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Pripažįsta, kad prohibici- 
ja auklėja graftą

Nusiginklavimo konferen
cija busianti tuščia kome

dija, sako Čičerinas

Rusų monarchistai tikis vals
tiečiai padėsią atsteigti jiems 

carizmą
Shinto dvasiškiai neša princeses Fushimi Fumihide lavoną. Tai laidotuvių procesiją, įvyko 

mieste Nara, Japonijoj.

Passaico policija vėl muša 
streikininkus

Būrys mėlynsermėgių buožėmis 
išvaikė streikininku demon
straciją; 10 areštavo

PASSAIG, N. J., bal. 6.
Policininkų būrys, viso penkias
dešimt mėlynsermėgių, šiandie 
vėl puolė apie tūkstantį ar dau
giau streikuojančių tekstilės 
darbininkų, žygiavusių Walling- 
tono tiltu, švaistydami į visas 
puses savo buožėmis, policinin
kai privertė demonstrantus iš
sisklaidyti. Dešimt streikinin
kų policija areštavo, tarp jų ir 
jauną Nancy Sandovvskaitę, 
energingi} streiko vadovę. San- 
dowskaitė jau daug kartų buvo 
areštuota.

Kaip Kupiškio kunigas 
papirko liudininką

Liudininkas teisme, prisaikin- 
tas, pabūgo meluot ir grąži
no kunigui 50 litų.

KUPIŠKIS, kovo 17 [LŽ]. — 
Vyriausiajame Tribunole nese
nai buvo nagrinėjama policinin
ko byla, kuris Apygardos Teis
mo nutarimu buvo nubaustas 
2 metams kalėjimo už nušovi
mą nekalto žmogaus.

ši istorija atsitiko Kalėdose, 
kuomet Kupiškio policija vidu
naktį padarė eilę kratų pas įta
riamus asmenis. Priėjęs prie 
vieno namo, kur gyveno rusas, 
policininkas smarkiai pradėjo 
belstis durysna. Išgąsdintas ru
sas užlipo ant aukšto. Polici
ninkas suradęs ten rusą, be jo-

Prohibicija auklėja suk 
lybes ir graftą

Čičerinas apie tarptautinį 
nusiginklavimą

Senato tardymai iškelia aikš 
tėn prohibicijos vykdymo 
agentą patvirkimą.

Konferencija busianti tuščia 
komedija, valstybės nelinku- 
sios nusiginkluoti

Rusų monarchisty šuva 
žiavimas Paryžiuje

Davis ima nagan 
savo kaltintojus

Diplomatai įteikė notą 
Pekino valdžiai

MILIONAI VANDENY”
- •••

IRusų rašytojas buvo laimėjęs 
$109,606, bet vėl jų neteko

6. —

MASKVA, bal. 6. — Sovietų 
užsienių reikalų ministeris Či
čerinas išleido pareiškimą, kur 
jis atkartoja, kad Rusija ne
mananti dalyvauti projektuoja
moje nusiginklavimo konferen
cijoje, dėl to, kad Šveicarija at
sisakius visai išpildyti tuos mi- 
nimum reikalavimus, kuriuos 
sovietų valdžia jai pastačius 
ryšy su Vorovskio nužudymu.

[Vorovskis, sovietų neoficia
lia delegatas l^uisannos konfe- žygiai 
rencijoj, buvo vieno Šveicarijos 
piliečio nušautas, šovikas buvo 
teismo išteisintas. ; i

čičerinas sako, be’ to, kad 
Europos valstybės neturinčios 
nė mažiausios intencijos nusi
ginkluoti. Preliminarė nusi
ginklavimo komisijos konferen
cija busianti ir gi tik tuščia 
komedija — ji tik dar kartą 
parodysianti, kad Tautų Sąjun
ga visai neturinti jėgos užtik
rinti nuolatinę taiką. į

Anglijos užsienių reikalų mi
nisteris Chamberlain pastara
jame 'Tautų Sąjungos susirin
kime bandęs 

sujungti
prieš Rusiją, bet jam tatai ne
pavykę. Chamberlainas už
miršęs imti domėn viešpatau- 

Pa' jaučius tarp jų priešingumus,

WASH1NGTONAS, bal. 6. - 
Senato komisijos tardymuose 
prohibicijos dalykų, iždo vice- 
sekretorius Andrevvs, kuris yra 
vyriausias prohibicijos įstaty
mo vykdymo galva, senatorių 
kvočiamas pripažino, kad jo 
žmonėse, taigi prohibicijos įs
tatymo vykdymo agentuose, 
yra daug nesąžiningumo, suk
tybių ir grafto. Andrevvs pripa
žino, kad už nusikaltimus ei
nant savo tarnybos pareigas 
buvo iš tarnybos pašalinta 375 
prohibicijos agentai. Iš tųjų 
121 agentas buvo pašalintas už 
ėmimą kyšių ir lupimą pinigų 
grūmojimais; aštuoniasdešimt 
kiti agentai pašalinta už falsi
fikavimą išlaidų sąskaitų; dvi
dešimt vienas agentas pašalinta 
už melagingus pranešimus.

Vicesekretorius Andrevvs pa
pasakojęs. kaip butlegoriai da
ro biznį denaturuotu alkoholiu, 
automobiliams vartojamu skie
dalu, ir dagi lavonams balsa- 
muoti vartojamu negrynu spi
ritu, pareiškė, kad jis reikalau
siąs išleisti tokį įstatymą, ku
riuo jo departamentui butų! 
duota galios vieną kartą metais' 
atšaukti visus leidimus alkoho
liui gauti.

Missouri senatorius Reed ]— 
stebėjo, kad iždas ir dabar to- antagonizmą, ir rėmęs Lenkijos

Suuba.g£ję kniaziai tikis Rusi
jos valstiečiai padėsią atstei
gti carų imperiją

Buvęs Kansaso gubernatorius 
reikalauja $5,000,000 kaipo 
nuoskaudos atlyginimo

Protestuoja prieš bombardavi- 
miis ir lakio.jimą 
planų koncesijose

karo aero-

TOPEKA, Kas., bal. 6. Bu-

sako Čičerinas
visas valstybes

kios galios turįs.
“Taip, bet asmuo, kuriam 

dimas atimtas, gali kreiptis 
teismą,’’ atsakė 
viršila.

“Ak, šitaip. Jus, vadinas, no
rite turėti tokios galios, kad ir 
teismas jums nieko nepadarytų, 
nežiūrint, kad leidimo atšauki
mas butų ir nepamatuotas?”

“Bet juk tai administracijos 
dalykas”, pasakė
“Mes norime atpalaiduoti 
mus”.

“Taip, taip. Jus tikrai atpa-|nas Henrigue Sousa, Lourenco 
laiduotumėte teismus, jei kiek- ’ Markezo policijos 
vienas policininkas ir konstabe- buvo vakar nužudytas.
lis galėtų kišti piliečius j kalė- ‘ Nesenai geležinkelių tarnau-, 
jimą be jokio teismo”, atšovė 
senatorius Reed.

pretenzijas nuolatinei vietai Są 
; jungos taryboje, kad atlyginus 
1 lenkams tai, ką jie pralaimėję 

prohibicijos rakame. Jis bandęs pakliu- 
’dyti Lenkijos su Rusija susiar
tinimui, bet užmiršęs kivirčus 
tarp Lenkijos ir Vokietijos.

Geležinkeliečių streiko 
patrempėjas žlugo

Andrevvs.
teis-

PASMERKTAS MIRTI UŽ 
MYLIMOSIOS NUŽUDYMĄ

NEW YOHKAS, bal. 6. — 
Teismas pasmerkė mirties bau
smei 
kiek 
savo

Harry Govvaną, kurs prieš 
laiko Brooklyne nužudė 
mylimąją, Editą Burton- 
Nužudęs merginą, Gowan 

tuomet bandė ir pats galą pasi
daryti. Del pasidarytos 
dos jis neteko regėjimo, 
merktasis bus nužudytas 
tros kėdėj.

MOZAMBIKAS, Portugalų

kios priežasties jį nušovė vie
toje.

Nubaustojo kasacijoje Tribu
nolui buvo nurodytas visai nau
jas motyvas, kad esą rusas lai
kė revolverį ir šovė j jį, o poli
cininkas tik gynėsi, tą esą pa
tvirtinti galįs Kupiškio miesto 
gyventojas.

Naują liudininką Teismas 
pi isaikiua, <» Teismo pirminin- 
kns jam pastdii, kad dabar po 
priesaikos privalu pasakyti vi- 
<ą teisybę, nes priešingame at-. 
vejuje busiąs nubaustas.

Nieko neatsakydamas, liudi
ninkas pradeda kažin ko savo 
kišeniuose ieškoti. Išsitraukęs 
piniginę, išima 50 litų ir pade
da ant stalo.

Teismas ir publika nustebę 
siUri į liudininkų. Pirmininkas 
klausia ką tai reiškia?

Aš daviau priesaiką paša* 
kyti teisybę, tarė drebančiu 
balsu liudininkas, todėl ati- 
iuodu tuos 50 litų, kuriuos Ku
liškio kunigas man davė, kad 
pasakyčiau kaip liudininkas 
Teisine, jog užmuštasis šovė į 
policininką..\

A pažįsti tą kunigą? — 
klausia liudininkų civ. ieškinio 
advokatas p. Bojevas.

Žinoma, mes drauge Kau
ni n atvykome ir važiavome jo 

’ėšomis. štai jisai čia sėdi 
’ėje tarp publikos, pirštu 
do liudininkas į kunigą.

Visu akys nukreiptos į
dintį kunigą, kuris paraudona
vęs atsistoja ir pareiškia — 
“Aš!”

Kasacija, žinoma, tuojau bu
vo atmesta, o •kunigas traukia
mas atsakomybėn už įkalbinėji
mą liudyti neteisybe.

NEW YORKAS, bal. i 
Žinomas rusų rašytojas, 
Dimov, buvo prieš kurį 
apskundęs pjesių rašytoją 
rikietį, Guy Boltoną, dėl 
giarizmo. Dimov kaltino, kad 
Boltonas pavogęs jo pjesę “Per- 
sonality” ir, savaip 
pavardijęs “Polly 
pardavęs ją vienai 
panijai vaidinti.

Distrikto teismas, tą bylą na
grinėjęs, pripažino Boltoną kal
tą dėl plagiarizmo ir nuteisė jį 
sumokėti Dimovui $109,606 at-

laiką 
ame- 

pla-

PEKINAS, Kinai, bal. 6. — 
diplomatai 

šiandie padarė protestą dėl ki
niečių “sąjungininkų” aeropla
nų nepaliaujamo bombardavimo 
Pekino iš oro.

Nors puolikų bombos krei
piamos prieš kiniečių naciona- 
lės liaudies armijos (kuomin- lyginimo, 
čunų) kareivines, diplomatai į Boltonas apeliavo 
protestuoja prieš . karo aero- Valstijų Apskrities 
planų skraidžiojimą 
svetimšalių koncesijų.

pertaisęs ii 
Preferred”, 

teatro kom-

PARYŽIUS, bal. 6. — Rusų 
inonarchistų kongrese vakar 
skaitė pranešimą generalis ru
sų nacionalio komiteto sekreto
rius Semionov. išdėstydamas 
planus kovos sovietų valdžiai 
nvi liauti ir carizmui vėl at
steigti Rusijoj.

Kai Semionovas savo kalboj 
šuktelėjo, kad reikią urnai pra- 

i bolševikams su
triuškinti, kongreso dalyviai 
triukšmingai jam pliaukštelėjo.

Suvargę ir suubagėję “buvu
sieji žmongB” — kunigaikščiai, 
grafai ir kiti senosios rusų ari
stokratijos išbėgėliai vis dar 
tikisi, kad Rusijos valstiečiai 
padės jiems, buvusiems savo 
ponams ir viešpačiams, atsteig
ti senąją carų imperiją.

Semionovas sfeve ' 
boj šukavo:

“Galybė komunistų interna
cionalo, kuris neigia Rusijos eg
zistavimą, nėra Rusų galybė. 
Raudonieji internacionalistai, i 
smurtu pasigrobę valdžią, yra Davis buvo kaltinamas dėl do- 
pikčiausi Rusų, 
priešai. Raudonųjų diktatūra, pinigus, 
nugalabijusi 20 milionų žmo
nių, sunaikinusi valstybę, su
ardžius! visą kraštą, turi būt 
iššluota iš Rusijos. Jau dabar 
Rusijoj eina kova, kurią ved? 
valstiečiai prieš komunistų dik
tatūrą. Valstiečiai niekados 
tos diktatūros nepripažino ir 
visada buvo jai priešingi. Mes, 
išėjimai, turime organizuotis 
ir visomis jėgomis padėti Rusi
jos žmonėms kovoti su savo en
gėjais.”

i Slaptose kongreso sesijose 
taisomi planai karinių žygių 
prieš bolševikus, buvusiems ca- 

vadovau- 
sakos, kad 

didelė

vęs Kansaso valstijos guberną-'Svetimų valstybių 
torius, Jonathan Davis, kurs 
buvo kaltinamas dcl ėmimo pa
pirkimų iš kahnių, norinčių 
išsipirkti iš kalėjimo, bet kuris 
praeitą šeštadienį buvo teismo 
išteisintas, dabar šaukia tieson 
savo kaltintojus, reikalaudamas 
iš jų 5 milionų dolerių atlygini
mo už neteisingą jo apkaltini
mą ir tuo padarytą jam nuo
skaudą.

Tieson jis šaukia Kansas Ci 
ty laikraščio Journal Post lei
dėją Walterą Dickey ir tris jo 
redakcijos aarius; taipjau du 
buvusius kalinius, kurie teisme 
liudijo prieš jį.

į Jungt 
apeliacijų 

viršum teismą, kuris, peržiūrėjęs bylą,
I vakar Distrikto teisme nu 
sprendį atmainė.

Baisus žmogžuda pa
smerktas mirti PAKORĖ BANDITU

WETHEBSFIELD, Conn

Buvęs Kansas guberna
torius išteisintas

TOPEKA, Kas., bal. 5.
Buvęs Kansas Valstijos guber
natorius, Jonathan Davis, tapo 
prisaikintųjų teismo išteisintas.

MASKVA, bal. G. 
aukščiausias teismas ■ šiandie 
pasmerkė mirties bausmei vie-jGela|d Chapman, 
na baisų žmogžuda, Nikalojų banditas, mirties ___

1 rapiškiną, kurs per pastaruo- smerktas už užmušima 
sius šešerius metus buvo papil- Britaine policininko 
dęs daugybę plėšimų ir nužudęs skelley spalių 12, 1924, 
apie šimtą žmonių.

Vienas valstietis, vardu Di- 
benko, pas kurį Trapiškinas 
slapstėsi, buvo nuteistas

Maskvos bal. 6. — Vietos kalėjimo kie- 
. šiandie me šiandie rytą buvo pakartas 

paskilbęs 
bausmei pa- 

New 
James 

kai 
Ghapman bandė apiplėšti vieną 
departamentinę krautuvę.

kaipo tautos, ivanojimo kaliniams bausmės už keriems metams kalėjimo.

| Rytų Afrika, bal. 6. — Kapito- ro armijos vadams 
nas Henrigue Sousa, Lourenco jant. Carininkai

• % K 1 1 • • • • W • • t • • > • V A • 1 •viršininkas, jiems esanti užtikrinta 
finansinė parama.

tojai ir darbininkai buvo pa- . .. v.. .
skelbę streiką, bet policijos DrilZlJ kunig’flikštis kri* 
viršininkas Sousa geležine ran- to kovoj su francuzais 
ka streiką sulaužė. Manoma 
tat, kad jis nužudyta iš keršto.
Keletas asmenų areštuota.

GAISRAS LIGONINĖJ; VIE
NA MERGAITĖ SUDEGĖ

JERUZOLIiMAS, Palestina, 
bal. 6. — Gautas iš Sirijos pra
nešimas skelbia, kad druzų 
kunigaikštis Hamadas Atrašas, 
sultano EI Atrašo sūnūs, buvęs 
užmuštas mušyj su francuzais 
ties Maarba.

sa-

sė-
pen- DARBININKAS NUSIŠOVĖ

$18,555,000 pensijoms 
karo veteranams

August Thyssen mirė
DANVILLE, III., bal. 6.

Del suirusios savo sveikatoj 
vakar čia nusišovė Johr 
Hovvell, garažo darbininkas.5.

Vokietijos
KĖBLINAS, bal.

ehlheime vakar mirė
plieno pramonės magnatas, Au- 

Atstovų butas priėmė ir sena-'gUSt 'Thyssen, pramintas “Vo- 
tui pasiuntė bilių, kuriuo ski- kiečių Carnegie”. Jis buvo 85 
riama 18,555,000 dolerių Ispa- 
nijos-Ainei ikos karo veteranų

i pensijoms.

WASHINGT()NAS, bal. 5.

Buvęs gubernatorius
• nusižudė

ROSWELL, N. M., bal. 6. — 
Vakar Portalese nusišovė buvęs 
New Mexicos gubernatorius 
VVashington Lindsey. Manoma, 
kad nusižudymo priežastis bu
vus jo sveikatos pairimas.

metų amžiaus.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

oficia- 
prana-

0WT0WN, Maine, bal. 6. 
Kilusiame praeitą naktį gaisre' 
Penobscot General HospiUl, su-l KALKUTA, Indija, bal. 6. — 
degė viena jauna ligonių žiūrė- Riaušės tarp induly ir musul-žaiz-

Pas- toją, p-lė Blancho Frost. Ligo- monų šiandie vėl atsinaujino, 
elek- niai pavyko išnešti iŠ ugnies. Riaušes gesinti policijai padeda

Ligoninė stipriai apdegė. kariuomenė.

Ghicagai ir 
lis oro biuras ši 
gauja:

Nenusistojęs oras; gali būt
lietaus ar sniego; nedidelė tem
peratūros atmaina; , stiprokas, 
didžiumoj rytų vejas.

Vakar temperatūra siek$ mi- 
nimum 27°, maksimum 35® F.

šiandie sąulė teka 5:24, lei
džiasi 6:21 valandą.

KODĖL PER NAUJIENAS 
TRA GERIAU SIĮJST! PINIGAI

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

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

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

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

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 į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 1201 h St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicaffo, 111
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Chicagos Lietuvoj
Hašo A. Vanagaitis

Apie publikų

(Tęsinys)

mo “bis”, sudainavo “Stas|”. 
Jaunimas džiaugėsi, o seniai 
verkė... Tai tau ir surprise...

Jau sutarė ant 9 gegužės.
Lietuvių Apditorija išgirs 

art. Babravičiaus dainas 9 gegu
žio. Ir labai puiku. .Turės pro-

Norėjau tik vienų patėmijimą 
padaryti tai ypatai, arba toms 
ypatoms, kuris (-kurios) berei
kalingai pliauškėjo delnais pa
tarnaujančiam prie piano art. J. 
Babravičiaus koncerte. Toki da
lykai labai žemina ne mus, bet 
musų vardą.

Man rodos, kad užteks. Galiu 
tik pridurti tai. Tą vakarą aš 
jaučiausi lygiai kaip Kaune ir 
jei po teisybei pasakyti, taip sa
kant, tai išeitų maždaug jau
kiau negu Lietuvoj.

Po koncerto Bridgeporte
Gana didokas būrys lietuvių 

susirinko Lietuvių Auditorijoj

vienoj iš svetainių truputį įspū
džiais pasidalinti. Art. J. Ba
bravičiui buvo sukeltos ovacijos. 
Gražioji lytis Chicagos moterų 
nepagailėjo gėlių musų dainiui, 
o vyrai gerokai sukrėtė po salę 
benešiodami. Ūpas buvo labai 
geras.

Nelauktinas siurprizas.
Dalipus tam tikrą, gero 

laipsnį, gerbiamas artistas
bravičius, paprašė manęs sugel
bėti jam pakelti. Ir žinot, ger
biamieji, niekas nelaukė, kad p. 
Babravičius sudainuos “Vai kel- 
kim, pakelkim mes kūpančias 
taures”... Publika grausmin- 
gais aplodismentais privertė 
kartoti, ką gerb. dainius pakar
tojo itališkai. Ant taip vadina-

ūpo
Ba-

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

neliai kurie bus indomųs kožnai IJetuvei šeimininkei

gos visi pasiklausyti dailės kon
certo ir susipažinti su dainos 
išpildymu. Norėčiau pats dar 
kartą išgirsti dainas iš jo gerk
lės, kurios aš jam pavydžiu. 
Babravičiaus daina yra ste
buklinga. Kas mėgsta dailę ir 
nori ja pakvėpuoti, lai nueina į 
p. Babravičiaus koncertą, (f tuo
met įsitikins pats, kad aš ir su
prantu bei įvertinu tą meną ,del 
kurio vargelį vargstu. Teisybę 
pasakius, ne aš viens — yra ir 
daugiau tokių nelaimingų “mu- 
čelninkų”, kurių niekas nesu
pranta. Ar ne keista? Visi 
mokam daug ir nieko nežinom. 
Gal būt esam artistai tik... sce
noj nebuvę...

Kas iš to, jei mes savųjų tar
pe viens kitą giriame, bet “už- 
lipt ant steičiaus” prieš tūkstan
čius kritikuojančių ir juos už
ganėdinti, tai, brač, ne ropę 
sugraužt. Dainuot kritikams 
“žūt ar būt’’ yra dalykas nepa
prastas. P. Babravičius to ne
boja. Jis dainavo kritikams, 
kad žinoti, ko jis vertas. Rei
kėtų dabar mums pamėginti. 
Kaip manot?...

Kerštas ir pavydas.

N A UJ IENOS, Chicago, UI, 

nenorim savų pagaminti ir pa
tiekti jiems bent tokioj pat 
aukštumoj, kad jie ir musų — 
lietuvių — menu pasigrožėtų - 
pasidžiaugtų. Ar-gi mes visą 
laiką ubagausim?! Gėda butų! 
Esam pertekę artistais, režisie
riais, kompozitoriais ir visais ki
tais talentais, o pagaminti sau 
nors paprasto kurinio nesuge
bam.

Tiesa pasakius, ko musų lietu
vis eis žiūrėt veikalo lietuvių 
kalboj, kad jis tą patį veikalą 
gali pamatyt amerikiečių teat
ruose daug geriau pastatyta. 
Tuo tarpu mes “monkina- 
mės” su svetimais dalykais sa
vo kalboj, patys nesugebėdami 
net tinkamai išpildyti.

Trečiadienis, Baland. 7,

Kožna 
ti gerus 
prigulės 
tinkamą 
padarius 
pamėgs.

Virime Receptas
šeimininkė turi mokėti kep- 
pyragus. Sekantis receptas 
kaip jį apdirbsi kad turėtų 

skonį. Pamatysi kad sykį 
šį pyragą visi namiškiai

ALMOND TORTAS

Aš, žinoma, nieko neturiu 
prieš muzikalius kurinius bei 
klasinius dalykus, kurie yra 
internacionaliai, bet kai men
kos vertės komedijėlės,.etc., ku
riuos atatė tūlas rimtas teat
ras”, tai truputį priešinuos.

_______________ * <

M. Z. rašo “Drauge” apie me
nininkų vienybę. Kas iš to, gėr- 
biamasis. Juk pats gerai žinai ; 
esamas kliūtis, todėl nėra reika
lo burną aušinti. Mes neturim 
autoriteto, nes patys esam auto
ritetais. Jeigu atsirastų musų 
tarpe toks drąsuolis, kuris nu
kabinėtų žvaigždes, diplo
mus, genijus, “tėvus”, vaikus ir 
vaikų vaikus, tuomet būdami 
visi lygiais ,gal pradėtume kury-' 
bos darbą, šiandien mes turė
dami daug prietelių — kritikų 
vaikščiojam debesiais.

Chicagoj yra galimybė išsi-

Pirkit Sau PienąProtingai

Visur per visą šalį, šeimininkės kasdien per
ka Bonlen’s Evaporated Pieną. Nes jos žino, 
jog Borden’s Evaporated Pienas yra pato
giausias naudojimui visokiems namų reika
lams.

Borden’s Evaporatęd Pienas nekainuoja nei kiek 
daugiau kaip bile kuiis paprastos rųšies ir jis dar 
yra geriausias. Sekantį sykį kada jums reikės pie
no prašykit savo groserninko duoti Borden’s Evapo
rated Pieno ir tada bukit ramios jog gaunat geriausį 
už savo pinigus.

Patirsit, kai jis neturi sau lygous daryme duonos, 
smetoninių zupių, smetonuotų daržovių, pudingų, 
pajų, keiksų, prieskonių etc., o kaslink kavos tas pie
nas perkeičia jos skonį taip kad turėsit pasitenkini
mo geriant kasdien. •

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

DYKAI
100,000 moterų nuolatoe pri
siunčia mums naujus raceptua 
su Borden’s Evaporated Pienu. 
Jeigu jus norit iinoti kaip 
pasidaryt tnoa įvairius recep
tus su Borden’s idpildykit ku
ponų pažymčdamos kokių re
ceptų jums reikia, ir prisiųs- 
kit mums. «

“Kur laki, čia ir lok”, sako 
patarlė. Ir Chicagos lietuvių 
dailininkų gyvenime tas pats. 
Kaip tik kuris nors dailininkas 
panorės savo įsitikinimus ir ga- 

! jumus apginti, žiūrėk atsiranda 
.aksiukai — skalintojai, kurie 
be jokio nusimanymo apie tą 
profesiją šoka, drasko, kanda 
ir, jei galėtų, tai šaukšte van
dens prigirdytų, neatsižvelgiant 
į tai, kokios bus pasekmės ir ar 
teisingai “loja”... Juk neužgin- 
cysim faktą. Yra tokių “kriti
kų”, kurie nepatinkamą jiems 
“feisą” taip subiauroja, kad ge
da vėliaus net jam pačiam.

Tai vis keršto ir pavydo vai
sius. žioplas nemokėjimas at
likti savo darbą, sukelia pavy
dą. Kad tai sukeltų dailės pa
vydą — troškimą pačiam at
siekti tokį tobulą laipsnį, tai ki-

RODYKLft No 26
I Naminiai Pasigailėjimai

Nuvalymui baltų langų užtraukalų 
iškrakmolink juos dadėjus borakso j 
krakmolą ir paskui išpręsyk juos .iki 
kietumo. Jeigu užtraukalai yra spal
vuoti numaliavok juos geru baltu lia- 
keru. Kaimyniškoj maliavų krautu
vėj rasit- tokio liakero (shellac).

Langus kilnojanti šniūrai ilgiau 
laikys jei išvaškuosit juos sykį j mė. 
nesį. Nuo to ne tik jie ilgiau laikys, 
bet lengviau langai atsidarinės. Ne- 
naudokit taukų ar tepalų kurie turi 
druskos, nes druska naikina šniūrą.

Kalbant apie sidabrinius daiktus 
namuose reikia dalint juos j dvi gru- 
pi ,,
žinimui laikomus. Valant sidabrinius 
daiktus reikia valyt vienu laiku visus 
naudojamus valgiui, o pagražinimus 
užtenka nuvalyt laiks nuo laiko.

Jeigu ištepsi paprastą aliejuotų po_ 
pierį su lygia dalim varnišio ir mo- 
liasų, turėsi nenuodingą musėms su
lipti popierą.

Grožės Patarimai
Užtrintas kojas galima išgydyt ke

letu būdų. Kadangi uncija išvengimo 
vertesnė svaro gydymų, reikia dėvšt Į įas dalykas, bet dabar mes pa- 
čeverykus, kurie tinka ant kojų gerai. ,. ‘ “tužMna garbės” tuš-Gcriausias naminis buuas suminkštu I m tUSClOS gaiDCS , tus 
niniui popodinių sukietėjimų yra pa- Į (Jįos panegyrikos. Pavydim ki- 
merkiant kojas 15 minutų karštame 
vandenyje kasdien, kur indėt pora 
šaukštukų sodos. ! 
sausai ir trink skaudamą vietą pumi- 
kos akmenėliu iki pasieksi minkštą 
odą. Uždėk biskį cold cream ant va- 
:js prie žaizdos, 
ryte ir vakare.

Ypatiška
Kožnas žmogus 

visuomenei bandydamas i 
sveikiausia kaip galima. Musų atsa
komybės prasideda namie, 
namai, i 
vės — bet svarbiausia viso, švarus ku-1 
nas. — Kūnų reikia turėt švarų ne “Juokis tu dzimdžiau, kai tave 
tik švarus iŠ lauko, bet ir sveikas iš I , .... 
vidaus. Geriausias! būdas užlaikymui I Kriti Kuoja,

.... i tai vengimas nevirškinimo.* Juokis, nes juokas, pialinksmin 
Kul piktus”...

neperdaug mėsos ir su vaisiais, daržo- I v. . ... ...
vėmis, grūdais, ir pienu — nėra tai I Kerstauna ir pavydi tik pikto

ji

puoduko evaporated pieno 
'į puoduko kiekių trintinių,

smulkiai
kiekių šmotelių

2 šaukštukai kepamo pauderio 
H puoduko kapotų almondų
2 šmotai šokolado 
1 puodukas rupaus cukraus 
*4 šaukštuko maltų gvazdikų 
% šaukštuko maltų cinamonų
3 kiaušinių tryniai 
3 kiaušinių baltymai.
Sudėk j krūvą kiekių miltus, kepa

mą sodą ir kapotus almondus. Pas
kui dadėk šokoladą, cukrų, priesko. 
nius ir supilk į tai kiaušinių trynius 
gerai suplaktus. Išplak evaporatcd 
pieną ir galiaus suplakus supik kiau
šinių baltimus Sudėk mišinį j gerai 
taukuotą pailgą bakano skarvadą iš
dėtą popierą, ir kepk apie 25 miliu
tas vidutiniškame pačiuje. Duok pa. 
prastai kaip pyragą apteptą šokola
do košele; arba galima duot kaipo 
pudingą su evaporated pienu išplak
tu ir pasaldintu ir uždarytu su vani. 
la ir apdulkintą cinamonu.

arba
sutrintų ir išsijotų

apie

Kasdien naudojamus ir pagra-

laikyti teatrui, tik reik tokio 
teatro, kuris publiką sutrauktų, 
o ne išbaidytų. Jei taip trak
tuosiu! publiką, kaip traktavom, 
tai mes jos neturėsim. Dabar 
)ėga po pirmo, antro akto, o vė 
liaus tai visai neateis.

Kas-gi kaltas? Kerštas ir pa
vydas. Dzimdziai buvo suįdo
minę publiką, bet visokios intri
gos, “balaganaVirAhi”, etc., pri
vertė dzimdziug ^tvertis kito 
darbo,mes nenorėjom reklamuo
ti “rimtojo meno”.. Dzimdziai 
praskynė naują kelią į rimtojo 
meno pasaulį. Jie pagamino 
naują kurinį su kuriuo suįdomi
no visus, todėl ,,publika jiems 
atidavė kreditą, o ne verstiems 
veikaliukams.

(Dar negalas)

KUPONAS ŠEIMININKĖS
Duona Mėsų Pudingai
Snlda'Mai Kojelės Bosai
Žuvis Pajai Sriubos

Vardas ..........................................................

Adresas .............................. Lithuanian
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THE BORDEN COIMPAN V
Borden Building, New York u , .
■■MMBMmaaaaMMMammam

Borden’s Evaporated Pitnas yra geriausias ir 
turtingiausis farmų pienas su išsunktu vande
niu ir palikta jame Smetona. Yra užganėdinan
tis visais atžvilgiais kaipo šviežias pienas. Jus 
surasite, kad jis yra daug parankesnis prie vi
rimo ir kepimo kur tik pieną rėkia vartoti. Del 
kavos jis turi nepalyginamą riebumą.

kur indėt pora I tam> simpatizuojančio draugo 
Nušluostyk kojas kritikos. Lai rašo, lai giria, bet 

nereik prasilenkti su tiesa — 
nereik vieną girti, o kitą drap- 

lą reikia daryti Į purvais, kaip paprastai da
roma.

daro gero sau ir Matote aš žinau iš patyrimo, 
užsilaikyt nes esu dzidzmius, o dzimdzius, 

švarus I tai Pra PaJacas» todėl aš sau ne
švarus kiemai, švarios gat- bodamas nieko dainuoju arija:

Virtuvė* Reikaluose
Darant meringue pajus, turit dadėt 

*4 šaukštuko kepamos sodos kad tas 
meringue nenubėgtų per pajaus luk
što kraštus.

Šutinant aprikotus dadėk žiupsnelį 
sodos į juos. Tada nereikės dėt tiek 
daug cukraus jų užšaldymui.

Keturi puodukai miltų lyginasi vie
nam svarui.

Kad vaisių sultįs neišbėgtų į pečių 
kada darai vaisių pajus, damaišyk ■ sveikai 
šaukštą kukuruzų krakmolo į vaisius | Tą galima padaryt protingai | 
kada jau cukrus būna sudėtas. I ai; trenkant valgius. Maišytas valgis- 
sutirštins skystimą tiek kad jis rie_ , ‘ - ....
galės ištekėti.

Nuvalymui aluminio indų ir puodų visų naudojamas — bet neviršiniiną I budo žmonės, todėl mes, dailės 
prie kurių prikepa maistas naudok beveik visi turi. Galit to išvengti 1 
medinį drapanų prisegiotoją nugram- pasirenkant tokius maistus kurie sū
dymui., Jis nesuraižys alumino. įtinka su jūsų skilviu.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produkutus:
Valgykit Kellogg’s Bran Regulia

riai. Garantuojama, kad prašalins 
užkietėjimą arba groseminkas grą
žins jums pinigus.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų šriubų laivų 
Resolute, Reliance, Al be r t

Bailiu, Deutschland 
Ilambųrg

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Clevcland, VVestphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

new yor- 
iki kau'U VU NO IR ATGAL

Plūs ~jJ. S. Rovenue taksaiL------------- ---------- /
Savaitiniai išplaukimai 

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

United American Unes 
(Harritnau Line) Joiat Service with

Hamburg American line
177 N. Michigan Avenue

KAS NORS' NAUJO KAS NORS SKIRTINGO
THE AZUKAS L1THUANIAN POLITICAL CLUB

RENGIA ANTRį NEPAPRASTĄ ŠOKĮ
Subatoj, Balandžio 10, 1926 
LIETUVIU AUDITORIUM

3185 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare Tikictai 75 centai

Žiūrėkit — žiūrėkit — Žiūrėkit — Žiūrėkit
Frank Garry’s, • Novelty Syncopators Orchestra, 8 muzikantai, 

linksmins jumis su vėliausia Jazz Muzika. Tikriname, kad čia pralei
site linksmai laiką ir gausite tikrą vertą už savo pinigus. Gausite 
balloons, kepuraites; bus visokių juokų iki ausų.

Faktai Faktai
Nepaprastas Greitumas Pinigu Siuntimo Srityj. Pinigai 

nusiunčiami ir išmokami Lietuvoj į 4 — 6 
dienas pridedant tiktai 50 centy.

Tokiu greitumu gali pasididžiuoti tiktai NAUJIENOS. Per 
nuolatinį ieškojimą greitesnių kelių, per sunkų darbą ir didelį 
prityrimą, Naujienos jvedė greičiaus} pinigų persiuntimo Lietu
von būdą už pigią kainą. Tai yra Naujienų Telegrafinių perlai
dų sistema.

Štai yra Faktai tik keli iš šimtu:
Perlaida 6118 — Jonui Brūzgai, Pumpėnuose, 

išmokėta j 6 dienas.
„ 24341 — Onai Jakubauskaitei, Viekšniuose,

išmokėta į 5 dienas.
„ 6125 — Marijonai Salkauskaitei, Palangoje,

išmokėta i 5 dienas.
„ 6131 Vaclovui Juškai, Marijampolėj,

išmokėta į 5 dienas.
„ 6125 — K. Norkui, Kaune,

išmokėta į 3 dienas.
„ 6161 — Onai Simkevičienei, Tauragėje,

išmokėta į 6 dienas.
„ 6159 Onai Paulauskienei, Naumiestis, Tauragėje,

išmokėta i 6 dienas.
6169 — Barborai Katauskienei, Tauragėje,

išmokėta į 6 dienas.
„ 6177 — Marijonai Krasauskienei, Tauragėje,

išmokėta į 6 dienas.
„ 6188 — Stanislavai Eidukaitei, Kaune,

išmokėta į 4 dienas.
Tai yra faktai, kurie kalba patys už save. Tokių faktų yra šim
tai ir Naujienos deda didžiausių pastangų, kad kiekviena telegra
finė perlaida butų išmokėta paskirtu laiku. Dėl greito patarna
vimo ir išmokėjimo pinigų Lietuvoj, labai daug prisideda Lietu
vos Koperacijos Bankas.

vergai, turim juoktis, kad pra- 
linksmint juos. Kitaip butų 
liūdna gyventi, nes šių dienų 

, .gyvenimas labai sudramatizuo- 
Kuomet jums reikia pieno dėl pu- .

dingų .sriubos, keiksų ir t. t. tikrai I *as« 
vattokia gordens Evaporated Pieną, Ką-gi norėti?! MUSU tarne nes yra geriausia substitutas pieno ir I . . . ... , ,, , .
Smetonos“ | Yra tokių kvoterpročių , kurie

nenori savos dailės bei literatū
ros kurti. Sako, geriau sveti
ma, negu sava. Kas-žin kad 
mes visi taip protautume, tai ko 
susilauktume. Versdami sveti
mus veikalus, patys išsiverstu
me iš smaigenyno į bulbinę košę.

Lietuvos sodietis taip protau
ja. Sava — lietuviška valdžia, 
nėra valdžia. Ot “ruskio”, len
ko, vokiečio, — tai valdžia. Kaip 
įsakė, taip turbut padaryta. Ly
ginai ir dailėj. Kas musų, tai 
nėra dailė. Kam mums origi
nalai?! Verčiau svetima!...

Taip su svetimais besi varty
dami ir “rimto meno” beieško
dami, patys žuvam keršto ir pa
vydo kupini. Nejaugi mes visą 
laiką svetimiems dievams tar
nausime? !
lų, franeuzų, vokiečių, 
kitų teatrais, veikalais, patys

35U-16 Koosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILU

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Mes grožinius ang- 
rusų ir

IŠŠĖNjAŪfOMOBiLryj 
PADAROME NAUJOS '
Viską sutaisomo kas tik prie au- 

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

Kreipkitės į

WALLACE GARAGE
3115 So. VVallace St. 
Telefonas Michigan 0342

Ne siuskit, bet telegrafuokit pinigus Lietuvon. 
Iš to bus nauda Jums ir Jusy giminėms.

1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chicago, III

KIMBALL gatTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1xxxxxxxxtxxxtxxxxxyxxxxx
bet

Pranešimas
VEZELIS

4645 So. Ashland Avė

antra

Lietuviai Advokatai
Peoples' fu nutarė (dmpa it tj

3241

Kodėl
Telefonai

Telephone Yards 0994

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Dearborn 9057

Chicajęo

PENE

(akme

vulkani

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data: Balandis 7, 1926

mokslo
Ameri-

epochu 
medžiu

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

18,000,000 
skaičius 

n. Ameri-

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

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

Valandos

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

Brooklyn, N. Y.

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Industrijos s 
naujas romanas 
norintieji 
kojo auks< 
deimantų, 
guma, 
šuoliai 
kus 
vos 
ma guma, 
narna iš tam 
rie auga tik 
nuošė.

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimų ir 
Kosėjimą.

Blvd. 3138
Woitkievici-
BANIS

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi 
nėms 
NAUJIENAS 
vos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai it* elektros reikmenys

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

Anglija paaky
1 ištirti indus

Komisija iš

1)11. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

i Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Į Akiniai $5 ir augičiau j

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Akiniu Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Pavyzdinė lankutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

pažįstamiems 
, — Lietu- 

žmones Amerikos
DR. M. J. SHERMAN

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausia Draugas.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Mihvftukee Avė., 2 fl.

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

Optametrist
Tel. Boulevard 6487

«e^V*4649 S1. Ashland A v.
ĮPteyBBy Kampas 47-tos 

ant 2 lub \

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

$100,000,000
gumos plantacijų 

Esą už kokių 5—7 
plantacijos galėsian- 
apie 250,000 tonų

čiau mimų turėti tokių plauta 
ei jų. Henry
Firestone ir 
yra pasiryžę 
plantacijas b'loridoj. Jei jų plu

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

8 iki 2 vai. po pietų.

epai D to 
ttiRING CORPORATION 
VOAK.N.V. A .

lilvę, cORpORAT,oN 
™ PRESENT FOR RHjmAT
UNITED PROFIT-S^IM

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

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

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos ki įtikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialia patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

kaliošai, 
pradėta 

išdirbinėti.
• v is su

vis dauginu ir daugiau į- 
vairių dalykų i adėta daryti.

Gumos istoriją galima j tris 
epochas padalinti, 
epocha tęsėsi iki 1876 
Sir Henry Wickham 
tikslais nuvyko j Pietų 
ką ir Amazonos raistuose pa
stebėjo gumos medžių. Lauki
niame stovyje gumos medžiai 
yra labai išsimėtę. Ir jeigu jie 
randasi tolokai nuo upių, tai 
nėra galimybės juos sunaudoti.

Tenykščiai gyventojai vien 
tik jiems žinomais takais eina 
nuo medžio prie medžio. Jie 
nudriekia tam tikrose vietose 
nuo medžio žievę ir pastato 
nedidelius indukus, į kuriuos 
subėga gumos medžio sultis. 
Į dieną vienas žmogus apeina 
apie šimtą medžių. Grįždamas 
namo, jis ištuština indus.

Wickham sumanė užvesti gu-

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

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

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

ą

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

DR. 1. F. KONOPA CHIRURGAS IR
XnAV Gydo vyrų, moteių ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 

1 if gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St. 

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARM1TAGE 6145

— IŠ RUSIJOS —
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.
i Dienomis: Canal

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.
: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

pradėta plantacijos ui- 
Tapo surasta, kad gumos 

ir Afrikos tropi- 
šiol didelių plan- 
nėra.

gumai nebuvo pa
reikalavimo. Bet jau 

šimtmečio pabai- 
pradžioj dvidešimto, pra- 

vartoti, — 
apie 50,- 
m. prasi- 
automobi- 
darymas.

buvo da-

JOHN MINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas

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

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

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

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

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

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

Ford, Harvey 
l'homas A. Edison 

užvesti gumos

Jūsų vaistininkas parduodi 
Bambino po 35c. bonką, arb; 
galite gauti tiesiai iš labora 
torijos.

1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

mos medžių plantacijas, 
jam buvo paaiškinta, kad 
medžiai nelabai tesiduoda 
ginti. Ir iki šiol geriausi 
ma yra Kaunama iš medžių, 
rie auga niekieno neprižiūrimi 
ir yra apie 50 metų senumo. 
Bet anglų mokslininkas parsi
vežė gumos medžio seklų ir 
pradėjo daryli eksperimentus. 
Padariny} lapo užvestos plan
tacijos' Ceylone.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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 egzaminavojįme 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

Tel. lojfayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslaL

M. Yuška,
3228 W. 38tb Chicago, III.

nas nusisektų realizuoti, tai 
gumos išdirbystės (kurios vy
riausia yra susispietusios Ohio 
valstijoj) turėtų reikiamą me
džiagą po ranka. K. A.

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmlestyj : 
Room 1726CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. VVashington & Clark

AKUfiERKA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
klyka! moterims 
ir merginoms. 

' 3113 South 
Halsted St.

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards OOG2 
—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

K. GVGIS 
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Dr, P. P. SIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas ---- Mais

tinė Valgių Chemijos

nuo 9 ikt II vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.
Netoli 46th St.

Kažkoks angį 
studijuodamas 
bes, pastebėjo 
trina nuo popieriaus 
užrašus. Tai buvo 
industrijos pradžia.

Maž-daug prieš šimtą metų 
Charles Goodyear pradėjo da
ryti įvairius bandymus su gu
ma. Kartą jis sumaišė gumą 
su siera ir ėmė kaitinti 
darydamas, jis surado 
žavimo procesą.

Neužilgo pasirodė 
Kuriam laikui praėjus 
guminiai apsiautai 
Industrijai besiplėtojant 
mos

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS į

Tuo bildu prasidėjo
Tapo užvestos gumos 
platancijos Mainyti sa
liui i jo j. Olandai irgi 

neatsiliko: jų kolonijų planta
cijos dabar yra labai našios ir 
pelningos.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS ' 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas ' 
3335 So. Halsted St.

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

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

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 ik 
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

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Ave< 
VALANDOS: 

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare

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. Neri. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras,

Advokatas
29 So. La Šalie St;, Room 530 

Te). Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago

Tel. Yards 4681

prasideda 
lip pirma 

greit praturtėti ieš- 
i, aliejaus, anglies ir 
taip dabar ieškoma 

įvairiausių tautų drų- 
vyksta į tropikų mi.š- 

kad surasti baltos spai- 
skystiiną, iš kurio padaro

mas skystimas gau
ti k rų medžių, ku- 
tropikų tankumy-

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—
deliomis ir* fivenadieniais 1O-—12 dien.

t . r £.*• ^■'PagydoĄ ISAIDKS
1 Stone.” 
■Iii.. tulž.\je).

11*!,jy lydimu be pa-
įUU vojaiis ligonio

M - * 1“*’ ■'Gausmo.
rCEE <) Be išyąšėio.

H Bo :<>kni pa 
\ o jau • ligonio 

NNHBHBMNi; sveikatai.
GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilp
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja NAPRAPATUOS mokslo 
būdą.
PrOfesijonalj patarnavimą teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

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

Jungtinės 
Į niu laiku k 
I pasaulio gumos produkcijos. 
['Likusieji 97% randasi anglų ir 
olandų kontrolėj. Pastaruoju 
laiku nebesnaudžia ir amerikie- 

| čiai, Yis labiau ir labiau jie 
oradeda kreipti dėmesio į gu- 

| mos industriją. Ir tai natūralu. 
[ Trys ketvirtadaliai pasauly pa- 
| gaminamos gumos sunadojama 
Į \merikoj.

Niekuomet nebuvo tokio di
delio reikalo turėti gumos, kaip 
dabar. Jei nebūtų gumos, tai 
visi automobiliai turėtų susto- 
i. O tuo tarpu gumą tegali- 

I -na gauti sunkiai prieinamuose 
ropikų tankumynuose.

Gumos atradimo istorija yra 
)ilna romantingumo. Jei tikė
ti padavimams, tai pirmas bal
tas žmogus, kuris gumą sura
do, buvo Kolumbas. Kai kil
iuose raštuose sakoma, kad jis 

;ą radinį pavadinęs Indijos gu- 
na, nes manęs Indijoj esąs. 
Pasakojama dar, kad naujojo 
pasaulio gyventojai, žaidę svie
diniu, kuris nukritęs ant žemės 
vėl pašokdavo i aukštį. Išra
šuose minima, kad Kolumbus 
kelis tokių sviedinių pasiun
tęs Ispanijos karališkai šeimai, 
ialima sau įsivaizduoti, kaip 

karališkos šeimos jaunjeji na- 
iai džiūgavo, kai į žemę me

tamas sviedinys atšokdavo. 
Bet niekas Ispanijoj nebandė 
'jįumą pavartoti praktiškiems 
ikslams, kol tolimų kraštų ty

rinėtojas nepranešė, jog užte
kai iš gumos pasidaro sau dra
bužius ir avalinę.

Apie 18-to šimtmečio vidurį 
franeuzų tyrinėtojai ir moksli
ninkai pastebėjo kelias gumos 
medžio rūšis. Geriausi medžiai 
augo Amazonos upės slėnyj, 
ypač netoli nuo Para. Atrodo, 
kad tenykščiai gyventojai gu- 
mą vurtcijo įvai rierns tikslams, 
bet baltas žmogus gumos nan- 

dinfftimą surado priepuoiamai.
chemikas, be- 
gumos ypaty- 
jog guma iš

paišei i o 
trintuku

Pietų Amerikoj tuo pačiu lai 
ku nepaprastai dideliu pasise 
kimu 
vesti, 
medžiai auga 
kuose, bei 
tacijų ten

Pradžioj 
Rankamai 
devyniolikti 
goj ir 
dėta guma labiau 
metams suvartodavo 

1000 tonų. Nuo 1895 
1 dėjo šinų (tires) 
liams ir dviračiams 

Šiuos tais lakais 
romos perdėm iš gumos.

Melai iš metų gumos medžių 
kulliviravimas vis geriau sekė
si. 1910 m. iš plantacijų buvo 
gauta 8,200 tonų gumos, o jau 
1928 m.—21,380 tonų. Gi karui 
užėjus, guma buvo labiau rei
kalinga, negu kada nors. Visos 
kariaujančios valstybes buvo 
reikalingos šinų savo automo
biliams.

Pasibaigė karas. Pasaulį išti
ko ekonominis krizis. Tas kri- 
zis skaudžiai palietė ir gumos 
industrijų. Buvo net manoma, 
kad ta industrija su bilionu do
lerių investuntir pinigu neišven
giamai žlugs. Priėjo prie io,‘i 
kad gumos svaras parsidavinė- 
jo po 15 centų.

Bet kaip tik tuo laiku prasi- 
dėjo trecioji epocha, ir gumos 
industrija ne tik nuo žlugimo 
išsigelbėjo, ale ir vystytis nepa
prastai pradėjo. . 
rė komisiją, kad 
trijos trukumus.
dirbo, taip vadinamų, Steven- 
sono planų, kuris davė galimy
bės anglams paimti gumos in
dustrijos monopolį į savo ran
kas.

l’o to plano priėmimo prasi- 

dvjo gumos industrijoj pervers
mas. Guma ėmė brangti. 1922 
m. gumos svarui jau buvo mo
kama $1.20. Tą permai
na įvyko ačiū tam, kad Ame
rikoj nepaprastai išsivystė au
tomobilių industrija.

Amerikiečiai turi 
automobilių, ir tas 
nuolat didėja. 1924 
ka už neapdirbtą gumų suma- 
kėjo $175,000,000, o praeitais 
metais—$425,000,000. Keturios 
įlenktosios visos gumos sunau
dojama šinoms.

Bedidėjant pareikalavimams 
gumai, kyla klausimas, kaip 
gumos produkcijų padidinti 
Amerika galvoja užvesti gu
mos medžių plantacijų Liberi
joj. Tuo reikalu rūpinasi Har
vey S. Firestone. Manoma, kad 
Filipinų salose yra apie 150,- 
000 akrų žemės, kuri tiktų tos 
pušies plantacijoms. Vienok 
stambių kliūčių sudaro nepa
lankios darbininkams sąlygos. 
Pranešama, kad Firestone Plan- 
tations kompaniją yra pasiry
žusi investuoti 
užvedimui 
Liberijoj, 
metų toš 
čios duoti 
gumos.

Tai pirmas žingsnis iš ameri
kiečių pusės įsigyti savas plan
tacijas. Tiesa, ir dabar vieha 
Amerikos kompanija kontro

liuoja 116,000 akrų gumos plan
tacijų Sumatroj ir kitose salo
se. Dedama pastangų, kad ai*-

Mrs. MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 S’o. HalHted St., kampas 31
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

rxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E Apie Įvairius Dalykus. į

akis — pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OBTOMETRISTAS

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

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

ChMetame8~ pa8tu: [priešrevoliucinėje franeuzų valstybėje vaidino bajorai (ir
e a”užsimokfijhno‘kdiia:.......... dvasiški ja), Bonaparto atsteigtoje monarchijoje teko vai-

Trhns mes^ iš “žemų luomų” sudarytai biurokratijai. Valdinin-
vTen“mmm4nes“Sia ................... kai-biurokratai buvo atsakomingi prieš imperatorių, o

Chicagoje per neilotojus;.................. imperatoriaus vyriausias tikslas buvo sutvert kaip galint
savaitei10^11 ..................................i8c Pa^°^esnes sąlygąs augimui buržuazijos, kuri iškilo revo-
Minesiui 75c liucijos dėka.

suveinytose Vai.tijose, ne chieagoje, šitokia biurokratiškai-buržuazinė monarchija yra 
Metamiaitu.:............................. $7.00 vadinama, nuo jos įsteigėjo vardo, “bonapartizmu”. 1
Trhns ’meneįame”................... iJ5 Jeigu Rusijoje dar ilgą laiką gyvuos bolševikų dikta-
Dviem mėnesiam.Z.’™ kuri laiko prislėgus visas demokratijos jėgas, tai
vienam mėnesiui..........................76 galimas daiktas, kad ir tenai galų-gale išdygs bona-

(Atpiginta) partizmas: koks nors diktatorius, nugalėjęs visus savo
pu^ejmmetų ‘“ZZZZZZ^oo konkurentus, pasiskelbs caru ir pasižadės tarnauti mie- 
Ti ims mėnesiams .......... .......... 2,oo s^0 “nepmanų” bei sodžiaus “buožių” interesams; Tokį
Pinigus rėikia siųsti pašto Money I t' t ... . ,

orderiu kartu su užsakymu. buržuazišką carą Rusijos ūkininkai veikiausia pasveikm-
----- ■tų su džiaugsmu!

Žemės Ūkio Akademija Lietuvoje
. ... ■ '.f:.:.. ..

(Tęsinys)

MIRTIES BAUSME — BARBARIZMO PALIKIMAS.

TUŠČIOS RUSŲ MONARCHISTŲ SVAJONĖS.

BONAPARTIZMO PAVOJUS RUSIJAI.

dalykui esant, sutikau su pasiū
lymu.

Po to, laike balandžio, gegu
žio ir pusės birželio mėn., krei
piuosi j p. Direktorių raštu, kad 
pradėtų žadėtąją daržinę staty
ti; pabaigoje birželio mėn. suži
nau, kad jau p. Direktorius pa
skelbė varžytines daržinės sta
tymui, bet nelaimė ta, kad jose 
niekas nedalyvavo ir reikėjo ati
duoti jos statymas pavieniam 
asmeniui, tik jau nebe už 24,000 
it., o už 29,000 lt.

Tuojau daržinė pradėta sta
tyti ir iš sutarties turėjo būti 
užbaigta tų metų rugpiučio mėn. 
20 dieną. Belaukdamas darži
nės pabaigtuvių rugpiučio mėn. 
18 d. 7 vai. nufotografuoju ją, 
esant jau vienai pusei visai ap
dengtai ir kitai gerokai pradė
tai. Tą pačią dieną 3 vai. p. p. 
užeina audra ir visiškai daržinę 
sugriauna. Nufotografuoju 
antrą sykį, po audros, ir 1925 m. 
rugpiučio mėn. 25 d. išstatau 
Ž. U. Parodoje Kaune, greta 
Dotnavos Selekcijos Stoties eks
ponatų ir tas dvi fotografijas su 
parašu: “Jei daržinė butų pa
statyta savo laiku, nelaimė ne
būtų ištikusi”.

(Bus daugiau)

Jau pirmiau kalbėjau, kad 
esant dar Dotnavos vidurinei 
žemės ūkio mokyklai, ten susi
darė šiltą mokytojų kompani
ją*) kurion įeina p. p. A. Ru- 
kuiža, Ig. Končius, V. Gaigalai
tis, Nacevičius, K. Aleksa, dali
nai, V. Ruokis ir mokyklos ka
pelionas kun. Radžius. Jiems 
opoziciją sudarė: profesorius 
Kolupailo, profesorius Rudzins- 
kas ir dalinai inž. Gimbutis. įsi
kūrus žemės ūkio akademijai, 
imtasis už opozicijos iš Dotna
vos iškrapštymo. P. P. Kolu
pailo su Gimbutu tuojau tapo 
paliuosuoti; atsikratyti nuo p. 
Rudzinsko pasirodė daug sun
kiau : mat prof. Rudzinskas or
ganizavo ir gana gerai pastatė 
Dotnavos selekcijos stotį, kuri 
numatyta akademijos įstaigų 
sąraše ir kurios tarnautojai nu
matyti akademijos etatuose. 
Nors profesoriauti akademijon 
prof. Rudzinsko nepaskyrė, bet 
paliuosuoti jį nuo selekcijos sto
ties vedėjo pareigų, nesant jo
kių priežasčių, net kunigui Ke
mešiui pasirodė perdrąsų. Todėl 
prieš vedamą profesoriaus Ru- 
džinskio Selekcijos stotį pasiro
dė puolimas.

Tiek nepamatuotiems, asme
niniais reikalais pagrįstiems 
puolimams * išsklaidyti, prof. 
Rudzinskas kreipiasi į opozicinę 
spaudą. Ir štai 1925 metų 48 
No. tautininkų organo “Lituvis” 
pasirodo straipsnis:

“Prof. D. Rudzinskio laiškas 
“Lietuvio” Redakcijai.

Gindamas reikalus dviejų že
mės Ūkio bandymo įstaigų: 
Dotnavos Selekcijos stoties ir 
Bandymo Lauko, nuolankiai pra
šau gerbiamąjį Redaktorių pa
dėti Tamstos redaguojamo žur
nalo skiltyse keletą faktų ir jų 
pietoj imos j.

1. Dotnavos Selekcijos stotis, 
užsibrėžusi veisti pirmos rųšies 
sėklas netikusiųjų Lietuvoje 
sėklų skubiam pakeitimui, pra
dėjo darbą 1922 metų pavasarį. 
Tuo pačiu laiku, be mano mažo 
kiekio parsivežtų iš Maskvos 
Selekcijos stoties geriausių sėk
lų ir pavestų dauginimui, buvo 
surinkta iš įvairių Lietuvos vie
tų vietinės sėklos ir pradėtas 
selekcinis gerinimas. Nesant 
atatinkamų trobesių, ž. U. De
partamentas asignavo tam tikrą 
sumą pinigų pastatymui darži
nėlės, kuri buvo pritaikinta pir
mo dauginimo ir auginimo der
liui sudėti ir apdirbinėti, kas iki 
tolei tekdavo atlikti nepabaigta
me statyti cerkvės rūsyje. Dar
žinės statybai baigta 1923 metų 
rugpiučio mėn. Bet jau tuo 
metu buvo antro dauginimo avi
žų, žirnių, linų ir bulvių nua 6 
ha. derliaus, kuris patalpintas 
Technikumo dvaro darželyje, 
žinoma, visai nepritaikintoje se
lekcijos reikalams. Pertvarų jo
kių nebuvo padaryti neįstengta, 
per tai derliaus apdirbinėjimas 
labai apsunkintas buvo.

Susiduriame su nauju reika
lu, t. y. statymu didelės selekci
nės daržines, pritaikintos gau
namam derliui su daugybe sky
rių. Tam tikslui stotis 1924 m. 
sąmatoje įnešė sumą 24,000 lt. 
daržinei statyti, kurią Seimas ir 
patvirtino. Tais pačiais metais 
kovo mėn. Technikumo Ūkio 
Komiteto pasėdyje svarstytas 
Selekcijos Stočiai daržinės sta
tymo klausimas. Technikumo 
Direktorius su Vice direktoriu
mi pasiūlė man neskelbti varžy
tinių daržines statymui (žiho- 
ma, aš taip ir norėjau daryti), 
bet perleisti T-mo Ūkio Komite
tui, kuriam miško medžiagos 
pristatymas ir statyba atseis pi
giau. Be to, buvau įtikintas, 
kad daržinė bus pastatyta prieš 
derliaus valymą nuo lauko. Taip

Prie šios kompanijos atvykęs 
Dotnuvon prisidėjo kunigas Fr Ke
mėšis.

Po trijų savaičių iš švietimo 
Ministerijos gautas atsakymas, 
kad kursai neleidžiami... Net 
tautinę dvasią skiepyti nelei
džia... Kam šiuo atvėjų patar
navo švietimo Ministerija — 
Lenkijai ar Lietuvai — aišku...

Kaip matom “Kultūros” būre
lis nuveikė neperdaug. Priežas
čių tam yra daug, bet svarbiau
si ta, kad būrelis stengėsi “ne
sikišti į politiką”, arba anot jų 
“nenustoti politinės nekalty
bės”, kuria būrelio vadai supra
to tą prasmę, kad stovėti vidu
ryje tarp liaudininkų ir krikš
čionių demokratų, akademijos 
sienose ir nė žingsnio nežengti 
už akademijos sienų. Na, o tuo 
keliu toli nenueisi... Akademija 
— aukšoji mokslo įstaiga, iš jos 
turi eiti gyvenimas, jos darbuo
tojai turi eiti masių priešaky, 
vesti mases, o ne sekti jų užpa
kaly. Tą buvo pamiršę “Kul
tūros” būrelio nariai... Iki šiol 
“Kultūros” būrelis bijojo net pa
sivadinti pažangiųjų studentų 
organizacija, o juo daugiau, kad 
akademijoje jokių pažangesnių 
studentų organizacijų nėra... Iki 
šioliai žemės ūkio akademijos 
studentų “Kultūros” būrelio val
dybos dauguma sudarė varpinin
kai (labai artimi valstiečiams 
liaudininkams); 1926 metų pra
džioje perenkant valdybą, jau 
įėjo dauguma kairesnio elemen
to (artimų socialdemokratams). 
Tikėsim, jog nauja valdyba su
pras, kad vyriausia jos uždavi
nys ne studentams peskaitas 
rengti, o šviesti ir organizuoti 
darbo žmonės...

Trečia bepartyvė studentų 
organizacija miškininkų draugi
ja “Šilas”. Tai grynai moksli
nė, anot žurnalo “Žemės ūkis” 
(Žemės ūkio ministerijos orga
no) studentų — miškininkų or
ganizacija.

Apart šių bepartyvių .organi
zacijų, dešinieji studentai turi 
savo srovines organizacijas: tai 
studentų — ateininkų draugovė 
ir studentų — tautininkų kor
poracija. Ateitininkai — vi
siems žinomi, — tai busintieji 
krikščionys - demokratai. Skir
tumo tarp tautininkų ir ateti- 
ninkų aš nematau. Tai tie pa
tys vilkai tik avies kailyje. Kaip 
“krikščionys” susiskirstė į 3 da
lis (Ūkininkų sąjungą “Krikš
čionių demokratų” partiją ir 
darbo federaciją), kad geriau 
gaudyti sudrumstame vandeny 
žuvis, taip ir jų jauni pasekėjai 
tą Patį padarė. Ne tik darbai, 
ir tikslai, siekimai ateitininkų 
ir tautiečių tie patys, štai iš
trauka iš tautininkų korporaci
jos įstatų.

“Žemės ūkio akademijos lietu
vių studentų tautininkų korpo
racijos “Naujoji Lietuva” įsta
tai.

I korporacijos tikslas — teik
ti moralį ir materialį studen
tams paramą

a) Kelti ir auklėti savyje tau
tinę ir asmeninę vidaus kultūrą, 
stovint ant krikščioniškojo do
ros pagrindo” (mano pabraukta. 
X. J.).

Ką reiškia stovėti dabar Lie
tuvoje ant krikščioniškojo doros 
pamato, manau, ir amerikiečiai 
žino. Kaip jau minėjau nė že
mės ūkio ministeris kunigas 
Krupavičius, skirdamas stipen
dijas, ne akademijos “profeso
rių” taryba, liuosuodama nuo 
mokesnio, jokio skirtumo tarp 
studentų ateitininkų ir tautinin
kų nedaro; visi jie valdančiajai 
krikščionių demokratų partijai 
tikri sūnūs. Tik studentai kul
tūrininkai — posunys. Jeigu 
kada tautininkai su ateitinin
kais ir pasibara truputį, — tai 
tik dėl svieto akių: jie daug 
labiau baras seime ir kur mitin
ge ūkininkų sąjungos astovai 
su darbo federacijos, nors tie ir 
kiti yra tos pačios tie.iybės as
menys...

“Amerikos Darbo Federa
cija rado reikalinga įvesti al
gų skalę, paremtą visišku 
darbininkų ir kapitalistų rei
kalų solidarumu. Algos turi 
keistis kartu su darbo pro- 
duktingumu ir pelnais. Tuo 
budu reikalų solidarumo te
orija randa praktišką pritai-

• kymą Amerikoje.”

Pirmiausi, faktina šito pareiš
kimo pusė. Trockis bėga už 
akių istorijai, pasakodamas, kad 
tokia algų nustatomo tvarka, 
kur algos kyla kartu su darbo 
produktngumu ir pelnais, jau 
esanti “įvesta”. Amerikos Dar
bo Federacija dar nesugebėjo 
jos įvesti; dar ji tiktai kovoja 
už jos įvedimą.

Antra, pažvelgkime į to žmo
gaus logiką. Jeigu organizuo
tieji Amerikos darbininkai rei
kalauja, kad, kylant darbo pro- 
duktingumui ir kapitalistų pel
nams, butų keliamos ir darbi
ninkų algos, tai, pasak Trockio, 

Uo- : tatai esą savo reikalų atsižadė- 
ckefelleris dar prieš karą, bet j imas 
tiktai nesenai, nuo 1923 me- 
tų, jisai išsiplėtė po didžiau- pritaikymas praktikoje! 
sias industrines Amerikos 
įmones.

“Su mažais išėmimais Ame
rikos Darbo Federacija prisi
dėjo (!) prie šito judėjimo, 
kas reiškia atvirą ir pilną pri
pažinimą, jogei, viena, darbi
ninkų ir kapitalistų reikalai 
yra vienodi ir, antra, jogei 
proletariatui yra nereikalinga 
klasinė organizacija ir 
priklausomas veikimas.”
Ką gulima pasakyti apie 

Trockio pasakojimą?
Raudonasis komisaras girdė

jo, kad Rockefelleris ir kiti 
stambieji Amerikos kapitalis
tai bando organizuot vadina
mas “kompanijų unijas” savo 
dirbtuvėse, ir jisai, be niekur 
nieko, skelbia, kad tokios “uni
jos” jau apėmusios didžiąsias 
industrijos įmonės ir net kad 
jas remią Amerikos darbininkų 
judėjimo vadai. Pasak Trockio, 
jau kone visa Amerikos Darbo 
Federacija susidedanti iš tokių, 
pagal Rockefellerio kurpalį pa
darytų, “unijų”!

Ar galima sugalvoti begėdiš- 
kesnį melą, kaip šitas Trockio 
prasimanymas apie Amerikos 
darbininkų organizacijas! • Ir 
atsiminkite, kad šitas bolševikų 
barškalo zaunas Rusijoje niekas 
negali kritikuoti. Jeigu kuris 
apsišvietęs rusas darbininkas 
atsistotų viešam susirinkime ir 
imtų aiškinti, kaip Trockis ap
gaudinėja savo klausytojus me
lagingomis pasakomis apie A- 
merikos darbininkų judėjimą, 
tai tokj drąsuolį tuojau paimtų 
už keteros čekos agentai, įmestų 
į kalėjimą ir paskui, kaipo 
“kontr-revoliucionierių”, išga
bentų į koncentracijos stovyklą 
arba į Sibirą.

Ko stebėtis, kad šitokiose 
apystovose bolševikų mulkinami 
Rusijos darbininkai turi visiš
kai klaidingą supratimą apie 
tai, kas dedasi užsienyje; ir kol 
Rusija gyvena po bolševikų dik
tatūra, tol jos darbo žmones 
teisingo supratimo apie pasaulį 
negalės įgyti.

Toje pačioje savo kalboje 
Maskvos oratorius dar ve ką pa-

Tą rolę kurią reiškė savo klausytojams:

Apžvalga
BOLŠEVIKIŠKOS “TIESOS” 
IR “LOGIKOS” PAVYZDYS.

Vakar tuoj po vidurnakčio tapo pakartas Connecti- “Naujienose” jau buvo mine- 
eut valstijos kalėjime pagarsėjęs banditas Gerald Chap-I savaitę išspausdino savo 
man, kuris buvo nuteistas miičiai uz policininkei nuzucly-1 šelptose Ilearsto laikraščiai 
mą. Amerikos laikraščiai tą žinią pranešė savo skaity- Amerikoje.
tojams dideliais antgalviais pirmuose savo puslapiuose, Viena tos kalbos dalis yra pa- 
paduodami smulkius visos korimo procedūros aprašymus. | švęsta Amerikos darbininkų 

Tuo budu milionai žmonių Jungtinėse Valstijose va
kar skaitė, kaip nuteistasis buvo išvestas iš kameros, kaip 
buvo pastatytas po kartuvėmis, kaip kunigas su Biblija 
ir kryžium rankose stovėjo šalę, kaip kalėjimo sargai su
rišo nusidėjėliui rankas ir kojas, kad jisai nesispardytų; 
kaip jam buvo užmautas ant galvos juodas maišas ir už
nerta kilpa ant kaklo ir kaip, pagaliau, jisai tapo patemp
tas ore — iki du kartu brakštelėjo lūždami jo srando 
kaulai...

Puikus “dvasios penas” dyidešimtojo šimtmečio -žmo
nėms skaityt šitokius aprašymus, ar ne?

judėjimui ir ypatingai Ameri
kos Darbo Federacijai. Apie 
Amerikos darbininkų unijas 
bendrai buvusis bolševikų karo 
komisaras sako:

“Jungtinėse Valstijose mes 
dabar turime platų darbinin
kų unijų judėjimą, kuris sa
vo eilėse vienija (?) darbinin
kus ir jų samdytojus, arba, 
tikriaus sakant, šitų abiejų 
grupių atstovus.

“Aš manau, l^ad pradžią ši- į 
tam judėjimui padare ]

Del
F

Mirties bausmė yra šlykščiausias barbarizmo paliki
mas šios gadynės žmonijai.

šlykštu yra, kada teisėjas po šalto svarstymo padaro 
nuosprendį atimti žmogui gyvybę. Dar šlykščiau, kada 
valdžios tarnai ir tam tyčia pasamdytas (ir riebiai apmo
kamas!) budelis tempia nelaimingą “teisingumo” auką 
galabinimo vieton ir paskui tenai daro jai galą — kuomet, 
stovėdamas šalę, “Dievo tarnas” skaito maldą, o daktaras 
su laikrodėliu rankoje laukia, iki bus galima paskelbti, 
kad pasmerktasis yra negyvas.

Kodėl žmonės nesusipranta tą šlykštybę išbraukti iš 
savo įstatymų?

Paryžiuje dabar laiko savo suvažiavimą Rusijos mo- 
narchistai. Laikraščių žiniomis, jame dalyvauja 400 “at
stovų”, kurie daugumoje susideda iš buvusiųjų Rusijos 
didikų — kunigaikščių, dvarininkų, generolų ir caro val
dininkų. Tečiaus suvažiavimui pirmininkauja “paprastas 
pilietis” — Petras Struve, kuris 25 metai atgal buvo radi
kalas ir net socialistas, o paskui nuėjo pas kadetus. Karo 
metu jisai susidraugavo su aršiausiais atžagareiviais.

Susirinkę Paryžiuje monarchistai žada “išvaduot” 
Rusiją, sugrąžindami jai carą, kurion vieton jie perša 
nabašninko Nikalojaus Antrojo dėdę, didkunigaikštį Ni- 
kolai Nikolajevičą. Jie ketina suorganizuot “armiją” iš 
miliono tremtinių, išsiblaškiusių po įvairias šalis Euro
poje, ir tikisi, kad Rusijos ūkininkai pasitiks juos išties
tomis rankomis, kaip tik jie paskelbs karą sovietų val
džiai. '

Niekas šitoms monarchistų fantazijoms netiki. Eu
ropos ir Amerikos spauda iš jų suvažiavimo tik juokus 
krečia.

Rusijos ūkininkai, tiesa, šiandie kenčia vargą ir, gal 
būt, daugelis jų su pasiilgimu dūsauja apie tuos “gerus 
senus laikus”, kada Rusiją valdė caras. Bet jie taip pat 
gerai žino, kad carizmo laikais ta žemė, kurią jiems yra 
davusi be jokio atlyginimo revoliucija, buvo dvarninkų 
rankose! Tą žemę ūkininkai už jokius pinigus nesutiks 
grąžinti pirmesniems jos navininkams. Todėl dvarininkų 
vadovaujamas sukilimas prieš sovietų valdžią pasisekimo 
turėt negali.

Rusijos ūkininkai gali remti tikai tokį judėjimą prieš 
bolševikų diktatūrą, kuris iš kalno jiems užtikrintų, kad 
padarytas revoliucijos metu perversmas žemės nuosavy
bės santykiuose nebus mėginama likviduoti. Paliekant gi 
dvarininkų žemę ūkininkų rankose, išnyksta visas ekono
minis pamatas bajoriškos monarchijos atsteigimui.

Tatai betgi nereiškia, kad Rusijoje jau niekuomet 
nebegali būt jokios monarchijos.

Po didžiosios franeuzų revoliucijos (prasidėjusios 
1789 m.) Francijoje, kaip žinia, Napoleonas Bonapartas 
vėl įvedė monarchiją. Bet ši monarchija buvo ne bajo
riška, ne aristokratų luomu paremta.

ne

darbininkų pusėje — 
reikalų solidarumo” teorijos

■UAEl M

Cadum Ointment gali būti vartoja
mas ant minkštos ir švelnius odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra • geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
įsidrėskimų. užžavimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fiftb Avei.ue, New York.

Tas gudruolis, vadinasi, nori, 
kad darbininkai nereikalautų 
sau padidinto atlyginimo, kuo
met jų darbius darosi našesnis 
ir kapitalistų pelnai auga. Su
lig jo “revoliucine” teorija, dar
bininkai turi palikti vis nuola
tos didėjantį turto prieaugį ka
pitalistams. Palikti reikia tur
būt tam, kad paskui reikėtų 
“revoliucioniškai” kovoti prieš 
išnaudotojus; kitaip, matai, ne
bebūtų pamato “revoliucijai”.

Tai ve kaip, protauja vie
na stambiausiųjų bolševizmo 
“žvaigždžių” — buvęs antras po 
Lenino žmogus Rusijoje, “di
dis” raudonosios armijos kūrė
jas, “darbo armijų” organizato
rius ir storų “teoretiškų” veika
lų autorius! Jeigu šitoks plepe- 
ris galėjo iškilti aukščiaus kone 
už visus bolševizmo vadus, tai 
galima numatyti, kaip protiškai 
nususęs yra visas bolševizmas.

[Pacific ur.d Atlantic Photo]

Gerald Cfrapman, pašto siun
tinių plėšikas, pasmerktas ba
landžio 6 d. mirti. Bus pakar
tas.

skelbi mai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą • 
Skaityk Naujienas.



Trečiadienis, Baland. 7, *26 NAUJIENOS, CKfeapj, IH.1

Sočiai Meeting 
Sunday 

Don’t Misa It!
(Jįe Stuitents’ Corner Read Our Regular

“Short Story”

Published Semi-Monthly By The Lithuanian Studentą’ Association Of America

Volume IV April 7,1926 ■ Numher7
------    --- ---------- - ---- - ........................- ■ . N«. I Į I ................ ........ . ...... .............. ............. . ........................ .. ... . ........... , , ■ , ■ , ............. . ... .

ST AFF
Editor—in Chief ....... Julius Rakštis
4435 So. Washtenaw Avė., Chicago 
Asslstant Editor .... Vladas Jurgelonis

Associate Editors
Wm. Mack (Makavetzki) Jr. 

Miss Louise NarmoiUa
Circulation Manager .... Alex Kezes

PERSEVERANCE
- -. •

Most of the present day youths 
have high ambitions in Hfe. The 
majority of these pietų re their ambi
tions as something that they take for 
granted to come true later on. They 
think that success to them is inevi- 
tuble and that their ambitions to <lo 
or l>c somethingr jęreat will be realized 
without much ęffort on their part.

Novv this method of thinking is 
obviously vvrong, būt nevertheless one 
finds many people who have such 
ideaa. Such people never advance 
from the statė they are in and they 
usually make up the body of the non- 
educated idle class, which drags down 
the high standarda that other people 
build up.

Būt the person to whom success is 
sure to come and whose ambitions 
are always filled out is the one who 
does not dream būt who knowing his 
exact ambitions, get down to hard and 
steady work towards the success of 
his hopes. /

Concentrate all your energy on the 
one thing, starting from the very 
begining and hammer away at it 
unceasingly with heart and soul until 
you have developed up to and above 
your highest hope. So perseverance, 
and perseverance in your work alone, 
spell success for you.

THE METRIC SYSTEM
Our present system of weights and 

measures is awkward and is a jumble 
of almost an endless string of terms 
in metrology. We have inches, feet, 
yards. bushels, pecks, barrels, grains, 
tirams, scruples, avoirdupois ounces, 
Troy ounces, quarts, pints, gąllons, 
hundredweights, pennyweights— and 
numerous others. How many know 
just what is meant when one of these 
are mentioned ? The terms are so 
abundant that it is a difficult matter 
to knovv the actual meaning of all.

It is said that there are 130 kinds 
of bushels in ūse and that 282 dil- 
ferent units have been called “foot”, 
vvhuh means that our *method is 
cosūy in business as it leads to fraud, 
mistakes and misunderstandings.

In spite of the numerous disadvant. 
ages, our country—a nation that is 
first in everything—an ultra modern 
nation, is štili elinging to this old 
antiųuated method of measure. The 
United States and England are the 
oniy nations that have not adopted 
the Metric System.

We Americans think vve are much 
further advanced than the European 
nations, true enuf we are in certain 
respeets. Why not in all? Europe can 
visualize the importance of the Metric 
System and have adopted it, būt, 
America is štili adhering to the 
inefficient medieval relic—the English 
system of weights and measures.

PLEAS1NG OUR READERS
We receive numerous letters 

regarding nature of material pun- 
lished. One letter statė that The 
Students’ Corner is “too dry”, not 
enuf pep in it. It reads, “Lay off 
that dry scientific and statistical 
stuff, we get plenty of that in college. 
Give us something pep py”. This 
truly shows the average American 
studentą spirit. Then again another 
reads, “Your ‘Corner’ is entirely too 
humerous for a students paper. Write 
more articles on literature, music, and 
Science”. This of course vvas written 
by one our conservative readers.

So you see what we have to face. 
We vvill endeavor to give our readers 
a variety. If articles seem “too dry” 
for some, omit reading them; and if 
they appear too silly, excuse it, we 
are trying to please all.

TRUE LOVE
Her blue eyes shone with love 

for me,
When they looked into

Mine,
That hidden meaning never vvas, 

‘Tm hungry dear, let’s 
dine.”

We never rodė in taxi cabs,
Nor spent a dime for eats, 

Shc loved me though I never 
spent

A cent for front row seats.
I never sent her chocolates,

And flovvers were unknown, 
Būt now they’re planted on her 

grave
Where she rests all alone.

Why did 1 ever kiek her,
And so often slap her face? 

No one can love as she loved rnę
No one can take her place. 

Were she here now she’d love 
mo yet

Bnt she’s stiff as a log.
1 was once her master,

And “Nellie” vvas my dog.
As Ever.

Human Nature ' STUDENTS’ MUS1CALE

Again and again we hear the 
term “human nature” applied 
in explanation of the eonduet of 
many individuals. One may 
well ask what is meant by this 
term, and yet unvaryingly 
receive an unsatisfactory an- 
swer. lt is definetly agreed and 
certain that sentiments and 
impulses are common to all 
mankind, including mankind of 
the past, present, and of all 
races. As man is a reasoning 
animal, vve knovv that his im
pulses and sentiments are 
superior to those of the lovver 
animals. Into the “human 
nature” of man enters sym- 
pathy, hero vvorship, love, re- 
sentment, ambition, feeling of 
right and wrong, all of which 
elements played an important 
part in the course of the pro- 
gress or retardation or culture 
of mankind in any race or time. 
Hence, human nature mušt be 
considered as a permanent 
factor in society.

—Anthony A. Dudiske.

Cancer Heredity
Miss Maude Slye of Chicago, 

who has spent eighteen years of 
research in the inheritance of 
cancer, • declared that exper- 
iments proved that the power 
to resist cancer was an inher- 
ited characteristic.

Miss Slye in her cxperiments 
vvith mice showed cancer here
dity, būt had also prevented it 
from appearing for twenty-five 
jererations. She claims that 
cancer remain hidden in 
humans for just as many 
generations. Freedom from can
cer for several generations is 
not a sign that the family vvill 
not develop the disease in later 
years.

When one parent has a can
cer resistance inheritance, the 
disease is not likely to appear 
in the children, būt if both 
parents have a tendency to can
cer the offspring is very likely 
to develop the disease.

Finai arrangements have 
not yet been made, būt we do 
knovv that in place of the 
regulai* meeting Sunday, we 
will have a pleasant little 
“Musicale”, consisting of 
piano, violin and vocal solos, 
and probably a; saxophone 
duet. Among the participants 
will be Mr. Erank Jakovicz, 
well knovvn Lindblom tenor; 
Miss Bertha Sereikis, pianist; 
and Mr. V. Jurgelonis and 
Mr. Mack Jr., saxophonists. 
Program not being completed 
vve cannot give a list of all 
who vvill participate.

Musicale to take place at 
McKinley Park Hali, 39th 
and Western Avė., Sunday 
April 11, at 2:30 P. M. Mem- 
bers, their friends, and pro- 
spective members are invited. 
_______ ;__________ >

Nbw Words to Entor.
Dictionary

Scventecn nevv vvords are 
seeking entry into the dicion- 
arv. The vvords • submitted to 
the editor of the New Standard 
Dictionary are:

Brummy—Bogus, phony; as 
a brummy check.

Chaffeuse—A woman who 
resorts to banter and chaff.

Dener—Si xpense.
Dinkum—Beal, genuine; as 

dinkum oil.
Eniafil—A nevv synthetic 

fiber.
Midinia—The region of a 

large French city freąuented 
by midinettes.

Sextacies—The avvakening of 
sex appeal.

Snįg—Something one tries 
to obtain that one has never 
seen.

Sportascrapana—A book of 
sport clippings.

Toghra—An anagram minted 
on Turkish coins consisting of 
the letters of the name of the 
sultan Selim II.

Wooltex—A synthetic fiber 
used as a substitute for wool.

Pitiliacker, Anieus, Brutan, 
Bruton, Hellbum, and Svvink 
vvere submitted as a name for 
one who is cruel to animals. 
“Pitilacker” was choscn.

Letters To The Editor
Letters to be published mušt be signed vvith narnės and addresses of writers.

Letters to the Editor
My Dear Editor:

Since the first issue of “The 
Students’ Corner” vvas brought 
to my attention I have vvatched 
for it as the desert that fol- 
kuvvs a mcal though I rcally 
read the “Corner” liefore any- 
thing else. The lašt issue vvas 
Indeed a “Surprise Issue”. The 
“Corner”, to my estimation w«s 
improved 100%. 1 find mosi 
of the articles interesting and 
vvorth reading, though some do 
not appeal to me as much as 
others. (1 knovv you CANNOT 
please EVERYBODY). Your 
club is sūrely indebted to 
“Naujienos” for so kindly 
giving you that sheet tvvice a 
month and the readers rjlso 
ovve “Naujienos” something 
for this oportunity of learning 
vvhat the younger generation 
of Lithuianians are doing, 
their mental aspect, and 
character i n general i f it can 
be judged by vvhat they write.

I notice that the inajority

of the contributions are of a 
scientific nature and material 
vvhich leads me to believe that 
you have a group of people 
worthy of being called students. 
As every deck of cards has a 
joker so has every group of 
people and your group is no 
exceplion to the rule. An artiele 
likę “Polite Lying” and “The 
Wild Wild West” serves as the 
sauce of the goose. Keep up 
the good vvork as the “(’.orner” 
is an argument i n itsclf to 
those vvho say that the younger 
generation is lying dovvn op 
the job.

Wishing you the best of luck 
and success, I remain,

Very truly yours,
Bruno L. Stasafis.

C.hicago, 111.

Reply to:
Miss Ilelen Tumavich, (’.icero, 

Uis. and Miss Aldona Pūkas, 
Chicago, lils.

Receivcd contrib. Will pub- 
lish in next issue. Thanks very 
much. Write again.

Ed.

The Lithuanian Language -
Some people hesitate in ad- 

i'mitting that they are Lith* 
i uanian, this is probably due to 
their ignorance regarding Lith- 
uania and the Lithuanian lang
uage. If they knevv vvhat Lith- 

' uania is to-day, vvhat it vvus 
; years ago and the beauty of the 
language itself and the position 
the language holds in philology 
they would be proud to say that 
they, their fathers or fore- 
fathers. are Uithuanians and 
they themselves vvould be proud 
of the fact.that they can read, 
write and speak' this vvonderful 
language.
5 In the 15th century Lith- 
uania vvas the most formidable 
povver in the North, Lith- 
uania’s boundries extended from 
the Baltic to the Black Sea. At 
this time Lithuania vvas even 
knovvn in English Literature. In 
the “Canterbury Talės” Chaucer 
sends an English knight to 
Lithuania. Chaucer called it 
“Leetuvve” (Lietuva). Even 
commercial treaties vvere made 
vvith England vvhen Keistutis 
vvas ruler.

Lithuavian the Oldest 
Language

At one time Lithuanians vvere 
believed to be Slavs, būt this 
vve knovv is not true. Lithuanian 
is one of the oldest, if not the 
oldest language surviving in 
Europe. It is very elosely re- 
lated to Sanscrit and Latin. The 
elose resemblance” to Latin may 
be seen in the follovving fevv ex- 
aRiples. In parenthesis vve find 
the Latin and English.

Du (Duo — tvvo); Juokas 
(Jocus — joke); Jungas (Jun
gus — yoke); Sepąs (Senis — 
old); Traukite (Trahite —• 
pull); Trys (Tres — three); 
Ugnis (Ignis — fire).

Value to Philologist
Benjamin D. Dvvight in his 

Modern Philology vvrites:

“This (the Lithuanian tongue) 
is a language of greaf value to 
the philologist. It is the most 
antiąue in its forms of all liv- 
ing languages of thę world, and 
most akin in its substance and 
spirit to the primeval Sanscrit. 
It is also at the šame time so 
much likę the Latin and Greek 
as to occupy the ear of the ety- 
mologist, and in the multitude 
of vvords not othervvise under- 
stood, in the place of the inter- 
preter, vvith its face fixed on 
Latin and its hand pointing 
backvvards to the Sanscrit. It is 
likę a universal interpreter, 
seeming to have the gift of 
tongues, since its tongue is so 
greatly likę the ręst in preserv- 
ing the purse of. prime modcl, 
from vvhich they aro all corrupt 
derivatives, as to seem, in vvhat- 
ever Ipnguage you hear, the 
chime of that language, ringing 
loud and clear from ancient 
time”.

Due to the lack of space in 
this paper an extensive artiele 
on this beautiful language can
not be given. Nevertheless, vve 
should bear in mind the beauty 
of this language, its value to 
the linguistic science, and. that 
it is a language vvhich solves 
the enigmu in history and phi
lology. And above all, be proud 
of the fact that you are a 
LITHUANIAN.

(Editor’H Note: A good book to 
read regarding this subject is “Lith
uania Past and Present” by E. J. 
Harrison).

Our Short Story
> ■ I 11 III "I' I

—Vladas Jurgelonis.

The Jewel Of Namaisevar
It vvas generally understood 

among the people vvho knevv 
him, that Ramsay Gilbran, vvas 
not a mixer. He vvas a fellovv 
vvho kept to himself and vvhen 
be snid anything it was very 
brief and to the point. The 
only person vvho knew him vvcll 
and vvho Ramsay chummed 
arotind with vvas Georgės 
Alcokc. Now Georgės vvas 
actually phimp and to look at 
him for the first time one is 
naturally inclincd to laugh. 
In spite of his plumpness, 
Alcoke, being good natured 
vvas liked by all of his friends. 
It seemed odd to see Ramsay 
vvho vvas reserved and alvvays 
serious, chum around vvith a 
felloivv vvho vvas the very 
opposite of him, alvvays jolly, 
alvvays on the go and hardly 
ever serious. Būt štili vvhere 
ever Ramsay vvas Georgės vvas 
alvvays in his company.

Novv since the sessions at 
Oxford vvere over for the year 
Ramsay and Georgės vvere pre- 
paring to take their regular 
trip through Egypt, stopping, 
as they usually did, at Georgės’ 
aunt’s vilią at Nebedar.

Ramsay vvas rcally the one 
vvho originated the idea of the 
Egyptian trip. He studied 
Egyptology as a hobby and by 
visiting the ruins of old Egypt 
he could satisfy his hobby to 
his content.

Alcoke vvas not very much in 
favor of going to Egypt because 
heat proved to be quite un- 
comfortable for him since he 
vvas so fat. Būt there vvere 
povvers greater than that of 
the heat vvhich forced him to 
take the trips vvith Ramsay. 
NoVv Georgės’ aunt vvas a very 
charming person and Georgės 
loved her very much. Būt he 
couldn’t see her any other vvay 
than just to go to her because 
shc couldn’t leave her home 
since her health demanded the 
hot dry elimate of 'Egypt. This 
vvas one of the povvers that 
drevv him, another vvas his 
chum, Ramsay.

Well, all in all the trip went 
smoothly vvith Ramsay con- 
sistently studying his Egyptian 
įhistories and Georgės’ doing 
nothing in particular.

Upon their arrival at Nebedar 
they immediately hired donkeys 
vvhich they intended to ūse 
for making trips to the various 
ruins of Egyptian temples in 
the vicinity of Nebedar. The 
night vvas spent at Georgės’ 
aunt, Mrs. Rickets’ vilią. Next 
morning vvas again one of the 
vvonderful clear mornįngs 

’typical of Egypt. The two 
chums did not thru a regular 
tour thru the.various places as 
the tourists did, instead,' they 
vvent alone vvithout a guide to 
see vvhat they could fjnd of 
interest to themselves.

Ramsay vvas anxioys to go 
to one temple called “The 
Laurel of the Gods”. The series 
of kings that Ramsay vvas 
then studying, built this temple. 
It vvas the only standing that 
belonged to the Kings of 
Ramsay’s interest.

'l’hc tvvo young men, riding 
on donkeys, vvere oniy a half 
mile from the erumb'ling temple. 
Georgės vvas already complain- 
ing of the heat. Asthma vvas 
also groaning a t the vveight 
Georg.es none too slim body vvas 
burdening him vvith.

“Say, Rammy”, exclaimed 
Georgės “Here’s .vvhere I <iuit, 
1’11 vvait right here for you. 
You can go to that blasted 
temple yoursclf. There’s nothing 
there būt a bunch of roeks and 
sand”.

“Wcll, I suppose if you don’| 
vvant to come along, 1’11 have to 
go alone”, returned Ramsay. 
“1’11 be back in an hour and 
don’t you movė from here and 
don’t let the donkey get avvay”.

A t the temple Ramsay looked 
around to his hearts content, 
būt didn’t see anything un- 
usually interesting. On 
his vvay back Ramsay 
wąs vvondering if Georgės 
had not gone back to 
the vilią because he novv stdyed 
avvay a n hour and a half. Well, 
thought, Ramsay, he vvould 
knovv very soon because it vvas 
just, around the other side of 
the dune that he left his chum.

Yes there he vvas not five 
hundred yards avvay, būt vvhat 
the devil vvas the matter vvith 
the donk. He vvas lying, or 
kneeling on liis knees and 
Georgės vvas sitting on the 
poor donk’s head.

“Say”, said Ramsay as he 
came up to Alcoke “What’s the 
idea of your sitting on his 
head?”

“Well that’s vvhat you’ve got 
to do if a horse falls, I’ve seen 
‘em do it in London. Būt 
this donk is sunk k up to his 
shoulders into the ground. 
There mušt be something 
vvrong vvith this, I hope it 
isn’t quick sand.”

Well get up from the donk, 
do you vvant to smother him”.

The donk certainly shovved a 
lot of appreciation by groans 
of relief vvhen the bulky 
Georgės got off his head.

Štili the donk could not get 
up because both his fore legs 
vvere sunk completely out of 
sight into the sand.

“Georgės, you get on the 
pther side and get ahold of the 
beast’s shoulder vvhile I do the 
siftne on this side, then vve vvill 
both pull.

They gavę one pull and vvith 
out vvarning the ground under 
them caved in and the tvvo 
boys vvith the donk fell into 
vvhat seemed just then a dark 
hole. Būt it vvas no more than 
six feet deep.

“iLord’ vvhat’ll vve do novv?” 
exclaimed Georgės.

*“Hcre, I have a mateli, vve 
can take a look around”,

Ramsay lit the mateh būt it 
vvent out iinmecjiately. Repeated 
trials gavę no better results 
and the only- thing they could 
make out vvas that they vvere 
in a tunnel and that at one end 
there seemed to be a vvall 
blocking the end built up of 
large stone blocks.

“Say vve can’t look around 
here now till some air gets in 
here”, said Georgės.

“Well vve can relurn here 
to-morrovv as ils geltings late 
novv and by that time the air 
will be clear”, returned Ramsay. 
“I vvonder vvhat’s behind that 
vvall though, būt then let’s go. 
(To be continued in the next 

issue.)

NEWS AND
NONSENSE

By Wm. Mack Jr.

Emma Rakštis poisoned 
the cat that serenaded her every 
night. May she novv ręst in peace. 
(Both Em. and the Cat).

♦ ♦ ♦
Signs of Spring

Vlad. J. looking up lašt years 
marbles, Stanley L. Cleaning up 
the old dice, Julius R. digging 
out the old phone numbers, more 
and ^better machines—vvreckecj. 
and the aurest sign of all, one 
shadovv in the moon light vvhere 
there are tvvo people.

♦ ♦ ♦
Spring or no spring J. Aurylla 

is ambitious. He bought a piano 
and being too" anxious to get 
started he didn’t vvait for the 
piano movers to get there. He 
ate a poUnd of garlie, four 
onions, shouldered the piano and 
carried it home.

♦ ♦ ♦

Dear Bill:
I knovv that spring is near 

because I sleep on the mattress. 
Būt does it follovv vvinter or 
precede summer? Where is it 
this year anyvvay? It’s so sloppy 
and vvet.

Agnės.
« « «

DEAR AGGIE:
SO’S YOUR OLD MAN.

BILL.
>> i > į » f ' į

« * *
J. Kurtinaitis vvrites from 

the U. of I. and telis us of the 
idiocyncrasies entertained by 
inhabitants of Champaign. 
“When it rains”, he says, “they 
open their umbrellas”.

♦ ♦ #

Marie Skammer vvants to 
learn to play tennis this summer 
only she thinks. its too much 
“raoųuet”.

♦ * ♦
The entertainment committee 

held a meeting būt as the motor- 
cycle cop interrputed the meet- 
in the committee vvill have to 
be excused for it’s inactivity 
this month.

♦ ♦ *
Vlad Jurgelonis is on the pro

gram vvith his sax for next 
month. He can’t back out of it 
novv that it’s announced. And 
the vvorst of it all is that 
YOU’LL have to suffer the con- 
seųuences.

* ♦ ♦

WH0ever it vvas that eut the 
sleeves out of Anthony 
Dubiske’s vest certainly has a 
poor sense of humor. April 
Phools day or Easter, thats 
carrying a joke too far.

♦ ♦ ♦
W. B. “Hovv are you?” (Just 

to be polite.)
J. S. “None of your business”. 

(Not so particular).
W. B. “Serves you right”. 

(Would you believe thųt a giri 
vvas to blame for this break?)

♦ ♦ «

My Bonnie leaned over the 
river, t

She vvanted the gold i ish to see. 
Tha bank of the river vvas

slippery,
Oh bring l>ack my bonnie to me.

* >:< *
Edith Green (Grinius) of 

Moosehart iilinoi . I:; very in- 
terested in fhc “Students 
Corner”. 'i’Iv? cops vvould be too 
if the Editor should publish all 
of the contiibs he gets.

Georg.es
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Naujos ryšies prigavikai
Pastaruoju laiku atsirado 

visai naujos rūšies prigavikų, 
kurie veikia tarp lietuvių. Jie 
pamatę laikraščiuose kokį-nors 
adresą, tuoj siunčia pakinką 
COD. žmogus nežinodamas kas 
tame pakiuke yra, jį priima ir 
užmoka reikalaujamą sumą pi
nigų. Pakiuke gi būna kokie 
nors skudurai ir šiaip be vertės 
daiktai. Ypač ta prigavystė 
naudojama mirusių vardais. 
Patemiję mirusio apgarsinimą, 
tie prigavikai tuojaus siunčia 
pakiuką mirusiojo vardu. Miru
siojo šeimyna manydama, kad 
mirusis gal ką ir užsisakė prieš 
mirtį, pakiuką priima ir užmo
ka didelę sumą pinigų. Paskui 
pamato, kad tapo apgauti, bet 
pinigų jau nebegalima atgauti.

Paštas yra užverstas pana
šiais skundais ir pašto žvalgy
ba stropiai ieško prigavikų. 
Vieną jau nučiupo ir jis dabar 
sėdi kalėjime, bet visa šaika 
dar tebėra nesuimta.

Apsisaugokite šių naujos rū
šies prigavikų. —D.

Debatai
Chicago Forum Council, ku

ri per visą žiemą laikė “open 
forum” kas sekmadienį, 3 vai. 
po piet, Olympic teatre, atei
nantį sekmadienį užbaigia savo 
pirmą sezoną. Užbaigia įdo
miais debatais Chicagos uni
versiteto profesoriaus Thomas 
V. Smith su garsiu advokatu 
Clarence Darrosv, apie tai, hr 
individualis asmuo gali kontro
liuoti savo elgesį. Kaip papras
tai, Darrosv gina neigiamąją 
pusę, .lis nurodinės, kad žmo- 

nėra liuosas ir negali lino-' 
sai kontroliuoti savo elgesių, 
nes jis yra produktas jo išsila
vinimo, aplinkybių ir net, da
linai, paveldėjimo.

Suėmė policisto už
mušėjus

Otto Hacker ir Richard 
Evans, kurie savaitę laiko at
gal nušovę policistą- Edsvard C. 
Flnegan, Brighton Parke, ta
po suimti Midland, Tex., netoli 
^leksikos sienos, į kur jie, ma
tyt, stengėsi pasprukti.

Otto Hacker ir Evans labai 
greitai lėkė automobiliu Areehr 
gatvėj, 'lai pamatė du patro- 
liaus policistai ir ėmė juos vy» 
tis. Pasivijęs, policistas Fine- 
gan įlipo j jų automobilių ir 
liepė važiuoti į policijos stotį. 
Kadangi jų automobilius buvo 
vogtas, lai jie biskutį pavažia
vę, policistą nušovė, išmetė iš 
automobilio ir pabėgo. Jie, 
kaip matyt, stengėsi pabėgti į 
Meksiką, iš kur jų išgauti ne
būtų buvę galima. Bet Midland. 
Tex., ^ie tapo areštuoti ir tenai- 
tine policija telegrafavo Chi- 
cagon patikrindama automobi
lių, ar kartais jis nėra vogtas. 
Gavus telegramą, keli Cbica- 
gos policistai tuojaus išvyko j 
Midland parsivežti suimtuosius 
į Chicago, kur jie bus teisiami 
už žmogžudystę.
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Papiovė bemiegant

Stanley Mielina, 40 m., ras
tas paplautas lovoj savo kam
bary prie 116 N. Desplaines 
St. Paplauta jį dideliu bučerio 
peiliu, kuriuo pirmiau atplau
ta riekę duonos, pats peilis bu
vo įmestas į spiaudyklą. Pats 
paplautasis gulėjo lovoj, pilnai 
apsiklojęs ir spėjama, kad jį 
papjauta bemiegant. Jo lavoną 
rasta už 21 valandų po papio- 
vimo. Jo šeimininkas Anton 
Piskerski sako, kad Mielina ne
senai atvykęs iš North Dako- 
la ir nedirbęs; jam buvę gru- 
in ujama išvarymu iš namų, jei 
neužsimokės už kambarį; be to 
jis labai girtavęs. Bet policija 
nemano, kad jis pats butų ga
lėjęs nusižudyti.

Smulkios Žinios

Mayoras Dever paskelbė vai
kų savaitę nuo geg. 10 iki geg. 
15 d. d.

Ateinančiuose balsavimuose 
taipjau balsuojama apie išleidi
mą naujų paskolos bonų pra
platinimui šių gatvių: Ashland 
Aye., VVestern Avė., Mihvaukee 
Avė., 95 St., Halsted St., Glin- 
ton St., Polk St., Taylor St., 
Jefferson St., Peterson Avė., 
22 St. ir Indiana Avė.

Tas gatves jau nutarta pra
platinti, bet nėra pinigų, tad 
ir norima išleisti paskolos ho- 
nus.

Užvakar prasidėjo kampani
ja, kad surinkus $1,500,000 pa
didinimui Passsavant Memorial 
ligoninės. Tuos pinigus norima 
surinkti į 10 dienų. Ta ligoninė 
įkurta 1865 m., Dr. W. A. Pas- 
savant iš Pittsburgh. Per savo 
gyvavimo laiką jis priglaudė 
daugiau kaip 50,000 pacientu.

SARPAL1US RISIS SU 
'KOMARU

Po ilgų šaukimų ir atšauki
mų prieita prie rezultatų: K. 
Sarpalius prispyrė, kad Koma
ras ristųsi su juo.

Kol kas diena ristynėms dar 
nėra paskirta, bet kiek teko 
girdėti tos ristynės įvyks trum
poj ateityj. —N.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 VV. 46th St., Chicago

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

IPacific and Atlantic Photo]
Jchn Y. Aitchison, Chicagos 

universiteto prezidento asisten
tas, kovo 15 d. mirė širdies liga.

Lietuvių Kaleliuose.
Bridgeport

Jaunoji Birutė
Ketverge, bal. 8 d. įvyksta 

Jaunosios Birutės dainų ir mu
zikos pamokos, o i>o pamokų 
bus tėvų susirinkimas. Posėdis 
bus svarbus ir visi tėvai turėtų 
į jį atsilankyti. Kadangi komi
tetas nori išduoti atskaitą iš 
buvusios kovo 28 d. vakarienės, 
tad jis prašo, kad visi pinigai 
ir neparduoti tikietai butų su
grąžinti komitetui šiame susi
rinkime. Organizatorius gi 
tada išdalins prizus tiems, ku
rie pardavė daugiausia tikietų.

Eina gandai, kad Jaunosios 
Birutės organizatorius M. Vai- 
dyla ketina atidaryti naują sky
rių So. Englewoode. Ateitis pa
rodys, ar tie gandai teisingi. 
Taipjau girdėjau, kad organiza
toriaus vietą So. Englewoode 
užimti yra kviečiamas J. Uk- 
t veria. Aš neabejoju, kad į 
trumpą laiką butų geros pa
sekmės ir kad J. Uktveris užka
riautų So. Engleyoodo jaunuo
lius — išaugintų ten didelį 
Jau n. Birutės skyrių.

—Japų-Jahnis.

Brolijos Kliubas
Lietuvių Piliečių Brolijos 

Kliubas Am. tapo suorganizuo
tas virš dviejų metų atgal. Bet 
per tuos dvejus metus kliubas 
savo darbais pasigirti negali, 
nes per visą tą laiką buvo lig ir 
apsnūdęs, susirinkimai įvykda
vo nereguliariškai, kas ir neda
vė kliubui progos augti. Šie
met nutarta veikti smarkiau,
kad išauklėjus didel kliub; i. 
kaip matyt, pasekmės bus ge
ros. Susirinkimai įvyksta regu
liariai, naujų narių prisirašo 
kiekviename susirinkime; taip
jau nutarta pagaminti konstitu
ciją ir taipjau priimti į kliubą 
ir moteris; vadinasi, kliubas
bus vyrų ir moterų, pašelpa
irgi bus lygi visiems. Be to no
rima suorganizuoti orkestrą, 
nes kliube yra keletas muzikan
tų.

Taipgi kliubas turi ir vyrų 
chorą. Nors nesenai susiorgani
zavo, bet jau keletą dainų gali 
sudainuoti neprasčiausia.

Bal. 11 d. kliubas rengia va
karą su programų, čia turėsi
me progos išgirsti vyrų chorą 

ir kitas kliubo muzikališkas 
spėkas. Taipjau pasižadėjo da
lyvauti ir Dr. A. Karalius. Va? 
karas bus Mildos 
Taipjau tai bus 
syti prie kliubo, 
nėra — išpildei 
simokėjai 25c ir

svetainėje, 
proga prisira- 
nes įstojimo 
aplikaciją, už- 
narys.
— Stepas.

SLA. 36 kuopa
šiandie vakare, Liet. Audito

rijoj, SLA. 36 k p. laikys svar
bų susirinkimą. Bus renkami 
delegatai į SLA., seimą ir taip- 
au balsuojama Pildomoji Ta

ryba. Todėl visų narių privalu
mas yra būti šiame susirinki
me, kad išsirinkus geriausius 
delegatus ir padavus savi b:< 
sus už geriausius kandidatus į 
Pild. Tarybą.

Geriausiais
Pild Tarybą, mano 
yra:

Prezidentas—S. Gegužis,
Vice-prez. V. Kamarauskas, 
Sekretorius
Iždininkas —K. Gugis
Iždo ‘ 

liūs ir
Visi 

kime.

kandidatais į 
nuomone,

- P. Jurgeliutų,

globėjai — J. M. Danie- 
S. Bakanas.
bukime šiandie susirin-

—Narys.

Roseland
Balandžio 1 d., SLA 139 kp. 

laike savo mėnesinį susirinki
mų. Susirinkimas buvo šaukia
mas atvirutėmis, bet narių at
silankė tik 'trečdalis. Iš 180 
kuopos narių susirinkime daly
vavo apie 60. Bet musų A. D. 
P. atsilankė visi su savo prita
rėjais ir šiame susirinkime 
daug ką atliko savo naudai.

Pirmiausia, švitrai atėmė bal
są 6 mėnesiams, kam Švitra 
paraše dvi korespondencijas — 
“Tėvynėn” ir “Sandaron, nu
peikdamas valdybų, kad ji sa- 
botažuoja jaunuolių kuopelės 
tvėrimų. Mat sausio mėnesio 
susirinkime buvo nutarta su
tverti jaunuolių kuopų, nes 
kuopoj randasi jau 20 jaunuo
lių, iš kurių 11 yra virš 9 me
tų amžiaus, ir pavedė ta darbų 
kuopos valdybai. O kuopos val
dyba yra visa iš bolševikų, tai 
ji ir nenori turėti jaunuolių 
kuopos, bijo, kad nedarytų kon
kurencijos jų Ateities žiedo 
vaikų dr-jai. T>del Švitrų ir 
nubaudė, atimdami balsų 6 me
nesiams už papeikimų musų 
kuopos boselių. Taigi musų va
dinami bolševikai vikdina savo 
diktatūrų: išsitarei kų priešin
go prieš juos — nubaudė, ir 
viskas.

Švitra betgi jiems pasisakė, 
kad jis dar daugiau rašysiąs 
apie veikimą bolševikų kuopoj.

Kuopos pinigus eikvoja
Su Švitra apsidirbę, nutarė 

iš kuopos iždo paskirti 250 do
lerių dėl siuntimo delegatų Sei

PADfiKAVONfi
A. A. Adomas Bagdonas, kuris mirė Kovo 30-tą dieną, 

1926 m., ir palaidotas tapo Balandžio 5 dieną, 1926, o dabar il
sis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie sutėikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį Į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame mu
sų dvasiškam tėvui, Kun. Martinkui, kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą; vargonininkui p. Daukšui, ir dainininkei 
Alice Peržinskienei; dėkavojame graboriui 1. J. Zolp, kurs sa
vu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį j am
žinusiu o muips palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame muzikantams, ir vadovui Macevičiui, ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas Adomas sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Motina, Sesuo, Brolis ir Brolienė
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man. Kuopoj išviso buvo pini- 
gų $350. Taigi kuopoj beliko 
lik šimtas. Bet visų $350 sar- 
matinos- paimti, o gal biskį ir 
prisibijo, kad nariai nepradė
tų priešintis. Na, o kaip bus, 
kai reikės kuopos valdybai mo
kėti algas? Turėsime extra- 
mokestis mokėti. Taigi SLA Į 
139 kp. nariai tėmykite kų mu4

(Tąsa ar.t 8-to pusi.)

PETRAS GERLIKAS
Mirė balandžio 4 d., 2 vai. po 

pietų, sulaukęs 36 metų am
žiaus. Gimęs Kauno rėd., Tau
ragės apskr., Šilalės parap.,, 
Berkentų kaime. Išgyveno 
Amerikoj 19 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
noterj Oną, dvi dukteris: Ire

ną ir Theodorą ir sūnų Petrų, 3 
brolius: Antaną ir Pranciškų 
Amerikoj — Lietuvoj Julijoną 
ir švogerį Juozapą Šimkų.,

Kūnas pašarvotas randasi, 
namuose, 6023 So. Mayfield 
^ve., Clearing, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio 8 d., 8 vai. iš namų į 
Švento Jurgio bažnyčią, kur at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j švento Kazimiero ka
pines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę,
Moterių, vaikai, broliai, 
ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra. 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

ONA RIMKIENĖ 
f po tėvais Gustaitė
‘ Mirė balandžio 4 d., 8 vaj. va. 

kare, sulaukus 30 metų am
žiaus. Gimus Kauno rėd., Tel- 
šių apskr., Plungės parap., 
Norvainių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Pranciškų, 5 dukteris: 
Oną, Ameliją, Adolphiną, Jose- 
phiną, Aleonorą ir sūnų—Juoza
pą, seserį Domicėlę Paulauskie
nę, dvi pusseris, Teklę Malaus- 
kienę ir Stanislavą Kurtaitienę, 
pusbrolį Juozapą Viktoruną, du 
dėdes, Juozapą ir Stanislovą 
Gustus. Lietuvoj tėvus, 2 se
seris, brolj Joną, švogerį Myko
lą, brolienę Magdaleną Rimkus.

Kūnas . pašarvotas randasi, 
namuose, 736 Chicago St., Dol- 
ton, III.

Laidotuves įvyks ketverge, 
baalndžio 8 d., 8 vai. iš namų- 
j Visų šventų parapijos bažny
čią Roselande, kur atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
švento Kazimiero kapines.

Visus Onos Rimkienės gimi
nes, draugus ir pažįstamus nuo
širdžiai kviečiame dalyvauti lai
dotuvėse Jr suteikti mirusiajai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę,
Vyras, vaikai, sesuo, pusse. 
rėš, dėdės, tėvai, švogeris 
ir brolienė.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

bOUTCAA

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės Ir Chroniškas

VYRU IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

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

ANTANAS BELEI8IS
Mylėjome mes jį gyvą, nepa-. 

mirškime nei mirusio. Baland
žio 7, sukako lygiai metai kai 
tnusų draugas ir brolis mirė. 
Paliko Amerikoj tris pusbro
lius: Steponą, Juozą, Augustiną 
ir švogerj Andriejų Mikštą, o 
Lietuvoj 3 brolius, 2 seseris ir 
draugai S. D. Stalauskai.

Pamaldos atsibus už vėlionio 
sielą Panedėly, Balandžio 12, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čioj, Brighton Parke, 8 valandą 
ryto. ,

Nuoširdžiai kviečiame visus 
draugus ir gimines dalyvauti 
pamaldose, o po pamaldų kvie
čiame atsilankyti j musų na
mus, 4501 So. Talman Avė.

S. Stalauskas

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
»■■ ■ i, .......................

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, III.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Te|. Canal 1271 
ir 2199

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

DR. VAITUSH. O. D

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoh Ashland Avė.

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

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

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir šėrai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St.,

• Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, 1LL.,.

......... n-.....................—

Gydytoju Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W. • 

YUSZKIEWlCZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagalba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagalbą. 
Niekų nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa
geltos 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.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje, 
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbom 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 596. M-*- 
terų priėmimo kambarys 508. Penk » 
tas augštas, Crilly Namas. 25 n.e 
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedeliais, seredomh 
ir subatomis nuo 10 ryto iki :» va 

1 kare.
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Papiovė bemiegant

Naujos ryšies prigavikai
Pastaruoju laiku atsirado 

visai naujos rūšies prigavikų, 
kurie veikia tarp lietuvių. Jie 
pamatę laikraščiuose kokį-nors 
adresą, tuoj siunčia pakinką 
COl). žmogus nežinodamas kas 
tame pakiuke yra, jį priima ir 
užmoka reikalaujamu sumą pi
nigų. Pakiuke gi būna kokie 
nors skudurai ir šiaip be vertės 
daiktai. Ypač ta prigavystė 
naudojama mirusių vardais. 
Patemiję mirusio apgarsinimą, 
tie prigavikai tuojaus siunčia 
pakiuką mirusiojo vardu. Miru
siojo šeimyna manydama, kad 
mirusis gal ką ir užsisakė prieš 
mirtį, pakiuką priima ir užmo
ka didelę sumą pinigų. Paskui 
pamato, kad tapo apgauti, bet 
pinigų jau nebegalima atgauti.

Paštas yra užverstas pana
šiais skundais ir pašto žvalgy
ba stropiai ieško prigavikų. 
Vieną jau nučiupo ir jis dabar 
sėdi kalėjime, bet visa šaika 
dar tebėra nesuimta.

Apsisaugokite šių naujos rū
šies prigavikų. —D.

Stanley Mielina, 40 m., ras
tas paplautas lovoj savo kam
bary prie 116 N. Desplaines 
St. Paplauta jį dideliu bučerio 
peiliu, kuriuo pirmiau atplau
ta riekę duonos, pats peilis bu
vo įmestas į spiaudyklą. Pats 
paplautasis gulėjo lovoj, pilnai 
apsiklojęs ir spėjama, kad j j 
paplauta bemiegant. Jo lavoną 
rasta už 21 valandų po papio- 
vimo. Jo šeimininkas Anton 
Piskerski sako, kad Mielina ne
senai atvykęs iš Nortli Buko
ki ir nedirbęs; jam buvę gru- 
mojama išvarymu iš namų, jei 
neužsimokės už kambarį; be to 
jis labai girtavęs. Bet policija 
nemano, kad jis pats butų ga
lėjęs nusižudyti.

Smulkios Žinios
Mayoras Dever paskelbė vai

kų savaitę nuo geg. 10 iki geg. 
15 d. d.

t Pacific and Atlantic Photo]
Jchn Y. Aitchison, Chicagos 

universiteto prezidento asisten
tas, kovo 15 d. mirė širdies liga.

ir kitas kliubo muzikališkas 
spėkas. Taipjau pasižadėjo da
lyvauti ir Dn A. Karalius. Va» 
karas bus Mildos svetainėje.
Taipjau tai bus 
syti prie kliubo, 
nėra išpildei 
simokėjai 25c ir

proga prisira- 
nes įstojimo 
aplikaciją, už- 
narys.
— Stepas.

SLA. 36 kuopa

Debatai
Chicago Forum Council, ku

ri per visą žiemą laikė “open 
forum” kas sekmadienį, 3 vai. 
po piet, Olympic teatre, atei
nantį sekmadienį užbaigia savo 
pirmą sezoną. Užbaigia įdo
miais debatais Chicagos uni-
versiteto profesoriaus Thomas 
V. Sinith su garsiu advokatu 
Clarence I)arro\v, apie tai, h r 
individualis asmuo gali kontro
liuoti savo elgesį. Kaip papras
tai, l)arro\v gina neigiamąją 
pusę. Jis nurodinės, kad žmo
gutis nėra liuesas ir negali liue
sai kontroliuoti savo elgesių, 
nes jis yra produktas jo išsila
vinimo, aplinkybių ir net, da-

Ateinančiuose balsavimuose 
taipjau balsuojama apie išleidi
mą naujų paskolos bonų pra
platinimui šių gatvių: Ashland 
Aye., \Vestern Avė., Mihvaukee 
Avė., 95 St., Halsted St., Glin- 
ton St., Polk St., Taylor St., 
Jefferson St., Peterson Avė., 
22 St. ir Indiana Avė.

Tas gatves jau nutarta pra
platinti, bet nėra pinigų, tad 
ir norima išleisti paskolos bo
nus.

Užvakar prasidėjo kampani
ja, kad surinkus $1,500,000 pa
didinimui Passsavant Memorial 
ligoninės. Tuos pinigus norima 
surinkti į 10 dienų. Ta ligoninė 
įkurta 1865 m., Dr. W. A. Pas- 
savant iš Pittsburgh. Per savo 
gyvavimo laiką jis priglaudė 
daugiau kaip 50,000 pacientu.

Liemvin Bailiuose.

Suėmė policisto už
mušėjus

Bridgeport
Jaunoji Birutė

Ketverge, bal. 8 d. įvyksta 
Jaunosios Birutės dainų ir mu
zikos pamokos, o i>o pamokų 
bus tėvų susirinkimas. Posėdis 
bus svarbus ir visi tėvai turėtų 
į jį atsilankyti. Kadangi komi
tetas nori išduoti atskaitą iš 
buvusios kovo 28 d. vakarienės, 
tad jis prašo, kad visi pinigai 
jr neparduoti tikietai butų su
grąžinti komitetui šiame susi
rinkime. Organizatorius gi 
tada išdalins prizus tiems, ku- 

’rie paidavė daugiausia tikietų.
Eina gandai, kad Jaunosios 

Birutės organizatorius M. Vai- 
dyla ketina atidaryti naują sky
rių So. Englewoode. Ateitis pa
rodys, ar tie gandai teisingi. 
Taipjau girdėjau, kad organiza
toriaus vietą So. Englewoodc 
užimti yra kviečiamas J. Uk- 
tveris. Aš neabejoju, kad į 
trumpą laiką butų geros pa
sekmės ir kad J. Uktveris užka
riautų So. Engleyoodo jaunuo
lius — išaugintų ten didelį 
Jaun. Birutės skyrių.

—Japų-Jahnis.

šiandie vakare, Liet. Audito
rijoj, SLA. 36 kp. laikys svar
bų susirinkimą. Bus renkami 
deleągatai į SLA. seimą ir taip- 
au balsuojama Pildomoji Ta

pyba. Todėl visų narių privalu
mas yra būti šiame susirinki
me, kad išsirinkus geriausius 
delegatus ir padavus savi b:» 
sus už geriausius kandidatus į 
Pild. Tarybą.

Geriausiais kandidatais į 
Pild Tarybą, mano nuomone, 
yra:

Prezidentas—S. Gegužis, 
Vice-prez. V. Kamarauskas, 
Sekretorius —. P. Jurgeliutą, 
Iždininkas —K. Gugis, 
Iž<lo globėjai — J. M. Danie

lius ir S. Bakanas.
Visi bukime šiandie susirin

kime. —Narys.

Roseland

t 

man. Kuopoj išviso buvo pini- ** 
gų $350. Tni«i kuopoj beliko 
lik šimtas. Bet visų $350 sar- 
matinos- paimti, o gal biskį ir 
prisibijo, kad nariai nepradė
tų priešintis. Na, o kaip bus, 
kai reikės kuopos valdybai mo
kėti algas? Turėsime extra: 
mokestis mokėti. Taigi SLA Į 
139 kp. nariai tėmykite kų mu-

(Tąsa art 8-to pusi.)

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

DR. VAITUSH, O. D

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VBLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. BeauM; M.D
1800 So. Ashland Avė.

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

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rr.o, 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 j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki

Otto Hacker ir Kichard 
Evans, kurie savaitę laiko at
gal nušovę policistą Edward C. 
Finegan, Brigbton Parke, ta
po suimti Midland, Tex., netoli 
^leksikos sienos, į kur jie, ma
tyt, stengėsi pasprukti.

Otto Hacker ir Evans labai 
greitai lėkė automobiliu Arcehr 
gatvėj. 'lai pamatė du patro- 
liaus policislai ir ėmė juos vy» 
tis. Pasivijęs, policistas Fine- 
gan įlipo į jų automobilių ir 
liepė važiuoti į policijos stotį. 
Kadangi jų automobilius buvo 
vogtas, tai jie biskutį pavažia
vę, policistą nušovė, išmetė iš 
automobilio ir pabėgo. Jie, 
kaip matyt, stengėsi pabėgti į 
Meksiką, iš kur jų išgauti ne
būtų buvę galima. Bet Midland, 
Tex., jie tapo areštuoti ir tenai- 
tinė policija telegrafavo Chi- 
cagon patikrindama automobi
lių, ar kartais jis nėra vogtas. 
Gavus telegramą, keli Chica
gos policistai tuojaus išvyko j 
Midland parsivežti suimtuosius 
į Chicago, kur jie bus teisiami 
už žmogžudystę.

SARPALIUS RISIS SU 
' KOMARU

Po ilgų šaukimų ir atšauki
mų prieita prie rezultatų: K. 
Sarpalius prispyrė, kad Koma
ras ristųsi su juo.

Kol kas diena ristynėms dar 
nėra paskirta, bet kiek teko 
girdėti tos ristynės įvyks trum
poj ateityj. —N.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

siuskitper'
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Brolijos Kliubas
Lietuvių Piliečių Brolijos 

Kliubas Am. tapo suorganizuo
tas virš dviejų metų atgal. Bet 
per tuos dvejus metus kliubas 
savo darbais pasigirti negali, 
nes per visą tą laiką buvo liigj ir 
apsnūdęs, susirinkimai įvykda
vo nereguliariškai, kas ir neda
vė kliubui progos augti, šie
met nutarta veikti smarkiau, 
kad išauklėjus didel kliub; i. 
kaip matyt, pasekmės bus ge
ros. Susirinkimai įvyksta regu- 

į bariai, naujų narių prisirašo 
į kiekviename susirinkime; taip
jau nutarta pagaminti konstitu
ciją ir taipjau priimti į kliubą 
ir moteris; vadinasi, kliubas
bus vyrų ir moterų, pašelpa
irgi bus lygi visiems. Be to no
rima suorganizuoti orkestrą, 
nes kliube yra keletas muzikan
tų,

Taipgi kliubas turi ir vyrų 
chorą. Nors nesenai susiorgani
zavo, bet jau keletą dainų gali 
sudainuoti neprasčiausia.

Bal. 11 d. kliubas rengia va
karą su programų, čia turėsi
me progos išgirsti vyrų chorą

Balandžio 1 d., SLA 139 kp. 
laike savo mėnesinį susirinki
mą. Susirinkimas buvo šaukia
mas atvirutėmis, bet narių at
silankė tik trečdalis. Iš 180 
kuopos narių susirinkime daly
vavo apie 60. Bet musų A. D. 
P. atsilankė visi su savo prita
rėjais ir šiame susirinkime 
daug ką atliko savo naudai.

Pirmiausia, švitrai atėmė bal
są 6 mėnesiams, kam Švitra 
paraše dvi korespondencijas — 
“Tėvynėn” ir “Sandaron, nu
peikdamas valdybą, kad ji sa- 
botažuoja jaunuolių kuopelės 
tvėrimą. Mat sausio menesio 
susirinkime buvo nutarta su
tverti jaunuolių kuopą, nes 
kuopoj randasi jau 20 jaunuo
lių, iš kurių 11 yra virš 9 me
tų amžiaus, ir pavedė tą darbą' 
kuopos valdybai. O kuopos val
dyba yra visa is bolševikų, tši 
ji ir nenori turėti jaunuolių 
kuopos, bijo, kad nedarytų kon
kurencijos jų Ateities Žiedo 
vaikų dr-jai. 'l^del švitrą ir 
nubaudė, atimdsffiii balsą 6 mė
nesiams už papeikimą musų 
kuopos boselių. Taigi musų va
dinami bolševikai vikdina savo 
diktatūrą: išsitarei ką priešin
go prieš juos — nubaudė, ir 
viskas.

Švitra betgi jiems pasisakė, 
kad jis dar daugiau rašysiąs 
apie veikimą bolševikų kuopoj.

Kuopos pinigus eikvoja |
Su Švitra apsidirbę, nutarė 

iš kuopos iždo paskirti 250 do
lerių dėl siuntimo delegatų sci-

PETRAS GERLIKAS
Mirė balandžio 4 d., 2 vai. po 

pietų, sulaukęs 36 metų am
žiaus. Gimęs Kauno rėd., Tau
ragės apskr., Šilalės parap.,, 
Berkentų kaime. Išgyveno 
Amerikoj 19 metų.

Paliko dideliame nubudime 
noterį Oną, dvi dukteris: Ire

ną ir Theodorą ir sūnų Petrų, 3 
brolius: Antaną ir Pranciškų 
Amerikoj — Lietuvoj Julijoną 
ir švogerį Juozapą Šimkų.,

Kūnas pašarvotas randasi, 
namuose, 6023 So. Mayfield 
Avė., Clearing, 111.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio 8 d., 8 vai. iš namų į 
švento Jurgio bažnyčią, kur at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j švento Kazimiero ka
pines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti paskutinį patarnavimą.

Nubudę,
Moteris, vaikai, broliai, 
ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra. 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

ONA RIMKIENĖ 
. © po tėvais Gustaite

' Mirė balandžio 4 d., 8 vaj. va
kare, sulaukus 30 metų am
žiaus. Gimus Kauno rėd., Tel
šių apskr., Plungės parap., 
Norvainių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrų Pranciškų, 5 dukteris: 
Oną, Ameliją, Adolphiną, Jose- 
phiną, Aleonorą ir sūnų—Juoza
pą, seserį Domicėlę Paulauskie
nę, dvi pusseris, Teklę Malaus- 
kienę ir Stanislavą Kurtaitienę, 
pusbrolį Juozapų Viktoruną, du 
dėdes, Juozapą ir Stanislovą 
Gustus. Lietuvoj tėvus, 2 se
seris, brolį Joną, švogerį Myko
lą, brolienę Magdaleną Rimkus.

Kūnas . pašarvotas randasi, 
namuose, 736 Chicago St., Dol. 
ton, III.

Laidotuves įvyks ketverge, 
haalndžio 8 d., 8 vai. iš namų1 
į Visų šventų parapijos bažny
čią Roselande, kur atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
švento Kazimiero kapines.

Visus Onos Rimkienės gimi
nes, draugus ir pažįstamus nuo. 
širdžiai kviečiame dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti mirusiajai 
paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimą.

Nubudę,
Vyras, vaikai, sesuo, pusse. 
rėš, dėdės, tėvai, švogeris 
ir brolienė.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741

PADĖKAVON6
A. A. Adomas Bagdonas, kuris mirė Kovo 30-tą dieną, 

1926 m., ir palaidotas tapo Balandžio 5 dieną, 1926, o dabar il
sis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie sutėikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dekavojame mu
sų dvasiškam tėvui, Kun. Martinkui, kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą; vargonininkui p. Daukšui, ir dainininkei 
Alice Peržinskienei; dekavojame graboriui 1. J. Zolp, kurs sa
vu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į am
žinantį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dekavojame muzikantams, ir vadovui Macevičiui, ir pagalios 
dekavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o 
tau mūšų mylimas Adomas sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Motina, Sesuo, Brolis ir Broliene

SILLY'SJUNCLE
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_____ T____ igSciau. va
8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.
1545 West 47th Street

Pohne Boulevard 7589

ANTANAS BELEIŠIS
Mylėjome mes jį gyvą, nepa-. 

mirškime nei mirusio. Baland
žio 7, sukako lygiai metai kai 
jnusų draugas ir brolis mirė. 
Paliko Amerikoj tris pusbro
lius: Steponą, Juozą, Augustinų 
ir švogerį Andriejų Mikštą, o 
Lietuvoj 3 brolius, 2 seseris ir 
draugai S. D. Stalauskai.

Pamaldos atsibus už vėlionio 
sielą Panedėly, Balandžio 12, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažny
čion, Brighton Parke, 8 valandą 
ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
draugus ir gimines dalyvauti 
pamaldose, o po pamaldų kvie
čiame atsilankyti į musų na
mus, 4501 So. Talman Avė.

S. Stalauskas

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

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, III.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoh Ashland Avė.

Pranešimas Joge! 
z JOHN J. ZOLP

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

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
Bonai ir Šerai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St.,

• Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, 1LL.

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. 0.
DR. W. •

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

S, D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Te|. Canal 1271 
ir 2199

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių, žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagclbą. 
Niekų nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa
geltos 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.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje. 
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monro© St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. M-* 
terų priėmimo kambarys 508. )'enk 
tas augstas, Crilly Namas. 25 n.r 
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedeliais, s© rėdomi, 
ir subatomis nuo 10 ryto iki S va 
kare. *
. ___
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa r.uo.7-to pusi.)

sų kuopos lyderiai daro su mu
sų pinigais.

Tikisi seime sukelti 
revoliuciją

Musų kuopa išrinko 6 dele
gatus: Klibienę, Bacevičių, Pet- 
ionį, Slančiauską, šavkiunienę, 
Grigaliūną. Buvo dar vienas 
išrinktas smarkus delegatas, 
Deltuva, ale kad negalima dau
giau siųsti kaip šešis, nes kuo
poj tėra tik 180 narių. O 
taip butų dauginus kuopoj 
rių, kad nors 500, tai Lutų 
sų kuopa galėjus pasiųsti
daugiau, o delegatų tai dar bu
vo užtektinai. Visi jie yra geri 
hUševikai, kartu ir su “nespli- 
tinamu” baisu.

kad
na

mu?
dar

Kaip sakiau, kuopa siunčia 
6 delegatus, o pinigų paskyrė 
$250. Juk tai neužteks nė ge
ležinkelio t i ketams nusipirkti,
o kur kitos išlaidos? Gal ir pa
skutinius pinigus reikės iš kuo
pos pabaigti imti, o nariam už
dėt cMra mokestis Tai šitokie) 
dalykai dedasi,
darbiečiai viešpatauja.

—Narys.

myli dailę, kurie nori girdėti dar 1 • •
Babravičiaus auksinio balso, yra ’ < F<3111'081111 ftl 
kvečiami iškalno bilietus įsigyti.! 
Kaip jau aukščiau pasakyta, kad ’ t 
viename vakare 300 bilietų iš- 
pirkta ir kad Lietuvių Auditori
joj telpa tik 1000 žmonių, tai 
jau galima iš kalno spręsti, kad

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

ar kviečia.
bus dąug žmonių, kuriems nebus j K,EK KtIFiuTi,A iooAmiUI PRA * Lilyloll flvŲ.VH
galima įeiti svetainėn dėl sto
kos vietos. Taigi reikia mietus 
nusipirkti iš anksto, jeigu nori 
Babravičių išgirsti dainuojant.

Bilietus gulima užsisakyti: 
Universal State Banke, pas p. 
Šukį, Dr. žimontą, 3252 So. 
Halsted, Naujienose ir Aušros 
Knygyne. — Z.

Smulkmenos

Atsakymai: $100.00 ant syk jr 
$6.00 į metus per viaą 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ri* sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šputą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralel- 
1 diirle pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
Gimėt juos i banką ar souiką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$109.00 — pamislyk kiek jūsų

, . ,, , šimtas uždirbtų Jei laikytumėt j|
Chicago vėl susilauks Mask- Čia per 20 metu?

— ■ . M p natiAfl Ateik ir pnsita k su sekretorių ixe paties . taupyino bu(1us> o nuo jo su. 
bet to teatro Vladimir žinosi kuip greit dauginsis 

doleri*.
NAUJIENŲ SPULKA, 

1739 So. Halsted Al.

vos Dailės Teatro. Ne paties 
teatro* L 
Nemirovič - Dančenko muzikąli- 
nės studijos, kuri duos čia kele- ( 
tą muzikalinių veikalų. Vaidi-. 
nimai prasidės balandžio 12 d., 
Greit t Northern teatre. J

Vieną savaitę bus duodama ’drauVft"
“Carmencita. ir Kareivis” (su- i
populiarinta opera Carmen ), (ullos sft.k'ia <111,000.

kur vadinamiĮo antrą savąitę — “Lyststrata” yra ?l.Paie,.,,0?^1skyJl.“L 
(Teatras bus tik dvi savaites).

jūsų

APSIVEUIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI i_ _ NAMAI-ZEME

Motery Ranku Darby 
Paroda

Prisirengimas prie Moterų 
Darbų Parodos, kuri įvyks ba
landžio 17 d. iki 24 d. eina pil
nu smarkumu. Priduodama vi
sokių puikių išdirbinių. Parduo
dama tikietai. Tvarkoma, ren- 
giama planuojama ir rūpinama
si. Reiktų, idant musų šviesuo
menė taip pat skubiai pirkinė
tų tikietus ir tuomi padėtų 
nuims padengti išlaidas suriš
tas su rengimu. Pasiskubinkite, 
kurie dar neturite tikietų. MJ.

Ar nori būti nariu Cbi ngui 
Lietuviu Draugijos' 

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di- 
goję. į šitą Draugiją priklauso 
viri 500 vyrų ir moterų. Draugijos _.W — - Draugijoje
, “ . \ ‘ * * - - : $«» 
$10; $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan-.

1 tiems blle dalyle Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra prieinamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuotl kaipo pašclpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
v ra proga prisidėti prie Chicagos 

t Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
, ,, prisidėjimo malonėkite kreiptis

“The Student Prince , graži prie Chicagos Lietuvių Draugijos
miivikulė knmpdiin su dideliu Pirmininko — Julius Mickevičius.muziKale Komedija su aiaeuu £210 g Ha|gted Se Tei B(ni|evard
vyrų choru, kuri virš metų lai- 9663.

Ain C r put Northpm teatre ' Pieniai narini —vyrai ir moko ėjo Great dorinėm teatre, |er s norinti |stoti j 5ilQ Draugiją 
užsidaro šią savaitę, nes į tą galite paduoti prašinu) prie bite

“The M i radę” (Stebuklas), 
didžiausia pasaulio pantomima, 
paskutinę savaitę statoma Au
ditorium teatre. Vaidinime da
lyvauja 600 žmonių.

Pavieniai narini —vyrai ir mo- 
teris norinti įstoti i šitą Draugiją 

_______ ___ ____ , * galite paduoti prašinu) prie biie 
fuatfu utvu>inni»________________Tp vie,}° draugijos nario arba dėl pą-teatrą atvažiuoja InasKvos te rankamo galite kreiptis į šeiniau 
atro muzikalinė studija. pažymėtas vietas kuriose galėsite

, išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 

Šią savaitę užsidaro ir “Char- į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
lots’ Revue of 1926” Selw.vn Te- Xnss"an,0,e vic,ose ,,,ie1“1 pa’ 
atre. Ten nuo sekmadienio pra- Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
dės eiti “Naughty Cinderella . i Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 

. Street.

PAIEŠKAI' merginos apsivesti; 
esu mokytas, gražus, turtingas, 4(1 
metų, 5 pėdų 8 colių, 185 svarų. 
Gali būti ir našlė be vaikų. Pir
mam laiške prisiųskit paveikslą Ir 
visą aprašymą. Garbės žodis ant 
teisybės atvažiuoti pas mane ypa- 
tiška!. Adresuokit. Box 193 I).

R. 2. Warren, Mlch.

VYRŲ
T . .................

REIKIA 10 darbininkų j geležies 
atkarpų Jardą. Atsišaukit 

3647 So. Hornan Avė.

PARDAVIMU! Brighton Parke 
bučernė ir grosernė už $700, verta 
$3,500. Parduoąiu į 5 dienas, nes 
turiu du bizniu, RandAsi pietvaka
rinis kampas Archer ir California 
Avė. Atdara nuo 2 iki 5 vai. vaka
re. 4041 Archer Avė. Prospcct 2559

CHICAGO LAWN, 8 kambarių 
medinė rezidencija ir garažas 50 
pėdų, kampanls lotas, garu šildo- 
ras, cementiniu oamutu, kaina, 
$8500, cash, agentų nereikia. Tel. 
Prospect 9029, po 7 vai. vakare.

JIESKC PARTNERIŲ
REIKALINGI pcnterlui prie 

mų iralevojimo.
Atsišaukit greitai.

Bridgeport l’ainling Co.
3119 So. Halsted St.

Tol. Yards 7282

na

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 6728

Ar žadi Muvintics — 
—Gal Reikia Anglių?

.Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas lame darbe 12 
metų. Apru pinam 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
BIC DOEPORT PA INTING

& HDW. CO.
lUalevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

—»■ nm—i n ■■■■ ....... .. —

PIRKIT PLUMRINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes narduo.jame visiems olselio 
kainomis

Levinthal I’himbing Supply Co., 
1637 We»t Divialon SL 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPEKTS' 
Long distance handling .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 340S—Blvd. 7667 office

1 eatras- 
Muzika

■4

ATYDA 
Ponioms ir panelėms

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 W. Madison Street

Babravičiaus koncertas

Prašome atleisti, jeigu jūsų pn- 
. tternai pasivėlins ateiti. Mat, kom
panija, pildanti New Yorke jūsų 

.. •» / 1 užsakymus, reorganizuojama. Už
Kempy (pasKU- savaitės antros viskas eis tvarkoje. 

Bukite kantrios, ir laukite. Atleis
kite. —Dura Vilkienė.

Automobilių plovėjų, $30 į savaitę, 
Karpenterių, $125 j mėnesį, Automo
bilių mechanikų, $40 j savaitę, Ku
binei dirbėjų, 75c. j valandą. Dirb
tuvės vaikinų, $15 j savaitę. Vyrų 
prie nurpų, $85 j mėnesį, valgis ir 
kambarys. Pečkurių, 65c. j valandą, 
vyrų j virtuvę, $20 j savaitę, Darbi, 
ninku, 50c. į valandą. Mašinistų, 
85c. į vai. Naktinių virėjų, $30 j 
savaitę. Prie bačkų, 75c. j vai. Prie 
siuntinių, 55c. j vai.

Taipgi turime dabar daug ir ki
tokių darbu.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 So. Ualsteil St., 2 fl.
Kampas 42 St.

KEIKIA greit gero draiverio, 
su šoferio laisniu. Darbas ant 
papso Irako. Geros sąlygos.

S. Sodintas, 
251 E. 115 St.

Tel. Pullman 5625

BEI KALINGAS geras Hand Screw 
mašinos operatorius, turi Imt uni- 
jistas. Atsišauki! nuo 7:10 ryto ir 
5:30 vakare. 4049 S. Riciimond St. 
Lafayette 1540.

Reikia Vertėjo
Mums reikia Lietuvio-Amerikiečio 

vertėjo dėl užbaigimo reikalų su 
musų lietuviais kostmneriais Det
roite. čia yra reul estate. Klauskite 
Mr. L. Bogicicvich, nuo 8 iki 10 
ryto.
HUSTON-MORTENSON COMPANY 

3rd fl. Guarantv Trust Bldg.
\Voodward ai Congress 

Cadillac 1731

RAKANDAI
BARGENAI

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

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir grosernė, geroj vietoj, 
mainysiu ant namo, loto, automo
bilio.

Kreipkitės:
1211 W. 63 SI.

Tel. Ręptiblic 10363

PARSIDUODA 25 pėdų lotas, 
improved, ant 45-tos gatvės ir Ca
lifornia Avė. 5362 So. Maplewood 
Avė.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
cattcssen krautuvė lietuvių ir len
kų apgvvenloj apielinkčj. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Parsi
duoda dėl partnerių nesutikimo.

Kreipk i lės:
4606 S. Paulina St.

• PARDAVIMUI saldainių ir cigarų 
krautuvė ant kampo. 2900 Lowc 
Avė.

NAUJAS mūrinis bungalow, 
su flatu Skiepe, tik $7900, cash 
$1000, kitus po $50 j mėnesį, 
3332 S. DarniIton, netoli Mid- 
west teatro. Ilough, 4213 So. 
Halsted Str.

DELIKATESSEN
IR GROSERNĖ

Geras biznis ir 4 kamba
riai gyvenimui. Bargenas 
už cash.

3350 W. 63rd $t.

. EXTRA

Parsiduoda grosernė pigiai.

ANT pardavimo puikus vasarinis 
namas, I dideli kambariai, su ra
kandais, 1 ’■» akerių žemės, 16 obe
lių, visos vaisingos, stritkaris eina, 
elektra, vanduo ir kiti įrankiai. St. 
Joe upė dėl maudymos. 10 mylių 
lig Benton llarbor miesto.

Žinoma vieta šalę Bačiuno re- 
sorto Tabor Earm.

Vieta Sodus, Mieli.
Galima sulikti ant randavonės. 

Priežastis — važiuoju į Lietuvą.

PABSIpUODA medinis na
mas, 2 pagyvenimų po 5 kam
barius, arba mainysiu ant au
tomobilio, loto arba kokio biz
nio. F. J. Szemet,

3114 S. Halsted St.

MOHTGEM-PASIOLOS
■ 1 ■»11 ’...................

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Av«^ 

Lafayette 6738 
..... . ......-------------------------------

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

Įir... -i... ■-------

MOKYKLOS

Taigi musų Babravičius dar 
sykį mums dainuos, šį kartą 
jis dainuos 9 d. gegužės, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj. 31 d. 
kovo suririnko būrys muzikos 
mylėtojų ir Babravičiaus draugų 
ir nutarė rengti Babravičiui 
koncertą. Pasamdė tuojaus 
svetainę ir tuojaus tame pat su
sirinkime išpirko 300 bilietų.

Šis koncertas bus dar įdomus 
tuo, kad }>o kocerto bus šokiai 
ir todėl bus proga visiems su 
musų artistu asmeniškai susi
pažinti ir krūvoje linksmai laiką 
praleisti. Bilietai šio koncerto 
bus labai pigus — $1.50 ir $1.00 
ir tas pat bilietas geras dėl kon
certo ir šokių.

Kadangi Babravičius pasira
šė kontraktą visą ateinantį sezo
ną dainuoti šalapino operoj, tai 
vargiai mes jį kitą metą galėsi
me girdėti. Todėl visi, kurie

•Kituose teatruose eina:
Studebaker—“Pair o’ Fools 

muz. komedija.
Adelphi — “The FaU of E ve”,1 

komedija.
Cort — “Pigs”. .
Centrąl b- ° 

tinę savaitė).
Illinom •— “Ix>uie the .48th”,

muz. komedija.. ; \
Olympic — “Castles in

, ‘ / Į * ° v“’« v«»., i.ivmviy nuuiiun-
Air’. ' joj.'Visi nariai būtinai atsilimk.vkit,
ir spiritualistų rykštė Houdini. ii <4 o i * *•

r _ j.. .. . bos, rinkimas-delegatų | SLA sei
mą ir daug kitų reikalų yra ap- 

MvOirl" (pasku- ' svarstymui. Atsiveskite ir .
- r narių prirašyti prie SLA 36 kp.

— ’ A. Marci jonaitė, sek r.
” j ■ • ■ , . /

Susivienymas Lietuvių Namų sa
vininkų ant Bridgeporto laikys mė- 

! nešini susirinkimą trečiadieny, bn- 
ir landžių 7 d., Lietuvių1' Auditorijoj, 

3133 S. Halsted St. Susirinkimas 
prasidės 7:30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkit susirinkti laiku, nes 
randasi daug reikalų dėl aptarimo.

D. Gulbinas, rašt.

Į Jį LA 36 kuopos mėnesinis susi- 
rinkimas įvyks seredoj. balandžio

, 7 <1., 8 vai. vak., Lietuvių Auditori-

ir spiritualistų ry kšte Hondini. Į 
La Šalie-—“: ’

tinę. savaitė; kitą savaitę —
muz. komedija “Betty Bear”).

Apolk) — “Gay Paree”.

Vakarų sezonas baigiasi, 
baigsis jis labai triukšmingai 
dideliais koncertais, kurie pasi
liks visų atminty per visą vasa
rą ir privers visus nekantriai 
laukti rudens, kada vėl prasidės 
koncetai ir vakarai.

naujų

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžb 
jimų. Pastebėk io< 
“Midy”. ParsiduoC 
visose vaistinyčiose.

Balandžio 25 d. “Birutė” pa
kartos tiek triukšmo sukėlusią ‘ 
A. Vanagaičio “Surprise Par- 
ty’\

Gegužės 2 d. bus didysis Vil
niaus Vadavimo Komiteto kon
certas.

Gegužės 9 d. — bus J. Babra
vičiaus koncertas.

Su J. Babravičiaus koncertu 
turbūt baigsis ir sezonas, nes 
ateis šiltos dienos, kurios visus 
vylios į laukus.

Roeland. — Balandžio 7 d., 7:80 
vai. vakare Aušros kambariuose, 
10000 S. Miciiigan avė., įvyks Sąry
šio keturiolikta prelekciju temoje 
“Pasaulio atsiradimas ir tolimesnis 
jo vystymąsis”. Skaitys J. Gasiunas.

1 Atsilankykite, sužinosite daug da- 
| lykų. įžanga veltui. —Komisija.

Jaunuoliu Ornestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks seredoJe, balandžio 
7 d., 8 vai. vakaro, Mark \Vhite 
Sųuare (Library Room) ant 29-tos 
ir Halsted gatvių. Tėvai! Jaunuoliai 
jumis užprašo atvykti į jų susirin
kimą. —A. Schultz, rašt.

Birutės Choro dainų praktika 
antradienio vakare neįvyks. Ket
virtadienio vakare, balandžio 8 d. į 
Mark White Parko svetainę susi
rinks vyrai lošėjai 2 akto “Sur
prise Party”. Choro dainų prakti
ka bus paskelbta ’vėliau. —Vedėjai.

■ ■ ---------------------------------------

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantnojomak už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicago j ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chieagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. 1. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Pilone l.nmnilale' 0114.

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kiuf 'turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri 'dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu- sim

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
To). Boulevard 1685

1), Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

PARSIDUODA du automobiliai 
Case ir Moon, abudu uždaromi, at
rodo ir bėga kaip nauji. Nupirksit 
pigiai. Pardavimo priežastis palie
sit ant vietos. J. Mikšis,' 3436 Au- 
burn Avė. 2 lubos iš vidurio. At- 
sišaukit vakarais.

Mano adresas:
MBS. A. ADOMAITIS 
3740 S. Halsted St.

KESTAURANTAS pardavi
mui, biznis senas, geroj vietoj, 
rakandai geri. Savininkas ap
leidžia miestą.

2404 So. Indiana Avė.
B
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NAMAI-ŽEMF
40 Automobiliy įlipantis 

Garadžius
Parsiduoda už pirmą teisingą 

pasiūlymų. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus, renda pigi. Kas 
norite gero biznio, taipgi mai
nysiu ant namo, loto, arba kito
kio biznio.

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St.

Boulevard 9641

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFIL'Z, Manager

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

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

3311 So. Halsted Street

Tel. Lafayette 8324
john Vilimas

GENERAL CONTRACTOR
Statau namus sulyg užsakymo 
parduodu naujus, jau padarytus.

Taipgi parduodu senus namus.
4201 So. Campbell Ave„ 

CHICAGO, ILL.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

ir

PARDAVIMUI
$120 už grojikų pianą, benčių, 

kabinet ir gerus rolelius, gerai už
laikomas, nes nėra vaikų šeimynoj. 
Išmokėjimais nuo atsakančių žmo
nių. Matvkit šiandien. 2332 West 
Madlson St., 1 fl.

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčia, 9yl2 
kurnėtai, $22 liampa už $10.

4843 S. Miciiigan Avė.
Kenwood 2514

IŠSIMAINO bučerne ir grosernė 
arba parduosiu, mainysiu ant bunga- 
o, apielinkė Marųuette Parko, arba 
mainysiu ant senesnio namo bite ko
kioj vietoj; biznis yra didelis; yra 
didelis Storas su pagyvenimu.

6104. So. State St.’ 
Phone Normai 2992

BARGENAI 3 FLATŲ
Jei manote pirkti arba staty-' 

ti namą, pamatykit šitą 3 aug- 
štų namą, 7721 Hermitage Av.1 
Octagon užbaigimo, franeuziš- 
ki langai, porčiai miegojimui, 
cementuota ele, kaina nupigin
ta, $22,500, cash $5000 Ahern 
and Mangai), 1542 W. 79 St., 
Stewart 0368

Mainymui arba pardavimui
80 AKRU. Mouston, Wis., 40 ak

rų išdirbtos, 40 akrų miško ir ga
nyklos, geri budinkai, noriu mies
te namo, 80 akrų Weyerhouser, 
VVis., dėl vasarinių resortų, 4’^ 
akrų prie ežero, 40 akrų girios, 
mainysiu į miesto namą. 1O0 akrų 
Morgan County Tennessec Aliejaus 
ir anglių žemėj, mainysiu į miesto 
narną, F. L. Mnjka, 2705 S. Kol i n 
Avė.

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 bizni- Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago. III.
zx»xxxiixnYxxxmrxiniik

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje Salyje. Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Ia- 
veskio Mokykloje klesose ir per 

j laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Prcparatory and (’o m merei ai 

3301 So. Halsted Sl^ Chicago, III. 
(kamp". 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

XXIIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

Bet tarpais gal bus ir daugiau 
koncertų — svečių - dainininkų, 
kurie dabar vieši Amerikoj, bū
tent J. Butėno ir Juzevskaitės ir 
Sipavičienės, kurios dabar yru 
New Yorke.

J. Butėno koncertas New 
Yorke jau įvyko, o pastarųjų 
dviejų dainininkių dar įvyks.

Neįtikėtina, kad šie daininin- 
kai-ėa panorėtų aplenkti Chica
go lietuvius, jiems nepadainavę.

Tik jie (ir jos) turėtų pasi
skubinti į Chicago vykti.

O juk dar į Chicago ketina 
atvykti į r pzimdzlai—atsisvei
kinti.

Visą tai reiškia, kad pabaigą 
sezono turėsimo labai “btisy”.

Nerth Sidės Draugijų Sąryšio de
legatą susirinkimas atsibus sere- 
doj, balandžio 7 d.. 8 vai. vakaro, 
Liuosybės svet., 1822 Wabansiu Avė. 
Visi delegatai būtinai turit pribūti 
i susirinkimų, nes turim daug svar
bių dalykų apsvarstyti. —Valdyba..

Cicero. — Lietuvių Namų Savi
ninkų Kliubo mėnesinis susirinki
mas atsibus šiandie 7:30 vai. vaka
ro, W. Lukšto svetainėj, 1500 So. 
49 Avė. Todėl malonėkit visi kliu- 
biečiai atsilankyt ir kaimynus atsi
ves!. —A. Tumavich, rašt.

ASMENĮI JlESKOJiMA!~
PAIEšKAU Juozo Kvedero ir 

Antano Licbanansko, paeinančių iš 
Domeliu kaimo. Turiu svarbų rei-pom'eltu kaimo. Turiu svarbų 
kalą. Meldžiu atsišaukti.

Antanus .lasu t i s, 
5613 S. Raclne Avė.

Chicago, III.

Moterų prie virtuvės, $45 i me
nesį, kambarys ir valgis. Virėjų, 
$25 j savaitę. Moterų prie namų,. 
$15 j savaitę. Indų plovėjų, $17 j 
savaitę. Ix>vų taisytojų, $65 į mėne
sį. Veiterkų, $lft į savaitę. Dirbtu
vės merginų, $16 j savaitę. Janitor- 
kų, trumpos valandos, $65 į mėnesį.

Taipgi turime dauk kitokių visokių 
darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY,

4191 So. Halsted St., 2 fl. ' 
Kampas 42 St.

DIDELIS BARGENAS. Puikus biz
nis, delicattessen krautuvė už la
jai numažintą kainą. Turiu parduo- 
i greitai dėl svarbios priežasties.

5702 S. Racine Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, visa arba pusė. Apleidžiu 
miestą. Gausit Pargeną.

Kreipkitės*.
10456 Corliss Avė.
Tel. Pullman 4264

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo popierų atkarpų. Gera 
mokestis Ir nuolat darbas. Eatna 
\Vaste Paper Co., 24 St. aini La- 
Šalie St.

PARDAVIMUI bekernė, parduo
siu arba mainysiu ant namo ar lo
to bile kur. Yards 4095.

I REIKIA patyrusių moterų sorta- 
I viniui popierų atkaiųių. Gera alga, 
i Sangamon Paper Grading Co.

1445 S. Sangamon St.

2 FLATU mūrinis namas, prie 
Halsted St., netoli 33 St. krautuvė 
Ir 3 kambariai užpakaly, 2 po 4 
kambarius Datai ant augšto, elekt
ra, mėnesinių įplaukų $150, 2 karų 
garažas, 25x135 pėdų lotas, kai
na $19,700, išmokėjimais. $10,000 
cash, už kitus morgičius. Brokeriai 
neatsišaukit.

Box 729
1739 So. Halsted St.

( PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Haven, Mich„ 7 

^kambarių namas, genis vanduo, 
lloland furnas, $4500 barnė, kaina 
lik $4000, cash $1500, kitus iŠmo-l 
kėlimais. Standard Moulding Co., 
812 Dix St. Haymarket 4665

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

■■■ i -------------------- '

TURIU parduoti' tuojaus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianą už $110, yra 
75 voleliai ir benčtus, $50 cash ir 
po $10 į mėnesį.

MIKOLA1TIS5
6512 So. Halsted St. 

1-mos lubos

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

KRAUTUVĖ ir 6 kambarių fia
las, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash 
$1090. llovvard E. Walter & Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis hungnlovv, yra sun parior*. mie
gojimui porčiui, viškąi, vaisiams 
skiepu:', furnas šildomas, lotas 
30x125, kainu greitam pardavimui 
$8000, išmokėjimais, 5605 Fairfield 
Avė. Republic 4176. I

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

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

v


