Cafe pra
dėjo naujų ir pavyzdinga gy
vavimų. Ponai Kaulas užveda 
naujų tvarka, kad lietuviai ne
sakytų, jog nėra kur užeiti ir 
lietuviškų chop suey pavalgyti, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
vakarais grieš orkestras, o lie
tuviai galės klumpakojį patrep
sėti. Brighton Parko lietuviai 
nustoja puikaus biznieriaus ir 
g-ero virėjo. P-as. Kaulas buvo 
Brighton Parko kolonijos ,pir- 
masai biznierius, o jo Brighton 
Park Restaurant visi žinojo ir 
iš toli atvažiuodavo pas jį ant 
pietų. Bridgeportiečius jis 
mokės užganėdinti, nes tai yra 
jo

ir įžangos ti-

Baltos žvaigždės P. Kliubas 
gana daug darbuojasi, tik apie 
jo darbuotę mažai tebūna ra
šoma.

Vasario 13 d. kliubas buvo 
surengęs gana šaunių vakarie
nę savo nariams. Iš kasos kliu
bas skyrė $250
kietas buvo $1 ypatai. Narių 
susirinko 211,
vienas matyti kokių šaunių va
karienę turėjo kliubiečiai. Kiek
vienam lietuvių jaunikaičiui 
patartina priklausyti prie B. 
Ž. P. K.

Vasario 16 d. minėtas kliu
bas turdjo balių M. Meldažio 
svetainėj. Taipgi buvo pasek
mingas, 
daug ir 
Pelno ir

tad gali kiek-

kimui daugiau kliubų į Federa- P* 
ei jų. Tokios konferencijos la
bai lengvai išaukles Federaci-J 
jų į didelę organizacijų. Prie 
to pačioj Federacijoj reikia 
padaryti keletas reformų.

Iki šiol buvo renkami atsto
vai į Federaciją trims metams, 
jei aš neklystu. Tas patvarky
mas, mano supratimu, 
permainyti, kad rinkli 
vus iš kliubų ant metų, 
tą patį atstovų išrinkti ir per 
kelis 
butų 
dėsni 
jai.

Manau, kad kiekvienas kliu- 
bo narys rimtai pasvarstys šį 
klausimų iki sekančiam kliu
bų susirinkimui.

B. ž. P. K. Koresp.

reikia 
atsto-

(iali

melus, bet kad kasmet 
perrenkami. Pas duos di- 
gyvuma pačiai Federaci-

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. BeaudettCr M.D
1800 So. Ashland Avė.

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

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

.......................   ■ 11 r

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kleivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo- 

' sc atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 

i 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

specialybė. —Reporteris.

Socialistų vakarienė

Bridgeport
Vaikai linksmins tėvus

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
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Paprastai tėvai linksmina sa
vo vaikus, nusiveda j “pikčius” 
ir kitas pramogas, perka jiems 
saldainių, “ais krimo”. Bet at
einantį sekmadienį, kovo 28 d., 
Liet. Auditorijoj, bus visai prie
šingai: ten vaikai linksmins 
savo tėvus. Tų dienų vaikų 
draugijėlė “Jaunoji Birutė” 
i engia vakarienę ir vaikai sa- 
\<> tėvams ir pažystamiems pa
tieks netik skania vakarienę, 
bet dar palinksmins skambiomis 
lietuvių dainomis (o vaikai 
dainuoja gražiai ir tai visų 
mėgiamas lietuvių liaudies dai
nas), muzika, deklamacijomis 
ir 1.1. Vaikai norėtų, kad ne
tik jų tėvai, bet ir šiaip sve
čiai atsilankytų, nes jie nori 
pasirodyti ką jie yra išmokę 
pi įklausydami Jauno jo j Biru
tėj ir lankydami jos pamokas.

likietus vakarienei galima 
gauti pas Jaunosios Birutės na
rius. —Draugas. «■*

Bi idgeportas dabar tik ir 
kalba apie Kūmučių Kojų. Vi
siems norisi žinoti kokis tas 
tojus bus, kaip jis išrodo, kaip 
ten kūmutės tame rojuje šėls
ta. Pasakojam-i ir labai baisių 
dalykų, bet niekas tikrai nega
li pasakyti kaip ten viskas bus. 
Klausiau Rajono organizato
riaus, bet ir tasis nieko nesa
ko. Esą, ateikit ateinanti sek
madienį į iLiet. Auditorijų, tai 
patys viską pamatysite savo 
akimis ir viską sužinosite — 
nereiks pasakoti.

Bet tuo utsakymu nepa-
tenkintas ir būtinai važiuosiu 
ant Town of Lake, kur tas Ro-

Pereitų šeštadienį, Liet. Au
ditorijoj, įvyko LSS VIII Rajo
no vakarienė, surengta arti- 
mesniam susipažinimui su tuo 
laiku viešėjusiu Chicagoj “Ke
leivio“ Redaktorium d. S. Mi- 
chelsonu. į vakarienę susirin
ko apštus būrelis draugų ir 
draugių. Daugelis negalėjo at
vykti delei dabar siaučiančių 
ligų ir labai gailėjosi negalėję 
dalyvauti šioj gražioj vakarie
nėj, nes jiems neteko dalyvau
ti šiame linksmame draugų bū
rely, o kita tokia vakarienė 
gal negreit bus.

Vakarienė buvo tikrai šauni.
Išpradžių draugai-es pasikal

bėjo, pasilinksmino, pasišoko 
prie didelio J. L. Grušo orkest- 

’rij* (iš 6 ger tiži kantų), o
paskui paduota vakarienę. Va
karienė buvo gerai ir skaniai 
paruošta. Jų paruošė d. d. Ju- 
sienė, Baranauskienė, Skama- 
rakienė, Baronienė, kurioms 
gelbėjo patarnauti prie stalų ir 
d. Banienė.

Po vakarienės buvo ir kalbų. 
Kalbėjo Dr. Davidonis, M, Jur- 
gelioniene, adv. K. Gugis, Dr. 
A. Montvidas, P. Grigaitis ir 
svečias S. Miclielsonas. “Toast- 
masteriu” buvo d. A. Žymon- 
tas.

Buvo renkamos ir aukos Lie
tuvos Socialdemokratams. Au
kų surinkta $50.

Po vakarienės vėl buvo šo
kiai. 'Tarpe šokių p. M. Petru
ševičius ir p-le A. Grušaite da
vė gražų smuikų duetų.

Vakarų visi praleido labai 
linksmai ir tik vėlai naktį iš
siskirstė, prižadėdami visi vėl 
pasimatyti ateinantį sekmadie
ni “Kūmučių Rojuje”, tik jau 
be svečio, nes d. Michelsonas 
jau ant rytojaus apleido Cbi- 
eago. —Sųjungietis.

Žmonių buvo gana 
visi buvo patenkinti, 
nemažai liko kliubui.

Kovo 12 d. įvyko reguliuris 
B. ž. P. K. susirinkimas. Na
rių atsilankė nedaug iš prie
žasties nemalonaus oro. Rengi
mo komitetas pranešė, kad yra 
rengiamas balius gegužės 8 d., 
M. Meldažio svetainėj. Komi
sija sako, kad ir tas balius bų- 
siųs šaunus visais atžvilgiais.

Kliubų Federacijos delega
tai pranešė, kad bus surengtas 
šaunus piknikas naudai Federa
cijos, bet daugiaus nėra nieko 
kolkas dirbama tokio svarbaus.

Mano suprAtimu, turėtų kiek
vienas kliubas susidomėti Fe
deracija. Iki šiol nedaug kliu
bų tepriklauso prie Federaci
jos. O kliubų visokiais vardais 
yra daug, kurie dar nepriklau
so prie Federacijos. Rodos įsto
jimo -sąlygos į Kliubų Federa
cijų yra kiekvienam kliuMi 
prieinamos. Tai kodėl gi kliu- 
bams nesidėti į Federacijų?

Kiek man suprantama, tai 
Federacija iki Šiol 0er mažai 
rupinosi sudarimu artimesnės 
kliubų vienybės ir tų, kurie 
priklauso, o tas1 daug trukdo 
ir kitų kliubų'prisidėjimui. Fe- 
darecija' neturėtų pasitenkinti 
vien tik ^surengimu balių ar 
piknikų, bet turi dauįihu rū
pintis praplėtimu savo ribų 
ir subendrinimu kliubų.

Man rodos, &ad Kliubų Fe
deracija turi' kaukti konferen
cijas kasmet bendrinimui visų 
kliubų. Į tokias konferencijas 
turi būti renkami delegatė! 
proporcionaliai nuo narių skai
čiaus. O tokiose konferencijose 
turi būti arba gali būti disku- 
suojami įvairus klausimai visų 
kliubų ir dirbami planai įtrau-

PRAKALBOS
Temoje:

VELYKOS

B37

BILLY'SĮVNCLĘ

b\%YOU VA(\W. a. 
GOOb CVA^ThAAS,

ACV y
> VAMtTHfcS )
L

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. lyto iki 8 v. vakare. 
Necleldieiiiais nuo 1O v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Mes žinom, kad kiekvienas j 
apvaikščiojimas turi savo reik-l 
šmę ir atsiminimų. Velykos yra 
apvaikščiojama pas krikščioni- 
jų, todėl yra žingeidi! sužino
ti, kas yra Velykos, kas ir ka
da jas įsteigė?

Ketverge, Kovo 25,1926
. Meldažio Salėj

2244 W. 23id Place

Pradžia 7:30 vai. vakare 
Kalbės S. BENECKAS

Jžanga liuosa; nSra kolektos
Rengia ir kviečia

T. B.

' MOT SO S 
GOO\> - MAS23WS 
MP\ TO COOK

IT P\U_ BY > 
\ H£X^TlT • /

LU&S
COO\<, 

S>\CK? >

VINCENTAS BIRV1DAS
» f

Mirė Subatoj, Kovo 20 dieną, 
10;30 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukęs 20 metų amžiaus; gi
męs Amerikoj, Spring Valley, 
palikdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
tėvą Franciškų, motiną Barbo
rą, brolį Joną, seseris Marijo
ną, BrOnisę, Aleną ir Liudviką. 
Dabar randasi prirengtas j pas?

' nanftM°SQ

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ko
vo 24 dieną, io valandą ryto iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincento giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- 

-dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

IGNACAS KUGAUDa
Mirė Kovo 22 dieną, 7:15 va

landą ryto, 1926 m., sulaukęs 
40 metų amžiaus; gimęs Vil
niaus vedybos, Švenčionių ap
skričio, Vidiškių parapijos, Stri- 
gailjčkių kaimo, paliko didelia
me nuliudime brolį Kajetoną, 
Amerikoj, o Lietuvoj seserį 
Teofilę, Dabar randasi 4505 So. 
Hermitage Avė., Eudeikio kop
lyčioj.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Kovo 25 dieną, 8 valandą ryto 
iš Eudeikio koplyčios j šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Ignaco giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas- 
kutinj patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis i

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Nuliudę liekame,
Tėvai, Broliai ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra
borius kadžius, Tel. Canal G17-1

J. F. RAOŽIUS L
Pigiausis Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

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

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

Phone Boulevard 5203 
Ii!

* L ' — -J
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Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St^ Chicago

S. D. LACHAWIGZ
B' Lietuviu GraboritiM

su

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės mėnesyje
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 fannos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir Šerai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

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

-S>WE: 
Q\JW-

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
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.

— ——— ■ ■ , 
t

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

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

sta?
Ar kvaišta galva ?
Ar matote kaip ir plakančius 

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

se? 4
Ar yra bslta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:?-0 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis. 

b ■ ■■■ 11..................... ..

Lietuvis Graborius 
ir Balzanuiotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, UI.

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

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

IS SENŲ AUTOMOBILiyl 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

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

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

THS.Y CfVVSHEk
AlAfcVA 

CLOCK vos ) 
<US\STMkS! )

>VO«S>

DR. S. M. ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūsles 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Spcialės 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 pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas.
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr.. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisų kasdien, Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausių 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. P e” k 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomL 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 v» 
kare.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicaeo, UI.

Garsinkitės Naujienose
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r 7 eatras- 
Muzika

1 ■ u u- "4» |

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRAKIEK KAINUOJA ŽMOGUI

U KISTI JtOO.O’t?
A»sak) .n; «luo.<u> ai.t nyk

‘ikusj gyvenlrnt.
Kiekvlri.:<> km.su pr.iieistas 

ris sudui > nematomą juosiu
i lų ir kiekviena? < eolas atlieka 
I tam tikrą darbą. Praleisdami cen- 
, tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, uies greilci praleidžiame 
šįnitą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai. kada jus pralei- 
GŽiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei pūdė- 
tumėt juos j banką ar soulkn?

Naujienų. Soulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislvk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasita~k 
silpnumai ir publikos apie taupymo budus, 

IbiinGu žinosi kaip greit <

Dar apie Birutės “Siiv 
prize Party”

Peržiūrėję “Surprise 
turinį, einame tolinus, 
veikale aiškiai vaizduojama ke

ti: silpnumas ir ne- 
moterų, apsukrumą 

ir dainų mokytojų

šiame

ištikimybe 
muzikos 
naudotis kitų silpnybėmis, in
teligentų : " 
arba šiaip veikiančių žmonių 
nuoširdumas. Be to veikale yra 
ir daugiau vaizdų, kurie tečiaus 
via paslėpti kompozitoriaus 
fantazijoje ir paprastam žiūrė
tojui neįmatomi. Iš tokių ne
aiškiai Numatomų dalykų yra: 
ilgesys, nusivylimas ir liūdnas 
musų tautos gyvenimas. Paga
lios veikale randasi graži, su
prantama ir maloni lietuviškai 
ausiai muzika.

Veikale yra šiek tiek ir ydų. 
Svarbiausioji yda, man rodos, 
bus stoka komiško gyvumo 
(pep). Antras aklas yra taisy
tinas ir galėtų būt daug ge- 
lesnis. Labai neaiškus ryšiai 
tarp aktų. Bet visa tai sulygi
nant su auksčiaus minėtomis 
ypatyliėmis ir muzikos gerumu, 
\ta menki dalykai, o dar turint 
omenyje, jog ir šios ydos dar 
nevėlu pašalinti, reikia pareikš
ti ponui Vanagaičiui didelio 
dėkingumo už sukūrimą ir pa
statymą šio veikalo.

Apie veikalo išpildymą daug 
kalbėti nereikia: biruliečiai 
yra geri dainininkai ir neblogi 
vaidvlos (turint omenyje mė-

* z 7, . « . - . i
gėjus). O prie jų dar pridėjus 
tokį stambų asmenį, kaip p. 
Stogis, viskas praėjo puikiai ir 
paliko malonaus įspūdžio.

Gero žodžio taipgi užsitarna
vo advokatas /)!«, kuris diri
gavo orkestrui ir 
čia pasirodė visai 
tam darbui. Be to 
dulienė, Jankus ir 
kurie, rodos, nėra 
vaidino puikiai 
tiko p. Jankus.

Reporteris Pupa.

chorui: jis 
tinkamas 

poni Dun- 
Uktveris, 

birutiečiai,
ypač man pa-

“Kūmučių Rojus”

mų drama iš dabartinio Ame
rikos lietuvių gyvenimo. Pirmą 
kartą ją vaidinta kovo 7 d. ir 
visus tas vaidinimas suintere.
savo. I le patys valdytos tą 
dramą dabar vaidins kovo 28 
d.. Liet. Auditorijoj, LSS VIII 
Rajono vakare. —t.

Artisto J. Babravičiaus 
koncertas

Po ryt Orchestra Hali 
įvyks artisto-dainininko J. 
ravičiaus koncertas, 
chicagicčiams pasirūpinti, kad
ta šauni salė butų pripildyta 

Pirkite tikietus iš kalno 
kitus raginkite, kad pirktų.

—X

Bab-
Beikėtų

H

Stato operetę
šiandie vakare, 8 vai., Stan- 

ford parke, prie 14 PL ir 
Union Avė., statoma yra opere
tė “Twi-light Alley”. Jžanga 
visiems dykai.

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip iri 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
BIRUTĖ pastačiusi naujj veikalą. 

Dabar rengiasi prie kito naujo vei
kalo ir kviečia Chicagos Jaunimą už
imti vietas lošime. Kurie mylite dai
lę ir muziką, tai Kovo 25, 8:00 vai. 
vak. malonėkite atsilankyti Į Mark 
White Sąuare Park, 30-tos gatvės 
ir Halsted St. ir prisidėti prie Biru
tės. Komp. A. Vanagaitis sako, kad 
tai bus vienatinė proga įstojimui nau
jiem nariam. Nepraleiskite progos,

— Valdyba.

L. S. S. 22 kp. susirinkimas įvyks 
Ketverge, Kovo 25 d., Naujienų na
me. Visi nariai ir norintys prisira
šyti kviečiami atsilankyti.

<*— Sekretorius.

dole-<en-

kirk jūsų 
laikytumėt ji

doleris.
NAUJIENŲ SPULKA,

1739 So. flalMted St.

su sekretorių 
, o nuo jo su
dauginsi* Jūsų

Kumučiy Rojus

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

$10 PINIGAIS
7 dienas j savaitę jąi jus seksite 

instrukcijas ir dlrbsita 8 valandas 
j dieną. Turi būt gerai išrodantis, 
virš 25 metų amžinus. Pardavinėji
mo patyrimas pageidaujamas, bet ne
būtinas. Room 362, 111 W. Washing- 
ton Street.

PARDAVIMUI NtMAI-lEME NAMAI-ŽEME

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen. Restau ran
tų, Kandžių, Be- 
kernių. Musų 

specialunias Geras patar-- 
navimuR, ženiOH kainos.

Sosthciins. 1912 S<» State St.

Bargenas
PARDAVIMUI bučernC, netoli 

nuo 68 St, ir VVcstern Avė., šalę 
National Tca krautuvės, turiu par
duoti pigiai, nes savininkas aplei
džia miešti). Del kainų ir išmokė
jimų pasimatykit su

A. N. MASULIS & CO.
6641 S. VVestern Avė.

'l'cl. Republic 5550

Pavasariniai Baronai
PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas, 6 ir 6 kambarius, aržuolo rti- 
mingai, karštu vandeniu apšildomas, imoketi $4000, kitus kaip ren
dą, Namas randasi 6734 S. Maple- 
wood Avė.

PARDAVIMUI puikus 
kampinis L.tis prieš parką, 
48x125, parinkta vieta dėl 
rezidencijos. Kaina tik $3,- 
500, pinigais* reikia $1,000. 
Atsišaukite į real estate ofi
są. 4

AUTOMOBILIAI

ir

Tel. Lafayette 8824
JOHN VILIMAS 

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

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

CHICAGO, ILL.

PUDELIS šuo pražuvo, vienų me
lų senumo; visas baltas, vardu 

dramą, dalyvaujant pačiam au- Daisy. Prancškit kas žinot. Lemer, 
3400 So. Halsted St.

Naują J. J. Zolp 4 veiksmų

toriui, stato LSS VIII Rajonas 
nedėlioj, kovo 28 d. (Verbų ne- 
dėlioj). Lietuvių Auditorijoj, 
31.33 S. Halsted St. Vaidinimo 
pradžia 6:30 vai. vak. Po 
dinimo šokiai.

Apie šią naują dramą iš 
bartinio Amerikos lietuvių 
veninio kalba visa Chicaga.
eikite jos pažiūrėti. įžanga 75c. 
ir $1.

ISRENDAVOJIMUI
ai-

gy-
At-

PASIBENIHAVOJA krautuvė 
ir 4 kambariai, Gera vieta bu- 
černčj ir grosernčj, arba Dry 
Goods krautuvėj, 4503 South 
VVood St. Klausk Vaistinyčioj.

Roseland. — šiandie vakare Auš
ros knygyne bus prelekiija. Skai
tys inž. K:. Augustinavičius lemoj 
“Ar reikalinga prohibicija?” (žan
gu dykai. Visi kviečiami atsilan
kyti. —Komitetas.

RENDAI flatas 5 kambarių, su vi
sais parankamais, pigi renda. 4529 
So. Sawyer A Ve. Atsišaukite 3 lubos 
užpakalyj 738 W. 31st Street.

L. S. S. VIII Raj.,no valdybos su-j 
siiinkimas įvyks Ketverge, Kovo 25 
d., Naujienų name. Yra svarbių rei
kalų. Visi nariai prašomi atvykti. 
Kviečiami ir. kuopų darbuotojai.

— Organizatorius.

ANT RENDOS 3 kambarių fia
las, ant antro floro iš užpakalio, 
yra elektra, gasas ir maudynės, tik 
j blokas nuo Archer karų linijos, 
kaina $18 į mėnesį.

5211 S. Kildinę Avė.
Tel. Lafayette 6687

linijos.

ĮIEŠKO DARBOBRIDGEPORTO LIETUVIAMS: I
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wal!ace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį į mėnesj. Gyve- 
:anti pažymėtame zone, o da neap- 
(lipinami ankstyvomis “Naujienomis” | . reų1-ailf.anto
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros i P1 h HSlHuianiO 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. ‘ 
Roulpvard 9663).

MOKU prosyti ir siūti. Pajieškau 
darbo prie kriaučių. L. Pester, 5429 
Ingleside Avenue.

IEŠKAU ‘darbo į restaurantą 
mokintis už veiterka. Esu gabi 

ir malonaus 
Naujienųbudo prie žmonių.

Skyrius Box 36, 3210 S. Halsted

įieško partneriu
IEŠKAU partnerio į grosernės 

biznį ir visokių kitokių daiktų lai- .... . ¥ . XT ..
koma, arba kas nori, gali pirkti duokit antrašą į Naujienų Sky- 
visą. Viena moteris negali apsidirb-1 
Ii. Parduosiu pigiai. Kampinis biz
nis.

3856 So. Sacramento Avė.
■■■"- -CB? ------ - ---------------------------------------------- !■-■ -- ------------ -----  ?

IEŠKAU darbo už barberį, 
vakarais ir subatomis .po pietų, 

i ėsti patyręs, kam reikia, pa-

rių, 3210 S. Halsted St. Box 37

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTIJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

ir
12

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

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

ROKAS
3210 So. Emerald Avenue

atliekam saugiai, 
nebrangiai. Reika-

STEPONAS

Z

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS‘1
I^ong distance handling .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7607 Office

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

UŽ-

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicago] ir 
aplelinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausiu stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė, Phone Lawnnale 0114,

REIKALINGA moteris prie namų 
prižiūrėti vieną mažų vaiką sergan
čios motinos, (motina į hospital). Už 
atlyginimą bus duodama valgis, kam
barin ir pinigais pagal sutarimo. At
sišaukite pas

W. POŠKA
4403 Šo. Mozart St., ant antrų lubų

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo storų skudurų. 1400 Center 
Street.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA dviejų salesma- 
nų. Turi būti energingi ir 
norinti dirbti.

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

ti nuo 8 iki 10 tūkstančių 
dolerių į metus. AtsiŠaukit 
tuojau į real estate ofisą.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

REIKLV švaraus lietuvio par
davinėtojo, čia jus surasite pui
kią progą uždirbimui pinigų su 
manim kaipo mano asistentas. 
Aš išmokinsiu jumis šitame dar
be ir jus uždirbsite daug pinigų 
kuomet jus mokinsites. Jei jus 
norite tikrai būti pasekmingu, 
tai pasimatykit su Mr. Berry, 
Room 821, 77 W. Washington 
St., bile kofci rytą šią savaitę.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

■ 11750 So. Michigan Avė

NAUJAS 
kambarių, 
domus, 2 atskiri boileriai, aržuolo 
triinas, maudynės ir visi naranku- 
mai. Namas randasi 664! South 
Fairfield Avė.

namas, mūrinis, 5 ir 5 
karštu vandeniu apšil-PARDAVIMUI bučernė iš 

priežasties mirties, fikčeriai ir 
. 3 metų lysas 

f la
me-

SAVININKAS turi parduoti vakandai flate.
Pęerless coach, taip kaip nau- ^gl krautuvės, 4 kambarių 
jas, $200 pigiau negu nustaty- karų garažas, rendos 4-1 •> /■ 4 > O C1 V. n ’ . . > •ta kaina, 428 S. Sacramento 
Blvd., Van Būreli 6688.

AUBURN 1926, Brougham, 
biskį vartotas, $1250, pilnai pri
rengtas. Tai yra tikras barge- 
nas. .1. Bates, 428 S. Sacramen- 
to Blvd. Van Buren 0688.

ESSEX, Sedan, 1923, naujai 
malevotas, gerame 
$395, išmokėjimais 
nais. James Bates, 428 South
Sacramento Blvd. Van Buren 
0688.

stovyje, 
arba mai-

PARDĄVlMUI Ford sedan, vėliau
sio modelio, pirmos klėsos padėjime, 
pilnai prirengtas, už geriausį pasiū
lymą. Taipgi 3 šmotų skūra išmušta 
parloro setą. «

Atsišaukite vakarais.
A. BET1S

2416 So. Sawyer Avė.

RAKANDAI

nesu! tik $60.
5211 So. Halšted St.

.. Tel. Yards 6657
arba Normai 4400

NAUJAS kampinis, 4 pagyvenimų 
muro namas, ruimai extra dideli, 
įtaisyti pagal vėliausios mados, 4 
karų garažas. Namas randasi ge
roj vieloj, lik blokas nuo Marųuettc 
Parko. įmokėti $10,000, kitus kaip 
renda. Namas randasi 6554-56 So. 
VVbipple St.

PARSIDUODA namas su beizmen- 
tu. Atsišaukite: Tel. VVillovv Springs 
45.

40 AUTOMOBILIŲ TILDAN
TIS GARADŽIUS

parsiduoda už pirmą teisingą 
pasiūlymą. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus, renda pigi. Kas 
norite gero biznio, taipgi mai
nysiu ant namo, loto, arba ki
tokio biznio.

C. P. SUROMSKIS and CO., 
3352 South Halsted Street 

Boulevard 9641

PARDAVIMUI grosernė; cigarų, 
kandžių. ir kitokių smulkmenų. 4643 

, So. Wentworth Avenue.

PARDAV1MUI saldainių, cigarų, 
ei garėti) krautuvė. Bargenas. 3752 So. 
Ashland Avenue.

PARDAVIMUI siuvėjo šapa, ren- 
dos $45 j mėnesj, yra prosinimo ma
šina, 5 metams lynas} geras biznis. 
410 W. 71st Street.

BARGENA1
Pardavimui išmuštas parloro se

tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra- ( 
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis- PARDAVIMUI barber shop, gera 
kas kaip nauja, parduosiu pigiai. '• proga kas nedirba, tai gali nusi-

5514 Drexel Avenue 1 pirkti sau darbą; gera vieta, tik
Tel. Hyde Park 7186 ( viena lietuviška barbernė šitame

. mieste. Turiu apleisti miestą; kas 
pirmesnis, tas geresnis.

PARDAVIMUI 320 E. 14 Street, 
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

4 pagyvenimų mūrinis 
po 5 kambarius rui- 

vėliatisios 
Įmokėti 
Namas 
St.,

namas, visi po 5 kambarius 
mai, visi įtaisyti pagal ' 
mados, 4 karų garažas. 
$8000, kitus kaip rendą. 
randasi 6616-18 S. Whipple

PARDUOSIU, mainysiu ar paren- 
davosiu farmą, 80 akrų žemės, 15 kar
vių, 2 arkliai, 40 vištų i) kiti gyvu
liai, visos mašinos reikalingos, gera
me stovyje. Kordas važiavimui. Par
duosiu labai pigiai. Savininkas

1 W. 112th Place 
Tol. Puti man 5606

2 FLATŲ mūrinis namas, 
kambarių, karštu vandeniu 
(lomas, maudynės ir visi palanku
mai. (mokėti $2500, kitus kaip ren
dą. Namas randasi 5422 
ter St.

MEDINIS namaa, 5 
graži vieta, įmokėti tik 
mas randasi 4632 S. 
Avė. v

7 ir 7 
apšil-

S. Cnrpen-

kambarių, 
*1500. Na- 

Sacramento

muro pu-2 MEDINIAI namai, 
damento, aukšti beizinentai, gražus 
fronto ir užpakaliniai porčiai, mau
dynės, elektra, 2 karų garažas, lo
tai 37x125 ft. Graži vieta, tik pu
sė bloko nuo didelio McKinley 
Park, tik pusė bloko nuo 2 karų 
linijų. įmokėti tik #1800, kitus kaip 
rendą. Namai randasi 2441—2443
W. Pershing Road.

Gražus mūrinis bungalovv, elekt
ra, maudynės, visi parankamai, 1 
karo garažas, lotas 37 X125, labai 
graži vieta, tik pusė bloko nuo ka
rų linijos, įmokėti tik $1500. kitus 
kaip rendą, Namas randasi 5607 S. 
Natchez Avė.

KAS turite ant pardavimo lo
tus Brighton Parke. Atsišauki
te pas

t N. C. KRUKONIS 
3251 So. Halsted St.

Tel. Yards 1234

MORTBECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIčIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzje Aven 

Lafayette 6788

DEL labai svarbios priežasties tu
riu parduoti savo $800 vertės grojik- 
lį pianą su benčlumi ir roleliais už 
$125.00. $25.00 cash ir $10.00 į mė
nesį. Pasimatykit šiandien su Mich- 
ael Borschuba, $32 W. Madison St., 
lst,floor front.

>. • '(• 'D ;« '

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
greitu laiku, visokių tautų apgyventa 
vieta. Renda pigi. Biznis išdirbtas 
per 12 metų. Priežastis pardavimo 
turiu apleisti miestą.

2801 So. Union Avė.
Phone Victory 6711

MEDINIS cottage, 5 kambarių, 
didelė barnė, aukštas beizmentas, 2 
no 30 pėdų lotai, graži vieta; įmo
kėti tik $1500, kitus kaip rendą. 
Namas randasi 5538 So. Kosi nėr

TURIU 2200 pirmų morgi- 
čių atmokamų mėnesiniais mo
kesčiais ir gerą bučernę, o jei 
reikėtų ir pinigų. Mainysiu ant 
bungalovv ar 2 pagyvenimų na
mo. Norintieji pinigų ir gerą 
biznį, kreipkitės

1723 W. 47th St. .
Tel. Yards 4389

MOKYKLOS

GROJIKUS pianas, Edison fo- PARSIDUODA (jučarnė ir gro- 
nografas, išmuštas parloro setas, sernė. Visa arba pusė. Lietuvių ko- 
riešutinis valgymo kambario setas, lonijo. 1 ąrdaviino* pnezashs pati 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta- šit ant viętos. 3337 Auburn Avė, 
las, da-bed lovą, skalbinyčia, 
karpetai, $22 lįam'pa už $10. 

4843 S. Michigan Avė. 
Kenwo0(į 2514

J PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė arba mainysiu į lotą ar 
mažą namą, 4041 Archer Avė. 

Prospect 2559.
PARSIDUODA grosernė ir No- 

tion krautuvė, pigiai, 2859 South 
Union Avė. PARDAVIMUI bučernė, ge

roj vietoj, prie bizniavos gat- 
PADAVIMUI ku.npino prie. S verta $4(100, parduosiu už 

lligh School krautuvė, geras biz- $3000, jei pirksit šią savaitę, 
nis, iš priežasties ligos, 4801 South 
Union Avė. i Phone Vincennes 7473

908 West 79th St.

NAUJAS 7 kambarių bungalow, 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo- 
lo triinas. Namas randasi 24-11 W. 
43rd St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas. aržuolo trimas. įmokėti 
tik $4000, kitus kaip rendą. Namas 
randasi 2132 N. Le Vergn Avė. 
North Side.

PARDAVIMUI medinis namas, G 
ir 6 kambafių, maudynės, elektra 
ir visi parankamai. Kaina tik $6,800 
Namas randasi Bridgeporte, ne
toli 32 ir Auburn Avė.

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Kas norit biznieriais pa 
likti su mažu pinigu

Parsiduoda bučernė ir grosernė už 
$700. Geri rakandai, ice baksis, 4 
skolos (svarstyklės), elektrinė mėsos 
malimui mašina, cash registens ir 
daug kitokių daiktų ir daug šviežio 
stako. Pirmą kartą toks bargenas, 
dėl didelės priežasties turi būt 
duota į 2 dienas.

Matykite

J. Namon Co.
2418 W. Marųuette Road 

Arti Westem Avenue
Tel. Prospect 8678< I

I PARDAVIMUI vyriškas siutas, 
i Lietuvos miliuko; maišytų vilnų, gra- 
, žaus koiioro, kamizeika, dvejos keli
nės, kautas vidutinio saizo, pigiai; 
visai naujas; matyt galima vakarais 

. 6:30, subatoms po pietų, nedėlioms 
* per dieną. V. ČIAPAIČAITE, 121 E.

104th Place. ’

NAMAI-ZEME
par- PARDAVIMUI 27 pėdų 

lotas, netoli Michigan Avė. 
iir 120th Pi., kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 

: Atsišaukite į real estate ofi
są.

TUJUU parduoti tuojau Iš prie
žasties apleidimo miesto savo' $800 Į 
vertės grojiklf pianą už $150, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 į mėnesį.

VIALAITIS .
6512 So. Halsted St, 

1-mos lubos

ESU našle, turiu dvi krautuves, 
sunku apsidirbti, noriu vienų parduo
ti. 1936 Canalport Avenue.

PARSIDUODA restauracija ir 
lunch ruimis. 2507 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2-jų kėdžių Barber 
Shop. Viskas puikiai {taisyta. 1M87 
So. Leavitt Stretet.

JACOB J. 
LĘWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė

PARSIDUODA 2 augšcių mūrinis 
, namas prie pat Marųuette Bulvaro. 

Labai geroj vietoj. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant bučemės. 3932 So. 
Rockvvell Street.

DELEI nelaimės šeimynoj, savinin
kas parduoda savo 2 namus Roselan- 
de ir Ingehvoode, turiu 1 lotą Rose- 

' landė. Viską parduosiu visai pigiai, 
nes greitai reikia pinigų.

Atsišaukite
209 E. 107 St.

Tel. Pullman 7994
PARDAVIMUI 3 flatų medinis 

namas, 6618 So. Sangamon St. Mū
rinis skiepas, elektra, gasas, namas 
gerame stovyje, rendos $110 į mėne
sį. Atiduosiu už $8,000, cash tiktai 
$2,000. JOHN T. HALL & CO., 
1548 West 69th Street. Telephone 

________________ _____________  Republic 1022.
PARDAVIMUI ice cream Storas, I 

labai pigiai. ' .
Pardavimo priežastį patirsite ant kaina $24,000, cash $4,000 arba $5,- 
vietos. 724 W. 31st St. 1000, kitus mainais, 3-5 kambarių, ir

PARSIDUODA didelė skrynia, 
(trunk), tinkanti išvažiuojantiems į 
Lietuvą. Parduosiu pigiai. 057 West 
18th Street.

BIZNIAVI NAMAI
NAUJAS namas, Storas 4 kamba

rių užpakaly Storo ir 6 kambarių 
fintas, aukštas beizmentas, karštu 
vandeniu apšildomas; įmokėti tik 
$4006. Namas randasi 4324 So. Ca- 
lifornia Avė.

MES tuos visus namus parduo
sim pigiai ar inainysirn ant tainstŲ 
namų, lotų ar biznių.

TAIPGI jeigu tamsias neišsirink- 
tumčt iš musų namų, tai mes pa- 
budavotumėm kokius lik tamstas 
įnylėtumėt. Kurie manot pirkti ar 
budavoti namus, atvažiuokit pas 
mus pasitarti, o mes stengsimės 
tamstas užganėdinti.

Jokantas Bros.
ARCHER AVĖ. CHICAGO 
Tel. Lafayette 7674

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
j biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.

4138

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai, 
6 flatų kiekvienas po 4 kambarius, 
medinis namas 2 flatų, po 4 kamba
rius kiekvienas, visi naujos mados ir 
gerame stovyje, randasi netoli 45th 
St. ir Wood, netoli Parko, mokyklos 
ir bažnyčios, kaina $36,500. Namas 
stovi ant 8 lotų.

APTIEKA
4459 So. Wood St.

^xxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxxz 

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

LEVESKIS* SCHOOL 
Preparatory and Commercial

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

TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIII-

ANT PARDAVIMO geras lotas, 1 
blokas nuo vienuolyno į pietus, 
30X125 pėdų; parduosiu labai pi
giai — už $1,200.

A. MICHALO 
2545 W. 69 St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.
PARDAVIMUI nauja muro, 6 kainu 
bungalow, garu šildoma, kieto med
žio išbaigta, 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesį. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.

Savininkas
5223 So. Savvyer Avė.

arti

' . ...... . ...................................... J 1 ...1 ■

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stčs, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelno* 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos. |

MOKSLO LIRAS:

PARDAVIMUI didelis dėl 3 apt. 
namo lotas, aprūbežiotoį vietoj, ne
toli elevatorio, su keliais šimtais 
dolerių galit pradėt veikt, turiu 
parduot greit,

Naujienos, 1739 3. Halsted St.
Box 715

__ ____ Storas,! 2837 CARVER ST., 3 apartmen-
Visi rakandai nauji, tų namas pardavimui arba mainymui,

KU1IIU y&iįvvv, vubii tp*tfvwu mim
Į 000, kitus mainais, 3-5 kambarių, ii 

1-2 kambarių apt, dėl janitoriaua, 
namas 1 metų senas, 2 karų gara
žas.

Tel. Dorchester 9122
PARDUODU batų taisymo dirbtu

vę labai pigiai, nes turiu apleisti mie
stą. Biznis labai geras ir pelningas.REIKALINGAS kriaučius prie kos- . .

tumeriško darbo. F. Degimas, 801 Atsišaukite kuogreičiausiai, 106 — E.
W. 31st Street. 1107th St., Chicago.

EKSTRĄ PRANEŠIMAS. Jau pa
vasaris, malonus oras traukia jumis 
j laukusi ir kaip sakyti sako: pirk 
ūkę lietuvių kolonijoj, suČėdysi svei-PARDAVIMUI rinktinė vieta sta- < .

tymui namų, didelis lotas, netoli, katą ir pusę pinigų. Jei manai pirk- 
i nuo elevatorio stoties, aprubežio- ti ūkę ar mainyti, reikalauk ūkių su,- 

ARSIDUODA bučernė ir groser- toj sekcijoj, su $250 cash galit pra- rašo, tenai rasi ko iieškai.
‘ ‘ J ........... ’ ** P. D. ANDREKUS

PentwateV| Mich.
REIKALINGAS kriaučius prie vy-1 K--------------- ...» -»

riškii kostumerišku siuvimų. K. tau- ne, biznis geras, — knygučių nėra, dėt veikt, kitus išmokėjimais. Nau
dus, 3305 So. Auburn Avė. Atsišaukite: 5752 So. Racine Avė. įienos, 1730 S; Halsted SL Box 714

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

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus. i J

km.su

