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Sovietai imsią nagan 
užsienių komunistus

t_________

Leningrade 16 asmenų 
pasmerkta sušaudyti

~ \\\
Nuslinkęs nuo kalno sniegynas 
užbėrė miestelį; daug žm. žuvo

Sovietai imsią nagan už- Leningrade pasmerkta su- 
sieniy komunistus šaudyti 16 asmeny

Chicago, Dl. Ketvirtadienis, Vasaris-February 18 d., 1926
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[Pacific and Atlantic Photo]
Ponia A. K. Boui’ne (po kairei), kuri užveda bylą prieš savo vyrą, reikalaudama divorso. 

Arthur K. Bourne yra Singer siuvamųjų kompanijų galva. Jo turtas išneša $85,000,000. J bylą 
yra įvelta aktorė Peggy Breiinan (po dešinei).

Lygos komisija klausys 
francuzy-siry bylos

ROMA, Italija, vas. 17.
Tautų Sąjungos mandatų komi
sija pradėjo čia savo posėdžius. 
Komisija išklausys francuzų 
pranešimo apie Siriją, kiniai jie 
turi mandatą, o taipjau 
du trijų Sirijos delegatų, 
atvyko įteikti protestą 
francuzų režimą Sirijoj.

skun- 
kurie 
prieš

Bimbos byloj dalyvaus 
adv. Dudley Field 

Malone

No. 41

Kietosios anglies kasykly 
sutartis patvirtinta

šiandie 158,000 angliakasių, 
streikaVusių per pusseptinto 
mėnesio, vėl grįžta dirbti

Milionai aukso rublių išleista 
komunistų darbuotei užsie
niuose, o niekui nieko nepa
daryta

48-nių byloj jie buvo kaltinami 
dėl šnipavimo Estijos ir Did. 
Britanijos naudai

RYGA, vas. 17. - Sovietų
teismas Leningrade pasmerkė 
16 asmenų, daugiausiai estų, su 
šaudyti. Pasmerktieji buvo 
tinamifdel organizavimo 
taus šnipaVimo Estijos ir

kal- 
pla- 
Di-

RYGA, Latvija, vas.' 17. — 
šią savaitę Maskvoj prasidės 
metinė trečiojo (komunistų) 
internacionalo vykdomojo komi
teto konferencija. Jau dabar
Maskvon suvažiavo 197 delega- tižiosios Britanijos naudai.

Viso bolševikų teismui buvo 
atiduota keturiasdešimt astuo
ni estai ir buvę caro laikais ru
sų karininkai. “Čeką” pristatė 
teismui liudymų ir tariamų kal
tinamųjų prisipažinimų, kurie 
parodo, kad Anglijos militari 
niai attaches Estuose finansavę 
plačiai išvystytą šnipavimo sis
temą Rusijoj.

Estų laikraščiai, kurie stro
piai sekė tą bylą, mano, kad

Kasykly darbininku ne 
ramumai Indianoj

Gr. Teleky įveltas pinigų Tardo milžinišką deglių 
dirbimo skandalan

BROCKTON, Mass., vas. 17. 
— žinomas New Yorko advo
katas Dudley Field Malone, 
kurs buvo vienas gynėjų moky
tojo Scopes byloj dėl evoliuci
jos mokymo, dabar padės ginti 
ir lietuvių komunistą 
Bimbą, kaltinamą dėl 
džiuvimo prieš Dievą. 
23, taigi vakarų prieš 
j imą Bimbos bylos,
Malone kalbės viešame susirin
kime Brocktone, kur, sako, kal
bėsiąs taipjau 
visą bylą adv. Malone pasilik- 
siąs Brocktone, 
Bimbos advokatams.

SCRANTON, Pa., vas. 17.
Specialė kietosios anglies kasy
klų darbininkų konvencija pa
tvirtino sutartį, padarytą taiąi 
kasyklų savininkų ir angliaka
sių atstovų Philadelphijoj pra
eitą penktadienį ir šiandie va
kare sutartis buvo abiejų pusių 
pasirašyta.

Po pusseptinto mėnesio strei
ko, kuriame dalyvavo 158,000 
angliakasių, rytoj [šiandie] 
kietosios anglies kasyklų darbi
ninkai jau grįžta į savo vietas 
dirbti.

dariy sąmokslą

Antaną 
piktžo- 

Vasario 
prasidė-

advokatas

ŽMOGŽUDYJE KALĖJIME

Vokiečiai reikalauja, kad Len
kija išduotų kalinio kūnų

tai, tarp jų keturi amerikiečiai, 
atstovaują penkiasdešimt dvie
jų valstybių komunistų organi
zacijoms.

Tokių iškilmingų pi lėmimų, 
paradų ir vaidinimų teatruose 
delegatų garbei šiemet betgi 
nėra, kaip kad būdavo pirmiau. 
Delegatų ūpas prislėgtas. Poli
tinės policijos galvos, Dzeržins
kio, spaudimu, komunistų parti
ja nutarė sušaukti komi ritei no
delegatus ir pareikalauti iš jų | kaltinimai buvo sufabrikuoti ir 
apyskaitų, kaip buvo suvartoti į kad sovietų valdžia persekioja 
pinigai, duoti komunizmo pro- daug nekaltų asmenų, tikėda- 
pagandai. ;mos paskui pasmerktuosius es

tus išmainyti ant dviejų šimtų 
Estijos komunistų, kurie už 
savo priešvalstybinius žygius 
dabai laikomi Estų kalėjimuo
se.

Angliakasiai veda kovą dėl pri 
pažinimo unijos; kasyklų 
vininkai nepasiduoda

vas.

sa

17.

Buvęs Vengrijos ministeris pir
mininkas padėjęs kunigaikš
čiui Windlsch-Graetzui

Pranešimu
i, vas. 17. 
Budapešto, 

bu-VVarrick kauntėj kilo kasyk-.grafas Emmerich Karplyi, 
lų darbininkų neramumų. Orga- vusio Vengrijos prezidento gra- 
nizuotieji angliakasiai stengiasi f0 Mykolo Karolyi giminaitis, 
dėl pripažinimo unijos visose padaręs pareiškimą, kur jis

Daug žmoniy žuvo sniegui 
nuslinkus nuo kalno

Penkiolika kūnų atkasta; ma
noma, kad griuvėsiuose pa
laidota per šimtą žmonių.

Highland Boy kasyklų dis- 
j

Sovietų laikraščiai negali su-1 
prasti, kodėl išleistais milionaisi 
aukso rublių nieko nepadaryta 
revoliuciniam judėjimui užsie
niuose sustiprinti.

Skandinavijos komunistų par
tijoms jau pranešta, kad jos 
daugiau nebegausią finansinės 
paramos iš Maskvos. Subsidijos 
visoms kitoms komunistų parti
joms Europoj bus taipjau stip
riai apkarpytos.

Sovietų valdžios vadas, Stali
nas, andais savo kalboj pareiš
kė, kad turįs būt sustabdytas 
skyrimas pinigų komunistų in
ternacionalo komitetui propa-,trikte, aštuoniolika mylių 
gandus užsieniuose reikalams. pietų vakarus nuo Salt Lake 
Ažuot finansavus komunistų City, šiandie rytą atsitiko baisi 
organizacijas svetur, Stalino nelaimė. Nuo kalno nuslinko 
nuomone, tie pinigai geriau bu- pakalnėn gausybė sniego, uolų 
tų suvartoti užsienio darbinin- ’r brūzgynų ir esančiame pa
kų grupių ekskursijoms į Ru- kalnėj nedideliame Gap Gulch 
siją ruošti. ' ' miestely užbėrė ir sutriuškino

įkelioliką namų, tarp jų ir vie^- 
, tos metodistų bažnyčią. Griu- 

žuvo daug žmonių.

AR NORI KĄ PARDUOTIp»“^«I"'’<™S,”" 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI Į Spėjama, kad 

dar yra palaidota 
------žmonių.

Naujienos pagelbės jums ! Triobesiai, kurie buvo 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 11 u<^ užberti, buvo angli- 
skaitytojų ieško bargenų Nau-1™8 alinami, ir jų griuvėsiuo- 
jienose ir skaito klasifikuotų- 8e Jtl,ojau ki,° Tatai *>a
jų skelbimų puslapius kasdie- - 
ną. Parašykite į Naujienas kų l,UV() gvv'’ 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

grjuvesiuose 
apie šimtas

snie-

laidoti juose žmonės, jei kurie 
turėjo žūti

nuo ugnies.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

kai- 
kai-

16.

skelbimų 
Mažiausia 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Amerikos ruošimos 
“nusiginkluoti”

VVASHINGTONAS, vas. 
— Senatas šiandie priėmė
lių, kuriuo Jungtinių Valstijų 
laivyno reikalams skinama 
$316,433,440. Be to bilius au
torizuoja laivyno sekretorių da
ryti kontraktų karo aeropla
nams pagaminti, išleidžiant tam
reikalui nedaugiau kaip 4,100,- to šovinių, 
000 dolerių.

- r i
kasyklose, tuo tarpu kasyklų ĮSO bilionų * frankų dirbimo 
savininkai nepasiduoda ir bau-’skandalą įveliąs ir grafą Paiką 
do kasyklas operuoti 
neunijinių darbininkų.

Kova dabar paaštrėjo. Va
kar būriai organizuotų anglia
kasių ir jiems simpatizuojan
čių puolė trejas nelinijines ka
syklas Warrick kauntėj ir iš-

CLEVELAND, Ohio, vas. 17.
Fede?alė grand jury piadė- 

jo čia tyrinėti milžinišką deg
tinės kontrabandos sąmokslą. 
Sąmokslai! įvelta penkiolika 
Kentucky, Indianos, Marylando, 
Pennsylvanijos, New Jersey ir 
Ohio distilerijų, kurias kontro
liuoja vienas Philadelphijos 
butlegerių ratelis ir kurios per 
metus padariusios alkoholiam 
biznio apie 140 milionų dolerių.

Iki šiol areštuota trisdešimt 
devyni asmens. Manoma, kad 
bus inkriminuota daugiau kaip 
200 asmenų.

Minėtą Philadelphijos būtie

ir Bimba. Per

padėdamas

Aukštutinioj i
Tarp lenkų 

vokiečių, 
konspi ravimo

valdžių, buvo 
savininkas, 

Neužilgio po

KALINIU RIAUŠĖS 
OREGONE

Riaušes gesinant devyni 
niai buvo pašauti.

kali-

pagalba Teleky, buvusį Vengrijos minis- 
|terį pirmininką 1922 metais. 
Gr. Karoly.i sakąs, kad buv. mi
nisteris pirmininkas Tęleky bu
vęs artimiausias kunigaikščio 
Liudviko Windisch-Graetzo pa- gėrių ratelį, sako, sudarą tris- 
dėjėjas milžiniškame netikiu dešimt žmonių, 

vaikė neunijistus. šiandie vėl1 Francijos banknotų dirbimo są- 
unijistai atlankė Netoli nuo'moksle. 
Evansvillės Sunnyside kasyk
las, bet susitiko su policija bei 
šerifo žmonėmis, ginančiais ka
syklas, ir buvo priversti pasi
traukti. /

Kasyklų kompanijos žada 
prašyti valstijos kariuomenės 
pagalbos. ' .

Sumušę buvusį ministerį
Kitas pranešimas 

pešto sako, kad vakar vidurdie
nį vienoj Vengrijos

iš Buda-

sostinės

kuriu keturi 
yia paskilbę milionieriaL

Septyniasdešimt penki nuo
šimčiai alkoholio, gaminto ir 
parduoto Jungtinėse Valstijose, 
buvę to ratelio išleista. Vienoj 
tik Chicago j per praeitus me 
tus tas butlegerių ratelis išlei-

j SALEM, Oregon, vas. 17.
Valstijos sunkiųjų darbų kalė
jime vakar kaliniai buvo pakė
lę riaušes, kuriose devyni riau
šininkai buvo sargybos pašauti.

Riaušės prasidėjo tuojau, 
kai kaliniai, suėję į valgomąjį 
kambarį vakarienės, ėmė var
tyti stalus, daužyti indus ir 
atakuoti keturis neginkluotus 
sargus.

Buvo duotas pagalbos signa
las lauko sargybai, kuri atbė
gus ėmė riaušininkus šaudyti.

KATOVICAI, 
Silezija, vas. 17. 
areštuotųjų Silezijoj 
kaltinamų dėl 
prieš Lenkijos 
vienas kasvklu 
Lamprechtas.
areštavimo, Lamprechtas slap
tingu budu mirė kalėjime.

Lenkų policija laikraštinin
kams papasakojo, kad Lam
prechtas patsai nusižudęs, bet 
tam niekas netiki, 
giminėms ir draugams 
laujant 
išduoti 
narna,

Kadangi 
rei ka

lenki! policija atsisako

kad Lamprechtas 'taip 
mirė ne sava mirčia, 

bet buvo kalėjime nudaigotas.

$45,000,000 beturčiu 
vaiky įstaigai

multimilio-
Andrus, Ar

kom pan i jos 
paskelbė, 

turto, sie-

Kongresmanas Sabath už 
Rusijos pripažinimą

17.WASHINGTONAS, vas.
—Kongresmanas Sabath (dem., 
iš Chicagos) šiandie įnešė kon
gresai! bendrą rezoliuciją, kad 
prezidentas Coolidge atsteigtų 
draugingus diplomatinius ir ko- 
mercinius santykius su sovietų 
Rusija,.

Lenkai nori turėt naują 
savo šventąjį

16.ROMA, Italija, vas.
Lenkai daro pastangų Romoj, 
kad katalikų bažnyčia dar šie
met beatifikuotų, t. y. pada
rytų Šventu lenkų kunigaikštį 
Augustą Čartoryskį, mirusį Pa
ryžiuje 1893 *metais. Tasai ku
nigaikštis Čartoryski buvo vie
nuolis, priklausęs Saleziečių or- 
denui.

Du policininkai užmušti 
kovoj su banditais

NASHVILLE, Tenn
— Praeitą naktį
Pulaski miestely,
Nashvillės, ginkluotų 
užpuolime buvo du policininkai
nušauti. Kovoj su banditais bu
vo paleista apie pusantro šiTn- 

bet piktadariams 
pavyjeo ištrukti. ,

vas. 16. 
mažiukame 
netoli nuo 

banditų

gatvėj buvęs užpultas ir skau-'dęs svaigalų vertės 25,000,000 
džiai sumuštas Vilius Vaszony, 
buvęs teisingumo ministeris, o 
dabar vienas vyriausių Vengri
jos demokratų partijos vadų. 
Sumušė jį du vengrų fašistų 
“Atbudusiųjų Madžiarų’’ orga
nizacijos nariai, Frank Molnar 
[garsusis vengiu dramaturas?] 
ir Ludvig Varnah. Buvusį seną

dolerių.

Septyni angliakasiai už 
mušti ekspliozijoj

P1TTSBURGH, Pa., .vas. 17.
Pittsburgho milionieriaus 

Sol Rosenbloomo našlė padova
nojo 500,000 dolerių žydų uni
versitetui Jeruzolime, Palesti
noj.

NEW YORKAS, vas. 17 
žinomas Yonkeiso 
niūrius John E. 
lington Chemical
pirmininkas, vakar 
kad 45 n uos. savo 
kiančio .$100,000,000, jis paskir
siąs tam tikram beturčių vai 
kų ir našlaičių fondui West- 
chestero kauntėj. To fondo bus 
įkmfa ir išlaikoma didelė be
turčių vaikams ir našlaičiams 
prieglauda, su ligonine, mokyk 
la ir visokiomis ištaigomis.

K y., vas/ 
ministerį išgelbėjo subėgę žmo- (17. — Nelson Creek anglies 
nes, kupė sugavę užpuolikus j kasyklose, netoli nuo Central 
bemaž jų nenulinčiavo, bet po-1 City, vakar įvyko smarki ga$ų 
licijai pavyko 
minios.
abudu užpuolikai pareiškę, kad 
“Atbudusiųjų Madžiarų” klu
bas praeitą šeštadienį nutaręs, 
jogei Vaszony už kritikavimą 
premjero Bethleno nusipelnęs 
mirties bausmės.

juos atimti iš • ekspliozija, kurios septyni ang- 
Nugabenti policijon ' liakasiai buvo užmušti, o kiti 

trys pavojingai sužeisti.

Arkivyskupas Cieplia- 
kas susirgo plaučių 

uždegimu

PITTSBURGH, Pa., vas.
— Iš Horningo kasyklų.

PASSAIC, N. J., vas. 16.16.
i.,lv Paskirtas Vilniaus arkivyskupu -- - IO X IVI 14 4 V/ (YC4OJ IMVlj Kili . Z 

dėl ekspliozijos vasario 3 dieną kunigas Jonas Ciepliak 
žuvo dvidešimt vienas darbinin- 8Unk‘ai sus”8o. Jis gavo plau
kas, šiandie jau paskutinis ku- uždegimą.
nas buvo surastas ir išimtas. f

Guli čia Iloly 
Bosary klebonijoj.

Susekę naują sąmokslą 
užmušt Italijos diktato

rių Mussolinj

LONDONAS, vas. 16. 
nansų ministeris Churihill 
aiškino 
šiuos 1926
mokėjimai 
Valstijoms 
33,062,000 
milionų dolerių.

parlamente, 
metus 
skolos 
sieksią
s va i ų

pa- 
per

NEW YORKAS, vas. 16.
Sheldou viešbuty iššokus pi o 
langų nuo keturiolikto aukšto 
užsimušė teatro aktorė Pauline 
Armitage. Manoma, kad ji nu-

kad
Anglijos

Jungtinėms 
viso labo

apie 160’sižudė dėl pairusios savo svei-
! katos. «

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro spėjikas šiai dienai 
našauja:

Didžiumoj apsiniaukę; 
būt sniego; daug šalčiau; 
rokas žiemių vėjas.

Vakar temperatūra 
niškai siekė 41° F.

šiandie saulė teka 6:43, le
idžiasi 5:25 valandą.

pra-

gali 
stip-

viduti-

LONDONAS, vas. 17.—Cent- 
ral News telegrama iš Romos 
praneša, kad ten tapęs susek
tas naujas sąmokslas nužudyt 
premjerą Mussolinį.

Sąmokslas buvęs atidengtas 
areštavimu D-ro Antonio Cor- 
redi, kurs papasakojęs policijai, 
jogei sąmokslo dalyviais esą 
parlamento atstovai Mantini, 
Dūlio ir dar trisdešimt kitų as
menų.

Garantija 
Greitumas 
Pigumas

Per Naujienas siunčiami pinigai Lie
tuvon yra pilnai garantuojami, greitai iš
mokami ir pigiai kainuoja.

Per Naujienas galima siųsti pinigus 
dovanoms, paskoloms ant vekselių, pasidė- 

• jimui į banką, pirkimui nuosavybių ir .vi
siems kitokiems reikalams. Galima taipgi 
siųsti doleriais arba litais ir visokio dyčlžid 
sumomis.

Naujienos visuomet suteikia gerų pa
tarnavimų kaip vietiniams, taip ir kitų 
miestu lietuviais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III. |



Chicagos Lietuvoj

vai
vie

NUO KRAŠTO IKI KRAŠTUI

apie

CHESTERFIELD YRA PADARYTI PER LIGGETT & MYERS TOBACCO COMPANY

Vardas ir pavardė

ValsčiusKaimas

(Bus daugiau) Paštas
(jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų

Siuntėjo parašas

Adresas

600

Skrybėlės
Chicago. llihiote1739 So. Halsted St

1000 litų
5000 litų

Paltu 
(62.00 

72.25 
82.50 

. 92.75 
103.00 
514.01

kilmėj! 
talentus 
bangose.

Paltu
. (5.75
. 10.75
. 21.00
. 81.25
. 41.50
. 51.75

dar 
vei-

sakydavo: 
” o aš su 
Nemokėjo 
amerikie-

Kaip mes atspindini ki 
tp tarpe?

Telegramų 
...... (62.50 
....... 72.76 
........ 83.00 
....... 98.25 
...... 103.60 
...... 514.r>0\MRS. V. AGLVS

Di^essmaking & Millftiery 
7017 So, VVestern Avertue 

Tel. I’rospect 8289
Darome moteriškas dreses pa

gal orderio

Chesterfield’o puikus tabakas yra mepaly 
ginamai geras ir patvirtintas rūkytoją kiek

I v . *1
vienoje sekcijoje šalyje

gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados. Diirome 
Hemstitching, Guzikus
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tudruj.

Telegramų 
____ 86.25 
»...».•» 11.26 
____ 21.50 
____ 81.75 
____ 42.00 

52.25

............... Apskritis........

turi gaut Lietuvoj litais

Šliauksime. Teatras mus vieni
ja ir džiugina-ramina lindėsiu 
valandomis. Tiek bažnyčių, 
mokyklų pristatyta, oi vieno to 
atrčlio, -*visi chicagiečiai neį
stengia pastatyti. Turbūt tame 
kaltas lietuviškas apsileidimas.

“Well”, aš taip sakant, kuo- 
rimčiausiai nutariau atsiveikin- 
ti su rašalu, nes jis neišsemia
mas. Pasimatysime žodžiuos ki
tą kartą. •

“That’s all!”

neran-
Pasakoja man, kad 

kurie nėra 
Aš netikiu.

katro klausyti. Iš artisto 
politiškai-ekonomas”... Suk 

tave Mėsas, drauguti-smageny- 
ne! Daugiau nemaskatuosi. At
buko protas, • nupluko smagiv 
nys, atšipo jaušmai, nudilo fan
tazija, atplu ši j o geismai, žo-

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitų 

kokių odos ligų, nusipirkite bakselj 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimų tuo,jaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Gint- 
,ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrež<nųv persi plovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oprt- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Oąiega Chemical, 'Company, 
576 Fifth Averzue, t New York.

Chesterfield
populiarumas

gijote nuosavybės, dar daugiau 
automobilių. Draugijos stiprė
ja, biznis plečiasi. Lietuviai 
kyla, kaip ant mielių. Darbo 
žmonėms kiek sunkiau, bet pro
fesionalams ir biznieriams—nė
ra ko skustis. Bėdavojo, tiesa, 
visi, tik nuo sbėdavojimo sunku 
atsikratyti, nes .. vtuviui jau 
gimta skundo styga. Jis visa
dos skundžiasi, nors turto per
tekęs. Toks jau “natūras”...

M vasario apsilankė pas ma
ne tolimas svetys, tūlas St. 
Beišinas iš Suąttle (VVashing- 
ton). Atsivežė visą glėbį la
bųjų nuo seattliečių lietuvių. 
Ypatingai nuo Kraučiuno it j 
Gatalib. Nepamiršta mano 
“Futbolo”, “Stasio” ir kitų Jo
nių, kurias aš kiečiau pernai 
gastroliuodamas su “geografine 
ekskursija’

Beišinas 
čių liūtį 
1 i metų 
Esą

kuri mano 
“ko delei aš 
Jau anksty- 

nemigo naktis, rupes-

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kokios dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite:

litikos 
sėlis” 
padažyti kritikos degute ir vi
sas, griežtai visas partines gau
jas, visų ryšių dažytuosius “de
mokratus” stačia galva išgrūstų 
pro vartus, vėl apvainikuoti 
g|rynąj;į idealą ir su dideliu 
triumfu įvesti pro tautos ir 
valstybės vartus”...

Maždaug tiesos žodžiai skam
ba iš po Vaižganto plunksnos. 
Taip yra Lietuvoj, apie kurią 
mes tie’.: rūpinamės. Jie žino 
tik prašyli, Lot patarimų, tai ap
saugok Viešpatie, nemėgink su
teikti. “Ką jus, durniai!”...pir
ui utinis atsakymas. ()t, pinigų 
prašydami, tai mus Įvertina. 
Mano asmuo gauna tokių 
helių” mmhžai. Jiems .

bejosi chieagie- 
progresu. Jis jau 

kaip Chicagą apleido, 
patinui ant Bridgeporto 

sulūžusiose bakūžėse, o dabar 
gražiausius namus išsistatę po 
“verstus” ir kitur. Didelį pro
gresą mato jis. Aš pasakojau 
dar apie projektus nekuPių lie
tuvių inteligentu, kurie svajo
ja apk “Lietuvių Kliubą”, 
“Golfo Laukus”, Lietuvių 
atro Kum- s” ir 11, ir t.t.

džiu sakant gavau “flattajerj” 
priešakiniam ratui ir “kabar- 
dunkot”, persiverčiąu per galvą 
įsmigdamas į “sesutę paduš- 
kutę”. Feliksas knarkia kaip 
pakaustytas...

Dešimts tūkstančių1 publikos
Dar Kaune, besirengdamas 

Amerikon, pradėjau apskai
čiuoti Chicagos lietuvišką pub
liką, kuri lanko arba gali lan
kyt teatrą.

Pavyzdžiui tai 
yra apie 100,000 
kurių 10% lanko teatrą. Reiš
kia, vadinasi, 10,(X)(>. Kaune, 
kur lietuvių ,nėra nei pusės tiek, 
sudaro teatrą lankančių gal 
20%. Kas išeina? Trumpai 
prieš išvažiuojant sulygsta su 
p. S. Čiurlioniene tarti tikromis 
sąlygimis veikalą “Aušros Sū
nus”. Veikalas, kuris Kauno 
buvo vaidintas virš tuzino kar
tų, maniau, turės Chicagoj dar 
didesnį pasisekimą. Tik veltui 
“manymas”... Pasirodo, kad 
Chicagoj nėra nei poros tūks
tančių teatrą lankančios publi
kos. O apie 10,000, tai kalbos 
negali būti! Jeigu lankytų te
atrą bent porą-trejetą lukslan- 

žmonių, tada teatras leng- 
išsilaikytų. Turint teatriu- 

700 vietų, butų galima 
veikalą kartoti tuziną

Tuomet apsimokėtų 
Dabar, kada paruoši 

kalą tik vienam kariui, tai jis 
brangiai kainuoja ir reik pa
kelt dideles išlaidas, kurios pa
tenka į svetimas rankas, 'lokiu 
bildu teatras, o ypatingai nuo
latinis, negali egzistuoti dėl 
stokos lankytojų darbo dieno
mis. šventadieniais, tiesa, su
traukiama tūkstantinė publika, 
lirt ją sutraukti kas šventadie
nį nėra galimybes.

Kartais projektuodavau su
jungti teatrą su ristynėmis, 
norėdamas ne teatralus pritrauk
ti, tik negaliu užmegstj maz
gą. Žinoma, mėginti galima, 
tik nelaimei neturime saVo te
atro. Samdydamas mieste te
atrą, turi rizikuoti “skylę”. Mu
sų nekuriu piliečiai toki 
gus, bailų 
yia tokių lietuvių 
buvę “dovvn'tovvn’ 
Kaip galima išgyvenus porą ar 
daugiau desėtkų metų iškęsti, 
nenuvykus ;» miesto centrą?!

Visko gal būt. Pasakoju man 
seattliškis svečias, kad nežiū
rint į nekuriu žmonių progresų, 
yra jų tarpe ir “užkietėjusių’' 
atsilikėlių, kurie per tą I I me
tų nei kiek neatsimainė. jai 
faktas! .Jeigu taip, tai apie 
10,000 publiką nėra k<* svajoti. 
Reikia džiaugtis tūkstantine 
publika ir ją tinkamai užganė
dinti. Nors karts nuo karto ką 
nors lietuviško suruošti.

Prie progos paminėsiu kai
nas. Dauguma rugoja dėl bran
gumo. Klystate, gerbiamieji! 
Mes amerikonų teatruose už vai
dinimus mokame net iki 5 dol. 
vietai, o patys žinote kiek lai
ko scenoje laikosi veikalas. Po 
metus ir daugiau! Gi mes, jei 
kartą pastatom, tai viskas. O 
išlaidos? Kiek “Birutė” statė 
veikalų, visados lopydavo defi
citą. Vaidina vien dėlto, kad 
turėt malonumą.

Tokiu budu amerikonams ar
tistams apsimoka pastayti geras 
veikalas, nes atneša pelno. Tuo 
tarpu mes, lietuviai, negalima 
išlaikyti tam tikrą trupę ar
tistų, kurie galėtų iš to gyventi. 
Gal netolimoj ateity Ubus galima. 
Tas prigulės, nuo pačių chiea- 
giečių. Sekantis sezonas turės 
progos išbandyti, nes “Birutę” 
sulauks bent trejetų artistų. 
Pažinus šios šalies gyvenimą ir 
prisitaikinus prie jo sąlygų, gal 
ir pasisektų prijaukinti porą 
tūkstančių publikos. Mėginsime 
daryti bandymus, o dabartine, 
lankančioji teatrus publika, pa
gelbės pritraukti net ir tuos, 
kurie nėra matę “down tovvn”. 

Nors man iš vaizduotės ne
išeina toji 10,(XX) skaitlinė, bei 
tai tolimos ateities klausimas. 
Prigulės niio autonominio gy
venimo po apsisprendimo. Pa
gyvensime, pamatysime.

Pavargo pakaušis, merkiasi 
akys, silpsta ranka, šiam kar
tui užteks. (Mėginsiu sapnuoti , 
naują teatrą, kurio neužilgo šu

ninis reikalais, 
diškai” paduoti 
ranką, susiburti 
metus Į šalį visus liguistus įsi
tikinimus ir rūpintis daugiau 
tavo reikalais, o ne svajoti apie 
Lietuvos rojų. Lietuva pati su
sitvarkys, nes išlaikius 8 metus 
nepriklausomybę, gavo gerą 
pamoką. Amerikiečiai gali gel
bėti sąvo gimines Lietuvoj 
siųsdami jiems dolerį-kitą. 
duoti pinigus partijoms 
bergždžias darbas.

Prie progos aš pacituosiu 
Vaižganto linkėjimus. Lietuva; 
1926 m. (iš “Naujas Žodis”.

...“Kad dabar ateitų koks po- 
ar visuomenės “kristu- 

gautų paimti virvagalį,

Pinigai Liętuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE l 6 IKI 10 DIENŲ
• X. * *

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisipsk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais
• REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

O gal svečias iš Seattle?! 
Greičiausiai jis. Kalbėjovos 
apie kelionę, vasaros įspūdžius, 
gautus malonumus su “flattaje- 
riais”, meškas, vilkus, indijo- 
nus, tyrus, Omahos skerdyklas, 
vierift, žodžiu, pradėjo veikti 
fantazijos filmą, kurios nega
liu sustabdyt). Taip ir matau 
kaip Seattlos Gabalis piausto 
dešrą tikrą, lietuvišką dešrą, 
pusryčiams... Bodus nesenai tas 
buvo. Skaitydamas “Joe” šiuos 
žodžius, tu pats taip vaizduo- 
sies. (Jis skaitys, nes “Nau
jienas” gauna). Pasakyk seat- 
tliečiams, kad aš apturėjau gy
vu žodžiu labas dienas nuo 
Beišino ir įduodu tokias pat 
parvežti!

Stebiuosi pats iš savo rašy
mo. Pozicija liepia eit gult, o 
opozicija—rašyt. Supaisyk žmo
gus

, r kad amerikiečiai>auksą šiupėlė- 
mis žarsto po “atrytus”.

Tokios mano pažiūros išsidir
bo, kaip aš arčiau susipažinau 
su amerikiečių gyvenimu. Pri- 

, simena man vienas žydas Lic- 
tuvoj, kuris, ncsulygdamais kų 
pirkti ar parduoti, 
“ui Jozai! tu ‘su sau 
sau”... Taip ir čia. 
Lietuva ^priglausti 
čius anais laikais, nustojo ant 
visados jų simpatijos. Beliko 
šiandien ne tautiniai, ne vals
tybiniai, tik giminystės ryšiai. 
Padėkim saviškiams vargeli 
vargti, kol jie išvys šviesesnę ir 
laimingesnę ateitį. Laukime 
geresnių laikų sau, o kartu ir 
jiems ateis. Aš linkiu kartu su 
M. Biržiška s>“Pozicijai ir opo- 
cizijai daugiau protelio”... (IŠ 
“Naujas Žodis”).

Taip sakant, maždaug pro
taująs!, kai palieti Chicagos ir 

i abūlnai Amerikos lietuvių gy- 
1 venimo ekonomines ir politines 
stygas.

Išlikas amerikiečiams pa
klausti savęs^'kas bus toliau?”... 

j Apsidrauskime sąvo 
Nepražudykime savo 
kitų svetimtaučių 
Esam ir bukinu amerikiečiais, 
būt kilme lietuviais! Sekančio
ji karta tą turi įsikalti sau į 
galvą, šiandien, būdami geres
nėse gyvenimo sąlygose, pamė
ginkime suvaidinti svarbią ro
lę politiniai-ekonominiaine gy
venime, kad pasidžiaugtų au
gančioj i karta. Tik daugiau 
rimto darbo!..

Laikas nubusti, atbusti, su
krusti, subrusti ir paklausti 
man savęs, “ko dėlei aš tuos 
žodžius rašau?” Vėl susilauksiu 
kokių epitetų iš tam tikros 
“g; ngės”. Pavadins “ištaute- 
liu” ir t. p... Gana. Užteks dėl 
labo Tėvynės, Lai išsipildo ma
no žodžiai, tada lietuvių ir Lie
tuvos vardas iškils kitų tautų 
ir valstybių tarpe. Amerikos 
lietuviai tur atsikratyti “dik
tavimo manijos” Lietuvai, nes 
toki “rūpesčiai” kenkia al/isa
liai. Sunku spręsti tą, ko ne
žinai, nematai.

Butų garbė, jei mes, chica
giečiai, pirmi su k rūstume savo 
gyvenimą tvarkyti susibūrus į 
tam tikrą sąjungą, kuri musų 
reikalus politiniai ir ekonomi
niai tvarkytu.

O dabar vėl aš 
nelemtos minties, 
plunksną vedžioja 
tą visą rašau”... 
bas rytas 
niai po repeticijos, kurią ne vi
si vyrai aplankė (toks lanky
mas repeticijų, tai šuniui ver
tas. Turbūt priseis nutrauk
ti...), perskai tymas “Naujo 
žodžio”, visą eilę linkėjimų, nu
budimas, aj^udimas —visa tai, 
sukėlė miego revoliuciją, kuri 
laikrodžio rodyklę pastatė ant 
ketvirtos skaitlinėm.

Turiu pasakyti liesą, nes chi- 
cagiečiai yra to verti. Kas me
teli “šlifuojasi”- civilizacija. Aš 
tik metus pagyvenau, jau

Kada, sakau, apsnankysi 
po 1 I metų, tai rasi lietuvių 
aldermanų ir kitų aukštų poli
tikierių. Dabar,lietuviai sujudo, 
sukruto, nes pamatė gyvų rei
kalą pasii.iksti .prieš kitatau
čius. Delko lenkai, italai, ru
sai, žydai, vokiečiai ir kiti gali 
įlysti į Miesto Valdybą, į tei
sėjus, ir t.t., o musų lietuviai, 
vien pasitenkino Msau gyveni
mu”, kuris išskyrus apsileidimą, 
daugiau nieko nedavę. Lietuviai 
yra toki pat Amerikos piliečiai 
kaip ir kili, tat kcdel negali už
imti, politiniam gyvenime tam 
tikrą vietą?! Kuo mes bloges
ni už tokius lenkuš ir kitus?! 
Chicagiečiai padare klaidą vien 
ačiū apsileidimui, bet dabar jau 
ruošiama atitaisyti. Lietuvon, 
abejoju ar norės kas grįžti, tat 
čia apsisprendus ^vtliti, laikas 
susiburti į taip vadinamą “(Jii- 
cagčs lietuvių sąjungą”, kuri 
rūpintųs politiniais ir ekonomi-

Reikėtų “žy- 
vietis kitam 
vieneton, at-
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užbaigti savo kančias, ir nepa- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*

Duosime Jums:siseks bus nubaustas... Mnl, jis ■ 
ne gyvulys... Jis “sutvertas ant ■ 
Dievo abrozo ir paveikslo”. Del- ■ 
to legali tykini sėdėti ir mirti ■

Labai daug vedusių |a>rų pageidauja tu
rėti vaikų, tūkstančiai kopijų naujos kny
gutės Dr. II. VVill Elders yra duodamu Im* 
jokių iAktiAcių dėl Itevaikių moterų. Bile 
kokia šeimyna, kuri gamtos yra nuskriaus
ta ir nesusilaukia kūdikių, privalo reika
lauti tos knygutės dykai šiandien. Joje ap
rašoma paprastas namų gydymas, parem
tas vartojimo Steriltone. puikaus mokslinu* 
tonika, kurį vartojant yra puikios pasek
mės visoje šalyje dėl sustiprinimo silpnu
mų.

Kiekviena moteris, kuri nori gyventi nor
maliai, linksmų namų gyvenimą su kūdi
kiais aplinkui ją, turi kreipti atydą j jos 
pirmutinę užduotę, kad suiinoju* kas yra 
Steriltone ir kodėl jis gali Imti didelis pa- 
gelliėtojas dėl jos. Skaitykit šitą mažą kny
gutę, kuri yra prisiunčiama dykai papras
tame konverte. Ji atidaro faktus, kurių dar 
moterims nebuvo išaiškinta pirmiau, 'lik
tai atsiųskite vardą šiandien pas Dr. H. 
WHI Elders. 1101 Uallinger Bldg., St. 
Joseph, Mo. ,

Viename kaimely, po vienu 
šiaudiniu stogu, vienoje šlubo
je, tu užgimei vienas. Tu pra
dėjai dirbti beveik luom pat 
laiku, kai pradėjai vaikščioli.. . 
Ir pamylėjai tu literatūrą, kai 
tik pažinai raides. Kuomet tu 
paaugai, tai ir tavo darbai pa
augi pasidarė didesni sun
kesni. Ir kuomet po sunkaus 
daibo, karštą vasaros vidurdie
ni tavo motina manė, kad tu 
miegi, tu skubotai skaitei ko- 
kia-ners knygą! Kad 
giau perskaičius, kad 
giau sužinojai!

švenladieųiui atėjus,
vo draugai vadindavo tavo žais- 
li-eiti, tau sunku buvo parsi- 
skirli su knyga. Žaisti ir mylė
ti dar yra laiko, manydavai tu 
sau.

tik dau- 
tik (lau

kada ta-

Bukit atsargus po gripo, 
didelio persišaldymo ir 

influenzos
Jei jus jaučiatės silpnas, nerv uotas ir 

visai niekam netikęs, jus priva
lote paklausyti perser

gėjimų

štai yra nauja gyduolė kuri veikia , 
labai gerai šiuose atsitikimuose. Jei ■ 
jūsų daktaras dar nėra jums jos už
rašęs, tik nueikite pas aptiekorių ir 
gaukite butelį, jį vadinasi Nuga-Tone. 
Vartokite per porą dienų ir jus nusi- | 
stebėsite, kaip greitai jus atgausite 
savo sveikatą ir stiprumą. Musų skai
tytojai gali neabejoti, bet tuojau ban
dykite tą gyduolę Nuga-Tone, nes jie 
suras, kad tai yra labai geras priren
gimas kuris atbūdavo ja stiprumą, ner
vus, kraują ir pati kūną. Ji teikia 
atšviežinantį miegą, suteikia gerą 
apetitą, stimuliuoja kepenis, regif- 
liuoja vidurius ir Žarnas labai gerai. , 
Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge- i 
jai, kad ji suteikia jums tiek daug > 

■ Kero ir jie įsakė visiems aptieku- 
riams duoti jums garantiją arba pi
nigus grąžinti, jei jus neužganėdins. 
Žiūrėkite garantiją ant pakelio. Re
komenduojama, garantuojama ir par
duodama pas visus apliekorius.

Ir kokios svajones tada ne
manydavai, kad galima 
praturtėti... Viskas ko 
la. tik nuvažiuoti į 
o ypač į Ameriką!..

• iautė ! 
net ir
i eikia, 
miestą,> F

linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

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

Brocklyn, N. Y.

Klausyk ir Temyk • 
0 Polam

šaltas žiemos rylas. Vejas j 
staugia, švilpia. Prie durų di-| 
d( lio fabriko stovi didelis bū
rys vyrų. Susitraukę, kaime
lius pasistatę. Karts nuo karto 
patrina ausis šalta savo ranka. 
Ir vis žiuri j duris to didelio 
fabriko, šalta. Vyrai trypsią 
kejemis j kietą sniegu ir ledu 
apšalusį šaligatvį. Ir visų akys 
vis atkreiptos į tas (turis. Bo
du-. tos durys, kaip ir durys, 
nieko ypatingo... Bet šiems žmo 
nėins tos durys yra nepaprastos; 
Nuo tu durų atsidarymo pri- i 
klauso šių žmonių gyvybė. Jau 
pus» valandos praėjo. 1 
vis uždarytos. O žmonės 
trypia. Ir vis žiuri j duris, 
ir valanda laiko praėjo, 
šiai vvrai sustojo trypę, ir 
labiau /cžitiro visi j duris’ Mat 
durys sujudo. Bet veltui 
neatsidarė 
kentė, nuėjo ar namo, ar prie Į 
kitų tokių durų. 1— ---- — |
laikosi, 
valandos.
durys 
Amerikos 
Nei artintas nenupieš. 
jas neaprašys, kiek tų žmonių1 
veiduose išraiškos! Kiek ten i 
maldavime tuose veiduose, tose į 
akyse! “Bosas” dairosi aplin
kui, kaip ir ko ieškodamas.. 
Ant galo, kai kas nebeiškentė, 
priėjo, ir ėmė žodžiais prašyti. 
“Bosas’ klausinėja ir vis žval
gosi. Ir tu, taisai šypsą ant 
veido kaip galėdamas. Ar ne 
susidomės tavimi? Bene priims! 
Bet “bosas“ sugrįžo, įėjo, ir 
užsidarė! Reikia darbininkų, ar 
nereikia?—atspėkit jei norit?

Ir dar ilgai tu stovėjai su ki
tais, ir žiurėjai į tas duris... Be
ne išeis dar sykį, bene priims 
koki vieną! Ant galo,.vyrai iš
siskirstė.

Ir taip, tu vaikščioji nuo du
rų prie durų; 
gatvėmis, tai

O laikas vis bėga. Mėnesiai 
metai, daugel metų... 
tai vėl ieškai darbo 
“gyvenimas”...

Bet vienu dalyku tu, darbi
ninke, gali pasigirti, būtent: 
tu neminti iš kitų žmonių triū
so, nepriklausai prie parazitų- 
išnaudolojų klasės! Tu esi vie
nas iš tų tv. rėjų-kurėjų. Tu esi 
vienas iš tų, kurie sutveria vis
ką kas yra sutveriama. Tie įnirs-, 
lai, tie murai, tos gatvės, ma
šinos ir drapanos, vis tai 
tavo klasės kūrybos vaisius!

Bei tau darosi liūdną. Ima 
neramumas. los jaunystės 
svajonės... Tu matai, kaip tavo 
draugai... nekurie net pasisko
linę pinigų, apsiveda... Ir ne
kurie šiaip-taip gyvena! .Bet 
tau rodos ‘Kaip tai’? Kuomet — 
darbas rupi; kuomet gyevnimas ■ 
kaip ant siūlo kabo, svajoti 
apie Vedybų. Įtraukti dar kitą 
žmogų j vargą? Ne. Tam rei
kalinga yra tureli tam tikra 
širma pinigų—nors nuolatinis 
dalbas!... Taip pat ir meilė, ro
dosi neatbūtinai reikalingas 
daiktas... Ne “meilė“, kurių 
prastai žmonės tepripažįsta 
meilę bet Meilė pilnoje to 
džio prasmėje kurios nei 
pinigus negalima įmirkti!., 
da, ir tik tada, žmogus Iurėtų 
vesti... Tu manai, kad negali
ma leisti, kad žmogaus protas 
vergautų instinktams ir jaus
mams. Tu manai, 
gaus protas turi 
jausmams.. Bet kas 
mi dienų už dienos
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Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždarytų karų
Parduodame dabar juos numažintomis kaino 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

Pirkite sau karą dabar, kad paskiau nereikėtų 
laukti tris mėnesius iki dastatymo.

r* ■ ........... ......... . <
Pranešimas

- Detroit’ o
Ir Apielinkės Lietu

viams Advokat’o
J. P. UVICK

Dabar mano ofisas randasi

138 Cadillac Square
(Skersai gatvės nuo “County 

Building”)
Ofiso valandos nuo 8:30 iki 5-kių 
po pietų. Panedėlials ir Pėtnyčios 
vakarais nuo 7 iki 8:30. Ofiso Te
lefonas Cadillac 9540. Namų 
Lafayette 1259.

Šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto- j 
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jqs

Štai kiek kuponų gausit iri 
kiekvieną atneštą ar atsiųsto, 
paštu midfcą skaitytoją:
Už metfir _..... 150 kuponų
Už pusę metų ....... 75 kuponus
Už tris menesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi,1 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingą žinių, 
kaip Naujienos.

sausomis, bet dulkėtomis. O 
kuomet užeini kur labai rūks
tantį ir dvokiantį “pragarą”, 
kuris fabriku bei dirbtuve vra 
vadinamas, tai net apsidžiaugi... 
Manai sau, kad kur-ne kur, o 
šičia, tai turi būt proga gauti 
darbas! Bet... pasirodo, kad 
nežiūrint koks purvinas ir šlykš
tus darbas nebūtų, yra ir tam 
atatinkamų darbininkų...

O kuomet ateina ta “laimin
gu“ diena ir gauni darbą, kiek 
to ujimo ir koliojimų tenka pri
siklausyti! Kiek tų durnų, dul
kių ir smarvės priseina pri- 
kvėpuoti! O kiek tos baimės! 
kad visagalis “bosas“ kartais 
nesupyktų ir neišvarytų vėl 
“elgetauti“... Bet bedarbio li
kimas yra blogesnis ir už el
getos. Nes elgeta visgi gauna 
ką nors, jei ne nuo vieno, tai 
nuo kito. Bet bedarbis kartais 
išvaikščioja čielus mėnesius nie
ko negaudamas. Mat, “žmogus, 
tai ne gyvulys“. Kuomet jis pri
dirba kapitalistui pinigų ir pre
kių, tai gali badauti sau svei
kas... Bet jei jis rugos— bus 
paskaitytas už maištininką, ir 
nubaustas. JTeigAi pabandys

RANK BRESKA
Kainos atpigintos nuo $20 iki $95

2501 So. Kedzie Avė Tel. Lawndale 4113

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 0-4

Gyvenimo vieta; 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, Išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

I A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001n
Tel. Randolph 103^—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

3241

✓

lyką kitaip naujos teorijos 
pasirodo... Teisybė, čia nematyt 
ažjstamų veidų. Tavo draugai- 

pažjstami, gal mėgsta namie 
plepėti, ar į “balius ’ ęiti. Bet 
ir šie yra žmonės... - Nors lic 
pažįstami, bet jie myli dailę, 
myli literatu ra, mokslą, taip 
kaip ir tu. Vadinas, vienmin
čiai. Ir tu užsimąstai... kas iš- 
tikrųjų galutinai paskirsto žmo
niją; pažintis? tauta? valstybė? 
religija, ar idėjos?..

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. 
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiėiams

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 VV. VVashingtori St- Room 13T0 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

BOHEMiAN 
APYNIV- 
SKONIS

uriTan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit
ii

Reikalaukit nuo

»le kokių
davinėtoj y

KATARAS DABAR 
PRAŠALINAMAS J 

TRIS MINUTES 
---------- !

Nauda iš Menthol yra padauginta. 
Jis dabar turi naują formą, atvalni- 
na nosį ir gerklę nežiūrint kaip dide
liai jos butų užgulusios. Taipgi pra
šalina gerklės parpėjimą, čiaudėjimą 
ir niežiejimą iš sykio. Veikimas men
thol yra padaugintas dadėjus kam
paro, kuris prašalina bereikalingas 
skreples. Gydanti jėga yra suteikia
ma nedeginančių ir nedažančių gard
žiai kvepiančia forma Terpentino. Vi
sos trys gyduolės yra sujungtos į 
“Turpo” — greičiausia pagelba nuo 
slogų kokia tiktai yra žinoma. Ne
apleiskite labai erzinančio kataro ne 
vienos dienos. DYKAI sampelis 
Turpo suteiks pastebėtinas pasek
mes — arba nusipirkite 85c ar 70c 
slovikelj bile kokioje aptiekoje, da
bar. Del dykai sampelių adresuokite 
The Glessner Company, Findlay, Ohio

... ...........<

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir Šeimynų 
Musų Speciališkumas

3315 So. Halsted Street
Opposite 38rd Place 
Telephone: Yards 1546

Res.: 11061 So. Irving Avė.
Telephone: Bcverly 2300 1 Chieago, III.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstrakti} ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 Sb. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak, 3223 S. Halsted St„ Chieago 
Tel. Yards 4681 • 

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

W. Washington St. 
VVashington & Clark

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.Tel.: Hyde Park 3895Namų

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto- 

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

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

...................................................... Atkirpk čia ............
Data: Vasaris 18, 1926

—------

Garsinkities “Naujienose”

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Tel. BlvL i .>i4
M. WoitkU 

BANIS
AKU&ERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 Setth 
Haltted St. 
i-------------- -*

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiau

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laboa 

Chieago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo lt iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880 

i - ......t

LIETUVIAI OAKTARaF
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare. -......
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chieago, III.------------->

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

rz J J J nuo 9 ikt II vai. ryte: balandos} nuo g va| vakarė

.......................... ..............
Ofiso Telephonaa — Boulevard 7065 
Rezidencijos Tel. — Lafayette 5798 
Dr. A. J. Javoiš B.Sc. M.S.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Valandos: 9—12 ryto, 7—9 vakare. 
NedėlioJ 10 — 12 ryto. Pirmadieniais 

ir Ketvirtadieniais tiktai vakarais.
Ofisas — 3133 So. Halsted St. 

Rezidencija — 4449 So. California Avė.

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathennia

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė.
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. 
txmxnr—---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedėlioJ 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 S'o. Ashland Ave^ 

near 47th Street
CHICAGO t

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
^hone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Mo. Halsted SL, 
(Jtrieago. fII.

^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS-

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vynj, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 095®

Boulevard 41M
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 S'o. Ashland Avė.

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

Res. telephone #yde Park 4000

-..........................   i —-----------------------------
Tel. Boulevard 0^37

. DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk SI.
Valandos nuo '8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nue

8 iki 2 vai. po vietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9698.
Rezidencijos tel. Drexel 9191 x

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chieagu 
arti 81 st Street *

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 diea.

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 
Naktinis/ Tel. Fairfax 6858 ' ---

į Butkūs Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. TeL (anai 3161

Prašalinkit Užkietiejimą 
Nujol prašalins ir apsau
gos užkietiejimą. Jis yra 
žarnų pravalnintojas — 
bet ne laxative — neskau
dina vidurių. Veikia ge
rai. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.

N uj oi
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Kditor P. GRIGAITIS

Pastabos

galima niekur pasi

Atlanta tapo

bile atoivio
ma

žodžiu

nuo

18.00 
4.00

Dekabristu sukilimo rei 
kšmė rusu tautos išsi 
vadavimo kovoj.

šalyj bus įvesta pasportų siste
ma, tai vargu bau ateivis bega
lės turėti aukštą nuomonę apie 
Amerikos įstaigas.

o čia m a si

Antra aplinkybė, kuri

su juo kiek
P. K. tą

Nuteisti
Pov.

1730 South Halsted Street 
Chicago, UI 

relephoBe Rooeerelt* 85M

gyną 
pasistatyti elektros stotį/maisto 
konservavimo fabriką, etc.

Kolegijos tikslas yra išlavinti 
vyrus ir moteris, kad jie sugrįžę 
j fabrikus galėtų vadovauti dar
bininkų judėjimui. Kolegijos 
programa susideda iš socialių 
mokslų ir darbininkų istorijos, 
bet tuo pačiu laiku mokinama 
taipgi psichologija, literatūra, 
kalbos, teises ir gamtos moks-

venu 
man

Franto sekretai.—Mokės n i ai 
Knyga ir visuomene.

“Aukščiausia 
organizacijai

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: RooMvelt 85H.

Tai. Lafayettc 4
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38tb ( h les to, UI.

Kolegija nėra jokios politinės 
arba ekonominės grupės įtakoj. 
Mokytojai išdėsto tik faktus ir 
sukelia diskusijas, liet išvadas 
padaryti palieka patiems stu
dentams.

Kolegiją lanko studentai iš 
visų Amerikos dalių. Jai pro
gramą nustato įvairių 
komitetas

$7.00
8.50
1.75
1.25

Ozark kalnuose, Arkansas 
valstijoj, tapo įsteigta naujos 
rųšies kolegija. Tai darbininkų 
kolegija, kur kaip mokytojai, 
taip ir mokiniai dirba.

Commonwealth kolegijos 
(Mena, Ark.) mokytojai ir mo
kiniai po pusę dienos dirba ant 
formos, o Aitą pusę deinos eina 
pamokos! Kolegija gyvuoja jau 
trys metai. Į tą laiką mokiniai 
pasistatė sau bendrabutį ir kny- 

Planuojama 'greitu laiku

unijų 
šiaip ^pažangus 

žmonės, tarp kurių randas rašy
tojas Upton Sinclair, senatorius 
Lynu J. Frazier,. Miriam Vau 
Waters, John llaynes Holmes ir

$8.00 
4.00 
2. M 
1.50

Apskaitoma, kad Amerikoj 
yra 7,000,000 ateivių, kurie tu
rėtų registruotis. Jei proponuo- 
jami biliai taptų priimti, tai 
ateiviai atsidurtų tokioj padė
tyj, kokioj buvo Rusijos pilie
čiai caro laikais,'kada be paspor- 
to nebuvo 
rodyti.

Akis įsmeigę langai 
rųiko aukas, “šian 

kambario”- 
iė cento au

menas “skolinta” —
Dabar paaiškėjo 

kaip galima įsigyti 
švarką 
tų dar šią vasarą nė karto ne 
valgiau 
pat sekretų dalis”. Paslaptin
gas žmogus! “Bet jeigu taip 
draugai žinotų, nekartą nusi
juoktų”. “Ė, jau”, — tariau ir 
nusivilkęs parodžiau savo sulo
pytą švarką, o petnešos buvo 
surištos iš dvylikos pančio šmo
tų. “Vadinas, pats taip pat su 
sekretais”, 
sužiurome 
diitu neišeisim 
tarė- -“neturiu 
koti”.

šviesa ir laisvamanybės idėjos 
po 1812 metų karo daug plačiąu 
palietė rusų tautos šviesuome
nę, žinoma, pirmiausia vėl bajo
riją ir karininkus. čia tenka 
nurodyti, kad ir to laiko caras 
imperatorius Aleksandras I bu
vo auklėjamas labiau Vakarų 
dvasioj, negu kiti karalaičiai, ir 
jis buvo pagautas tų idėjų. Ta
tai nebuvo slėpinys tų laikų ru
sų “visuomenei”. Bet greit bu
vo įsitikinta, kad ta caro laisva
many be jokios praktikinės reik
šmės neturėjo. Absoliutizmas 
(su niekti nesiskaitanti caro vel- 
džia), baudžiava ir tamsybe 
kaip viešpatavo taip ir pasiliko.

TatMT'matydami tie visi, kurie 
troško, Rusijai šviesesnės atei
ties, savo tikslams atsiekti ne
rado kito kelio, kaip tik stoti

Registracijos ir deportavimo 
biliai. — Susikūrė naujos rų- 
šies organizacija kovai su 
evoliucija. — Darbininkų ko
legija.

Entered as Second Clau Mattev 
March 17th, 1914, at the Post Office 
•f Thicago, III., under the act of 
Mraeh 2nd 1879.

ti gyventojai taip pat moka), 
už šunį 5 lit. ir be to dar su
sigraibo kitų mokesnių apie 10 
lt. Viso sumoka apie 400 lt. 
Kambariai, kurie švaresni, įkai
nuoti bragiau, ir brangesnis 
mokesnis.

Rinkoj budelės," kur prekių 
apyvarta per metus siekia 500 
lit.'ir daugiau mokesnis 36 lt. 
ir pajamos nuo pelno 100 lt. 
Be to dar kitokių, pavidale pa
baudų ir t. t.

«štai gale miesto raistų plo
tas 75x15 sieksnių. Bakūžė pa
statyta. Jeigu sėja- auga, nors 
kartais ir neauga. Pavasarį ir 
rudenį liūtes laiku pusmetris 
nenutekančio vandens paviršiu
je. Palangėmis teko griovis, 
kur kvartalo išvietes suleidžia 
naktimis. Prie bakūžės pririš
tas šuo. Bakūžėj gyvena pen
kios šeimynos, po septynius ar
ką mažiau vienam kambaryje 
bule, šeimininkui sumoka 600 
litų metams, iš ko jos gyvena 
su savo šeimyna, iždinei moka 
200 litų metams, savivaldylni 
apie 100 lt. už butą 25 lt. (ki-

Mieste 
įkurta nauja organizacija 
riai duota vardas 
Karalystė”. Tai 
vadovauja Edward Young Clar- 

• ke, buvūsis Ku Klux Klano ly
deris. “Aukščiausios Karalys
tės” mitinge vienas kalbėtojų 
pareiškė: “Evoliucijos teorija, 
besiplatindama po visą šalį, 
griauna laisvės, dorovės ir 
krikščianybės pagrindus... Mes 
privalome kontroliuoti tas prie
mones, kurios kontroliuoja žmo
nes — ar tai bus laikraštis, kin
tamieji paveikslai ar kas kita— 
ir mes privalome atsteigti musų 
vaikų protuose musų tėvų reli
giją.”

, Tarp kitko organizacija pla
nuoja narsesnių auti - evoliuci- 
ninkų senatvę aprūpinti: jiems 
busią įsteigtos prieglaudos. Or
ganizacijos biurai planuojama 
steigti Anglijoj, Australijoj, 
Kanadoj ir kiekviename Ameri
kos mieste.

Keista, kad tie anti-evoliuci- 
ninkai pasitenkina “tėvų religi
ja”. Kodėl jiems nebūtų galima 
atsteigti “vaikų protuose musų 
protėvių religiją”? Sakysime, 
tą religiją, kuri vyravo Mathe- 
i’o laikais, kada “Dievo garbei” 
buvo spirginamos raganos. Tą
syk ir su evoliucininkais butų 
lengviau apsidirbti ir fundamen
talistai labiau savo Dievui pasi
tarnautu.

Žinoma, tos priežastys neat
stumtų visuomenes nuo kny
gos, aršiau pultų skaityti, tik 
nėra pinigų pirkti. Tilžės knygas 
smarkiau baudęs caras, bet ne
nusigando, ir dabar kaimo pa-, 
liepėse galima rasti daug anų 
laikų knygų, kur dabartinių 
nedraudžiamų vos kalendorių ar 
maldaknygių surasi. O tų kny
gų keliu sunku prieiti saulutės.

“Kultūros” b-vė išleido “Ste
buklai ir paslaptys” loterijos 
budu... ir gauna algai vieną 
egzempliorių su prierašais, kad 
tai esą melas rašoma ir 1.1. To
kių daug dar yra, bet “žiežir
ba’^ “Kultūros” rateliai, ‘♦Jau
nimo” ir kitos jaunuolių orga
nizacijos neša ’ kitokią šviesą, 
kitokią dvasią, ir kada jų vei
kimas vulkanais sugriaus, tuo
met tik knyga ir visuomenė an
kštai rišis.

Subscription Katėsi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicage.

8c. per copy.
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skaitomas karalaitis Konstanti
nas (Aleksandro I brolis). Tuoj 
po mirties beveik visa Rusija 
karaliaus priesaiką padarė Kon
stantinui. Bet greit paaiškėjo, 
kad Konstantino dar Aleksan
drui gyvam esant atsisakyta 
nuo sosto, tik tas atsitikimas 
buvo laikomas slėpiniu ligi imp. 
Al. I mirties. Jam mirus, ei
nant tam tikra tvarka, buvo ati
darytas slaptas| paketas, iš ku
rio paaiškėjo, kad caru turi lik
ti antras Aleksandro I-jo brolis 
Mikalojus, šalis gavo daryti 
antrą prisaiką. Tatai padarė 
nekokio įspūdžio. Be to, Mika
lojus kvietė Konstantiną atvykt 
iš Varšavos (jis ten buvo vieti
ninku) Peterburgan ir savo at
sisakymą nuo sosto pakartoti 
valst. tarybos ir senato posė
džiuose. Mat Mikalojus prisi
vengė nemalonių nesusipratimų, 
nes jis pats nusimanė, kad jo 
gvardija nemėgsta (už žiaurius 
pasielgimus. Ir bendrai jis bu
vo daug žiauresnis už brolį 
Aleksandrą 1). Tačiaus Kon- 
stantinas važiuoti į Peterburgą 
skaitė nereikalinga. Štai šita 
suirutė ir pasinaudojo sąmoksli
ninkai. Ir kai buvo įsakyta Pe
terburgo ingulai padaryti prie
saiką Mikalojui I, tai sąmoksli
ninkai gruodžio 27 (14) dieną 
(1825) atsivedė į Senato aikštę 
sau ištikimas kariuomenės da
lis ir pareiškė, kad Mikalojui 
priesaikos nenori duoti. Nieko 
daugiau ir nedarė. TAčiau ta
tai buvo palaikyta atviru maiš
tu. Iš karto maištininkai buvo 
bandoma prikalbėti. Bet vie
nas Mikalojaus pasiųstų tarpi
ninkų (Miloradovičius) buvo 
nušautas. Tada maištininkus 
puolė kavalerija, kurią jie atrė
mė. Ir tik kai pradėjo šaudyti 
iš armotų, sukilėlių eilės suiro, 
ir jie ėmė bėgioti. Maištas bu
vo numalšintas. Pietų sąjunga 
beveik tuo patim metu sukilo ir 
pietuose. 1826 m. sausio 16 d. 
jie taip pat buvo numalšinti. 
Prasidėjo suėmimai. Buvo pa
skirta tam tikra komisija slap
tųjų organizacijų ištyrimui ir 
Išnaikinimui, o kiek vėliau — 
aukščiausiasis teismas sąmoksli
ninkams teisti. Teismui buvo 
atiduota iš “Šiaur. Sąj.” 61 as
muo, iš “Piet. Eąj.” ■— 37, iš 
“Slavių Sąj 
jie buvo taip: 5 (pulk 
Pertelis 32 m., atsist. prop. 
Kondr. Rylejevas 32 m., papulk. 
S. Muravjov—Apostolas 29 m., 
podpor. Mich. Bestužev — Rui- 
minas 26 m. ir atsist. por. P. 
Kachovski 27 m.) kankinio mir
tim (čertvertovanije), 31 galvos 
nukirtimu, 17 politine mirtim 
(visų žmogaus teisių atėmimu), 
16 katorga ligi gyvos galvos, 20 
katorga 6 — 10 metų, kiti ištrė
mimu, atskirų teisių atėmimu, 
paskyrimu kareiviauti ir t. t. 
1826'm. liepos 10 (23) d. mani
festu bausmė buvo sumažinta 
visiems, taip kad pakarti tebuvo 
pirmieji 5 sąmokslininkai.

Charakteringa yra tai, kad 
visi sąmokslininkai buvo jauni 
žmonės, iš 112 išvardytų dekab
ristų vos 8 — 10 turėjo dau
giau 35 m. (tik vienas 44 m.), o 
šiaip visi po 22 
žmonės pačiame amžiaus gražu
me, sveikatoj ir energijoj.

Visi tie sąmokslininkai buvo 
kilę iš turtingų bajorijos šeimų. 
Jų trokšta tyarka didesnės ma
terialinės gerovės jiems duoti 
negalėjo. Tai kogi jie nerimo? J 
tai galima butų atsakyti įvairiai. 
Jeigu materialinės gerovės-^jie 
trokšti negalėjo, tai teisinė ba
jorijos padėtis absoliutizmo lai
kais negalėjo patenkinti švie
sesnio tų laikų žmogaus. Bet 
daugiausia kas juos paragino į 
sąmokslą, tai to^ idėjos, kurios 
buvo pagavusios jaunuolių gal
vas., Tų idėjų .šviesoj jie nega
lėjo nematyti vargingos ir bai
sios savo tautos padėties, o per 
tai negalėjo nematyti to pavo
jaus, kuris grasė valstybės atei
čiai. Jie suprato, kad tik persi- 
imant Vakarų Europos laimėji
mais tegalima savo šalis įstatyti 
į tikras vožės. Jų vadų patiek
tos programos aiškiai rodo, kad 
jie nebuvo tik kariški sąmoksįį-

ŠIAUL1AI. — Kas ma-žiau 
turtingas, stengiasi dailiau 
atrodyti. Kas metai savo švar
ką išverčia kita puse, kitą met 
vėl verčia ir taip daro iki nu
plyšta. Vieno valdininko įdomi 
kelnių istorija:, metus išnešio
jęs padovanojo broliui, kuris 
valsčiuje sekretoriauja, brolis 
išnešiojęs metus atidavė namuo- 
s likusiam broliui. Šis brolis 
kiek panešiojo, bet iš jo atėmė 
kitas- brolis, kuris važiavo mies
tan mokytis. Dar čia ne galas: 
užlopė dviem lopais, išnešiojo 
da metus ir vėl grąžino namo 
bernui. Pirmasis brolis paleidb 
apyvarton antras kelnes ir ke
purę, kurie perėjo tuo pat są
rangų. Gal butų ir toliau at
sidūrę, jeigu nebūtų suplyšę.

Vieną vakarą sueinu seną pa
žįstamą, kuris apsičiunčijęs 
naujais rūbais, skleidžia kva
pus, net piriniaus neigusieji ka
binasi prie švaraus pono... algos 
gauna vos pora’ šimtų ir dar 
šeimynai padeda. “Sekretais gy- 

bra, sekretais 
įdomaujantis.

dyk juos” tariau ir pasuko
me į namus. Man akyse rodėsi 
kyšiai, kad štai jis viską ima, 
visi duoda. Klydau: paėmęs 
suskilusį praustuvą, dulkanti} 
plunksnomis pagalvį, šiaudų ku
lį žemėj parodęs tarė:’ “štai 
sekretai!” Kada parodžiau ka
bantį veidrodį ir kitas smulk- 

itsakė. 
galų gale 

geresnį 
vis tai sekretais. “Pie

niniu! prie naujų idėjų. 1816 
m. buvo įkurta slapta organiza
cija “Sojuz Spasenija” (“gelbė
jimo Sąjunga”). Ją įkūrė: A. 
N. ir N. M. Muratov’ai, majoras 
Laminas, pulk. F. N. Glinka, ku
nigaikštis S. P. Trubeckoi, kuni
gaikštis Dolgorukovas, Serg. ir 
Matv. Murovjov’ai — Apos- 
tol’ai, kapitonas Jakuškin’as, 
Vitgenšteino (II-sios armijos 
vado) adjutantas Pov. Pcstel’is 
ir kt. Sąjungos įstatus patiekė 
1817 m. Pestelis. Slaptas sąjun
gos tikslas buvo įvesti Rusijoj 
atstovybė (parlamentarizmas), 
šiaip įstatai reikalavo darbuo
tis bendrai naudai, palaikyti ge
ras vyriausybės priemones, ko
voti su piktu, kelti aikštėn valdi
ninkų šunybes ir nedorus kitų 
žmonių elgesius. 1818 m. ši są
junga pasivadino “Sojuz Blago- 
densvija” (“laimingos gerovės 
sąjunga”). Buvo pakeisti ir 
įstatai, kurie buvo pavadinti 
“Zelionaja kniga” (“žaliosios 
knygos”). Caras tuo laiku vis 
labiau tolo nuo laisvamanybės. 
1822 m. buvo išleistas įsakymas, 
uždraudžiąs visokias slaptas or
ganizacijas (apie “Sojuz Blag.” 
caras žinojo). 1821 m. pradžioj 
buvo s’usirinkę “Soj. BĮ.” skyrių 
atstovai Maskvon, čia pasiro
dė tokio pažiūrų skirtumo, kad 
reikėjo net sąjunga paleisti. 
Mat, vieni manė, kad atmainos 
Rusijoj galima bus įvesti ramiu 
budu, o kiti tvirtino, kad sena 
tvarka tegalima bus nuversti 
prievartos keliu. Greit po to 
smarkesnieji senos sąjungos na
riai įkūrė ,dvi draugiji: „Sever
ui Sojuz” ir Južni Sojuz” (šiau- 

pietų sąjungos). “Sev.
vadas buvo Nikita Mu- 

3.” _ Povilas

Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija praeitą rudenį griež
tai pasmerkė Asvvell’o bilių. Fe
deracijos prezidentas Green pa
liškė, jog tas bilius atsiduoda 
“streiklaužių pasiūlymu”.

New Yorko gubernatorius 
Smith sako, jog dauguma atei
vių atvyko Amerikon, norėdami 
pasiliuosuoti nuo policijos prie
žiūros ir pasportų. Ir jeigu šioj

Sis tas įš 
Lietuvos

ninkai, bet ir karšti patriotai, 
idealistai užsidegėliai, kurie ne 
avantiūrų ieškojo, o siekė skais
taus idealo.

1825 m. gruodžio 27 d. sukili
mas tiesiog nieko nedavė. Yra 
nuomonė, kad net jo dalyviai 
nieko nesitikėję iš sukilimo. Kai 
jau buvęs susektas jų sąmokslas 
jiems buvę belikę garbingai pa
baigti savo darbas ir savo pa
siaukojimu suteikti pavyzdingą 
kovotojų palikimą busimoms 
kartoms, šiaip ar taip buvo jų 
manoma, vis dėlto reikia pripa
žinti, kad rusų tautos išsivada
vimo kovų istorijoj dekabristų 
darbai, mirtim, Sibiro išti ėmi
mu ir pasirašyti puslapiai yra 
vienas skaisčiausių skyrių. De
kabristų pasiaukojimas daugy
bei vėlesnių laikų kovotojų už
degdavo kraują gįslose ir pa
lengvindavo kančias, jeigu ga
lingas priešininkas perb,Inkšda
vo.

“Mes gerbiame dekabristus”, 
sako prof. A. Kizevetter, “kaipo 
idealistus, kurie drąsiai paau
kavo savo gyvastis, Tjekovodami 
už žmonių laisvę

Praeitų metų gruodžio 27 d. 
suėjo lygiai 100 metų nuo de
kabristų sukilimo. Del to įvy
kio soyietų spaudoj ėjo* ginčai— 
prisidėti prie 100 metų sukak
tuvių apvaikščiojimo ar ne. Bu
vo nurodinėjama, kad dėkabris- 
tų sukilimas nieko bendra netu
ri su proletariato išsiliuosavįmu. 
Po ilgų ginčų vienok paėmė vir
šų ta nuomonė, jog dekabristų 
sukilimas, nors ir netiesioginiai, 
prisidėjo prie 1917 m. revoliuci
jos pasisekimo. S

Kaip ir paprastai, Lenino raš
tuose buvo surastu ištrauka, 
kur sakoma, jog dekabristai pri 
sidėjo prie iškovojimo laisvės 
Rusijos žmonėms. Taip daly
kams esant, komunistai nutarė 
iškilmingai apvaikščioti 100 me
tų dekabristų sukilimo sukak
tuves.

Kadangi rusų tautos išsivada
vimo kovose tas sukilimas lošė 
labai svarbią rolę, tad gal bus 
neprošalį ir mums 
plačiau susipažinti
Rusijos istorijos epizodą seka
mai apibudina:

Rusija prieš šimtą metų su 
viršum buvo sukaustyta tamsy
bės ir baudžiavos pančiais. Ša
lies gyventojų masė veik negy
veno viešuoju gyvenimu. Jeigu 
kas ir buvo daroma, tai tik ba
jorijos tarpe. Tik sis luomas 
naudojosi palyginama laisve ir 
materialine gerove; o bajorų 
vaikai turėjo atvirą kelią į kari
ninkus, kurių padėtis to laiko 
visuomenėj buvo ir garbingesne 
ir tvirtesnė materialiniu atžvil
giu. Valdininkai tais laikais 
dar buvo skaitomi gana žemos 
kategorijos žmonėmis. žodžiu, 
tų laikų Rusija tai pirmų pir
miausia kunigaikščiai, grafai, 
bajorija, dvarininkai ir karinin
kai. Jie vieni buvo visako vieš
pačiai, jie vieni tesugaudavo 
neskaitlingus šviesos spindulius, 
kurie retkarčiais atklysdavo iš 
Vakarų Europos.

Taip dalykams esant įvyko 
Napoleono žygis į Rusijos platy
bes, Maskvos okupacija. Toks 
nepaprastas įvykis sujudino vi
są Rusiją, sužadino net rusų 
liaudies, jeigu taip galima butų 
aniems laikams pritaikyti, pa
triotinius jausmus, čia vėl pir
moj eilėj stovėjo bajorija ir ka
rininkai, kurie rado reikalinga 
sukelti ir liaudį prieš “bedievį 
ir busurmoną” Napoleoną. Ka
dangi rusų armija traukdamosi 
nuo Napoleono kariuomenės vi
sa naikino ten, kur turėjo eiti 
priešininko kariuomenė, 
ta kariuomenė labai 
žai maisto tegaudavo, 
susisiekimas su Vakarų Europa, 
taip toli nuėjus į rytus, pasidarė 
tiesiog negalimas, jeigu turėti 
galvoj maisto ir kitokios kariuo
menės reikmenės gabenimą. To
kiu. budu Napoleono pulkai šal
čio ir bado suspausti ėmė pliukš- 
ti ir nykti. Didysis vadas greit 
įsitikino, kad ne tik nukariauti 
Rusijos kaip reikiant nebegalės, 
bet kad jau buvo paradęs ir sa
vo narsią kariuomenę. Pats 
jis paskubom paspruko iš Rusi
jos. Nesunku buvo rusų ka
riuomenei dezorganizuotos ir 
demoralizuotos franeuzų- kariuo
menės likučiai išnaikinti arba 
išvaikyti iš savo sričių. Ir ne 
tik išvaryti, bet dar iškilmingai 
nusekti paskui juos į patį Pary
žių, didžiuojantis “Europos iš
vaduotojų’* vaidmeniu.

Ta aplinkybė, kad rusų ka
riuomenė išvydo Vakarų Euro
pą, jos tvarką, laisvių pradžią ir 
žmonių gerovę, turėjo labai di
delės reikšmes šviesiajai ir. kil
niajai rusų karininkų daliai. 
Daugelis jų dar tebebūdami už
sieniuose, buvo užsidegę patar
nauti savo tautai, savo šaliai, 
kad ir čia kiek nors pagerėtų 
santykiai. Tokiu budu Vakarų

Musų visuofnenė nesurišta su 
spauda, nes neturi siūlo kišenėj 
pririšančio. Daug surandama 
neskaitymo priežasčių, nurodo
ma, bet... neskaito. Laikraš
čiui žmogus neatidida nė cento, 
nes nepakanka jo pajamų ke
purei nupirkti. Dirbk, liet kur, 
j užsienį neleidžia 
nų nėra. Yra ūkių,-bet ir jie 
knibžda įpėdiniais kur vienas 
kitam šaukštu tarškina kaklo" 
prie stalo. “Kauno Naujienos” 
ieškojo priežasčių ir pačios su
stojo uiti. Sunku naujagimiui, 
kai senieji pūva be skaitytojų. 
Kaimynuose Latvijoj ir Estijoj 
tiražas susilaukia įimtus tūks
tančių abonentų, kas čia dar nė 
sapne nesisapnuoja. Laikraščių 
pardavinėtojai oficiozo egzemp
liorius pasikiša po pažastim, o 
rusų laikraščius dviračiais tem
pia gatvėmis. Pavojus yra ka- 
tastrofingas, kada svetimi turi 
gero pelno, o savieji siulyte 
neįsiulomi.

Ir štai “Kauno Naujienoms” j 
:>r.kietą atsako mokytojas, kad 
musų literatūra niekam tikusi, 
užsienio kas kita 
patinka savųjų r 
šytojas, pataria dar 
50 metų, tuomet gal 
Jo pusėj tiesa. Išlikro 
mūsieji nesirodo... nes 

■gia, varo laul* 
kitokias mintis konfiskuoja ar 
ištremia Literatūros spaudimo 
jau patiria: laikraščius drau
džia, knygas konfiskuoja, įta
riamas meta lauk iš knygynų ir 
1.1. Vieną kartą tokį nuotikį 
mačiau :v parašė žmogus kores
pondenciją apie valdininko dar
bus, padavė redakc., bet čia re
daktoriai pasiginčijo ir metų 
lauk, kad neįsižeistų asmuo, c 
jeigu jis įžeistas... kaip žinot, 
gali atsitikti...

res n 
Sojuz 
ravjovas 
Pestelis. Abiejose sąjungose vi
suomeniniai klausimai buvo nu
stelbti politinių klausimų. Tarp 
sąjungų buvo ir programinio 
skirtumo. Tuo. laiku kai Peste- 
lio patiektas programas (“Rus- 
kąja Pravda”) numatė centrali- 
stinę respubliką, žemės refor
mą ir kt., N. Muravjovo progra
mas reikalavo konstitucinės mo
narchijos su plačia autonomija 
atskiroms sritims. Abu lyderiu 
reikalavo luomų pirmenybių 
(privilegijų) panaikinimo. , *

šalia “J. Soj.” buvo dar įsi
steigęs “Slavianski Sojuz”. Ši 
sąjunga turėjusi tikslo bendra
darbiauti su kitais slaviais, 
ypač su lenkais. Yra žinių, kad 
ir Pertelis gurėjęs ryšių su Len
kijos slaptos organizasijos vadu 
Jablonovvskiu. Ir bendrai šiau
rės ir pietų sąjįhigos aiškiai ma
tė, kad ramiai, vien idėjų sklei
dimu griežtų atmainų Rusijoj 
nepadarysi. Per tai rengėsi prie 
maišto. Bet kaip reikiant pri
siruošti negalėjo dėl keleto prie
žasčių. Pirmų pirmiausia atsi
rado išdavikų (Šervudas ir Mai- 
boroda), kurie pranešė valdžiai 
apie sąmokslą, jo tikslus ir vei
kėjus 
gerokai sutrukdė sąmokslininkų 
planus, tai buvo netikėta imp. 
Aleksandro 1 mirtis, ištikusi t
1825 m. gruodžio 2 dieną.

Čia tenka*nors trumpai nuro
dyti, kad sosto įpėdiniu buvo

Neužilgo kongresas svarstys 
svetimtaučių registracijos ir de
portavimo bilius. Tie biliai yra 
tokio pobūdžio, jog su jais pra
vartu susipažinti kiekvienam.

Aswell’o bilius.
1. II. R. 5583, įneštas atstovo 

Asvvell’o iš Louisianos ir paves
tas Imigracijos ir Natūralizaci
jos Komitetui, numato, kad 
kiekvienas svetimšalis virš 16 
amžiaus bėgiu 90 dienų užsire- 
gisruotų gyvenamojo distrikto 
pašte. Po to ateivis turėtų re
gistruotis kas metą.

2. Pirmais metais suaugę ti£ 
retų mokėti $10 už registravi
mą, o vėliau po $5. Jaunuoliams 
nuo 16 iki 21 metų registraci
jos mokesnis nustatoma $3.

3. Permainymas gyvenamos 
vietos, vardo arba fizinės išžiu- 
ros privalo būti raportuojama. 
Taipgi reikalaujama pranešti 
apie laikiną išvažiavimą kiton 
vieton.

4. Registracijos paliudymai 
privalo būti rodoma viršinin
kams, jei jie to reikalauja.

5. Su ateiviu, kuris pameta 
registracijos liudymą, bus apsi
einama kaip ir su tokiu ateiviu, 
kuris visiškai negali paliudymo 
pristatyti.

6. Prezidentui suteikiama ga
lios, reikalui esant, pareikalauti, 
kad visi arba dalis ateivių pa
skirtu laiku ir paskirtose vieto
se užsiregistruotų.

7. Tų patvarkymų vykdymas 
pavedama Darbo sekretoriui.

Johnson’o bilius.
H. R. 344, įneštas atstovo 

Johnsono iš Washingtono valsti
jos. Tas bilius pavesta peržiū
rėti Imigracijos ir Natūralizaci
jos Komitetui.

Biliuj numatoma 
tykai:

I. Deportavimas 
kuris yra nuteistas už kokį nors 
prasižengimą vieniems (arba 
daugiau) metams kalėjimo (jei 
tas prasižengimas papildoma 
po prieėmimo 1926 m. deporta- 
mo akto). x

2. Deportavimas bile ateivio, 
kuris prieš įvažiavimą Ameri
kon buvo nubaustas už papildy
mą - begėdiško (nemorališko) 
darbo.

3. Bile vienas imigracijos in
spektorius gali būti teisėjas ir 
negrinėti ateivio reikalą.

4. Darbo Sekretorius išleidžia 
deportavimo orderį, pasiremda
mas inspektoriaus įrodymais, 
gautais laike tardymo.

#5. Nėra reikalo ordery j minė
ti tie įrodymai, kuriais pasire
miant išduodama tas orderis.

6. Darbo Sekretoriaus 
sprendis yra galutinas.

nnaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi33nnra3xxxx>3xxxxxxxxxxxxxxx

: Apie Įvairius Dalykus. =
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Suėmė motiną

Mrs. Auna Lk>yd, motina 10 
m. sūnaus, kuri pastūmė Ncw- 
berry mokyklos viršininkę Mr$. 

I Mary Fellaws ant radiatoriaus 
ir sulaužė jai abi rankas, tapo 
areštuota, kada ji bandė su 
sunum apleisti Chicago i» vykti 
į Missouri Valstijų. Jos bylos 
nagrinėjimas tapo atidėtas iki 
kovo 4 d., o ją pačią paliuosuo- 
ta už $2,100 kaucijos.

Sportas
I- . I .. I » III,

Šiandie Adomas Wedzes 
risis su Dudinsku

DUDINSKAS

šiandie 8 vai. vak., šv. Jur
gio svetainėj (32nd PI. ir Au- 
burn Avė.) įvyks didelės ris- 

vtynės. Bisis už lietuvių vidu
rinio svorio čempionatą Ado
mas \Vedzes su D. Dudinsku. 
žodžiais jiedu nuo senai pešė
si, bet šiandie jiedu pasipeš ir 
ant matraso. Ristynių laimėto
jui Universal Atletų Kliubas 
įteiks čempionato ženklą.
‘Be to, risis*dar Juzėnas su 

Columbus, Augunas su Levic- 
kiu ir Mingela su Kražauskiu.

Nušovė vagiliu
Užvakar vakare Louis Naki- 

tin, 19 S. „Wells St., pranešd 
policijai, kad jo automobilius 
tapo pavogtas. Už kelių valan
dų viena policijos skvadų pa- 
tėmijo prie Milwaukee ir Chi
cago gatvių ’ tuo automobiliu 
važiuojant kelius vaikezus ir 
ėmė juos vytis, o paskui ir šau
dyti j juos. Po trijų mylių vi
jimosi, kada policistai prisivijo' 
ir pradėjo tiesiai į vaikėzus 
šaudyti, urnai šoferis neteko 
kontrolės ir automobilius atsi
mušė į geležinkelio tilto stul
pus. Pasirodė, kad šoferis Frank 
Staisake, 18 m., tilpo nušautas 
ant vietos, o kiti keturi vagi
liai tapo suimti. Visi jie yra 18 
m. amžiaus, bet veik visi jau 
yra sėdėję kalėjimuose.

Policistas pasimirė 
. pirty

* I i

Kaplan Bros, turkiškoj pir
ty, 1914 W. Division St., ras
ta pasimiręs policistas Frank 
T. Wapole, 4716 N. llamlin 
Avė. Jis buvo tiek apšutęs, kad 
nuo veido ir kūno nusilupę oda 
ir ją negalima buvo pažinti. 
Pažinta jį tik sulig žiedo ir 
žaizdų ant kelio.

Jis visą dieną nedirbęs, o va
kare atėjęs į pirtį. Išpradžių jį 
nuvesta į karštąjį kambarį, o 

J, paskui j vėsesnį, kur jį palikta 
ilsėtis. Matyt, kad paskui jis 
vėl nuėjo šutintis | karštųjj 
kambarį ir ten nuo karščio mi
rė.

L - t ;----- ---------- T
Nusiplikė besimau

dydamas
■ ------------ 1 I ■■■Į * | , •

Morrison hotely besimaudy
damas vanoję James B. Mur- 
phy, 16 m., 3641 N. Kode r avė., 
tiek nusiplikino karštu vande
niu, kad jį rasta be sąmonės ir 
vargiai jis pasveikt. Kitas žmo
gus gretimam kambary užgir
do jo dejavimus ir pašaukė ma- 
nažerį. Nesenai jis gydėsi nuo 
alkoholizmo. Kambary taipjau 
rasta nuodų. Spėjama, kad jis 
galėjo‘jų išgerti per klaidą.

Smulkios Žinios .
Mirusis James Devring, bu

vęs vice prezidentas Interna
tional llarvester Co., testamen
tu paliko piešinių vertės $726,- 
000 Chicagos Dailės Institutui.

Užpereitą naktį bomba spro
go prie C.- F. iLuizkowski sa- 
liuno ties 856 Fulton St., bet 
didelių nuostolių nepadarė.

Jau kelintą dieną renkama 
jury nagrinėti bylą dviejų^ ita
lų, A n šelmi ir Scalice, kurie yra 
teisiami už nušovimą laike su
sirėmimo prie 62 ir VVestern 
gatvių dviejų policistų. lame 
susirėmime žuvo ir vienas Gen- 
na brolių. Pašaukta į jury šim
tus žmonių^ bet tik keturi tapo 
išrinkti, bet ir tie keturi dar 
nėra prisaiklnti ir gali būti at
mesti. Manoma, kad rinkimas 
jury gali užsitęsti ilgą laiką, 
nes niekas nenori tarnauti ju
ry toje byloje. Kalbama, kad 
galbūt bylos nagrinėjimas bus 
iš Chicagos iškeltas.

•Teismas užbaigė paskutinę' 
bylą dėl Ashland Avė. platini
mo, taip kad pradėjimui plati
nimo tos gatvės tarp 47 ir 69 
gatvių nebosi randa jokių kliū
čių ir darbas galbūt bus pra
dėtas šį pavasarį. Jau daug na
mų savanoriai nusikėlė iki nau
jos būdavo i imo linijos.

Vakarykštė diena buvo keb- 
’ lumų diena dėl Leo Bills. Jis 
turėjo tris sykius stoti į teis
mą ir visus tris sykius liko nu
baustas. Jį nuteista 40 dienų 
kalėjimai! už susidūrimą su ki
tu autcit.dlrliu dvejetą savai
čių atgal, taipjau tapo nubaus
tas $800 itž važiavimą girtu 
esant ir galinus nubaustas $25 
už sumušimą sąvo pačios.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Lietuvių Rateliuose. Town of Lake
Cicero

Lietuvos \Neprikausomybes ap- 
vaikščiojitnas.

Income Tax
Mes dabar atidarėme Income Tax Depart- 

mentf. Tą Departmentą ves Mr. Stephenson, 
kuris specializavosi Income Tax reikaluose per 
paskutinius dešimt/ metų ir yra ekspertas vi- 
suose Income Tax reikaluose.

Yra labai svarbu, kad jiraų Income Tax 
blankos butų teisingai išpildytos, nes naujas 
Revenue Aktas turi kai kurias svarbias permai
nas, kurios liečia kiekvieną.

Atsilankykit ir pasimatykit su Mr. Stephen
son, kuris maloniai patars jums ar reikalinga 
išpildyti blankas ar ne.

Čia bus išpildomos sekamos blankos: Asme
ninės, Partnerių, Korporacijų, Sąvasčių, Infor- 

, macijos.
Mes taipgi galime iš ryto išpildyti blankas 

jūsų pačių biznio vietoje. Ofiso Valandos nuo 1 
iki 9 vakaro, kasdien.

šie laiškai yra atėję iŠ Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina j vyriausįjj paštą (Gari 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj, nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas .laike 
tik keturioliką dienų nuo pa/ 
skelbimo. ’ \ \
902 Aimanai Antanas
907 Ra lok u na.** P

908 Baltis Mrs Julia
913 Be tingis Kazimeras , 
918 Bikulsius Mike 
921 Braes Antanas
927 Dailidonis Joshe
931 Gaižutis Karo!
932 Gaili Blasius
936 Gausas Jonas
962 Masilinukia Marjona
976 Pekalisu Jnctytut
977 Petkevici Kazimieras
979 Petras Paul
992 Sluzenej Dansicelai
993 Siamas F
991 Slaponavice Jurgis 

a<M>7 Vaicilionis Antanas

ii

M. J. Kiras Real Estate Improvement Co.
3335 So. Halsted Street, Yards 6894

1

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St„ Chicago 
Phone Canal 2591 
l.......... ■

Priminimas

Rytojaus diena bus diena di
delių iškilmių Cicero, nes ry
toj vakare visi Cicero lietuviai 
savo gražioje Liuosybės svetai
nėje didelėmis iškilmėmis ap
vaikščios 8 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves.

Iškilmėse kalbės Lietuvos 
konsulas P. Žadeikis, S. Kodis 
ir kiti.

Turtingą ir gražų muzikali
ai programą palinks didžiau
sias ir geriausias Jaunuolių Or
kestras, J. L. Grušo vedamas.

Visi Cicero ir apielinkės lie
tuviai ruoškitės į šį didelį ap- 
vaikščiojimą; taipjau kvieskitės 
savo draugus, pažystamus ir 
kaiminus*. Įžanga visiems dy-| 
kai. —Cicerietls.

Antradienio vakare Town of 
Lake lietuviai iškilmingai ap
vaikščiojo 8 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves. Iš
kilmes paruošė Vilniaus Vada
vimo Komitetas, į kurio pakvie
timą dalyvauti tose iškilmėse 
town of lakiečiai atsiliepė karš
tai ir užpildė Krenčiaus svetai
nę taip, kad daugeliui stovėti 
teko.

Iškilmes atidarė Jaunosios 
Birutės choras Lietuvos himnu. 
Programas buvo turtingas, nes 
apart Jaunosios Birutės choro 
dar smuikais griežė duetą Blo- 
žis ir Gaurilaitis, šokox Helena 
Gapšiutė, deklamavo M. Baro
naitė — Jaunosios Birutės na- 
iai-ės.

--------- M----------------------------------------------------------------------------- 1------- -----------
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FRANCUZISKAS
' SPECIALISTAS
Gydo ligas kraujo, Odos, Redai, 

J'enerinėk ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VĖLIAUSIAIS^METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė. -

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvina aki< įtempimą, kurti 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima katanjrt^ ati- 
taigo trumpregystę ir ttl'.?. : itą. 
Prirenka teisingai akinius. Veno
se atsitikimuose egzaminaviojaa da
romas su elektra, parodaačia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir ausčiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47fh Street 
Phone Bealevard 7589

A f A '
* / ’ f <

KAZIMIERAS SPAITIS
Mylėjom mes jį gyvą esant}, neužmirškime jo ir mi

rusio. Paminėjimas 1 metų sukaktuvių mano numylėto vy
ro ir brangaus tėvelio, kuris persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 20, 1925, sulaukęs 59 metų amžiaus, palikdamas 
dideliame nubudime moterį Teodosę Spaitis, 2 dukreles: 
Stanislovų ir Antelę ir 2 sūnūs: Juozapą ir Antaną, 3 se
seles: Masiliunienę, Zvibienę ir Gedminienę ir 1 brolj 
Domininką Spaitj.

Jau praslinko 1 metai kaip ta beširdė mirtis išplėšė 
iš musų tarpo numylėtą mano vyrą ir tėvelį, o paliko mu- 
sų širdis žaizdose, kurios neužgys ant amžių. Spaudžia 
jumis šalta žemelė, o musų širdis veria gailestis ir nu- ' 
liūdimas. Netekome skaistaus mėnulio kuris švietė mu
sų akyse —f pranyko iš musų akių ir paslėpė jj juoda 
žemelė švento Kazimiero kapinėse.

Papialdos atsibus vasario 20, 7:30 vai. ryto, švento 
Kryžiaus bažnyčioj; prie 4(>tb ir Hermitage Avė. Nuo; 
širdžiai meldžiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti vii 'šutinėtose pamaldose. Po pamaldų meldžia
me atsilankyti j namus 4559 So. Justine St.

Ilsėkis brangus mano prisiega ir tėveli, šaltoj žeme
lėj.'Lauk musų prie savęs. Liekame nubudę,

Moteris Teodosė, Dukterys, Sūnus, Seserys ir Brolis

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

8514-16 Rooaevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8952

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujiena Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane- 
šiiną iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad siu- 
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
11938 Juozapui Stanioniui 
5691—(lirai Likiepei

22549 Mari,j. šveikauskienei
22512 Antanui Paulauskui
22553 Kostui Pareckui 
55360 Antanui Vinclovui 
55363—Juozapui Tamošauskui 
22557 Martynui Bajorui 
55378 Bladislovui Vasiliauskui 
55380 Julijonai Kaulakienei
5738 Vikt. Žalnieriunienei 

11951 Antanui Vaitekuuui 
21110—Augustui Rcivitui 
11955- Emilijai (Čepaitei
5732 Juzefai Klapatailskienei

5734—Antanui Kulišauskui 
5636—Filimonai Razmienei 
5747 Petrui Bačkauskui 
5752—Anelei Bibikevietinei 
5755^ l'Llžbietai Vitkienei 

11959—Mykui Korbutui 
11962 Juozui Čepaičiui 
24309—Stanislovui Ruškuliui 
22392 Agotai Talala
5744' Antaninai Spaitienei 
5745 Petrui Draugeliui 
5759 Antanui Daukšai

21115—Juzcfai Meškauskienei 
22391 Juzefai Lcnckienei 
21U4 Juozui Milašiunui

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo bjilso, yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir Muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvą išmo
kėjimą

PIJAMŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai ,

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

1646 W. 46th St., Chicago

"Simpatiškas —
Mandagus — 

*■ Geresnis Ir Pi- 
Lfflgesnis Už Ki- 
mv tų Patarnavi- 
V mas.

J. F. Eudeikis Komo.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: „ 
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero.

Tel. Cicero 8094.

■■ miimm—— imi ii i i m

PAVLAViCIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

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

Lietusių Dcntistas prtar
iaus gerfau.
a < lai.tų be fckiutmo. 

Bridgo geriausio aukso. Su musą 
pleitom gklirna valgyti kiečiausią mai
stą. Garantoojąmtt visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo

Trau

dantis, kad Nekenktų jūsų sveikatai
1545 West 47th Street

Netoli A šilan? Avė.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

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

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
z Kampas 18-tos Gatvės 

Telefonas Canal 0523
Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagclba.
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 pageibą. 
Nieko 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 priiiildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dięną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.I....  ........ — -............ —

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios i 
skalbiasi Naujienose. |
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1 . j • n 1 p kė ir savo mokykloje (Lind-
LiBlUVilĮ ndtOllllOStian "!«'* s.ch0,11 1• dovavo daugely operečių ir su-

'silaukė visų pagijimo už gražų 
I balsą ir artiktingumą. Su laiku 

Be to dar labai gražiai pa-1» Jos lietuviai susilauks, žymios
(Tąsa nuo 5 pusi.)

dainavo porą dainelių jaunutė dainininkės. ,
dainininkė Genovaitė Sidiškai-L !)ai ’a"
tė; jai pianu palydėjo taipjau 
jaunutė Stella Laliutė. G. Si- 
diškaitė savo gražiu balsu yra 
pasižymėjusi netik taip lietu
vių, bet ir svetimųjų tarpe, nes 
ji yra taipjau pirmoji daininin-

ir visi seni unijiniai; bei nesi-’ 
matė nė vieno 1
Vienas komhuliganėlis atsisto
jęs tiesiog pasigyrė,/ kad jie 
taip buvo nutarę išanksto neit 
į Dalių, lai mat bendras fron
tas.

PRANEŠIMAI

bai gražiai išpildė Į>-lė Stefani
ja Druktenaįtė, town of lakie- 
tė. Tai turbut geriausia lietu
vaitė šokėja ir labai gražiai iš
pildė “toe-<hmce”, kazokėlį ir 
čigonės šokį. Jos šokiai publi
ką stačiai žavėjo. Ji yra jaunu
tė ir ją lankia didelė ateitis.

Vjsi tie lietuviai-lietuvaitės 
‘yra dar jauni, Amerikoj gimę, 
bet jaučiasi lietuviais ir kur 
tik gali, lietuviams tarnauja. 
Mes tik džiaugtis galime turė
dami toki jaunimą ir 

Naujos nupigintos kainos ten ii at-1 džiaugtis, kad lietuviai 
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 . . ... ....
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $18G, taip giaziai auklėja savo 
pagal laivą. ir lavina juos meno.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V.; Apvaikščiojime kalbėjo Lie- 
latatymas pavelija atlankyti Tėvynę , . .'
ir būti metus, paskui bo kliūčių grįžti tUVOS konsulas I . Zadeikis, \ 1.- 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERK, LAPLAND, 
l’HTSBURHH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų, išplaukia kas 
savaitė.

\'isi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai. puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St- Cbicairo. III.

kartu 
tėvai 

taikus

B “ % l I IV 01 .

komliiiliganoJ
l KIEK KAINUOJA ŽMOGUI FRA 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk ir 

$6.00 j metus per visą 
likusi gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomų juostų cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikra darbų. Praleisdami cen- 

'taniAi i<V2’2 vvn-'tO paskui centų, doleri paskui do- tainei, vva (leri^ mes |tfl| pra|oiužiame 
įvyko sandnriečtų šimtų ir išsiunčiame savo centus

¥ ¥ ¥
šeštadieny, vasario 13 d., 

Liuosybės svetainėj, 1822 Wa-[ 
bunsia avė. j 
vietinės kuopos šalimis balių- dirbti dėl kitų., . .1 • a- , I Atsiminkite tai, kada jus pralei-kas. Žmonių buvo prisirinkę (Hiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
pusėtinai ir visi gražiai links- Hc_pin«g«i ^uždirbtu junis^ jei pildė- 
minosi. Butų pageidaujamai1 NaUjienų. Bnuika. 
kad vietinės organizacijos daž- $6.00 gryno pelno ant 
nitiu rengtu tokius va karolius. IJ;1.?.?;!!0 ■
Ponas Bugis švaistėsi po svetai
nę linksmas, kad balius gerai 
pavyko.

¥. ¥ ¥
Nedėlioj, vasario 14 

; svetainėj, 
i ve., įvyko 
Draugijos.

| tumėt juos j banką ar spulką?
Naujienų. Spulka. uždirba po 

1 kiekvieno 
t kiek jūsų 

šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

jūsų

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

3311 S’o. Halsted Street 
Notary Public Phone Yards 6062 

ui .—...... ...............

AUTOMOBILIAI MMI-ŽEME
i MAXWELL truck sodan, 1925, skū

ra išmuštas, balloon tajexal, labai ge
ras pirkinys už $685. y Išmokėjimais. 
2457 So. Michigan Avenue.

RAKANDAI
BARGENAI

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

5514 l)rexel Avenue
Tel. įlydė Park 7186

2 krautuvės ir 6 fintai
63 St. netoli St. Louis Avė., 

kaina $26,000. Galima pradėti 
veikli su $6000 arba $7000 
cash. Bendų j mėnesį $250. Me
dinis namas, pečiais šildomas ir 
visai nėra išlaidų dėl jo užlai
kymo. Del tolimesnių informa
cijų dėl šio gero investemento 
atsišaukite:

SHIVELY & WHITE
3014 W. 63rd Street

PARDAVIMUI

PARANKIAUSIAS
KELIAS

i niaus Vadavimo Komiteto pir
mininkas S. Kodis, V. Stulpinas 
ir Dr. A. J. Karalius. Visi jie 
kalbėjo apie Nepriklausomos 
Lietuvos susikūrimų ir ko ji 
atsiekė per 8 metus savo ne
priklausomo gyvenimo. Visi 
nurodėj -kad jau daug atsiekta, 
daug laimėta; bet yra dar ir 
didelių trukumų, kurie bus pa
šalinti ateity, nes niekas tobu
lo negimsta iš karto, nepasi
daro su viena diena.

( Aukų Vilniaus lietuvių ko
vai už pasiliuosavimą paremti 
surinkta $56.40.

Vakarą uždarė Jaunosios Bi
rutės choras, vedamas P. 
paliaus. — V—kis.

North Side

Sar-

North 
čl08 
mybės

Sidės lietuviai apvaikft- 
Lietuvos Nepriklauso- 
sukaktuves.

1315 N.
Chicagos

Lietuvių Draugi jos s Savitarpi
nės Pašalpos mėnesinis susirin-, 
kimus. Narių prisirinko pilna! 
svetainė, taip kad kitiems net 
stovėti reikėjo. Draugija turė
tų pasiimti didesnę svetainę. į 
draugijų prisirašė 5 nauji na
riai ir apie 100 padavė aplika
cijas. Iš raportų matyti 
draugija turtinga — 
$11,0(10 ir.500 narių. Tai viena 
turtingiausių ir didžiausių pa- sekmadieni, j'asario^21 <L, 1:30 vai. 
šelpinių

Cicero. — 8 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių didelis 
apvaikščiojimas įvyks penktadieny, 
vas. 19 d.{ 7:30 v. v., Liet. Liuosy- 
bės svetainėj, Cicero. Kalbės Lie
tuvos konsulas P. Žadeikis, S. Ku
rtis ir kiti. Rus turtingas muzikn- 
lis programas, kurį išpildys geras

, ir didelis Jaunuolių 'Orkestras iš 
Chicago. Visi Cicero ir apielinkės 
I'etuviai kviečiami dalyvauti šiose 
iškilmėse. Jžanga dykai.

Vilniau^ Vadavimo Komitetas.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
jnatkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautes dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c 
$2.85.

Mano tnvoras parsiduoda nuo 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, ^ckma- 
dienyj po pietų.

Frank SelemonaviČius 
504 W. 33rd St. .Prie Normai Ava

Už 8125 nlipirksite mano grojik- 
lį pianą su dideliu muzikos kabi
nėtu ir j50 Tolių. Mokėsit man po 
fllO kožną mėnesį. John Dobus.

2332 W. Madison Street 
1 fl.

BARGENAS! •
LOTAS 75x212 .parsiduoda, 123 

SI. ir \Veslern Avė. dėl greito par
davimo $9000, tai yra bargenas.

Kreipkitės:
JULIUS WILICHKO 

6631 So. Maplewood Avė.

iki

35c
PARDAVIMUI aptieka, geroje vie

toje, senai įsteigta, geras lysas. Del 
informacijų telefonuokit Prospect 
3757.

, kad 
turi North Side. — 8 metų Lietuvos Ne

priklausomybės sukaktuvių iškilmin
gas apvaikščiojimas blts ateinantį

po piet, Humboldt Maccabee Temple 
svet., 1621 N. California Avo., prie 
North Avė. Kalbės Lietuvos konsu
las P. Žadeikis ir kiti žymus kalbė
tojai. Bus didelis muzikalia progra- 

i Mišrus

draugijų ('.hieagoj.
¥• ¥ ¥• 

girdėt, Pirmyn Mišrus
ateinantį sekmadienį, mas, kurį išpildys Pirmyn

Kaip
('.boras
Liuosvhčs svetainėj, 1#22 Wa- Choras, Bijūnėlio choras ir daug ki-

* ’* * I fu \/1oi M L VtzlAa »

bansia
rum. Nespėjo pasilsėti
“Mildos” ir vėl northsidicčiams
pramoga. Pirmyn Choras šj 
sezonų si?x<?ngė keletu juokų
vakarėlių, o dabar mat Šunim-, Korporacijos extra 
hurum rengia.
me ką jie dabar mums 
Tik atsilankykite.

. . , ’. iltų artistų. Visi North Sidės ir apie-
\ve., 1 engta, surum-bu-| linkės lietuviai, kviečiam! dalyvauti 
tespėjo pasilsėti nuo Šiose didelėse iškilmėse. Įžanga dy- 

,1 kai.
— North Sidės Draugijų Sąryšis

UI 111UU 1 1 1 | IIUI <11 aj.

Tad pamatysi- ‘^k.tori9 D
| 19-tą. 1926.

duos.

Chicago Lithuanian Auditorium 
i susirinkimas Di- 

Atstovų' atsibus Vasai io 
Visi pribukite laiku.

J. P. Ewald, Sek r.

Tel. Yards 7282
BR1DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

lalkom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. 3. RAMANČIONIS, Prez.

TUR1U parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės groiiklj pianą už $15(1, yra 75 
voleliai ir benčius, $50 cash ir po $10 
j mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St.

1-mos lubos

SOUTH SIDE 
BIZNIO PRAPERTĖ

3 augštų, akmeniniu frontu krautuvė 
ir flatai, moderniškas frontas, 1545 
W. 63 St., netoli Ashland Avė. Kaina 
$60,000, išmokėjimais. Pirkėjai gali 
naudotis tuojau krautuvėmis. Savi
ninkas Tel. Proapect 0986.

PARDUODU Motelį labai, pigiai 
ateik tuojaus. 206 E. 23rd Street.

5 kambarių shicco bungalovv, 50 
pėdų, kampinis, pusė bloko nuo 
karų linijos, netoli publiškos ir pa
rapijinės mokykloj, aržuolo trimin- 
gai, fumas šildomas, $6500, įmo
kėti $1506. Rašykit dėl smulkmenų. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
673.

REIKIA DARBININKU
GREITAS pardavimas, grosernė, 

ice cream, saldainių, tabako. Priežas
tis pardavimo apleidžiu Chicago. Šau
kit Tel. Yards 2895;

PARDUOSI!

MOTERŲ

REIKALINGA MERGINA prie 
mų darbo. X«rra alga, valgis ir 
ras kambarys. Maža šeimyna.

Atsišaukit tuojaus:
A. BUCIIAS 

216 VVoodside Road, Riversidc, 
Phone Riversidc 1951-1

na- 
ge-

III.

PEČIUS, gasinis, Garland, di
delis. Parduosiu beveik už pus
dykį. Kaina $15. Alsišaukit: 

2891 Mihvaukee Avė. 
Tel. Spaulding (>773

PARDUOSI!’ arba mainysiu 5 
kambariu mūrinį namą, su augštu 
beizmentu, tinkama vieta dėl liar- 
berlo arba kriaučiaus, arba bllc 
kokio mažo biznio. Namas randasi 
ant 
siu

69 SI. netoli Roekwell. Mainy- 
ant namo toliau nuo miesto.

A. MICIIALO 
2545 W. 69 SI.

PARSIDUODA restauracija. Biz
nis gerai eina. Parduodu, nes viena 
negaliu apsidirbti. 1818 Canalport

Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia klesa

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
6 Kovo-18 Gegužio-17 Liepos 

Tiesus Kelias 
iš porto j portą 

Užsisakykite dietas šių išplauk i mų 
$181 Abi Pusi x

Trečia turistinė klesa (bu
vusi antra klesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-čios 
klesos vienpus, $15 abipus. 

Jeigu norit važiuot
J LIETUVĄ

Pasiteiraukit ir važiuokit
Baltijos Amerikos Linija

Sekantis išplaukimas laivų — 
“Lituania” 16-tą dieną Kovo
“Estonia” 6-tą dieną Balandžio 
žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai į kompaniją: — 
120 North La Saite Street, Chicago

Šiemet ir North Sidės 
viai labai iškilmingai apvaikš
čios 8 metų Ljetuvos 
klaušomybės sukaktuves 
dideles iškilmes rengia

lietu-

terth 
atsto-Į 

vaujantis veik visas didžiąsias1 
Nori h Sidės lietuvių draugijas, 
bendr<u su Vilniaus Vadavimo 
Komitetu, ateinantį sekmadienį, 
vasario 21 d., 1:30 vai. po piet, 
visiems northsidiečiams leng
vai privažiuojamoj 4r gražioj 

, Humboldt Maccabee Templė 
svetainėj, 1621 N. California 
avė., ties North Avė., prie pat
elevatoriaus.

Iškilmėse kalbės 
konsulas P. Žadeikis,

Lietuvos
S. Kodis

JEIGU NORITE TURĖTI
progra- 
geriausi 
a. Pir-

Gero Aliejaus
Del Vartojimo

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

Šita korporacija labai gerai pa
tarnauja savo kostumeriams Chi- 
cagoje ir jos apielinkėse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation

3711 So. California Avė
z

Taipjau bus lalzti 
muzikalinis-vakalinis 
mas, kuri išpildys 
North Sidės artistai,
myn Mišrus ('.boras, dainininkas 
J. Čepaitis ir daug kilų.

Tokių didelių iškilmių North 
Sidėj turbut dar nėra buvę, lo
dei visi šios apielinkės lietu
viai dalyvaukite jose. Kadangi 
dėl šios kolonijos platumo ir 
lietuvių išsimėtymo nėra gali
mybės visiems pranešti apie 
šias iškilnus, tad visi skaity
tojai prašomi yra pranešti sa
vo kaiminėms ir pažystamiems 
ir kviesti juos taipjau dalyvau
ti šiose iškilmėse. ] 
siems dykai?

Visi northsidiečiai 
po piet bukime Humboldt sve
tainėj, 1621 N. (’alifornm Avė.

V. V. K. Narys.
Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Jvairios žinios North Sidės 
padangės

flfflllllllllllllllllllllllllllllllllll
Atėjo labai įdomus nu

meris Kultūros No. 1.
Kaina 45 centai.
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

Chicago, III.
UIIIIIIMIIIIH

Penktadieny, vasario 12 d., 
Anmlgameitų Unijos svetainėj. 
1564 N. Kobey st., Įvyko lietu
vių kriaučių 269 lokalo susi
rinkimas. Susirinkimas buvo 
gana skaitlingas ir tvarkus. 
Atidarė jį pirmininkas .1. Bo- 
čiunas; protokolai ir valdybos 
raportai priimti. Knygų per
žiūrėjimo komisija pranešė, kad 
lokalas jau vėl turi $189 ižde; 
mat Maskvos davatkos beval- 
dydami lokalų buvo iššluostę' 
visus lokalo pinigėlius. Baliaus 
komisija pranešė, kad nuo ba
liaus liko pelijo $47; žmonių 
atsilankė į balių vidutiniškai

PARDAVIMUI kampinis moder
niškas 8 apt. namas. 2—5 ir 6—4 
kambarių, sienoje lovos, gasiniai 
pečiai, ice baksiai, 2 furnas ir pe
čiumi šildomas, plieno konstrukci
ja. geras investmentas. 1635 W. 
57th SI. Cor. Marshfield avė. Tel. 
Prospect 3922.REIKIA patyrusių operatorkų prie 

spėka varomų siuvamų mašinų. Nuo
lat <larbas. Kling Bros. & Co., 2226 
VVabansia Avenue.

PARDAVIMUI pigiai <tel mirties 
saliunas ir namas, su geromis įp
laukomis. Krob, 4726 So. Loomis 
Street.

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas, karštu vandeniu šildomas. Na
mas vos užbaigtas. Naujos mados 
įtaisymai. Refulos neša $125.00 mė
nesiui. Kaina $13,500.00,

Kreipkitės:
7120 So. Talman Avė. 

Tel. Hemlock 0096

— Antra inž. K. Augus- 
paskaita apie evoliuciją

Paskaita, 
tinavičiaus

;biis ateinanti sekmadienį, vasario 21 
kurie oabar ėdasi d., 10:30 vai. ryte. Tema: “Evoliuci- 

Mat kada Maskvos įrodymai ir faktoriai”. Visi kvie-

Čionai randasi keletas

tarp savęs

kom- SIŪLYMAI KAMBARIU
čiami atsilankyti.

— Visuomenes Darbo S-jja VYKŲ
su davatkos nerimauja. Vieni
stoja už tuos, kili už kitus, .... . , - , .. .

bet vist laukia Lenino pi isikė-( vasarj0 20 d., i ui 8 Vai. vakaro, Liuo- 
limo. Mat ant prisikėlimo visi sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Vi- 
tavorščiai gausi, po didelį pro-,; “tVyk“'
letarinj agurką ir po didelę stik-| ‘ — kuopos Raštininkas,
lą sovvodkos, o tada busią daug 
drąsiau traukt “Komunizmas 
jau gyvUoja”. Musų tavorščiai 
sako, kad kas neturi gražios 
mašinos ir nevilioja sve__ v w .
moterų, tai tas darbininkų kla-j 
sės išdavikas. Mat, girdi, vihot'ras Petreikis, 1756 E. 33 St. Cle- 
svetimas moteris ir griauti ra- 
mų šeimyninį gyvenimą tai 
esą tikras masinis veikimas.

Musų cnatlyvoa progresistės 
irgi nelockavos ant northsidie- 
čių. Girdi, musų komisarai ar-! Busiu dėkingas, 
ha ir paprasti tavorščiai yra 
labaf stindži, tai jos kas antrą 
dieną plaukus kurlina ir ieško 
buržujų, bet vistiek sugauti 
juos joms nesiseka.

Ek&-komhuliganas.

L. S. S. 81 kuopos nepaprastas su- REIKIA inteligentiško jauno vy
ro, 22—35 melų, dalies laikui arba 
vakarais. Pageidaujama kuris kal
ba lietuviškai ir angliškai. Atsišau
kite vakarais nu > 6;30 iki 8.

F. .1. JANDA
706 W. Roosevelt Rd.

3rd fl.. Room 308

MOTELIAI—ROOMING HOUSES
AŠ turiu keletą liotelių ir room- 

in« lionses dėl pardavimo, visokio 
didumo, ,geriausiose vietose, tikras 
bargenas, cash arba išmokėjimais.

Mr. Dver, 
1166 E. 67th St. 

Tel. Miihvay 6388
BRIGHTON PAR K

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI’ Kazimiero (’.inskio. 

‘timų ’ Pirmiau gyveno Chicago, III., o da- .. .. • —------ 1 i...q
I žinot, tai meldžiu pranešt. Kazimie- 
• ras Petreikis, 1756 E. 33 SI. Cle- 
vetand, Ohio.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas biskj patyręs, nevedęs. Ma
tykite janitorių. 1134 Independence 
Boulevard.

ROOMING HOUSE
12 KAMBARIU, netoli Garlield 

Parko, įplaukų 250, geras 
$10(10 įmokėti, (išmokėjimais, 
jei pirksite tuojaus^

M R. DYER, 
1166 E. 671h St.

Tel. Midway 6387

lysas, 
Pigiai

Pranešimai
Ar nori būti nariu ChicagiE 

Lietuvių Draugijos?

JIEŠKAU ponios Papievicnės, gir
dėjau, kad apsivedė su kitu vyru. (?y- 
\eno pirmiaus ant 18-tos gatves. Tu
riu svarbų ‘ reikalą, prašau jos pa
čios arba kas apie ją žino pranešti.

REIKIA janitoriaus pagelbininko, 
turi, priklausyti prie unijos, labai 
ra mokestis.

Atsišaukite tuojau.
MIKE WILLIaMS 

4700 M ai den Street 
Netoli 

4700 Broadvvay

Re-
PARDAVIMUI

Rooming Ilouse, 11 kambarių, vi
si išrenduoti, gražiai furnišioti, ren
dos $65, lysas, įplaukų $20(1 į mė
nesį. Pigiai jei parduosime greit.

Mrs. E. Danner, 
1300 Park Avenue
Tel. Aust i n 31135 

«

2 aukščio medinis namas, 4 ruimų, 
gasas, toiletai ir rtrapanų porčius, ar
ti mokyklos. Kaina $5,600.0(1.

2 aukščio mūrinis namas 6 ir 6 
ruimai, lotas 35x125, su sun parlor, 
aržuoliniai trimingai, pleisterio2tas 
beismentas, abu aukštai karštu van
deniu šildoma. Reikia pinigų, nupirk- 
sit pigiai, arba mainysiu ant mažes
nio namo. Matykite savininką visa
dos.

2703' W. 47th Street

1739 So. Halsted St.
Chicago, UI. Box 668 AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių, vieta gera 5 ruimai gyvenimui. 
Priežastis pardavimo mirtU.

3642 Parnell Ate.

JIESKO PARTNERIU
CHRYSLER coupe,i 1925, specia

liai šiandien už $1,495. Išmokėjimais. 
2457 So. Michigan Avenue.

KAM MOKĖTI REND4
Jus galite turėti savo locną namą, 

$200 Įmokėti, kitus išmokėjimais. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis bun- 
galovv, furnace šildomas, skiepas, 
karšto vandens sistema, elektra, su
ros, cementinė gatvė, 22 minutes iki 
vidurmiesčio.

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Maywood 2704

P AJ IEŠKAU partnerio j didelę
forniŠių krautuvę. Turi turėti pini
gų arba kokią savąsti. Gera biznis, 
gerai išdirpta ir randasi labai geroj 
vietoj. •
Atsišaukit į

Naujiesas,
Bqx 675

ISRENDAVOJIMUI

JORDAN TOURING KARAS. Tas 
karas vėliausio modelio, .ką tiktai 
yra pertaisytas ir perdekoruotas, 
pilnai prirengtas, šis karas labai 
gerai išrodo ir turi musų garanti
ją. Tiktai $650, įmokėti $250, kitus 
išmokėjimais j vienus metus. Pa- 
simatykit su Mr. Henry Tauber, 
SLOMAN AUTO SALES, Authorized 
Jordan Dealers, 3252 Milvvaukee 
Avė, Pensacola 1320.

PARDAVIMUI barbernė, -2 krėslų, 
už $159. Rendos $15 į mėnesį. 3 kam
bariai gyvenimui. Priežastis — va
žiuoju j kitą miestą. Gera proga žmo
gui lengvai pragyventi su mažai pi
nigų. Vieta yra 1707 W. 45th St. At- 
sišaukit. FRANK ZOLIS, 4532 South 
Hermitage Avenue.

PARDAVIMUI restorantas su na
mu, geroje vietoje, priežastis, važiuo
ju Europon. 2138 So. Halsted St. ar
ba 1826 So. Halsted St.

4201 Normai Avenue, 5 mediniai 
namai, 14 lotų, 2 karų garažas, gas, 
elektra, toiletai, nauji postai ir ma- 
ieva, augštas skiepas, $20,600, išmo
kėjimais, įplaukų į metus $3,350. 1 
namas 4 flatų, $4,750, įplaukų $68.

Savininkas 2nd flat. •
4201 Normai Avenue

11334 Washtenaw Avė. Nauja 4 
ruimų cottage, lotas 50x134. Kaina 
$3,40(1. Savininkas: 8620 So. Union 
Avenue.

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. I šitą Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 

'turtas siekia $11,001). Draugijoje 
. |yra 8 pašelpos skyriai ligoje: $6, 

įžanga -vi- $10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašei pa išmokama gyvenan- 

.... . tiems bile dalyje Suvienytų Valsti-
1 ncdelio j, jy Amerikos. Nariais gali patapti 

' vyrai ir moterys nuo 16 iki 4Q me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau- 

! gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniaj. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagds Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663. ,Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti Įstoti į šitų Draugiją 
galite paduoti prašimų prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
rankamo galite kreiptis i žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugijų— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus: •

Naujienos, 1739 So. Halsted St., L 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street. t

Lietuvos Soc.-Dem. Rėmimo Fon
do skyriaus susirinkimus įvyks ket
verge, vas. 18 d.. 8 v. v.. Naujienų 
name. Visi nariai prašomi dalyvau
ti, nes yra svarbių reikalų. ,

—Valdyba.

PASIRENDAVOJA kepykla — su 
visais įrengimais. 8651 Baltimore Av., 
So. Chicago, III.

MAXWELL, 1924, specialė kaina 
už $465. Išmokėjimais. 2457 So. Mi
chigan Avenue.

EXTRA BARGENAS*

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS reniai vienai ypatai. Ga

ru šildomas, maudynė. 2. lubos, šoni
nės durys. 950 W. 33rd 1 Street.

ĮVAIRUS skelbimai
PONE Konstancija Kungiene su 

duktere Alena — 8 metų, permainė 
savo gyvenimo vietą. Turiu reikalą; 
ji pati ar kiti kurie ją pažįsta, męld- 
žiu pranešti man. Duosiu gerą atly
ginimą.

IGNACAS KUNG1S
1708 So. Union Avė., Chicago, III.

PIRKIT PLUMUfNGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plombine Supply Co„ 
1637 West Dlvislon SU 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handllng. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 Halsted St.

Tel. res. Yds 8408—Blvd. 7667 Office

1923 DODGE SĖDAN

Parsiduoda labai geras pelningas 
biznis — keptuvė, išdirbtas per ilgus 
metus, su dideliu buriu kostumerių.

1739 So. Halsted Št.
Box 677

MORTGECIAI-PASKOLOS

Labai gerame padėjime, $550, cash 
$250, kitus išmokėjimais j 1 metus, 
puikus bargenas.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.
Telephone Van Buren 0688

PARSIDUODA grosernė ir kend- 
žių štoras, 4 ruimai užpakaly. Turiu 
2 bizniu; priverstas parduoti vieną. 
5702 So. Racine Avė. Tel. Yards 6233

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
\ CORPORATION 

3804 South Kedzie Ave^ 
Lafayette 6738 '

PEERLESS touring, 1923; nenu
leidžiamas viršus, tiktai $785. Išmo- 
kėjkhais. 2457 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA minkštų gėrymų 
Storas, taipgi tabokos ir cigarų. Prie
žastis pardavimo — du bizniu. 2491 
Archer Avenue. MOKYKLOS

FORDAI TURRKIT BARGEN4
Sedanai, coupe, touring ir road- 

steriai nuo $100 iki $850. Nepraleis
kite Šios puikios progos jęi. jus žiū
rite ir jieškote Fordo karo. ,

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.

Namas, bučernč ir groserne geroj 
vietoj. Svarus stakas, gyvenimui 
bariai, beiamentas ir garažas, 
duosiu už gerą pasiūlytą prekę 
mainysiu ant bungalo\v.

5224 So. Mozart Street

kam- 
Par- 
arba

JEWETT touring, 1924, specialė 
kaina už $475. Išmokėjimais. 2457 
So. Michigan Avenue.

DODGE COUPE.
1922, $250 cash.

JAMES BATES
428 So. Sacramento Blvd.

PARDAVIMUI mažas štorukas ci
garų, cigaretų, ice creain, minkštų gė
rimų ir visokių smulkmenų, arti mo
kyklos ir didelės dirbtuvės. Biznio 
daroma j dieną $25.00. Priežastis par
davimo apleidžiu miestą.

2341 So. Hoyne Avenue 
Tel. Canal 1227

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

College
2407 W. Madison, Chicago* III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

LEXINGTON touring, 1922, spe
cialiai šiandien už $235. Išmokėji
mais. 2457 So. Michigan Avenue.

ilUDSON coach. 1924, tikras 
genas už $725. Išmokėjimais. 
So. Michigan Avenue.

bar-
2457

NAMAI-2EME
PARSIDUODA arba išsimaino 2 jų 

augštų namas su buČerne ir groser- 
ne geroj apielinkėj. 5306 So. Union 
Avenue.

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 
į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barbei* College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicagd, 111.


