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Kongresas kvos 
prohibiciją

Dideli religinai ne
ramumai Indijoj

Pradėsią pertraktacijas dėl 
taikos Morokkoje

Kongresas pradeda tardyt 
prohibiciją

Senato komisija per 12 dienų 
kvos prohibicijos šalininkus 
ir jos priešininkus

WASHINGTONAS, bal. 4.— 
Visame krašte reakcijai prieš 
prohibiciją vis stipriau pasi
reiškiant, ir kadangi kongresui 
jau yra pasiūlyta keletas bi- 
lių prohibicijos įstatymui modi
fikuoti, arba visai jį atšaukti, 
senato komisija šią savaitę
pradeda prohibicijos dalykų
tardvma. • c

Senato teismų komisijos sub- 
komisija, pradedant nuo pirma
dienio, per ateinančias dvyliką 
dienų klausys prohibicijos ša
lininkų ir prohibicijos prieši
ninkų argumentų. Per pirmas 
šešias dienas senatoriai klau
sys liudymų tų, kurie nori pa
rodyti, kad prohibiciją ne tik 
nieko gera nedavė, bet daugiau 
bloga padarė, kad gėrimas ne 
tik nesumažėjo, bet padidėjo, 
kad išsiplėtojo butiegeriavimas 
ir slaptas svaigalų gaminimas 

svaigalų, kuriais žmonės 
nuodijasi, kad nuolatinis pro
hibicijos įstatymo laužymas iš
mokino žmones jokių įstatymų 
nebegerbti, etc.

Per kitas šešias dienas sub- 
komisija klausys argumentų 
prohibicijos įstatymo šalinin
kų.

Garlaivis šaukiasi 
pagalbos

COBDIVA, Alaska, bal. 2. — 
Jungtinių Valstijų linijos gar
laivis \\ heatland Montana be- 
vieliniu telegrafu praneša, kad 
jis esąs reikalingas greitos 
pagalbos. Audros metu garlai
vis praradęs savo propelerį.

Indijoj kilo dideles 
religinės riaušės

Susikirtime tarp indusų ir mu
sulmonų daug žmonių už
mušta ir sužeista

KALKUTA, Indija, bal. 4.— 
Vakar vėl kilo didelių religinių 
neramumų tarp indusų budistų 
ir musulmonų. Kautynės tę
sės visą dieną ir kiek žinia, Į 
apie dvidešimt asmenų buvo 
užmušta ir apie 200 pavojingai 
sužeista.

Neramumai prasidėjo, kai di-< 
dėlės indusų procesijos daly
viai, žygiuodami pro musulmo
nų šventyklą, ėmė pajuokti mu
sulmonų tikybines apeigas.

Policija, negalėdama riaušių 
sustabdyti, buvo priversta šau
ktis į pagalbą britų kariuome
nę.

Per riaušes keletas, krautu
vių buvo išpešta ir sudeginta. 
Musulmonų govėda, puolus, su
naikino indusų šventyklą ir 
išniekino šventąją stovylą.

Tikybinės riaušės tarp indu
sų ir musulmonų įvyko taipjau 
ir kituose miestuose, kaip Fa- 
tepure, A j mere, Luknove ir 
Džabulpure.

SSSR susisiekimo su 
Vokietija per Lie
tuvą konferencija

MASKVA, kovo ii. [Elta]. 
— Balandžio 20 d. Maskvoj į. 
vyks Sovietų Busi jos, Vokieti
jos, Lietuvos geležinkelių kon
ferencija, dalyvaujant ir Latvi
jos bei Estijos atstovams. Kon
ferencija nagrinės visą eilę 
klausimų, liečiančių pagerinimą 
ir išvystymą dabar esančio tie
sioginio susisiekimo tarp SSSR 
Vokietijos ir Lietuvos, tranzi
tu per Latviją ir Estiją.

ll’ariffc uiiil Atlantic l’huloj

Bloomingtono, III., masonai stato veikalą iš Kristaus gyvenimo. Paveiksle vaizduojama to 
veikalo viena scena. * * D® !

Kalba apie naujas Mo- 
rokkos taikos derybas

Pertraktacijos tarp Abd-eL 
Krimo ir Morokkos sultano 
prasidėsiančios Rabate

PARYŽIUS, bal. 4. Girdėt,

Šeši žmonės užmušti 
teatrui {griuvus

Apie šimtas sužeistų, daugelis 
mirtinai: viena moteriškė iš-
ėjo iš proto

MEKSIKOS MIESTAS, bal. i. 
kad neužilgo Rabate, Francuzų — Vietos Titanic krutamu jų 
zonoj, prasidėsiančios taikos paveikslų teatre, paveikslų 10- 
pertraktacijos tarp Biffiečių dymo metu, kai teatras buvo 
vado Abd-eLKrimo ir Morokkos'pilnas žmonių, staiga įlūžo bal- 
sultano, Francijai ir Ispanijai konas, kuriame taipjau buvo

Brity-araby susikirtimas 
Mesopotamijos sienoj

Britai atmušė 2,000 arabų puo
limą*, keturiasdešimt penki 
puolikai krito /

BAGDADAS, Irakas, bal. o. 
— Du tūkstančiai sirų ir ara
bų padarė puolimą Irako sienos 
sargybos, bet puolimas jiems 
skaudžiai nepavyko.

Britai turėjo žinių, kad puo-

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Japonija pasistatydino 
naują submariną

TOKIO, Japonija, bal. 2.
Japonija pasistatydino naują 
dviejų tūkstančių tonų subma
riną, kurs ką tik nuleistas į 
vandenį Ka\vasaki dokuose, 
šiandie atplaukė į laivyno stotį 
netoli nuo Jokohamos. Naujasai 
naras yra dabar didžiausias Ja
ponijos laivyne.

Naujas Rumanijos 
premjeras lanky

sis Italijoj
ROMA, Italija, bal. 2. -• 

Popolo di Koma sako, kad nau
jasis Rumanijos premjeras, 
gen. Averesco, atlankysiąs Ita
liją birželio mėnesį.

Pranešimai iš Rumanijos 
skelbia, kad Averesco norį,‘Y pa
daryti su Italija draugybės su
tartį.

dalyvaujant.
Franci jos užsienių 

departamentas sako,
Ispanija sutiksianti
Riffui autonomiją,
Abd-el-Krimas
Francija iš savo pusės nestaty
sianti jokių kliūčių.

prisikimšę žiūrėtojų, ir nugriu- 
reikalų vo ant apačioj buvusios publi- 

kad jei kos.
pripažinti

kaip to
reikalauja,

ko-Nusiginklavimas 
mediją, sako Berlino 

laikraštis
KĖBLINAS, bal. 4. Vo

kiečių nacionalistų laikraštis 
Beri i nėr Boersenzeitflng sako, 
kad visos kalbos apie pasaulio 
nusiginklavimą tai esą tik ko
medijos. Tik viena Vokietija 
šiandie nusiginklavusi tuo tar
pu kai visur kitur militarizmas 
vis labiau įsigalįs — Franci jo j, 
Anglijoj, Italijoj, Čechoslovaki- 
kijoj, Lenkijoj Rusioj ii Jung
tinėse Amerikos Valstijose.

Stiprėjimą militarrzmo Jung
tinėse Valstijose Boersenzeit- 
ung mato organizavime ir lavi
nime vaikų skautų, laikyme la
vinamųjų stovyklų rezervus ofi- 
cierams ir atidaryme tam tik
rų stovyklų piliečiams karei vy- 
bės lavinti vasaros metu.

Nelaimė atsitiko praeito 
Didžiojo penktadienio naktį, 
kai teatre buvo rodomi “Kris
taus gyvenimo” paveikslai.

Sesi asmens buvo užmušti ir 
apie šimtas sužeistų. Daug su
žeistų mirtinai.

Titanic teatras yra darbiniu-' 
kų gyvenamoj miesto daly, tat 
ir jo lankytojai buvo vien dar
bininkai. Nelaimės metu, te
atre buvo daugiausiai moterų ir 
vaikų. Viena moteriškė, kurios 
vaikas buvo užmuštas, iš siel
varto gavo proto pamišimą.

Savo farmą paliko Kri
stui, šeimynai — nieko

Motorbusai Amerikoj* 
ir Europoj

JEFFERSON, Iowa, bal. 4.
Vietos pilietis Clarence Powell 
prieš mirdamas padarė testa
mentą, kuriame jis savo 160 
akrų farmą Arkansas valstijoj 
užiašė Jėzui Kristui, savo gi 
likusiai žmonai ir vaikams ne
palikdamas nieko. Susidarė keb
li padėtis. Likusioji šeimyna 
vargsta, galo su -galu nesumeg
zdama, atitinkama gi vyriausy
bė laužo sau galvą, kuo budu 
legaliai įvykinti mirusiojo tes- 
tanienta. •

WASHINGTONAS, bal. 2.— 
Prekybos departamento surink
tais skaitmenimis, Euiopoj var
tojamų motorbusų yra beveik 
tiek pat, kiek Jungtinėse Vals
tijose. Europoj jų vartoja, ap
lamų skaičium, 76,000, Jungti
nėse gi Valstijose — 80,000. 
Viso Europoj vartojamų motor
busų skaičiaus 70 nuoš. priklau
so Francijai ir Anglijai. Pary
žiuj yra 20,000 motorbusų, Lon
done - apie pusę tiek.
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ŠULINY MOTERIŠKĖS 
KŪNĄ

Telefono stotis sudegė
GAS CITY, Ind., bal. 2.

Vakar čia sudegė triobesis, ku
riame tilpo telefono jungiamo
ji stotis. Nuostoliai siekia per 
30,000 dolerių

ORF1S,

RADO

KENDALVILLE, Ind., bal. 2. 
— Albione šį rytą buvo šuliny 
rastas vienos moteriškės, May 
Finleyienės, 50 m., kūnas. Ji 
gyveno viena, ir nuo praeito 
sekmadienio buvo kažin kur

Chicagai ir apielinkei 
lis oro biurus šiai dienai 
sauja:

Apsiniaukę; galima 
lietaus; 
atmaina;
vėjas.

Vakar 
kai siekė

šiandie

oficia- 
prana-

laukti 
nedidelė temperatūros 

vidutinis

temperatūra 
41° F.
saulė teka 

džiasi 6:18 valandą.

Bombarduoja Pekiną
PEKINAS, Kinai, bal. 4. — 

Nacionales Liaudies (kominču* 
nų) aimijos priešai vakar iš 
aeroplanų bombardavo šiaurinę 
Pekino miesto dalį. Buvo nu
mestos astuonios bombos. Ke
letas namų buvo apdraskyta, 
liet žmonių, kiek žinia, niekas 
nenukentėjo.

Fengas vyksiąs į Maskvą
MASKVA, bal. 4. Iš Ur- 

gos, Mongolijos sostinės, prane
ša, kad Kinų “krikščionių gene
rolas’’ Feng Juhsianas pats 
išsitrėmęs iš Kinų septyne-

Nauja prohibicininku 
organizacija

PORTLAND, Ore., bal. 4. 
čia susikūrė nauja organizaci
ja prohibicijai vykinti, pasiva
dinus The Dry I-egion of Amer- 

iica. Ji žada steigti savo sky
rius skyrelius visose Jungtinė
se Valstijose, taigi tapti nacio- 
nale organizacija, ir prohib.'ci- 
jos vykdyme konkuruoti su pa
skubusia Anti-Saloon Lyga.

įiems metams. Tuos trėmimo 
metus jis praleisiąs Busijoj. 
Jis žadąs keliauti į Ma'skvą ir 
dirbti kaip paprastas darbinin
kas kur nors fabrike ir kartu

Sergi Rusijos sosto pre
tendentą Nikalojų

PARYŽIUS, bal. 4. — Slapto
ji sargyba ėmė stropiau sergėti 
rusų didkunigaikštį ' Nikalojų, 
kurs, kaip ir Kirilas, pretenduo
ja į Busi jos carų sostą.

Sargyba sustiprinta dėl to,
tyrinėti visas Rusijos ekonomi
nės padėties fazes. Dabar Fen
gas su visa savo šeima apsisto
jęs Urgoj.

Jaunikis, 81, nuotaka, 
71, vedė aeroplane

AUGUSTA, Ga., bal. 2.
Meilės dalykuose aštuoniasde
šimtmetis jaunimas nenusilei
džia dvidešimtmečiam, ką paro
dė J. C. McCord, 81 metų jauni
kaitis, su Kate Aringtoniute, 71 
metų mergina, kuriuodu vakar 
vedė aeroplane, skrisdami kelis 
tūkstančius pėdų viršum mies
to. Visos šliubo ceremonijos 
buvo kunigo padarytos dr.iisė-

Urnas planuojamas, o todėl iš 
anksto buvo |>risiruošę puoli
kams atmušti. * i

Arabai buvo pasitikti britų! 
tankais, šarvuotais automobi-' 
liais ir aeroplanais ir bematant 
išsklaidyti. J

Keturiasdešimt penki puoli
kai buvo nukauti, daug kitų 
buvo sužeistu.

Dešimt francuzų užmu
šta Sirijoje

se.

kad praeito ,penktadienio vaka
rą Paryžiaus-Bonneuil kely ap
versta jo automobilis, ir dėl to 
manoma, kad tai buvo bandy
mas Nikalojų nužudyti. lik 
automobiliu važiavo ne Nikalo- 
jus, o kiti trys asmens, kuri* 
buvo skaudžiai sužeisti. Kas 
tie trys' asmens buvo, nežinia.

■ ■ ■■III. ——— ——— — I

Žuvis nunešė žiedą iš 
Floridos j Norvegiją
OSLO, Norvegija, bal. 4. — 

Vienas Oslo fiordo žvejys, pa
gavęs tiųklu didelę žuvį ir per
skrodęs ją, rado viduriuose 
deimantinį žiedą, vertės 25,000 
dolerių. Pagaliau pažinta, kad 
tai žiedas vienos turtingos ame-
rikietės, kuri jį prieš kelis me
tus'pametė jur< Floridos pa-

! 4 uimušti, 42 krašty.
komunistu riaušfse 
......... .  — . Į Amerika nesiūs delega

cijos Genevon— Praneša, kad per komunistų 
demonstracijas Streimo mieste, į 
Karpatuose, keturi asmens bu- 

užmušti ir dvylika sužeisti.vo

Prekybos trąfikas 
Panamos kanalu

VVASHINGTONAS, bal. 4. - 
Nežiūrint kvietimo, prezidentas 
Coolidge atsisako siųsti delega
ciją į busimą rugsėjo mėnesį 
konlierenciją Genevoj, kur ketu
rias dešimt astuonios valstybės, 
tarptautinio teismo nariai, di
skusijos Jungtinių Valstijų įsto
jimo į tarptautinį teismą sąly
gas, taip vad. rezervacijas.

/
BEIBUTAT, Sirija, bal. 4.

Francuzų pranešimai sako, kad 
kampanija prieš sukilėlius ei
nanti sėkmingai. Hermono kal
nai esą visai išvalyti nuo maiš- ]<ta važbos muito 2,338,729 do- Kviečia Coolidgeą Chicagon 
tininkų, kurių daug buvę, nu- leriai. 
kauta. Francuzų kareivių kritę 
dešimt žmonių.

PANAMA, Kanalo Zona, bal. 
2. Per šių metų kovo mėnesį 
Panamos kanalu praplaukė 5(16 
prekybos laivai, iš kurių surin-

KONŠl ANTINOPOLIS, Tur- 
kija, bal. 4. — Penkiasdešimt 

Amundscnas vėl ’skren** vienas nuošimtis, arba apie 70 
da i Žiemių ašigalį milionų dolerių 'Turkijos biu

džeto 1926 metams bus išleis- 
KOMA, Italija, bal. 4. Jei,ta kraSto apsaugos reikalams, 

kurios nors netikėtos aplinky-1 
bės nesutrukdys, antradienį,;
bal. 6, išlėks
Norge, kuriuo 
Amundsenas, 
\vorth ir kiti 
žiemių ašigalį, 
j imas bus Tulone, 
Dirižablis paims 
Norvegijos sostinėj, Oslo.

WASHINGTONAS, bal. 1.— 
Elksų organizacijos komitetas 
kviečia prezidentą Coolidgeą 
kalbėti Chicagoj liepos 14 die
ną, kai bus Elksų pasistatydin
to naujo atmintinių triobesio 
pašventinimas.

antradienį, 
iš čia dirižablis 

kapitonas Roald 
Linkolnas Ells- 

bandys pasiekti 
Pirmas susto- 

Francijoj. 
Amundseną

Du užmušti traukiniui 
sudaužius autą v

ANDERSON, Ind., bal. 4. — 
Big Four traukiniui sudaužius 
gelžkelio kryžkelėj automobilį, 
buvo užmušti du asmens, kili
mų fabrikininkas Caleb Collett 
ir jo draugas B. Ganaway, abu
du jau senyvi žmonės.

AUTOMOBILIS NUSIRITO 
J UPELI

DANV1LLE, III., bal. 2.
Netoli nuo VVe’llingtono? ištru
kęs iš kelio automobilis nusiri
jo pakalnėn į negilų upelį ir ap- 
I virto ragožiais. Automobiliu

vidutini^ važiavusios dvi moteriškės ir 
j vienas vaikas buvo skaudžiai 

5:28, lei-(sužeisti, viena moteriškė mirti- 
l nai.

mainasis

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111.

IMPERFEČT IN ORIGINAL
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KORESPONDENCIJOS
šv. Petro parapijoj

Specialiai “Naujienoms 
pranešimai.

Lietuva kintamuose 
paveiksluose.

Kovo 30 d. south bostonie
čiams naujenybė buvo pamatyti 
Lietuvą kintamuose paveiksluo. 
se. Rodė juos tūlas Lukšis, 
Congress Hali teatre. Tai buvo 
daugiausiai vaizdai iš Žemaiti
jos, kur, anot rodytojo, jeigu 
kas nemoka žemaitiškai, tai lie
tuviškai negalima susikalbėti.

žmonių buvo pilnutėlis teat
ras. Peiktina, kad rodytojas 
garsino įžangos kainą 35c., o 
prie langelio lupė po pusę dole
rio
ma gana trumpai 
laiko (kitus rodė amerikonišką 
Charlie Chaplin komediją), tai 
nereikėtų taip brangiai imti; 
pakaktų ir 25c.

Skaitydamas Naujienas pa- 
tėmijau So. Omahos žvaigždės 
Kliubo protestą, kad buk Vabal- 
ninkietč net/eisingai aprašius 
apie juos. Man čia norisi pa
rodyti, kad ne Vabalninkietė, 
bet pats Kliubas prasilenkia su 
tiesa.

Kadangi paveikslai rodo- 
ppie 1 vai.

PastaSo. Boston, Mass 
moju laiku vietos lietuviai bol
ševikai pradėjo smarkiai smukti

Ištrupėję 
dabar visiš- 

Mat, buda- 
tamsuoliais,

nemoka, kad i

visais atžvilgiai, 
“branduoliais”, jie 
kai krikti pradėjo 
mi fanatizuotais 
anglų kalbos
“branduolių” susirinkimus nesi
lanko. Sako, o ką mes ten veik
sime nuėję, kad nieko nesupran
tame angliškai. Iš kitos pusės, 
tai bijo ką nors veikti “bran
duolių” pamatais, nes • kaip tik 
sučiumpa dirbtuvėje organizuo
jant bolševizmą, būna tuoj aus 
prašalinti nuo darbo.

vienasKeletą savaiičų 
bolševikų vietinis plepalas, pasi
žabojęs pašelpinę Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugystę, laikė 
bolševikiškus mišparus. Pir
miausia iš senų tautiškų kalen
dorių papasakojo lietuvių isto 
riją, iškoliodamas socialistus ir 
kitų sriovių žmones, ir išgirdą 
mas komunistus. Po mišparų 
bandė prirašinėti klausytojus 
prie L. S. Dr-jos, bet, deja, ne
buvo ko prirašyti. Jam beple
pant, pasipiktinę žmonės aplei
do svetainę ankščiau, negu jis 
pabaigė savo mišparus.

Tas plepalas šitaip “tlumoči- 
no” klausytojams:

Esą, galima iš ausų pažinti 
tuos žmones, kurie nepriklauso 
prie draugijų. Tik nepasakė, 
ar asilai, su didelėmis ausin/is, 
gali būti bolševikinių 
memberiai, ar ne. 
kalboj nė logikos 
kalbos pavyzdis:
šluoti, asla nešukuota.”

O tai vyriausia vietos bolševi 
kų vadovas! Net patys komu 
nistėliai, spiaude klausydami to 
kių mišparų.

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad minėto žvaigždės Kliubo 
tikslas yra tokis:

1. Daugiau nepriimti į Kliubą, 
kaip 12 šeimynų ir tai tik tokias 
šoiminas, kuriai nė vienas kliu
bo narys nebus priešingas.
2. Kiekviena tų šeimynų turi 

kviesti pas save visus kliubie- 
čius, bet pašalinių svečių negali 
būti kliubo pasilinksminimuose 
(be kliubo nutarimo), kad kokis 
nenuorama, pamatęs kliubo ap
siėjimą, neaprašytų tai laikraš
čiuose.

3. Pasilinksminimas turi Imti 
kas mėnuo, 1 dieną.

4. Kliubo narys, kuris kviečia 
I narių į pasilinksminimą, turi
priruošti, -kaip kad pirmasis vai
dino kliubiečius.
5. Kliubo nariams, laikant pa- 

silinksminimą, turi būti užra-1 
kintos durys.

G. Norys pasitraukti iš kliubo 
’tui i savo vieton surasti kitą tin
kamą šeimyną.
. Dabar kiekvienas protaujan
tis žmogus iš šių kfhibo tikslų 
j;ali suprasti, kad tam kliubui 
nepridera vadintis žvaigždės 
kliubu ir tokiu jį So. Omahos 
lietuviai nevadina. Vadina jį Į 
vietos lietuviai dvylikos apašta
lų kliubų ir kitokiais vardais, 
kurie kliubui garbės nedaro. 
Jokio visuomeninio veikimo 
kliubas neparodė ir tai jam vi
sai nerupi. Bet tie vargšai kau
niečiai šoko per spaudą ginti sa
vo nelemtus darbelius, manyda
mi, kad Vabalninkietė nepri
klausydama prie kliubo ir ne
girtaudama su jo nariais, negali 
įrodyti kas tame kliube dedas, 
pač kad girtavimas atliekamas 

prie uždarytų durų.
Aš patarčiau kliubiečiams 

kyitinti tą kliubą, kaip kad aš 
kvitinau, nes girtavimas nėra 
girtinas dalykas. Vieton to 
pradėkime dirbti visuomeninį 
darbą, tai iš to bus naudos vi- 
iems. Ir neturėtumėt pikti ant 
•Zabalninkietės, nes ji tiesą apie 
jūsų kliubą pasakė.

— Buvęs Kliubo Narys.

Gal kito tokio lietuvio kuni
go Amerikoj, kuris butų taip 
pagarsėjęs savo nelemtais dar
bais, nėra, kaip musų šv. Pet
ro parapijos klebonas kun. F. 
Jonaitis. Pereitą žiemą jis bu
vo pagautas pas svetimą mo
terį ir delei to turėjo po teis- 

i mus tąsytis; teismas gi fakti- 
nai jį pripažino kaltu, išteisin
damas tuos, kuriuos kun. Jo
naitis skundė. Taipgi ir kito
kiais darbeliais yra pasižymė
jęs, taip kad švaresnis katali
kai net gėdinas prisipažinti esą 
šv. Petro parapijos nariais. Pp- 
rapijos komitetas stengėsi 
pašalinti
kun. Jonaitį, tad ir negalima 
jo pašalinti. Už .“tengimąsi 
jį pašalinti kun. Jonaitis labai 
supyko ant parapijos komiteto. 
Todėl į parapijos susirinkimą 
sausio 17 d. kunigas atėjo su 
policija ir pats atsinešė gele
žinę paipą
kimų ir užėmęs pirmininko vie
tą jis paskelbė, jog bus rinki
mas naujo komiteto ir jeigu 
kas mėgins kelti triukšmą, tai

tam busią karšta. Esančio ko
miteto nariai bandė aiškinti, 
kad komitetas esąs išrinktas 
priešmetiniame susirinkime. Bet 
kunigas tuoj paliepė policijai 
kalbančius mesti laukan. Poli- 
cistai Bukniui ir Grijui palie
pė išeiti, bet leisdami už kelių 
minučių atgal sugrįžti. O Jo
naitis pasHjkęs ir privertęs vi
sus tylėti, pasiskyrė komitetą 
iš akliausių pavapi jonų. Se
nąjį komitetą išvadino bedie
vius, socialistais, buliais ir t.t., 
teisindamasis, 
misliję ant jo 
ir jį šmeižią, 
dyti parapiją.

Ne, Jonaiti,

kad jie buk iš 
nebūtus daiktus 
norėdami suar-

mes nieko, neiš- 
mislijom, liet tavo kaltybę pa
rodo ir teismo rekordai ir mes 

jį nenorim sugriaut parapiją, bet 
bet vyskupas palaiko1 mes norim ją sutvarkyt, apšva- 

asmenį, 
knygas 
tuomet, 
išrinks 

kuomet

susirm

rint, pašalinant tokį 
kaip kun. Jonaitis. O 
mes sugrąžinsim tik 
kuomet parapijony* 
naują komitetą, arba
kun. Jonaitis pasišalins iš pa
rapijos. Kitaip te teismo kny
gų negrąžinsime.
—šv. Petro parapijos Komitetas, 

. x Tony B. Kibartas, 
Charles Gregaytis, 
John Miglin.

V artokit Rapid Transit Linijas
darbininkai yra 
renkami sulig cha
rakterio ir atsako- 

Jie supranta, kad jus, 
pasažieris, suteikiate

mybės
kaipo
jiems progą turėti darbą ir ju- 
sTj nuolatinis važinėjimas pri
guli nuo jų mandagumo ir tei
singų nurodymų. Jums yra už
tikrintas tikras mandagumai 
ir jus visuomet esate prižiūri
mi kaipo Rėmėjai Rapid Transit 
Linijų
Rapid Transit yra Chicagos ge
riausia būdas transpertacijos. 
Ji suteikia jums greitumų, pa
togumą ir saugumą. Ir Neap- 
rubežiuoti Savaitiniai “L’r Pasai 
suteikia jums žemiausias važi
nėjimų kainas mieste.

Keliaukit taip tankiai 
ir taip toli kiek norit į 
savaitę tiktai už

$1.25
Pirkite
jus arba jUflų šeimyna 
gali jį vartoti bile ka
da ir bile kur važiuo
jant. Matysit, kiek su
mažins just? važinėji
mo išlaidas į darbą ir 
vakarais.

Pasą

Chicago-Evanston
Niles Center Pasas $2

CHICAGO RAPID TRANSIT

Naktis Lietuvoj

draugijų 
Nebuvo jo 

ne senso. Jo 
“plaukai ne-

Antisemitinė propaganda

Pora savaičių atgal vietiniai 
bolševikeliai puikiai pasižymėjo 
antisemitine propaganda prieš 
biednuosius žydus, sulosiant ne
va komedija “žydas ir Dzūkas”, 
šiam darbe vadovavo nelavinto 
balso “dainininkas” ir “artis
tas” Bolys. Jis lošė Dzūko ro
lę ir visa gerkle šaukė, kad visi 
biedni žydai yra sukčiai, vagys 
ir dar bjauresni. Tik nepasakė, 
kad reikią tuoj aus surengti po
gromą ir išplauti bent tuzinas

Man labai keista, kad bolševi
kai neva rkelbia klasių solida
rumą, internacionalą, bet tuo 
pačiu sykiu ir tokią savo prin
cipams griežtą priešingą propa
gandą varo. Matomai, jų deši
nė ranka nežino, ka kairė daro.

Bostono Padauia.

KIMBALL

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Garsinkitės Naujienose

Smagiausia Ekski
LIETUVON

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

—--

,H /?.U

WHITE STAR Linij Laivu MAJESTIC

Bus rodoma

KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE
(Moving Picturcs)

Antradieny, Balandžio 6 d., 1926
8 vai. vakare

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,
3133 So. Halsted St.

įžanga: 50c., vaikams 25c.
Lošime dalyvauja pirmą sykį lietuviai darbininkai-artistai 

Padarytas PER VALUSKIS PICTURES Corporation

DR. J. F. KONOPA ' LTTlRURGAS IR
XnAV Gydo vyrų, motei ų, ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

"KA I jr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1580 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St. 

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-0 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARM1TAGE 6145

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

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

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

WABASH GELZKELIS
EKSKURSIJA prasidės iš Chicagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12,11’30 
vai. vakare 
ekskursantai iš visų aplinkinių miestelių 
Detroitan.
santai iš sekamų miestų: Omaha, Neb.; Dės Moines, Iowa; Kansas City, Kansas; 
St. Louis; Springfield, III.; Westville ir iš visų kitų miestų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu atvykti Chicagon.' Detroite susijungę 
visi ekskursantai keliaus į NIAGARA FALLS.

Chicago bus pirmas susijungimo punktas. Čia suvažiuos Naujienų 
j ir susijungę su chicagiečiais keliaus 

Detroitas "bus antras susijungimo punktas. Į čia suvažiuos ekskur-

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

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

KELIONĖ NUO NEW YORKO -s Q 
KLAIPĖDON IR ATGAL <Į> lOV

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

IMPERFECT IN ORIGINAL
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tą ir smeloną. Gerai išmaišyk 
ir aptepk pyragaičius.

Pripildytos slyvos

dėk sviestą ir vanilą. Įpilk | 
išsviestuotą paplokštą indą ar
ba torielių.

KĄ IR UIP VIRTI
Kepti kopūstai (Cauliflower)

3b 40 minutų. Paduok su sal
džiu dažniu.

1 kaliflover
1 šaukštuku druskos
1 puodukų miltų arba sal

džios Smetonos.
1 puoduką vandens arba sriu

bos.
Pipirų
1 šuukštą miltų
jų puoduko tarkuoto sūrio.
Nuvalyk ir jmirkyk i krės

tojo vandens, kurioj įdėsi 1 
šaukštų acto, I šaukštuku drus
kos ir mirkyk minutų. Pas
kui uždėk ir virk pakol bus 
minkštos. Padaryk balta daža- 
lą ir pieno, buljono, sviesto ir 
miltų. Nusunk kopūstus, sudėk 
i molinį bliudą, užpilk baltu da- 
žalu, viršuj uždėk trintą sūri 
su duonos trupiniais ir trupu
čiu sviesto. Pakepk pečiuje, 
pakol viršus purus. Paduok sta
lai) karšią.

Morkvos su smetona

1 rišu Ii morkvu
1 šaukštą cukraus
1 šaukštu druskos
1 puoduko milko arba sal

džios Smetonos.
1 puoduką buljono
Pipirų
1 šaukštą miltų
1 šaukštą sviesto.
Nuplauk, nuvalyk ir supiaus- 

tyk morkvas. Virk d rusk įlota
me vandenyje, pridėk cukraus 
Padaryk baltą dažalą, padarytą 
iš pieno, sviesto ir sriulx)s ir 
miltų. Užpilk tai morkvas kaip 
bus išvirusios ir nusunktos.

Riešutų pyragas

1 i puoduko sviesto
% puoduko cukraus
1 kiaušinį
3 šaukštus milko ir pakanka

mai vandens, kad padary
tų l/o puoduko.

1 ’/i puoduko miltų'
3 šaukštukus baking po\v- 

der.
Truputį druskos

1 •_■ puoduko sukapotų riešu- 
tų.

1 šaukštuką vanilos.
Persijok miltus, o paskui 

numieruok. Persijunk dar syki 
vieną puoduką miltų su baking 
powderiu ir druska. Ištrink 
sviestą su cukrum. Pridėk ge
rai išplaktą kiaušinį ir gerai 
trink, pakol pasidarys šviesus 
mišinys. . Pridėk puoduko 
miltų ir plak vieną minutę. 
\nt galo sudėk miltus, sumai
nytus su baking povvderiu ir 
druska ir pieną su vandeniu, 
oaskui riešučius ir vanilą. Su
pilk greitai į išsviestuotą dėl 
muflins blėtį ir kepk pačiuje 
dešimts minutų. Kepti reikia 
20 minutų. Gali aptepti viršų 
sekamu mišiniu:

šokolado mišinys
% puoduko sviesto
1 puoduko cukraus
Saldžios Smetonos
1 šaukštą kakao
Mi šaukštuko migdolų eks

trakto.
Ištrink sviesta su cukrum,C r

sudėk kakao, migdolų ekstrak

1 svarą džiovintų, didelių 
slvvų.

Biešutų
(atkraus
Citrinų sunkos
Nuplauk ir įmerk slyvas, 

įpilk tiek vandens, kad apsem
tų. Virk ant mažos ugnies pa
kol slyvos bus minkštos. Įpjauk 
ir išimk akmeniuką. Pripildyk 
su sukapotais riešutais, sumai
šytais su cukrum ir citrinos 
sunka arba marsbmaljono. Api
badyk cukrum ir tegul pasto
vi.

Smetonos Taffy

2 puoduku cukraus
I puoduką milk’o
1 šaukštą vanilos
1 i puoduko kornų sirupo
% puoduko vandens
1 šaukštą sviesto. C
Sudėk cukrų, sirupą ir van

denį puodai), gerai išmaišyk, 
paskui virk pakol beveik so
ti rstės. Sudėk sviestą ir vėl 
vįik, paskui supilk vanilą ir 
išpilk ant išsviestnotos Liūties 
arba torielio. Gausi 1 ir viena 
penktadali svaro saldainių.

Taffc (saldainiai)

2 puoduku cukraus
1 ’/j puoduko kornų sirupo
1 */_> puoduko milko
1 šaukštą vanilos ir truputį 

cream of tartar.
3 šadkštus sviesto

.šaukštuko druskos.
Virk ’ viską kartu išskiriant 

sviestą ir vanilą. Maišyk idant 
neprisviltų. Kaip sutirštčs, su-

Daržovių kotletai

2 puoduku balto dažalo, pa 
..daryto iš pieno, sviesto 

miltų ir trupučio druskos.
2 puoduku virtų daržovių
1 kiaušini9

Duonos trupinių
Paimk du puoduku balto da

žalo, 2 puoduku virtų daržovių; 
sclerų, morkvų, žirnių arbe 
kopūstų, arba koki kitą mišinį 
likusių nuo pietų daržovių. Su
maišyk gerai su baltu dažniu, 
padaryk kotlete liūs, jmirkyk į 
kiaušinį, apiberk džiovinta duo
na, kepk giliuose taukuose.

Kotleteliai iš vištos 
puoduko virtos, sukapo

tos vištienos.
šaukštuko sunkos iš svo

gūno.
2 šaukštus sunkos iš citriilo
1 šaukštą sukapotų petruškų
2 puodukus balto, tiršto da

žalo.
Kiaušinių ir baltos duonos 

trupinių.
Sumaišyk viską gerai, pada

ryk kotlete!ius, aptepk kiauši
niu ir apiberk duonos trupi
niais, kepk giliuose laukuose.

Imbiero duona

’/į puoduko sviesto bei tau- 
kų.

’/2 puoduko cukraus
1 kiaušinį
4 puoduko Malto sirupo
14 puoduko vandens 
Išaukštuką sodos 

puoduko miltų
2 šaukštuku imbiero
1 šaukštuką cinamonų 
,zk šaukštuko druskos 
1 puoduką rūgštaus pieno.
Ištrink sviestą su cukrum, 

pridėk gerai išplaktą kiaušinį. 
Išmaišyk Malto sirupą su van
deniu, pridėk prie pirmojo mi
šinio. Pridėk sausus pridėčkus, 
bet pirmiaus sumaišyk juos ir 
persijok per setą, kaip dėsi juos 
prie pirmo mišinio, dėk pamai
šydama su rugštu pienu, t. y. 
pirmiaus dek persijotą mišinį, 
pamaišyk, paskui pilk truputį 
rūgštaus pieno, paskui vėl dėk 
mišinį, paskui vėl pieną ir t.t. 
pakol viską sudėsi.

Kepk ne karštame pečiuje

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

2653 — štai kur smarki suknia. 
Kiekviena moteris ir mergina turėtų 
būtinai pasisiūdinti po tokią sukne
lę. Ji graži, patogi, o svarbiausia 
gražiai atrodo.

Sukirptos jnieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3b« yardų 40 colių ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
•Ūkiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

kėš ii- prūsokus). Visi produk
tai turi būti gerai uždangstyti, 
kad jie nedulkėtų. Patogiausia, 
kada sandėlis yra prie virtuves. 
Sandėlio durys turi būti vi
suomet uždarytos. Kad vasarą 
neprilįstų musių, į langų rė
mus reikia įdėti sietai.

Mrs. michnievicz-vidikiene!
AKUŠERKA

S’o. Halsted St
Yards 1119

kampas 31 gat

Seimininkėms Patarimai
Sandėlis ir šaldytuvė

Lietu viai Advokatai

turi 
stalo 
paja- 8 ryto iki 1 po 

pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel. Hlvd. 3138 
M. Woitkievicz- 

BANIS

DR. HERIMAN-®*

Telefonai:

Sandėlio sienas popieromis 
klijuoti nepatartini; kad butų 
galima mazgoti Z geriau nu
dažyti aliejiniais dažais. Kai 
kuriems produktams reikia įtai
syti sienoje kabelius. Dėžės 

• sausoms prekėms, miltams, 
gerai

Sandėlis ir šaldytuvė kiek
vienam bute reikalingi. Jie rei
kalingi tiek maistai laikyti, 
tiek likusiems valgiams sudėti.

Dideliuose miestuose prie bu
tų reta kur yra sandėlis ir 
šaldytuvė; dažniausiai yra ar
ba dėžė už Jango virtuvėje, ar
ba spinta priemenėje. Galima 
turėti ir kambarinę Šfcldytuvę.

Svarbiausia, sandėlis ir šal- 
dytuvė reikia saugoti nuo ka
čių. Reikia mazgoti, žiūrėti, kad

į juose nesimėtytų .maisto Iru- kabykle sąskaitoms ir reikala- 
j pinių (jie vilioja peles, žiur- vimams kabinti.

kabelius.
prekėms, 

kruopoms ii**kt. turi būti
uždaromos.

Kiekviename sandėlyje 
Iruti svarstykles, o ant 
knyga, j kurią užrašoma 
mus ir išlaidus maistui: be to,

3101 
Tel. 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dykų pa
tarimas, dar i. 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 
ir po

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

siųsti man pavyzdi No...... ........
Mitros-------------------- per krutinę

Akinių Pritaikymo Mano
25 METI) PRITYRIMO

AKUŠERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote- 

irims prie gim- 
gdymo, patarimai 

dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

K. GUGIS
ADVOKATAS

Mitalo Ofisas 
1274M. Dearborn St., Rooin 1111-13 

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

Gyvenimo V lėta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
H S. La Šalie SI., Room 2001

Tel. Randolph 1031—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

. Pėtnyčios.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti st’klai 

ant vietos.

Dr. Jan 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 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State SL, 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. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2501

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

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

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

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas (.'anai 2552

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų JTel.: Hyde Park 3395

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomaseuskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 So. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Saite St. 
Telephone Fullman 8868

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzami navoj im& 
abstraktų ir nuosavybes teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Saite St., Room 530 
Tel. Central 6390

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

., —j-------------- -—

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.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.
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DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2
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

Telephone Yards 0994

DU. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000
iki

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

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 Ave.,z
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Dr. Lawrence P. Slakis E
DENTISTAS

4454 So. Western Avė, P
VALANDOS: C

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare rxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxx

H

M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland 
7820.
Tel. Prospect 1930. 
dos 2-4, 6-8. Nedčlioj 10 iki 12 d.

Tel. Boulevard
Res., 6641 S. Albany Avė.

Ofiso valan-

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
'CHICAGO

Ros. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. ('anai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

■—1 ■■■ .........
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų, ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

ir > j J nuo 9 ilct II vai. ryte; 
ValandOS į nuo jj^j g va|. vakare

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų

1724 So. I.oomiM, 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 CĮanal 1713-0941 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. F. A. DULAK 
Specialistas Gydyme 

Akiu, Ausų, N oi i m Ir Garkite 
Ofisas: 1063 Milwaukee Arenas

kamp. Noble St, Tel. Armitage 060< 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 rak.

Nedalioj 10 iki 12 dieną.
Rezidencija: 2950 Ix>gan Blvd.

Tel. Belmont t217.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
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.
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orderiu kartu su užsakymu. Į politinis režimas suminkštėjo,
Į prasideda koperacijos įstaigų 
I organizavimas smarkesniu tem- 
I pu, ir prieš pat Didįjį Karą jau 
| priskaitome lietuvių apgyven- 
I toje teritorijoje 200 vartotojų 
[bendrovių, 112 kredito ir 80 
žemės ūkio draugijų. Nežiūrint 
tokio koperatyvų skaičiaus, at
skiros įstaigos buvo gan. silp
nos ir todėl jos nelošė žymios 
tolūs ben Irame ekonominiame 
gyvenime, nes joms nebuvo lei
džiama burtis į sąjungas, ku- 

I rios galėtų atlikti neįmanomas 
atskirai liendrovei 
rlodel nieko nėra 
Jei dar prieš karų
Amerikon lietuviai negali pilnai 
įvertinti koperatyvų judėjimą 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Didysis Karas ir vokiečių 
okupacija sudavė didelį smūgį 
jaunutei ir dar silpnai kopera- 
cijai, ir po karo liko tik apie 
60 koperatyvų, kurių veikimas 
buvo tuo laiku labai apribotas, 

Pasirodo, kad korporacijos Lietuvoje vaidina labai I nes savo veikime jie turėjo, lai- 
žymią rolė — ne taip, kaip Amerikoje. Jos tenai yra ne- kytis duotų okupacinės valdžios 
apseinamas kraštui dalykas, nes atlieka tokias funkcijas, Įlnstrukc1^- 
kurios butų visai nepakeliamos privatiniam bizniui.

Net Lietuvos vyriausybė yi‘a oficialiai-pripažinusi, 
kad surinkti esamą krašte išsimėčiusį kapitalą ir apsau
goti vartotojus nuo spekuliantų išnaudojimo gali tiktai 
koperacijos.

Amerikiečiams, papratusiems nuolatos girdėti “pri 
vatinės iniciatyvos” garbinimą, tatai gal išrodyti nuosta
bu. O betgi tai yra tikra tiesa, kurią patvirtina da ir tas 
faktas, kad visos koperacijų šakos — vartojimo, gamini
mo ir kredito — be paliovos ir sparčiai augo Nepriklau
somoje Lietuvoje ir tebeauga iki šiol, nežiūrint tų be ga
lo sunkių sąlygų, kurios susidarė Lietuvoje po karo.

STRAIPSNIS APIE KOPERACIJAS LIETUVOJE

DEBSUI VALDŽIA NEDAVĖ PASPORTO

GAL NEBUS ĮLEISTAS Į AMERIKĄ, KAI 
GRĮŠ ATGAL

NĖ VIENOJE DEMOKRATINĖJE ŠALYJE TOKIO 
ŽIAURUMO NĖRA

Šiame “Naujienų” numeryje telpa įdomus straipsnis 
apie koperacijas Lietuvoje, parašytas Lietuvos Koperaci
jos Banko direktoriaus, p. A. Vaitkevičiaus, kuris dabar 
vieši Cbicagoje. Kaip pats autorius sako, tai yra tiktai 
įvada j eilę straipsnių, kuriuose jisai ketina toliaus pla
čiai nušviesti koperatinj judėjimą Lietuvoje.

Bet jau ir iš bendros apžvalgos, kurią patiekia savo 
straipsnyje p. Vaitkevičius, musų skaitytojai patirs daug 
naujo apie šitą svarbų reiškinį ekonominiame Lietuvos 
gyvenime.

Koperacijos judėjimus Lietu- netikėjo, kad privačia inicia- 
voje prasidėjo XIX amž. pabai- tyva hutų galima prašalinti po- 
goje. Pirmas koperatyvas bu- karinę spekuliaciją ir sutraukti 
vo įsteigtas Vilniuje 1869 m.'ir tinkamai išnaudoti esančius 

i Lietuvoje kapitalus. Tokia 
svarbi rolė buvo pavesta kope- 
racijai.

Tokiems svarbiems uždavi
niams vykdyti reikėjo iš pat 
pradžios kapitalo, bet Vyriausy
bė negalėjo jo duoti, nes jos fi
nansiniai resursai buvo labai 
apriboti. Kreipimasis musų ko
peracijos įstaigų į užsienių ko- 
peratyvines organizacijas taipo
gi nedavė jokių rezultatų. To
dėl jaunutei, dar nesusitvarkiu
siai koperacijai nuo pirmų jos 
gyvavimo dienų teko pasiremti 
tais Lietuvos visuomenės sluo
ksniais, kurie buvo daugiausia 
spekuliacijos išnaudojami.

Nežiūrint visų sunkumų, že
miau paduota lentelė vaizdžiai 
parodo koperatyvų skaičiaus 
didėjimą pirmais 5 metais.

1919 
Vartot. 
b-vės 253 
Gamin. 
b-vės 8 
Statybos 
b-vės — 
žem. ūkio 
Liaud. 
dr-jos — — 
Bankai j 
žydų Liaud. 
Bankai 11

operacijas.
nuostabaus, 

išvažiavę

1920 1921 1922 1923

315 345 387 •410

24 33 40 40

Žemės Ūkio Akademija Lietuvoje
(Tęsinys)

Laike vakarienės pasakyta 
keletas prakalbų. “Profesoriai” 
į padanges kėlė žemes ūkio mi- 

I nisterį kunigą Krupavičių; stu 
dentų tautininkų ir ateitininkų 
atstovai pylė komplimentus ku
nigui Krupavičiui, “profeso
riams”. Studentų “Kultūros” 
būrelio pirmininkas palinkėjo 
ilgiausių metų prof. Matulio
niui ir docentui p. Tankunui, gi
nusiems agronomijos skyrių, iš- 
kurio išsivystė akademija. At
sakydamas į linkėjimus, doc. 
Tankunas pažymėjo, kad dau
giausiai pasidarbavo Augštosios 
žemės ūkio mokyklos kūrime 
Lietuvos Universiteto Gamtos 
Fakulteto dekanas prof. Z. že
maitis,- kurs vienas, visų apleis
tas dėjo agronomijos skyriaus 
pagrindus tuo laiku, kuomet ag
ronomai nematė to skyriaus 
reikalingumo. Vėliaus skyrius 
tapo uždarytas, bet augštosios 
agronomijos mokyklos idėja li
ko; ir palinkėjo p. Žemaičiui il
giausių metų. Susirinkusių 
studentų dauguma karštai tam 
pritarė. Tas užgavo krikščio
niškųjų “profesorių” savimeilę, 
ir ėmė jie vienas kito nuopelnus 
kelti ir girti, bei ilgiausių metų 
linkėti. Kliuvo tada ir prof. Z. 
žemaičiui.

koperacijos 
prasideda 

Nepriklau- 
įsisteigimo. 

ir

3
13

3
32

92

Jungtinių Valstijų valdžia atsisakė duoti pasportą 
senam socialistų vadui, Eugene V. Debs’ui, kuris kovo 
24 d. iškeliavo iš New Yorko uosto į Bermudų su savo , 
žmona.

Drg. Debs yra 70 metų amžiaus. Kalėjimas, į kurį 
valdžia buvo įmetusi jį karo metu, taip jį susilpnino, kad 
keletą kartų jam teko išbūti ištisus mėnesius sanatorijo
je, idant pataisius savo sveikatą. Dabar gi sunkiai susir
go jo žmona, ir daktarai pasakė, kad vienintelė viltis ją 
išgelbėti nuo mirties tai išvežti ją į šiltus kraštus. Bet 
kuomet Debsas pasirengė keliaut su ligone į Bermudų ir 
kreipėsi į valstybės departamentą dėl pasporto, tai gavo 
atsakymą, kad pasporto jisai negausiąs. Nes jisai esąs 
nepilietis!

Eugene V. Debs, buvęs keturis kartus socialistų par
tijos kandidatu į Jungtinių Valstijų prezidentus, neturi 
pilietybės teisių Amerikoje. Kuomet jisai grįš atgal į 
Ameriką su savo žmona (gal pasveikusią, gal ne), tai 
imigracijos viršininkai galės jo neįsileisti!

Ir kodėl jisai neteko savo pilietinių teisių? Tiktai to
dėl, kad jisai karo metu drįso pasmerkti tą baisiąją pa
saulio skerdynę ir pakelti savo balsą prieš Amerikos da
lyvavimą joje. Už šitą “nusidėjimą” jisai buvo nuteistas 
dešimčiai metų į kalėjimą, ir nors prezidentas Hardingas 
paskui sumažino jo bausmę, bet pilietinės teisės jam iki 
šiol nėra sugrąžintos.

Senas Amerikos darbininkų vadas, per pusę šimto 
metų stovėjęs pirmose eilėse kovotojų už šio krašto žmo
nių reikalus, gerbiamas ne tiktai darbininkų minių, bet 
ir šiaip visų teisingų žmonių, — Eugene V. Debs yra pa
statytas beteisio “foreinerio” padėtin!

Koperacijos Nepriklausomoje 
Lietuvoje

Naujas periodas 
judėjime Lietuvoje 
nuo Lietuvos kaipo

. I somos Valstybes
Jau 1919 m. prie Prekybos 
Pramonės Ministerijos buvo or- 

Iganizuotas atskiras Koperacijos 
[Departamentas, kuriam buvo 
pavesta rūpintis ^operacijos 
reikalais. Minėtais metais sau
sio mėn. 30 d. buvo išleista spe
cialus “Koperacijos Bendrovių 
ir jų Sąjungų Įstatymai”, kurie 
palengvino ir suprastino jų įs
teigimą ir tolimesnį veikimą.

Kodėl gi taip buvo susiinte-! 
, suota koperacija, kad net at- 
' s kiras Departamentas buvo įs
teigtas? Ar ne geriau butą bu
vę palikti Lietuvos ekonominį 
susitvarkymą privačių asmenų 
iniciatyvai? Į tuos klausimus! 
1919 m. vasario 7 d. atsako1 
Prekybos ir Pramonės Ministe- Į 
lis p. Šimkus 
prie aukščiau 
tatymų. štai

“Prekybos 
n isterija, imdamosi 
Lietuvos sugriautą 
prekybą ir iš dalies žemės ūkį, 
stengsis, kiek galima, palaikyti 
ir padėti plėstis koperatyvi- 
nėms ūkio įstaigoms.

“Tq reikalauja ir dabartines 
Lietuvos ūkio sąlygos ir apskri
tai Lietuvos ūkis. Karas su
trukdė pasaulinį prekių mainą, 
privertė privatinę pramonę tar
nauti bemaž tiktai savo reika
lams, dėl to Lietuvoje, kaip 
ir kitose šalyse jaučiama dide
le prekių stoka.

f“ O tuo naudodamiesi įvairus 
spekuliantai nežmoniškai pake
lia prekių kainas. Kovą su tos 
rųšies spekuliacija tegalima su
tvarkyti per koperacijos įstai
gas. Be to koperacija verčia 
atkreipti ypatingą Ministerijos 
domę dėl kitų susidėjusių ap
linkybių.

‘^Musų kraštas — ūkinin
kų kraštas, ir didelių kapitalų 
sukoncentruotų vienoj vietoję 
nėra. Vienok, pačioje musų 
šalyje gana daug yra pinigų, 
kuriuos sutraukti ir išnaudoti 
gali vien tiktai koperacija. Rei
kalas kuogreičia tįsiai prieiti 
prie gaminimo 'spiria Ministeri
ją kreipti ypatingos domės į 
koperacijos įstaigas.”

savo įžangoje 
mano minėtų įs- 
ką jis rašo: 
ir Pramonės «Mi- i 

atstatyti 
pramonę, i

Niekur pasaulyje, išskiriant tik aršiausio despotiz
mo šalis — Rusiją, Italiją, Vengriją, Ispaniją, — šitaip 
su savo'piliečiais nesielgiama. Pav. Anglijoje, kur soci
alistas Ramsey MacĮ)onald karo metu taip pat atvirai 
smerkė karą, kaip ir Debsas, pirmasis ne tiktai nepra
žudė savo pilietinių teisių, bet, praėjus kariniam kvaitu
liui, užėmė net ministerio pirmininko vietą.

j Kitose, bent šiek-tiek demokratiškose Europos šaly
se, vaidinamieji “nusidėjimai”, kuriuos buvo atlikę karo
priešai, taip pat jau yra senai užmiršti.. Tik Amerikoje, Koperacijų augimas Lietuvoje, 
kuriai buvo mažiausia reikalo eiti j tą pasaulio skerdy- Kaip matome oficialės aferos

Išviso 272 418 477 556 872
Iš to galima matyti, kaip, 

sparčiai auga bendrai koperaci
ja Lietuvoje ir kiekviena jos 
šaka atskirai.

Vienu straipsniu negalima 
plačiai nušviesti koperacijos ju
dėjimą, todėl vėliau aš turėsiu 
progos grįžti prie šio klausimo 
ir kiekvieną koperacijos šaką 
apibudinti atskirai.

A. Vaitkevičius.

[Pacific and Atlantic Photo]
Dr. B. S. Hopkins, chemijos 

profesorius Illinois universitete, 
kuris šiomis dienomis surado 
naują cheminę elementą

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Garsinkitės Naujienose

pasiūlytą pre- 
vienam tauti- 
tie paragrafai 

Kada perbal-

Įsikūrus žemės ūkio akademi
jai, pradėjo tvertis studentų or- 
| ganizacijos. Pirmiausiai buvo 
I imtasi organizuoti bendrą eko
nominę organizaciją. Iniciaty
vą paėmė į savo rankas atvykę 
iš agronomijos skyriaus į aka
demiją 5 ateitininkai ir du tau
tininku. Parengę “atatinkamą” 
įstatų projektą, jie pasiūlo stu
dentų visuotinam susirinkimui 
jį priimti. Bet įstatuose buvo 
keletas juodašimtiškos krypties 
minčių, su kuriomis visuotinas 
studentų susirinkimas nenorėjo 
sutikti. Kuomet visuotinas stu
dentų susirinkimas tuos juoda
šimtiškus įstatų paragrafus iš
braukė, ateininkai su tautinin
kais paprašė pertraukos, kuri ir 
buvo paskelbta; po pertraukai 
prezidiumas, susidedąs vien iš 
ateitininkų su tautininkais (mat 
dauguma studentų nieko blogo 
nemanydama, pasinius iniciato
riams nors ir vienpusį prezidiu
mą, tikėdami, kati inicatoriams 
rupi darbas, o ne sroviniai rei
kalai, vienbalsiai 
zidiumą priėmė), 
ninku pasiūlius, 
buvo perbalsuoti.
suojant, ateitininkų su tautinin
kais noras neišsipildė, studentai 
— tautininkai pareiškė, kad su
sirinkimą jie apleidžia... Ka
dangi absoliutinė studentų dau
guma liko salėje, susirinkimas 
buvo toliau tęsiamas ir priimta 
dar keletas įstatų naujų para
grafų. Del vėlaus laiko susirin
kimas tapo atidėtas kitai dienai. 
Kitą dieną susirinkus, tautinin
kai vėl pasiūlo perbalsuoti pra
eitą kartą išbrauktus paragra
fus. Kada, perbalsuojapt, jie 
vėl tapo atmesti, tautininkai su 
ateitininkais vėl apleido susirin
kimą. Susirinkimas, priėmęs 
visus įstatus popunkčių, o pas
kui — enblock, įteikė juos pro
fesorių tarybai patvirtinti. Atei
tininkai ir tautininkai įteikė 
profesorių tarybai protestą.

Po 2—3 savaičių gautas pro
fesorių tarybos atsakymas, kad 
tų įstatų patvirtinti negalima. 
Taip studentų dauguma buvo 
priversta tartis su mažuma, vie
ton savišalpos ir švietimos or
ganizacijos, prisėjo, susitarus 
su ateitininkais ir tautininkais, 
pasitenkinti vien ekonomine 
draugija. Dabar ta draugija už
laiko studentų valgyklą ir bufe
tą. '

Antra bepartyve studentų or
ganizacija — studentų 
turus” būrelis.

“Kul- 
Ajie jos jsiku- 
Berželis rašo 

“Mokselivių varpų” 1925 metų 
No. 1:

“Atvykę iš Universiteto Aka- 
demijon, pažangieji studentai, 
suprasdami tų žalą, kurią aneša 
kiekvienai mokyklai (bus ji vi
durinė, ar augštesnioji, ar net 
augštoji) ir moksleivijai, tarp- 
moksleivinė srovinė kova, ir 
skaitydami liaudies švietimą vy
riausiuoju kiekvieno inteligento 
neatsižiurint į jo politinį credo, 
uždaviniu, organizavo žemės 
Ūkio Akademijos studentų 
“Kultūros” būrelį, kurs pastatė 
sau tikslą šviestis ir šviesti. Bū
relio organizatoriai tikėjosi su
spiesti apie jį visą Akademijos 
Akademijos studentiją, suvieny
ti ją kultūros darbe, atitraukti 
ją nuo srovinės tarpusavio ko
vos.

Deja, šiuos, kaipo ir dauguma 
gerų norų, pasiekė skaudus smū
gis. Dar tuo laiku, kada “Kul
tūros” būrelio iniciatoriai svars
tė [X) įstatus ir busimąją dar
buotę, tuo pačiu laiku studentai 
— atžagareiviai, dėjo pamatus 
grynai politinėms organizaci
joms: “ateitininkų” draugovei 
ir “tautininkų” korporacijai; 
kultūrininkų gi siekime atžaga
reiviai įžiūrėjo norą “subedie- 
vinti”, “susocialistinti” “visą” 
studentiją ir tam “siekimui” pa
skelbė kovą: praverstos kultūri
ninkų kandidatūros į ž. U. 
Akademipos studentų ekonomi
nes draugijos valdybą, valgyk
los komisiją...

Toje atžagareivių - studentų 
prieš “Kultūros” būrelį kovoje 
jiems ir “načalstva” padėjo: 
Žemės ūkio ministerija nepasky
rė nė vienam jaunesniųjų seme
strų studentui - kulturininkui 
stipendijos; tuo laiku, kai vi
siems prašiusiems ateitinin
kams, net turintiems Akademi
joje apmokamą tarnybą, stipen
dijos paskirtos; nenuskriaudė 
kunigas Krupavičius ir “tauti
ninku”...

Jeigu prie .viso to pridėsim 
kaip-kurių “profesorių prieš bū
relį ir veiklesnius jo narius iš
sišokimus, tai gausim sunkaus 
būrelio gyvenimo vaizdą”... (Pa
braukta visur mano).

“Moksleivių Varpų” išsireiš
kimo patvirtinimui privesiu ke
letą faktų, kuriuos N. Berželis, 

matyti, bijodamas represijų, 
vengė paminėti.

1925 metų sausio mėn. 25 d. 
žemės ūkio akademijos studen
tų “Kultūros” būrelis rengė vie
šą vakarą, į kurį nutarė kviesti 
visus žemės ūkio akademijos 
profesorius, kurie, įteikiant 
jiems pakvietimus, aukavo va- 
kafo išlaidų padengimui. Nune
šus pakvietimą į vakarą žemės 
ūkio akademijos “profesoriui” 
kunigui F. Kemešiui, pastarasis 
ėmė kolioti “Kultūros” būrelį, 
kurs, anot kunigo Kemešio žo
džių, kaipo prieštikybine organi
zacija, neturėjo teisės kviesti 
kunigo į savo vakarą. Į tą ku
nigui Kemešiui buvo atsakyta, 
kad kviečią jį į vakarą ne prieš- 
tikybinė, bet studentų švietimo
si organizacija, kurios įstatus 
pats ponas F. Kemėšis tvirtino; 
kad “Kultūros” būrelis kviečia 
poną Keinėšį, ne kaipo kunigą, 
o kaipo savo profesorių. Toks 
studentų atsakymas nuramino 
kunigą Kemešį, — mat pamatė 
jis, kad pasikarščiavęs, kad pa
kliuvus tam jo studentais pa
reiškimui į spaudą, daug nemar 
lonumų jam butų. Tuomet pri
ėmęs pakvietimą ir duodamas 
30 litų kunigas h’. Kemėšis ta
rė:

— Šekit, tik ne sunaudokit 
švietimo reikalams...

— Tai gal pragerti juos, atsa
kė studentai, bet kun. F. Kemė
šis toliau tylėjo...

1925 metų pavasarinio pus
mečio pradžioje žemės ūkio aka
demijos studentų seniūnų tary
boje buvo svarstomas klausinius 
apie paliuosavimą studentų nuo 
mokesnio už mokslą (mat, ei-

Pirmadienis, Bal. 5 d., 1926 
i.ant akademijos statutu, kas 
penktas studentas paliuosuoja- 
mas nuo mokesnio už mokslą). 
Minėtame svarstyme profesorių 
tarybą atstovavo “profesorius“ 
Rukuiža. Svarstant “Kultūros” 
būrelio pirmininko prašymą 
apie paliuosavimą nuo mokesčio, 
p. Rukuiža pasakė:

— Jis labai tankiai važinėja 
pelžkeliu. Jeigu važinėjimui pa
kanka pinigų, tai ir už mokslą 
gali užsimokėti...

Ne vieno kultūrininko prašy
mo p. Rukuiža nepalaikė, o pa
laikė tik tautininkus ir ateiti
ninkus. |domu čia štai kas: 
“Kultūros” būrelio pirmininkas 
2 kartu važiavo j Šiaulius į “Kul
tūros” bendrovę būrelio reika
lais, ir p. Rukuiža važiuojant pa
matė, bet nemato kasdien pro jo 
kambarį vaikščiojant studentų 
— tautininkų pirmininko. Da
lykas toks: prie žemės ūkio aka
demijos yra bendrabutis, kui 
gyvena akademipos studentai, 
Dalis turtingesnių studentų, ne
darna ramiau gyventi, nusisam
dę kambarius privačiuose na
muose, mokėdami net iki 35 li
tų į mėnesį. Prie šių išrinktųjų 
priklauso ir studentų tautininkų 
pirmininkas. Nors į mėnesį už 
privatinį kambarį jis gali mokė
ti 35 litus, vienok prašymą apie 
paliuosavimą nuo mokesnio už 
mokslą akademijoje padavė. 
Nors kasdien jis į savo kambarį 
eina pro p. Rukuižoš butą, ne 
vieno karto jo einant p.^Ruku- 
ža nepamatė ir jo prašymą pa
laikė.

Svarstant prašymą apie pa
liuosavimą nuo mokesnio už 
mokslą studentų “Kultūros” bū
relio sekretoriaus, koks — tai 
vienas seniūnas — ateitininkas 
Kupročius pasiūlo minėtą prašy
mą atmesti, kadangi prašytojas 
kasdien valgo po porą kiaušinių. 
“Profesorius” Rukuiža ateiti
ninko Kuprionio pasiūlymui pri
tarė.

Svarstant prašymą apie pa
liuosavimą nuo mokesnio už 
mokslą akademijoje “Kultūros” 
barelio knygininko, tas pats 
Kuprionis pasiūlo prašymą at
mesti, kadangi prašytojas verčia 
“Kultūros” bendrovei iš rusų į 
lietuvių kalbą knygą. Lai pas
kolina pinigų, užmoka už moks
lą, gavęs gi už minėtą vertimą 
atlyginimą, skolą gražins. Nors 
p. Rukuiža, kaip dauguma “pro
fesorių”, žinojo, kad prašytojas 
vien iš vertimo gyveno, kad tuo 
laiku kai kiti studentai gauna iš 
tėvų užlaižymą, jis iš niekur nie
ko negauna, vienok šiam pasiū
lymui pritarė...

Kaip Lietuvos universitete, 
taip ir žemės ūkio akademijoje 
įvairių valdininkų vietos (pav. 
laborantai, praktikantai, rašti
ninkai, knygininkai ir t. t.) ski
riamas studenetams. Ne vienas 
“Kultūros” būrelio narys aka
demijoje tarnystės negavo. Bu
vo keletas atsitikimų, kuomet 
VII semestro studentų kultūri
ninkų prašymus atmeta, o pri
ima I, III semestro studentus 
tautininkus ar ateiaininkus.

(Bus daugiau)

' Linksmų Velykų!

Dar linksminus yra namuose 
turėti gerą Pianą. Budrike krau
tuvėje parduoda Pianus teisingai; 
taipgi ir ant lengvų išmokėjimų. 
Kainos nuo

$195 iki $1200
JOS. F. SUDRIK,

Krautuvė Lietuviškų Rolių, Ke 
kordų, Phonographų ir visokių 

Radio aparatų

3343 So. Halsted St.
Chicago, III.
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Lietuvos gyvenimą 
bežvalgant ■

K rikščion y s demok ra t ai nu
stodami vilties laimėti busimus 
rinkimus į Seimų griebiasi pas
kutinių priemonių. Iš patikimų 
šaltinių turime žinių, kad bu
simiems rinkimams jie pasiryžo 
pasinaudoti Romos popiežiaus 
autoritetu. Romon išvyko ku
rį laiką Lietuvoj viešėjęs arki
vyskupas Matulevičius, o su juo 
kartu išvyko ir dar keletas ku
nigų jėzuitų. Popiežiui busią 
pasiūlyta atidaryti trys naujos 
vyskupijos. Norima šių vysku
pijų atidarymo iškilmes ap
vaikščioti prieš pačius Seimo 
rinkimus ir išgauti iš Bomos 
popiežiaus šventą raštą, kuriuo- 
mi netik laiminti visus Lietu
vos katalikus, bet tuo raštu ir 
suteikti visiems Lietuvos kata
likams visuotiną atleidimą. Vys
kupijų atidarymo iškilmės bus 
daromos tris dienus. Visas tas 
dienas bažnyčioj busit; nuola
tines pamaldos, pamokslai sa
komi ir žmonės priimami išpa- i 
žintin. Taigi visi tie katalikai^ 
kurie per tas tris dienas lankys 
bažnyčią, klausys pamokslų ir 
eisią išpažintai, tai ir gausią 
visuotina nuodėmių atleidimą. ,. <4 x „, x i» vadina “nepazymetus Tuo budu per bažnyčią Komos 
popiežiaus autoritetu pasinau
dodami Lietuvos kunigai politi
kai pasiryžę daryti didžiausiosįtuštumo nei nenori, kad jo var- 

, kad jie Idą pilnai naudotų kaip yra pri-

jei jų svajonės virs kunti ir j “Jis buvo kalbininkas ir tai- tinių kojų, be perstojo urgsti, 
Lietuvoj bus įgyvendinta dik- sė netinkamą kalbėjimą. Musų 
t 
tinąja vietoj absoliučia valdžia,1 
kokia, kad buvo rusuose vadi
nama “črezvičaika.”

Yra su visu maža vilties, kad 
ir tokiomis priemonėmis vyktų 
krikščionims demokratams Lie
tuvoj įgyvendinti diktatūrą, nes 
liaudy “krikščionis” liko panie
kos žodžiu. Visa kas tik šalyj 
yra kilnesnio nuo krikščionių 
demokratų nusigręžę.

— Tol manai J.

tatura trijų komitetas virs fak-šeimynoj buvo pirmas užsiimti 
studijavimu kalbos mechanizmo 
su tikslu taisyti blogų kalbos 
išdavų, ir aiškinti mokiniams 
teisingą poziciją balso organų, 
kurie išduoda netinkamus gar
sus.

“Mano tėvas, Alexander Mel- 
ville Bell, iš Edinburgo, Škoti
joj, taipgi sekė dieduko užsiė
mimą, irgi buvo taisytojas ne- 
tvaukių iškalbų.

“Man visuomet buvo žingei- 
du mano tėvo išegzaminavimas 
bumų jo iškalbos lavinime mo
kinių. Jų burnos žymiai buvo 
skirtingos išvaizdos ir didumo. 
Aš pradėjau mąstyti ar nėra 
kas tokio šunies snukyje kas 
neleidžia jam kalbėti, ir pradė
jau daryti bandymus su musų 
šuneliu.

“Duodamas šuniui maisto, iš
mokinau jį atsisėsti ant pasku-

Telefono pus-šimtme 
tinęs sukaktuvės

Bell, A. Graham Dr., 1331 
f

Conn Avė. Franklin — 58.
Taip jo vardas pažymėtas te

lefonų knygoje Washingtone, ir 
tas aiškiai perstata telefono iš
radėjo pobūdį.

Yra dvi rųšys žmonių vaito
jančių telefonus, viena rųšis 
nori specialių, ypatingų nume
rių! viename Washingtane ran
dasi suvirs tūkstantis antros 

frųšies, kurie nori būti nežymus 
.' ir stengiasi vengti varginimų iš 

j11 įvairių atsišaukėjų, neduodami 
savo vardų knygoj dėti. Toikins 

telefo-

iki aš apžiurinėjau jo snukį, ir 
sustabdyti urzgimus, kada sa
vo rankas nuo jo atėmiau. Pa
ėmiau jo žiotis į rankas ir ati
dariau ir uždariau po kelis sy
kius paeiliui. Pasekmė buvo iš
davimas silabų “ma-ma-ma-ma- 
ma”, kaip kalbama mašina.

“Negalėjau pasiekti viens lie
žuvio dalis, nes snukutis buvo 
pėrmažas. Bet nustumiant lie
žuvį tarpe kaulų ir žemutinė# 
žioties, netoli gerklės, buvo ga
lima visai uždaryti perėjimą 
oro užpakalyje liežuvio, ir ke
lius sykius taip pastūmėjus 
šunelis pradėjo ištarti “ga-ga- 
ga-ga”.

“Paprastas lojimas buvo pa
našus į “ah”, ir neužilgo išmo
kinau jį ištarti “ah“, “oo“, 
“ma“ ir “ga”.

“Einant prie dirbimo žodžių 
šunelis galutinai išmoko pasa
kyti “ow-ah-oo-ga-ma-ma“. fcu-

nelis tuoj pagarsėjo tarp mano 
tėvo draugų, ir žmonės iš visur 
atėjo pamatyti 
per laikraščius 
pasaka, kad aš 
kalbėti.”

to stebuklo. Ir 
tuoj pagarsėjo 
išmokinau šunį 

[FLJS]

EMILIJA BURBIENĖ

DR. VAITUSH, O. DFRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Re< 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

LIETuTdF AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę, 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama 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

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

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

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

Mirė Kovo 31 dienų, 8 valan
dą ryto, 1926 m., sulaukus 32 
metų amžiaus; gimus Šiaulių 
mieste, Kauno rfid. Amerikoj 
išgyveno 18 metų, palikdama 
dideliame nuliudime savo my
limuosius ir mylinčius: vyną Jo
ną, dukterį — Emiliją 11 metų, 
sūnų Joną — G metų ir kitus gi
mines. Dabar randasi prireng
ta j paskutinę kelionę, namuose 
L J, Zolp koplyčioj, 1646 West 
46th St.

Lšįdotuvės įvyks panedėly, 
balandžio 5 dieną, 2 vai. po pie
tų iš I. J. Zolp koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Emilijos gimines, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jei pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J, £olp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Tel. La f ay e t te 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogerlausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38tb Chicato. <11.

nerodoTelefono išradėjas

d a-

BJLLY’S UNCLE

neatiduotų ne ir jo nepažymi.
Nesenai jis tuo pačiu papras-

Patentų

kvizicijos 
teismai veikė, tiesa 
apskrities komitetas 
darbuojasi slaptai ir 
neištikimuosius, bet

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie’8902

įtakos į tikinčiuosius 
Seimo rinkimų metu, nieku bu- imta (Alexander Graliam Bell) 
du savo balsų 
katalikiškom partijoms, tai yra 
balsuotų, tik už krikščionių de- tumu išsitarė U. S. 
mokratų, ūkininkų sąjungos ir Ofiso viršininkams: 
darbo federacijos sąrašus. 

Krikščionys d.'mokratni Me
iliau buvo pasiryžę policijai pa
dedant sudaryti sau busimą 
palankų Seimą ir skelbti Lie
tuvoj jėzuitų diktatūrą, bet 
pabūgo, kad į užsienį padarysiu 
blogo įspūdžio, tat dabar Ih 
darbų nori atlikti išnaudojant 
popiežiaus autoritetą. Jau da
bar įsakyta klebonams tuoj bu
simoms bažnytinėms misijoms 
ruoštis. Laukiama .kad tuo me
tu busią nemaža sukviesta jė
zuitų ir iš užsienio.

Veik visuose valsčiuose 
bar jau darbuojasi po du 
studentukų-ateitininkų, kurie 
važinėja po kaimus ir aigtuo- 
ja žmones. Svarbiausias jų 
agtacijos leib-malivas, tai kad 
katalikų tikybai, o drauge ir 
bažnyčiai gręsias pavojus. Bau
gina gązdina žmones įvairiais 
budais. Visokių gandų paska
lų jie žmonių tarpe leidžia, kad 
tik pasukus juos savo pusėn. 
Apskričių miestuose yra suda
ryti slapti trijų asmenų komi
tetai, kuriems uždėta prievolė 
sekti visus aktinguosius žmo
nes, valdininkus, mokytojus ir 
apie jų palankumą ar nepalan
kumą krikščionims demokra
tams pranešti į centrą. Taip 
kad faktinai slaptai krikščionių 
diktatūra Lietuvoj veikia. Kiek
vienas toks krikščionių demo
kratų agentas agitatorius vis- 
viena viešas ar slaptas, gauna 
mažiausia į mėnesį 450 litų. 
Tai yra Lietuvoj geras atlygi
nimas, nes eilinis liaudies mo
kytojas gauna vos 240 litų į 
mėnesį. Viduriniųjų amžių in- 

laikais ir panašus 
tai trijų 
kol kas 
tik seka 
numanu,

“Manau, kad jus daugiau ži- 
note apie telefoną šiandien, ne
gu aš.”

Jis paskui pakreipė jy domę į 
suvirs 8,000 patentų, surištų su 
telefonu ir išduotų po to laiko, 
kuomet jo originalis patentas 
duotas kovo 17, 1876 m.

National Geographic Society 
duoda ištraukas iš susirašymų 
su Dr. Bell, kuomet Bell tikri
na, kad jo išradimas telefono 
tikrai prasideda su jo dieduku, 
Dr. Alexandru Bell iš Londono, 
Anglijoj, kuris mirė tais metais, 
kada pasibaigė šios šalies civilis 
karas. Apie savo dieduką Dr. 
Bell sakė:

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
r£AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenorotns turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinia pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 

nusipirk typewriterf.

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

CHICAGO, ILL.

VINCENTAS MARKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

ir paliko dideliame nuliudime 
moterį Nettie Markevičienę, 
taip pat paliko dukrelę Da
rdu ir žentą Kazimierą Ka- 
belą ir sūnų Vincentą 12 me
tų — Amerikoje. Atsiskyrė iš 

1 musų palikdamas mus nubu
dusius ir pilnus širdgėlos ba
landžio 2 d., 1926 m., 11:30 
iš ryto. Išgyveno ant šio svie
to 52 metu, o šioj šalyje 30 
metų. A. a. Vincentas Marke
vičius gimė Lietuvoje, Kauno 
mieste. Dabar randasi pri
rengtas į paskutinę kelionę, 
namuose 2725' W. Fulton St.

Laidotuvės įvyks balandžio 
G d., 8 vai. iš ryto iš namų į 
Sv. Mikolo Arkainiolo bažny
čią, kur atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvic- 
čiame dalyvauti laidotuvčse 
i i- sutelkti inlrusleiu 
kutini patarnavimų ir 
kinimą,

Liekame .nuliūdę 
Moteris, duktė ir sūnūs 

Markavičiai.
Laidotuvėse patarnauja 

bortus A. Masalskis, 
liną Boulevard 4139.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 Wcst 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Pranešimas Jogei 
JOHN J. ZOLP

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

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir faraios

ami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir Šerai

DOH'T VOC THVKK VOU

GOULV ■

gra- 
Telefo-

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

OFISAS:
GG8 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd: 4063

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

DR. W.
YUSZKIEWICZ,

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Miiwaukce 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 įdėtų.Boulevard 4139 '

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, UI.

Graborius ir Pa grabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St„ Chicago

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūsles 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Sociales 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 yru išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymafk Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearhorn 
St., kampas Monro? St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. M'*- 
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedeliais, seredomk 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 vt 
kare.
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\Valter Ųuinlan, nurys Drug- 
gau-Lnke butlegerių šaikos. ta
po nušautas salitme prie* 17 ir 
Loomis gatvių. Spėjama, kad 
jį nušovė priešingos šaikos 
b u Begeria i.

Lietuva, Hollywoodas ir 
Chicaga

musų tautiečių korporacija ra
do reikalinga pirmame savo 
Veikale atvaizduoti tą sunkų ir

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-2EME

Mrs. Eliza Nusbaum, 61 m., 
kuri savo jaunu meilužiu John 
W. Winn, 17 m., ir trimis ki
tais pagelbi įlinkais, nužudė sa
vo vyrą Albort Nusbaum, 63 
m., kad paskui galėtų paveldė
ti savo vyro turtą ir apsivesti 

nuotos ir kad nesveikų karvių su meilužiu, tapo teisėjo Eilei’ 
Į nuteista 

tam
Viena,' nuleistas pakorimui balandžio 

23 d. Jų reikalavimas naujo 
bylos nagrinėjimo tapo atmes
tas, bet tapo duotas laikas pa
duoti apeliaciją.

Trys pageibininkai, kurie pri
sipažino prie kaltės ir liudijo 
prieš kaltinamuosius, tapo nu
teisti nuo 16 iki 25 metų kalė
jimam Tarp šių nuteistąjį; yra 
ir vienft moteris.

Kova už pieną
Kada sveikatos departamen

tas pareikalavo, kad visos kar
vės, kurių pienas yra gabena
mas Chicagon, butų išegzami-

pienas nebūtų gabenamas 
Chicago, tai farmeriai 
griežtai pasipriešino.
kad daugelis karvių serga džio
va, bet jų pienas vistiek par
duodamas. Jas gi išegzamina- 
vus ir pripažinus sergančiomis, 
icikčtų jas nužudyti, kas far- 
r ciiams nemažai nuostolių pa-

zaminavimas nemažai kainuoja, 
o tuos kaštus turi panešti pa
tys farmeriai. Kūne pavieto fer
meriai atsikreipė net į teismą 
ir išreikalavo injunetioną prieš 
sveikatos departamentą, kad 
jis nekliudytų pristatymui pie
no iš to pavieto, nežiūrint kd-1 
kis tas pienas butų, sveikas ar 
nesveikas.

visam amžiuj kalėji- 
nuin. los meilužis VVinn lapo

Lietuvių Rmioose
Town of Lake

Davis Sųuare parkiuko sve
tainėse šią savaitę jvyks šie su- 

departamento ir prasi- sirinkimai:
Pirmadienv vakarinė mo- į *

farmeriais liko susi- kykla, 7 9 v.
Antradieny vakarinė mo

kykla, 7 9 v.; Teatrališko Kliu
bo “Lietuva” repeticija. .

Trečiadieny Vyčių.
Ketvirtadieny pasakos 

vaikų rankdarbiai, 4 v.
Penktadieny 

navimo pamokos; Teatrališkas 
Kliubas “Lietuva”.

Tada miesto taryba priėmė 
toki pat patvarkymą, kaip svei
katos i 
dėjo derybos su farmeriais. Pa-' 
galios su f 
taikinta ir nuo balandžio 1 d.' 
pradėjo veikti patvarkymas, 
kad tik sveikų karvių pienas 
gali būti atgabentas i Chicago.

i 
Dalis fermerių su tuo pa- 

tvarkimu nesutiko ir nedavė 
savo karvių egzaminuoti. Jų 
pieno tad pieninyčios nebepri
ima. Būriai tokių fermerių bu- f 
vo pastoję kelią kitiems fer
meriams ir vietomis pripylė ke
rosimi į pieną, o vietomis ne-j 
leido sveiką pieną pristatyti. 
Bet pasiuntus į neramias apy-, 
linkės policiją, viskas aprimo 
ir farmeriai sveiko pieno pri
statymui daugiau nebekliudo. 
Tik Kane pavieto farmeriaj ne-( 
rimauja ir miesto valdžią trau
kia teisman už injunetiono su-' 
laužymą, nes miestas nepriima 
jų pieno. Tečiaus ir pats teisė-1 
jas pripažįsta, kad miestas vei-( 
kiaušiu nėra sulaužęs įstaty
mus.

Savo laiku musų tėvynė 
tuva buvo gamtos turtais 
tinga, tik mažai garsinga. Tik 
Xll-ine šimtmetyje Lietuvos 
kunigaikščiui (lediminui Vilnių 
padarius savo sostine, prasidė
jo ryškesnis istorijos laikotar
pis. Ramus lietuvių būdas pra
sidėjo būti budrinamas, — 
kova už savo amžinosios 
nies garbinimą, nes musų 
čiai katalikybės nenorėjo. 
Jogailai XV-me šimtmetyje 
talikybę priėmus ir musų 
čiai lietuviai buvo priversti tą 
patį padaryti. Nors lai buvo 
sunkus dvasinis smūgis, bet 
lietuvių prigimtas kantrus bū
das greitai apsiprato rymoniz- 
me ir rainiai gyveno JJetuvos 
gamtos turtingumu Lietuvos 
krašte.

Penkiolikto šimtmečio vidu

Lie- 
tur-

tai 
ug- 
bo- 
Bet

1803 iki 1904 metų.. Ir to lai
kotarpio aukas, tuos didvyrius, 
kurie nešė j Lietuvą knygas, 
nešė šviesos spindulėlius.

Kiekviena kultūringa tauta 
įvertina bent kokį savo tautos 
kultui inį reiškinį. Neprisieiną 
abejoti, jog ir mes, lietuviai, 
neatsitiksimo nuo to. Jeigu 
mes, lietuviai, įdomaujamos ki
tų tautų buvusiais ir esančiais 
įvykiais, lai rimta pareiga kiek
vieno musų yra pamatyti savo 
tautos ir savo tėvynės pergy
ventus vargus, sielvartas ir ago- 

Tai užvoriama veikale 
Lietuvoje“, kuris bus

Bridgeport, — Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus mėnesinio suHiritikiinas 
jvyks antradieny, balandžio 6 d., 1926 
m., 7:311 vai. vak., Lietuvių Auditori
jos salėj, <3133 S. Halsted St. Visi 
nariai esate kviečiami pribūti, nes 
randasi daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi atsiveskite draugų dėl prisira
šymo. Kviečia

— A. Bugailiškis, rafit.

ASMENy JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU Juozo Aukštakalnio iš 

Lietuvos, iš kairų > Rutkiškių, Prienų 
parapijos. Atvažiavo į Ameriką 
Morčiaus 29, 1906 melais. Pats ar 
kas kita i apie jį gal ž'no, lai atsi
šaukia:

A. P. SUAVI N, 
300 Hamilton Avė., Duųuesno, Pa.

VYRŲ
SALĘSMANŲ. Didelė įstaiga rei

kalauja lietuvių ir angliškai kalban
čių vyrų, kurie galėtų tikti tiesiog 
veikti su pilkėjais, tinkanti būti ir 
viršininkais. Tai yra labai retai pa
sitaikanti proga dėl energingų dar
bininkų. Atsišaukite:

1105 W. 35th St.

AUTOMOBILIAI

Sludcbakers 
įvirtus ka- 
Studvbaker 
I’., ir pil-

ŠIUOMI 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobiliu 
kompanija, 
rus.

PRANEŠAM Chiėagos

agentūrą, 
k tiri dirba

Standart Sis ir
27 arklių Jėgos H.

I durių sodan kai

PARDAVIMU 80 akrą geros J.c- 
mės, netoli South llaven, Mieli., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Iloland (urnas, $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 l)lx St. Ifgyamrkct 4665

BABGENAI 3 FLATŲ
Jei manote pirkti arba staty

ti namą, pamatykit šitą 3 aug- 
štų namą, 7721 Hermitage A v. 
Octagon užbaigimo, francuziš- 
ki langai, porčiai miegojimui, 
cementuota ėlė, kaina nupigin
ta, $22,500, cash $5000 Abern 
and Mangan, 1542 W. 79 St., 
Stewart 0368

1788 metais 
užėmė Lietu-

ir kantraus 
visiškai sve- 
nenorėjo

vimo metu, Lietuva tapo .garsi 
ir galinga. Prieš ją lenkėsi apie 
trylika Europos valstybių. Vy
tautui Didžiąjam mirus, * vien 
tik ir kūrenosi karų ugnis Lie
tuvoje iki galop 
rusų kariuomene 
vą.

Lietuviai nors 
budo žmonės, bet 
timo jungo nešti
dėjo visas pastangas tą nelem
tą naštą numesti. Grobikai ru
sai pastebėjo, kad gali priseiti 
išsikraustyti jiems iš Lietuvos, 
jeigu duos lietuviams naudotis 
jų stipriu įrankiu spauda. 
Taigi ir griebėsi iš savo paval
dinių lietuvių atimti musų ga- 
lyigiausį kultūros įarnkį 
spaudą. Ir 1863 m. 23 d. ge
gužės aktu užginta lietuvių 
knygas spausdinti ir jas platin
ti Lietuvoje. Vietoj musų spau
dos, msifikatoriai teikė tik sa
vo gamintas knygas ir tuomi 
manė lietuvių tautą visai išnai-

atlyginimo visos moterys, turi 
tik savo siutus atsinešti.

ir

lietuvių dai-

Nemokama kūdikių klinika 
I tapo iškelta iš Davis Square į 
I Gomeli Sųuare p’arkiuką, prie 
50 ir \Vood gatvių.

Davis Sq. įsigijo siuvamą ma
šiną, kuriąja gali naudotis be

Mažieji parkiukai reikalingi 
yra darbininkų: asphalto, kar- 
penterių, šoferių, kalvių ir k., 
taipjau moterų, Turi būti pilie
čiai. Apie algą ir egzaminaciją 
galima sužinoti parke pas 
rektorių.

di-

merių savo karvių neegzami- 
navo ir tydel nebegali pristati-j 
nčti pieno, jokio trukumo pie-, 
no Chicagoje nepasireiškė. Pa-Į 
stebėtina, kad pieno naudoji? 
mas nuo vai. 1 d. žymiai padi-' 
dėjo ir dabar esą išvartojama 
pieno apie 200,(MM) svarų j die
ną daugiau, negu pirma.

Farmeriai, kurie neegzami
navo karvių, aplaikys didelių 
nuostolių, nes neturi kur savo 
pieną dėti. Niekurios pieniny-1 
čios atėjo tiems taimeriams1 
pagelbon, bet tik tiems, kurie' 
sutinka savo karves egzaminuo
ti, bet dar nespėjo to padary
ti. Jos priima pieną, atskiria 
smetoną, nugriebtą pieną grą
žina fermeriams, o smetoną 
parduoda ir gautus pinigus ati
duoda fermeriams.

Balandžio 17 dieną

musų moterys prie

Lietuvės moterys rengiasi 
dalyvauti Chicagoje rengiamoj 
moterų parodoj.

Musų dienraščiai nemažai jau 
rašė apie tą parodą ir apie tai, 

jos
rengiasi. Nors ir nuošaliai bū
dama, girdėjau, kad jos rengia 
nemaža įdomių dalykų. Apart 
rankų darbų, bus ir visokių 
navatnių navatniausių dalykų. 
Išrodo, kad paroda bus įdomi. 
Rodos, bus nemažai importuo
tų retenybių.

Man dabar jau taip rupi tas 
visas reikalas, kad reikės eiti 
ir pagelbėti joms pardavinėti 
bilietus. Ar kas prisidės prie 
manęs? —B-tė.

Kaip minėta, nors lietuvio 
būdas labai nuolaidus, bet jau 
tos žaizdos nepakentė ir savo 
sieloj pakėlė balsą prieš taip 
didelę skriaudą: gamino kny
gas užsieny — Vokietijoj ir 
gabeno Lietuvon neatsižvel
giant į jokius payojus, nors ne
retai ir gyvybę tekdavo paau
koti. Buvo keletą asmenų, ku
riems Lietuvos gerovė buvo 
brangesnė, negu jų pačių gy
vybė; jie musų tėvynę pasirin
ko sau už idealą, ir j tą idealą 
krovė visas savo gyvenimo 
svajones, visas jėgas, žodžiu, 
visą sielą aukojo tėvynės Lie
tuvos gerovei. Tie asrrfenys- 
didvyriai, kurie savo siela ir, 
nemažai jų, gyvybe 1901 m. 
atpirko tėvynei Lietuvai spau
dą, kurios atgavimas gal dau
giausia prisidėjo ir prie iško
vojimo Lietuvai nepriklauso- 
myl>ės.

Hollywood, Calif., yra cent
ras krutamųjų paveikslų išdir-

dirbami įvairių tautų korpora
cijų. Tame skaičiuje randasi ir 
musų, lietuvių, korporacija, var
du Valuskis Pic turės corp. Tu

Išpylė Cicero munšainą
80,000 galionų munšaino ir 

vyno, kuriuos probibicijos a- 
gcntai keletą dienu atgal suė
mė Cicero priemiesty, daryda
mi ten kratas, tapo federalinio 
teismo įsakymu, išlietas į su
ras. To naikinimo munšaino 
pažiūrėti susirinko keli šimtai 
žmonių ir gal ne vienas gailią 
ašarą išliejo, matydamas kaip 
munšainas liejas į suras ir 
na “perniek”.

ei-

Smulkios žinios
Namų budavojimo kontrak- 

toriai savo susirinkime nutarė 
pasibudavoti nuosavą namų už 
$4,000,(MX), kuriame tilptų įvai
rių kontraktorių ofisai.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERAC1J0S BANKO

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

Pinigus gavo:
6136—A. šilinskaitei
6128--M. Cukurienei 
6134—F.

22767 V.
22712—A.
55467 -A.
55471—K.
55474—P.
.t5477~U).

6143-~<O. Ascilienei 
21523—P. Mažonaičiui 
22416—A. Rraudžiui

Jurkšienei
Zimnickui
I^eviškienei
Milašauskui
Mackunienei

Ižinienei
Martinkevičaibri

21525 -V.
6148 J.

12149—K.

Katelicnei 
Klcinauskui 
Chmieliauskui 
šimkevičienei 
Paulauskaitei6159 O.

24.344—M. Kisieleinei 
6169 B. Katauskienei 
6177—M. Krasauskienei 
6188—S. Eidukaitei

22625—P. Krivickui
22686—D. Pelanienei
6138- A. Babelienei

nijas.
“Naktis 
rodomas 6 d. balandžio, 8 vai/ 
vakaro, Lietuvių Auditorijoj.

Kiek teko girdėti, veikalas 
yra gana rimtas, dargi dvejo
pai svarbus. Vienu, k:id jis pa
gamintas pačią lietuvių, daly
vaujant vien lietuvių artistams, 
l ai yra pirmas atsitikimas' lie
tuvių istorijoj. Antra, pats 
veikalas yra iš lietuvių gyveni
mo, iš Lietuvos kovos už sa
vo laisvę. Kiek teko patirti, 
jis buvo rodomas sausio 10 d. 
Los Angeles, Calif. ir kovo 14 
d. Omaha, Nebr., ir abiejose 
vietose turėjo gero pasisekimo. 
Pažiūrėsim, kaip chieagiečiai jį 
įvertins. Bei pamatyti veria 
kiekvienom.

Pats veikalas yra 6 dalyse, 
dargi priedui bus 2 veiksmių 
komedija, irgi vien lietuviams 
vaidinant. Taipgi yra nuimtos 
kelios lietuvių įstaigos ir pa
vieniai žymesni Cbicagos as
menys. Juos irgi bus proga pa
matyti Lietuvių Auditorijoj / 6 
d. bal. —Vienas iš pritarėjų, p

į VAIRUS SKELBIMAI
/■'................... .. .......... .............■■■■■

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

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

ROKAS STEPONAS .
3210 So. Emerald Avenue

Tel. Yards 7282
BK’DGEPORT PAINTING 

& HDW. ,CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

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

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

3311 So. Halsted Street

Reikalingos slaugės
Lietuviai daktarai medikai, 

Chicagos ir kitų miestų Jungt. 
Valstijose, .reikalauja lietuvai
čių kvalifikuotų slaugių (mir
siu) patarnavimui prie ligo
nių. Bet ne 'visados lietuves 
slauges galima surasti, nežiū
rint jų adresų,

rodei ' Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija prašo kvali
fikuotas slauges, gyvenančias 
Cbicagoje ir kituose miestuo
se bei kolonijose, prisiųsti sa
vo adresus, vardus pavardes 
arba vizitines korteles sekan
čiu adresu:

Dr. C. K. Kliauga, /
1821 S. Halsted St., Chicago.

Pranešimai
Ar nori būti nariu Cb f ingot. 

Lietuvių Draugijos.
Chicagos Lietuvių Draugija Savi

tarpinės PaŠelpos yra viena iš di
džiausiu pašelpos draugijų Chica
goje. i šitą Draugiją1 priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
luitas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyįe Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
leriuoti kaipo pašclpinlal. Drau
gystėms ir pašelpimams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chiėagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti j šitą Draugiją 
galite paduo i prasimą prie bile 

Draugijos nar’ 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas v etas Kuriose galėsitę 
Išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

vieno 
rankamo gal

nario arba dėl pa
te kreiptis j žemiau

Roseland. — Balandžio 6 d., 7:30 
vai. vak. Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė., jvyks Lietuvių Im- 
provement ir Benefit Kliubo susirin
kimas. Kliubo nariai atsilankykite 
paskirtu laiku, bus svarstoma svar
bus reikalai. Kurie persi kėlėte kitur 
gyventi, priduokite tikrus antrašus. 
Reikalui esant, kad butų žinoma kur 
kreipties. — J. Tamašauskas, sek r.

Roseland. Balandžio 5 d., 7:30 v. 
vakare K. Strumilos svetanėjeje, 158 
E. 107 St., kampas Indiana Avė, jvyks 
Lietuvių Darbininkų N^mo Bendrovės 
šėrininkų mėnesinis susirinkimas. 
Visi šėrininkai ir Šėrininkės atsilan
kykite 
stoma 
lai.

paskirtii laiku, nes bus svar- 
seni ir nauji bendrovės reika-

— J, Tamašauskas, sek r,

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. _
* CHICAGO

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. .1. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone - Lavvndale 0114.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes nardunjame visiems olselio 
, kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 West Di vieton St„ 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAI 

v PIANO MOVING EXPERTS’ 
Long distance handling . 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
žemių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

Ef^^specialurnas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 W. Madison Street

REIKIA DARBIHINKŲ
IMOTERŲ

REIKIA moterų dirbtuvės 
darbui, gera mokestis. Pasima
tykit su MR. LERCH, 
CHICAGO WHITE LEAD 

AND OIL CO.
1454 So. Western Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

33 SI.
REIKALINGAS šiaučius, mokantis 

savo durbu. 748 W.

REIKIA 10 darbininkų j geležies 
atkarpų jardą. Atsišaukit 

8647 So. Homan Avė.

riai aprengta 
mioja $1171. 3'aipgi turim daug sc 
nų karų, 
Pašaukit bile kada, o mes pfjbu- 
sim •

Maunam ant mainų.

D

MILDA ACTO SALES
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685 

railis ir A. Kastilis, '

NAUJAS mūrinis bungalow, 
su flatu skiepe, tik $7900, cash 
$1000, kitus po $50 į mėnesį, 
3332 S. Hamilton, netoli Mid- 
west teatro. Hough, 4213 So. 
Halsted Str.

RAKANDAI
PARSIDUODA 2 pagyvenimų na

mas ir lotas arba mainysiu i farnuj. 
fonas Tandzigolskis, 5245 Š. b'air- 
ficld A ve.

-----  .... —L-—----

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

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

5514 I)rexel Avonue
Tel. Hyde Purk 718G

PARSIDU()Dz\ furničiai, pianas 
ir “safe”. 4317 So. Rockwcll St., 
1 augštas.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGUI Al

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiu* 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6788

PARDAVIMUI
$120 už grojiklj pianą, benčių, 

kubinei ir gerus rolclius, gerai už
laikomas, nes nėra vaikų šeimynoj. 
Išmokėjimais nuo atsakančių žmo
nių. Matykit šiandien. 2332 Wcst 
Madison St., 1 fl.

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

GROJIKUS pianas, Edison fo-' 
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport. sta-į 
las, da-bed lova, skaibinyčia, 9'x'12l

Ar Jums Reikia Antrų 
Morgičių?

Mes turime pigiausiomis kaino
mis Chicagoj. Pasimatykit su mu
mis dėl paskolų.

CHIC AGO MORTGAGE CORP. 
735 Roosevelt Rd.

karpetni, $22 liampa už $10.
4843 S. Michigan Avė. 

Kenwood 2514

i TtlB!U parduoti tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianą už $110, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 

I po $10 j mėnesį.
M1KOLA1T1S.

6512 So. Halsted St.
1-nios lubos

NAMAI-ŽEMF

LINKIU SAVO KOSTUMERIĄMS 
LINKSMŲ VELYKŲ

2 flatų po 6 kambarius namas, 2 
Mašinų | garažas, lotas 50x125, kaina 
$12500, randasi 58 ir Artesian Avė.

Į 2 flatų po 5 kambarius naujas na- 
’ mas, kaina $15700, randasi prie 61st 
' St. ir Marshfield Avė.
) 3 flatų 2 po 4, 1-3 kambarių na
mas, lotas 50x125, kaina, $7000, ran
dasi 40 St. ir Maplewood Avė., arba 
mainysiu j 6 kambarių cottage.

I / 'J
j 4 flatų po 4 kambarius muro na
mas, kaina $10500, randasi prie 3.3 
St. prie bažnyčios.

2 flatų po 4 kambarius medinis na
mas, kaina $5700, cash $2000, randa- 

. si prie 45 St. Tai man Avė.
| 8 flatų, 6 ir 2 po 4 kambarius na
mas, kaina $7000, randasi prie 33 St. 
ir Union Avė.

5 flatų po 4 kambarius su štoru, 
kaina $30,600, randasi 32 St. ir 
Halsted St.

2 flatų 6 ir 4 kambarių namas, kai- 
I na $3000, cash $600, arba mainysiu 

j lotą.
2 flatų po 4 kambarius namas, kai

na $4300, cash $1500, Vandasl 29 St. 
ir Union Avė. /

6 kambarių cottage, 4 karų gara
žas, kaina $4500, cash $1000.

4 kambarių cottage, kaina $2900, 
cash $1000.

čia viską aš negaliu sudėti, aš tu
riu milionus namų ir aš noriu dar 

j daugiau namų gurėti. Kas turit par
duot arba mainyt namus, biznius, far- 
mas, lotus, visados kreipkitės pas 
mane, gausite tikrus ir teisingus bar- 
genus.

C. K. VALAITIS CO.
3404 So. Morgan St.

Tel Yards 1571

“7----------- -—
6 KAMBARIŲ rezidencija, paran

ki transportacija, netoli mokyklos, 
kaina $6500, cash $500. i

į KRAUTUVĖ ir 6 kambarių N’la 
tas, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash 
$1000. Hovvard E. Walter & Co.,‘| 
3124 W. 03rd St., Chicago, III, ’

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

, College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seelev 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager 

k .... . ■ ...... .

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 biznj. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barher College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.
rriniTiiniiriiiiirrriin

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu 
nam gyvenančiam 
Kurie kalba gerai 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, 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 
Prcparatory and Commercial

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

rym:xxxxxxTxxx^xxxxxxxxi^

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDĘRAL AUTO ENGINEER1NG 

1507 West Madison St.

mokėti kiekvie- 
šioje šalyje, 

angliškai visur

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOKSLO L1KAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

1’. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.


