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Lenkijos kabinetas 
nuverstas

Ispanija įsakė paliauti mu 
šius Morokoj

Slaptos Italijos su Graikija 
sutartis prieš Turkus

VARŠUVA, Lenkija, bal. 21.
Koalicinei valdžiai skilus dėl 

finansų ministerio Sdziechows- 
kio pasiūlytų finansų reformos 
sumanymų, Skrzynskio kabine
tas šiandie rezignavo.

Kautynėse Damaske daug 
nekaltą žmoniy žūva

LONDONAS, bal. 21. — Dai
ly Mari korespondentas praneša, 
kad Damaske einą nuolatinės 
kautynės — šaudymos tarp 
francuzų ir maištingų sirų.

Prancūzų įsteigtų barikadų 
apielinkėj gatvėmis kulipkos 
zvimbia dieną 1Y naktį. Nuo 
jų žuvą daug visai nekaltų 
žmonių.

Nori neleisti Amerikai 
įstoti į Jauty teismą

WASHINGT()NAS, bal. 21. 
— Illinois kongresmanai Go 
man (rep.) įnešė rezoliucija 
atšaukti prieš metus laiko at
stovų buto priimtą Burtono re
zoliuciją, kuria buvo pareikšta 
pritarimo, kad Jungtinės Vals
tijos taptų Tarptautinio tribu
nolo nariu.

16 metų vaikas pa
smerktas mirti 
elektros kėdėj

Ispanija įsakė paliauti 
mūšius Morokkoj

Paliaubos paskelbta dėl prade* 
tų fiancuzų ir ispanų taikos 
derybų su Abd-el-Krimu

Chicago, UI Ketvirtadienis, Balandis-April 22 d., 1926
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[Pacific and Atlantic Photo] 
Paveikslėlis iš Passaic, N. J., streikininkų kovos. Polici ja vaiko minią žmonių.

Devyni tonai aukso eina iš 
užsienio į Rusiją

bu-

kad
už-

RYGA, Latvija, bal. 21. — 
Vakar atėjo iš Berlino į Bygą 
114 dėžių aukso, viso devyni 
tonai svorio. Auksas tuojau 
vo išsiųstas j Maskvą.

Vietos bankininkai mano, 
sovietų valdžia atsiimant!
sieny laikytus savo aukso depo
zitus, idant juo sustiprinus čer
vonco vertę.

Rygos bankai, tarp jų ir 
Tranzito bankas, kurs laikosi 
daugiausiai sovietų kapitalais, 
dabar atsisakė pirkti popieri
nius červoncus, kadangi jų ver
tė Maskvoj ir Leningrade 
krito penkiolika nuošimčių.

SKERDYNES 
KINUOSE

Pekine buvę sušaudyta 395 
bineto sargybos nariai

nu-

ka-

Lietuvos žinios
Rinkimų į Lietuvos Seimą 

kampanija
Krikščionių fiasko Žiežmariuose

Žiežmariuose kovo 28 krikš
čionių demokratų lyderis kuni
gas Steponavičius darė viešą 
pranešimą, kuriuomi taip pa
piktino susirinkusius piliečius, 
kad tie nutraukė jo kalbą.

Policijos viršininkas su buriu 
policininkų publiką iš salės iš
vaikė ir antrą kartą leido tiktai 
su bilietais ištikimuosius. Bet 
ir ištikimieji tiek įsierzino ku
nigo Steponavičiaus
kurie visai neatatiko kademų 
darbams, kad antrą 
kalbą nutraukė ir mitingas bai
gėsi visišku pralaimėjimu.

žodžiais,

kartą jo

MĖLI LA. Ispanų Morokka, 
bal. 21. — Visoms ispanų kari
nėms pozicijoms fronte prieš 
riffiečius Morokkoj duota įsa
kymas paliauti šaudymą ir mū
šius su riffiečiais. Jsakymas 
paliečia kaip sausumos jėgas, 
taip laivyno ir aviacijos.

Mūšių paliaubos paskelbta 
dėl to, kad dabar Ispanija ir 
Francija pradėjo pertraktaci- 
jas su Riffo vadu, Abd-el-Kri
mu, dėl padarymo taikos Mo
rokkoj.

Slapta Italijos-Graikijos 
sutartis prieš Turkus

Lenkija Rumanija pasirašė 
militariny sąjungą

Sovietai statydinsis 45 
amunicijos fabrikus

Iš Okupuotos Lietuvos

Anglijos užsienių reikalų tninis- 
teris užtikrinęs Mussolinį 
Britų neitralumu

Sutartimi viena antrai užtikri
nu pagalba kare su trečia val
stybe

Krasnaja Zviezda sako kad duo
ta įsakymas tuojau pradėti 
statyt 15 naujų fabrikų

LONDONAS, bal. 21. - Ita
lijos su Graikija 
slaptos sutarties prieš 
svarbiausi punktai yra šitokį: 

1. Abidvi
ir Graikija kurstys propagan- 

7nn <,a Turkijoj kalifatui atsteigti.700 žmoniy prigėrę pot | 2. Graikija turi atgauti te- 
ritorijas, kurias ji pastarajame vymuose Arabijoj kare prarado, draugams ją ap
leidus.

3. Italija turi gauti visą pieti
nę Mažosios Azijos dalį išilgai 
Pietų geležinkelio iki Edžerdi-1 
ro ežero ir toliau iki Porto Se-! 
linti su trimis ežerais palei 
kalnus.

4. Jugoslavija turės būt at- 
apie septynis lyginta koncesijomis Albanijoj.

j 5. Italija paties 
-----  ; pastaroj i įsiveltų

Gelbėjimas tunely už- i 
bertų darbininkų 'v ti"ors

LONDONAS, bal. 21. - Reu-į 
tero telegrama iš Kairo, Egip
to, praneša, kad pietų vakarų 
Arabiją atlankę katastrofingi 
potvyniai. Tvanus pagimdęs 

Idebesų pratrukimas, ir Jemene 
bei Vadimore, netoli Ix>hedžos,1 
vanduo nunešęs 
šimtus žmonių.

INDIANAPOLIS, Ind., bal. I 
21. Prisaikintųjų teismas* 
pasmerkė mirties bausmei še
šiolikos metų vaiką, VVallace 
McCutcheoną, kurs prieš kiek 
laiko nušovė, apiplėšimo tikslu, 
geleži ■ ikoi io tarnautoji Johna 
VV'ardą. Pasmerktasis bus elek
tra nužudytas.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Rumanija, 
padarytos bal. 21. Įlenki ja ir Rumani- 

Turkiją ja vakar formaliai pasirašė pa
darytą tarp abiejų valstybių

valstybės [Italija militaiinę sąjungą.
Sutartimi numatoma tarpusa

vio sienų garantija, kariuome
nės pagalbą atsitikime, jei kat
ra butu trečios valstybės už
pulta; abidvi valdžios pasižada 
nedaryti atskirai paliaubų arba 
taikos kare su bet kuria tre
čia valstybe.

naujus amu-

leningradiškė
oficialis rau-

Graikijai, jei 
į karą

1 Senatas patvirtino skolos
sutartį su Italija

WASHINGTONAS, bal. 21.
su — Senatas šiandie 54 balsais 

■prieš 33 patvirtino padarytą 
tie girdai nė- tarp Italijos ir Jungtinių Vals-

ŠANHAJL’S, Kinai, bal. 21.— 
North China Daily News žinio
mis, Pekine kuominčunai, prieš 
pasitraukimą iš miesto, pasker
dę 395 kabineto sargybos na
rius.

Pasak laikraščio, kraštutinie- 
ji kuominčunai prikalbinę savo 
vadus išnaikinti visą kabineto 
sargybą, skaičium 400 žmonių, A Hniaus bankas 
už tai, kad praeitą mėnesį sar- 
gybininkai šaudę studentų de-

Vadai sutikę 400 Vilniaus

Kas nužudė kun. Bakšį.

KAUNAS, kovo 17. [Eltaj. 
— Gauta žinių iš lenkų okupuo
tos pusės, kad Merkinės kunigą 
Bakšį nužudė 2 lenkų žvalgy
bos Druskininkuos agentai.

nubankruti jo 
latvius

VILNIUS, kovo 16. [Elta 
monstraciją. Vadai sutikę 400 Vilniaus apygardos civilinis 
sargybos narių buvę išvesti lau- skyrius paskelbė Vilniaus ūkio 
kan, sustatyti eilėn, ir j juos ir pramonės banko bankrotą ir 
paleista kulkosvaidžių ugnis. Iš,paskyrė jam penkis kuratorius, 
visų keturių šimtų tik penki iŠ-’ Pareikštos pretenzijos praneša 
likę gyvi. . 200,000 dolerių, kurių 180,000

-------------- .tenka latvių valstybės bankui 
Bandys pradėti derybas "• latvių privatiniams bankams.
tekstilės streikui baigti; vagis ant vagies

________- j VILNIOS. — ‘'Kur. Wilens- 
kelias 

netikėtai
PASSAIC, N. J., bal. 21. ki” prane§a< kad prieš 

New Jersey valstijos Mubema-■ dienas is Vilniaus 
torius Moore daro žingsnių tek
stilės fabrikų savininkams su
taikyti su streikuojančiais dar
bininkais. Gubernatorius pa
skyrė keturių asmenų komisi
ją tarpininkauti tarp samdyto
jų ir streikininku.

rinkikas).

RYGA, Latvija, bal. 21. * - 
Tuo tarpu kai visose valstybi
nėse Rusijos pramonėse ir val
džios departamentuose stengia
mos daryti ekonomijos, sovietų 
valdžia planuoja įsisteigti ketu
riasdešimt penkis 
nicijos fabrikus. 

Taip praneša 
Krasnaja Zviezda,
donosios armijos organas.

Krasnaja Zviezda sako, kad 
revoliucinė karo taryba jau da
vus įsakymą tuojau pradėti sta
tymą penkiolikos nauju fabri
kų, statybos darbui mobilizuo
jant 115,000 darbininkų. Staty
bos darbams reikėsią 495 mi- 
lionų rublių (247,/j miliono do
lerių).

Sovietai planuoja pastatyti 
penkiolika amunicijos fabrikų 
Uralo srity, vienuoliką viduri-

kad Anglijos tijų sutartį de*l Italijos skolų nėj Rusijoj, daugiausiai apie 
nMnisteris mokėjimo Amerikai. Maskvą; aštuonius Sibilė, ke-

i Rusijoj, keturis 
Kaukazijoj, ir tris Leningrado 
apygardoj.

Buvęs finansų komisaras So- 
kolnikov laikrašty Ekonomičes- 
kaja Žizn rašo, kad pinigų cir
kuliacija Rusijoj per pastaruo
sius dvejus metus milžiniškai 
padidėjus. Jo skaitmenimis, ba
landžio 1, 1924, cirkuliacijoj 
buvę viso 400 milionų aukso 
rublių (apie 200 milionų dole
rių) ; dabar gi, balandžio 1, 
1926, cirkuliacijoj buvę jau 
1,200 milionų imvi1<s4O rublių 
(apie 600 milionus dolerių).

Nuo laiko, kai balandžio 15 
sovietų valdžia uždare biržas 
Maskvoj ir Leningrade, daug 
pinigų spekuliantų buvo areš
tuota.

užsienių reikalų
Chamberlainas ]
matymą su Mussoliniu užtikri- vo jau
nęs jam Anglijos
už ką Italijos diktatorius pri- šius, sutartis įeis galiom 
žadėjęs Ghamberlainui paliauti 
fašistų agitaciją tarp indų ir1 
remti Britų pretenzijas Mosule. |

QLTNCY, Cal., bal. 21. Iš 
šešių darbininkų, kurie praeitą 
šeštadienį buvo užberti Grizzly 
Creek tunely, iki šiol pavyko at
kasti — vienas, Thomas Mc- 
Dermott, dar gyvas, kuris, nors 
skaudžiai sužeistas ir suvar
gintas, bet gal dar pasveiks; ir 
antras, Jack Coyne, nebegyvas. 1
Daroma pastangų atkasti liku- Kellogg pritaria Valsty 
sius keturis, nors maža tėra 
vilties, kad kuris jų butų dar 
gyvas.

pastarąjį pasi-1 Atstovų butas tą sutartį bu- turis pietų 
‘ i anksčiau patvirtinęs. TZ- 

neitralumą, Prezidentui Coolidgeui pasira-

bių ginklavimos 
apribojimui

Airija kaldinsis nuosa
vus pinigus

Smarkus žemės drėbė- 
jimas Havajų saloj
HILO, Havajai, bal. 21. — 

Smarkus žemės drebėjimai su
purtė ugniakalnio Kilauea apy
gardą, į pietų rytus nuo di
džiulio Mauna Loa ugniakalnio, 
kurs per pastarąją savaitę pra
dėjo smarkiai veikti, ir kurio 
metami laukan degančios lavos 
srautai andai : 
Hoopuloa kaimą.

21.
Kel-

WASH1NC,TONAS. bal. 
.— Valstybes sekretorius 
logg, kalbėdamas vakar Asso
ciated Press bankiete, pasakė, 
kad Jungtinės Valstijos mielai 
pritariančios nusiginklavimo 
konferencijai, kuri baigtų dar
bą, pradėtą 1921 metais Wash-1 
ingtono ginklavimos apribojimo 
konferencijoj.

DUBLINAS, Airija, bal. 21.
Laisvosios Airių Valstybės 

parlamentui nutartis, valdžiai 
ruošias kaldintis nuosavus Ai-• 
rijos pinigus. Kadangi Airija 
buvo Didžiosios Britanijos <1 li
tis, iki šiol ji vaitojo Anglijos 

pinigus.

Sudegė katalikų bažnyčia
CRANE, Wis., bal. 21. -

Vakar gaisras Čia sunaikino 
katalikų bažnyčią, garažą ir dvi 
daržines. Ciane bažnytkiemis, 
turįs viso arti šimto gyvento
jų, neturi jokių gaisrams ge
sinti priemonių.

Du javų elevatoriai su
degė; $500,000 žalos

sunaikino visą Rivertono miestelis tu-, 
rėš “sejonų valdžią”
SPK1NGF1ELD, III., bal. 21. 

Rivertono miestelis, septy
nios mylios nuo Springfieldo, 

, WISCONSIN RAPIDS, Wis., .dabar turės, taip sakant, “sejo- 
bal. 20. Nupuolęs nuo gele- nų valdžią.” Vakar įvykusiais 
žinkelio tilto į VVisconsino upę ten vietos administracijos rin- 
prigėrė dešimties metų vaikas kimais, valdininkais buvo išrin- 
Lavvrence Shingsheim. ktos vien moterys, penkios iš 

viso. Visi kandidatai vyrai bu- 
DU VAIKAI ŽUVO AUDROJ vo sumušti.

feORRSį

Ind., bal.
Beech G rovė, šešios my- 

gaisras 
Grain

INDIANAPOLIS, 
2L. 
lio^ nuo Indianapolio, 

'sunaikino du Cleveland 
|and Milling kompanijos javų
elevatorius. 150,000 bušelių ja
vų sudegė. Nuostoliai siekia
apie 500,000 dolerių.Chicagai ir apielinkei oficia* 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

pabėgęs magistrato sekvestra- 
torius (mokesčių
Pradėjus tardymą . paaiškėję, 
kad jo butą surinkta 15,000 
auksinų. Kadangi dar ne visa 
esą ištirta, tai dienraštis spė
ja, kad jo busią pastverta apie 
20,000 auksinų.

RADO NUŽUDYTĄ KUNIGĄ į Apie vogimus ir išeikvojimus 
pas mus dabar taip daug gir
dėti, kad darosi įspūdžio, jog 
vagis sėdi ant vagies. Bet nėra 
ko labai ir stebėtis. Jeigu jau 
prokuroras (Ilurčzyn’as), kurio 
pareiga žiūrėti, kad kiti nevog
tų, pats vagia, tai ką bekalbėti 
apie tokį menką valdininką, 
kaip sekvestratorius.

NOGALES, Ariz., bal. 20.
Iš Mazatlano, Meksikos,, prane
ša, kad Badiraguate, Sinalojos 
valstijoj, rasta lovoj nužudytas 
katalikų kunigas Oregono Es- 
parra-goza. Pirmiau jis per ke
letą metų buvo privatinis gene
rolo Flores sekretorius.

-V*

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

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

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

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

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

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

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

Oro pašto pilotas skaud
žiai susižeidėNenusistojęs oras; gali būt 

būriais lietaus; vėsiau; stipro
kas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi-DALLAS, Tex„ bal. 21.
Texaso pietų vakarų daly siau- Sudegė netoli nuo čia gyvenan- nimum 4 vai. ryto 50°, 4 vai. 
tė smarki lietaus audra, pada-Įčio farmerio Hanseno daržinėj po pietų 78° F.
riusi daug žalos. Per audrą du .kurioj žuvo ugny ir farmerio šiandie saulė teka 5:00, lei

džiasi 6:37 valandą.

WETONKA, S. I)., bal. 20. —

riusi daug žalos. Per audrą du kurioj žuvo 
vaikai buvo užmušti, J trejų metų vaikutis.

MITCHELL FIELD, N. Y., 
bal. 21. — Aeroplanui nukritus 
žemėn, pavojingai užsigavo oro 
pašto pilotas F. Becker. Aero
planas, kuriuo Becker darė 
skridimo bandymus, buvo pri
vatinis.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.



1NFLUENZA
Sumaikintf tavo jėgas ir gyvumą.

Palieka tavo silpnu ir bejėgiu ger ilgą laiką.
Apsisaugok nuo influenzos, išsigydydamas nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

CHICAGOS 
ŽINIOS

PAIN-EXPELLERIU
Vaiibaienklis įreg. J. V. Pat. Biure.

Nesuranda liudytojos 
Žalimienės byloje

vikriai patrynus krutinę ar pečius pagelbės kraujo cirkuliacijai, 
ncdaleidžiant įsisenėti ir įsigalėti peršalimams.

35c. ir 70c. vaistinėse.
J i r kr as i s pažymėtas INKARO vaiabažcnkliu.

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

fw 1 r vn&inoA gydytojas irun. J. r. MJNurA chirurgas
Xn 4V Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nos| 

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

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

Bylos nagrinėjimas Bemice 
Žalimienės, esą “gražiausios 
moteries, kokia buvo teista už 
žmogžudystę”, tapo vakar su
stabdyta teisėjo Caylor, kadi* 
pasirodė, kad svarbiausia vals
tijos liudininkė Mrs. Joseph 
Stanzik prapuolė. Prapuohisios 
moteries vyras Stanzik tapo 
areštuotas, bet pasak policijos, 
atsisako pasakyti kur yra jo pa
ti.

j Daugiausia liudijimu Mrs. 
Stanzik pirmoje byloje Žalimie- 
nė ir liko nuteista kalėjimam 
Stanzikai gyveno tame pačiame 

i name su žalimiene, prie 4804 
So. Lincoln St. IŠ Mrs. Stanzik 
policija pirmiausia sužinojo, 
kad žalimiene nusipirko aršeni
ko neužilgo prieš savo vyro 
mirtį. Vėliaus policija surado

pardavė.
| Kada teisėjas užgirdo, kad 
Mrs Stanzik prapuolė, jis tuo- 
jaus pašaukė jos vyrą. Bet jis 
atsisakė pasakyti kur jo pati 
randasi ir tada tapo areštuotas.

Suėmė pašto troko 
plėšiką

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Plėšikas, kuris keletu dienų 
atgal apiplėšė pašto troką In
diana Harbor ir paėmė $37,500 
pinigais, tapo suimtas. Pasiro
dė kad, juo yra Daniel F. Hes- 
ley, 25 m. Jis tapo suimtas vi-

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane- _lipant Tau sa™ pfįi!! 
simą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
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 numerį save 
kvito ir gavėjo vardą. •

Pinigus gavo:

Jis prisipažino 
ir sugrąžino

21508—Mortai Vaišnienei 
6059—Konstantui Railai 
6072—Onai Bražienei

12131—Kazimierui Grigaliūnui 
24708—Leonui Jūrini
6099— Onai Jakaitienei

24339—Rozalijai Ukanis
6100— Ignacui Gusčiui
6091—Elzbietai Mačekunienei
6104—Liudvikui Gumbinui

21517—Lionginui Kuodžiui 
55458—Veronikai Gabraitei 
55462—Barborai Gaudešienei

913—Cunard Line
12142—Adomui Vrublevičiui 
6118—Antanui Juzėnui 
6121—Bronei Zalageniutei

21519—Onai Sungailaitei
6133—Juozapatai Aleknavičie

nei
22706—Liucijai Paurienei 
22709—Viktorui Geištorui 
22714—Kazimierui Pukiui 
22716—Juozapui Razminui 
22717—Magdei Dirvanauskienei 
55468—Jurgiui Kasparaičiui 
55469—Salomijai Mažeikaitei 
55470—Kostantui PleŠčiui 
55472—Kazimierui Treigiui
55473—Domicėlei Prancketienei 
55478—Jurgiui Lažauskui 
55479—Antanui Molinauskui 
6144—Onai Česnauskienei 

21100 
95889 
55427 

6051 
6040 

12130
6087
6093
6097 

55463 
12189 
22111 
22715 
55486 
55476

6147 
6139 
6145 
6150 
6156 

24343
6102

Pruskunaitei 
Stankienei 
Mažieliui 
Zavienei

Andriejui Jankauskui 
Kazimierui Lukavičiai 
Uršulei Maželiauskienei 
Emilijai Vitkevičienei 
Antoninai Raudonienei 
Julijonai 
Elžbietai 
Juozapui 
Julijonai
Onai Kerpienei 
Antanui Latuzui 
Rozalijai Markauskienei 
Kazimierui Kalažinskui 
Rozalijai Linkevičienei 
Petronėlei Barauskienei 
Onai? Svireckienei 
Ignacui Gumbofagiui 
Ignui Eičiui 
Magdalenai šakuskaitei 
Mykolui Bablauskui 
Marijonai DabraviČienei 
Antaninai Janonienei

6154 
6164 
6155 
6170 
6173 
6176 
6174 
6182

12161
6195 

12163 
21529 
21530 
12166 
12170 
12162 
21528

6190 Jonui Kielai
6193 
6199 

22720 
22727 
55482 
55484

914 
6225

Radzevičiui Kaziui 
Barborai Gečienei 
Leonorai Naudžienei 
Vladislovui Skuturnai 
Povilui Navickui 
Jokūbui Petrat 
Marijonai Žukauskienei 
Juozapui Petrikui 
Feliksui Radavičiui

Juozui Kazio Kungiui 
Marijonai Jasiunas 
Mataušui Daunaravičiui 
Marijonai Oslapaitei 
Grigalauskui Pranui 
Uršulei Šakienei 
Povylui Zakariui 
Steponui Drungelai

6230
6223 

12183
6206

12190
21537

6231
6236

12187
12189
6212
6207
6223

12176
12175
6210
6226
6224

12182
6284

22730
22782 Petrui Utakiui
22734 Karolinai Juazapaitienei
22735
22736 
22738 
22739

iš taksikabo. 
prie plėšimo, 
$37,000 ($500 jau išleidęs), bet 
apie nušovimą Mokena šerifo 
pagelbininko Walter Fisher 
tyli.

Pašto žvalgybą,, jau lįuo ke- 
■ lių dieni žinojo tikrąjį plėšiką, 
bet tyčiomis skelbė, kad rastas 
nušautas Broadvievv miestely 
italas Santon Calahere esąs plė
šikas. Hesley gyveno 4009 So. 
Mozart St., prieš kelias dienas 
iš ten išsikraustė ir nuo to lai
ko slapstėsi.

Kaltina Chicagos 
valdžią

Federalinis distrikto prokuro
ras Olson liudydamas senate 
apie prohibiciją, pareiškė, kad 
Chicagos miesto administracija 
ir policija nė kiek neprisideda 
prie prohibicijos vykinimo ir 
kad tą darbą atlikti tenka vien 
federalinei valdžiai. Policija 
esą žinanti visas vietas kur 
munšainas yra daromas, bet 
nieko nedaranti tokias vietas 
išnaikinti. Net ir miesto iždi-

Onai Kiupelienei .
Matildai Milaitei 
Julijonai Kaulakienei 
Petrui Rakauskui
Marijonai Kazakaičiutei m'nkas Cervenka esąs galva di- 
Juozapui Antanavičiui 
Jelgavas Kat. Pravests 
Petronėlei Neverauskie- 

nei
Onai Macaitei 
Jievai Petrauskienei 
Augenijai Eirosaitei 
Simonui Ozeštokui 
Alenai Jonaitienei 
Petronėlei Babalionienei
A. Ignašiunienei 
Uršulei Vežaitei 
Pranui Ginotui 
Jonui Juduičiui 
Mykolui Platkauskui 
Antanui Beinortui 
Augustui Kruininui 
Liudvikui Bartašiui 
Elžbietai Krikščiūnienei

Pranui Bagočiui 
Tadeušui Žemguliui 
Melanijai Zapolskaitei 
Kazimierai Klevečkaitei 
Marijonai Petrulevič 
Feliksui Balaišiui

tižiausio nelegalio bravaro.
Į Cervenka į tai atsako, kad jo 
bravaras yra pilnai legalia ir'Bet'$60,000
operuojamas su valdžios leidi
mu. Policijos viršininkas irgi 
užsigina kaltinimo, kad polici
ja nieko neveikia prohibicijos 
vykinime. Esą policija yra su
rinkusi tiek visokių įrodymų, 
kad federaliniai teismai bus už
imti per porą metų.

Oi tie seniai!

Onai Stulginskienei 
Petronėlei Navickaitei 
Antanui Užui
Marijonai Simanauskie- 

nei
22740 Petrui Sim<nauakui

fcetvirt., Balandis 22, 1926

skaičių vyru kurie permaino

Chesterfield yra padaryti per Liggett & Myers Tobacco Company

neareštavo.

Atėmė $25,000
Kas-

Užvakar jis prapuolė. Jo 
draugai rado jo lavoną prie 97 
gatvės, už kelių pėdų nuo Galu- 
met upės. Koroneris pripažino, 
kad jis mirė nuo širdies ligos.

S t. (Bridgeporte) liko užmuš
tas bežaidžiant gatvėje. Jį su
važinėjo Stanley Mitchell, 3088 
Aubum St., kurio betgi polici
ja

Nuo Spuogų
Cadum Ointment prašalina spuo

gus ir padaro odą minkšta ir dailia 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
ir gydančią jėgą, kad prašalinu^ Imi
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, už- 
gavimų, įsidrėskimų, išbėrimų, skau
dumų, nudegimų, karščio, dedervi
nių, Šašų, niežejimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Ar jus taipgi pastebėjote - nepaprastai 
dideli
kitus cigaretus i Chesterfield?

Trys plėšikai užpuolė 
per Schmidt, Prudential State 
Bank, 758 W. North Avė., ka- 
sieriaus pagelbininką, kada jis 
vežėsi pinigus į banką, sumu
šė jį ir atėmė $25,000 pinigais. 

» bonais pasisekė 
jam paslėpti ir išgelbėti nuo 
plėšikų.

Policija paskelbė, kad iš 
grand jury bus pareikalauta iš
nešti užmušėjistės apkaltinimą 
prieš James Jamieson, 49 m., 
savininką “rooming house,” 633 
N. Dearborn St., kur pereitą 
sekmadienį gaisre žuvo trys vy
rai ir viena moteris. Jamieson 
pardavė munšainą savo įna
miams, kurie pasigėrę ir nety
čiomis padegė namą.

Žuvo dinamito eks- 
pliozijoj

Bomba tapo padėta prie West 
Town Motor Garage, 1616 So. 
Ashland Avė., kuri sprogdama 
pridarė už $500 nuostolių.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

George Polish, 21 m., 7209 
W. 72 PI., liko užmuštas ant 
vietos ir Joseph Vishish, 52 m., 
Lemont, liko sunkiai sužeistas, 
netaiku ekspliodavus apie 1,200 
svarų dinamito Consumers Co.

Prieš keletą dienų Indiana
Harbor veikiausia nusižudė 62 
metų amžiaus teisėjas Charles akmenų laužykloj ties Lemont. 
Mills iš llamlet, Ind. 4 j Dinamitas buvo sudėtas paskir

tu jo mirties sužinota, kad tose vietose išsprogdinimui ak
menų. Užmuštasis ir sužeista
sis tiesė vielas ir kabinėjo prie 
svičiaus. Ūmai dinamitas spro
go. Netoli buvo daugiau darbi
ninkų, bet jie visi išliko nesu
žeisti.

senis buvo įsimylėjęs į jauną, 
bot vedusią moterį, ir su jąja 
jis praleido $50,000. Kadangi 
tiek pinigų jis neturėjo, tai jis 
įlindo į dideles skolas, iš ku
rių negalėdamas išsikrapštyti 
ir nusišovė.

Keturi žmonės užmušti
Užvakar automobiliai užmušė 

keturios žmones. Trys jų mi- 
/rė ligoninėse, o ketvirtas, vai
kas, Louis B riti, 8244 Auburn

Smulkios Žinios
Tony Pozek, karo veteranas, 

bandė nusišauti. Bet jo drau
gai atėmė iš jo revolverį- “Tai 
tik laikinis sUttukdinlas’’’, pa
sakė jis.

galva 
didelis

Ogden T. McCIurg, 
knygų leidimo firmos, 
sporto mėgėjas, ir jurininkas 
tapo rastas veik be sąmonės 
griovy šalę kelio ties Ehnhurst, 
sergąs kokia tai nesuprantama 
liga. Parvežtas Chicagos ligoni
nėn jis kiek atsigavo ir veikiau
sia pasveiks.
- i • M. / • ' » ’ • ,. .

POŽĖLA NORĖTŲ RISTIS SU 
KOMARU

A • < . / ,
** i i ■

Apie Komaro tvirtumą ir ki
tus dalykus tiek daug kalbama, 
kad Požėlą ima pagunda išban
dyti jį. Požėla sako, jog jis 
norėtų su tuo galiotu ant mat- 
r&«o persi tikrinti. D.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjf paštą (dari 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Wln 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa

laike 
> pa-

žymėta. Laiškus paštas 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

904 Bedaukis Augga
909 Buevicius Joseph
913 Cipzijanas Gzicus
925 Grineviehe Petras
938 Janusaskis K.
939 Šeštokui Jonui
940 Jonaitis A. J.
945
946
949
952
956 
958 
959

$107
Tiesiog į Klaipėdą

3-čih klesa
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

18 Gegužio,
17 Liepos 

IRSPECIJALĖ EKSKUR
SIJA Į KLAIPĖDĄ 27 BA

LANDŽIO LAIVU 
“LITUANIA” 

Užsisakykite vietas šių išplaukimų
$181 Abi Pusi

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

Jeigu norit važiuot 
Į LIETUVĄ 

Pasiteiraukit ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų — 
“Lituania” 27-tą dieną Balandžio 
4*Estonia” 18-tą dieną Gegužio 
Žiniom kreipkitės j vietos agentus, ar 
stačiai į kompaniją: —
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second J-ve. S„ Minneapolis, Minn

Kardelis Antenas 
Kaunielis Jonas 
Kasis Mruj 
Lemaityte M. 
Mickus Tanador 
Minkus Thome 
Mikuteanas Justinas

965
971
974
981
982
991
993

Narkaitei Anei 
Rasingkenei Jozei 
Rudukas D.
Stulgini Tonui 
Sudeka Marėj ona 
Urbelis Benediktas
Valulis Geome



----------- - ________

Ketvirt., Balandis 22, 192G NAUJIENOS, Chicago, III.

Vartotu ir Pertaisytų 
Grojiklių Pianų

IŠPARDAVIMAS
Chicagos Lietuvoj

Bušo A. Vanagaitis

PRA6A- NUVALY-

Ant lengvų išmokėjimų po 50c, 
$1.00, $2.00 arba $3.00 i savaitę. 
(Nereikalaujame Down Payment).

Didžiausia Proga. Matykite 
šiuos Bargenus!

Dykai 25 voleliai, suolelis, šepelė 
rolėms arba liampa dykai.

“Karčiamos kritika”

LINKIT
UžSIKRfi-

KIT ODOS
NELYGU-

Aš visai nežinojau, kad kar- 
čiamoj yra filologu, 
galima pasigaminti 
Nežinojau taip pat, 
kritikų, kurie
vadinamą, karčiamos 
frazavimą, širdį, tiesą, 
uioširdumą, etc...

ir kad ten 
žodynas, 
kad yra 

studijavo, taip 
logiką, 

išmintį,

nius, užsimausiu kaukę ir pra
dėsiu “kritikuoti” visus, kas 
tik man galvos nelenks. Bet ar 
tai butų žmoniška?! Ar derė
tų tas daryti žmogui, kuris tū
li bent už “kvoterj” inteligen
cijos?! Nemanau, kad iš lietu
vių atsirastų toki akiplėšos, 
kurie, užuot pamokinus drau
giškai ir atvirai, dengtųsi sla-

TIMUS SU MUS SU

HAMPTON GROJIKUS, Raudon
medžio per- «
taisytas <4* I ■ O
K ERZU EI M GROJIKUS ’, Aržuo-

'$195
GULBRANSEN GROJIKUS, Rau
donmedžio, vartotas tik G mėne
siai, kaip 
naujas
SOI.O-( <)N( ERTO GROJIKUS, 
Raudon-
medžio I O
DAYTON GROJIKUS. Aržuolo.

X1' • 5280
Aržuolo

$285medžio, per
taisytas
GULBRANSEN GROJIKUS, var
totas 2 mėnesiai, fl* Ort g*
aržuolo medžio
MARSHFIELD GROJIKLIS, Rau
donmedžio, mažai var- 
totas, kaip naujas
GULBRANSEN GROJIKUS, Rie
šuto medžio, mažai 
vartotas
KIMBALL GROJIKUS, Raudon
medžio. Demon- 
stratorius
Ir daugybės kitokių negirdėtų 
bargenų visuomet rasite šiose 
krautuvėse.

fa Peopks lupi fore Gmpapy

Pianų Krautuvės
1922-30 So. Halsted Street
4177-83 Archer Avenue

I ryta “Drauge”, kuri ryškiai 
’.ibančios karštosios saulutės

I briliantiniais spinduliais, pro 
I sapnuotų svajonių šilkinius ap- 
I matus, įspindi į aukso skaisty- 
I bės dailininko sielą ir pasinė- 
I rus... karčiamos svaigume ieš- 
I ko atsikrunkštimų iš riaumo

jančios krutinės, kad be keršto, 
/bejktingumo, nuoširdaus pa

mokymo, įkąsti šuns žiaunomis 
u logikos dantimis tiesiai į 
arpą... pastabos eilučių...

Na, ir kanda tūlas slapukas, 
kuris bijo skaityti spaudoj sa- 
zo vardą ir pavardę, nes tuo- 
net žmonės žinos, kas rašo ir 
ielko rašo, o sužinoję—nepati
kės įstabiems moralams.

Logika ir kalbos žinojimas
Tu žemas, niekam nevertas, 

taip išdrįsti tokiu tonu kalbč- 
i?! Ką tu žinai!? Balaganas! 
barbarizmas! Kur logika?! Aš 
icžinojau, kad tai yra loginga 
tikinėti ir įrodinėti kitam tai, 
<as anam nepatiko. Rodos, mes 
urim savo skonį ir labai klai- 

linga mokyti, to ko pats ne
noki. Vienas mėgsta rašyti 
kritiką su logika, nuoširdumu, 
.hipyvarde, etc... o aš, pavyz- 
Ižiui. mėgstu rašyti su... bar- 
larizmais, nelogingumu, juoku, 
kalbos nemokėjimu, etc... Tai- 

i aš norėčiau žinoti, ar man 
’ra uždrausta toks stilius ra
šyti, o jei uždrausta, tai delko 
iždrausta?

Kad aš lietuvių kalbos ne- 
noku, nėra nieko stebėtino, 
les nekurie “rimčiausi” meni- 
linkai bei kiti žymus asmenys, 
kiek aš pažįstu, tai nei liek ne- 
noka. Kiti nemoka net savo 
/ardo pavardės pasirašyti, 
nors' su barbarizmais, bet 
•iaip taip parašau. Dabar 
nokti sunku, nes jau per
uis. Lankydamas mokyklą, 
lėtinėjau progos išmokti, nes 
ais laikais bausdavo už lietu-

tarpiais ir žemiau kritikos ra
šytų kritikas nesąmones, nesi
skaitydami su objektingumu. 
Niekados nemaniau, kad “Drau
gas’ talpins tokią “kritiką”, 
kuri apari surūgusio keršto 
daugiau nieko netalpina. Toki 
raštai geriau tinka “banguojan
čiai drukarniai”...

Nesirupinkit daugiau apie didelius odos suskirdimus. 
Severa’s Esko greitai prašalins užsikrėtimus, ir ji 
išrodys minkšta, daili ir sveika. Jei jūsų oda kenčia 
nuo visokių nemalonumų, Severa’s Esko ateis jums 
j pagelbą ir suteiks jums greitą pagalbą. Severa’s 
Esko yra nekenksminga untiseptiška mostis paskir
ta dėl paliuosavimo odos nuo supleišėjimo ir erzini
mo. Jos suteikia puikiausias pasekmes, tai yra tūks
tančių užganėdinti) vartotojų.
Severa’s Esko 50c. Severa’s Odos Muilas 25c

Parduodama 
\V. F. Severą

pas vIhuh aptiekorius 
Co., Ceilar Raplds. la.

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

fe®fc

Aš 
vis 
iš- 
se-

Del senų žmonių kurie turi 
daug skausmų ir ligų

Čia yra tikra linksmybė <lel senų 
žmonių ir dėl tų kurie turi vidutinį 
amžių, kurie jaučiasi nuvargę ir pa
ilsę su šiuo gyvenimu.

Tūkstančiai* žmonių vartoja gyduo
les kurios vadinasi Nuga-Tone ir ra
portuoja, kad jie gauna puikią pa-1 viška žodį. Stebėčiaus aš pats 
kad tai yra gyduolės kurios būdavo-I 5 S,V dienų augančio jaunimo, 
ja kraują, nervus, muskulus ir gene- I ei jis išėjęs į žmones, nemo
rali sistemą. Jos suteikia PU’kų ape- lietuvių kalbos, kurios iš-
titą, stimuliuoja kepenis, inkstus ir į . . , , ,,
priverčia vidurius veikti reguliariai, i nokti dabar yra proga. Gal
Jos yra geros nuo nevirškinimo, krau- ’)Ut, ag išmoksiu į senatvę, bet 
jo nubėgimo, galvos skaudėjimo, už- | x »kietėjimo vidurių, apsivėlusio liežu-Į ’ išmokęs vis-gi lasyčiau žmo- 
vio, negardaus skonio burnoje, nuola- nėms suprantama kalba, o apie 
tūlės iritacijos, prasto miego ir nu- ; ik k lbeti palikčiau 
vargusio sustyrusio jautimo is ryto. I H

kams...
Jei jūsų daktaras dar neužrašei izjums jų, eikite pas savo aptiekorių I _ rasai1 sulig K. 

ir nusipirkite butelį. Jos vadinasi | kuris sako: “...Tai ne 
Nuga-Tone. Jos yra biednų žmonių 
gyduolės, nes jus galite gauti už $1.110 
visam mėnesiui. Jos yra malonios 
vartoti. Pabandykite jas keletą die
nų; jus nieko nepralaimėsite, nes jos 
turi užganėdinti jus arba aptiekorius 
maloniai grąžins jums pinigus. Tuo 
budu jos yra parduodamos. Žiūrėki
te garantiją ant kiekvieno pakelio.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir parduodamos pas visus aptieko
rius.

slapu-

Binkio, 
menas 

čiauškėti putpelę ir gulbes ir 
meilę, seilėti rašalu... Imame 
žodį ir koja—kaip futbolą, svie
džiame kur į dangaus paša
les!...” Praėjo tie laikai, kad 
bereikalingai

meilę, gulbes, etc...; 
trumpai ir 

Pristingąs .supranta 
kas nor

Kaip kritikuojama, kas 
dainuojama

Visam pasauly muzikos ir 
dainos kritikai yra muzikai pil
noje to žodžio prasmėje. Jų 
žodis yra autoritetas ir su jų 
kritika skaitosi visuomenė. Pas 
mus, lietuvius, viskas kitaip. 
Dainai ar muzikai kritikų ne- 
reik, nes yra draugai - priete- 
liai ir nepriteliai. Musų “kri
tika” yra neigiama arba tei
giama reklama. Ir todėl man 
parašius apie “Dainos” chorų 
kritikos pastebėles “surugo” 
nekurie simpatizatoriai ir pyks
ta ant manęs, kad aš drįsau 
taip rašyti, nes tie ir tie, tas 
ir tas, yra toki ir toki žmonės. 
Aš pats labai gerai pažįstu tuos 
žmones ir neturėjau juokiu no
ro “įgilti”, tik išreiškiau savo 
pažiūras ir aprašiau įspūdžius, 
pastebėdamas, kad vienas ir 
kitas dalykas nekuriu kitaip 
daroma. Jei aš drįsau pa- 

( peikti prayramo v sutvarkymą, 
tai mano drąsa buvo lietuvio, oi 
ne kokio nors rimto, nerimto, 
buržujų, proletarų arba kokio| 
kito 
lonu 
bet 
kių. 
rams 
dainų 
Šimkaus, 
Brazio ir daug kitų. O kiek yra 
gražių liaudies dainų! Tas sla
pukas, tur būti, nežino, kad 
mes turim originalių chorams 
dainų, sukurtų iš musų liaudies 
dainų motyvų. Delko mes ne
norim savo dainas dainuoti, o 
ieškome svetimų? Į tą klausi
mą reiktų atsakyti “logikui ir 
lietuvių kalbos žinovui...

Linkėjau ir linkiu “Dainos” 
chorui auklėti lietuvišką dainą, 
kuri šiandien paminta po kojo
mis. Savo marškiniai, nors pa
kuliniai —daug meilesni už sve
timus šilkinius. Aš nenoriu 
tuo reikalu burnos aušinti, to
dėl geriau bus, jei baigsiu. Dai
nuokit kaip norit, kritikuokit 
kaip norit. Ateis laikas, kada 
musų darbus įvertins gyvieji. 
Mes negalim save įkainuoti.

mena šalininko. Man ma- 
klausytis svetimų daipų, 
dar maloniau — saviš-

Mes. turime 
užtektinai

kt. Naujalio, Sasnausko, 
Čiurlionio,

cho-
originalių

Gruodžio,

energiją, laiką,

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

laibai geras castor oi!

C,a ^KELLOGG•S®" 
1TASTELESS CASTOR OIL

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 441|.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Kieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

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

Pėtnyčios.

B

“seilėjo 
šiandien sakoma 
aiškiai.
kas parašyta, o tas,
būt protingu, ieško logikos ir 
išminties tarpe eilučių.

Kerštas sukeršintas

Mano asmuo susilaukė daug 
keršto ir keršijimo vien dėlto, 
kad jis pats keršija kerštuo- 
liams, nenorėdamas nieko ben
dra turėti su kerštininkais. Esa
mas kerštas neturi visuomeni
nio, tautinio, valstybinio, ti
kybinio, bedievinio ar kito ko
kio nors pobūdžio, bet griežtai 
asmeninio. Aš puikiai žinau 
dalykų esmę ir todėl nenoriu 
užvesti bereikalingus ginčus su 
tūlais slapukais, kuriems gėda 
atvirai pasisakyti kas jie tokie. 
Jei jus, gerbiamieji slapukai, 
manote, kad taip kritikuoti 
širdinga, loginga, tikslinga, 
singa , atviringa, meilinga, 
jektinga ir nieko daugiau 
stinga, tuomet aš, spiovęs į
su etikos ir mandagumo dės-

Malt
TURTINGIAU

SIAS 
STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit 
H

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

nardavinėtoių

yra 
tei- 
ob-
ne- 
vi-

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, UI.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smelana
OPTOMETRISTAS

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

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

Tel. Blvd. 3138 
|M. Woitkievicx- 

BANIS
I AKUŠERKA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim- 
Idymo, patarimai 
klyka! moterims 
ir merginoms.

I 3113 South 
Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:80 vak.

i Nedėlioj 9 iki 12 ryto
L Akiniai $5 ir augščiau i

«■ DR. HERZMAN®

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

> ■ I. I ■■■■■ I H ■"

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonus Canal 2552

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 460d So. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.
' 11 11 ■—

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemiock 1385

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

visokias legališkas popieras.
L.... .i - i ..i■■ n i ■■■

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

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

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

Vienas skaitytoj;'! n* skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.j>4_ 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 pavarde ir adresas skaitytojo. t

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

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

. .................................-......... Atkirp čia .................
Data: Balandis 22, 1926

c°R PORATf°/v
UNITED PROHT’Š^OTffiįm 

1 sendjml<A*« ®»Gw<Vr®flB v< KP Al D TO
tffcPING CORPORATION 
VOHK.N.V. -

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

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

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

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

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

3110. Naktį
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

rz i j j nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
y a landos j nuo 5 g Val. vakare

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolštinš šviesa ir diathermia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dr. Lawronce P. Slakis =

DENTISTAS
E 4454 So. Westem Ave< 2
S VALANDOS: J
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare P 
XUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

““ . .
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Rr.A.R. BLUMENTHAL
Optametriat

^■HM^'lel. Boulevard 6487 
JgHPlbPi S. Ashland Av

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6853

...........-u....................... , ■ ■ i i

Phone Canal 1718-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dr. Constance O’Britis
Nuo Balandžio 1 d., 1926, persi
kėlė i naują buveinę ir atidarė 
ofisą,

7909 So. Halsted St.
Priimama ligonius nuo 3-5 po piet 

ir nuo 6-8 vakare 
Tel. Boulevard 8582 
ir Vincennes 6987 

Specjalumas Moterų ir Vaikų

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
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VĖL SLAPTOS VALSTYBIŲ SUTARTYS

DIKTATORIŲ POLITIKOS PAVOJUS TAIKAI

MASKVOS AMBASADORIUS VAROMAS 
IŠ KINIJOS

“AZIJOS VADAVIMO” BURBULAS SPROGO

RAUDONASIS IMPERIALIZMAS PRAKIŠO

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

Užsimokėjimo kaina: 
Pusei metų .................  4.00
Trims mėnesiams .................... $2.10
Dviem mėnesiams .................... 1.50
Vienam mėnesiui............... .............75

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija ——......   8c
Savaitei ...............  18<*
Mėnesiui —-—..........  75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metame ....................................... $7.00 Kapitalistinio išsivystymo
Pusei metų   ....................8.50 j
Trims mėnesiams ...................... 1.75 laipsniai.
Dviem mėnesiam........................  1.251 , . . .
Vienam mėnesiui ...........-...............75 “Apsvietiečių lyderio many-

Lietuvon Ir kitur ufaienluo.o: rn«8 «Pie socializmo įvykinimą 
(Atpiginta) vienu kartu visose šalyse, kur

Pu^eTOnetų................   *4 00 Mtai kapitalizmas yra “įmetęs
Trims mėnesiams ........... •...... ~ 2.00 savo nagus“, remiasi visai ne

SlkvrP*ušt0 Money marksizmu, bet blankizmu ir oraeriu kartu ra ussakyinu. I ’
„į,______ _ Į bakunizmu.

Prancūzas Blanųui ir rusas 
Bakuninas buvo revoliuciniai są
mokslininkai (konspiratoriai). 
Juodu tikėjo, kiul revoliucijos 
įvykinimui užtenka buriui drą
sių žmonių slaptai susiorgani- 
zuot ir, sulaukus patogios valan
dos, padaryt ginkluotą sukilimą 
prieš valdžią: kai valdžia pa
klius į sukilėlių rankas, tai jau 
jie viską padarys, kas reikia — 
išnaikins buržujus, įves naują 
visuomenės tvarką ir suteiks pa-

Vienas Amerikos korespondentas patyrė Londone, I vergtiems žmonėms laisvę. Apie 
kad Italija su Graikija esančios padariusios slaptą sutar- ekonomiško plėtojimosi įstaty
tį prieš Turkiją. Jiedvi ketinančios bendromis jėgomis su- Į mus, apie kapitalo koncentraci- 
mušti turkus ir pasidalinti jų žemėmis. Į tą sąmokslą JQ» darbininkų klases skaičiaus 
esanti įtraukta ir Jugoslavija, kurios neutralitetą italai
su graikais esą nupirkę pažadėjimu jai “kompensacijų” Is nl”. a1’ •

® .. . j j r v i jO ne galvoti. Jiems rodėsi, kad
Albanijoje. I tokius klausimus gali kelti tiktai

O kaip čia senai pasaulis kariavo/kad “ant visados” r‘buržuazijos klapčiukai , ku- 
butų panaikinta slaptoji diplomatija! ' riems rupi “sulaikyt” darbinin-

r i' u r v i kus nU() socia]lzmo<

-. - — ............ I Lygiai taip protauja ir “tik-
. ... . .... v. i. i i i., • • • I rasis komunistas“ Sabas. Jisai
Italiją ir Graikiją šiandie valdo diktatoriai — pir- man0> kad kiekvienoje atskiroji 

mąją Mussolini; antrąją gen. Pangalos. I šalyje socializmas bus įvykintas
Diktatorių politika visuomet susideda iš intrigų ir I ginkluoto sukilimo keliu, — ne

slaptų sąmokslų prieš ką nors. Kas apgavimu ir brutale žiūrint, ar tose šalyse ekonomi- 
jėga valdo savo krašto žmones, tas ir santykiuose su sve- nio plėtojimosi sąlygos jau bus 
timomis šalimis gali eiti tiktai intrigų ir smurto keliu. I pribrendusios socializmo tvai- 
Iš to gausaus “diktatorių derliaus”, kuris atsirado poka-1 kdyk‘s”dar 1,”

rinėje, milionų žmonių krauju nutręštoje Europoje, P^lhad sukilimą laimėjusieji vienos 
saulis dar gali susilaukti pasibaisėtinų vaisių. šalies revoliucionieriai nebūtų

__________ I nugalėti kitų šalių kapitalistų.
I Kad šita nelaimė revoliucijai ne- 

Nepersenai buvo įvykęs tolimuose Azijos rytuose aš- atsitiktų, tai, jo nuomone, rei- 
trus susikirtimas tarpe sovietų Rusijos ir Kinijos. VieJkia> kad revoliuciniai sukilimai 
nas kinų generolas buvo suėmęs ir įmetęs į kalėjimą Ki- įv*kt:
nų Rytų geležinkelio direktorių Ivanovą ir daugelį rusų, kapitalistų. Kai revoliucijos 
geležinkelio tarnautojų. Maskva dėl to rašė Pekinui grieš- banga susyk nujiuos visus kapi- 
tą protesto notą ir grasino karu, ir suareštuotieji rusai I talistus, tai revoliucionieriams 
buvo paleisti. I pavojaus jau nebebus.

Dabar įvyko dar aštresnis konfliktas. Iš Šanhajausl žodžiu, blankistiškai - bakuni- 
pranešama, kad direktorius Ivanovas esąs visiškai paša-Įstišk^ revoliucinio sąmokslo 
lintas, sovietų komisaras Kantone, Borodinas, esąs išgui-1 Sabas norį Pataikyti su- 
tas ir įspėtas daugiaus nebegrįžti. Pagaliau, is Pekino at-1 otais> kad Marksafi (|idesnę pu. 
eina žinių, kad kiniečiai esą pasiryžę išvyti patį sovietų sę savo gyvenimo praleido, su 
ambasadorių Karachaną ir visus Rusijos komunistų agi- blankizmu ir bakunizmu beko- 
tatorius, esančius Kinijos sostinėje. Į vodamas.

Jisai taip mažai išmano apie 
Markso mokslą, kad net patį 
Marksą jisai nori priversti kal
bėt blankistiškai. Ve kokią ne
va “citatą“ jisai paduoda iš įžan
gos prie pirmojo “Kapitalo“ to
mo:

Iš tų žinių matyt, kaip milžiniškai pasikeitė pasta
ruoju laiku sovietų padėtis tolimuose rytuose.

Pirmiaus Rusija buvo laikoma geriausiu kinų drau
gu. Kinija žiurėjo j ją, kaipo į savo išvaduotoją. Ji tikė
josi su Rusijos pagalba numesti svetimų šalių imperialis
tų jungą. Kas butų tuomet drįsęs užkabinti bolševikų 
agentus Kinijoje, o ypatingai jų ambasadorių?

Ir rusai didžiavosi savo “Kinijos globėjų” role. Bol
ševikiški publicistai diena iš dienos piešė masinančius pa
veikslus, kaip “pabudusių Aziją” veda Maskva iš impe
rializmo vergijos į žadėtąją komunizmo laisvę.

0 dabar kinai staiga, pasispiaudę delną, drožia sa
vo “globėjams” per žandą 1

Kas tenai atsitiko ?
Atsitiko tas, kas turėjo atsitikti. Nežiūrint visų savo 

deklamacijų apie “Kinijos išvadavimą iš imperializmo 
vergijos”, sovietų valdžia pati nenorėjo atsižadėti impe
rialistinių tikslų kinų žemėje. Dar nuo carizmo laikų Ru
sija turėjo įdėjusi nemažai kapitalo Kinijoje; ji, pav. bu
vo tenai nutiesusi savo geležinkelių liniją. Ažuot pavedę 
tuos turtus kinams (su atlyginimu ar be atlyginimo), 
bolševikai sumanė panaudoti juos tam, kad dar labiaus 
įsigalėjus ^Kinijoje ir išstūmus iš jos savo konkurentus — 
japonus, anglus ir kitus.

žodžiu, vietoje kinų vadavimo * nuo imperializmo, 
prasidėjo “raudonojo” imperializmo varžytinės su kitų 
šalių imperialistais dėl viešpatavimo Kinijoje. Varžyti
nėse gi, žinoma, ima viršų tas, kas turi didesnį maišą pi
nigų. Anglų, japonų ir amerikonų bankininkai Maskvos 
ubagą nugalėjo. Tuo budu “pasaulio revoliucija” prilipo 
liepto galą ir Azijoje.

Apžvalga
- - - ..........................................

SOCIALIZMO ĮVYK1NIMO 
SĄLYGOS.

(Pabaiga)

“Tikrai sakant, nėra klausi
mo (turi būt: eina klausimas 
ne apie ir tt. Red.) apie auk
štesnį ar žemesnį laipsnį išsi- 
plėtojimo socialinių priešgy-- 
nybių, kurios eina iš kapitali
stinės gamybos prigimties 
įstatymų. Yra tai klausimas 
(turi būt: klausimas eina ir 
tt. Red.) /tpie pačius šituos 
įstatymus, apie šituos kryps
nius, kurie geležiniu reikalin
gumu dirba neišvengiamas 
pasekmes.“
Sabui rodosi, kad Marksas 

čia pasisako nepripažį^ąs jokių 
skirtumų tarpe aukštesnių ir že
mesnių kapitalistinio išsiplėtoji- 
mo laipsnių. Bet tai yra netie? 
sa. Marksas toje įžangoje prie 
savu veikalo sako visai ne 
tą, ką jam mėgina įdėti į lupas 
Baltrušaitis, 
rius nesako, 
išsiplėtojimo aukštumas arba 
žemumas iš viso neturįs jokios 
svarbos; jisai tiktai sako, kad 
tas dalykas neturi svarbos jo te
mai, jo veikalo tikslui.

Mokslo tikslas, rašant “Kapi
talą“, buvo atidengti kapitalisti
nės gamybos įstatymus, kurie

“Kapitalo“ auto- 
kmj kapitalistinio

Kurisima Sumiko, žymiausia 
japonų krutamu ją paveikslų 
aktorė.

veikia, anot jo, “geležiniu būti
numu“ — taip, kaip gamtos įsta
tymai veikia gamtoje. Tuos 
įstatymus jisai tyrinėjo, studi
juodamas dauginusia Anglijos 
kapitalizmą, kuris tuo laiku bu
vo kapitalistinės tvarkos pavyz
dys visam pasauliui. Bet tai 
nereiškia, kad Markso atideng
tieji kapitalizmo įstatymai tin
ka tiktai tai vienai šaliai. Ne, 
jie veikia visur, kur tiktai yra 
kapitalizmas. Jie nėra tam 
tikros šalies arba tam tikros 
tautos yp'.tybč, bet dalykas, 
neatskiriamas nuo kapitalizmo 
tvarios, — nežiūrint, kur ta 
tvarka randas arba kokio lai
psnio ji yra pasiekusi. Todėl 
lai “Kapitalo“ autorius įžango
je prie savo didžiojo veikalo 
(parašyto ir išleisto vokiečių 
kalba) ir sako skaitytojams 
vokiečiams:

“Jeigu tačiau vokietis 
skaitytojas farizejiškai trauk
tų pečiais dėl Anglijos pra
monės ir žemes ūkio darbi
ninkų padėties, arba optimis
tiškai ramintų save tuo, kad 
Vokietijoje, girdi, dalykai dar 
toli-gražu nesą taip blogi, 
tai aš turiu jam sušukti: 
De te fabula narratur (šito
je pasakoje eina kalba apie 
tave)!“
Vadinasi, Marksas nurodo, 

kad tie patys kapitalistiško 
plėtojimosi įstatymai, kurie 
veikia Anglijoj, veikia ir kitur; 
jie gimdo tuos pačius visuome- 

tų lobimą, darbininkų skurdą ir 
t.t. Bet iš to anaiptol neišeina, 
kad kapitalizmas nuo pat savo 
užgimimo iki savo mirties pa
lieka vis toks pat. Anaiptol, 
—jisai nuolatos keičiasi: auga, 
apima vis platesnius ir plates
nes gamybos sritis, naikina 
smulkųjį amatą, koncentruoja
si (kapitalas renkasi į vis ma
žesnio žmonių skaičiaus ran
kas),* didina beturčių armiją ir 
Lt. Gamybos pamatas pasilie
ka tas pats — kapitalistiškas, 
bet sąlygos visuomenės gyveni
me darosi vis kitokios ir kito
kios. Vienose šalyse šitas plė
tojimąsi yra jau nužengęs toli, 
kitose dar jisai yra tiktai pra
sidėjęs. Žinant tečiaus įstaty
mus, kurie tą plėtojimąsi val
do, galima anot Markso, iš an
ksto numatyti, kaip vystysis 
toliaus atsitikusiųjų Šalių gy
venimas: jisai eis daug-maž tuo 
pačiu keliu, kurį yra perėjusios 
dauginus išsivysčiusios šalys. 
Intai kalbamoje įžangoje prie 

“Kapitalo“, išreikšta sekančiais 
žodžiais:

“Pramoniniai išsivysčiusio- 
ji šalis rodo mažiaus išsivys- 
čiusiąjai tiktai josios ateities 
vaizdą.” ,
Ekonomiškai atsitikusioji ša

ls, vadinasi, negali raminti sa
ve* tuo, kad jai nereikėsią per
gyventi tų blogumų, dėl kurių 
cenčia aukšto kapitalistiško iš
sivystymo šalys; ne, jai teks 
pergyventi tą pat, ką ir joms. 

Ji taip pat negali svajot apie 
tai, kad jai pavyks, nelaukiant 

to kapitalistiško išsipletojimo 
laipsnio, kurio yra pasiekusios 
aukštai pramonėje stovinčios 
šalys, susyk “nušokti” aukš
čiuos už jas j socializmų ar į 
kokių kitą geresnę tvarkų. Ne, 
tokios svajonės yra tuščios: 
pirma, negu ekonomiškai atsi
likusioj i šalis galės pralenkti 
aukštai išsivysčiusias šalis, ji 
turės dar jas pasivyti —pasida
ryti tokia, kaip jos.

Taigi aiški Markso mintis yra 
ta, kad kapitalistiška tvarka 
kiekvienoje šalyje turi pereiti 
tam tikrus plėtojimosi laips 
nius, nežiūrint, ar mums ta
tai patinka, ar ne. “Geležiniai” 
kapitalistiško plėtojimosi įsta
tymai yra galingesni už musų 
norus! Sitų savo mintį Mark
sas dar kartą pabrėžia toje pa
čioje įžangoje prie savo veika
lo. sakydamas:

“Net jeigu visuomenė yra 
susekusi gamtinį saVo judėji
mo įstatymų, — o šito vei
kalo galutinas tikslas ir yra 
atidengti šios gadynės vi
suomenės judėjimo įstatymą 

ji negali gamtinius plėtoji
mosi laipsnius nei peršokti, 
nei pašalinti dekretais/’
Visa, ką visuomene gali pa

daryti, tai, pasak Markso, — 
“sutrumpinti ir sušvelninti 
gimdymo skausmus.”

O “marksistas“ Baltrušaitis 
mums pasakoja, kad Marksas 
nepripažįstąs jokių ekonominio 
plėtojimosi laipsnių; kad Mark
sas skelbęs, jogei kiekviena, 
nors ir da taip ekonomiškai at
silikusioj i šalis galinti bile va
landą padaryt revoliucijų ir į- 
vykinti socializmą. Jisai tiki, 
kad Rusija, kurios pramonė 
stovi daug žemiau, negu bet 
kurios didesnes šalies Europoje, 
—jau “peršoko“ per visą ka
pitalizmą ir steigia socializmo 
tvarką!

Ir jisai tvirtina, kad tai esą 
atlikta “sulig Marksu“.

Tai yra nedovanotinas žmo
nių mulkinimas. Baltrušaitis 
turi pilną teisę manyt apie so
cializmą, apie bolševizmą ir ki
tus dalykus kas jam patinka. 
Bet jisai neturi teises savo kvai
lystes dengti didžiojo darbinin
kų mokytojo vardu. Jeigu lx»l- 
ševikiški Rusijos šarlatanai 
pliauškia, kad jų sukurtasai 
aziatiškas despotizmas sutin
kąs su Markso mokslu, tai Sa- 
bo-Baltrušaičio pareiga yra pa
imti Markso raštus ir pažiūrė
ti, ar tikrai Marksas mokino 
taip, kaip bolševikai sako, ar 
ne. Ir jisai turi tuose raštuose 
ieškoti autoriaus minčių, o ne 
dėti į juos bolševikų sufabri
kuotą šlamštą.

Jeigu gi jisai nepajėgia su
prasti Markso raštų, tai jisai 
privalo apie “marksizmą“ ne
tauzyti !

Pastabos
Pasirodė, kad “ekstra“ kai

rieji komunistai yra atviresni, 
negu “laisviniai”. “Ekstra“ kai
riųjų organas viešai prisipaži
no, kad jie ir pletkus panau
doja prieš savo oponentus “ko
vai“, jeigu tik jiems prireikia. 
Bet “Laisvės“ abazo komunis- 
fai to viešai neskelbia, kad jie 
pletkus naudoja žmonių mul
kinimui. Pastarieji, mat, yra 
gudresni veidmainiai. Taigi, 
kokiais vardais komunistai sa
ve nesivadintų, visų jų tikslas 
yra vienodas: šmėižti, pletkus 
skelbti ir mažai protaujančius 
žmones mulkinti.

♦ ♦ ♦
Pastaraisiais laikais, kaip ži

nome, komunistai prikepė viso
kių “rezoliucijų“, ir jas siun
tinėjo laikraščiams. Laikraš
čiams jas talpinant reikėjo pri
dėti savo pastabas. Delei šitų 
pastabų jie savo organuose pa
kėlė didžiausį riksmą, kam prie 
jų “rezoliucijų“ redaktoriai se
ga savo “uodegas“. Kodėl jie 
tų “uodegų“ taip bijo? O tai 
dėlto, kad kuomet redaktorius 
su savo “uodega“ šmaukštelia, 
tai visi komunistų nonsensai su
byra j dulkes... —Kalvis.

SenatiKiai
------- ----- ----

Nors Rusai gan anksti buvo 
Kristaus mokslą priėmę — 988 
m. per graikų rankas iš Bizan
tijos — liet vandeny pasimirky- 
mas, žinoma, iš karto negalėjo 
senosios tikybos žymių nuplau
ti ir lig pat totorių užpludimo 
(1240 metais) visa rusų tauta 
pagonys tebebuvo: netik Kris
taus mokslo esybės nesuprato, 
bet ir paviršutinių apeigų ne
laikė. Kunigaikščiai ir “bajo
rai“ (dvariškiai), retkarčiais 
užvažiuodavo cerkvėn ar vien u o* 
lynan jiems sakomo pamokslo 
pasiklausyti, o šiaip žmonės nė 
to nedarydavo; žmonių “krikš
čioniškumas” negu tuo apsi
reikšdavo, jog jie kreipdavosi nė 
prie žavėtojo, bet prie popo a t 
prie monako nuo velnio prašy
dami apginti; pagonų dievai bu- 
vo kaip buvę, tik jie velniais da
bar buvo vadinami. Per trejus 
šimtmečius kuo ne visi Rusuose 
vyskupai ir mitropolitai buvo 
Konstantinopolio siųstiniai grai
kai, rusiškai nemokėjusieji. 
Nors ilgainiui rusų cerkvei it 
pasisekė graikų globą nusikra
tyti, bet vis tik krikščionybė la
bai palengva tesiplatino. Nov
gorodo arkivyskupas dar 13 
šimtmety šiais žodžiais skun
džiasi: “Atveda man mužiką į 
popus ar dijakonus pašventinti : 
aš liepiu jam Apaštalus skaityti, 
o jis nei pradėti nemoka; liepiu 
Psalmes duoti — ir jas vos pa
graibo. Sakau nuo litarų pra
dėti, o jis prašosi paleidžiamas, 
nebnori daugiau mokytis. O at
sisakius tokį pašventinti parapi- 
jonys skundžiasi: “toki musų 
šalis, vyskupe, negalime rasti 
rašto mokančio“. Jeigu nešven
tinti rašto nemokančių — cerk
vės be giedojimų paliks, o krikš
čionys mirs be atgailos — rašo 
carui popijos susirinkimas. Jei
gu tokie buvo ganytojai — ko
kios avys begalėjo būti? šešio
liktame šimtmety jau matome 
žmones cerkvės apeigose daly
vaujant: rusai vaikščioja į 
cerkves, ima sakramentus, bet 
dėlto vien, jogei tose ceremoni
jose esanti paslaptinga galybė, 
už senovės burtus ir žavėjimus 
didesnė. Rusuose apsilankiusie
ji protestantai pasipiktinę pa
sakoja, jog iš 10 rusų vargu 
bent vienas “Tėve musų“ mo
kąs, nes poteriai “tai esąs labai 
aukštas mokslas, carams, patri- 
jarkui ir ponams teprivalus, o 
ne prastiems mužikams“. Todėl 
nieko stebėtino, jog švedų moks
lo akademija 1620 m. svarsto 
klausimą: “Ar maskoliai yra 
krikščionys?” Tuo tarpu patys 
rusai, tik save vieninteliais 
krikščionimis teprlpažino, nes 
visi kiti lotynai — katalikai ir 
net jų krikštytojai graikai esą 
paklydę ir, žinoma, išganymo 
netekę. Pagedo Rymas, sukly
do Konstantinopolis; (o už)klai
das nubaustas — 1453 m. turkų 
nukariautas). Kristaus moks
las' vien Maskvoje, trečiame Ry
me, bėra skaistus ir nesutep
tas... Po 6 amžių pagoniškoji 
Rusija palengva “šventąja Ru
sija“ tampa — buvo tai daugy
bės cerkvių šalis, nepaliaujamos 
varpų skambėsenos šalis, ilgų 
maldų ir cerkvėj mąstymų, sun
kių pasninkų, alsinančių kinka- 
vimų, žegnonių ir mojavimų ša
lis — toki tai buvo “šventoji 
Rusija“. — Šventa iš paviršiaus. 
Toj šventoj Rusijoj 1679 m. bu
vo 12 tūkstančių cerkvių, (gy
ventojų buvo tik 16 milionų). 
Cerkvė turėjo savų šventųjų ir 
garsių stebukladarių. Carui Jo
nui Baisiajam pareikalavus per 
trejus metus (1547-9) — 39 
žmonės buvo šventais pripažinti 
ir rusų — pravoslavų cerkvė nė 
kiek nemenkesnė už Europos 
bažnyčias atrodė pažiūrėti. Bet 
Kristaus mokslo esmės i\ė 17 
amžiuje rusai nebuvo klar supra
tę. Religija buvo tai maldų 
formulės, kurios turėjo stebuk
lingą jėgą. Išmetus ar pralei
dus iš tokios formules bet vieną 

žodelį, ar vieną raidę pakeitus 
— jau visa maldos formulė bu
vo perniekę. “Kad gauti tą, 
reikia padaryti štai ką“. Kas 
meldėsi darydamas: “Viešpa
tie, pasigailėk“, to Dievas iš
klauso, o kas sako “O, Viešpatie, 
pasigailėk“ to neišklauso. Die
vas išklauso tik rusų — pravos
lavų maldų, graikų pravoslavų 
vargu beišklauso, nes graikai 
buvo paketinę Rymo popiežiaus 
valdžią pripažinti. Todėl nieko 
iŠ graikų nereikia mokintis, kad 
kartais nesuklydus. Reik tik 
taip melsties, kaip musų tėvai 
meldėsi, o kad tėvai teisingai ir 
Ihevui patinkamai meldėsi paro
do tas, jog jų tarpe nemaž šven
tųjų butą. Nevien graikai kly
sta, bet ir patys rusai, arčiau 
Lietuvos ir Lenkijps gyveną yra 
suklydę, nes Kijevo akademijo
je mokina iš lotynų knygų; to
dėl Kijeve spaustas knygas už
drausta Maskvoje bcpardavinČ- 
ti, o kas nepaklausytų — iškeik
tas bus. Konstantinopoliui į 
turkų rankas patekus (1458 m.) 
graikai maldų knygas katalikų 
spaustuvėse spausdino — todėl 
visos graikų knygos rusams at
rodė klaidingos. Taip manė 
žmonės ir popai; visai priešingai 
manė šiek tiek mokslo ragavę 
vyskupai ir aukštesnieji dvasiš
kiai. Jie nebijojo ko gero pasi
savinti ir nuo lotynų (katali
kų). Pažangiųjų popų vadu 
buvo pats Maskvos patriarkas 
Nikonas*). Nikonui liepiant mo
kytieji popai parsigabenę iš 
graikų 700 rankraščių, ėmė tai
syti sulig jais pravoslavų pa
maldų knygas, kurios vienuo
liams Verrašinėjant per 500 me
tų pilnos buvo primišusios klai
dų ir nesąmonių. Bet dievotie
ji rusai buvo prisirišę prie tų 
rankraštinių, senovinių pamal
dumo knygų, jų tėvų palikimo. 
Senųjų, netaisytųjų knygų šali
ninkai neprisiėmė Nikono at
spausdintųjų knygų ir atmetė 
jo teikiamas pamaldų reformas. 
Ant to kas žegnojasi dviem, o 
ne trim pirštais bus prakeiki
mas 380 šventųjų tėvų Nikėjos 
ir kitų santarybų. Kas dviem 
pirštais žegnotųsi, elgtųsi lyg 
norėtų atskirti šventosios Tre
jybės asmenis. Senatikiai sti- 
gavojo suradę 130 Patriarko Ni
kono įvestų klaidingų naujeny
bių, kurių tarpe šios svarbiau
sios:

♦) Jeruzalės ir Konstantinopolio 
patriarkai atvažiavę Maskvon paste
bėjo Rusų patriarkui Nikonui, kad 
<lau£ Rusuose esą pramanyto, ko nė
ra Rytų bažnyčioj. Nikonas netikS- 
įlamas pasiuntė popus Graikijon, Je- 
rijon, Palestinon, Gruzijon, Egiptan, 
kad patirtų, kiek Rusų cerkvė yra 
nuo Rytų nutolusi.

(Bus daugiau)

Pianu Ir Phonografy 
Išpardavimas

Trumpu laiku dėl nekuriu priežas
čių turime parduoti daugybę naujų ir 
biskį vartotų pianų už labai žemas 
kainas. 
Gulbransen Grojiklls, biskį vartotas 
už ................................................. $390
Kimball Grojiklls Pianas, mažai var
totas .............................................  $275
Kimball naujas Grojiklis Pianas, ver
tės $750, už .................................. $550
Scbultz naujas Grojiklis Pianas $215 
Twicelk Grojikas Pianas ..............  $75
Cremona Elektrinis Pianas ....... $195
Adam Shaff upright, mažo saizo $450 
Chase Graibi, vertės $1,200 už $725 
8 rankiniai pianai, geri mokintis gro- 
jyti, visi 88 notų po ......................  $35
Brunsu'ick-Radiola, Phonograf as ir 
Radio krūvoje, kaina $254), už .... $155 
Sę 12 rekordų.
Freshm:m Garsus Radio setai, 5 tu- 
bą tf......................    $35
Parduodame ant tenorą išmokėjimų.

JOS. F. BUORIK 
PIANU KRAUTUVE 

3343 So. Halsted Street 
Chicago, III.
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Palaima Žinojime
Rašo Dono Kazokas

Kūdikis nežino, kad ugnis 
karšta, kad vandenyj galima 
nuskęsti, kad puolant žemyn 
galima susižeisti ir užsimušti, 
kad peiliu galima įsipjauti ir 
šimtą kitų dalykų, žinojimu 
jis gauna laipsniškai nuo kitų 
ir savo patirimais. Dalykų pa
saulyj tiek daug, kad netik kū
dikis visų laikų turi mokintis, 
o ir kiekvienas žmogus per visą 
savo amžių ir tai daug kas pa
silieka neišmokta ir nepatirta. 
Mokyklos steigiamos tik žinoji
mo praplatinimui, greitesniam 
jo gavimui. Knygos rašomos 
tam pačiam tikslui. Rusai sa
ko: “Durakom rodilsia, dura- 
kom i umrioš”. Nors šitokia pa
tarlė keistai skamba, vienok 
joje daug gilios minties. Kiek 
daug neišmoktum, da platesnė 
erdvė atsiveria nežinomu da
lykų.

Niekas neginčys, kad juo 
daugiau žinai, tuo geriau. Kū
dikiui nežinot, kad ugnis karš
ta/ negali būti gera. Taip ir 
ir su visais kitais dalykais. 
Žmogui gyventi dabartinėj su
dėtinoj civilizacijos gadynėj, 
kurioj jo padėtis ir net gyvy
bė yra surišta tuksiančiais ry
šių su visais kitais žmonėmis ir 
nemokėti orijentuotis yra pavo
jinga. Jis yra pavojingas sau 
ir kitiems.

Ta sudėtinoji draugijos pa
dėtis, kuri išrodo paini, neatsi
rado urnai. Ji turi savo isto
riją. Ji rutulavosi ilgai. Pasi
keitimai joje įvyko ne pripuo
lamai, o tam tikriems fakto
riams veikiant. Neveltui yra 
sakoma, kad be priežasties nie
ko neatsitinka. Žmonių drau
giją keičianti faktoriai yra eko
nominiai arba medžiaginiai. Jie 
nustato ir protavimo ir politi
kos, ir religijos, ir šeimynos 
ir kitas pakaitas. Patys eko
nominiai faktoriai keičiasi veik 
matematišku keliu ir sulig ko
vos už būvį reikalo. Nė juos 
daug pagreitinti, nū daug su
trukdyti galima. Taip sakant, 
nė sumanytomis reakcijomis, 
nė sumanytomis revoliucijomis 
žmonijos gyvenimo iš normalės 
eigos ant ilgai negalima iš
stumti. Kad taip, o ne kitaip 
yra už tai kalba žmonijos is
torija. Žmogus, kuris studijuo
ja istorinius nuotikius ir da
tas, o neieško jų priežasties, 
nemoka jų surišti ir įsigilinti, 
prie ko sekančio jie turėjo ves
ti, bereikalo gaišina laiką. Is
torija jam nieko neišaiškina.

Taip pat studijavimas politi
nės ekonomijos, kaipo pasto
vių taisyklių ir faktorių, yra 
paviršutinis mokslas. Tas, ku
lis gali moksliškai ir login- 
gai įrodyti, kodėl taip, o ne 
kitaip atsitiko, kodėl dabar ar 
tuomet, o ne kitu laiku taip at
sitiko, numano ir gali įrodyti, 
kas atsitiks ir ateityj. Jis ne
pranašaus ir nespėlios, o įro
dys. f < f H

Mes socialistai ir esam tuo- 
mi laimingi, kad mums žmoni
jos istorija ir jos dabartinė 
tvarka nėra misterija, nėra 
maišatienė, o suprantami ir tai
syklingi dalykai. Mums nepri
sieina kalbėti, kad kokis tai

Kovo 28 d. senoje socialistų 
(Wolfo) salėje Mulkų gatvė 3 
b., įvyko Klaipėdos Krašto So
cialdemokratų Partijos konfe
rencija. Kadangi į tą konfe
renciją buvo pakviesti ir iš Di
džiosios Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos nariai, tai iš 
Kauno L. S. 1). P. centro į 
Klaipėdą buvo pasiųstas Lietu
vos Seimo, Socialdemokratų 
frakcijos narys inž. St. Kairys. 
Iš prieš atvažiuosiant į Klaipė
dą pasiusto drg. Kairio laiško 
per žiežirbininkus sužinojau, 
kad kovo 28 d. iš ryto atva
žiuoja drg. Kairys, tai sekma
dienio ryte kėliaus anksčiaus 
drg. Kairį pasitikti. Bet nuėjus 
man į stotį, buvau pavėlavęs 
penkioliką minučių, ir jau drg. 
Kairys iš stoties tiesiog vieti
nių draugų pasitikusių jį, buvo 
nulydėtas į klaipėdiškių social
demokratų konferenciją. Kuo
met aš tenai nuvykau, tai ra
dau drg. Kairį bekalbant.

Draugas Kairys kalbėjo apie 
susivienijimą Klaipėdos krašto 
Socialdemokratų Partijos su 
Didžiosios Lietuvos Socialde
mokratų Partija, kadangi da
bartinis (Lietuvos politikos mo
mentas gana svarbus, nes gegu
žio mėnesį įvyksta Lietuvos 
Seimo rinkimai. Drg. Kairys 
savo kalboje išreiškė pageida
vimą, kad Klaipėdos krašto So
cialdemokratų Partija, kuri iki 
šiol priklauso prie Berlyno So
cialdemokratų Partijos centro, 
stengtųsi pakeisti savo nusista
tymą pertruktų ryšius su bur
žuazinėmis politinimės partijo
mis, prisidėtų prie Lietuvos So
cialdemokratų Partijos ir kaitų 
kovotų dėl nuvertimo dabarti
nės Lietuvos klerikalų reakci
nės valdžios. Po drg. Kairio 
kalbos gana ilgą kalbą pasakė 
vadinamas “einbeitsfrontleris”, 
Šilutės apskrities viršinnko pa
dėjėjas Kištai tis.

Jis savo kalboje teisino tą 
susiblokavimą Klaipėdos krašto 
Socialdemokratų Partijos laike 
Seimelio rinkimų su buržuazi
nėmis partijomis. Jo supratimu, 

čia nebuvęs klaipėdiškių social
demokratų nukrypimas nuo so
cialdemokratinio programo, bet 
tas susiblokavimas su buržua
zija įvykęs tik todėl, kad Lie
tuvos centraline valdžia, paskir
dama provizorinę buvusio pre
zidento Borkerto Klaipėdos 
Krašto Direkciją, nedemokra
tišku budu sulaužė Klaipėdos 
krašto konvencijos statutą, ir 
kad Lietuvos centrai i nė valdžia 
ilgai nustūmė Seimelio rinkimą 
ir Klaipėdos kraštas buvo val
domas nedemokratiškai. Tolinus 
Kislaitis, kultūriniais dankčiais 
dankstė ir teisino klaipėdiškius 
socialdemokratus dėl susivieni
jimo su dvarponiais dar tuo- 
mi, kad Klaipėdos kraštas jau 
penki šimtai metų, kaip tapo 
atskirtas nuo Lietuvos ir pri
jungtas prie Vokietijos ir per 
tokį ilgą laiką jau lietuvių gent- 
kartės yra išauklėtos vokiečių 
kultūroje. O dabar taip staiga 
Lietuva “aneksavusi” Klaipė
dos vokišką kraštą, ir bruktinai 
norinti įgyvendinti “rusišką lie
tuviškumą”. Nors Klaipėdos 
kimšte gyventojų didžiumą su
daro lietuviai, bet jie daugu
moj esą, geriaus vartoja vokiš
ką kalbą, o lietuviškai kalbą 
tiktai “biblijiška” kalba, did
lietuviškos (kauniškės) gi kal
bos dauguma Klaipėdos krašto 
piliečių gerai nesuprantą. Todėl

durnius sugalvojo porinę šei
myną, Luk mulkintojai įsteigė 
tą ar kitą religiją, buk vagys 
ir žulikai sumanė ir įkūrė ka
pitalizmą. Mes suprantame, 
kad visa tai turėjo įvykti ne
išvengiamai, kad gerais norais 
viso blogo prašalinti negalima, 
lodei mes priešingi neprotin
giems užsimojimams suvaržyti 
žmonių gyvenimą ir neprotin
giems išsišokimams dirbtinai 
pakeisti jį, nes mes žinome, 
kad ir vienas ir kitas neša tik 
kančių ir suirutės, o nieko ne
atsiekia. Pakeitimų arba re
formų reikalaujame tik tuo
met, kada ekonominis gyveni
mas pribrandina joms vietą, 
yfyduodamies Markso ’ ildcsty- 
tu mokslu, socialistai yra vie
ninteliai žmonės, kurie niekad 
nepastoja kelio progresui ir 
vieninteliai išmintingi revoliu
cionieriai, kurie nedaro kvailų 
išsišokimų ir suiručių. Jie pa
žįsta gyvenimo eigą ir jiems 
keisti tie žmonės, kurie prie
varta stengiasi jį vienaip ar ki
taip pakreipti. Prieš šitokius 
žmones prisieina neretai kovo
ti.

Klaipėdos krašto socialde
mokratų konferencija 

Rašo A. Kabardinas

socialdemokratai, upsaugojimui 
Klaipėdos krašto konveniejoj 
padarytos sutarties su Lietuvos 
valdžia ir su Antante, stengėsi 
palaikyti vienybę su kultūrin
ga šio krašto visuomene ir liau
dimi.

Prieš cinheitsfrontą nusista- 
čiusioji opozicija, vadovaujama 
Seevvaldo, Westphalo, Pavaro 
ir kitų, nurodė, kad reikėjo 
senai socialdemokratams atsi- 
blokuoti nuo buržuazinių par
tijų ir atsistoti tarptautinio 
darbininkų klasės reikalų pama
to. Komunistų vadas Gonclai- 
tis irgi pirmiaus buvo socialde
mokratams, klaipėdiškiams, sa
kęs, kad jeigu jie alsiblokuos 
nuo buržuazinių partijų, tai gal 
balsavimuose jie sudarjrtų ben
drą frontą.

Bet konferencija didžiumoj 
pasiliko savotiška. Kadangi nuo 
visų skyrių delegatai buvo šau
kiami profesionalai, o nuo Klai
pėdos tik du delegatu, tai tie 
provincijos delegatai perviršijo 
klaipėdiškių norą alsiblokuoti 
nuo einheitsfrontlerių. Jie dau
gumoj parėmė vadų, Kislaičio 
ir Mačio nusistatymą. Visai 
konferencijai vadovavo Kyslat 
ir Mačys. Ir į Lietuvos seimo 
kandidatus nominuotas likosi 
pirmuoju Mačys, antruoju Ber- 
čius, ir dar keli kiti.

Paskaita
Pasibaigus konferencijai, 

penktą valandą po pietų, “Ry
to” viešbučio salėje buvo drg. 
Kairį užkvietusi “žiežirbos” 
valdyba skaityti referatą. Nors 
draugas Kairys, per naktį iš 
Kauno į Klaipėdą bekeliauda
mas, buvo pavargęs, o prie to 
dar iš ryto nuo aštuntos valan
dos iki penktai valandai išbuvo 
konferencijoj be pietų, nes kon
ferencija be per traukio tęsėsį 
įuo ryto iki penktai valandai 
pavakarės, visti k drg. Kairys 
skaitė pranešimą temoje: “Ei- 
lamasai momentas Lietuvoje”.

Trumpai suglaudus, prele
gentas įrodė faktais, kad krik
demų Lietuvos valdžia sunkiai 
spaudžia socialdemokratus, vals
tiečius liaudininkus, varžymu 
opozicinės spaudos ir stisirin- 
dmų, ir kad keturi šimtai Lie
tuvos bažnyčių paversta j poli
tinių mitingų svetaines, ir vi- 

Gerbiamieji: —
Draugo St. Michelsono pra

kalbų maršrutas jau praėjo ir 
buvo gana pasekmingas, iš
imant tik keletą nemalonių 
įvykių, kurie atsitiko dėl sku
baus rengimo to maršruto ir 
dar skubesnio norėjimo jį už
baigti. Poroje vietų prakalbos 
negalėjo įvykti. Bet apie lai 
pakalbėsime galutiname rapor
te.

Dabar prašau gerbiamųjų 
draugų išpildyti žeirtiaus paduo-| 
tus prašymus, t. y. atsakyti į 
tuos klausimus ir skubiai pri
siųsti mano antrašu, nes tie 
klausimai man yra reikalingi 
prirengimui galutino raporto, 
kad butų žinoma, kiek yra nau
dingi panašus maršrutai. Tad 
ir prašau atsakyti į šiuos klau
simus:

1. Viela kur prakalbos atsi
buvo?
2. Kas rengė?
3. Kiek žmonių dalyvavo?
4. Kiek aukų surinkta?
5. Kiek narių įstojo į LSS?
6. Koks buvo žmonių ūpas?
7. Kiek išlaidų padaryta?
Tad kurie dar nesate atsa- 

sur kunigai bažnyčiose purvi-; kę j tuos klausimus, tai tuo- 
niausią veda agitaciją prieš so- jaus prašyčiau tai padaryti, 
cialdemokratus; kad kunigų j 
pastumdėliai, federantai, visur 
prisideda prie tos kunigines 
purvinos' politikos, šmeiždami 
socialdemokratus ir valstiečius 
liaudininkus. Bet sako, kad ši 
rinkimų kampanija rodo viltį, 
jogei Lietuvos krikdemai bus

sumušti rinkimuose. Tai kai pa
ims valdžią Lietuvos pirmeiviai, 
tai Lietuvoj, sykiu ir Klaipė
doj, pakeres visa žmonių eko
nomine ii- dvasine pnclOtis. F*re- 
legentas paminėjo kiek daug 
dabartinė klerikalų valdžia Lie
tuvoje išeikvoja šalies turto 
politikai: ji palaiko-maitina 
valstybės pinigais Darbo Fede
raciją, leidžia į mokslus liau
dies klerikalinimo agitatorius, 
stato ne šiuo laiku dar Lietuvai 
reikalingas užsieniuose bran
gias rezidencijas pasiuntiniams, 
o naujakuriams, gavusiems iš 
žemės reformos žemės sklypus; 
trūksta pinigų įsi taisymui trio- 
besių ir žemės dirbimui inven
toriaus. Iš Lietuvos bankų pa
skolos naujakuriams yra labai 
sunku gauti. Taip šeimininką - 
darni, Lietuvos krikščionys “de
mokratai”, Lietuvos šalį vėda 
prie galutino bankroto.

Laike drg. Kairio paskaitos 
buvo atėję keli federantai ir 
kėlė triukšmą tokį kaip pir
muose bolševizmo karštligės 
metuose, keldavo Amerikos so
cialistų prakalbose komunistai. 
Mat, čia vienas buvęs komunis
tas vadovauja federantų organi
zacijai—tai jis ir mokina fe
derantus komunistiško huliga- 
niškumo. Tas jų vadas svikis 
arba kaip paprastai ją vadina 
“Byblsvikis”. Mat, jis švent
raščio, Biblijos pamatais nori 
Lietuvos federantus suvienyti 
su Klaipėdos krašto klasiniai 
susipratusiais darbininkais.

Prelegentui drg. Kairiui pa
baigus savo pranešimą, fede
rantai ėmė duoti klausimus ir 
palys atsakyti, išniekindami so- 
cialdemokratę Purenienę, kad ji 
turinti žiemos laiku kailinius, 
tai ji, girdi, negalinti būti dar
bininkų atstovė. Bet tokie fe
derantų straksėjimai jiems pa
tiems nedaro garbės. Kadangi 
draugas Kairys septintą valan
dą turėjo išvažiuoti, tai fede
rantų užsipuolimus ant Lietu
vos socialdemokratų prelegen
tas neturėjo laiko gerai atrem
ti. Po svečio išlydėjimo į sto
tį diskusijos tarpe socialdemo
kratų ir federantų tęsėsi to- 
liaus, net iki 10 valandai. Drg. 
Kuršaitis labai gerai federantus 
sukirto ir nurodė, kad 
dos krašte federantai 
prie savęs nepatrauks, 
rodė Seimelio rinkimai, 
se federantai gavo tik 400 bal
sų; dabar jie nė tiek negaus.

Tai tiek šiuo žygiu.

Klaipė- 
žmonių 
ką pa- 
kuriuo-

Žiniai tų, kurie rengė St 
Michelsonui prakalbas

P. B. Balčikonis
77 Glėifwood Avė., 

Binghamton, N. Y.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plaukti; 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Debsui pilietinės teisės 
neatimtos?

Amerikos spaudoje buvo 
daug kartų rašyta, kad Socia
listų Partijos pirmininkas, Eu
gene V. Debs, netekęs savo pi
lietinių teisių, kadangi dėl jo 
priešinimosi karui teismas bu
vo nuteisęs jį dešimčiai metų 
kalėjimo. Nors prezidentas 
Hardingas sumažino . Debsui 
bausmę, bet pilno “susimylėji- 
mo” jam nedavė.

Nesenai drg. Debsas turėjo 
išvežt savo sergančią žmoną j 
Bermudos salą (kuri priklau
so Didžiajai Britanijai) ir, kad 
jisai dėl tos progos kreipėsi į 
Valstybės Departamentą pas- 
porto, tai jam buvo atsakyta, 
kad parposto jisai negalįs gau
ti, kaipo “nepilietis”. Taip be 
pasporto Debsas ir iškeliavo iš 
Amerikos, abejodamas, ar val
džia jį įsileis j šią šalį, kai ji
sai grįš namo.

Teisingumo Departamentas, 
be to, du kartu paskelbė laik
raščiuose, kad pilietinės teisės 
busiančios Debsui sugrąžintos 
tiktai tuomet, kuomet jisai pa- 
duosiąs prašymą valdžiai.

Po viso to kiekvienas žmogus 
turi labai nustebti, išgirdęs, 
kad Dėbso pilietinės teisės vei
kiausia visai nebuvo panaikin
tos, kadangi nėra tokio įstaty
mo, kuriuo butų galima gimu
sį Amerikoje žmogų padaryti 
“nepiliečiu”!

šitą faktą iškėlė aikštėn gar
susis socialistų advokatas, drg. 
Morris Hillquit, iš New Yorko. 
Kovo 11 d. 1918 m. jisai para
še Generaliam Prokurorui, p. 
John G. Sargent’ui, Washing- 
tonc sekančio turinio laišką:

“P. Eugene V. Debs iš 
Terre Haute, Indiana, pilie
tis gimimu, buvo nuteistas 
einant Espionage Įstatymu 
dešimčiai metų kalėjimo. 
Kalėjimo laiką paskui su
trumpino Prezidentas Har
dingas, bet nesuteikė Deb
sui bausmės dovanojimo.

“P. Del/s praneša man, jo- 
gei vieną ar du kartu Tei
singumo Departamentas iš
reiškė nuomonę, kad jo nu
teisimas atėmęs jam piliety
bės teises ir kad jam tos tei
ses galinčios būt sugrąžin
tos tiktai Prezidento suteik
tu dovanojimu. Dėbso vardu 
aš prašau man pranešti, ar 
Jūsų Departamentas dar vis 
tebesilaiko to nusistatymo ir, 
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Vaikinu Nauju Siutu

Larkin Krautuvė — Antras Augštas

ThrLarkinSforo
'^Lhere Money Buy)s More L

South Ashland Avė. at Streel
I n—n~i—L  -ur mb <

žinia kuri užganėdins tėvus — ir tie siutai yra tokie kurios vaikinai mėgsta dė
vėti. Tie siutai yra pasiūti taip gerai kaip ir augštų kainų siutai —

Vaikinų Mėlyno Seržo su Vestėmis Siutai
Vilnoniai, dviem ir viena eile guzikų modeliai, su vienomis il
gomis ir vienomis trumpomis kelnėmis, d* 4 A QC
mieros nuo 8 iki 16 metų M* ■ “t«vU

Ir augščiau

Siutai su 2 Ilgomis Kelnėmis ir Vestėmis
Pasiūti taip kaip tėvo. Didelis pasirinkimas stylių CIO Kfl 
ir spalvų. Mieros 13 iki 18 metų, už ▼ IfcivU

Ir augščiau

Vaikinų Keturių Šmotų Siutai
Pasiūlome didesni eutaupymą negu paprastai. Tie siutai lai
kys labai ilgai. Pasiūti iš vilnonio cassimeres. Rudi, povvder 
mėlyni ir pilki. Vienos ilgos ir vienos knicker
kelnės. Mieros 5 iki 16 metų ■ U-VV

Ir augščiau

jeigu taip, tai kuriuo įstaty
mu jisai šitame dalyke re
miasi.

“Su pagarba
MORRIS MIULQUIT.

Praėjus dviem savaitėm lai
ko, Dėbso advokatas gavo iš 
Washingtono laišką, kuris 
skamba taip:

“Atsakydamas į Jūsų laiš
ką iš kovo 11 d. 1926 m., 
pareiškiu Jums, kad, kiek 
man yra žinoma, šis Efepar- 
tarnentas nėra išreiškęs jo
kios nuomonės tuo klausimu, 
ar Eugene V. Debs’o nuteisi
mas atėmė jam pilietybės tei
ses.

Su pagarba
JOHN G. SARGENT, 

Attorney General.”
Dvi savaites pagalvojęs, Tei

singumo Departamento virši
ninkas, vadinasi, nesurado jo
kio įstatymo, kuriuo pasire
miant, butų galima sakyt, kad 
Eugene V. Debsas eąs “nepilie
tis”. Bet jisai visgi nepasako, 
ar pilietybės teisės yra Debsui 
atimtos, ar ne. Kieno gi parei
ga yra šitą klausimą išspręsti, 
jeigu ne to Departamento, ku
ris saugoja “teisingumą”?

Išrodo, kad visos valdžios pa
stangos padaryti drg. Debsą 
“nepiliečiu” buvo nieku nepa
remtas bliofas.

Binghamton, N. Y.
Aukos Lietuvos Social

demokratams

Aukoję:
J. M. Bucbinskas
J. šatikauskas ..
J. Linonis ........
J. Markūnas ..,
F. Vaitekūnas ..
13. Čižauskas . . .
J. Kaminskas . .

M. Urbas ..........
A. Garšva..........
A. Liepa ..........
J. Chamo ........
P. Adomaitis ...

Jakševičius ..
B. Balčikonis 
čižauskienė . 
Martinaitis .

. $1.00 

.. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 

1.00 
. . 1.00 
.. 1.00

1.00 
. . 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 2.00 
. 1.00

A.

F.
St.
Smulkių auku surinkta 4.65
Po prakalbų dar vienas ge

ras žmogus aukavo 50c. Viso 
aukų surinkta $22.15.

Šitos aukos tapo surinktos 26 
d. kovo Lietuvių Svetainėje 
per drg. St. Michelsono prakal
bas.

Visiems aukautojams varde 
LSS 33 kuopos ir Lietuvos So
cialdemokratų tariu nuoširdų 
ačiū. Mes jausimės, kad ir mes 
prisidėjome prie taip sunkios 
Lietuvos darbini nkų kovos, 
Stiprindami socialdemokratus.

Be to, tariu ačiū d.d. čižaus- 
kams už puikias vaišes, iškel
tas musų gerbiamam svečiui ir 
vietiniams draugams.

P. B. Balčikonis, 
LSS 33 kp. sekretorius.

Lankykite Didžiausias 
Lietuviu Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Dideles Krautuvės

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
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I METUS UZ INDELIUS

Mokama Kas Pusmetis

200% APSAUGA
Geresnis, Saugesnis, Patogesnis ir Pelningesnis 

Investmentas negu Pirmi Morgičiai arba Bonai

Pasiūlo Jums

Lietuvos ((operacijos Bankas
Del platesnių žinių kreipkitės j

1739 So. Halsted St Chicago, III.
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NAUJIENOS, CHIcago, UI.

SLA. 63 kp. susirinkimas 
įvyko bal. 2 d. Susirinkimas bu
vo šauktas atvirutėmis, bet na
rių atsilankė tik apie 40. Kažin 
kodėl nariai nekreipia domės į 

’ tokius svarbius susirinkimus ir 
į juos nesilanko. O juk šiame 
susirinkime buvo balsavimas 
Pildomosios Tarybos ir rinki
mas delegatų į seimą.

Aptarus visus kitus kuopos 
reikalus, eita prie balsavimo. 
Pirmininkas paėmęs balsavimo 
blanką skaito kandidatus, bet 
ne visus, o tik daugiausia sa
vuosius. Perskaitęs paskiria 
tris tavorščius ir pavadina juos 
komisija. Viskas iškalno priren
gta ir viskas eina kaip svies
tu patepta. Vienas tavorščių paj 
šokęs pradeda sakyti ilgą spi
čių apie savo tavorščius kandi
datus ir apie kokią tai respubli
ką taip, kad nė vienas narių 
negalėjo suprasti ką jis norėjo 
pasakyti. Jam pabaigus, pirmi
ninkas pradėjo net su ašaromis 
narius maldauti, kad balsuotų 
už jų peršamus kandidatus. 
Girdi, jei nebalsuosite, tai mes 
visi busime išbraukti iš SLA., 
Worcesterio kuopos narius su
spendavo, bus ir mums visiems 
tas pats.

Kada išdalino blankas, tai 
ta tariamoji komisija šokinėjo 
nuo vieno nario prie kito, kad 
tik balsuotų už jų tavorščius.

Balsavimo pasekmės tokios: 
prez. Gegužis
veičikas — 34; vice-prez. Ka
marauskas — 2t Bacevičia —; 
34; sekr. Jurgeliutė — 3, Jes- 
kevičiutė — 31, I>esniauskas — 
1; ižd. Paukštis — 1, Kišonas 
—30, Gugis — 4; iždo glob. 
Danielius — 3, Raginskas —3, 
Jočionis — 32, Žalimas — 31, 
Bakanas — 3; dr.-kvot. Dr. 
Klimas — 2, Dr. Biežis — 34.

Pasibaigus balsavimui kilo 
klausimas, ar siųsti delegatus į

' ’ 1 • • • < ■ IVisi nariai lygiai darbuojasi, paroda. S. Pilki rengias pr< 
tai turėttų ir lygiai naudotis,1 gramo j dalyvauti, 
kam duoti kelioms y putoms sa
vo reikalams suvartoti kuopos vių Auditorijoj bus galima lai 
pinigus? Tai vis yra daugiau- bai 
šia dėl pačių narių apsilcidi- progos ir pasijuokti, ir pasišok
to, kad jie nesilanko į susįrin- ti, ir šiaip pasilinksminti, 
kimus. Sekamas susirinkimas • Vienok 'Svarbiausias dalykas 
bus gegužės 7 d.; visi nariai tas, kad tit vakarą mes pagerb- 
bukite jame. —Tavorščius.

Iš viso balandžio 25 d. Lietu-

smagiai laiką praleisti. Bus

niuoja. Net vaikai, kurie muzi
kos mokinasi, mėgsta jo dainas. 
Tad parodykime, jog mes mo
kame įvertinti jo darbus ir pri- 
duokime jam daugiau energijos, 
kad sekamais metais mes susi
lauktume iš jo naujų siurprizų, 
naujų kurinių. —rK.

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo UgnH kraujo, Odos, Kectal, 
Venerinis ir Chroniška#

VYRU UI MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

Viršui b r. liko
Valandom. nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

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

DR. VAITUSH, 
OPTOMETRLSTAS

LIET S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvinu akių {tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyrtę. 
Prirengs teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atvda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vah Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Cicero

Du Draugai

a

Simpatiškas —

NAUJI MODELIAI gra-

NAUJOS KAINOS

Atidaryta vakarais

BILLY’S UNCLE

dukte- 
negu 10 m. 
pasivažinėti 
bet niekurie

bal-
Lai-

setas
setas
setas

Komy. Vanagaičio be
nefisas ir dzimdziai

Gra- 
pric

[Pacific and Atlantic Photo]
Helen VVainuright, kuri rug- 

piučio mėn. bandys anglų kana
lą perplaukti.

Graborius ir Pagrabų direktorias 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieni ar naktį

1646 W. 46th St„ Chicago

sime komp. Vanagaitį, pagerb
sime jo darbus, šiandien Vana- 

’gaičio dainos yra tiek išsipjati- 
| nusies, kad tūkstančiai Ameri
kos lietuvių jas dainuoja ir niu-

Be pridėčkų

Pirkite dabar atpiginto
mis kainomis

. Dabar $57.50 

. Dabar $42.50 
. Dabar $35.00

3 bals., Sala-

Moctel e-F-3

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai AmbulanBai

I. J. ZOLP

OFISAS
668 W. 18th St.

Teleplione Canal 6174 
SKYRIUS

3238 So. Halsted St.
Teleplione Boulevard 4063 

Advertisement

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau. •

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

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

Naujas ir Pagerintas
RADIO

*69-“

$60.00
$49.50
$39.50
Didelis atpiginimas už vieno šmo
to ’Console Upright ........... $99.50

$5 įmokėti ir po $3 į savaitę
Ateikite dėl dykai demonstracijų

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

seimą. Tavorščiai tuojaus pra
dėjo rėkti, kad reikia siųsti, 
nes jie iškalno net ir delegatus 
buvo nusiskirę. Buvo pastebėta, 
kad niekų svarbesnio seime ne
bus, bet kad tik kuopai pasida
rys didelės išlaidos. Vienas 
kandidatų į delegatus pašoko ir 
ėmė šaukti, kati seimas labai 
svarbus ir kad reikia kuodau- 
giausia delegatų pasiųsti, kad 
ir 10 metų vaikus, bile dau
giau rankų.

Svarstant kiek pinigų skirti, 
nubalsuojama $200 ir nutaria
ma siųsti 5 delegatus. Statoma 
kandidatus. Pirmas tavorščius 
apsiima, antras tavorščius irgi 
apsiima, kartu su 
re, biskį vyresnę, 
Kiti irgi norėtų 
svetimais pinigais,
juvo suspenduoti, o kiti neišbu
vę pilno laiko, taip ir nesirado 
daugiau kandidatų apart tų 
dviejų tavorščių ir tavorškos. 
Pirmininkas iš papratimo klau
sia, kiek delegatai norėtų. Vie
nas atsako, kad jis be $50 ne
važiuosiąs, o kiti du tyli. Reiš
kia, pagadino biznį, nes trims 
išeina $150, o $50 pasilieka iž
de. Kadangi pirmininkas apie 
tai priminė, tai jis buvo tavorš
čių apibartas, kam neleido ir li
kusiais $50 pasinaudoti.

Tie žmonės neturi nė kiek 
sarmatos. Metiniame susirinki
me jie išlupo $150, iš kurių už 
$100 nupirko kokių ten Šerų, o 
$50 padovanojo vienai ypatai, 
kad tik ji paremtų jų darbus. 
Taip tai jie eikvoja kuopos pi
nigus, kol jų yra, o kaip nebus 
—tai nairai turės extra mokes
tis mokėti, jei norės būti kuo
poje. Kartais už vieną centą iš
kila didelis lermas o netiek rei- 
kalingiems dalykams leidžiama 
šimtus, štai svetainė yra labai 
šalta, bet bile pigi; ar negalė
tų geresnę svetainę žiemos lai
kui paimti, kad nereikėtų sirgti 
iš susirinkimo parėjus, o ne 
šimtus bereikalingai eikvoti.

Nominacijos — pri mary 
savimai — praėjo ramiai, 
mėtojai patenkinti, linksmus ir 
daug žada savo rėmėjams; bet 
tie jų gražus ir dideli prižadai 
visuomet tik prižadais ir pasilie
ka, ir tą jau visi žino.

Šiuose balsavimuose dalyvavo 
ir vienas lietuvis, Dr. A. P. Gur-1 
skis, kuris kandidatavo į moky
klų tarybą. Jo kandidatūra bu
vo išstatyta taip tyliai, kad nie
ko nebuvo apie jį ir girdėti. Te- 
Čiaus balsų surinko 730, žinoma, 
toli iki laimėjimo. Mat kad nori 
laimėti, tai turi būti plačiai ži
nomas tarp svetimtaučių, ir turi 
turėti visą armiją draugų, kurie 
uoliai dirbtų, agituotų ir visus 
ragintų balsuoti už tą kandi
datą.

Jau per keletą metų lietuviai 
bando įsigauti į miestelio val
džią, bet vis nevyksta. O tai 
yra todėl, kad tarp lietuvių vieš
patauja pavydas.

♦ ♦ ♦
Penktadienio vakare, Lukštos 

svetainė buvo pilnutė žmonių, i 
Susirinkimai laikė namų savi- Į 
ninkai. Senai jau buvo toks 
skaitlingas ir ilgas susirinki
mas, kuris tęsėsi iki 12 vai. nak- ■ 
ties; mat visi nori kalbėti, vie-> 
nas kitą mokintį. Na ir apkal
bėta įvairus reikalai ir visi pa
sižadėjo remti tuos reikalus, i 
Matysime ar tas prižadas išsi- ’ 
pildys. Jeigu visuomet namų 
savininkai taip skaitlingai lan-! 
kytų susirinkimus ir rimtai ■ 
svarstytų savo reikalus, tai butų į 
tikrai vyriškai, ikišiol namų 
savininkai buvo labai iškrikę, 
bet tolyn padėtis gerėja ir su ; 
laiku neliks nė vieno namų sa
vininko, kuris nepriklausytų 
prie savo organizacijos — Im- 
provement Club. Bet neužten
ka priklausyti ir dolerį užsimo
kėti. Reikia dar lankyti ir su
sirinkimus ir domėtis visais sa
vo, kaipo namų savininkų reika
lais. Tik tada bus tvarka ir 
ir švarumas šiame apleistame 
Grant Work kampely.

— K. P. D.

Dzimdžiai jau Chicagoje. Vi
sa traicė jų atpyškėjo. Dineika 
su Dikiniu atsivežė su savim 
“grinorių”. Tuo gri noriu yra 
nesenai iš Lietuvos atvažiavęs I 
artistas S. Pilka.

Dzimdžiai specialiai atvyko 
.anksčiau, kad dalyvavus komp. į 
Vanagaičio benefise, kuris į-1 
vyks 25 balandžio Lietuvių Au
ditorijoj.

Taigi bus dvejopas siurprizas
- eis “Surprise Party” ir pir-’ 

mą kartą pasirodys chicagje- 
čiams artistas S. Pilka. Nesu
praskite klaidingai: tai nebus j

ANTANAS MIKALAUSKIS
Metinės Mirties Sukaktuvės
Mirė Balandžio 23< d., 1925, 

12:$0 vai. ryto. 35 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno rčdybos, 
Telšių apskričio, Rietavo para
pijos, Pajurės kaimo. Išgyveno 
Amerikoje 18 metų.

Mišios atsibus 5:30 vai. ryto, 
Pėtnyčioj, Balandžio 23, 1926. 
Giminės, draugai ir pažystami 
malonėkite atsilankyti švento 
Kryžiaus bažnyčioj. Po pamal
dų meldžiu atsilapkyti į namus 
4533 So. Marshfield Avė.

Pasilieka dideliame nuliudime
Moteris Antanina, S'unus 
Antanas ir Duktė Elena 
Mikalauskiai.

KAZIMIERAS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 21 dieną, 10:20 valan
dą ryto, 1926 m., sulaukęs 63 
metų amžiaus, nevedęs; gimęs 
Kauno rėdyboj, Šiaulių apskri
čio, Raudėnų parapijoj, Surud- 
žių kaimo. Amerikoje išgyveno 
33 metus, palikdamas dideliame 
nuliudime brolį Tamošių, bro
lienę I/eonorą Pocienę, šuneną 
Joną Drasdauską, giminaitę Zo
fiją Pupauskienę. Lietuvoj bro
lį Franciškų. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4619 So. Wells .St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Balandžio 23 dieną, 8:00 valan
dą iš ryto iš namų j švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Pociaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Brolis, Brolienė, Šunenas 

- ir Giminaitė.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

STELLA žAGRAKALAITe

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 21 dieną, 8 valandą 
ryto, 1926 fn., sulaukusi 4 me
tų ir 8 mėnesių amžiaus; gimu
si Chicago, III., palikdama dide
liame nuliudime savo mylimuo
sius ir mylinčius motiną Bar
borą, tėvą Kazimierą, brolius 
Stanislovą ir Leonas ir vieną 
seserį Oną. K.ųnas pašarvotas, 
randasi 4446 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj, 
Balandžio 24 dieną, 8 valandą 
ryto iš namų į Sv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stella Žagrakalai- 
tės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Broliai ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

KAZIMIERAS ŠEPUTIS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 20 dieną, 4 valandą 
po pietų, 1926 m., sulaukęs 46 
metų amžiaus; gimęs Budvičių 
kaimas, Sartininkų valsčius, 
Tauragės apskričio, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Oną, dukterį Oną ir draugą 
Jurgį Vertei ką. Kūnas pašar
votas, randasi 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Balandžio 23 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namą į Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Kazimiero Šepučio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Duktė

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161.

STASYS. — Jau visa savaitė 
prabėgo kaip tave mačiau. Ja
nai, kur tu buvai pražuvęs?

JONAS. — Matai tu manęs 
negali sugaudyti, Stasy, aš vi
sur hunu. O kas pas tave nau
jo?

STASYS. — Pas mane nieko! 
tokio naujo. Tiktai norėjau, 
kad tu man išaiškintum vienų 
dalykų. Anų dieną mačiau dien
raščiuose Graboriaus Radžiaus 

j apgarsinimų: “5 centai sutau- 
ipins šimtus dolerių”. Ką tas 

, reiškia?
JONAS. — Matai Stasy, ne

pyk jei pasakysiu tau tiesų. 
Mažai mąstai ir daugelis dar 
yra panašių į tave. Graborius 
Badžius savo apgarsinime prie 
tų 5 centų dar prideda telefo
ną. Vadinasi, už 5 centus* gali 
greitai pasišaukti Graborių Har
džių per telefonų ir jis atvažia
vęs gali tau tuojaus sutaupyti 
šimtus dolerių.

STASYS. — Na, o kaip jis 
man gali sutaupyti tuos šimtus 
dolerių?

JONAS. — Dalykas labai pa-1 
prastas. Graborius Badžius par
duoda visokius grabus pigiau 
net už pusę kainos, negu kiti. 
Ot kur galima tuojau pas jį 
sutaupyti šimtus dolerių.

STASYS. — O kokiu budu 
Graborius Badžius gali tai pa
daryti ir pigiau parduoti 
bus negu kiti?

JONAS. — Užtat, kad 
borius Badžius priklauso
grabų išdirbystės. Ir be to dar 
Graborius Badžius nenori gauti 
dvigubo uždarbio. Tame ir glu
di visa paslaptis.

STASYS. — Labai ačiū už 
gerą išaiškinimą, o dabar sku
binu bėgti prie savo reikalų. 
Kaip turėsiu laiko, kitų sykį ir 
vėl pasikalbėsim. Iki pasima
tymo.

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. i>afayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 A ubu r n Avė., Tel. Blvd, 3201

PADEKAVONĖ
A. A. Pranciškus Sadauskis, kuris mirė Balandžio 13 die- 

nę,, 1920 ir palaidotas tapo Balandžio 17 dienų, o dabar ilsis 
Švento Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame mu
sų dvasiškam tėvui, Kum Briškui, kurs atlaikė įspūdingas pa
maldas ir gražų pamokslą už jo sielą; dėkavojame graboriui 
Eudeikiui, kurs savu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį j amžinastj, o mums palengvino perkęsti nubudimą 
ir rūpesčius, dėkavojame mergaitėms, kurios gėles nešė ir grab- 
nešiams ir nariams švento Jurgio Draugijos, muzikantui Venc- 
kevičiui už gražią muziką, ir pagalios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms.

Kaip mirtis yra žiauri ir negailestinga. Atėmė iš musų vy
rą ir tėvelį mietingą. Paguldė kapuose šaltoj žemelėj, tenai kur 
miega amžinai. Tegul būna lengva jum tenai gulėti, o musų 
širdis nuliudime nenustos liūdėti.

SADAUSKIV ŠEIMYNA

K$ reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 S* Kulsted St.m. z



8 NAUJIENOS, Chicago, III, Ketvirt., Balandis 22, 1926

Pranešimai I ISHENUAVOJIMUI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ NAMAI-2EMF NAMAI-2EME
RENDAI!

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

ar kviečia.

VYRŲ j 7 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS PAVASARINIAI BARGENAI FARMOS! FARMOS!

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

PRA

Atsakymas: $100.00 ant «yk 
$6.00 j metus per visą 

likuaj gyvenimą.
dole- 
cen-

5 KAMBARIAI, garu apšildomi, 
puikioje vietoje priešais Maniuette 
Park. Renda nebrangi, dženitoriaus 
patarnavimas.

Kreipkitės:
E. RŪBAS,

2812 W. 67 St.
2 fl. front.

Tel. Republic 1)545

AUTOMOBILIŲ selesmenų. 
Pusė pelno eis jums už kiek
vieną jūsų pardavimą. Jus tu
rit nusipirkt sau vieną Ricken- 
baker parodymui karą.

5441 So. Ashland Avė.

Bridgeport Garage 
3207-9 So. Halsted St.

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do- ■ \y
krio, mes greitai Praleidžiama; ..
šputą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus praici- 
džirte pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pin<gai uždirbtų jums jei nadė 
tumėt juos į banką ar suulką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
.*100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie. taupymo budus, 
žinosi kaip g: eit 
doleris.

SIŪLYMAI KAMBARIU
REN 1)0.1 kambariai vyrams, mer

ginoms, moterims arba vedusiai po- 
...........  ... 2lst PI. Ant paskutinio

RENDAI kambariai dvi vieno ar 
dviejų vaikinų. Visi parankumai, 
135!) S. Rockwell St. 2 lubos.

uždirba po. 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt jį

su sekretorių 
o nuo , 

dauginsis
su- 

jusų

<U.I1E.NŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Ar nori būti nariu Ch?r.gcf 
Lietuvių Draugijos'.

Chicagos Lietuvių Draugija Savi-

džiausiu pašelpos draugijų Chicu- 
goję. į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $G, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašei pa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus.
m. yra pričmamos 
gystės bei 
teriuoti 
gystėms ir pašelpimams 
s ra proga prisidėti prie 
Lietuvių Draugijos—apie
prisidėjimo malonėkite 
prie Chicagos Lietuvių 
pirmininko
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai naiiai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prasimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
lankumo galite kreiptis j žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted SI., 
arba

Iki Gruodžio 12 d. š. 
ir čielosMlrau- 

kliubai, kurie yra čar- 
kaipo pašelpimai. Diau- 

kllubams 
Chicago* 

sąl\ gus 
kreiptis 

Draugijos 
Julius Milkevičius.

Roseland. — Balandžio 22 d., 7:3(1 
vai. vakare. Aušros kambariuose, 
10900 S. Mirhigan Avė., įvyks Drau
gijų delegatų ir valdybų susirinki
mas. Jame 
planai dėl

bus priimta komisijos 
suvienijimo draugijų.
J. Tamašauskas, sekr.

Svarbus pranešimas Detroito 
darbininkams-kėnis lietuviams

Diskusijos 
io 25 d..

įvyks nedėlioj, balan- 
Lietuvių Svetainėj, 25 
Pradžia t :3() vai. po 

A. D. A. I). 2 kuopa, 
, Tema: “Kodėl frak-

ir Dix Avė. 
piet. Rengia 
Detroit Mich 
cinė kova įvyko ir dėl kokios prie- 

kova tarpe darbi
ninkų klasės?” šioje temoje galės 
kalbėti bile kas iš publikos 15 mi- 
nulų. —Diskusijų Komisija.

eina ta

Birutė* Choro generalė praktika 
“Surprise Party” atsibus balandžio 
22 d.. Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. 
Bukit laiku

Visi dainininkai-kės
— kaip 8 vai. vakaro. 

Valdyba.

Socialdemokratų Rėmė- 
susirinkimas įvyks ba- 
d., 8 vai. vakaro, Nau

jienų name. Visi rėmėjai ir kurie 
atjaučiate šitam darbui atsilanky
kite. —Valdyba.

Lietu vo.: 
jų Fondo

KENOSHA, WIS.
Draugystės Lietuvos Balsas 

sirinkimas įvyks balandžio 25 
1’2 vai. dieną. Malonėkit visi nariai 
atsilankyti, nes šiame susirinkime 
Dr. T. J. Toner laikys prakalbas 
temoje “Who Serves the Flag?” 
Todėl bukite visi Schlitz svetainėj.

Kaz. Brazevičius, pirm.

sū
do

Roseland. — Bal. 23 d., 7;30 vai. 
vak.. Aušros kambariuose įvyks 
draugijų delegatų ir valdybų susi
rinkimas reikale suvienijimo vie
tos pašelpiniu draugijų. Bus išduo
tas raportas kokiu bildu galima su- 
vienvti draugijas. Kviečia

Komitetas.

Lavvrence, Mass. — Liet. Ukėsų 
Kliubas S. D. rengia savo metini! 
pikniką liepos 17—18 dd., L. 
Parko Methuen, Mass. Piknikas bus 
su įvairiais pamarginimais ir lai
mėjimais, virvės traukimas ir t.t. 
Taigi ir prašome kitų nerengti tą 
dieną nieko. —L. U. K. S. D. K o m.

PASIRENDAVOJA atsakantis kam
bariai dėl vyrų. 725 VV. 16 St.

IŠS111ENI >A V( MIMUI kambarys. 
Kambarys garu šildomas ir elekt
ros šviesa ir kiti parankumai; kam- 
baris yra dėl dviejų merginų, 
sišaukite vakarais.

3261 S. Halsted St. 
Tel. Yards 3861 

Ant trečių lubų.

AUTOMOBILIŲ plovėjų, $35 į sa
vaitę. Karpenterių, 75c j valandą. Au
tomobilių mechanikų, $40 į savaitę. 
Kabinet dirbėjų, 75c į valandą, peč- 
kurių, 63c j valandą. Vyrų prie na
mų, $85 į mėnesį, valgis ir kamba
rys. Pasiuntmėjimui vyrų, 55c j va
landą. Vaikinų į dirbtuvę, $17 į sa
vaitę. Prie virtuvės, $20 į savaitę. 
Darbininkų, 50c j valandą. Mašinis
tų, 60-85c į valandą. Naktinių virė
jų, $25-$30 j savaitę. Prie bačkų, 75c 
j valandą. Pakuotojų, 55c į valandą. 
'Taipgi turime dabar dar ir kitokių 
darbų.

SOUTH PARK. EMPLOYMENT 
B U RE A U

4191 So. Halsted Street 
Kampas 42n<l SI., 2 fl.

12 METŲ biznis išdirbtas, 
parduosiu arba mainysiu ant 
namo, nepraleirk tą progą, pa- 
simatyk su Mr. Bockner.

M. J. Kiras Real Estate 
Improvement Co.

3335 S. Halsted St.

PUIKIAIS dideliais medžiais apie- 
linkė apsodinta, garu šildomas, gar 
ražas, vištininkas. Namas ant 3-jų 
lotų, 75 pėdų pločio, 125 pėdų ilgio. 
Savininkas priverstas parduoti iŠ 
priežasties gyvenimo kitame mies
te. Namas vertas $8900, nužemino 
kainą dėl greito pardavimo; par
siduoda tik už $7900 ant lengvo Iš
mokėjimo. Vieni lotai verti $5000. 
Toje virtoje randasi Chicago Lawn 
ant 64-tos j vakarus už Kedzie 
Avenue. Nepraleiskit šios progos.

na-PARDAVIMUI naujas mūrinis 
mas, 6 ir (I kambarių, aržuolo tri- 
mas, karštu vandeniu apšildomas, 

kitus kaip rendą. 
______ ______ 1 6734 So. Maple-

lllCloa IbCII •VIII ▼ <4 
įmokėti $4,000, 
Namas randasi 
wood Avė.

NAUJAS kampinis 4 pagyvenimų 
muro namas, 4 karų garažas. Rui
mai extra dideli, įtaisyti pagal 
vėliausios mados. Vieta gražiausi, 
arti Marųnette Park. įmokėti $10,- 
000, kitus kaip rendą, 6554-56 So. 
VVhipple St.

Al-
REIKIA patyrusių popierų atkar

pų beilerių. Gera mokestis.
1451 So. Peoi’ia St.

REIKALINGAS barberys, darbas 
nuolatinis. 5216 S. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA shermen’ų į geležies at
karpų jardą. Atsišaukite. 3000 So. 
Kedzie Avė.

Tel. Yards 7282
BRDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

REIKIA senyvo vyro dirbti ant 
farmos, kuris negali dirbti šapoj; 
nereikia karvių milžti, nė į lauką 
eiti, tik po namus ir gyvulius pri
žiūrėti. Lengvas darbas, geros są
lygos ir nestovus darbas.. Rašykit 
laišką. EARMER, R. 1, B. 15, 

HINSDELE, ILL.

PARDAVIMUI hinch ruiinis; 
abelnai {plaukų į dieną $5(1. Jei 
kas pirks greit, parduosiu už 
$30(X) cash arba mainysiu. At
sišaukit 3138 So. Halsted St. 

Boulevard 4035.

MAROUETTE PARK APlELINKfi
1(1 PLATU mūrinis vienų melų 

senumo namas. kampinis lotas 
60X125, garažas, alyva šildomas; 
rendos ne^a $7,196 j melus. Parsi
duoda su lengvu įnešimu arba mai
nysiu. Kaina tik $62,500.

NAUJAS 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, visi po 5 kambarius, 4 ka
rų garažas, 
sios mados; 
kaip rendą. 
Street.

3 farmos parsiduoda arba 
išsimaino ant namų. Geros 
žemės, su trioboms, gyvu
liais, ir visais kitais įtaisy
mais. Randasi prie didelių 
vandenių. Platesnių žinių 
kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS & CO. 

3352 So. Halsted Street 
Boulevard 9641

įtaisytas IMigai vėliau- 
įmokėti $8.000, kilus 
6616—18 S. VVhipplc

5 LOTAI krūvon ant 69-tos, ne
toli nuo VVestern Avė. Parsiduoda 
labai pigiai.

mūrinis namus, 7 ir 7

PARDAVIMUI grosernė su namu 
2 aukštų, garažas dėl 2 mašinų; 
yra elektra, gera biznio vieta. 
Kreipkitės į

Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.

PARSIDUODA cigarų ir kendžių 
krautuvė. 2900 Lowe Avė.

PARDAVIMUI saldainiu ir gro- 
serio krautuvė, 4601 S. Hermi tage 
Avė., rear.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamus už $4. Automobh 
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Dldžiadsia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndale 0114.

RAKANDAI

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
grojiklį pianą, vartotas 
kj, $100, prie to roleliai

Kreipkitės: , 
6512 So. Halsted 

Ist Floor.
Mr. Kahivaitis

tiktai his- 
ir benčius.

St.

JAUNA pora parduoda pigiai kaip 
naują mohair parloro setą, valgomo 
cambario setą, 2 miegruimio setus, 
Kaurus, Kampas, console fonografą, 
dalimis. 3438 Broadway, 2 fl. Buck- 
iingham 5592.

EXTRA Bargcnas. Parsiduoda la
bai geras, pelningas biznis — gro
sernė ir ice cream, tabako ir cTga- 
relų ir minkštų gėrimų Ir 4 rui
mai užpakaly dėl pagyvenimo, 
nori gero biznio, tai nepraleisk 
tos progos.

19 VV. 2nd St.
ST. CHARLES, ILL.

Jei 
ši:

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes nardundume visiems olselio 
kainomis

l.evinthal Pluinbing Supply Co-. 
1637 VVeat Dividon SU 

netoli Marshfield

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

RAKANDAI 4 ruimams: 2 
lovos, 2 komodos, 2 pečiai, 2 sta- 
ni, 6 krėslai, frontinis setas, 

gramafonas. Viskas gerame sto
vyje, visai pigiai. Turiu parduo
ti šią savaitę, priežastis, važiuo
ju j Lietuvą. 731 W. 18th St., 
2 fl. iš užpakalio, galima matyt 
visados.

--------------------- ------r-yr--------------------------------

PARSIDUODA Ice Cream parloris, 
kendžių krautuvė. Gera vieta ir už
darbis. 2724 Normai Avė.

PARDAVIMUI soda fountain.
3528 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO bučernė ir 
grosernė, geras biznis, geroj vietoj. 
1211 VV. 63 St.

na Jus busit užganėdintas. Atsi- 
1 savim savo kontraktą. Ofi- 
: as vakarais.
3R8’ DISCOUNT CO.

La Šalie SI., Suite 405 
Franklin 4431

hair parloro setan, 7 Arnotų riešuti
nis valgomo kambario setas, kaurai, 
liampos ir t. t. Dalimis, apleidžiu 
miestą. 4950 N. Monticello Avė., 2 
blokui j šiaurę nuo Lavvrence.

PARDAVIMUI grosernė, laikoma 
visokių siinilknienų. Kuiną 5R3OO; 4
kambariai {gyvenimui. Priežastis -----
einam j kitą bižnj. 3530 PnrAetl 
Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė
CHICAGO .

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

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. I n mokė
ti reikia $6,000. Likusius kai ren- 
tlą. 'Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Uulsted Street

PARDUODU savo puikius 5 kam
barių rakandus. Vartoti tik keletą 
mėnesių, šilkinis mohair svečių kam
bario setas, valgomo kambario setas, 
bufetas, 2 miegruimio setai, kaurai, 
liampos, pusryčiams setas, sykiu ar
ba dalimis. 3103 Montrose Avė., 2nd 
apt. Keystone 8407.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų 
ir t.t. Visai pigiai. Renda pigi, ly- 
sas 2 metams, 1844 Canalport Avė. 
Savininkas 1715 S. Jefferson St.

PARSIDUODA duonos kepykla, 
su namu ar be namo. Parduosiu 
kuo pigiausiai. Esu priverstas par
duoti i trumpą laiką. Norintis at-duoti į trumpą laiką. Norintis 
sišaukit į

'Tupikaičio aptieką
535 W. 120 St.

Pullninn 0071.AUTOMOBILIAI

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Slx ir 
yra 27 arklių jėgos H. P. 
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
si m

Studebaker 
ir pil-

gaunam ant mainų, 
kada, o mes pribu-

AUTO SALES

PARSIDUODA Ice Cream parlor 
už pusę prekės, nes turiu išvažiuo
ti iš Chicagos. 4324 S. California 
Avė.

PARSIDUODA grosernė arba mai
nysiu į namą. Biznis gerai išdirb
tas, lietuvių ir lenku apgyventa.

4505 S. Paulina St.

PARDUOSIU už cash arba mai
nysiu į dviejų augštų namą hard- 
vvare biznį. 4304 W. 55th St.

MANsfiekl 7800
A. H. REGAN

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

4753 W. Madison Street

MILDA
3121 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

GROSERNĖ geroj biznio vietoj 
parsiduoda už nebrangią kainą. 
Pardavimo priežastis svarbi. 3259 
So. Union Avė.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPEKTS 
Long distance handHn^ .

Tvr’ine daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa-

T k įdariau ryšius su Howard E. Walter 
Co., Real Estate lnv„ 3124 West

63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA

OGDEN AUTO VVRECKING CO., 
3319 Ogden Avė. Rockwell 4994
Brangiai mokame už senus netin

kamus karus.

PARDAVIMUI įvairenybių krau
tuvė, ųrie W. 63 St. biznis 3 metų 
senas gerai išdirbtas, geroje apie- 
linkėje, pigiai, nes savininkas pri
verstas parduoti.

SEWARI),
3135 W. 63 St. 

Prospect 6100.

pri-

JaunonioH Birutės muzikos'ir dai
nų pamokos įvyks šį vakarą; muzi
kai susirinkit lygiai kaip 6:30, dai
nininkai 
prašomi

REIKIA DARBININKŲ
u— —.---  — — — o.

7:30. Nauji nariai už- 
prisidČti. Nepamirškite 

vietos — Mark Whitc Square, prie 
29 ir S. Halsted gatvių.

Valdyba.

MOTERŲ

ISRENDAVDJIMUI
PARENDAVOJIMUI 5 kambarių 

flatai. Renda už pirmutines lubas 
$30.00, už antras $25.00. Randasi 6905 
Stevvart Avė. Atsišaukite telefonu 
Cicero 8767.

MERGINŲ prie virtuvės, $45 į mė
nesį, kambarys ir valgis. Virėjų, $45 
j savaitę. Prie namų, $15 į savaitę. 
Indų plovėjų, $17 j savaitę. Lovų tai
sytojų, $65 j mėnesį. Veiterkų, $18 j 
savaitę. I dirbtuves, $16 į savaitę. 
Janitoikų, 
mėnesį.

SOUTH

trumpos valandos, $65

PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

So. Halsted Street4191
Kampas 42nd St., 2 fl.

DURANT, sedan, 1923, nau
jai malevotas, $425, išmokėji
mais.

Kreipkitės:
428 S. Sacramento »Blvd.

NAMAI-2EME
KAS TURIT BUČERNĘ 

ARBA GROSERNĘ?

PARDAVIMUI
TURIU parduoti savo $850 grojik- 

Ij pianą už $110, yra 75 voleliai, 
benčius ir kabinet, turit turėti $30 
cash, kitus išmokėjimais.

JOS. KUBICKI
2332 W. Madison St.

1 floras
PAKDAVIMUI bučernč ir «ro- 

sėmė, su namu ar be namo. Sena' 
ištaiga, 14 metų vieno savininko.

Kreipkitės:

Ir norėtumėt mainyti ant geriau
sio bizniavo loto, tinkamo bile kokiam 
bizniui, arti transportinio kampo, ant 
59th St. ir Western Avė., ten kainos 
auga kasmet, po $2,000 pelno. Prie
žastis mainymo tokia: savininkas, 
kuris turi lotą, dabar liko be darbo 
ir neturi dar btžnto, mes jam pata
rėm mainyt ant biznio, tai jis sutin
ka. Kurie norit pasiliuosuot nuo biz
nio jums yra geriausia p^oga dabar 
išmainyt. Tokie kostumeriai retai 
sitaiko, Del informacijų matykit 
arba

Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted St.

No. 42
——.....................— ........ ———————

PARDAVIMUI Boarding House, 
geroje vietoje, turiu parduoti iš 
priežasties ligos. Apleidžiu miestą. 
5445 Shlelds Avė. Yards 5786.

PARDAVIMUI bučernės rakandai, 
visi geri daiktui ir kokie tik rei
kalingi tam bizniui randasi. 3156 
VVallace St,

telefonuokit.
J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd.
arti VVestern Avenue

Prospect 8678

pa- 
tuoj

PARDUOSIU nebrangiai arba 
mainysiu ant rezidencijos loto ma
žą medinį kampinį bizniavą namą. 
Ix>tas turi būti nuo VVestern Avė. 
iki 
79

5000 į vakarus, tarp 12-tos ir 
gatvės. Agentų nereikia.

SAVININKAS, 
5750 So. Robey St.

RESORTAS
PARSIDUODA 8 mylias nuo St 

Joseph, Michigan ir Benton Har- 
bor, ant Dowogiac Interurban 
Electric linijos, geriausias lietuvių 
žinomas resortas, River l'arm & 
Sbady Lnwn, randasi ant puikios 
SI. Joseph upės, 38’/2 akrų žemės 
su 2 budinkais, 1—14, 1—12 kam
barių, taipgi 7 cottage elektra įves
ta į visus kambarius, didelės bar- 
nės, žemė sodinta visokiais vai
siais ir medžiais; parsiduoda su vi
sais rakandais, kurie yra reikalin
gi prie šio biznio. Vieta yra apgy
venta lietuvių. Pardavimo priežas
tis — mirtis šeimynoj. Kaina tik 

įnešimu.
COMPANY 
Avė.

2 FLATŲ 
kambarių, karštu vandeniu apšil
domas, maudynės ir visi paranku
mai; įmokėti tik $2,500, kitus 
rendą. 5422 S. Carpenter St.

PARDUOSIU pigiai savo 7 kam
barių murinę bungalosv ir garažą, 
skersai kelio nuo Manpiette Parko, 
už tokią kainą, kad jus turite pa
matyti tą namą, kad pilnai įver
tinus.

Kreipkitės:
3328 VV. 671h SI.

kaip

fun- 
gra- 
lotai

$35,000 su $15,000 cash 
ROZENSKI LEMONT & 

6312 S. VVestern 
Prospect 2102

DIDELIS BARGENAS

Už $5,000 nupirksit, 3346 S. 
Wallace, 3 lubų augšto muro 
namas, 6 pagyvenimai, 3—6 ir 
3—4 kambarių, maudynės, elek-, 
tra, augštas skiepas visi geri

A 9 .1 • • Ipatogumai, vendų per mėnesį 
$185; kaina labai žema. Namas 
turi būt parduotas 
mirties tėvų.

M. J. Kiras Real 
Improvement

3335 S. Halsted St.

greit

Estate

dėl

PARDAVIMUI pigiai 4 kambarių 
mūrinė cottage, su skiepu ir vana, 
taipgi plytnyčia užpakaly, atsišaukit 
vakarais po 6 vai.

FRANK HOFFMANN 
2633 W. 35th Street 
Phone ! I-afayetto 2788

PAHSIDUODA 40 akrų farma, 10 
karvių, 2 arkliai ir daug mažų gy
vulių ir visi reikalingi farmų daik
tai. ...........................Išvažiuoju i Lietuvą. 

T, Atavectas, 
R. 1, Box 157. 
RINGLE, WIS.

BARGENAS. Puiki mūrinė co
ttage, 5 kambariai ir vana, karštu 
vandeniu šildoma, cementuotas 
skiepas, 2 karų garažas, kaina 
$4900 greitam pirkėjui, išvažiuoju 
į FIori<ią, 3313 S. Leavitt St. Tel. 
Lafayette 0016.

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Haven, Micfi., 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holand furnas, $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dix St. Haymarket 4665

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

KRAUTUVĖ ir 6 kambarių fla
tas, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash’ 
$1000. Howard E. Walter & Co.,1 
3124 W. 63rd St., Chicago, III. •

ŪKIŲ BARGENAI

ūkęGANA kankinti save, 
čionai, busi laimingas ir 
40 akrų juodžemio, visas 
budinkai, kaina $1900. 80 
ra Žemė 
akrų, gera 
nas, giria, 
120 akrų 
kai, giria, 
gai $6000, 
budinkai, galvijai, uadargai, $4500, 
40 akrų, gera žemė ir budinkai, 
galvijai, padargai, $2500, 40 akrų 
"oriausia žemė ir geriausi budin
kai, arti

pirk 
turtingas, 
dirbama, 

akrų, ge- 
ir budinkai, $2200. 160 
žemė ir budinkai, sod- 
arti miesto, kaina $5600. 
gera žemė, geri budin- 
sodnas, galvijai, padar- 
40 aku’ų juodžemio, geri

gera žemė ir budinkai,

miesto, kaina $3000. 
akrų, juodžemio, ant kranto 
su budintais $4000. Visos 
duoda ant išmokėjimo.

P. D. ANDREKUS 
PENTWATER, MICH.

BARGENAS 3 FLATŲ

60 
ežero, 
parai-

PIRM statymo arba pirkinio na
mo, apžiūrėki! ši namą pirmiau
siai, 3 flatų medinis, 7721 Hermi
tage Avė. Octagon frontas, stikli
niai miegojimui porčiai, cementinė 
člė, kaina numažinta iki $22,500 
greitam pardavimui. Atsišaukite: 

1542 W. 79 St.
Phone Stewnrt 0368

ANT PARDAVIMO ARBA MAINO

NAUJAS mūrinis biz.niavas 
inas parsiduoda su bučerne 
grosernė; skiepas, 3 štorai, 2 
tai po 5 kambarius, 2 ofisai ir 3 
karų garažas. Randasi labai geroj

na- 
ir 

fla-

2 MEDINIAI namai, muro 
damentas, aukšti beizmentai, 
žus frontas ir užpakaliniai 
37X1^5 pėdų. Graži vieta, tik pu
sė bloko nuo didelio McKinley 
Parko, tik pusė bloko nuo dviejų 
didelių karų linijų; įmokėti tik 
$1,800, kitus kaip rendą. 2411—43 
W. Pershing Road.

MEDINIS namas, 5 kambarių, 
graži vieta; įmokėti tik $1,51)0, ki
lus akip rendą.

NAUJAS 6 ir 6 kambarių mūri
nis namas, 1 flatas karštu vande
niu apšildomas, namas randasi 
4426 So. Campbell Avė.

GRAŽI mūrinė bungalow, extra 
maudynės ir visi parankamai, ga
ražas dėl 1 karo, lotas 37x125, la
bai graži vieta, tik pusė bloko nuo 
karų linijos; įmokėti $1,500. 5607 
So. Natchez Avė.

MEDINIS cottage, 5 kambarių, 
didelė barnė, extra beizmentas 
po 30 pėdų lotai, graži vieta; įmo
kėti tik $1,500. 5538 So. Kostner 
Avė,

2

NAUJAS kampinis bizniavus na
mas, gražus štoras ir fintas prie 
storo, dideli flatai, 3 karų 
randasi Brighton Parke.

garažas,

mūrinis 
mikštas

NAMAS ant Bridgeporto, 
namas, 5 ir 5 kambarių, 
beizmentas, garažas <iel 2 mašinų, 
įmokėti tik $2,000, kitus ant leng
vų išmokėjimų. Namas randasi 
3225 S. Lowe Avė.

NORTH Side. Muirnis namas, 5 
ir 5 kambarių, aukštas beizmen
tas ir visi parankumai, namas ran
dasi 2132 N. I.e Vertfn Avė..1 -K K. A. X T A -i HHOS. 

4138 Archer Avė.
Tel. lafayette 7674

MARQUETTE MANOR

PARSIDUODA mūrinis 2 aukštų 
namas, 5 ir 5 kambariai, įrengi
mas vėliausios mados, ką tik už
baigtas, įmokėti $4,000, likusius 
kaip rendą. Namas randasi 
So. Rockwell St

SAVININKAS 
2812 W. 67 St.

Tel. Republic 0545

6806

Mūrinis 2 flatų $9,900
NETOLI 35th St. ir Archer 

Avė., naujas 2 flatų, bungalovv 
typo, namas darbininkui žmo
gui, $1,200 cash, kitus po $60 

.į mėnesį.
3332 HamiltOn Avenue, 

HOUGH 4213 S. Halsted St., 
Tel. Yards 0807

NAUJAS 2 augštų muro na
mas, 2 pagyvenimų, 1-5 ir 1-4 
kambarių, šiltu vandeniu šildo
mas, 2 atskiri boileriai, augš- 
tas cementuotas skiepas su vė
liausiais įtaisymais, 2 karų mū
rinis garažas, kaina tik $12,500. 
Pasimatykit su Mr. Bockner.

M. J. Kiras Real Estate 
Improvement Co.

3335 S. Halsted St.

SPECIALUS BARGENAS 
FLATŲ namas, karštu vande- 

o 5 kambarius fla- 
, nese- 

užbaigtas, cementuota gatvė, 2 
karų garažas, kaina $14,900.

2
nhi šildomas, po 5 kambarit 
tai, viskas vėliausios mados, 
nai

BUNGALOW taip pigiai 
$500 įmokėti. Pasimatykit su 
mis.

Fred R. Dauch and Co.
7131 S. VVestern Avė.

Republic 9236

kaip 
inu-

PARDUODU savo puikų 50 pe
lių lotą, netoli elevatorio, mokyk
lų ir bažnyčių. įmokėti $250 cash. 
Del informacijų rašykit: Naujie
nos, 1739 S. Halsted St. Box 738.

EKSTRA FARMU BARGENAS 
80 AKRŲ, 35 dirbamos, likusiKNių HUmr.UN. nUIHIUSl llilHtl HCIOJ ”” ......«»» Il.umiuun,

vietoj, tarpe lietuvių ir lenkų. Ad- miškas ir ganyklos, 16 galvijų, po-
resas namo 5040 Archer avė., kam- ra arklių. 4 kiaulės. 73 vištos, lie
pas Karlov Avė. Mainysiu ant 2-jų' toli miestuko, stoties, mokyklos. 
bungulow, du flatu, arba 3 flatų1 parduosiu per pusę pigiau, už

*..................... $3000, be stako už $1600. Turiu
parduoti iki gegužes 1, nes turiu 
dvi farmas. Atsišaukit greitai

J. MIKUČIONAS, 
Box 84, Irons, Mich.

namo. Atsišaukit prie
FRANCELL’S REAL ESTATE, 

5030 Archer Avė.
Lafayette 7546

BIZNIERIŲ ATYDAI
PARSIDUODA arba išsimaino ant 

mažesnio namo vidutinio, su prie
du, drllo, kad savininkui reikalin
gi pinigai dėl biznio, Brighton Par
ke. netoli didelio teatro, kampinis 
mūrinis namas, 2 štorai ir 2 fla
tai ir dar viens storas neišrendavo- 
tas, galit užsidėti krautuvę kokią 
norit ant Archer ir Richmond, žie- 
mių-vakarų kampas. Matyki! savi
ninką, 2 fl. iš užpakalio, 4156 
Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 4 fialai ir krautuvė, garu 
Šildomas. $18,000. Geras bargcnas. 
R. VVendt, 3627 S. Halsted SI.

PARDAVIMUI dvi po 40 akrų 
farinos. sale viena kitos, geroje 
vietoje, gera žemė ir budinkai, 
vaisiai ir abelna žemdirbystė, šla
kas ir įrengimai, jei reikia, naujas 
cementinis kelias, lietuvių koloni
joj. Savininkas J. Letts, Route 1, 
Ludington, Michigan.

6315 SO. MARSHFIELD AVĖ. 2 
flatų mūrinis, 5—6 kambarių, 2 
furnas. 1 karo garažas, $9500, grei
tam pardavimui, per savininką. 
Veikit greit.

PARDAVIMUI 4 dideli lotai, West 
Pullmane, skersai kelio nuo Ke- 
reckio daržo, prie 123 St., netoli 
lietuvių katalikų bažnyčios, kaina 
$5000 už viską, pusė pinigais, kitus 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Del informacijų atsišaukite pas

JACOB BZDEK & SONS 
137 E. 118th St.

Pullman 0526

5245 S. SA\VYER AVĖ. 5 kam
bariu murini bunftalovv, pardavimui 

i šremla vojimui, dnž.inokit 
JOHN !.. SHIiRIDAN CO.,

5312 S, Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 363(1

MORTGEfilAI-PASKOLDS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Av«u, 

Lafayette 6788

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

GREIT PASKOLAS
daugiau, 2% nuošimčio

Ix>an Association

TEIKIAM 
$1,000 ir 

be komiso.
Lincoln
1931 Milwaukee Avenue

Netoli Western Avė.

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St. 

ė

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit

International Barber College, 
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 

pri-
ga-


