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Tekstilės streiko de
rybos sulaikytos

Italų Mussolini įtūžęs dėl 
Belgų elgesio

Sovietai susiprato reikalingi 
esą žmonių su smegenimis j

Belgą socialistai daro juo
kus iš Mussolinio

Per demonstraciją sudeginta 
italų diktatoriaus baidyklė;

Chicago, UI šeštadienis, Balandis-April 24 d., 1926

[Pacific Und Atlantic Photo]
Dangaus Pa Jocius Pekine, kurį Mandžiurijos orlaivininkai bando bombomis sunaikinti.

Sulaikė derybas tekstilės 
streikui baigti

Gubernatorius Moore priešin
gas VVeisbordo dalyvavimui
derybų konferencijoje

JERSEY CITY, N. J., bal. 23. 
— Valstijos gubernatorius 
Moore, kurs buvo paskyręs 
keturių komisiją tarpininkauti 
tarp tekstilės fabrikų savinin
kų ir streikuojančių darbinin
kų tikslu privesti abi puses 
prie susitarimo, dabar tos ko
misijos žingsnius sulaikė.

Gubernatorius sako, kad pa
daręs tai dėl to, kad Albertas 
VVeisbord, streiko organizuo- 
tojas ir jo vadas, norįs būtinai 
pats dalyvauti derybų su sam
dytojais konferencijoj.

Derybos dėl laikos Moro- 
kkoj atnaujinamos

Riffiečių atstovai grįžo atgal su 
galutinais Abd-el-Krimo at
sakymais

UDŽDA, Prancūzų Morokka, 
bal. 23. — Biff iečių vado AM- 
el-Krimo atstovai šiandie aero
planu sugrįžo atgal, parnešdami 
galutinį jo atsakymą į francu- 
zų ir ispanų taikos pasiūlymus. 
Pertraktacijos tarp abiejų pu
sių rytoj bus vėl atnaujintos.

Kinų banditai apiplėšė 
Danijos aviatorių

SANHAJUS, Kinai, bal. 23.
Skrendąs iš Kopenhagos į 

Tokio Danijos aviatorius Įeit. 
Boived, atvykęs šianie į šanha- 
jų pasipasakojo, kad Ninghai, 
kur praeitą pirmadienį jis sa
vo aeroplanu buvo nusileidęs, 
kiniečių banditai apiplėšė jį ir 
nudraskę jo aeroplano dalis.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

laiku ji nesijautus gerai. tei iš mokyklos.

Mussolinio įtūžęs

BRIUSELIS, Belgija, bal. 23. 
— Italijos diktatorius Mussoli
ni, begalo įtūžęs, pasišaukė į 
Romą italų ambasadorių Belgi
jai. Mussolinio tužbos priežas
tis ta, kad Belgijos socialistai 
aitriai jį pajuokė. La Louviere 
mat buvo suruošta prieš fašis
tus demonstracija, kurioj daly
vavo apie 6,000 žmonių, ir tos 
demonstracijos metu buvo sude
ginta šiaudinė baidyklė, vaiz
duojanti Mussolinį su sulopyta 
nosim.

Del šito Įvykio Belgijos val
džia per savo užsienių reikalų 
ministerį pasiskubino pareikšti 
Italijos ambasadoriui apgailes
tavimo, o vidaus reikalų minis
terija pradėjo įvykio tardymą.
Mussolini grūmoja Dancigu i dėl

socialistų laikraščio atakų

I BERLINAS, bal. 23. -■ Ta- 
geblatto gauta iš Dancigo tele
grama praneša, kad Italijos ge- 
neralis konsulas įteikęs Dancigo 
senatui aštrų protestą prieš 
tenykščio socialistų laikraščio 
Volksstimme puolimus Italijos 
premjero Mussolinio.

Italų gen. konsulas savo pro
teste grūmojąs, kad jei toki 
puolimai nesiliausią, arba nebu
sią sustabdyti, tai jis esąs įga
liotas daryti žingsnių, kurie ga
lį turėti labai nemalonių sėk
mių.

Dancigo senatas betgi atsa
kęs italų gen. konsului, kad 
Dancige .nėra įstatymų spaudos 
laisvei varšyti, o todėl jis nieko 
negalįs šiuo atveju daryti.

Sąjunga tardo tautiniu 
mažumy sąlygas

Lenkijoj
VARŠUVA, bal. 23. žydų 

telegrafo agentūra praneša, kad 
Tautų Sąjungos tautinių mažu
mų komisijos pirmininkas, Eric 
Colban, išvykęs iš Genevos į 
Varšuvą. Jo kelionės tikslas 
esąs susipažinti su tautinių ma
žumų sąlygomis Lenkijoj.

Belgija sutrumpino ka
riuomenes tarnybą ;

BRIUSELIS, Belgija, bal. 23. j 
— Belgų parlamentas šiandie 
priėmė įstatymą, kuriuo kariuo
menės tarnyba sutrumpinama 
iš dvylikos į dešimtį mėnesių.

MOKINS NUSIŽUDĖ

URBANA, III., bal. 23. — 
šiandie čia nusišovė Florence 
Cook, 15-kos metų vidurinės 
mokyklos mokinė. Pastaruoju,

Sovietai susiprato reika
lingi žmoniy su sme

genims
Rusijos gyvenimui atsteigti 

kvies vėl buiiuju^, bet daly
kų žinovus, specialistus

BYGA, Latvija, bal. 23.
Susijos ekonominiam gyveni
mui pakelti ir pramonei išvys
tyti, sovietų vadai dabar sten
gsis pritraukti darban gabiau
sius, sumaningiausius ir švie
siausius žmones. Apie tai pra
nešė komisaraą Stalinas, kal
bėdamas profesinių* ’ sąjungų 
mitinge Leningrade.

Stalinas pasakė, kad daug 
senosios mokyklos Rusijos fi-
nansininkų ir pramonės vadų, 
kurių daugelis dabar dirbą pa
prastą rankų darbą, veikiausiai 
busią pastatyti atsakingose vie
tose, idant jie padėtų sovietams 
krašto reikalus kaip reikiant 
sudoroti. Stalinas graudeno 
darbininkus remti savo nau
juosius šeimininkus — “spe
cialistus.”

červonco kritimas
Keleiviai, atvykstą iš Mask

vos, sako, kad sovietų červon
cas ėmęs stipriai kristi. [Čer
voncas yra 10 rublių]. Pasak 
jų, prieš dvejetą savaičių už 
penkis dolerius buvę galima
pirkti tik vienas červoncas, da
bai gi jau esą galima gauti du 
červoncu už penkdolerinę. Pini
gų spekuliantai esą uoliai čekus 
gaudomi ir areštuojami.

Clemenceau sūnaitis 
bus deportuotas

SEATTLE, Wash., bal. 23. - 
Vietos imigracijos komisionie- 
rius VVeedin žada deportuoti 
Georgesą Ferdinandą Louisą 
Andre Gatineau, buvusio Fran- 
cijos premjero Clemenceau sū
naitį.

Gatineau atvyko į Jungtines 
Valstijas prieš dvejetą metų, ir 
pasilikti Jungtinėse Valstijose 
jam buvo leista tik dvi savai
tes. Jis pasiliko betgi iki šiol 
ir maišėsi tik taip vadinamoj 
aukštojoj draugijoj, ligi dabar 
jis sugauta klastuojant čekius.

STUDENTŲ Už PAIKAVI- 
MĄ SUSPENDUOTA

KEVVANEE, III., bal. 23. — 
Del paikavimo ir grumtynių 
tarp dviejų vietos vidurinės 
mokyklos klasių mokinių, per 
kurias du mokiniai buvo pei
liais supiaustyti, švietimo komi
sija, ištyrus dalyką, penkioliką 
mokinių pašalino vienai savai-

Daylight saving time 
šią naktf nustatykite kitaip sa

vo laikrodžius 
---------

Nuo rytdienos, balandžio 25, 
prasideda taip vadinamas “die
nos šviesos taupymo” laikas, 
kurs tęsis iki paskutinio rugsė
jo mėnesio sekmadienio.

Chicagos miesto ir priemies
čių gyventojai, taipjau kitų 
Illinois valstijos miestų ir mies
telių, kur įvesta “daylight sa
ving”, šią naktį, prieš eidami 
gulti, privalo kitaip nustatyti 
savo laikrodžius, paskubinti 
juos ištisą valandą, pasukant 
minučių rodyklę, pav., nuo 11 
valandos vakaro į 12 valandą 
nakties.

Oro paštas tarp Chica- 
gos ir Minneapolio

MINNEAPOLIS, Minn., bal. 
23. Paskelbta, kad nuo atei
nančio gegužės mėnesio 15 die

nios oro paštas tarp Minnehpo- 
lio ir Chicagos pradės regulia
riai funkcionuoti.

Tūkstančiai paukščių 
žuvo girios gaisre

NEVY YORKAS, bal. 23. — 
Girios gaisre, kurs kilęs praei
tą antradienį netoli nuo VVyan-

Long Island, išdegino
didelius plotus, sudegė tūkstan
čiai putpelių ir kurapkų.

Indusų ir musulmonų 
riaušės atsinaujino

dancho,

KALKUTA, Biitų Indija, bal 
23. Neramumai tarp indusų 
ir musulmonų vėl atsinaujino 
Kilusiose šiandie riaušėse du 
asmens buvo užmušti, o tryli
ka sužeisti.

Viešbutis sudegė
METROPOLIS, III.,.bal. 23. 

— Gaisras sunaikino Green 
viešbutį, kurs buvo vienas se
niausių vietos triobesių.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja: •

Iš ryto gali būt lietaus, pas
kui gražu; nedidelė temperatū
ros atmaina; stiprokas žiemių 
vakarų v^jas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
nimum 48®, maksimum 62° F.

šiandie saulė teka 5:57, lei-
džiasi 6:40 valandą.

Septyni asmens žuvo gai
sre Philadelphijoje

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
23. — Ties Kater ir šeštąja 
gatve praeitą naktį sudegė pi
gių gyvenamųjų butų keturių 
aukštų triobesys.

žmonės miegojo, kai kilo gai
sras, ir todėl ne visiems namų 
gyventojams pavyko laiku iš 
ugnies pabėgti. Viena šeimyna, 
gyvenusi ketvirtame aukšte, 
kilusio triukšmo buvo iš miego 
pažadinta, bet apatinė namų 
dalis buvo jau visa liepsnoj ir 
pabėgti nebebuvo galima. Ta 
šeimyna, viso šeši asmens, žu
vo ugny.

Viena moteriškė, gyvenusi 
irgi ketvirtame aukšte, šoko 
pro langą ir užsimušė.

_  -

Rusų pabėgėliai skund
žia sovietus dėl 

$80,358,000
NEW YORKAS, bal. 23.

Usetifo, Ine., korporacija Ru
sijos pabėgėlių ieškiniams, įne
šė Jungtinių Valstijų Distrikto 
teisman bylą prieš Rusijos so
vietų valdžią išieškoti iš jos 
80,358,000 dolerių. Skunde sa- 

!koma, kad sovietų valdžia ne
teisėtai konfiskavus jų turtus 
ir nuosavybes Rusijoj.

Francijos kariuomenė 
apleis Saaro sritį

LONDONAS, bal. 23. Bri- 
tų užsienių reikalų ministeris 
Chamberlain pranešė atstovų 
bute, kad franeuzai planuoją 
evakuoti Saaro kraštą, Vokie
tijoj. Pirmas franeuzų bata
lionas veikiausiai pasitrauk
siąs gegužės 31 dieną.

Suėmė tris asmenis ir 
$100,000 alkoholio

i CLEVELAND, Ohio, bal. 23. 
, Federaliai prohibicijos agen- 
j tai sugavo krovinį alkoholio, 
vertės 100,000 dolerių. Trys 
asmens, kurių vienas dar ban
dė papirkti agentus, tapo areš
tuoti.

DIDELIS POTVYNIS MAS
KVOJE

MASKVA, bal. 23. — Del le
dų susigrūdimo, Maskvos upės 
vanduo smarkiai pakilo ir išėjo 
iš krantų, užliedamas žemesnią- 
sias Maskvos miesto ir prie
miesčių dalis. Keli fabrikai 
taipjau užlieti; tuo tarpu van
duo vis dar kyla.

Riazanės gubernijoj, Pavlov- 
kos upei išėjus iš k/rantų, van
duo užliejo keletą kaimų.
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Policija vėzdais puolė ko- Karo veteranai bus įsileid- 
munistus New Y erke žiami į Ameriką

NE\V YORKAS, bal. 23. - - 
Kai praeitą naktį Į New Yorką 
atvyko iš Washingtono valsti
jos karo veteranas VValter 
Trumbull, kurs už komunistinę 
propagandą tarp kareivių buvo 
pasmerktas dvidešimt šešieųis 
metams kalėjimo, bet po metų 
laiko buvo paleistas, Pennsyl- 
vania geležinkeilo stoty jį pasi
tiko vietos komunistų minia, 
apie penki šimtai žmonių, 
demonstracija policijai nepati
ko, tatai dvi policininkų kuopos 
su vėzdais puolė komunistus ir 
išvaikė. Iškaišos, su kuriomis 
jie buvo atėję Trumbullo pasi
tikti, buvo sudaužytos ir sutry
ptos.

Ateivių registravimo įsta
tymas Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
23. — Einant nauju imigracijos 
įstatymu, kuris vakar buvo ofi
cialiai paskelbtas ir įeina ga- 
lion, visi imigrantai, kurie at
vyks į Meksiką, turės regis
truotis.

Įstatymas taipjau reikalauja, 
kad kiekvienas atvykstąs imi
grantas pasimokėtų tam tikrą 
pagalvės mokesnį.

Imigracijos vyriausybei duo
dama galios neįsileisti tokių at
eivių, kuriuos ji pripažins kaipo 
nepagedaujamus.

Ugniakalnio išsiverži
mai sunaikino ūkį

HILO, Havajų sala, bal. 28. 
'—'Mauna Loa ugniakalnis, ku
rio išsiveržimai buvo truputį 
susilpnėję, ėmė vėl smarkiai 
mesti degančios lavos srautus. 
Vakar toksai lavos srautas pa
siekė ir sunaikino didelį Rober
to McWayne ūkį.

Naujas Francijos pasiū
lymas dėl skolų 

fundavimo
VVASHINGTONAS, bal. 23. 

— Franci j a per savo ambasa
dorių Berengerą šiandie pri
statė Amerikos skolų komisi
jai naujų pasiulymų tartis dėl 
Francijos 4 miliardų doelrių 
skolos Jungtinėms Valstijoms 
fundavimo.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIĮJSTI PINIGAI

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

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

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Hąlsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 

. TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAlčIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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VVASHINGTONAS, bal. 23. 
— Senatas vakar priėmė bilių, 
kuriuo einant svetimšaliai, di
džiojo karo metais tarnavę 
Jungtinių Valstijų kariuomenėj 
ar laivyne, ir iš tarnybos su 
garbe paleisti, gyveną dabar už
sieniuose, bus į Ameriką įsilei
džiami neatsižvelgiant j kvotas.

Kartu patvirtinta įstatymas, 
kuriuo einant tarnavusieji Jun-

Ta gtinių Valstijų armijoj ar laivy- 
ne svetimšaliai, gyveną dabar 
Jungtinėse Valstijose, gali gau
ti pilnus pilietybės popierius be 
jokių kliūčių.

6 žmonės užmušti karo 
medžiagą ekspliozijoj 

ATĖNAI, Graikija, bal. 23. - 
Pranešimai iš Salonikų skelbia, 
kad karo medžiagų sandėly, ne
toli nuo Harmankeui, įvykus 
ekspliozija, kurios, kiek dar 
žinia, šeši žmonės buvę užmuš
ti ir penkiolika sužeisti.

Portugalijos aviatoriai 
išgelbėti jūrėse

LISABONAS, Portugalija, 
bal. 23. Portugalijos aviato
riai, kapitonai Moreira ir Ter- 
riera, kurie andais išskridę į 

I Azorų salas buvo kelionėj pra- 
• puolę, tapo surasti. Išsibaigus 
gazolinui, jų aeroplanas buvo 

i nukritęs į jūres netoli nuo 
j Santa Cruz salos. Vienas ieš
kojusių jų laivų surado juos ir 
išgelbėjo.

362 metų Šekspyro gi
mimo sukaktuvės

LONDONAS, bal. 23. An
glija šiandie švenčia savo gar- 

,saus poeto ir dramaturgo šeks- 
Įpyro (Shakespeare) 362 metų 
; gimimo sukaktuves. Beveik 
I kiekviename mieste buvo vai
dinama kuris nors Šekspyro 
veikalas.

Eugene V. Debs grįžo iš 
Bermudos

NEVV YORKAS, bal. 23. — 
Socialistų darbuotojas Eugene 

, V. Debs su savo žmona šiandie 
sugrįžo iš Bermudos.
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KRUTAMI PAVEIKSLAI

589

KAS PADARft ČEMPIONU
Pradžia 8 vai. vakĮžanga 50c

PASKUTINIS PAVASARINIS SUKIS
kad

AREŠTUOKIT JI

LIETUVOS OPEROS ARTISTES
(MOS POCIENĖS

KONCERTAS

Kviečia RENGIMO KOMISIJA

Subatoj, Balandžio 24 d., 1926

Didelis Išpardavimas

517

Z. Basinski Furniture
565

V anagaičio Benefisas-‘Surpbirutės V ėdė j

siąs žuvis, bet didžiąsias žuvis 
paleidžiama iš tinklo. Taip api
baręs prokurorus, teisėjas nu
teisė tą farmerj vieną dieną iš
būti žiniojo maršalo.

Rytoj 3 vaK po pietų Univer 
sal Atletikos Kliube treniruo 
sis keli labai geri ristikai. Tre 
n i ruoši s ir pats Požėla. N.

Skuriniai Parlor setai vertės $125.00, 
tik už

RYTOJ K14UBE TRENIRUO 
SIS GERI RISTIKAI

riseParty’

613
614

Sekmadieny, Balandžio 
April 25, 1926

teisėjas Wilker

DIDELIS PASIRINKIMAS' ŠALDYTUVŲ (1CE BOX) 
Kaurų, kūdikiams vežimėlių ir t. t.

Pilkiui Pavitui 
Plonis Antanas 
Randis Motejus 
Sipavičius Pekla 
Sipaitis I) 
Stanulis Antanas
Žalis L
Žabos Jonas 
Zmuidziuas S 
Žilinskiene C 
Zylinski Peter 
Zukanskiš Jonas

VALGOMOJO KAMBARIO SETAI gražiausiai padaryti, riešuto me
džio užbaigimų; kėdės skūra apmuštos arba be flA
skutos, vertės $145.00, tik už <4>ww«W

Brussels ir Velvct kaurai vertės $45.00 
parsiduoda dabar tik už

Rengia
Lietuvių Raudonos Rožės Pašėlpos Kliubas

Įžanga tikietai 35c
Kviečia KOMITETAS

Bernice žalimienč, kuri 
teisiame už nunuodijimą, 
vyro Domininko, vakar

3-jų veiksmų muzikais komedija
Stato “Birutė”. Po Vaidinimui Šokiai

550
557
560

LIETUVIU LIUŪSYBES SVETAINE]
14th St. ir 49th Ct., Cicero, 111.

Mayoras teisina 
Chicago

Wilton Herrotti kaurai vertėm $17^00, 
parsiduoda dabar tik už_______________

pasisakė 
stoja už 
nes pro-

baudžiančias taisykles. Šian
dien nėra jokio reikalo ken
tėti nuo tokių ligų. Trinerio 
Kartusis Vynais yra,parduo
damas pas kiekvieną vaisti
ninką arba pardavinėtoją 
gyduolių (jei negalite gauti 
savo apielinkėj, tai rašykit 
pas Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III.). Trine
rio Kartusis Vynas išvalo 
skilvį, prašalina visas berei
kalingas atmatas iš žarnų, 
sustiprina visą žmogaus kū
ną ir priduoda jėgos. Jos 
nugali “flu”, todėl laikykit 
jas savo šeimynos gyduolių 
skrynutėj šiose pavojingose 
dienose!

ares-
Mes manome, kad

528
529
586
538
539
541

Pradžia 7:00 vai. vakare. Inžanga 50c

LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
Dix Avė ir 25th St, 

’ DETROJT, MICH.

Jonu
Alek
Franciszka

Kaži

Požėla nori žinoti, kas Sar- 
paliui davė lietuvių sunkiojo 
svorio čempiono titulų. Požėla 
mano, kad Sarpalius pats save 
čempionu pasiskelbė ir todėl 
yra samozvancas. —N.. (

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjj paštą (Gari 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų jiuo pa
skelbimo.

503 
507

JONISKIEŪip L. K, KLIUBAS
Rengia Draugiškų Vakarienę

Su šokiais prie geros muzikos, kur bus paskutinis šito sezono 
pasilinksminimas

Atsibus Balandžio 25 d., 1926
Mildos Didžiojoj Svetainėj, ant 3-čių lubų 

3112 South Halated Street
Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 50c.

Užkviečia KOMITETAS.

Mayoras Dever užgirdęs, 
disteikto prokuroras Olson 
vo liudijime Washin$tone prieš 
senato komisiją, kuri tyrinėja 
prohibiciją, pasmerkė Chicago*, 
valdžią ir policiją, kad ji nepri
sideda prie vykinimo prohibici
jos, bet eina išvien su butle- 
geriai ir kad vykinti prohibici
ją tenka vien federaliniams ar 
gentams, tuoj aus išvyko j 
Washingtoną ir štai jau antrą 
dieną liudija prieš tą pačią ko
misiją apie padėtį Chicagoje.

Mayoras griežtai užginčija 
Olsono pareiškimui, kad mies
to valdžia ir policija nepriside
da prie prohibicijos vykinimo ir 
kitiems to paties Olsono pareiš
kimams apie padėtį Chicagoje. 
Jis sako, kad jo pastangomis 
viešieji saliunai tapo uždaryti, 
bet daug munšaino gaminama 
privatiniuose namuose ir prieš 
tai policija negali nieko veikti. 
Esą reikėtų daryti kratas vi- 

o tai butų pra- 
I>amatines 
> neįeisiąs

buvo 
savo 
jury 

teisėjo Caylor kambary tapo iš
teisinta. Jury išteisino ją tik 
po trumpo pasitarimo.

žalimienė jau antru kartu 
buvo teisiama už nunuodijimą 
savo vyro. Pirmą kartą ji buvo 
rasta kalta ir nuteista 14 metų 
kalėjimam Tečiaus ji padavė 
apeliaciją ir augščiausias teis
mas panaikino nuosprendį delei 
stokos įrodymų ir įsakė pada
ryti naują bylos nagrinėjimą. 
Po to ji tapo paliuosuota už 
kauciją.

Antrą kartą nagrinėjant jos 
bylą viena liudininkė buvo pra
puolus ir tik policijos pagelba 
atgabenta ją teisman, bet tei
sme ji liudijo labai nenoromis. 
Antra svarbi liudininkė, jauna 
mergaitė, antroj byloj, tiek vis
ką užmiršo, kad jos nė statyti

girtavimo keliais
padidėjo prie

žmonėms tiems, kurie nori pirkti Rakandus puošimui savo namų 
dėl vasaros. Šis išpardavimas bus tik 10 dienų. -

Dykai tezinis prosas su kiekvienu pirkiniu

Miegamojo kambario setai, lova, vanity kamodė ir CQE fili 
shifforobe, vertės $195.00, tik

Pradžia 7:30 valandą vakare
Tikietas Vyrams 75c» Moterims 65c

Su drabužių padėjimu
Music J. F. POCIUS

Kviečia visus KOMITETAS

"NAKTIS LIETUVOJ"
Amerikos Įžymios įstaigos ir Veikėjai

Balandžio mėnesio laido 
je National mėnesinis žur 
nalas, žinomas rašytojas at 
apaudino savo straipsnį “Bi 
le kas, kas turi skilvio skau 
dėjimą, privalo būti 
tuotas 
šitas sakinys turėtų būti 
praplatintas šitokiu budu: 
Bile vienas kas tiktai pasi
vėlina sau kentėti nuo skil
vio suirimų, turėtu būti 
areštuotas, nes jis peržen-

Užvukar liudytojų kėdėn 
pasodinta pati kaltinamoji 
nice Žalimienč. Klausinėjama 
jos" advokato, ji papasakojo, 
kad jos vyras tankiai gerdu- 
vęs savo prirengtus vaistus. 
Kada jis susirgo, tai ji pašau
kusi gydytoją, kuris pripažino 
plaučių uždegimą ir prirašė 
vaistus, bet jis vistiek atsisa
kęs gerti daktaro prirašytus 
vaistus ir gėręs tik savo “vai
stus”. Bet jo gertuose vaistuo
se aršeniko nesurasta.

Kada jos advokatas paklau
sė ar ji nunuodijo savo vyrą, 
tai žalimienč pradėjo isterin- 
gai šaukti, kad ji nenunuodijo 
jo ir kad ji jį mylėjusi. Ji pa
sidarė tiek i sieringa, kad pri
siėjo nutraukti teismo posė-

PEČIAI! PEČIAI! SPECIALIAI NUPIGINTI
Alcasar, Detroit Jevvol, Peninsular, Garland ir Moore pečiai, combi 
nalion su anglimis ir gezu ar vien gezo pečiai. Visi gvarantuoti

DIDELIS BALIUS
Lietuvių Tautiška Parapija

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Rengia Iškilmingą Balių Savo Svetainėje

Subatoj, Balandžio (April) 24 d., 1926
Pradžia 7:00 valandą vakare

Seni ir jauni, visi be skirtumo esate užkviesti, nes gal būt šitas pui
kus vakarėlis šitą pavasari yra paskutinis, šiltas oras jau artinasi, o gau
sime važiuoti j Parkas, dėlto malonėkite susirinkti ant šio vakarėlio. Mes 
užtikriname, linksmai laiką praleisime. Grieš Bartkaus Benas.

KOMITETAS

Sukatos vakare, Balandžio 24 d., 1926 
Pradžia 7:00 valandą vakare

GERBIAMOJI PUBLIKA! —
Malonėkite atsilankyti, nes muzika bus gera ir gausite Rožes 

dykai.

I 1 l<iiiAnnanas 1 
Brazauskijs VValtar 
Cukuienei A 
Domenaite Barbora 
Doveika K 
Egertas Frenk 
Faltanis Marijona 
Garelik R 
Ged ra A 
Paulauskui 
Juszkievicz 
Kaletuivna 
Karaliauskaik 
merą 
Kucinokos Kazimoras 
Mazeiko Ana 
Mustekini Antanui 
Neveria Mike 
Papeivis Klemins 
Petras Bieliūnas

Buvo ir daugiau triukšmo 
teisme. Išryto buvo pastatyta 
liudyti Mrs. Stella Zancek, ku
rios liudijimas pirmoje byloje 
daugiausia ir privedė prie nu
teisimo žalimienčs. Bet šį sy
kį ji nenorėjo eiti liudyti ir 
buvo pasislėpusi nuo teismo. 
Tečiaus policija jų surado, at
vedė į teismą ir pasodino liu
dytojų kėdėn. Pečiaus ji liu
dijo taip nenoromis, parodė 
pilną užsimiršimą ir tankiai 
prieštaravo savo piripesniam 
liudijimui, kad net pats teisė
jas Caylor turėjo įsimaišyti ir 
pats ją klausinėti. Prieš tai 
griežtai užprotestavo Žalimie- 
nės advokatas ir tiek kėlė triuk
šmą, kad teisėjas prigrūmojo 
jį išmesti iš teismo. Tada ad
vokatas apsiprašė teisėjo ir 
aprimo.

LIETUVIU AUDITORIJOJE
3131-3*5 So. HaMed Street

CARPETS, KUGS, STOVĖS, ETC
1701-3 W. 47 St. Cor. Paulina St. Tel. Boulevard 1751

Nuo rytdienos prasideda 
“dienos šviesos taupimas”, tad 
rytoj ryte pavarykite savo laik
rodžius vieną valandą į priekį, 
kitaip visur pavėluosite vie
na valanda. Dienos šviesos tau- 
pimas prasideda nuo 1 vai. 
naktį iš šeštadienio į sekmadie
nį ir tęsis per visų vasarą. Vi
sos dirbtuvės dirbs sulig “nau
jo laiko”, net ir priemiesčių 
(suburbau) traukiniai irgi su
lig to laiko vaigšČios, bet visi 
kiti traukiniai laikysis senojo, 
tikrojo laiko.

LINKSMAS PAVASARINIS BALIUS 
Rertąia Lietuvių Vyrų ir Mot. Pas. Kliubas 

Nedėlioj, Balandžio-April 25, 1926 
LIET. TAUTIŠKOS PARAPIJOS SVET., 

35th Street ir Union Avė.,
Kviečiam visus atsilankyti ir linksmai vakarą praleisti prie pui- 

V įrėminėtas Kliubas visada parengia gerus vakarus, 
proga jstoti

LINKSMAS VAKARAS IR SOKIS
Rengia Vakarinės žvaigždės Pas. Kliubas 

Subatoj, Balandžio 24,1926 
Chica&os Lietuviu Auditorijoj (ant 1 lubu) 

3135 South Halbtcd Htreet 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Tikietas 25c. *

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaites, malonėkit atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, nes bus muzikantai pakviesti iŠ Lietuvos, o užkan
džiai ir gėrimai, tai Amerikoniški. Tai bus įvairus, linksmas vakaras. 

Kviečia KOMITETAS.

liudyti nebestatė.
Baigiant bylas nagrinėti kal- 

tinamojoj kalboj prok. reikalavo 
jai mirties bausmės. Jos gi ad
vokatas tvirtino, kad jokio įro
dymo, jog ji nunuodijo savo 
vyrą nėra. Svarbiausias įrody
mas buvo, kad galbūt ji nu
pirko pilės, kuriose rasta bis- 
kutį aršeniko. Jos advokatas, 
norėdamas įrodyti, kad maža 
doza aršeniko nėra nuotai, pats 
prieš jury suvalgė tų pilių. Pa
baigus abiems advokatams kal
bas, jury išėjo pasitarti ir tuo- 
jaus sugryžo su ją išteisinan
čiu nuosprendžiu.

Išgirdus išteisinimą ji susiju
dino, o jos advokatas pakuždė
jo jai, kad ji padėkuotų jury. 
Ji tada puolė prie pirmo jury- 
meno, apkabino jį ir pabučiavo, 
paskui kitą trečią, — viso 
kis; kol ją sustabdė.

PIGIAUSIAI PARDUODAMI'] naminius rakandus: Parlor setai
(mohair) vertės $375.00, $159.00

kios muzikės. ............ .................. . - _ . - . -
atsilankiusieji svečiai būna pilnai patenkinti, 'laipgi bu 
j Kliubą, nes tame vakare bus priimami iki 40 metų, vyrai ir moterys, 
tik už vieną doleri-

Pradžia 7-tą vai. vakare. Inžanga 35 centai
Kviečia KOMITETAS.

LIBERTY HALL, 
49 CtM Cicero, Iii.

Pirmu kartu Ciceroj 
Dalyvauja \

DAINOS CHORAS
A. S. Pociaus Vedamas

Po Koncerto šokiai 
Orkestrą J. F. Pociaus 

Pradžia 8 vai. vak.

suose namuose 
sižengimas prieš 
žmonių teises ir jis 
daryti.

Mayoras Dever 
prieš prohibiciją. < 
pakeitimą prohibicijos, 
hibicija padėtį tik pablogina, 
bepročių nuo 
šimtais kartų 
prohibicijos.

Federalinis
son irgi lig netiesioginiai pa
smerkė distrikto prokuroro Ol
sono pasigirimą, kad tik fede
ralinė valdžia (reiškia, distrik
to prokuroras) vykina Chicago
je prohibiciją ir išnaikino 
stambiuosius munšainerius, 
taipjau sumažino piktadarybes, 
o net ir munšaino biznį pada
rė neapsimokančiu Tuoj po to
kio Olsono pasigirimo, prieš 
teisėją Wilkerson atvedus ne
turtingą farmerj, pas kurį rado 
nedidelį munšaino katilėlį, tei
sėjas smarkiai išbarė prokuro
rus, kad jie atveda:‘f teismą tik 
mažuosius nusikaltėlius, bet 
niekad neatveda didžiųjų mun- 
šainerių apie kuriuos nuolatos 
kalbama; esą gaudoma mažą-

LINKSMAS PAVASARINIS

ŠOKIS

gūžėtas paimtas iš Amerikos žmonių gyveninio. Muziką ir žodžius parašė 
kompozitorius A. VANAGAITIS.

Kviečiu nuoširdžiai visus BIRUTE

CHICAGOS

Rengia Šv. Petronėlės Dr-ja

Nedėlioję, Balandžio-April 25 d., 1926
ŠV. JURGIO SVET., 

Prie 32-ros ir Auburn Avė.

Kviečiame visus atsilankyti j minėtą vakarą, nes tai bus pasku
tinis šio sezono šokis. Pelnas skiriamas prakilniems tikslams 
būtent Šv. Pranciškaus Vienuolynui.

Kviečia Draugystė ŠVENTOS PETRONĖLĖS.

didelis Šokis 
Rengia

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETUVIŲ 
TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 

MILDOS SVETAINĖJE

Sekmadienyj, Balandžio-April 25 d., 1926
Pradžia lygiai 7 valandą vakare (senu laiku)



NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS
JUSU
TAKSAI nepaiso

Kuopos Narys

Lietuviai Advokatai k\\W

3241

Telefonai

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Dearborn 9057

1112 West 35th Street

DR. M. J. SHERMAN

12046 So. La Šalie St
Room 209

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MALT TONIC'O
arba nuo 10 r;

Extra Pale Alaus

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

nuo 
nuo

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Jis yra rekomen
duojamas per *

Dr.B.McNicholas
>O0O foa 

OOOD TM< HOM>

Namų Tel.: Hyde Park 3395

galite užsimokėti savo taksus 
inusų bankoje.
Musų didžiausiu noru yra patar
nauti musų kostumeriams grei
tai ir mandagiai ir tas padarė šj 
bankų didžiausiu šioje apielinkė- 
je, kaip pinigais taip ir skait- 
liumi depozitorių.

Vartotų ir Pertaisytų 
Grojiklių Pianų

IŠPARDAVIMAS

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

Blvd. 3138 
VVohkievicz- 
BANIS

Del žindamų moti 
nu. Nei vienas ne

20, M.
13, P. Jučionis —

4, S. Bukimas 
Klimas

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Gali būti užmokėti musų banko
je. Kam važinėti j miestų ir 
sugaišti labai daug jūsų bran
gaus laiko ir gal būt dar stovėti

CINTRALKSSBANK

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

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
f Naktimis Tel. Fairfax 6353

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 So. Wood St
Telephone Lafayette 7617 

Res
Telephone Pullman 88G8

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted St, Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

LIETUVIAI MĖGSTA 
SVETINGUMĄ ŠIOS 

BANKOS

Triukšmingas SLA 185 kuopos 
susirinkimas

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

3824 Deodor StM Indiana Harbor, Indiana

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo Rtiprumu ir geru patar
navimu.

C O RPORATfO/ų
>v PRESENT FOR 
UNITED

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.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland A v.
Chicago

A,*l. SIAUS
Advokatas

Dr. Constance O’Britis
Nuo Balandžio 1 d., 1926, persi* 
kėlė j 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

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

Optamctrist
Boulevard 6487 

" K^4649 S. Ashland A v 
Kampas 47rtos 

ant 2 Iud

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

Didžiausia Proga. Matykite 
šiuos Bar genus!

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

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS' DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Graičiumis - 
Kamarauskas 
vičius 
sek r. P. 
kevičiutė 
0; ižd. T. Paukštis — 
šonas—4, K. Gugis - 
globėjai: J. Danielius 
Baginskas — 
5, J. Žalimas
— 10; l)r. Kvot. Dr
— 8, Dr. S. Biežis
I. B romi šas 2.

Advokatas
29 So. La Šalie St, Room 530 

Tel. ę'entral 6390
Vak. 3223 - S. Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681

viee-prez. V 
18, M. Bace 

Gilviskas - 0 
Jurgeliute — 22, Jas- 

- 4, Lesniauskas
1, A. Ki

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242 

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midvvay 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avęnue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

AKUŠERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
klykai moterimi 
ir merginoms. 

I 3113 South 
Halsted St.

DR. HERZMAN^
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pana) 
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

8110. Naktj 
Drexel 0950

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

JOHN KIICHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

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

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, Iii.

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

Čia nėra jokių formalu
mų. Kiekvienas kostume- 
ris yra asmeninis drau
gas. Jų reikalai mums ru
pi. Ir prie to dar čionai 
yra svetingumas kuris pa
eina iš m ūsų Lietuvių De
partment o kuris yra labai 
svarbus visoje bankoje. 
Čia kalbama lietuviškai ir 
M r. John čaikauskas, Ma- 
nageris, visuomet yra ju- 
sų patarnavimui.
Bankas su kurio susi
draugavimas yra malonus 
ir kur jūsų biznis yra 
įvertinamas.

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

HAMPTON GROJIKLIS, Raudon
medžio per- ^17^%
taisytas ■ I U
KERZHEIM GROJIKLIS. Aržuo- 

$195

Po to eina rinkimai delegatu 
į Seimų. Nutarta siusti du de
legatu. Kiną nominacija. No
minuota pirm. Pranas Budis, 
kasierius St. Bartkus, lin. rast. 
Pr. Barzdys ir dar du kiti. Ge
riausia butų buvę rinkti val
dybos narius, nes jie yra pa
tyrę SLA reikaluose ir rimti 
žmonės. Bet kiti buvo iš anks-

jvairius raportus 
bėgančius reikalus, 

balsavimo už SLA 
Tarybą. Balsavimas 
netvarkas. Pirminin- 

kad jeigu kas 
nesupranta ar nemoka balsuo
ti, tai gali prašyti kuopos val
dybos, kad padėtų. Bet niekas 
į lai nekreipė domės. Keletas 
gi bolševjkėlių, kurie statos la
bai “išlavinti” pasisėdo į vidu
rį svetainės ir tų, kurie nela
bai suprato balsavimo taisyk
lių prašinėjo, kad duotų jiems 
baliotų, o jie “pabalsuosią”. Ir 
kadangi jie yra tik geri rėks
niai, bet nieko nežino, tai pa
sirodė, kad sugadino 17 balio- 
tų, — iš nemokėjimo, ar tyčia. 

Kandidatai gavo balsų seka
mai: Prez. S. Gegužis — 18, 
B. SoloveiČikas 4, Dr. A.

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

Gy Genimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moterišku, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Advokatas
S. La Šalie St, Room 2001
Randolph 1084-—Vai. nuo 9-6

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

Pėtnyčios.

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

rz i J i nuo 9 iltt 11 vai. ryte; 
Valandosy nuo iki g Val. vakare

Septintadieny, balandžio 11 
dieną, įvyko svarbus SLA 185 
kuopos susirinkimas. Susirinki
mas buvo šaukiamas per atvi
rutės, bet pusė narių neatsi
lankė. Perskaitytas protokolas 
iš praėjusio susirinkimo, 
priimtas vienbalsiai. Protokole 
skamba, / kad praėjusiame su
sirinkime įstojo G nauji nariai. 
Ir tuoj paduoda I naujus na
rius šiame susirinkime, o vie
nas persikelia iš kitos kuopos. 
Kaip matosi, kuopa labai spar
čiai auga; jeigu kiekvieną su
sirinkimą įstotų po 5—(j nau
jus narius, lai išaugtų į labai 
didelę kuopi

Išklausius 
ir atlikus 
eita prie 
Pildomąją 
buvo gana 
kas paniški n

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

GULBRANSEN GROJIKLIS, Rau
donmedžio, vartotas tik 6 mėne- 
.šiai, kaip $245
naujas

SOLO-CONCERTO GROJIKLIS,
Raudon- $275
medžio ***•■ ■ w

DAYTON GROJIKLIS, Aržuolo, 
xi_ $280
FARRAND CECILIAN, Aržuolo 
medžio, per- $285
taisytas **r*«**w

GULBRANSEN GROJIKLIS, var
totas 2 mėnesiai, 
aržuolo medžio
MARSHFIELD GROJIKLIS. Rau
donmedžio, mažai var- C *2^ H 
totas, kaip naujas
GULBRANSEN GROJIKLIS. Rie
šuto medžio, mažai 
vartotas m>vwV

KIMBALL GROJIKLIS, Raudon
medžio. Demon- $395
stratorius
Ir daugybes kitokių negirdėtų 
bargenų visuomet rasite šiose 
krautuvėse.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
O1TOMETRISTAS

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

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St, Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

Mis. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
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- 
geibų.

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

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

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

Vienas skaitytojui n skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.j^u per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.................................................. Atkirp čia ..................................................
Data: Balandis 24, 1926 ________________

to pasikvietę vienų savo pusės 
“oratorių”, kad padėjus įsisiū
lyti į delegatus. Tas “garsus” 
jų oratorius tuoj pasiprašo bal
so ir pradeda purviniausiais žo
džiais pulti valdybą. O kur lik 
tas žmogelis pasisuka, tai nie
kur nebūna tvarkos ir jo su
valdyti negalima 
jokių įstatų. Pirm, nebuvo sve
tainėj (kandidatai buvo paša
linti iš susirinkimo, kad pava
rius “agitacijų”). Bet paskui 
pasirodė, kad niekurie negali 
būti delegatais ir sugryžęs pir
mininkas paskelbė, kad rinki
mai yra neteisėti ir suspenduo
ja delegatų rinkimus. Senis 
oratorius su savo “genge” tiek 
įtūžo, kad gatavi kumščius var
toti. Kaip matyt, tai ir pas mus 
netvarka pVačidęda reikštis.

Egzaminuoja aki* — pritaiko 
akiniuH — šlifuoti stiklai 

ant vietoa

DR. G. SERNER
į Lietuvis Optometrist
L 3265 So. Halsted St. 1
■ Tel. Boulevard 7679 I
A Vai.: nuo 1 iki 8 vakare 1 

Nedėlioj 10 iki
12 ryte

EPAI D TO

fWiRING CORPORATION
JWVORK.N.V. z

= Dr. Lawrence P. Slakis
m DENTISTAS
m 4454 So. Westem Avė.
h VALANDOS:
h nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare
xxxxn±xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Darbininkams gi kovoti tarp savęs dėl tautinių skir
tumų nėra jokio reikalo. Jie gali ir privalo (autinę kovų 
stabdyti.

" 4

KADEMAI SĖBRAUJA SU TAUTINIŲ MAŽUMŲ 
ATŽAGAREIVIAIS.

BET TAUTINĖS MAŽUMOS EINA SU OPOZICIJA.

BENDRAS DARBININKŲ FRONTAS.

TAUTŲ KOVA PRAGAIŠTINGA LIETUVAI. 
m !• • i? L*

LYGIOS TEISĖS IR PAREIGOS VISIEMS.

—......... y....
Kad Lietuvoje gyvenančios tautos galėtų sutikti tarp 

savęs, reikia tiktai, kad jos nemėgintų viena kitos skriau
sti—kad visi Lietuvos piliečiai be skirtumo tautybės arba 
tikėjimo turėtų lygias teises ir pareigas.

Kiekvienam žmogui yra patogiau vartoti savo pri
gimtą kalbą: jisai tą kalbą geriau supranta, jam lengviau 
ta kalba išreikšti savo mintis, jisai greičiau toje kalboje 
gal apsišviesti. Kad žmogus yra užgimęs lietuviu, lenku, 
žydu arba vokiečiu — tame nėra jo pusėje nei nuopelno, 
nei nusidėjimo. Kam tat valstybė turėtų vienos tautos 
žmones varžyti, o kitos tautos žmonėms teikti kokias nors 
privilegijas? Lietuviams Lietuvoje nėra jokio pavojaus, 
kad juos kas nors ištautintų. Priešingai, jie gali būt tikri, 
kad prie jų, kaipo skaitlingiausios gyventojų dalies, visos 
kitos tautinės grupės stengsis prisitaikyti. Tik jeigu 
lietuviai vartotų prieš tautines mažumas prievartą, tai jie 
sukeltų prieš save jų neapykantą — kaip kitąsyk buvo 
prieš save sukėlę lietuvių, lenkų, žydų ir kitų tautų nea
pykantą rusai, kuomet jie šitas tautas valdė.

Lietuvos socialdemokratų partija dėl to ir pritraukia 
prie savęs tautinių mažumų darbininkus, kad ji reikalau
ja visoms tautoms teisingumo.

Senatikiai
(Tęsinys)

Lietuvos valdančioji partija yra nusistačiusi prieš 
tautines mažumas, bet kartu ji stengiasi tose tautinėse 
mažumose susirasti sau šalininkų. Suprantamas daiktas, 
kad ji gali palenkti savo pusėn tiktai atžagareivius iš tau
tinių mažumų.

Klerikalams iki šiol pavyko susibičiuliuoti su vienin
teliu rusų atstovu Seime, kazoku Jerinu. Nebloguose 
santykiuose jie yra taip pat ir su rabinų vadovaujama 
žydų dalim. Šitų santykių sutvirtinimui klerikalinės Ūki
ninkų Sąjungos vadas, Dr. E. Draugelis, ir vienas atža- 
gareiviškas žydų veikėjas, Golcbergas, nesenai pradėjo 
net leisti žydų kalba laikraštį, “Unzer Cait” (Musų gady
nė). Minėtąjį Golcbergą, beje, valdžia dabar paskyrė 
nariu į Vyriausiąją Rinkimų Komisiją — matoma, tuo 
tikslu, kad pakėlus jo autoritetą žydų liaudies akyse.

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 

' nuomones Redakcija neatsako] *

Bolševikai ir SLA. k

Bet juo labiaus artinasi Seimo rinkimai, tuo darosi 
aiškiaus, kad demokratiniai sluoksniai tautinėse mažu
mose su klerikalais nenori turėt nieko bendra. -

Kazoką Jeriną, kuris Seime visuomet balsuodavo už 
“krikščionių” bloko sumanymus, dauguma rusų piliečių 
atmetė. Žydui Golcbergui taip pat prastai sekasi. Sina
gogose (kur žydai ne tiktai meldžiasi, bet ir laiko savo 
mitingus), kaip tik pasirodo Dr. Draugelio sėbras ir ima 
sakyti prakalbą, tuojaus kyla triukšmas ir protestai.

Lietuvos laikraščiai, be to, dabar praneša, kad tauti
nės mažumos padarė sutartį su opozicijos partijomis su
jungti balsų likučius prieš krikščionis demokratus. Šitoje 
sutartyje dalyvauja socialdemokratai, valstiečiai liaudi
ninkai, ūkininkų partija, tautininkai ir tautinės mažu
mos. Tuo budu ateinančiuose rinkimuose “krikščionys” 
jau nebegalės pasinaudoti balsų likučiais, kaip pirmiaus 
kad pasinaudodavo, ir jau vien dėl šitos priežasties jie 
turės pražudyti keletą vietų Seime.

SLA. šiemet teks pergyventi 
smarkių kovų su bolševikais ir 
dar nežinia kas bus pergalėto
jai—SLA. ar bolševikai. Kovos 
vieta bus SLA. seimas, j kurį 
dabar eina rinkimai —delegatų.

Bolševikai jau nuo kelių me
tų stengiasi užkariauti SLA. 
.Jie išpradžių šalindamicsi “pil
kų masių“, kad patys kartais 
nepavirstų tokiais pat pilkais, 
varė plačią agitaciją prieš SLA. 
ir rhgino visus, ypač savo na
rius, eiti iš tos organizacijos. 
Daugelis paklausė tos agitaci
jos ir i>asitraukė iš SLA. Di
džiuma jų jau sugryžo, bet 
daugelis nebegali gryšti, nes 
perseni ir tokie dabar keikia 
bolševikus, kad per jų agitaci
ja jie pasitraukė iš SLA., nete
ko mokėtų per daugelį metų 
pinigų ir pašelpos, kuri bus 
tikrai reikalinga senatvėj.

I ’< ( ’ kBet pavojus buvo pašalintas 
tik laikinai. . Jis tebėra ir da
bar yra ypač didelis, kada ren
kama Pildomąją Tarybą 
rengiamąsi prie seimo.

Bolševikų tikslai

Bolševikai visai nėra atsiža
dėję minties užkariauti SLA. 
Jie veda smarkiausią kampani
ją prieš dabartinę SLA. Pildo
mąją Tarybą ir perša savo kan
didatus.

Bet užkariavimas SLA. nėra 
vienatinis bolševikų tikslas. Už
kariavę SLA. jie nedaug tepa
siektų. Pagalios ir nebūtų ta
me pavojaus. SLA. yra nepo
litinė apdraudos organizacija 
ir nesvarbu yra kas ją valdo, 
bile dirba jos naudai ir gerai 
tvarko jos reikalus. Galėtų ją 
valdyti ir bolševikai, jei tik jie 
dirbtų organizacijos labui, ir 
nariai nieko prieš tai netyrėtu. 
Bet tame ir bėda 
bolševikai nėra 
naudingą darbą, 
savo atsiradimo 
darbą dirbo ir 
ne budavoti jie

Jų tikslas SLA. užkariavimo 
yra visai kitoks. Svarbiausias 
jų noras yra prieiti prie SLA. 

Praėjo kiek laiko, bolševikai iždo. Todėl ir savo kandida- 
atsigryžo ir nutarė “eiti prie tu į iždininkus pastatė žmogų 
minių“. O ėjimą “prie minių“ j be principų,
jie mat tik užkariavime kitų aklas jų įnagis. Bet ir priėję 
draugijų. Ant kiek jie pir-jprie iždo jie nedaug tepelnytų, 
miau keikė SLA. ir kitas drau- nes SLA. yra po valdžios prie- 
gijas ir liepė iš jų trauktis, žiūra ir valdžia bile kam aik- 
ant tiek pat smarkiai dabar voti SLA. iždą neleis.

[Pacific and Atlantic Photo] t

Dr. Edwin P. Osbaldeston iš 
Asbury Park, N. J., kuris yra 
kaltinamas arklio pavogimu 
prieš 45 metus. Esą 1881 m. jis 
buvęs areštuotas, bet iš kalėjimo 
pabėgęs.

ir

yra, kad 
pratę dirbti 

Jie nuo pat 
vien griovimo 
tik griuati, o 
moka.

kuris butų vien

Lietuvos tautinėse mažumose tečiaus eina da ir giles
nis bruzdėjimas. Jeigu klerikalams sekasi palaikyti savo 
pusėje tiktai pačius atžagareiviškiausius elementus tau
tinėse mažumose, o tautinių mažumų masės eina su opo
zicija, tai reikia pasakyt, kad iš tų masių žymi dalis rodo 
palinkimą eiti dar toliaus į kairę. Žydų, rusų ir lenkų 
darbininkai pradeda jungtis su darbininkais lietuviais, 
vadinasi, stoja iš tautinės kovos lauko i klasinės kovos 
lauką.

šituo atžvilgiu yra įdomi sekanti, tilpusi “Socialde
mokrate”, žinia:

“įvykęs balandžio 1 d. Lietuvos Sionistų Socialistų 
Partijos Tarybos posėdis, kur dalyvavo, be Centro 
K-to narių, 18 atstovų iš provincijos, vienbalsiai nu
tarė Seimo rinkimuose palaikyti Socialdemokratų 
Partijos sąrašus. Bendrame žydų sąraše nutarta ne
dalyvauti ir atskiro sąrašo nestatyti”^ ’
Reiškia, žydai darbininkai socialistai nutarė nutrauk

ti ryšius su savo tautos buržuazija ir prisidėti prie lietu
vių darbininkų socialistų. Tai, žinoma, labai sustiprins so
cialdemokratų pajėgas Lietuvoje.

Kitų tautinių mažumų darbininkai, be abejonės, pa
darys anksčiaus ar vėliaus tokį pat žinksnį. Ir tai bus 
labai sveika ir Lietuvos darbininkų klasei, ir visam kraš
tui. Kada visų tautų darbininkai, gyvenantys Lietuvoje, 
suglaus savo eiles, tai jie sugebės daug sėkmingiau, negu 
iki šiol, ginti savo reikalus. Jie, be to, pajėgs apmalšinti 
tą tautų kovą, kurią kursto atžagareiviai ir kuri Lietuvai 
yra labai pragaištingas dalykas. Lietuvos respublika 
maža. Jeigu tautinės mažumos, kurios sudaro apie 20 
nuošimčių visų gyventojų, piautųsi tarp savęs ir kovotų 
prieš lietuvius, tai Lietuva butų nuolatos silpninama iš 
vidaus ir jai butų labai sunku atsilaikyti prieš galinges
nius kaimynus.

Paga
lios, jei netinkamai jie pradė
tų šeimininkauti, juos galima 
butų pašalint sekamamuosc rin
kimuose.

Bolševikai mojusi kur kas 
Jeigu jie užkariautų 

SLA., tai jie pirmiausia steng
tųsi jį suskaldyti. Jie įvestų
nepakenčiamų tvarkų, taip kad 
priešingos sriovės butų pri
verstos pasitraukti, žinoma, be 

bolševikai 
tada galėtų šeimininkauti kaip 
jiems viltiems tinka, aikvoti 
SLA. iždą, o gal net ir palai
doti visa SLA., nesutinkant 
sau opozicijos. Juk beveik 
taip jie padarė su Augšč. Prie
glaudos Liet. Am. organizacija, 
korios nemenkas iždas liko vi? 
sai tuščias.

Pavojus yra didelis
Bolševikiškas pavojus SLA. 

yra didelis. Daugelis stengia
si to neužmatyt ir ramina save 
tuo, kad bolševikai silpnėja. 
Bet tai 
vojaus, 
k nitus 
galima 
nieko 
nepasij usime, kaip SLA. atsi
durs bolševikų rankose.

Bolševikai nors ir

pradėjo agituoti, kad visi bol
ševikai dėtųsi prie SLA ir ki
tų draugijų ir stengtųsi jas už
kariauti bolševizmo naudai.

Bolševikai tada būriais pra
dėjo rašytis prie SLA. ir vesti; toliau, 
jame savo politiką—užkariauti 
SLA. Bolševikai yra gerai or
ganizuoti ir disciplina pas juos 
didelė, jie visados lanko susi
rinkimus, stengiasi juose vado
vauti, nuduoda labai veikliais nieko. Likę vieni 
esą — ir viena po kitos di
džiausios kuopos pateko į jų 
rankas. Užkariavę kuopas jie 
ėjo prie užkariavimo apskričių. 
Čia jiems geriau sekėsi negu 
net su kuopomis, nes jie mo
kėjo gudriai patekti į delega
tus, taip kad net nebolševikiš- 
ka kuopa išrinkdavo delegatus 
visus bolševikus. Užkariavę 
apskričius jie puolėsi prie cent
ro valdybos ir seimų. Nariams 
vis dar nebojant, jie vieną kar
tą vos neįsispraudė į valdybą, 
o I>etroito seime ji turėjo veik 
didžiumą ir jeigu jie ten nieko 
nelaimėjo, tai tik per savo ne
susi tarimą.

Visa tai įvyko dėl pačių SLA. 
narių apsileidimo, nepaisymo 
savo organizacijos ir nesilanky
mo į susirinkimus. Prie tokių 
aplinkybių labai lengva ir ne
dideliam, bet gerai organizuo
tam būreliui užkariauti net ir 
ddelę organizaciją.

Nariams pamačius 
kų pavojų ir labiau 
tas pavojus laikinai 
muštas ir \Vilkes Barre seime 
bolševikai buvo mažumoje.

nė kiek nesumažina 
bet dar 
visiems 
butų jį 

nariams

didina jį: 
nariams 

pašalint, 
neveikiant

pa
šil
dai' 
bet 
nė

kontroliuojama kuopele siun
čia tiek delegatų, kiek tik SLA. 
konstitucija leidžia. liesos ne
daro jiems kliūties: kiek gau
na tiek gerai—-po $25, ar $50; 
kurių nė kelionei neužtenka. 
Jei kur kuopa atsisako siųsti 
delegatus, tai bolševikai tuo
jaus sutinka už dyką važiuoti 

tegul tik kuopa duoda man
datą. O mandatą jie visuomet 
gauna. Tokie dalykai dędasi 
Chicagoj, toli nuo seimo vietos. 
Poliaus į rytus bolševikai, be 
abejonės dar daugiau dirba. 
Jie ten stengsis pasiųsti visus 
savo delegatus. Be abejonės, 
ten kuopose, kur jie negalės 
tikėtis pravesti savo delegatus, 
jie prišinsis siuntimui apmoka
mų delegatų, o paskui piršis 
važiuoti už dyką ir prašys man
datų.

Prie tokios padėties, kuomet 
iš vienos pusės eina organi
zuotas užsispyrimas, o kitoj 
pusėj , viešpatauja pakrikimas, 
nesusitarimas ir visiškas ne
paisymas, — bolševikams nebus 
sunku surinkti didžiumą dele
gatų seime.

Kas tada atsitiks? Bolševi
kai būdami didžiumoje seime 
nepatvirtins Pildomosios Tary
bos rinkimų. Tai lengvai gali 
privesti prie skilimo, suirutės 
organizacijose, —o to bolševi
kai tik ir nori. Ir jie dės vi
sas pastangas, kad 4ą suirutę 
ir skjlimą iššaukus. Prie to jje 
rengiasi dabar, ir tai aiškiai' 
pasirodys seime, nes suskaldyti 
SLA. yra svarbiausia bolševi
kų tikslas.

*

Kas daryti?

Taiki pavojus yra labai di
delis. Kas daryti, kad tą pa
vojų pašalinti ir SiLA. išgelbė
ti? Vienatinė išeitis yra bol
ševikų priešininkams burtis j 
krūvą ir tiek pat organizuotai 
veikti, stengianties kuodaugiau- 
sia savų delegatų pasiųsti. Tos 
kuopos, kurios nesiunčia savo 
delegatų, neturi duoti manda
tų ir bolševikams, nežiūrint 
kaip jie ne prašytų.

Valanda yra rimta ir kovą 
reikia vesti griežtą. Kada SLA. 
bus suskaldytas, ne laikas bus 
jį gelbėti. Beikia veikti dabar, 
kol ta nelaimė dar neatsitiko. 
Kada bolševikai įsigalės, tai ir 
paprastiems nariame bus ne 
kas: bolševikų vedamoj APS A. 
paąelpos ligoj ir pomirtinę ne- 
bolševikai nariai retai tegau-

Valdžios persekiojami patys 
nedrąsieji įgaudavo drąsos ir 
vilties, jog susideginę kankinti- 
nių vainiką gausią, o pagaliaus 
kitokio išėjimo nė būti nebebu
vo, nes caraitės Sofijos įsakymu 
atkaklieji senovinio pamaldumo 
išpažintoj ai sugauti vistiek bu
vo deginami (1684). Persekio
jimai tik tvirtino “mokytojų“ 
žodžius, jog nuo Antikristo ne
bėr kitokio kelio, kaip vandenin 
ar ugnin.

Užtat “mokytojai“ persekioji
mų laukte laukė, nes persekio
jami lengviau davėsi deginimui.

“Tėveli mus ragini deginties, 
bet juk persekiojimų nematyti“, 
dažnai stebėjosi žmonės. “Ąš 
jums, vaikučiai, sukelsiu perse
kiojimus“ atsakydavo “mokyto
jas“ ir prikalbina kokią nors 
cerkvėje “šventvagystę” pada
ryti. Atėis caro tarnai mus 
kankinti ir sudegsime, o jiems 
nesiduosime”.

Ir tas įvykdavo. Ateidavo 
kareiviai “prasikaltėlių“ gaudy
ti, o jie cerkvėj ar namuose už
sidarę, matydami, jog vistiek 
bus bloga, pasidegdavo ir visi 
giesmes giedodami supleškėda
vo, kad pravoslavai matytų, jog 
lygu bankietan linksman atėję 
su džiaugsmu degino save. Val
džios persekiojimai ir pasaulio 
pabaigos laukimas — štai dvi 
svarbiausi deginsenos priežastį. 
Istorininkai suskaito, jog lig ca- 
raitės Sofijos laikų butą 3800 
deginsenos atsitikimų; išsyk de
ginos kartais po pustrečio tūks
tančio žmonių, o iš viso tų nelai
mingųjų religijos ir valstybes 
aukų lig 1690 metų nemažiau 
kaip 20 tūkstančių butą. 18 
amžiaus pradžioj Kerzenso gi
riose caro valdžios išdraskyta 77 
vienuolynai, vadai sudeginti, o 
40 tukst. senatikių vyrų (ne
skaitant moterų) pabėgo iš Ru
sijos Lietuvon.

Persekiojamiems reik bėgti iš 
šio pasaulio, kaip Kristus kad 
mokino: “jei jumis iš vieno ge
na miesto, bėkite kitan.“ O vie
tos gana pasislėpti lig artimo 
Kristaus atėjimo... Ir senati- 
kiai naują pasiima kryžių nešt: 
“genamiems — bėgti, sugau
tiems — kentėti“ — patiems 
kankintinio vainiko negaudyti, 
bet ir nevengti. Ir žmonelės pa
sileido bėgt j plačias Rusijos gi
rias ir tyrus ir čia subėgus Die
vą savotiškai garbinti. Tie pa
bėgėliai be popų atliko ir du 
beturėjo sakramebtu: viens kitą 
krikštijo ir viens kitam savo 
nusikaltimus pasakojosi. Cerk
vėse tik giesmes begiedojo, nes 
liturgijos (mišių) laikyti* nė 
viens nedrįso ir nemokėjo. Sun
ku buvo be komunijos išbūti, o 
visokį šarlatanąį juos prigaudi- 
nejo, pasisakydami turį komuni
jos dar pirm Nikono pašvęstos 
(komunijos vietoj paskiau ra- 
zinkus prasimanė valgyti). Il
gainiui pabėgėliai apsiprato 
naujose vietose ir nebebėgo. 
Senatikių kolonijos žuvavimu ir 
žemės darbu gebėjo verstis. 
Jų vienuolynuose netruko nė 
knygynų, nei mokyklų (giedo
jimo, ikonų paišymo ir amatų 
visokių). Bet ir draugėj gyve
nančių vienodo tikėjimo: “val
gyti su netikėliais kviečiami ei
kite ir viską Dievo garbei val
gykit, taip pat ir mugėj viską 
parduodamą pirkti galit“, taip 
vieni mokino, kiti visai priešin-

atgaila; nenusidėjęs neatgailėsi, 
o neatgailėjęs nebusi išgany
tas... Tokie ir tolygus sanpro- 
tavimai dar labiau senatįkius 
suskaldė ir jų tarpe daug viso
kių tikėjimų priviso, kurių keis- 
tesnius čia suminėsim.

1) Serednikai — šventina tre
čiadienį, nes tą dieną buvęs Kri
staus kėlimasis.

2) Popininkai, nes neturi vys
kupų; senatikių vienintelis vys
kupas mirė neįšventinęs sau 
įpėdinio.

3) šermukšnininkai — garbi
na Kryžių tik šermukšnės me
džio, nes ant jo buvęs Kristus 
prikaltas. Negarbina paveikslų, 
kame yra su šventuoju drauge 
papieštas gyvulys ar medis, j>av. 
negarbina Kristaus jojančio Je
ruzalėn, nes Kristus joja ant 
asilo; negarbina paveikslo Kri
staus, jei ties juo yra kareivių. 
Saulė ar mėnuo.

4) “Keleivininkai — bėgunai” 
— tik keliaujant visą amžių ga
lima bus dangų nusipelnyti.

5) “Nauji {Smilkytojai” — 
mokina kaip reik smilkyti šven
tuosius : ai’ vienu mostelėjimu, 
ar kryžiškai? ar priėjus prie šv. 
oaveikslo (ikonos) palaikyti 
milkytuvą ties šventuoju?

6) “Bepinigiai” — neima pi
nigų, kadangi ant rusų pinigų 
esąs Antikristo ženklas (ant
spaudas).

7) “Nevedžiai” — išmirus po
pams ryžosi gyventi ~nesusive- 
dus, nes nėra kas duotų šliubą. 
Dalis neišturėjo, o dalis ir šian
dien netekėjusiu ir nevedusių 
tebelaukia greito pasaulio galo. 
Nevedusių (kitaip Fedosejevcy) 
daugiausia esą Kauno, Vilniaus 
ir Suvalkų gubernijose, t. y. Lie
tuvoj." Jaunavedžių nepriima 
drauge valgyti ir melstis; bet 
vaiko neturint po 6 savaičių 
pasnyko įleidžia sąvo bažnyčion, 
o gimus vėl uždeda pasnykauti;

8) “Savakrikščiai”: popų ne
tekę, kiekvienas pats save pa
krikštija.

9) “Kiaulininkai“ — neturė
dami Senovės ikonų, meldžiasi į 
Jeruzalę (į rytus) atsisukę; ka
dangi žiemą ir darganai esant 
nepatogu oran eiti ar langą var
styti, tai saulėtekio pusės sie
noj iškerta skylę ir ją atkišę 
meldžiasi.

Yra dar visokių atskalų, ku
rios samprotauja pavyzdžiui ši
taip: Tariant “Sunaus“ kur 
dėti ranką? kairion ar dešinion 
pusėn? Dėdami kairion lygu 
pripažįstame Sūnų sėdint ne de
šinėj D. Tėvo, bet kairėj“. “Ta
riant žodžius “palaimintas vai
sius iščiaus“ esą reikj Žegnoti 
savo pilvą. Kiti vėl užuot giedo
ję, cerkvėj verkia, nes visuoti
nas giedojimas džiaugsmo esąs 
ženklas, krikščionims nepriva
lus.

Dvidešimtame amžiuje atvė
so ir senatikių fanatizmas (už
sidegimas), aklų popų sukurtas 
ir tiek nelaimią žmonėms pada
ręs. Senatikių užsidegimą at
šaldė mokslas, kurio spinduliai 
palengva pasiekė ir rusų galvas, 
per 900 metų popų mulkinamas. 
Senatikiuose ima rastis raciona
listų (protininkų), kurie atmetę 
tuščius tėvų ginčus dėl tikėji
mo rado moksle tiesą, kelią ir 
gyvenimo prasmę. —M. U.

(Pabaiga)

bolševi- 
aukrutus, 
tapo at-

veda 
smarkių kampanijų prieš Pildo
mųjų -Tarybą, bet, kaip matyt, 
rinkimų laimėti nesitiki. Jie to
dėl visų domę kreipia į busian
tį seimų ir visomis pajiegomis 
prie jo rengiasi, kad prigrudus 
jį savų delegatų, štai kad ir 
Chicagoje kiekviena bolševikų

na, tas pats bus ir SLA.
Taigi visi rengiamės prie 

seimo, kad išgelbėti SLA. Ge
riausiame atsitikime, busiantis 
seimas bus triukšmingas ir gal 
turės pairti nedavęs teigiamų 
pasekmių, lai goriausiame at
sitikime. Bet, jei laiku nebus 
apžiūrėta, tai pasekmės gali bū
ti visai kitokios, kokių nė vie
nas SLA. narys, išėmus bolše
vikus, negeidžia.

— Senas Tautietis,

gai. Kadangi senovėj bažnyčia 
ir už pagonų karalius meldėsi, 
tai ir už carą melstis gahma, o 
kiti sakė — negalima, nes caras 
— antikristas. Vieni sakė pra
voslavų cerkvėj imtas vedybas 
tvirtas esant, kiti — jog verčiau 
esą nesusivedus gyventi, negu 
su “nikoniečiais” susitepti. Ge
riau paleistuvauti, negu duotis 
pravoslavų popui surišti: paleis
tuvaudami - nusidedame, bet 
prieš nusidėjimus yra vaistas —
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CHRYSLER 
Automobiliai 
Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi ir 
gražiai subudavoti.

cylinderių sodan .............  $995
cylinderių ..........................  $1,695

Inšiuriname dykai ant metų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant

senus karus ir 
lengvų išmokėjimų.
.JOHN J. BAGDONAS
4401 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 9030
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Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

„Oražua veidas, bet o, kokia galva!"
Ar kuomet nugirdote kg uora taip m* 

kant apie jus?
Nagams patitura, pudra, lupoms ir 

veidam* dažai... viaa tai randa vietg ant 
jūsų pasidabinimo stalelio. O kaip su

* Pleiskanų mirtinas prieisi

Lygiai tiek pat reiškia turėti neivarų veide, kaip ir neivarig galvos 
odg, todėl kad pleiskanom nesislepia.

Ruifks pagelbės jum* atsikratyti pleiskanų | savaite ar deiimtj dienų 
laiko. Pamėginkite jj.

65c. vaistinėse, arba priaiųakite 7Sc. tiesiai j laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BKRRY « SO. ith STS. BROOKLYN, N. Y.
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THE PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE
Didžiausi Darganai Kas Dieną

Ant Namams Reikalingu Daiktų Pavasario 
Sezone — Pirkite Dabar Su Dideliu 

Pinigų Sučėdymu!

Didelis pasirinkimas augštos rųšies padarymo veži
mėlių, kurį motina įgijus galės pilnai pasididžiuoti. 
Šie vežimėliai yra artistiškai padaryti, vidus yra iš
muštas su Cordiroid pamušalu, mediniai ratukai ir 
apgręžama (reversable) į abi puses. Platus spalvų 
ir madų pasirinkimas po......  $19.75

LEDAUNIŲ 
Dar niekuomet nebuvo 
pasiulinta už taip žemą 
kainą!
Su dviem durim šeimy
niškos mieros $9.50 
Su trim durim šeimy
niškos mieros kaina 
už $16.75 
Su trim durim iš meta
lo padaryta, baltai ar 
pilkai enameluotas 
už $28.50 
Musų krautuvėse rasite 
desėtkus kitokių didžių 
ir madų ir pirkdami da
bar musų krautuvėse 
sučėdysit veik pusę.

MATYSIT PEOPLE’S 
KRAUTUVĖSE DI
DŽIAUSIOS EILĖS 

GESINIŲ PEČIU

ALCAZAR, CR0WN ir 
kitų geresnių padary
mų, parduodame už ne
palyginamai žemas kai
nas—po

$39.00 $70.00 
$95.00 $119.00
Ir pirkdami pečių šiose 
krautuvėse busite už
tikrinti, kad gaunate 
geriausius.

Lengvais Mėnesiniais Išmokėjimais

Įsitėmykite Vardų Ir Krautuvių Adresus

uMIITURf f°** BITTERHOME

1922-30 Halsted %
Prieš 19th Place 

J. NAKROŠIS, Vedėjas

DR. A. WARCHALOWSKI
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

: 4177-83 Archer Avė.
*Kamp. Richmond Street 
J M. T. KEŽAS, Vedėjas
£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ant Xelowskio aptiekos; Tel. ,Arinitage 3988 
Valandos

Garsinkities Naujienose

Lietuvių Rateliuose.
Ar žmones miršta?

. Ar galima senų žmogų 
atjauninti?

garbindamas ir betituluodamas 
kalbėtojus, kitus net ir iškolio- 
jo mulais ir t. p» Po vakarienės 
buvo šokiai. Orkestrų šį kartą 
vyčiai turėjo tikrai gerų, kuris 
susidėjo iš šešių gerų muzikan
tų.

BRIDGEPORT
Pranešimas

Ar 
tuo

Kas būna po mirties? 
žmogus numiršta ir viskas 
baigiasi, ar dar jis ir po mir
ties gyvena, tik naujoj formoj, 
nauju gyvenimu? Tų klausimų 
žmonija stengiasi atspėti jau 
desėtkas tūkstančių metų. Vie
ni sako, kad žmogus numiršta 
ir viskas baigiasi; įvairios re
ligijos sako, kad tik kūnas 
miršta, žmopraus vSl? ne-
numiršta ir gyvena . amžinai. 
Dabar gi atsirado ir tokių, 
kurie sako, kad “milionai da
bar gyvenančių žmdnių dau
giau nebemirs”. Kurie jų sako 
tiesą, kurie teisingiausiai riša 
nemirtingumo klausimų? žmo
nijai, kuri tiek ilgai kankinosi 
tuo skaudžiu klausimu, j pa? 
gelba skubinasi mokslas, kuris 
vaduodamasis vien šaltais ir 
neginčijamais faktais, irgi ban
do tų klausimų išrišti, bet ne 
svajonėmis, ne spėliojimais, o 
tik nuodugniais tyrimais pa
čios gyvybės. Ir mokslas to 
klausimo rišime daro didelę pa
žangų. Bet kų parodo vėliausi 
mokslo ‘tyrimai?

«
Žmonės nenori mirti. Jie vi

są laikų ieško priemonių pra
ilginti gyvenimų. Net ir senat
vės nenori, nes kiekvienas juk 
nori būti jattnas, tvirtas, gra
žus. Todėl žmonės jau nuo se
nai galvoja apie atjauninimų. 
Seniau buvo ieškoma visokių 
jaunystės šaltinių ir eliksirų, 
pagelba kurių seniai galėtų vėl 
jauni tapti ir vėl ilgai, ilgai 
gyventi. Tuo klausimu dabar 
susidomėjo mokslas ir jau atei
na žinios apie atsiektas nepa
prastas pasekmes. Bet ar abel- 
nai žmogų galima atjauninti?

šie du kiekvienam žmogui 
įdomus klausimai — nemirtin
gumas ir atjauninimas, bus pla
čiai gvildenami inž. K. Augus- 
tinavičiaus paskaitoj: M Nemir
tingumas ir atjauninimo prob
lemos naujosios biologijos švie
soj”. Paskaita bus rytoj, bal. 
25 d., Liet. Auditorijos mažo
joj svetainėj, lygiai 10:30 vai. 
ryte. Tai bus jau paskutinė Vi
suomenės Dtirbo Sąjungos pa
skaita šį sezonų.

Kiekvienas yra
ateiti pasiklausyti šios 
įdomios paskaitos. —F.

kviečiamas 
labai

Kas buvo ir kas bus
BRIGHTON PARK

Vyčių 36tos kp. 10 metų 
kaktuvių vakaras '

su-

Balandžio 17 d., McKinley 
Parko Auditorijoje/įvyko Lietu
vių Vyčių 36tos kuopos 10 me
tų sukaktuvių paminėjimo va
karas su programų, vakariene 
ir šokiais.

Pirmiausia orkestras sugrojo 
maršą, Choras, pritariant or
kestrui, sudainavo Lietuvos 
Himną. R. Andreliunas pasakė 
prakalbų ir parodė vazų, kaipo 
atsižymėjimo ženklų, kurį Vy
čių 36 kp. basebolininkai laimė
jo. B. Andreliunas sakė, kad 
puolus 36 kuopų netik laisva
manių spauda, bet radosi prie
šų ir pačioj kuopoj, dėl kurių 
ji turėjo apleisti parapijos sve
tainę ir persikelti į McKinley 
Parko svetainę, kur ji dabar 
jaučiasi visai laisvai, ir tt. Cho
ras sudainavo Kur bėga šešu- 
l>ė, Karvelėlis (Sasnausko), 
Girioj (Kudirkos) ir Liet. Vy
čių Himną. Pirmoji daina išėjo 
silpnai, kitos trys gerai. Chorų 
veda Juozas Prakaitis. Solo pia
no skambino Julijona Jokubau- 
skaitė. Dainavo gi Ona M. Rez- 
gaitė, dvi angliškai, o vienų 
lietuvių kalboj — A. Vanagai
čio “Stasys”; pastarųjų geriau 
sudainavo ir daugiais patiko 
publikai.

1 Po programo buo vakarienė. 
Adomas Banys vakaro vedėju 
perstatė Stasį Piežų, kuris be-

P. Grigaičio paskaitoH

Nedėlioj, balandžio 18 d., Lie
tuvių Auditorijoj, buvo P. Gri
gaičio paskutinė paskaita. P. 
Grigaitis laikė tris nedėldienius 
paeiliui paskaitas iš kultūros 
istorijos. Jis savo paskaitas 
padalijo į tris dalis, ir kiekvie
nų nedėldienį aiškino apie at- 
skinj dttlyktĮ. Pinuoj daly niški- 

no apie tai kaip žmonės išmoko 
vartoti ugnį ir kokių svarbų 
progresui padarė ugnis -- apie 
šeimynų atsiradimų fr kaip jos 
vystėsi iki pasiekė dabartinės 
šeimynų formos. Trečių paskai
ta buvo apie religijos atsiradi
mą. Jis nuosakliai ir vaizdžiai 
išaiškino netik apie tikėjimų 
atsiradimą, bet ir apie žmogaus 
sielą-dušią, žmonių dievus ir 
t. t. Publikai labai patiko P. 
Grigaičio paskaita, kas liudijo 
griausmingas rankų plojimas 
ir nenorėjimas keltis iš 
sėdinių užsibaigus paskaitai, 
nežiūrint, kad jie buvo išsėdė
ję 2 valandas.

Reikia pastebėti, kad P. Gri
gaitis yra ne tik geras kalbėto
jas ir prelegentas, bet ir pun- 
ktuališkas žmogus: jis visad 
būna paskirtu laiku.

\ * * *
Balandžio 18 d. vakare Drau

gystė Šv. Alfonso buvo suren
gusi St. Jurgio par. svet. balių 
su išlaimėjimais. šoko linksmi
nos jaunimas, kurio neperdau- 
giausia buvo, bet, rodos, drau
gystė išeis su savo. Muzikan
tai pas alfoniečius visad yra 
geri.

ROSELAND

Dr-stė šv. Onos veikia

šitoj musų Rožių žemėj ne
tik kad vyrai yra darbštus, 
veiklus, bet ir moterys. Vyrai 
rengia pramogas, vakarus, pas
kaitas, koncertus, balius, bet ir 
moterys šį bei tą sumano. Lie
tuvių Moterų ir Merginų Drau
gystė šv. Onos sumanė sureng
ti šaunų balių. Pasamdė Stru- 
milo svet., pasikvietė gerą or
kestrą, prirengė gerų užkandžių 
ir nesvaiginamų .gėrimų — vi
sa, kas geram baliui yra reika
linga. Draugystės šv. Onos 
balius bus nedelioj, 25 d. bal., 
Strumilo svet. šokiams gros 
penkių muzikantų orkestras.

— K. ir R.

Iš priežasties pasididinimo musų biznio, mes perkeliam 
savo generalį ofisų, kuriame bus atliekamas visas musų 

. biznis, pradedant nuo Panedėlio, Balandžio 26 d., 1926, 
naujoji vieta

4155 Archer Avenue
Šiaurinėj pusėj priešai Richmond St.

. Tel. Lafayette 8705-8706-5153
Musų ofisas prie 3804 So. Kedzie Avė., bus vartojamas

v kaipo skyrius.
Maloniai norėtumėm pasimatyti su jumis musų nauja
me ofise.

RUBIN BROTHERS
NAMŲ STATYTOJAI

GERESNIS SKONIS—Priežastis? VVENNERSTEN’S pa
tentuotas procesas sujungiantis apynius ir salyklą. Sa
lyklas apsupa apynius ir užlaiko juos šviežiais, o apyniai 
apsaugoja salyklą. Jų matot, kad nei vienas geras sko
nis nežūna.
TIKRI APYNIAI—Tiktai švieži pilni skonio yra vartoja
mi j WENNERSTEN’S. Nereikia jokio dirbtino skonio 
vartoti ir nėra vartojama. Jus vartojat Lemono išsunkas 
dėl ^.emonado. Jus vartojat tikrą lemoną, ar ne? Kuo
met jums reikia tikrų apynių skonio kodėl nevartojate 
šviežius apynius užlaikomus geriausioje rųšyje malt syru- ' 
po? Kitais žodžiais—KODĖL NEVARTOJAI1 WENNERS- 
TEN’S? Tai yra būdas gavimui geriausias pasekmes.
NEKEIKIA VIRINTI—Tiktai ištirpyki! karštame vande
ny; paskiau sumaišykit. Tas sutaupius jums laiko, gaso ir 
trubelio ir užlaikys skonj nuo išgaravimo laike virimo.
NĖRA ATSIDAVIMO—Nieks nemėgsta virimą skonio na
muose.

NUO 1896—VVENNERSTEN’S yra originalis namie varto 
jamas Apynių ir Salyklo Sudėtis Amerikoje.

WENNERSTEN’S
Bohemian Typo

Salykloir Apynių Sujunginis

Nusineškit šitą kuponą pas jūsų 
pardavinėtoją ir reikalaukit nuo jo 
dykai butelių atidarytojo.

Speciali Speciali

PIRM NEGU PIRKSI 
PIANĄ

Pamatyk ir išgirsk Gul- 
bransen Registering Pianą, 
pas BUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo
kio mechaniškumo; kainos:

, $290 — $450 — $530
— $615 — $700

Ant lengvų išmokėjimų

, JUS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted Street

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Deąlers: If you run out of openers, 
darytojas phone Miss Topp, Juniper 4886.
■I ■ II— .OM—,11

PIRMOS PIGIAUSIOS KAINOS
Niekad Jums Negirdėta

Nuo $75.00 ir aukščiau
Ateikite pas mus, nes mes patys esame išdirbė- 

jais aukštos rųšies, setų ir darbų gvarantuojame. 
Turime savo krautuvėj didelį pasirinkimų naujau
sios mados ir parduodame už žemesnes kainas negu 
kitur. Taipgi mes užlaikome visokios rųšies nami
nių rakandų didžiausiame pasirinkime. Ateikite pas 
mus, o mes Tamstoms sutaupinsime pinigų.

GLOBĖ FURNITURE & UPHOLSTERING CO.
6637 S. Halsted St
Tel. Wentworth 6890

Amerikos Pavyzdinis

NEGALIT JO VIRŠYTI
Parduodamas visose krautuvėse

Gydytoju Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reumatizmas sausgėlų
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
notas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padęka- 
vones pasveikę. Kąina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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BATTERIES PIGIAI!!
VVestern Auto Supply & Bat- 

tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimame jūsų senas 

batteries kuomet pirkaite nau
jas.
Auto Accesories Ford dalys

Tol. lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuška,
3228 W. 38tk Chle.fo, III. I
i i ........ .. - " ■■ 11

G E R B. Naujienų skai- 
1 tylojos ir skaitytojai 

prašomi i irkinių reikalais 
eiti j las sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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Lietuviu Rateliuose.
Lietuvaičiu rankdarbiai 
svetimtaučiy vertinami
Kiekvienas pergyventas me

tas duoda žmogui naujų pamo
kų jo asmeniniam, vienkart ir 
visuomeniniam gyvenime.

Progresas kaip industrijoj, 
. technikoj* medicinoj ir daugy

bėj kitų šakų pradėjo stiprėti

o nuo pasaulinio karo įgavo; 
daug stiprių jiegų ir tomis nau
jomis pajiegomis naudodamasis, 
žėngia stipriais žingsniais di
džiausios tobulybės eron.

Bet reikia neužmiršti, jog 
tas dar ne visose valstybėse 
reiškiasi, ypatingai tose, kurios 
mažos ir nuo šimtmečių didžių
jų valstybių buvo slegiamos. 
Taip tų nelaimingų kampelių

randasi ir musų tėvynė Lietu- 
va; ji irgi per šimlmečius ga
lingesniųjų kaimynų buvo dras- 
koma, kol galop lapo paminta 
po rusu letena, kurių pačių 
kultūra neprogresavo, o kągi 
tad kalbėli apie jų pavaldinius* 
lietuvius, kuriems valdžia nei- 
kiek nepadėjo; dagi priešingai, 
kiekvieną kultūrinį žingsnį aš-

Tik tiek laiminga musų že
melė 'Lietuva, kad gamta nes- 
skriaudė savo turtais ir gražių 
upių vaizdu; taipgi ir jos gy
ventojams nepaskupėjo proto 
gabumų suteikti. Didžiuma lie-

! tuvių dažnai išsireiškia: “lietu
vių tautos ainiai, nors nemoky
ti, bet ‘pajemnųs’ Žinoma, 
išsireiškimas “nemokyti“ var
giai atsako šių dienų padėčiai. 
Bet reikia atminti, jog tik dvi
dešimto šimtmečio pradžioje 
Lietuva teįstengė numesti sve
timą slogutį nuo savo krutinės 
ir lengviau alsuodama greičiau

(Pacific and Atlantic Photo]
Louise King, dėl kurios tapo 

pasmerktas visam amžiui kalė
jimo Arthur Rich, Battle Greek, 
milionieriaus sudus. Arthui

Užmokėk Savo 
Nuosavybes Taksus

Rich padarė kriminalj užpuoli
mą ant p-lės King.

METROPOLITAN STATF] BANKOJE 
kurių Cock County Iždininkas Patrick J. 
Carr paskyrė kaipo stotimi dėl rinkimo vi
sų valdiškų taksų už nejudinamųjų turtų 
namus, lotus ir taip toliau. Šie taksai bus 
priimami nuo Balandžio 1-mos d., 1925, iki 
Gegužio 1-mos d., 1925.

tik mies- 
žingsniais

tautos pa-

Siųskite pinigus Lietuvon Tainistos gimi
nėms ir draugams per šių DIDŽIAUSIĄ 
BEI STIPRIAUSIĄ LIETUVIŲ VALSTI- 
JINĘ BANKĄ AMERIKOJE.

Saugiausia Vieta Jūsų Taupiniams

MetropolitanStateBank
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 West 22nd Street
Kampas Leavitt

CHICAGO

Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:30 vai. ryto iki 
4 v. vak. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

Į Metus Už

galėjo paniekti bent kurį kultū
rinį reiškinį. Be lo abelna kul
tu ra turėjo progos 
tuose stipresniais 
žengti progresai).

Bet kaimas—musų
mato stipriausias akmuo liko 
ir iki šiai dienai gyventi savo 
gyvenimu, vien tik savo proto 
gabumais gyvenimų tvarkyti ir 
jį tobulinti.

Nors musų kaimo sesučių 
sunki gyvenimo našta spaudė 
pečius, bet jos buvo ištvermin
gos, kantrios; netik pajiegė 
nešti sunkių gyvenimo naštą, 
bet dar turėjo laiko savo bo
čių dailiųjų rankdarbių pavyz
džius sekti, o net ir tobulinti 
juos, kas nemažai stebino mies
to žmones, arčiau visuotinos 
kultūros esančius, taipgi, ne
mažai šiandie mums Ameriko
je gyvenančius lietuvius irgi 
stebina, matant musų tautie
čių sesučių dailės išdirbinius- 
audinius, išstatytus visopasau- 
linėj moterų parodoj. Tas 
duoda progos sutikti su išsi
reiškimu “pajemnųs“, taipgi 
duoda progos įvertinti jų triū
sų ir sugabumą. Didžiumoje 
mes įvertiname tuo dailės dar
bus. Taipgi, ir svetimtaučiai 
ypatingai domės kreipia į taip 
įvairią kokybę, kokiose aplin
kybėse ir įrankiais padaryti pa
rodoje esantieji dalykai.

Kaip minėta laikas duoda vis 
naujų pamokų. O dabar tprime 
progą, kuris teikia galimybės 
pamatyti lietuvaičių senovėj 
pagamintus dailiuosius rank
darbius ir tinkamai juos įver
tinti. Taipgi tuo pačiu kartu 
yra galimybės ir šių laikų mu
su moterų lietuvaičių čia, Ame
rikoje, gyvenančią dailiuosius 
rankdarbius įkainuoti, kurie 
dirbti daug patogesnėse tam 
darbui aplinkybėse, negu tų 
kurios po šiaudiniu stogu, sa
manotoj bakūžėj dirbo savuo
sius rankdarbius.

Žinant musų 
Amerikoj, ir ten, 
bakūžėj, Lietuvoj,
aplinkybes, būtinai pareiga yra 
kiekvienam pamatyti jų dai
liuosius rankdarbius, kas duos 
galimybės tinkamai įvertinti 
musų tautos moterų sugabumą 
dailiojoj rankdarbystėj. Pama
tyti ir įkainuoti galima Pasau
linėj Moterų parodoj, 666 Lake 
Shore Drive, kuri tęsis iki 24 
d. balandžio. Minėtoj parodoj 
lietuvaitės pirmų kartą savo 
istorijoj ima dalyvumą. Ir tas 
žygis moterų kultūrinio 
bo pasiliks amžinai moterų 
kimo istorijos lapuose.

Dar trupučiukas žinių iš
gyventų įspūdžių šandie mote
rų pasaulinėje parodoje. Liet, 
moterų skyriuje teko matyti 
įvairių tautų bei draugijų ir 
organizacijų, reprezentuojan-

sesučių čia, 
samanotoj 
gyvenimo

Indelius
MOKAMA KAS PUSMETIS

200% APSAUGA
Geresnis, Saugesnis, Patogesnis ir Pelningesnis 
Investmentas Negu Pirmi Morgičiai ar Bonai 

Pasiūlo Jums

LIETUVOS ((OPERACIJOS BANKAS

dar- 
vei-

per-

Del platesnių žinių kreipkitės į

NAUJIENOS
,1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naūdokitės 
Naujieinų kablegramų

moterų rankų išdirbinius. Tie
sa, tai įvairus turiningas miši
nys, vertas ypatingo susidomė
jimo ir tinkamo įvertinimo. 
Žinoma, tą turiningą mišinį ir 
minia žmonių lanko kasdien, 
įdomaudamosi jų kiekybe ir 
kokybe.

Kiek man teko patirti, tai 
musų lietuvaičių rankdarbius 
svetimtaučiai daugiau įvertino 
už l>ent vieną kurį Europos mo
terų rankdarbių skyrių, ku
rioms net ir jų valdžios pagel
bėjo kaip finansiniai, taip ir 
eksponatais. Musų tautietėms 
nebuvo lemta gauti bent kokios 
paramos iš Lietuvos. Jos turė
jo rasti parodai reikalingų iš
dirbinių bei lėšų tarp čia, Ame
rikoje, gyvenančių geros valios 
tautiečių ir jos rado, nors 
daug darbo ir jiegų aukojo ir 
dar aukoja tam darbui.

To kultūrinio darbo reikš
mingumą ir naudingumą musų 
tautai suprato tik koletas as
menų—kilnios sielos ir patri- 
įotinio jausmo vedamų lietuvai
čių iniciatyva gerb. p-ios ža- 
deikienės. Nors darbas gana 
sunkus ir atsakomingas, 
geros valios būrelis moterų 
bo intensyviai, kol pasiekė 
giamų pasekmių. Jų trasas 
visuomenės įvertintas, ne
vien musų tautiečių, lietuvių, 
bet ir kitataučių, kurie daug 
skirtingesnę nuomonę turės 
apie lietuvių tautą, negu Ilg
šio 1 kad turėjo.

Už tat, gerbiamosios tautie
tės, iniciatorė ir visos prakil
naus kultūrinio sumanymo ir 
darbo bendradarbės: priimkite 
mano gilios pagarbos pareiški
mą, taipgi linkėjimą: kuoge- 
riausių pasekmių sėkmingai už
baigti tą reikšmingą mu^ų tau
tai darbai —J. Ramanauskienė.c

Rytoj komp. A. Vana-
gaičio benefisas

Rytoj Lietuvių Auditorijoj 
7:30 vai. vak. pasikels uždan
ga ir birutiečiai pradės vaidin
ti “Surprise Party“. šį kartą 
bus ir šokių lokių permainų. 
Ne tik biru tiečiai scenoj turės 
“surprise party”, ale ir publi
kai bus patiektas siurprizas. 
Visiems atsilankiusiems bus 
duodama kas tai. Taigi bus ne 
tik dvasiško, bet ir kūniško 
peno. O koks tas siurprizas 
bus, tai pamatysite patys, kai 
į auditoriją atvyksite.

/taipgi,
auditorijoj 

pagerbimui
Tad kuo-

FfiANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kravjo, Odos. Rectal, 
Venerinis ir Chrontikas

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray
ir Elektrą

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

Viriui banko
Valandom: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

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

Ii

kadNe j >a miršk,i t e 
rytojau iškilmės 
yra rengiamos 
komp. Vanagaičio, 
skaitlingiausia susirinkime mu
sų mylimą muziką pagerbti.

PADĖKAVONĖ

Dėkavojam visiems dalyvavusiems 
musų mylimo tėvelio Antano Yurgino 
laidotuvėse, kuris mirė Balandžio 11 
d. Tapo palaidotas Balandžio 15 d., 
iš St. l/ouis bažnyčios j Kalvarijos 
kapines. Lai ilsis mus mielas tėvelis 
šios šalies žemelėje.

Pasiliekam nubudę.
Uršulė ir Jurgis Jurginai 

Nokonis, Illinois

Vieša Padėkavonė
Viešai dekavoįu draugams ir 

draugėms už dovanas, suteik
tas man gimimo dienoj ir su
rengimų smagios \“Surprise 
Party“ nedėlioj, balandžio 18. 
Širdingai ačiū y pa t ingai■yl rau
gėms Kazimierai Čer!

Onai Gečienei,
įskie- 

nei, Onai Gečienei, Onai Ma- 
čiulskienei, Stelai špakauskie- 
nei, Marionai Gudienei, F. Šiau
lienei, S. Bučinskienei, p. Čepie
nei, Tupikaičianis iš Cbicagos, 
B. Misevičiui iš Indiana Harbor, 
Ind. Gustienei, Varputienei, Bo
risams, ir visiems dalyvavu
siems.

Bronislava ir Izidorius
Marcinkai,

314 Kensington Avė.,
Kensington, III.
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bet 
dir- 
tei- 
yra 
tik

Buvo susirgęs Dr. A 
Karalius

BALTRAMIEJUS 
BENDŽIUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 22 dieną, 6:30 valan
dą vakaro, 1926 m., sulaukęs 
45 metij amžiaus; gimęs Ver
šių kaimo, Sintautų valsčiaus, 
■šakių apskričio, palikdamas di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius moterį 
Oną, dukterę Minę, sūnų John. 
Kungs pašarvotas, randasi 3440 
So. VVallace St.

I/aidotuvės įvyks Pirmadie
nyj, Balandžio 2G dieną, 8:30 
valandą ryto, iš namų j švento 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Baltramiejo Ben- 
džiuno giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris Ona, duktė Minė, 
sūnūs John.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

VLADISLOVAS POVILONIS’
Metinės Mirties Sukaktuvės

Mylėjom mes jį gyvą esantį, 
neužmiiškime jo ir įnirusiu. 
Liūdnas paminėjimas metų su
kaktuvių mano mylimo ir bran
giausio vyro kuris persiskyrė su 
šiuo pasauliu balandžio 25 d., 
1925, sulaukęs 47 metų am
žiaus. Paliko dideliame nubu- 
dimei moterį Petronėlę, šunieną 
Antanų, brolį Petrą Maženį Lie
tuvoj, seserį Marijoną Kas- 
mauskienę.

Jau praslinko vieni metai, 
kaip spaudžia jumis Šalta žeme
lė, o musų širdis nubudimas 
spaudžia graudingas ašaras. 
I^ai būna jums lengva ilsėtis 
brangus mano vyreli. Kaip 
mirtis yra žiauri ir negailestin
ga, atėmė iš manęs vyrelį mei
lingą, paguldė kapuos^ šaltojoj 
žemelėj, tenai kur jis miega 
amžinai lovelėj. Tegul būna 
lengva jums tenai gulėti, o ma
no Širdis nubudime nesustos 
tvaksėti. Moteris.

STANISLOVAS MIKUŽIS

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVI

esti
kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, afltaist 
kreivas akis, nuima kataraktą, atį
mo, skaudamą 
kreivas akis, nuima 
taiso trumparegystę _i/ toliregystę. 
Prirenga 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 vai. Nedėlioj 10 iki 1. vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne IJoulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai- 

i stą. Garantuotame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

šios 
susirgęs Di 
gavęs lai p vadinama

savaites pradžioje laivo 
A. Karalius. Buvo 

tonsili- 
tį”. Teko jam kelioms dienoms
ir į lovą gulti. Bet dabar jau 
beveik sveikas, šiandien ar ry
toj grįš į ofisą.

Laike ligos Dr. Karalių pri
žiūrėjo Dr. Šimkus.

7 eatras-
& Muzika

Požėlienė koncertuoja 
Clevelande

K. Požėlos žmona išvyko i 
Clevelanda ir šį vakarą ten 
koncertuos. Pasvečiavusi kele
tą dienų ji vėl grįš į Chicagą.

Dzimdzių atsisveikinimo ir fo- 
nių vakaras įvyks balandžio 
28 d.

Dzimdzi Drimdzi bal. 28 d. 
atsisveikins su chicagiečiais ir 
iškeliaus į Lietuvą. Jie yra pri
rengę naują ir laižai įdomią 
programą ir žada užtektinai 
publiką prijuokinti. —n.

a+a

JONAS SLAUTA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 22 dieną, 8:00 valan
dą ryto, 1926 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus; gimęs Kauno rė- 
dyboj, Telšių apskričio, Pamar- 
kijos kaimo, palikdamas dide
liame nubudime savo mylimuo
sius ir mylimą moterį Oną ir 
sūnų Edvardą 3 metų senumo, 
ir keturis seseris, vienų Ame
rikoj ir tris Lietuvoj, ir vieną 
pusbrolį ir pusseserę Ameri
koj.

Priklausė prie draugysčių 
Švento Izidoriaus, South Chica
go, Kensington, III., priklausė 
prie Lietuvos Didžio Kunigaik
ščio Gedimino ir East Chicago, 
Ind., Lietuvos Ukėsų Kliubos.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1022 — 151st St., East Chica
go, Ind.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba
landžio 24 dieną, 8:00 valandą 
ryto, iš namų j šv. Franciškaus 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Sūnūs

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mykolas Misilivas.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 22 dieną, 2:30 valan
dų po piet, 1926 m., sulaukęs 
37 metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdybos, Tauragės apskričio, 
šviekšnių parapijos, Petraičių 
kaimas. Amerikoje išgyveno 13 
metų, palikdamas dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį Oną, po tėvais 
Szertvitaitė, dukterį Stanislavą 
11 metų, sūnų Stanislovų 2 m. 
3 dienų, brolį Antaną; Lietuvoj 
penkias seseris ir motiną Bar
borą. Kūnas pašarvotas, randa
si 4432 So. Honore SI.

Laidotuvės įvyks Pirmadie- 
nyj, Balandžio 26 dieną, 9 vai. 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė- 
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Miku
žio giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
.Moteris, Duktė, S'unus 
ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

MAGDALENA VENCIUVIENfi

Jonas Staškunas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Penktadienyj, Balandžio 23 

dieną, 11:30 valandą ryte, 1926 m„ sulaukęs 7 metų, 11 mėne
sių, 7 dienų amžiaus. A. A. Jonas gimė Gegužio 16 dieną, 1918 
metų, Chicagoj, palikdamas dideliame nubudime motiną Kazi- 
tnerą, po tėvais Losčikaitė, tėvą Ignacą, seserį Genevaitę 9 me
tų. Kūnas pašarvotas, randasi 65 E. lOlst PI., Roselande.

Laidotuvės įvyks Pirmadienyj, Balandžio 26 dieną, 1:30 va
landą po pietų iš namų bus nulydėtas j Tautiškas' kapines.

Visi A. A. Jono Staškuno giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 22, dienų, 1926, 10:30 
vai. vakare, po sunkios ligos, 
sulaukusi 67 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Suvalkų gubernijos, Ma- 
riampolės pavieto, Iglaukos pa
rapijos, palikdama dideliame 
nubudime savo mylimuosius vy
rą Vincentą, dvi dukteris: Oną 
Spogienę ir Petronėlę Marcin
kienę, du sūnūs: Vincentą ir 
Juozapų ir žentus Petrą ir Adol
fą.

Laidotuvės atsibus- Utarnin- 
ke, Balandžio 27 dieną, 9 valan
dų ryte- iš namų 1517 W. Gar- 
field Blvd., Tel. Prospect 1853 
Į Visų šventų parapijos bažny
čią, Roselande, 108th ir Wabash 
Avė., kur atsibus gedulingos 
mišios už vėlionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Švento Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Magdalenos pažį
stami ir draugai esate nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti mirusiai pas
kutinį patarnavimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnus 
ir žentai

e
 Simpatiškas — 
Mandagus — 
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. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

J

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St^ Chicago

Buulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis Graborius_______

ir Balzamuotojag
2314 ,W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199
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Lietuvių Rateliuose.
Lietuvaičiu rankdarbiai 
svetimtaučiy vertinami
Kiekvienas pergyventas me

tas duoda žmogui naujų pamo
kų jo asmeniniam, vienkart ir 
visuomeniniam gyvenime.

Progresas kaip industrijoj, 
technikoj, medicinoj ir daugy
bėj kitų šakų pradėjo stiprėti 
tik devynioliktame šimtmetyje; 
o nuo pasaulinio karo įgavo: 
daug stiprių jiegų ir tomis nau-l 
jomis pajiegomis naudodamasis, 
žėngia stipriais žingsniais di
džiausios tobulybės eron.

Bet reikia neužmiršti, jog 
tas dar ne visose valstybėse 
reiškiasi, ypatingai tose, kurios 
mažos ir nuo šimtmečių didžių
jų valstybių buvo slegiamos. 
Tai p tų nelaimingų kampelių

randasi ir musų tėvynė Lietu
va; ji irgi per šimtmečius ga
lingesniųjų kaimynų buvo dras
koma, kol galop tapo paminta 
po rusų letena, kurių pačių 
kultūra neprogresavo, o kųgi 
tad kalbėli apie jų pavaldinius- 
lietuvius, kuriems valdžia nei- 
kiek nepadėjo; dagi priešingai, 
kiekvieną kultūrinį žingsnį aš
triai persekiojo.

Tik tiek laiminga musų že
melė 'Lietuva, kad gamta nes- 
skriaudė savo turtais ir gražių 
upių vaizdu; taipgi ir jos gy
ventojams nepaskupėjo proto 

.gabumų suteikti. Didžiuma lie- 
! tuvių dažnai išsireiškia: “lietu
vių tautos ainiai, nors nemoky
ti, bet ‘pajemnųs’ Žinoma, 
išsireiškimas “nemokyti“ var
giai atsako šių dienų padėčiai. 
Bet reikia atminti, jog tik dvi
dešimto šimtmečio pradžioje 
Lietuva teįstengė numesti sve
timą slogutį nuo savo krutinės 
ir lengviau alsuodama greičiau

Užmokėk Savo 
Nuosavybes Taksus

METROPOLITAN STATE BANKO J E 
kurių Cock County Iždininkas Patrick J. 
Carr paskyrė kaipo stotimi dėl rinkimo vi
sų valdiškų taksų už nejudinamąjį turtą 
namus, lotus ir taip toliau, šie taksai bus 
priimami nuo Balandžio 1-mos d., 1925, iki 
Gegužio 1-mos d., 1925.

Siųskite pinigus Lietuvon Tainistos gimi
nėms ir draugams per šią DIDŽIAUSIĄ 
BEI STIPRIAUSIĄ LIETUVIŲ VALSTI- 
JINŲ BANKĄ AMERIKOJE.

Saugiausia Vieta Jusij Taupiniams

MetropolitanStateBank
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 West 22nd Street
Kampas Leavitt

CHICAGO
Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:30 vai. ryto iki 
4 v. vak. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

Į Metus Už 
Indelius

MOKAMA KAS PUSMETIS

200% APSAUGA
Geresnis, Saugesnis, Patogesnis ir Pelningesnis 
Investmentas Negu Pirmi Morgičiai ar Bonai 

Pasiūlo Jums

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
Del platesnių žinių kreipkitės į

NAUJIENOS
,1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

[Pacific ar.d Atlantic Photo]
Louise King. dėl kurios tapo 

pasmerktas visam amžiui kalė
jimo Arthur Rich, Battle Grcek, 
milionieriaus sūnūs. Arthm 
Rich padarė kriminali užpuoli
mą ant p-lės. King.

galėjo paniekti bent kurį kultū
rinį reiškinį. Be to abehia kul
tūra turėjo progos tik mies
tuose stipresniais žingsniais 
žengti progresai!.

Bet kaimas—musų tautos pa
mato stipriausias akmuo — liko 
ir iki šiai dienai gyventi savo 
gyveniniu, vien tik savo proto 
gabumais gyvenimų tvarkyti ir 
jį tobulinti.

Nors musų kaimo sesučių 
sunki gyvenimo našta spaudė 
pečius, bet jos buvo ištvermin
gos, kantrios; netik pajiege 
nešti sunkių gyvenimo naštą, 
bet dar turėjo laiko savo bo
čių dailiųjų rankdarbių pavyz
džius sekti, o net ir tobulinti 
juos, kas nemažai stebino mies
to žmones, arčiau visuotinos 
kultūros esančius, taipgi, ne
mažai šiandie mums Ameriko
je gyvenančius lietuvius irgi 
stebina, matant musų tautie
čių sesučių dailės išdirbinius- 
audinius, išstatytus visopasau- 
linėj moterų parodoj. Tas 
duoda progos sutikti su išsi
reiškimu “pajemnųs“, taipgi 
duoda progos įvertinti jų triū
sų ir sugabumą. Didžiumoje 
mes įvertiname tuo dailės dar
bus. Taipgi, ir svetimtaučiai 
ypatingai domės kreipia į taip 
įvairią kokybę, kokiose aplin
kybėse ir įrankiais padaryti pa
rodoje esantieji dalykai.

Kaip minėta laikas duoda vis 
naujų pamokų. O dabar tprime 
progą, kuris teikia galimybės 
pamatyti lietuvaičių senovėj 
pagamintus dailiuosius rank
darbius ir tinkamai juos įver
tinti. Taipgi tuo pačiu kartu 
yra galimybės ir šių laikų mu
su moterų lietuvaičių čia, Ame
rikoje, gyvenančią dailiuosius 
rankdarbius įkainuoti, kurie 
dirbti daug patogesnėse tam 
darbui aplinkybėse, negu tų 
kurios po šiaudiniu stogu, sa
manotoj bakūžėj dirbo savuo
sius rankdarbius.

Žinant musų sesučių čia, 
Amerikoj, ir ten, samanotoj 
bakūžėj, Lietuvoj, gyvenimo 
aplinkybes, būtinai pareiga yra 
kiekvienam pamatyti jų dai
liuosius rankdarbius, kas duos 
galimybes tinkamai įvertinti 
musų tautos moterų sugabumą 
dailiojoj rankdarbystėj. Pama
tyti ir įkainuoti galima Pasau
linėj Moterų parodoj, 666 Lake 
Shore Drive, kuri tęsis iki 24 
d. balandžio. Minėtoj parodoj 
lietuvaitės pirmą kartą savo 
istorijoj ima dalyvumą. Ir tas 
žygis moterų kultūrinio dar
bo pasiliks amžinai moterų vei
kimo istorijos lapuose.

Dar trupučiukas žinių iš per
gyventų įspūdžių šandie mote
rų pasaulinėje parodoje. Liet, 
moterų skyriuje teko matyti 
įvairių tautų bei draugijų ir 
organizacijų, reprezentuojan-

čių savo tautos, ar bent grupės, 
moterų rankų išdirbinius. Tie
sa, tai įvairus turiningas miši
nys, vertas ypatingo susidomė
jimo ir tinkamo įvertinimo. 
Žinoma, tą turiningą mišinį ir 
minia žmonių lanko kasdien, 
įdomaudamosi jų kiekybe ir 
kokybe.

Kiek man teko patirti, tai 
musų lietuvaičių rankdarbius 
svetimtaučiai daugiau įvertino 
už l>ent vienų kurį Europos mo
terų rankdarbių skyrių, ku
rioms net ir jų valdžios pagel
bėjo kaip finansiniai, taip ir 
eksponatais. Musų tautietėms 
nebuvo lemta gauti bent kokios 
paramos iš Lietuvos. Jos turė
jo rasti parodai reikalingų iš
dirbinių bei lėšų tarp čia, Ame
rikoje, gyvenančių geros valios 
tautiečių ir jos rado, nors 
daug darbo ir jiegų aukojo ir 
dar aukoja tam darbui.

To kultūrinio darbo reikš
mingumą ir naudingumų. musų 
tautai suprato tik koletas as

menį!—kilnios sielos ir pairi- 
jotinio jausmo vedamų lietuvai
čių iniciatyva gerb. p-ios Ža- 
deikienės. Nors darbas gana 
sunkus ir atsakomingas, bet 
geros valios būrelis moterų dir
bo intensyviai, kol pasiekė tei
giamų pasekmių. .Jų trasas yra 
visuomenės įvertintas, ne tik 
vien musų tautiečių, lietuvių, 
bet ir kitataučių, kurie daug 
skirtingesnę nuomonę turės 
apie lietuvių tautą, negu lig- 
šiol kad turėjo.

Už tat, gerbiamosios tautie
tės, iniciatorė ir visos prakil
naus kultūrinio sumanymo ir 
darbo bendradarbės: priimkite 
mano gilios pagarbos pareiški
mą, taipgi linkėjimą: kuoge- 
riausių pasekmių sėkmingai už
baigti tą reikšmingą mUhų tau
tai darbą! —.1. Baranauskienė.

Rytoj komp. A. Vana
gaičio benefisas

Rytoj Lietuvių Auditorijoj 
7:30 vai. vak. pasikels uždan
ga ir birutiečiai pradės vaidin
ti “Surprise Party”. šį kartą 
bus ir šokių tokių permainų. 
Ne tik birutiečiai scenoj turės 
“surprise party”, ale ir publi
kai bus patiektas siurprizas. 
Visiems atsilankiusiems bus 
duodama kas tai. Taigi bus ne 
tik dvasiško, bet ir kūniško 
peno. O koks tas siurprizas 
bus, tai pamatysite patys, kai 
į auditoriją atvyksite.

Nepamiršite /taipgi, kad 
rytojau iškilmės auditorijoj 
yra rengiamos pagerbimui 
komp. Vanagaičio. Tad kuo- 
skaitlingiausia susirinkime mu
sų mylimą muziką pagerbti.

—S.

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kravįo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

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

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

PADfiKAVONfi

Dėkavojam visiems dalyvavusiems 
musų mylimo tėvelio Antano Yurgino 
laidotuvėse, kuris mirė Balandžio 11 
d. Tapo palaidotas Balandžio 15 d., 
iš St. Louis bažnyčios j Kalvarijos 
kapines. Lai ilsis mus mielas tėvelis 
šios šalies žemelėje.

Pasiliekam nubudę.
Uršulė ir Jurgis Jurginai 

Nokonis, Illinois

[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Vieša Padėkavonė

Viešai dūkavo j u draugams ir 
draugėms už dovanas, suteik
tas man gimimo dienoj ir su
rengimų smagios “Surprise 
Party“ nedėlioj, balandžio 18. 
Širdingai ačiū ypatingai drau
gėms Kazimierai Černauskie- 
nei, Onai Gečienei, Onai Ma- 
Čiulskienei, Stelai špakauskie- 
nci, Marionai Gudienei, F. Šiau
lienei, S. Bučinskienei, p. Čepie
nei, Tupikaičiains iš Chicagos, 
B. Misevičiui iš Indiana Harbor, 
Ind. Gustienei, Varputienei, Bo
risams, ir visiems dalyvavu
siems.

Bronislava ir Izidorius
Marcinkai,

314 Kensington Avė.,
Kensington, III.

Buvo susirgęs Dr. A.
Karalius

A + A
BALTRAMIEJUS 

BENDŽIUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 22 dieną, 6:30 valan
dą vakaro, 1926 m., sulaukęs 
45 metų amžiaus; gimęs Ver
šių kaimo, Sintautų valsčiaus, 
Šakių apskričio, palikdamas di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius moterj 
Oną, dukterę Minę, sūnų John. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3440 
So. VVallace St.

laidotuvės jvyks Pirmadie- 
nyj, Balandžio 26 dieną, 8:30 
valandą ryto, iš namų j Švento 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gėdolingos pamal
dos už velionio sięlą, o iš ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Baltramiejo Ben- 
džiuno giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris Ona, duktė Minė, 
sūnūs John.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

A J- A
VLADISLOVAS POVILONIS*
Metinės Mirties Sukaktuvės

Mylėjom^ mes jj gyvą esantj, 
neužmirškime jo ir įnirusio. 
Liūdnas paminėjimas metų su
kaktuvių mano mylimo ir bran
giausio vyro kuris persiskyrė su 
šiuo pasauliu balandžio 25 d., 
1925, sulaukęs 47 metų am
žiaus. Paliko dideliame nubu
dimo moterį Petronėlę, šunieną 
Antaną, brolj Petrą Maženj Lie
tuvoj, seserį Marijoną Kas- 
mauskienę.

Jau praslinko vieni metai, 
kaip spaudžia jumis Šalta žeme
lė, o musų širdis nubudimas 
spaudžia graudingas ašaras. 
I>ai būna jums lengva ilsėtis 
brangus mano vyreli. Kaip 
mirtis yra žiauri ir negailestin
ga, atėmė iš manęs vyrelj mei
lingą, paguldė kapuose šaltojoj 
žemelėj, tenai kur jis miega 
amžinai lovelėj. Tegul būna 
lengva jums tenai gulėti, o ma
no širdis nubudime nesustos 
tvaksėti. Moteris.
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DR. VAITUSH,
OPTOMETRISTAS

raiengvins ūkiu {tempimą, nun» 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tdiregystę, 
Prirenga 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 vai. Nedėlioj 10 iki 1. vai. p. p.

1545 West 47th Street

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

šios savaitės pradžioje buvo 
susirgęs Dr. A. Karalius. Buvo 
gavęs taip vadinama “tonsili- 
tį”. Teko jam ’kelioms dienoms 
ir i lovą gulti. Bet dabar jau 
beveik sveikas, šiandien ar ry
toj grįš į ofisą.

Laike ligos Dr. Karalių pri
žiūrėjo Dr. Šimkus.
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7 eatras- 
Muzika

i.------------------------ --------------- -—+

Požėlienė koncertuoja 
Clevelande

K. Požėlos žmona išvyko | 
Clevelandą ir šį vakarą ten 
koncertuos. Pasvečiavusi kele
tą dienų ji vėl grįš į Chicagą.

Dzimdzių atsisveikinimo ir fo- 
nių vakaras įvyks balandžio 
28 d.

Dzimdzi Drimdzi bal. 28 d. 
atsisveikins su chicagiečiais ir 
iškeliaus į Lietuvą. Jie yra pri
rengę naują ir laGai įdomią 
programą ir žada užtektinai 
publiką prijuokinti. —n.
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JONAS SLAUTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 22 dieną, 8:00 valan
dą ryto, 1926 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus; gimęs Kauno rė- 
dyboj, Telšių apskričio, Pamar- 
kijos kaimo, palikdamas dide
liame nubudime savo mylimuo
sius ir mylimą moterj Oną ir 
sūnų Edvardą 3 metų senumo, 
ir keturis seseris, vieną Ame
rikoj ir tris Lietuvoj, ir vieną 
pusbrolį ir pusseserę Ameri
koj.

Priklausė prie draugysčių 
Švento Izidoriaus, South Chica
go, Kensington, III., priklausė 
prie Lietuvos Didžio Kunigaik
ščio Gedimino ir East Chicago, 
Ind., Lietuvos Ūkėsų Kliubos.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1022 — 151st St., East Chica
go, Ind.

Laidotuvės jvyks Subatoj, Ba
landžio 24 dieną, 8:00 valandą 
ryto, iš namų j šv. Franciškaus 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono giminės, 
draugui ir pažjstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinj patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Sūnūs

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mykolas Misilivas.

STANISLOVAS MIKUŽIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 22 dieną, 2:30 valan
dą po piet, 1926 m., sulaukęs 
37 metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdybos, Tauragės apskričio, 
šviekšnių parapijos, Petraičių 
kaimas. Amerikoje išgyveno 13 
metų, palikdamas dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterj Oną, po tėvais 
Szertvitaitė, dukterį Stanislavą 
11 metų, sūnų Stanislovą 2 m. 
3 dienų, brolj Antaną; Lietuvoj 
penkias seseris ir motiną Bar
borą. Kūnas pašarvotas, randa
si 4432 So. Honore SI.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nyj, Balandžio 26 dieną, 9 vai. 
lyto iš namų j Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė- 
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Miku
žio giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
xMoteris, Duktė, Simus 
ir Brolis

laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

MAGDALENA VENCĮUVIENfi

n J. &
Jonas Staškunas

Persiskyrė su šiuo pasauliu Penktadienyj, Balandžio 23 
dieną, 11:30 valandą ryte, 1926 m., sulaukęs 7 metų, 11 mėne
sių, 7 dienų amžiaus. A. A. Jonas gimė Gegužio 16 dieną, 1918 
metų, Chicagoj, palikdamas dideliame nubudime motiną Kazi- 
merą, po tėvais Losčikaitė, tėvą Ignacą, seserį Genevaitę 9 me
tų. Kūnas pašarvotas, randasi 65 E. Wlst PI., Roselande.

Laidotuvės įvyks Pirmadienyj, Balandžio 26 dieną, 1:30 va
landą po pietų iš namų bus nulydėtas į Tautiškas! kapines.

Visi A. A. Jono Staškuno giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Tėvas ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 22, dieną, 1926, 10:30 
vai. vakare, po sunkios ligos, 
sulaukusi 67 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Suvalkų gubernijos, Ma- 
riampolės pavieto, Iglaukos pa
rapijos, palikdama dideliame 
nubudime savo mylimuosius vy
rą Vincentą, dvi dukteris: Oną 
Spogienę ir Petronėlę Marcin
kienę, du sūnūs: Vincentą ir 
Juozapą ir žentus Petrą ir Adol
fą.

Laidotuvės atsibus. Utarnin- 
ke, Balandžio 27 dieną, 9 valan
dą ryte- iš namų 1517 W. Gar- 
field Blvd., Tel. Prospect 1853 
j Visų šventų parapijos bažny- I 
čią, Roselande, 108th ir Wabash I 
Avė., kur atsibus gedulingos į 
mišios už velionės sielą, o iš I 
ten bus nulydėta į švento Ka- I 
•zimiero kapines.

Visi A. A. Magdalenos paži- E 
stami ir draugai esate nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laido- ■ 
tuvese ir suteikti mirusiai pas- L 
kutinj patarnavimą.

Nubudę liekame, I
Vyras, Dukterys, Sūnus g 
ir žentui

Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai- 

i stą. Garautuoiame visą savo darbą, ir 
, žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.
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Pranešimai ASMENŲ JIESKOJIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ ĮVAIRUS SKELBIMAI RAKANDAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

PRA

Aš Povilas Šmitas paieškau savo 
trijų brolių. 1913 metais Juozapas 
ir Jonas gyvA-no Millvile, New 
George, o Julius Philudelphiu, Pa. 
Paeina Raseinių apskr., Skaudvilės 
vals., Adakavo parapijos. Jie patys, 
mano giminės ar kas žino malo
nėkit man pranešti. Busiu labai 
dėkingas. Paul Smith, 2554 Bluc 
Island Avė., Chicago, III,

PARANDAVOJIMUI didelis švie
sus kambarys prie mažos šeimynos, 
tinkantis apsivedusiai porai, gali gau
ti su rakandais ar be jų.Pašaukite po 6*4i vai. vak. 

Hamlock 2306
6453 So. Washtenaw Avė.

$6.60 j metus per vilą 
likusi gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą Juostą cen
tų ir kiekvienas centas- atlieka 
tam tikra darbą. Prąleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centas 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar spulka?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

MANO vyras Antanas žukauskis 
balandžio 14 d, 1926 m. prasišalino 
ir paliko mane su 4 mažais vaikais 
dideliame nubudime ir varge. Ste- 
lla, duktė, niekaip negali užmiršti 
savo tėvelio ir bevergdnma taip 
nusilpnėjo, kad mažai begali vaikš
čioti. Busiu priversta atiduoti į li- 
gonbutį. Mielas Antanai, sugrįžk, 
nuramink vaikučius. Viskas bus 
gerai. Jeigu nemanai grįžti, tai 
nors laišką parašyk. Vaikams bus 
daug ramiau. -^-Tavo žmona.

ISRENDAVOJIMUI kambarys. 
Kambarys garu šildomas ir elekt
ros šviesa ir kiti parankamai; kam- 
baris yra dėl dviejų merginų. At
sišaukite vakarais.

3261 S. Halsted St.
Te). Yards 3861

Ant trečių lubų

ĮVAIRUS SKELBIMAI

jūsų

BRIPGErOKTO LIETUVIAMS!

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace it 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms“ gana anksti. 
Už “Naujienas“ galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 
r»anti pažymėtame zoue, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

Park. — Dailės Vaikų 
rengia koncertą su vai-

Garfield
Draugijėlė 
dinimu ir balių nedėlioj. bal. 25 d., 
6:30 v. v., Medont Hali, 4156—58 
\V. Van Buren St. Bus suvaidinta 
komedija “Dvi Kūmutės”, o So 
Englewood Dailės Choras suvai
dins kom. “Dūšelės”. Bus ir kito
kių pamarginimų. Visus kviečia
me atsilankyti. —Komitetas.

Paskutinė paskaita bus ateinantį 
sekmadienį, bal. 25 d., 10:30 vai. 
lyte, Lietuvių Auditorijoj (mažo
joj sevtainėj). Skaitys inž. K. Au- 
gustinavičius temoj “Nemirtingu
mas ir atjauninimo problemos bio
logijos šviesoj.” Visi atsilankykite 
j šią žingeidžią paskaitą — pasku- 
kituę šį sezoną.

Visuomenės Darbo Sąjunga.

25 d., 2 
67th St.

Kliubo 
svarbus susirinkimas. Į šį susirin
kimą yra kviečiami visi lietuviai, 
kurie jau priguli ir kurie dar ne.

Kliubo Valdyba.

Sakmadieny, balandžio 
d. po pietų, 2634 \V. 
yks Lietuvių Politinio

Joniškiečių K. Kliubas rengia 
draugišką vakarą su šokiais prie j 
geros muzikos, kur* bus paskutinis 
šio sezono pasilinksminimas. Atsi
bus balandžio 25 d., Mildos didžio
joj svetainėj ant 3-čių lubų, 3142 
S. Halsted St. Pradžia 7 vai. vaka
ro. įžanga 50c.

KEPURINĖ VAKARIENĖ
Rengia Tautiška Dr-stė Liet. Duk

terų subatoj, balandžio 24 dieną, 
“Vilnies” svetainėj, 3116 So. Halsted 
4R. Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžan
ga 50 centų.

Kviečia
Komitetas.

[»var. Kur. Mirt-
1 mėnesinis susirinki-daugio

mas įvyks šeštadieny, balandžio 24 
d* 7:30 vai. vak., Dievo Apveizdos 
mokyklos kambary, prie 18 ir 
Union Avi*. Malonėkite visi drau-, 
gai susirinkti ir atsivesti naujų na- Į 
rių, nes bus priimami dykai nuo 17. 
iki 35 metų. Pasinaudokite gera 
proga. —G. Pakeltis, rašt.

dviekšniečių Ratelio susirinkimas l 
įvyks ned., bal. 25 d., 2 vai. |kj i 
pietų, p. P. Krenėiaus svet., 4600 S. 
Woow St. 
čiame į šį

Krenėiaus svet.
Aistis šviekšniečius kvie 
susirinkimą atvykti, 

šviekšnietis.

Piliečių Brolybės Kliu- 
susi rinkimas atsibus' 

balandžio 25 d., Mil-

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsivcdi'mui merginos 

arba našlės; aš esu našlys, turiu 
gerą darbą, uždirbu gerai, kuri no
rėtų neblogą gyvenimą turėti, mel
džiu atsišaukti.' . ,

Tel. Yards 7282
BR’DGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

3119 S. Morgan St., Chicago

JIESKO PARTNERIU
ĮJ—ĮJ—J—— j

PAIEŠKAU partnerio į vyriškų 
drabužių krautuvę. Stako yra už 
88,000. Priimsiu partnerį įmokant 
vieną tūkstantį dolerių arba dau
giau. Likusius išmokės būnant biz
nyje. K. Jakus, 146 Broadvvay, 
Melrose Park, III. Tel. Melrosc 
Park 3720.

STOGDENGYSTĖ
Jusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių truku patarnavimas Chicagoj ir 
apiclinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Iuiwndale 0114.

ISRENDAVOJIMUI

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes na r duodame visiems- olselįo 
* kainomis

Levinthal Pluinbing Snpply CoM 
1637 West Diviaion St„ 

netoli Marshfield

RENDAI!

5 KAMBARIAI, garu apšildomi, 
puikioje vietoje priešais Marųuettc 
Park. Remia nebrangi, dženitoriaus 
patarnavimas.

Kreipkitės:
E. RŪBAS, 

2812 W. 67 St.
2 fl. front.

Tel. Republic 0545

PASIRENDAVOJA 4 kambarių 
fialas. Elektra, maudynė, garažas. 
6815 So. Oakley Avė.

RENDON ofisas, gera vieta dėl 
gydytojo. 2038 S. Halsted St.

PARENDAVOJIMUI 5 kambarių 
flatai. Renda už pirmutines lubas 
$30.00, už antras $25.00. Randasi 6905 
Stevvart Avė. Atsišaukite telefonu 
Cicero 3767.

RENDAI 5 ir 6 kambariai, 22 ir 
21 dolerius j mėnesi, 3119 South 
Morgan St.

RENDAI storas, geras visokiam 
bizniui, cementuotas skiepas, biz- 
niava vieta. 2834 So. Union Avė. 
Savininkas 810 \V. 33 St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA atsakantis kam

bariai dėl vyrų. 725 W. 16 St.

PASIRENDAVOJA apšildytas kam
barys vienam vaikinui, prie ma
žos šeimynos. Su ar be valgio.

7000 S. Campbell Avė., 1 fl.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
{taisytus, sm elektros Šviesoms. Ko- 
riuusia vieta dėl darbininkų apsi- 
gyvonli, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4. 

valgio 
GADE1KO 
Halsted St.

*8 į savaitę su 
PETER 

1606 So.

RENDAI ruimas ženotai porai, 
vyrui ar merginai. Garu šildomas 
ir šviesus ruimas, prie mažos šei
mynos.

3417 W. 64 PI.

FORNIŠIOTI ruimai romiai mer
ginoms ar vyrams, galima ir vir
tuvę vartoti. Maudynė, 1 lubos iš 
užpakalio. 822 W. 34th PI.Lietuvių 

bo Amerikoj 
sekmadieny, _______ . _  . .
dos svetainėj, 1 vai. po pietų. Visi šeimynos dėl vieno ar dviejų vy- 
nariai privalo būti laiku, nes turim rų su valgiu ar be valgio, 2 lubos, 
svarbiu reikalų. —A. Zalagenas, ra.š. i 3251 South Union Avė.

RENDAI kambarys prie mažos

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

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

3311 Sc Halsted Street

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Mes sumažinsime bile kokį mėne
sinių mokėjimų koątraktą tokia kai
na kokia jus busit užganėdintas. Atsi
neškite su savim savo kontraktą. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKERS’ DISCOUNT CO.
10 So. La Salio St., Suite 405 

Franklin 4431

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 W. Madison Street

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
I.ong distance bandling .

Turime dautf Mietų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. ros. Yds 3408—Blvd. 7667 office

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažjstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. VValter 
& Co., Real Estate Inv., 3124 West 
63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA

5% iki 10% 
Atrokavimas

Pigiausios kainos mėnesinių 
mokamų kontraktų Chicagoj.

ap-

Del iSrenduptų namų, iki mor- 
gičių.

Atsineškite kontraktus, abstrak
tus ir t. t. su savim.

Atdara vakarais 6:30 iki 8:30

BANKERS1 DISCOUNT
COMPANY

Suite 405 Otis Building
10 S. La Šalie St. Franklin 4431

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA darbininko vyro arba 
moteries į restaurantą abelnain 
darbui. 1549 S. Indiana Avė. Calu- 
met 1277.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

JAUNA pora parduoda pigiai kaip 
naują mohair parloro setą, valgomo 
.kambario setą, 2 miegruimio setus, 
kaurus, liampas, consoie fonografą, 
dalimis. 3438 Broadvvay, 2 fl. Buck- 
ingham 5592.

REIKIA patyrusių moterų par
davinėtojų prie siutų. Nuolat dar
bas. 1303 So. Halsted St.

REIKALINGA mergina prie 
Real Estate ofiso, turi būt pa
tyrusi ir mokėti rašyti ant ma
šinėlės stenografijos ir knyg- 
vedystes. Gera mokestis. Atsi- 
šaukit jęreit. \

M. J. Kiras Real Estate 
Improvement Co.

3335 S. Halsted St.

REIKIA jaunos mergaitės pagcl- 
bininkės mano motinai, labai leng
vas darbas, pašaukite Prospect 
3609.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA) shermen ų j geležies at
karpų jardą. Atsišaukite. 3000 So. 
Kedzie Avė.

REIKALINGAS virėjas. 1608 W. 
47 St.

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
« pianą, vartotas tiktai bis- 

). prie to roleliai ir benčius.

Puikų pasilinksminimo 
rengia Lietuvių Dramos 
studentai nedėlloj, balandžio 25 ‘d., Į 
Liuosybės svetainėj, prie Wabansia j 
ir Girnrd gatvių. Pradžia 7:30 v i 
vak. Bus suvaidinta trvs trumpos,' 
bet labai juokingos komedijos. Po 
vaidinimui 
lietuviškos 
atsilankyti

PASIRENDAVOJA kambarys vie- 
vakarą nam ar dviem vyram prie mažos 

Mokyklos §oiinVnos, 2451 W. 43 St. Telefo- 
L!‘ * nas Lafayette 0180.

KRAUTUV1Ų FIKČERIAI
_ Grosernių, Bu- 

/ ^ern^» Oelikate- 
IKolI'V ssen, Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

rpecialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 S'o State St.

bus šokiai prie smagios 
muzikos. Kviečia visus 
Rengimo Komitetas.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vieno vaikino, patogioj vietoj, arti 
gatvekarių, yra gerai užliakomas. 
Vaikų mažų nėra; galima matyti 
vakare ant 2 lubų.

6614 S. A r tęsia n Avė.
Tel. Hemlock 3579

kuopa laikys savo susi-LMSA 2 _ _ .
rinkimą šiandie vakare (b»il. 21 d.), ------- .—
7:30 vaj. , M. šiieikio studijoj, 3567 su valgiu ar 
Cottage Grove Avė. Room 6. Visi 
nariai privalo sv irinkti, nes yra 
svarbių reikalų aptartimui.

Kuopos Pirmininkas.

RENDON su rakandais kambarys, 
.... __ _ ..rba be valgio. 6948 So.
Maplewood Avė. Republic 9629.

STANLEY MANKUS SIUVĖJAS
Tinkamai apsirėdęs visuomet jau

ties drąsesnis ir kitiems atrodai 
pasitikintis, kuris mus veda prie 
laimės. Mes padarom drapanas iš 
geriausių .importuotų ir naminių 
materijų, pritaikindami pagal jūsų 
išaugimo. .Siutai. $85 ir aukščiau.
Goddard Bldg., 27 E. Monroe St. 

Tel. Central 4615

RUIMAS dykai gyventi, jei pa- 
dabosit 5 metų mergaitę. Tel. Mi- 
chigan 0790.

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles į šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

ASMIjįl JIESKOJIMAI
POJIEŠKAU Tamošiaus Silienio, 

Šateikių kaimo. Girdėjau, kad gyve
ną ant farmų. Pats ar kas žinot pra- 
neškit man, nes turiu svarbų reikalą, 
už ką busiu dėkinga.

M. PREIBY,
6409 So. California Avė., 

Chicago, 111.

j PASIRENDAVOJA ruimas ant 
antro aukšto vienam vaikinui arba

■ dviem, vana elektra. Su vAlgiu ar-
| ha be valgio, ąrba ir* merginoms.

Kreipkitės:
2519 W. 45th Place

KAMBARYS ant North West Side 
prie dviejų švarių vaikinų, virtu- 
vę galės vartoti jei norės. 2139 
Greenwich St. Antros lubos.

RAKANDAI 4 ruimams: 2 
lovos, 2 komodos, 2 pečiai, 2 sta
lai, 6 krėslai, frontinis setas, 
gramafonas. Viskas gerame sto
vyje, visai pigiai. Turiu parduo
ti šių savaitę, priežastis, važinę 
j u į Lietuvą. 731 W. 18th St.į 
2 fl. iš užpakalio, galima matyt 
visados. , <

PARDAVIMUI pigiai 3 šmotų mo
hair parloro setas, 7 šmotų riešuti
nis valgomo' kambario setas, kaurai, 
liampos ir t. t. . Dalimis, apleidžiu 
miestą. 4950 N. Monticello Avė;, 2 
blokai į šiaurę nuo Lawrence.

PARSIDUODA furničiai. 4347 S. 
Rockwell St. 1 aukštas.
------ .... — .. — ■—1 ■ - —......

PARSIDUODA greitai 4 kamba
rių rakandai, pečiai, kartu arba po 
vieną. Galima ir kambarius renda- 
voti. 1702 ’S. Union Avė. 1 fl. iš 
užpakalio.

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.

PARSIDUODA 3 kambarių fron- 
tinis, valgomo ir miegamo kamba
rių setas; rakandai geram stovyje. 
Turi būti parduoti iki 1 gegužės, 
todėl leisiu pigiai.

1704 N. Loroel Avė.
Tel. Lafayette 1967 <*

PARSIDUODA 5 ruimų rakandai, 
2 siuvamos mašinos Singer. 822 W. 
37 PI. 2 lubos.

PARSIDUODA dviejų rūmų for- 
ničiai, pigiai ir rūmai pasirenda- 
voja ant pirnftj lubų iŠ šono. J. 
Leleika, 4558 S. "Talman Avė.

AUTOMOBILIAI

REIKIA patyrusio prie boilerio 
janitoriaus. Pageidaujama, kad bu
tų blaivas. 4501 S. Paulina St.

Kaspar - American State 
Bank yra Trustee šių savas
čių prie Crawford, Archer 

f

ir 51st St. ir Crawford ir
55th Street.

Vyrai, kurie moka parda
vinėti gerus iųvestmentus su 
dideliu pelnu, yra užtikrin
ti, kad gaus didelius algų če
kius. Mums reikia tuojau 
vyrų pagelbėti pardavinėti, 
ta žemę.-Ta proga ilgai ne- 
sitęs.

Pasimatykit su manageriu
nuo 1 ikį 5 vakaro

Pėtnyčioj, Subatoj, Nedėlioj 
arba Panedėlyj

HINKAMP & CO., Ine

Crawford ir Archer

Phone Lafayette 9077

REIKIA JUMS PINIGŲ?

Dalinant laikui salesmenų reikia 
greitam pardavinėjimui lengvais iš
mokėjimais pasirinkimui South 
West Side biznio arba rezidencijų 
lotų.

Pasimatykit su inanageriu nuo 1 
iki 5 vakaro.

Pėtnyčioj, subatoj, nedėlloj arba

Tel. Lafayette 8324

3328 So. Halsted Street, 
Tel. Boulevard 0171)

JOHN VILIMAS 
GENERAL CONTRACTOR 

Statau namus sulyg užsakymo ir 
parduodu naujus, jau padarytus. 

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

CHICAGO, ILL.

panedėiy 
HINKAMP & CO., Ine. 

Cra\vford ir Archer 
Phone Lafayette 9077

MUMS reikia keleto gerų 
vyrų į geležies atkarpų jar
dą.

Atsišaukite:
PRICE IRON & STEEL 

[ COMPANt 
67th St. ir 48th Avė.

REIKALINGAS žmogus dirbti ant 
fanuos. Turi suprasti visą darbą. 
Geram žmogui geras užmokestis,

Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS & CO., 

3352 So. Halsted Si. 
Boulevard 9641

Kreipkitės: 
6512 So. Halsted Ist Floor. 

Mr. Kaluvaitis

PARSIDUODA “lunch” elektrįš 
ka iškaba. 549 W. 18 S,t.

st.
Bridgeport Garage 

3207-9 So. Halsted St.

EXTRA Bergenas. Parsiduoda la
bai geras, pelningas bižnis — gro
sernė ir iro cream, tabako ir eiga- 
retų ir minkštu gėriihų ir 4 rui- 
Olai užpakaly <Ici pagyvenimo. Jei 
nori gero biznio, tai nepraleisk ši
tos progos. . ■

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

PARDAVIMUI soda fountain.
3528 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, laikoma 
visokių smulkmenų. Kaina $300; 4 
kambariai gyvenimui. Priežastis — 
einam į kitą biznį. 3530 Pamell 
Avė.

PARSIDUODA restaurantas, ge
roj vietoj, biznis geras, renda pi
gi, lytas 4 metams, 5 kambariai 
pagyvenimui, arti prie Rock įsi and 
dirbtuvių. Pardavimo priežastį 
tirsit ant vietos.

5119 S. Wentwarth Avė.
Tel. Boulevard 6322

pa-

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

Tupikaičio apticką • ■■*••' 
535 W. 120 St.

Pullman 0071. »' 
----------------------------—f , „h duoi'i..': '

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

PARDUOSI!/ už cash anba mai 
nysiu į dviejų augštų hainą hard 
ware biznį. 4304 W. 55th St.

12 METŲ biznis išdirbtas, 
parduosiu arba mainysiu ant 
namo, nepraleisk tą progą, pa- 
s i matyk su Mr. Bockner.

M. J. Kiras Real Estate 
Improvement Co.

3335 S. Halsted St.

PARSIDUODA fotografų reikme
nys: lensos, kernam, krėslai, prin- 
ting mašina, stalas, 2 retušuojamos 
deskos, svarstyklės, karpetai, ten- 
kos ir kas tik reikalinga del^fo- 
tografisto. Parduosiu labai pigai. 
Kas pirmas, tas laimės.. Pirmas flo
ras iš užpakalio, nuo 9 ryto iki ; 
po pietų. 2248 W. 24 St. Chicago.

BRIGHTON PARKE

Parsiduoda “Hardware” 
krautuvė. Gera vieta, gerai 
eina biznis ir išdirbtas per 
ilgą laiką. Ilgas lysas. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuo
ju j Lietuvą.

Tel. Lafayette 8094

PARSIDUODA grosernė ir minkš
tų gėrimų ir cigarų ir taip visokių 
dalykų, biznis ,einh gerai; parduo
siu už pusę prekės arba priimsiu 
ant pusės,, nes ešu viena moteris 
ir negalių apsidirbti,

. 3423 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 8829

PARDAVIMUI grosernė, laikoma 
visokių smulkmenų. Pardavimo 
priežastis — liga. Senas biznis, pi
gi renda ir pigiai nupirksit. Sykiu 
ir automobilius parsiduoda.

Kreipkitės:
3321 So. Morgan St.

PARDAVIMUI 3 tūbų Ambasador 
Radio. Taipgi lova, matrasas ir 
springsai, grojiklis pianas ir 75 vole
liai $235, Vacum cleaner, $38, kaina
vo $65, vyrams dreseris, $15.

Atsišaukite
6219 So. California Avė.

Dabar yra laikas nusipirkti 
PLUMBERIŲ REIKMENIS

Š1UOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus.. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu- 
siių

PARSIDUODA fixturcs, skielos 
Ice Boxai, cigarų keisai, kendžių 
keisai, šėpa, naujos lentynos, boxai, 
benčius. 'Viskas kaip nauja už $100. 
Nupirkęs turės atsiimti. Gera pro
ga ir pigiai.

S. Adomaitis
3740 S. Halsted St.

Tabelis” 
vieną metą vartotas. 
Peter Balchul, 431 ;

PARSIDUODA “Pool
Brunswick, 
Kaina $125.
Wentwortji Ąvę,

Galiu jums sutaupyti mažiausiai 35 
iki 40 nuošimčių už jūsų pirkinius ir 
prie to dar suteiksiu jums dykai vi
sus nurodymus ir net paskolinsiu rei
kalingus įrankius. Turiu didelį pasi
rinkimų emaliotų sinkų ir vanų labai 
žemomis kainomis.

B. R. WOLFF, PLUMBING 
SUPPLY CO.,

1014 N. Ashland Avė. 
Near Augusta St.

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

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

OGDEN AUTO WRECKING CO., 
3349 Ogden Avė. Rockweil 4994
Brangiai mokame už senus netin

kamus karus.

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

Kreipkitės:
428 S. Sacramento Blvd.

TURI būti parduotas šią savaitę, 
nes greitu laiku reikalingi pinigai, 
Stephens touring automobilius, ei- 
na ir atrodo kuip naujas, vertės 
$400. Šią savaitę atiduosiu už $250 
arba jusų paaiulymu. Nepraleisk 
progos, nes kita toki greit nepasi
taikius. Matyk vakarais arba ne-taikins. Matyk vakarais arba 
dėl i O j.

A. F. Bartkus, 
2723 W. 64 St.

PARSIDUODA Stephens toliring 
sport modelio — 1922 metų, moto
ras atnaujintas, geram stovyje. Ma
tyti galima subatoj po pietų ir ne- 
dėlioj nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro.

4146 S. Mozart St.
2nd fl. Tel. Lafayette 7849

PARDAVIMUI automobiliai Chrys
ler 1925, Roddster, Ford 1924, 
Coupe $200, Fordas sodan 1925 
$250. Apart šių turiu daug visokių 
modelių dėl pasirinkimo.

2039 W. 22nd St.
Tel. Caiyd 2469

NEPAPRASTAS bargenas Cleve- 
land automobilio 31, pilnai įreng
tas, pirmos rųšies stovyje. Turit jį 
pamatyti, kad įvertinus.

Lawn Manor Motor Sales, 
6349 S. Kedzie Avė.

Lawndale 1400

PARSIDUODA automobilius I 
Visai mažai vartotas. Savinin
kas mainys ant loto, biznio 
arba namo. C. P. Suromskis & 
Co., 3352 S. Halsted St.

Boulevard 9641.,

PARDAVIMUI
1 TURIU parduoti savo $850 grojik
lį pianą už; $110, yra 75 roleliai, 
benčius ir kabihet, turit turėti $30benčius ir kabihet, turit turėti 
cash, kitus išmokėjimais.

JOS. KUBICKI
2332 W. Madison St.

1 floras

PARSIDUODA krautuvė, pelno 
nuo $7 iki $10 į dieną. Haymarket 

0969

PARDAVIMUI lunch rumis ir 
ice cream parlor; randasi Lietuvių 
Auditorijoj; abelnai įplaukų į die
ną 50 dol. Turiu kitą bizni ir no
rėčiau parduoti kuogreičiausiai. 
Kaina labai prieinama. Galima pir
kti soda fountain ir fikčerius at-

PARDUODU, Vargonus, Vargonai 
grttžųs, piano keisu, kaina $18.00, 2 
lubos, 332 W. 58 St. Tel. Wentworth 
2835.

PARSIDUODA čcverykų taisy
mo šapa; yra visos mašinos. Par
duosiu pigiai. 5610 So. Robey St.

kti soda fountain ir fikčerius 
skirai.

Auditorium Tca Room, 
3135 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4035

BRIGHTON Parke parsiduoda 
valgykla, gerai išdirbtas biznis. Ne
ša gerą pelną. 3955 Archer Avė.

DIDELIS bargenas; bučernė ir 
grosernė turi būti parduota šią sa
vaitę. Mainau į lotą ar autoinobil . 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

Kreipkitės:
2119 So. Halsted St.

UŽ $150 nupirksite mano $800 
vertės grojiklį pianą, 100 volelių ir 
benčius, atsišaukite šiandie iki 9 
vakare arba nedėlioj iki 5 va), po 
pietų.

A B C STORAGE HOUSE 
1646 W. Madison St.

RETAS BARGENAS
Parsiduoda restauracija geroj vie

toj, tarp didelių automobilių dirbtu
vių. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažos prapertės. ISvažiuoja ant 
ūkės.

2404 Indiana Avenue

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

BUČERNĖ! BUČERNĖ! BARGAIN!

Pardavimui arba mainymui, ant 
Bridgeporto, nėra konkurencijos per 
porą, trejetą blokų. Biznis daromas 
geras per keletą metų, ir penki ge
ri kambariai pagyvenimui. Su mai
nais atsišaukite kas ką turite; namą, 
automobilių arba lotą, Pardavimo 
priežastis — du bizniai.

Atsišaukite:
3306 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai barbernė. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos. 6305 So. Riehmond St.

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

. PARSIDUODA vaisių krautuvė ir 
grosernė. Gerai įrengtu. Daug sta
ko. Turiu parduoti de! nesveika
tos. Pigiai greitam pardavimui.lai ai greitam pardavimui.

2022 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI siuvama mašina, 
Singer, pigiai. 1630 W. Monroe St.

PARDAVIMUI grosernės fikčeriai, 
kaip nauji, elektrinis National cash 
registeris, vertas 350, parduosiu už 
$200. 5530\ S. Honore ?St. j

PARDAVIMUI HAR1)WARE 
.KRAUTUVĖ

Yra daug stako, prie transf erinio 
kampo, nėra kompeticijos, ilgas ly- 
sns, •pigi remia, $50 i mėnesį. <" 
jus norit įsigyti biznį su ateicia ir 
pigiai, tai atsilankykit 209 \Vest 
59 St., netoli Wentworth Avė.

PARSIDUODA 2 smuikos, labai 
geros ir labai pigios. Muzikantui 
gera proąjii. Galimu mutyti vakarais. 
2nd fl. reur. 732 W. 18th St.

DIDELIS BARGENAS, Puikus biz
nis, delicattessen krautuvė už la
bai numažintą kainą. Turiu, parduo
ti greitai dėl svarbios priežasties.

5702 S. Racine Avė.

NAMAI-ZEME
EKSTRA FARMŲ BARGENAS
80 AKRŲ, 35 dirbamos, likusi 

miškas ir ganyklos, 16 galvijų, po
ra arklių, 4 kiaulės, 73 vištos, ne
toli miestuko, stoties, mokyklos, 
parduosiu per pusę pigiau, už 
$3000, be stako už $1600. Turiu 
parduoti iki gegužės 1, nes turiu 
dvi farinas. Atsišaukit greitai

J. MIKUČIONAS, 
Box 34, Irons, Mich.

MŪRINIS namas, parloras, valgy
mui kambarys, virtuve, vana, 2 mieg- 
ruimiai ant pirmo augšto, 5 mieg- 
ruimiai ant antro augšto, 8 pėdų 
augščio ir vanduo, skiepe yra virtu
vė, laundrė, toiletas, medžio darbas 
kaip naujas, viškai su grindimis, fur- 
nas šildomas, jardas ir 4 kambarių 
cottage užpakaly. Išmokėtas, parduo
du iŠ priežasties mirties tėvų. Pažiū
rėkite ir duokit pasiūlymą.

5333 Emerald Avenue 
Netoli Halsted St.

GERA VIETA DEL ROAD HOUSE 
Frontas prieina prie Lincoln ke- 

me- 
na-

rrontas pr
lio, 470y470, apaugusi gražiais 
džiais, 9 kambarių moderniškas 
mas.

VISTŲ farma, 4 akrai, yra 
tos dėl laikymo 1600 vištų, 
namas ir gera transporlacija.

vie- 
geras

Mes turime pilną pasirinkimą 
farmų Fox River Valley. Jeigu jus

Jei žingeidaujate, tai rašykite dėl nu
rodymų. P. \V. Adrick Realty, 7 
East State St. Geneva, UI. Phone 
Geneva 673.



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Baland. 24, ’26

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME MORTGECIAI-PASKOLOS
BIZN1AVA VIETA KUR GALI

MA GAUTI DIDELI PELNĄ
Kampas Halsted St. ir 35th 

Place, 52 pėdos pločio ir 150 
pėdų ilgio, 3 Storai ir 2 pagyve
nimai, visas išrandavotas. Gre
ta. kur statys naujį didelį te
atrą. Šitoj vietoj viena žemė 
verta suvirš $50,000. Savinin
kas iškeliauja i California, iš 
tos priežasties parduoda už 
$37,500, įmokėti tiktai $10,000. 
Del platesnių žinių kreipkitės 
pas

Chas. J. Bagdziunas & Co. 
736 West 35th Street.

Boulevard 0012
į rytus nuo Halsted St.

SUSTOK. PERSKAITYK, 
PAGALVOK

diuomi progos jųjų laukia

2 FL. naujas muro namas, 
4 ir 4 dideli kamb., aržuolo 
trimingai, viškos, išlaukinės 
jmuravotos ledaunės, stikliniai 
apdirbti porčiai, randasi 6807 
S. Rockwell St. Svarbi priežas
tis verčia parduoti už $10,850. 
Su {mokėjimu susitarsime.

Tas laimės, kas pirmesnis šįi 
naują biznio namą apžiūrės, j 
štoras ir 4 kamb., 6 ant vi r-1ĮJ

BIZNIAVA VIETA 7 KAMBARIŲ MEDINIS NAMAS PAVASARINIAI bargenai

NAUJA 5 kambarių mūrinė bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 
pėdų lotas, viskas modemiška 
pilnai užbaigta, kaina $8,000, 
mokėjimais.

7110 So. Maplewood Avė.

30 
ir

NAUJA 4 kambarių mūrinė hun- 
galovv, karštu vandeniu šildoma, 30 
pėdų lotas, kaina $7,000, išmokėji
mais. Atdaros dėl apžiūrėjimo die
nos laike ir nedėlioj. Savininkas 
ant pareikalavimo.

7204 So. Rockwell St.

TURU’ pigiai parduoti 2 flatų 
mūrinį namą, prie Garfield bulva
ro, 7 ir 8 kambarių, karšiu vande
niu šildoma, 2karų mūrinis gara
žas. kaina $16,500, lengvais išmo
kėjimais, remiu $180, savininkas, 
1741 \V. Garfield Blvd.

MARQUETTE Manor. Už geriau
si cash pasiūlymų nupirksite $12,OOC 
vertės 6 kambariu murini bunga- 
low ir garažą, karštu vandeniu šil
domas. 6219 S. California Avė.

PARDAVIMUI kampinis 3 fintų 
namas, jx> 5 kambarius, garu šildo
mas, 3 karu garažas, lotas 59X125, 
kaina $28,000, cash $7500, kitus po

9904 Forest Avė.
Tol. Pullman 9659

PARDAVIMUI mūrinė cottage, 6 
gara- 
mau- 
neša

ruimų su extra lotu, 
žas dėl 6 mašinų, yra 
dynės. Kaina pigi. 
$88 j mėnesį.

Kreipkitės:
3231 S. Lowe

mūrinis 
elektra, 
Rendos

3 Al’G&Tl’ mūrinis namas. SS4S 
LuTlin St.. L2-- O ir* 1----- -4 kmnbn-

rių. lotas 50 X125, karštu vantle- 
niu šildomas, 2 karų garažas, kai
na $17.500, įplaukų $195 į mėnesį, 
mainysiu j iiainą North Šitie. W. 
A. Misiūra, 5246 Fullerton Avė.'

Capital 0620.

2 GYVENIMŲ medinis namas, po 
4 kambarius flatai, yra elektra, pe
čium 
netoli 
$1500

šildomas, prie Shields Avė., 
48 St., kaina tik $3500, apie 
įmokėti.

J. E. SANDNER, 
206 \V. (larfield Blvd. 
Tel. Boulevard 1392

PARDAVIMUI naujos mados me
dinė cottage, $4500, gera transpor- 
tacija, 5522 Justice st. John Wendt 
A <’o., 7844 S. Ručine. Vinc. 5843.

BARGA1N
PARDUOSIU arba mainysiu nau

jų mūrinį namą, 2 po 5 kamba
rius. 7118 So. Tahnan Avė. Imsiu 
mainais automobili ui^)a pigesnį 
medinį namų. Kaina tik $12,900.

Savininkas (’has. Šauklys, 
7124 S. Rockvvell St.

BEVERLY HILLS BARGENAS
Ant Western du lotu po 30V145, 

191 pėdos north nuo 1112 St. Tuos 
lotus galima pirkti su mažu įmo- 
kėjimu. Savininką pašauk nuo 12 
iki 9 vakare.

Te). Pros|x?ct 8134.

SAVININKAS turi pigiai parduo
ti naują 6 kambarių murini bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas, vis
kas moderniška, ekstra dideli kam
bariai, aržuolo trimingai, skiepas 
pleisteriotas, užpakaliniai porčiai su 
stiklais, 30 pėdų lotas. A. P., 5824 
So. Albany Avė.

PARSIDUODA du medini namai 
sykiu, už miesto — geroj, smagioj 
vietoj. Parduosiu pigiai.

3858 W. 55th Place

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

M. J. Kiras Real Estatt
3335 S. Halsted St.

PARSIDUODA muro namus, 2 
aukštų, 5 ir 5 kambarių, vandeniu 
šildomas. Priverstas parduoti, $1090 
leisiu pigiau negu kainavo. įnešti 
labai mažai, kitus duosiu morgičiais. 
Galiu taipgi mainyti ant groserne^. 
Savininkas G. Poška, 5206 South 
Peoria St. Galima matyti subatomis 
nuo pietų, o nedėliomis visą dieną. 
Tel. Boulevard 6670.

HALSTED Street prie 51-os, 2 lo
tai, 50 pėdų, yra 4 kambarių na
mas. Kaina tiktai $8500, įmokėti 
tiktai $3000. 1

ANT
MŪRINIS

ras ir 3 pagyvenimai, 2 karų mūri
nis garažas, kaina $11,500, pnokėti 
$5000,

MŪRINIS namas.
Avenue, 8 kambariai, 
elektra, geroj vieloj.

MURO ii1 medžio 
gyvenimai po 6 ir 

i Maudynės, elektra’ 
įmokėti $1500,

GRETA WESTERN
MŪRINIS narnas. 2 

jo 6 kambarius, 
aršto vandenio šilima ir visos vi

BRIDGEPORTO 
bizniavas namas, što-

3314 Union 
maudynės,1 

Kaina $5500. | 
namas, 2 pn- 

7 kambarius.' 
kaina $4000,'

PUIKIAIS dideliais medžiais aple- 
linkė apsodinta, garu Šildomas, ga* 
ražas, vištlninkas. Namas ant 3-jų 
lotų, 75 pėdų pločio, 125 pėdų ilgio. 
Savininkas priverstas parduoti iŠ 
priežasties gyvenimo kitame mies
te. Namas vertas $8900, nužemino 
kalną dėl greito pardavimo; par
siduoda tik už $7900 ant lengvo Iš
mokėjimo. ^ieni lotai verti $5000. 
Toje vieloje randasi Chicago Lawn 
ant 61-los j vakarus už Kedzie 
Avenue. Nepraleiskit šios progos.

BULVARO 
pagyvenimai 

atskiri boileriai,1 
------- - .. . -------- , „ ............. ( Karsto vandenio suima ir visos vi- 
šaus, aržuolo ištrimuotaN, karš-. godos, lotas 30 pėdų. Kaina $12,000,' 
tu vandeniu apšildomas, aukš-...................................Hrighton Parke'
tas beizmentas, 2 karų garažas, arba prie vienuolyno kreipkitės 
stikliniai apdirbti porčiai. Han-> l>'«. "»'».į1'.;Į''įsingiĮ palar- labai l>i«Nd. 
J . w X I naviiną. Pritaikome taipgi ir mai-dasi 2651 W. 59th St. Vertas 
nakties laike $22,000, nelaimė 
verčia parduoti tik už $17,500; 
įmokėti $5000.

NAUJAS muro namas, 5 ir* 
5 dideli kamb., aržuolo trimin- 
gai, pirmas flatas apšildomas, 
viškos, stikliniai apdirbti por-

nas.
(’has. .1. Bagdziunas & Co.

736 VVest 35th Street, 
j rytus nuo Halsted St.

KAS TURIT BUCERNĘ 
ARBA GROSERNĘ?

. .... . , i Ir norėtumėt mainyti ant gerian
čiai, ir kiti moderniški įrengi- !aio bizniavo loto, tinkamo bile kokiam 
mai. Randasi gražiausioj Mar- bizniui, ayti transportinio kampo, ant 
ųuette Park kolionijoj. Kaina

1 tik $13,500, įmokėti $4000.
VAIKAI turi greitai pasida

lyti mirusios motinos paliktą 
turtą. Todėl skubiai parduoda
2 flatų muro namą, 6 ir 6 kam
barių, pirmas flatas apšildo
mas, 2 karų garažas. Randasi 
prie Marquette bulvaro ir gra
žaus parko. Kas pirmesnis, tas 
laimės už $12,000.

PASINAUDOKIT iš kitų ne
laimės, Iš priežasties mirties 
šeimynoj priverstas savininkas 
parduoti puikų kampinį dar 
naujį muro namą, 4 flatai po 4 
kambarius ir 4 karų muro ga
ražas. Randasi prie 59-tos ir 
Western Avė. Rendu neša j 
metus $3310. Kaina tik $24,500, 
įmokėti $6000. Kitus rendos iš
mokės.

Jeigu nerasite sau tinkančio 
namo i-4 mių bararenŲ. tai ma
lonėkit kreiptis į musų ofisą, 

o mes užtikriname, kad 
gailėsite.

K. J. MAUKE & CO.
(Macbiukas)

2436 W. $9th St. 
Tel. Prospect 3140

P. S. Nedėliomis ir vakarais 
ofisas adams.

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 biznio, mes jam pata
rėm mainyt ant biznio, tai jis sutin
ka. Kurie norit pasiliuosuot nuo biz
nio jums yra geriausia proga dabar 
išmainyt. Tokie kostumeriai retai pa
sitaiko. Del informacijų matykit 
arba telefonuokit.

J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue

Prospect 8678

tuoj

PARDUOSIU nebrangiai arba 
mainysiu ant rezidencijos loto ma-j 
žų medinį kampinį bizniaVų namų. 
Lotas turi būti nuo Western Avė. 
iki 
79

nuo 
5060 į vakarus, tarp 12-tos 
gatvės. Agentų nereikia.

SAVININKAS, 
5759 So. Rohey St.

ir

PARDUOSIU pigiai savo 7 kam
barių murinę bungalovv ir garažų, 
skersai kelio nuo Marųuettc Parko, 
už tokių kainą, kad jus turite pa
matyti tų namų, kad pilnai įver
tinus.

K r<‘ipk i t ės :

nesi BIZNIERIŲ ATYDA1
PARSIDUODA arba išsimaino ant 

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

FARMOS! FARMOS!

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

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, 4 flatai ir krautuvė, garu 
šildomas, $18,000. Geras bargenas. 
R. Wendt, 3627 S. Halsted SI.

PARDAVIMUI
Parmos 
vietoje, 
vaisiai ir abelna žemdirbystė, sto
kos ir įrengimai, jei reikia, naujas 
cementinis kelias, lietuvių koloni
joj. Savininkas J. Letts, Route 1, 
Ludington, Michigan.

ŪKIŲ BARGENAI

|/irk ūkęGANA kankinti save, 
čionai, busi laimingas ir turtingas, 
40 akrų juodžemio, visas dirbama, 
budinkai, kaina 
ra žemė 
akrų, gera 
nas, giria, 
120 akrų 
kai, giria, 
gai $6000, 
budinkai, galvijai, padargai, $4500, 
40 akrų, gera Žemė ir budinkai, 
galvijai, padargai, $2500, 40 akrų 
Geriausia žemė' ir geriausi budin
kai, arti miesto, kaina $3000. 60 
akrų, juodžemio, ant kranto ežero, 
su budlnkais $4000. Visos parsi
duoda

$1900, 80 akrų, ge- 
ir budinkai, $2200. 160 
žemė ir budinkai, sod- 
arti miesto, kaina $5600. 
gera žemė, peri budin- 
siMlnas, galvijai, padar- 
40 akrų juodžemio, geri

Visos parpi
ant išmokėjimo. z

P. D. ANDREKUS 
PENTVVATER, MICH.

PARDAVIMUI 13 APT. CICEROJ

Namas tiktai 9 mėnesių senumo, 
naujai dekoruotas, 3 ir 4 kambarių, 
netoli elevatorio, garu šildomas, visi 
kambariai šviesus, rendų $9,000 i me
tus. Reikia tik. $18,000. Del infor- 

atsišaukit vakarais arbamacijų 
šykit.

ra-

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 6 ir (I kambarių, tri-aržuolo 
mas, karštu vandeniu apšildomas, 
Įmokėti $4,000, kitus kaip rendų. 
Namas randasi 6734 So. Maple- 
wood Avė.

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

dvi po 40 akrų 
šalę viena kitos, geroje 
gera žemė ir budinkai,

6215 SO. MARSHFIELD AVĖ. 2 
flatų mūrinis, 5—6 kambarių, 2 
furnas. t karo garažas, $9500, grei
tam pardavimui, per savininkų. 
Veikit greit.

A. O. ZAHRADNIK, 
2120 So. 51st Avė., 

Cicero, UI. 
Telephone Cicero 2360 W X

PARSIDUODA pigiai 6 kam
barių 
trijų 
Parke.

kampinė rezidencija su 
karų garažu, Brighton 

Su mažu įmokėjimu.
SAVININKAS:
901 W. 33rd St.

BARGENAS
Pardavimui per savininką ir sta-' 

tytoją, 4 flatų po 5 kambarius na
mas, nes reikia pinigų, 6828 Albany1 .. _ . .. - . . .
Avė; Hemlock 1461. į Galima matyti 5-tą vai. vakare.

MAROUETTE PARK APIELINKft
10 PLATŲ mūrinis vienų metų 

senumo namas. kampinis lotas 
60X125, garažas, alyva šildomas; 
rendos nešu $7,196 j metus. Parsi
duoda su lengvu {nešimu arba mai
nysiu. Kaina tik $62,500.

5 LOTAI krūvon ant 69-tos, ne
toli nuo \Vestern Avė. Parsiduoda

RESORTAS
PARSIDUODA 8 mylias nuo St 

Joseph, Michigan ir Renton Har- 
bor, ant Dowogiac Interurban 
Electric linijos, geriausias lietuvių 
žinomas resortas, River Farm &• 
Shady Lawn, randasi ant puikios 
St. Joseph upės, 38% akrų žemės 
su 2 budlnkais, 1—,14, 1—12 kam
barių, taipgi 7 cottage elektra įves
ta j 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

835,000 su $15,000 cash
HOZENSKI LEMONT X 

6312 S. VVcstern 
Prospect 2102

DIDELIS HARGENAS

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 
patogumai, rendų per mėnesį 
$185; kaina labai žema. Namas 

dėlturi būt parduotas 
mirties tėvų.

M. J. Kiras Real
Improvement

3335 S. Halsted St.

greit

Estate 
Co.

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

FHANK HOKF'MANN 
2633 W. 3&tH Stieet 
Phone Lafayette 2788

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mes, netoli Soiith Havcn, Mieh.. 7 
kambarių namas, geras vanduo, 
Holand furnas, $4500 barnė, kaina 
tik $4000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 Dix St. Havniarket 4665

6 KAMBARIŲ rezidencija, paran 
ki transportacija, netoli mokyklos 
kaina 36500, cash $500.

KRAUTUVĖ ir 6 kambarių fla
tas, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli1 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash' 
$1000. HoAvard Ė. Walter & Co.,1 
3124 W. 63rd StM Chicago, III.

BARGENAS 3 FLATŲ

PIRM statymo arba pirkimo na
mo. apžiūrėki! šį namą pirmiau
siai, 3 flatų medinis. 7721 Ilermi- 
tage Avė. Octagon frontas, stikli
niai miegojimui įnirčiai, cementinė 
ėlė, . “ ‘ -- ---
greitam pardavimui. Atsišaukite: 

1542 W. 79 St.
Phone Stevvart 0368

kaina numažinta iki $22,500

ANT PARDAVIMO ARBA MAINO

NAUJAS mūrinis bizniavas 
I mas parsiduoda su bučerne 
I groserne; skiepas, 3 Storai, 2 
tai po 5 kambarius

na- 
ir 

fla- 
_______  _  ... _  _______  2 ofisai ir 3 

PARDAVIMUI 4 dideli lotai, West karų. garažas -Randasii labai geroj 
Pullmane, skersai kelio nuo Ke- viet()J’ ,<u pe lietus ” nv^ Vnm 
reckio daržo, prie 123 St., netoli resas namo a(H0 Archer avė kan - 
lietuvių katalikų bažnyčios, kaina J)as ,ov A'ej. ^ain,V;S.|\U, V* 17.J!; 
e^Oan 114 vivkn nnuA ninioni< kitus blingldOAV, (ht fllltll, OI l)<l 3 fl.ltų$5000 už viską, pusė pinigais, kitus 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Del informacijų atsišaukite pas

JACOB BZDEK & SONS 
137 E. 118th St.

Pullman 0526

5245 S. SAWYER AVĖ, 5 kam
barių mūrinė bungalow, pardavimui 
arba iftrendavojinnii, dažinokit pas 

JOHN L. SHERIDAN CO., 
5312 S. Kedzie Avė. 
Tel. Prospect 3630

$500 CASH, naujas moderniškas 
5 kambarių būngalovv, stikliniai 
porčiai, Eberhart Avė. Savininkas 
llarrison. 4064.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
ccrnė su namu ur be namo, arba 
mainysiu ant mažesnio namo. Biz
nis eina gerai, geroj vietoj, viso
kiu tnutų apgyventu.

KreipkitCs:
4238 S. California Avė., Chicago

Tol. Lafayette 1173

bungalo\v, du flatu, 
namo. Atsišauki! prie

FRANGELL’S REAL ESTATE, 
5030 Archer Avė.

’ Lafayette 7546

6 KAMBARIŲ cottage, prie 102nd 
Place, netoli karų linijos, 2 karų ga
ražas, lotas 37% pėdų, tiktai šią sa
vaitę $6,000, lengvais išmokėjimais.

TURNOVER REAL ESTATE
, COMPANY

Pullman 9331 — 9332

GERAS PIRKINYS

Pardavimui bizniavas namas, krau
tuvė ir 3 fintai iš užpakalio”, arti di
delio krutamu paveikslų teatro. Už
dirbsite 20% ant investmento.

HERMAN W0LLNER 
3302 So. Halsted St.

0618 FRANCISCO AVĖ. Gražus 5 
kambariu bungnloAv, karštu vande
niu šildomas, $10,000, cash $2000, 
išmokėjimais, Pickett & Walsh,

Vincennes 6200.

NaMAS, krautuvė, 6 kambariai 
gyvenimui, tinkantis visokiam biz-] 
niui. Parsiduoda su mažu jmokėji- Į kambarius, 
inu, matykit savininką. 7044 Archer 
Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda naujas mūrinis namas, 

2-6-6 kambariai, karštu vandeniu ap
šildomas; taipgi ir fornišiai parsiduo- 
pa iš priežasties išvažiavimo mano 
moters i Lietuvą, nėra kam kūrenti 
arba priimsiu lotą arba mažą namu
ką.

6545 So. Talman Avė.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas su grosemę, vienas fla
tas 5 kamzbarių, o tris flatai po 4 

Elektra, maudynės, gu
zas, cementinis basementas. Rendos 
$104.00 menesiui. Kaina $9,700.

Atsišaukite
3832 Lowe Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų medinis 
namas, elektra, maudynės. Rendos 
neša $67 į mėnesį. Kaina $1600; 
{mokėjimas žarnas. Nedėliomis visų 
dienų, subatomis po pietų.

Kreipkitės:
3604 Lowe Avė.

NAUJAS 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, visi po 5 kambarius, 4 ka
rų garažas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados; įmokėti $8,000, kitus 
kaip rcndų. 661(1—18 S. VVhipple 
Street.

2 FLAT'Ų mūrinis namas, 7 ir 1 
kambarių, karštu vandeniu apšil
domas, maudynės ir visi paranka
mai; įmokėti tik $2,500, kitus 
rcndą, 5422 S. Carpenter Si.

kaip

fun- 
gra- 
lotai

2 MEDINIAI namai, muro 
damentas, aukšti beizmentai, 
žus frontas ir užpakaliniai 
37y 125 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 remiu. 2441—43 
W. Pershing Road.

MEDINIS namas, 5 kambarių, 
graži vieta; įmokėti tik $1.500, ki
tus akip rendii.

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

GRAŽI mūrinė bungalovv, extra 
maudynės ir visi parankumai2 ga
ražas dėl 1 karo, lotas 37xl2o, 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, 2 
po 30 pėdų lotai, graži vieta; įmo
kėti tik $1,500. 5538 So. Kostner 
Avė.

NAUJAS' kampinis bizniavas na
mas, gražus štoras ir flatas prie 

garažas,štoro, dideli fialai, 3 karų 
randasi Brighton Parke.

mūrinis 
aukštas 

beizmentas, garažas dėl 2 mašinų, 
įmokėti tik $2,(100, kitus ant leng
vų išmokėjimų. Namas randasi 
3225 S. Lovve Avė.

NAMAS ant Bridgėporto, 
namas, 5 ir 5 kambarių,

NORTIT Sičio. Miiirnis neitu 
ir o kaintmriij, aukštus t>eia tas ir visi parankamai, namas 
dasi 2132 N. Le Vergn Avė.

J A KANTAS RROS.
*• 4138’ Archer Avė.
Tel. Lafflyette 7674

ran-

T0WN OF LAKE
Pardavimui arba mainymui

Bargenas, 6^ flatų mūrinis na
mas, 3-3 ir 3-4 kambarių flatai, 
elektra, vana, garu šildomas, ar
žuolo trimingai, augštas skiepas, 
viškai, 4 karų mūrinis garažas, j 
pietus nuo 51 st St., didelės rendos, 
mainysiu i mažą namą arba išmo
kėjimais, kaina $25,000.

2 augštų mūrinis, 2-5 kambarių 
flatai, elektra, vana, aržuolo tri
mingai, karštu vandeniu šildomas, 
skiepas, 2 karų garažas, mainysiu 
j 2-4 kambarių medinį, kaina 
$12,500.

Mainysiu 4 kambarių cottage, 
elektra ir vana, augštas skiepas, 
laundie, furnas šildomas, stikli
niai porčiai, mainysiu į 2-4 kam
barių medinį namą, Brighton Par
ke.

20 akrų Michigan valstijoj far- 
ma, gera žemė, 15 akrų dirbamos, 
3 akrai sodno, 5 kambarių namas, 
3 blokai nuo miesto, pigiai, mai
nysiu i mažą namą.

Mes turime namų tinkamų vi
siems. Jei norite mainyti, parduo
ti arba pirkti, pasimatykit su mu
mis. Ofisas atdaras nedėlioj nuo 
10 iki 4 po pietų.

Urban & Baumruk
1653 W. 51st Street

MARQUETTE MANOR

PARSIDUODA mūrinis 2 aukštų 
namas, 5 ir 5 kambariai, įrengi
mas vėliausios mados, ką tik už
baigtas, įmokėti $4,000, likusius 
kaip reridą. Namas randasi 6806 
So. Rockvvell St

SAVININKAS 
2812 W. 67 St. 

Tel. Republic 0545

SPECIALIS BARGENAS < 
l-'I.AI’V namas, karštu vande- 

kainbarius fla- 
, nese- 

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

2 
niu šildomas, po 5 kainbarii 
tai, viskas vėliausios mados, 
nai (

taip pigiai 
jmokėti. Pasimatykit su
Fred R. Dauch and Co.
7131 S. VVcstern Avė.

Republic 9236

BUNGALOVV 
$500 
mis.

kaip 
niu-

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

MARQUETTE MANOR
PARSIDUODA mūrinis namas, 2 

aukštų, 5 ir 5 kambarių, su mie-Į 
ganiais porčiais, garu Šildomas, vė-i 
liausios mados įrengimais. Parduo-1 
siu pigiai, nes turiu išvažiuoti j 
Lietuvą

J. MOCKUS 
6134 So. Rockwell St. 
Tel. Republic 7784.

Tikrai užtikrinta ver
tė rezidencijų namų 

antri morgičiai 
Geriausia bankinis paliudymas 

mieste

Didžia
KAS NORI GYVENTI ANT 

ŠVIEŽIO ORO

gali nusipirkti % akrų 
netoli 75 St. ir Western 
5 kambarių namas, yra

Tas 
žemės, 
Avė. 
elektra, gasas, didelė barnė dėl
karvių ir vištų; čia galima lai
kyti vištas, karves ir 
Parsiduoda labai pigiai 
žu 
kti

įmokėjimu. Meldžiu 
kuogreičiausiai.

kiaules, 
su ma- 
atsišau-

M. J. Kiras Real Estate 
Improvement Co.

Didžiausi Apsauga 
$1,000 iki .$5,000 

LAKE CITY 
Discount Corporation 

Suite 1605, 
Burnham Bldg. 

CHICAGO
Be jokios atsakomybės iš mano pu
sės, suteikite man informacijas 
apie jūsų 9% antrus morgičius. 
Vardas .........................................
Adresas ......................................

335 S. Halsted St. 
Yards 6894.

2 Al’GATų nutrinis namas, 
5319 S. Francisco Avė., galima 
tuojau gyventi, 4 --4 kambarių, 
2 dideli dėl dviejų lovų miegrui- 
miai kiekviename flatc, karštu 
vandeniu šildomas, indams klo- 
setai, apron sinkus, dide’is vai
siams sandelis, aržuolo trimin- 
gas, gražiai dekoruotas, neto
li mokyklų, bažnyčių ir trans- 
portacijos. Pinigais arba išmo
kėjimais. 5319 S. Francisco Avė.

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

Ar Jums Reikia Antrų 
Morgičių?

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

735 Roosevelt Rd.

MOKYKLOS
7115 S. Fairfield Avė. Nauja 
6 kambarių mūrinė bungalonv,! 
bus užbaigta gegužės 1 dienoj, 
su visais vėliausios mados įren
gimais, ‘/o bloko nuo gatveka-1 
rių linijos, 1 blokas nuo parkoj 
lengvais išmokėjimais. Namai 
atdari dėl apžiūrėjimo subatoj 
ir nedėlioj iki pietų.

G. F. MAURER 
Savininkas ir statytojas 

Phone Beverly 0395

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

ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 
namai, baigiami dirbti, labai pri
einama kaina. Kam gi tamstoms 

KontiM ii- mokėti r><>
#1(>.OOO ai- V 17,000, kad tamstos salite nupirkti naujus namus po 
$13,000. $14.500, apšildomi kuršiu 
vandeniu. Taipgi turime ir bun- 
galo\v ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus aprokavi- 
mus ir teisingą darbą. Šiuo reika
lu kreipkitės pas

JUOZĄ GAUDUTI 
Building Contractor • 

6551 S. Francisco Avė. 
Tel. Republic 8761

PARDUOSIU ar mainysiu 2 pa
gyvenimų po 4 ir 4 kambarius, ant 
loto ar didesnio namo ar bunga- 
lo\v. K. Budris, 4550 Western Avė.

IŠSIMAINO arba parsiduoda 40 
akrų žemės, su Road House, 13 
cottage, 1—8 ruimų namas, Šokiij 
svetainė, 10 akrų sodas, 5 akrai 
greipsų, tarpe 2 ežerų, prie gero 
kelio, netoli miesto. Kaina $35,000.

MRS. SOWRES
2554 So. Halsted St.

NAUJAS, naujos mados 2 flatų 
mūrinis namas, su augštu skiepu, 
4—4 kambarių prie 43 ir Talman, 
Avė., 5—5 ir 6—6 kambarių, karš-j 
tu vandeniu Šildomas. Taipgi biz-! 
niavas namas prie Archer Avė. Kai- j 
na nebrangi. Atsišaukite pas IŲ 
KOPIEVVSKI, 3992 Archer Avė.! 
Tel. Lafayette 9305 arba Republic 
8915.

5740 SO. WENTWORTH AVĖ., 
2 flatų medinis namas, pirmas štoras, 
4 kamabriai, 2 po 4 kambarius. Ren
dos $90.00. Cach $7,000.

Savininkas,
4044 So. Montgomery Avė.

6 KAMBARIŲ moderniškas me
dinis nanjas, yra ugnavietė, kny
gynas, mahogany ir enaniel užbai
gimo, 3 dideli porčiai, 33 pėdų Jo
tas, 1 blokas nuo St. Paskell’s baž
nyčios ir mokyklos, gera transpor- 
tacija, kaina $7500, cash $1500. 
Taipgi mažas medinis namukas, 
37% pėdų lotas, $2300, atsišaukite 
4101 Melvina Avė. Phone Kildare 
10255.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičių* 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Avė., 

Lafayetta 6788

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2% nuošimčio 
komiso.
Lincoln lx>an Association 
1931 Mihvaukee Avenue 

Netoli Western Avė.

be
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LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $.30 į 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.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

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

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

CHICAGO. ILL.

va- 
kol 
pri- 
ga-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXX1

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, Ui.
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

1507 West Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St

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

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

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.
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Iš Šių Laikų Ekonominių 
Santykių

Kad sugriovus iliuzijas, išsi
platinusias antroje to šimtme
čio pusėj,e, Maltus išleidžia pik
tąją dvasią. Per visą pusšimtį 
metų visi ekonomininkai turėjo 
tą piktąją dvasią prieš akis. Ki
tų penkias dešimtis metų ji 
buvo prirakinta grandine ir pa
slėpta iš akių. O dabar ja mes 
vėl lyg paleidome nuo grandi
nės.

Kokį nepaprastą epizodą eko-1 
nomijos išrutuloj sudaro epo
cha, kuri baigiasi 1914 m. Tie
su, dauguma gyventojų sunkiai 
dirbo ir vargingai gyveno, bet 
vis tik atrodė sąmoningai pasi
tenkinusi savo likimu. Bet 
kiekvienas žmogus, bent kiek iš» 
kilęs savo gabumais ir valia iš 
vidutinės masės, turėjo skylelę 
išsprūsti į vidutines ir aukštes
nes klases, kurioms gyvenimas 
pigia kaina ir minimumu pa
stangų teikė patogumų, komfor
to ir pramogų, kokios buvo ne-i 
prieinamos turtingiausioms ir 
galingiausioms senovės laikų 
monarchams. Londone gyven
tojas galėjo užsisakyti telefo
nu, gerdamas lovoje ryto arba
tą, Įvairių viso pasaulio produk-1 
tų ir ramiai laukti jų greito pri
statymo prie pat buto durų; tuo 
pat laiku ir tuo pat budu jis ga
lėjo rizikuot savo turtu gamy
bos turtų perdirbime arba nau
jose Įmonėse dalyvauti bet ku
rioje pasaulio dalyje, ir daly- 

arba

‘ The Ekonomic Conseųuences 
of the Peace” (1919), London, 
Macmillan etCo., LTD. 1919 m: 

Tai vienas iš žymiausių veika
lų pasirodžiusių po karo, kuria
me, be kritikos ekonominiu-poli- 
tiniu atžvilgiu Versalės sutar
ties, duota nepaprastai ryškus 
savitarpinės šių laikų ekono
miškosios pasaulio priklauso- 
mybės analizas. i

Ligi 1870 m., (sako autorius), 
įvairios nedidelio Europos žemy- j 
no dalys specializavosi savo ga
mybose, bet apskritai Europa 
ekonomijos atžvilgiu buvo ne
priklausoma. Ir jos gyventojai 
buvo prisitaikę tokiai būklei.

Po 1870 m. plačiai išaugo ne
girdėtos ligi tol sąlygos, ir Eu- 
ropos ekonominė konjuktura per 
paskutinius 50 metų tampa sa
votiška ir nepastovi. Gyvento
jų valgomųjų daiktų paklausai, 
kurie jau buvo sureguliuoti dėl 
Amerikos atsargų naudojimo, 
pirmu kart istorijoje pakitėja. 
Augant gyventojų skaičiui, pa
lengvėja apsirūpinti maisto 
produktais. Didesniųjų paja
mų įstatymas, didinant gamy
bą, pasitvirtina ir žemės ūkyje 
ir pramonėje. Augant gyven
tojų skaičiui Europoje, auga iš 
vienos pusės emigrantų skai
čius, kurie dirba žemę naujose 
šalyse, iš antros — didesni dar
bininkų skaičių Europoje gali
ma buvo išnaudoti gamybai fab- 
rikatų ir daiktų, reikalingų į vauti be jokių pastangų; 
emigrantams naujose vietose, c jis galėjo nusistatyti dvigubai 

laivų apsaugoti savo turtą, patikėjęs 
statybai, kurių buvo tikslas pa- jį ukiui kokio municipaliteto bet 
lengvinti maisto ir žąhavos pri- kurioje pasaulio dalyje, vado- 
statymą iš tolimų šaltinių. jvaudamasis savais sūnieti-

Ligi 1900 m. darbo vienetas,1 mais arba gautomis žinio-
sunaudotas pramonėje, gimdė mis. Jis galėjo išsirūpinti 
perkamąją jėgą maisto produk-'sau nieko nelaukęs, jei jis to no- 

susisieki-

taip pat geležinkelių ir

tų kiekiui. Galima sakyti, kad rėjų, pigų ir patogų 
apie 1900 m. procesas grįžta at- mą su bet kuria pasaulio dalimi 
gal, ir vėl pasirodo gamtos no-’ be pasporto arba kitų formalu- 
ras mažiau apmokėti žmogaus 
pastangas. Maisto produktų 
kainu kilimo tendencija kom
pensavusi pagerinimais kitose 
srityse; pirmu kart buvo pradė
ta naudotis atogrąžų Afrikos 
resursais, — vienas iš daugelio 
naujų faktorių, ir plati prekyba 
linų sėmenimis davė Europos 
stalui nauja ir pigesne forma 
vieną iš svarbiausių maisto pro
duktų. šiame ekonominiame 

šioje ekonominėjeEldorado,
Utopijoje, kaip tat pavadintų 
senesnieji ekonomistai, — išau
go dauguma iš musų.

Ši laimingoji epocha pamiršo 
tą pasaulio vaizdą* kurio giliai 
įleidusios šaknis melancholijos 
buvo prisigėrę musų politiško
sios ekonomijos kūrėjai. Iki 
XVIII šimtmečio žmonija netu
rėjo jokių apgavingų lūkuriavi
mų. •

mų; jis galėjo pasiųsti savo tar
ną į artimą banko kontora, ap
sirūpinti reikalingais brangiais 
metalais ir galėjo vykti į Užsie
nį, į svetimas šalis, nepažinda
mai jų tikybos, kalbos, papro
čių, turėdama*! su savim savo 
turtą skambiais metalais, ir jei 
jam kas sukliudytų, tai jis pa
sijaustų labai nuskriaustas ir 
nustebintas. Bet, kas svarbiau
sia, jis laikė tokią santvarką 
normaline, tikra, nepakenčiama, 
arba tik tobulintina ateityje, o 
nukrypimą nuo jos kažin kokiu 
šalintinu nepatogumu.

Militarizmo ir imperializmo 
planai ir politika, rasių ir kul
tūrų varžytynės, monopolijos, 
suvaržymai ir išimtys, kurios 
suvaidino žalčio rolę rojuje, bu
vo kasdien tik laikraščių pasi
skaitymo pramoga, ir, matyt, 
leturjo jokios įtakos norma-

Grace Ott Bange iš New Yorko, kuri yra kaltinama išvilioji- 
mu iš draugų $150.000. Ji stovi kartu su savo vyru.

O

Kussell, N. Z. — Kap. L. D. Mitchell stovi prie žuvies, kurią 
jis pagavo, žuvis sveria 976 svarus.

liam socialiniam ir ekonominiam 
gyvenimui, kuris praktikoje bu
vo visiškai internacionalizuotas.

Lengviau bus suprasti puda* 
rytos su musų \ priešininkais 
taikos*) pobūdis ir prasme, 

Į jei aš plačiau nušviesiu tuos 
Į svarbiausius nepastovumo mo
mentus, kurie jau buvo ekono
miškame Europos gyvenime, ka
da iškilo karas.

1870 m. Vokietijos gyvento
jų skaičius siekė 40 mil.. 1892 
m. šis skaičius išaugo ligi 50 
mil., o 1917 m. birželio m. 1 d. 
ligi 68 mil. Prieš pat karą Vo
kietijoje kasmet priaugdavo 850 
tukst. gyventojų, kurių tik ne
didelė dalis emigruodavo. To- 
kis didelis gyventojų prieauglis 
pasidarė galimas" tik dėl pagrin
dinio ekonominės šalies struk
tūros pakeitimo. Vokietija vir
to didžiule komplikuota pramo
nes įlašina, kurios darbas parė
jo nuo daugelio faktorių pu
siausvyros ir pačioje Vokietijo
je ir už jos sienų. Tik operuo
jama šiąja mašina be paliovos 
ir visa jėga, Vokietija galėjo ra- 
tti duonos vis didėjančiam gy
ventojui skaičiui savo tėvynėje 
ir prisipirkti jos iš užsienio. Vo
kiečių mašina buvo vilkelis, ku- 
ris savo pusiausvyrai palaikyti 
turėjo vis labiau ir labiau suktis.

Austro - Vengrijoje; kur gy 
ventojų skaičius 1890 m. siel _ 
10 milionų, o prieš karą išaugo 
ligi 50 mil. matome tas pa
čias tendencijas: per metus 
priaugdavo apie pusę miliono, 
bet apie ketvirtį miliono iš jos 
emigruodavo.

Kad supratus šią padėtį, mes 
turime aiškiai įsivaizduoti, ko
kią daugybė gyventojų buvo 
Centro Europoje dėl Vokiečiu 
sistemos išsiplėtimo.

Vokietijos ir Austro - Vengri
jos gyventojų skaičius drauge 
buvo didesnis ne tik už Jungti
nių Valstybių, bet ir už visos 
žieihių Amerikos. Šie gyvento
jų skaitmenys ankštoje teritori
joje ir sudarė Centro Europos 
Valstybių karo galybę. Euro
pos Rusijoje gyventoją skaičius 
augo dar greičiau, kaip Vokieti
joje. Nepilnas 100 milionų 1890 
m. prieš karą padidėjo iki 150 
mil.; prieš pat 1919 m. Rusijoje 
priaugdavo kasmet 2 mil. gy
ventojų. Šis nepaprastas Rusi
jos gyventojų augimas, j kurį

mo parėjo ir kitos kontinento 
dalies laimė. Vokietijos pažan
ga davė galimumo jos kaimynų 
produktams rasti vietos — mai
nais už vokječių 
kaina.

prekes pigia

jos kaimynų
savitarpines

Norvegijos, 
Šveicarijos,

Didžiosios

Vokietijos ir 
ekonomiškosios 
priklausomybes statistika nuo
stabi. Vokietija buvo pirmas 
pirkėjas Rusijos, 
Olandijos, Belgijos, 
Italijos ir Austro 
antrasis pirkėjas
Britanijos, Švedijos, Danijos ir 
trečiasis iš eilės Prancūzijos pir
kėjas. Ji buvo ir didžiausia pri
statytoja prekių Rusijai, Norve
gijai, Švedijai, Danijai, Olandi
jai, Šveicarijai, Italijai, Austro- 
Vengrijai, Rumanijai ir Buiga- 
ijai ir antruoju didumo prista-

<ijai ir Prancūzijai.
Angiai eksportuodavo j Vo- 

<ieti.ją daugiau kaip į kurių kitų 
ialį, išskyrus Indiją, ir pirkda
vo iš jos daugiau kaip iš kitų, 
šskyrus Jungtines Valstybes.

Ir nebuvo Europoje šalies (iš
skiriant šalis į Vakarus nuo Vo
kieti jos), kurios prekyba su Vo
kietija nebūtų sudariusi Yt- jos 
dsos prekybos, o Rusijos, Aus
tro - Vengrijos ir Olandijos pro
porcija buvo daug didesnė.

Vokietija ne tik pristainėjo 
šioms šalims prekes, bet kai ku
rioms iš jų skirdavo žymią dalį 
ir kapitalų, reikalingų jų plėto- 
jimuisi. Iš užsieninių indėlių, 
siekusių Vokietijoje prieš karą 
1250 mil. svarų sterlingų, apie 
pusę miliardo buvo sudėta Ru
sijoje, Austro - Vengri joje, Ru
munijoje ir Turkijoje. Ir, lai
kydamosi “taikaus užkariavi
mo” sistemos, ji duodavo šioms 
šalims ne tik kapitalą, bet ir tai, 
kas joms beveik labiau buvo rei
kalinga
budo visa Europa į rytus 
Reino įėjo j Vokiečių pramonės 
orbitą, ir atatinkamai buvo su
tvarkytas jos ekonomiškasis gy 
venimas.

ekonomiškojo 
I) pas- 

kutiniais prieš karą laikais eko- 
nomininkų pamiršta perdidelis 
gyventojų dauginimasis; 2) dar
bo ir kapitalistinių klasių psi
chologinis nepastovumas ir 3) 
Europos pretenzijų nepastovu
mas dėl maisto atsargų Nauja
jame pasaulyje. Reikėjo iškil
ti 1914 m. karui, Ir štai jau šešti 
metai po karo, o pasaulio eko
nomiškasis gyvenimas toli gra
žu neįėjęs j normalinę vagą.

— Ekonomikas.

siems galimybės vartoti, ir dau- biausi Europos
gumai — beprasmį susilaikymą. | nepastovumo faktoriai:
Tuo budu darbo klasės, galbūt,
nepanorės toliau susilaikyti kaip 
pirmiau, o kapitalistų klasė, ne
pasitikėdama ateitimi, pasi
stengs geriau pasinaudoti var
tojimo laisve, kol ji dar yra, ir
tuo paskubins savo turtų kon
fiskavimo laiką.

Europos paprotis krauti, tau
pyti, ligi karo buvo būtina sąly
ga. stambiausias išorinis fakto
rius, išlad’ęs pusiausvarą Euro
poje.

žymi Europos sutaupytų per
teklių dalis buvo siunčiama j už
sienį, kur jų naudojimas davė 
galimumo išplėsti naujus mais
to, žaliavos ir transporto šalti
nius, ir tai davė progos Sena
jam Pasauliui reikšti pretenzi
jas dėl neliestų gamtos turtų 
Naujajame Pasaulyje, šis fak
torius įgavo didelės reikšmės. 
Senasis Pasaulis labai atsargiai 
suvartodavo tą kasmetinę duok
lę, kurią jis gavp teisės imti. 
Tiesa, pelnas iš pigaus ir gar
saus maisto šaltinio, atsiradęs 
naujose sąlygose dėl kapitalo 
pertekliaus, buvo suvartojamas, 
bet ne atidedamas. Bet daugu
ma gautų nuošimčių už svetim
šalių indėlius buvo vėl varto
jama, ir tuo budu duota galimu
mo sudaryti atsargas bloges- 
niems laikams, kuomet Euro
pos pramonės darbas negalės 
toliau gauti tokiomis patogio
mis sąlygomis kitų šalių pro
duktų ir kuomet bus gręsiama 
pusiausvyrai tarp istoriškųjų 
Europos civilizacijų ir didėjan
čių kitų klimatų ir šalių rasių. 
Tuo budu, apskritai visos Euro
pos rasės stengėsi gauti naudos 
iš naujų šaltinių plėtimo ir plės
dami savo kultūrą tėvynėje, ir 
leisdami ją į apyvartą užsieny
je. '

Tečiau, dar prieš karą nusta
tyta tuo budu pusiausvyra tarp 
•»enųjų civilizacijų* ir naujų re
sursų, buvo pavojuje. Europos 
gerove rėmėsi šiais faktoriais:

1) dėl didelių maisto dalykų 
eksporto pereklių Amerikoje, ji 
turėjo galimumo įsigyti mkisto 
dalykų pigia kaina.

2) dėl savo senųjų indėlių 
Europa turėjo teisės žymiai kas

metinei surųai be jokio mokes
nio. Antrasis faktorius nebuvo 
pavojuje, bet augant gyventojų 
įkaičiui už okeano, labiausia 
Jungtinėse Valstybėse, to nega
lina buvo pasakyti apie pirmąjį 
faktorių.

Kaunas

Nekultūringumas, žaliajame 
Kalne, einant taku tarpe Mies
to Valdybos Butų Kolonijos ir 
kareivinių, toliau lauke, pra
eivių patogumui per balas yra 
berods Miesto Valdybos rupes
niu padaryti tilteliai, kurie da
bartiniu laiku nevienas nebe
turį įsikabinimui rankenų, ku
rios čia tai)) yra reikalingos— 
ypač paledijus arba šlapiam lai
ke, nes vienas tiltelis yra dar
gi nuolaidus į šoną pasidaręs 
—tai susidaro rimto pavojaus 
praeiviams nuolat kristi. O to
se vietose kai)) tik bepalikę 
ramščiai, ant kurių buvo pri
kaltos tos rankenos, su baisiau
siai kyšančiomis vinimis ro
dos, ten krisdamas, galvą gali 
nusisukti ir dar pats tiesiog 
nusidurti. Rankenos visai iš
nyko tik nesenai: jų pradžioje 
žiemos buvo daugiau ir jos ny
ko lapsniškai. Matomai, jas 
nusiplėšę išsinešiojo aplinkiniai 
gyventojai kurui (!—dėl minu
tės ugnies iš tiek medžią sta 
tomą nuolatiniam pavojui tiek 
piliečių’..) Nuolaidesn'ame til
telyje, jan pavejingiausiame ii 
be to, dar ir viena lenta išplėš
tu yra, kur lengvai galima ko
ją Įkišti ir išsisukti. Sakoma, 
jog tais nekulturingiausiais var
totojais esą taipgi Miesto Val
dybos Butų Koloinjos gyvento
jai. Pilnai tas yra galimas 
daiktas. Tat Miesto Valdybai a
reikia pirmiausia tuos takus 
naujai sutvarkyti ir pasirūpin
ti, kad bent ateity jie nebūtų 
taip žiauriai ardomi, o kalti
ninkus dabartinio išnaikinimo 

surasti ir tinkamai nubausti; 
gi ateičiai irgi nustatyti baus
mę, jeigu panašiai kas pasielg
tų, nes matomai be to musų pi
lietis neapseina:

—Apivaras.

Anglija nukreipė ypatingo do- 
mėsio, buvo vienas iš žymiausių 
paskutinių metų faktorių.
. Didieji istorijos įvykiai daž
nai pareina nuo gyventojų skai
čiaus pasikeitimo ir kitų ekono
miškųjų faktorių, bet tie fakto
riai nepastebimi to laiko gyven
tojų. Tuo budu, tie nepaprasti 
įvykiai, kurie atsitiko per pas
kutinius 2 metus Rusijoje — ga
lingas visuomenės judėjimas, 
kuris nuvertė tai, kas, rodosi, 
buvo labai tvirtas: religiją, 
nuosavybės pagrindus^ žemės 
nuosavybę ir valdymo formas ir 
klasių ierarchiją — galimas 
daiktas, atsirado greičiau iš au
gančių skaičių, ne kaip iš Leni
no ar Mikalojaus; ir pragaištin
gas tautos vaisingumas, gal būt, 
suvaidino didesnę rolę naikinant 
tradicines sąvaržas, kaip idėjų 
jėga ar autokratijos klaidos. *

Savotiška organizacija, kurios 
sąlygose gyveno minėtos konti
nento tautos, dalinai parėjo nuo 
faktorių, esančių pačioje siste
moje.

Valstybinių sienų ir muitų 
kliūtys buvo sumažintos ligi mi
nimumo, ir bemaž trys milionai 
žmonių gyveno trijose imperijo
se: Rusijoje, Vokietijoje ir Au
stro - Vengrijoje. Įvairus pini
gų vienetai, kurie laikėsi aukso 

> ir santykių, palyginus 
| su kitu, praskynė kelią 

kapitalų ir prekių cirkuliacijai 
iš vienos šalies į kitą, kurios 
reikšmę supratome tik dabar, 
kada jos nėra. Visame didelia
me plote buvo bemaž visiška 
turto ir asmens neliečiamybė.

Tie faktoriai, — tvarka, nelie
čiamybė ir vienodumas, — ku
riais Europa ligi tol negalėjo 
pasidžiaugti, ir leido susiorgani 
zuoti tam milžiniškam transpor
to, anglių paskirstymo ir užsie
nio prekybos mechanizmui ir 
atsirasti pramonės gyvenimui 
tirštai gyvenamuose centruose 
ir naujai atsirandančiuose mies
tuose. Visa tai gerai žinoma, 
kad reikėtų apie tai smulkiau 
kalbėti. Iliustracijai galima Čia 
priminti akmens anglies, kurie 
buvo Centralinės Europos pra
monės raktas, taip pat, kaip ir 
Anglijoje: 
anglių kiekis nuo 30 mil. tonų : prieš karą supratome. 
1871 m. pašoko ligi 70 mil. tonų 
1890 m. ir 110 mil. tonų 1900, ir 
190 mil. tonų 1913 m.

Apie Vokietiją, kaipo ceptra- 
linj punktą, grupavosi Europos 
ekonominė sistema — ir nuo Vo
kietijos pasisekirho ir sugeboji-

- organizaciją. Tuc 
nuo

jy-Į pariteto
‘vieną si

*) Kalba apie Versalis sutarti, 
kokių darant jis buvo ekspertas.

E.

Europos ekonominis ir sočia 
linis gyvenimas buvo taip orga 
nizuotas, kad galėtų užtikrint 
maksimalinį kapitalų krovimą. 
Tuo laiku, kai be paliovos bu ve 
gerinama daugumos gyventoji, 
būsena, visuomenė buvo taip su 
tvarkyta, kad dauguma pajamų 
patekdavo į rankas tos klasės, 
kuri mažiausia buvo linkus- 
jas aikvoti. Devyniolikto šimt 
mečio turtuolis nebuvo išauklū 
tas didelėse įstaigose ir beve 
lijo tenkintis jėga, kurios jan. 
duodavo jo indėliai. Tikrenybė
je nelygus turtų paskirtymai 
davė galimumo sudaryti tuos 
turtus ir tuos kapitalinius page
rinimus, kurie skiria musų epo
chą nuo kitų. Čia, tiesą sakant, 
yra kapitalistinės tvarkos patei
sinimas. Jei turtuolis nebūtų 
taupęs, bet leidęs pramogoms 
Įgytus turtus, tai pasaulis senai 
butų laikęs tokią tvarką nepa
kenčiamą.

Milžiniškas pastovaus kapita
lo susidarymas visos žmonijos 
naudai, per pusę šimto metų li
gi karo, nieku budu nebūtų bu
vęs galimas visuomenėje, kur 
turtai butų buvę lygiai paskir
styti. Geležinkeliai, nutiesti 
šią. epochą, kaipo paminklas pa- 
pėdininkams, nemažesnis kaip 
Egipto piramides yra darbo kū
rinys. <■

Krovimo principas, paremtas 
turtų nelygybe, buvo gyva vi
suomenės santvarkos ir pažan- 

VokieČių kasamas j gos dalis, kaip mes j į tuomet 
x a* . šis prin

cipas remiasi nepastoviomis psi
chologinėmis sąlygomis, kurių, 
gal būt, negalima buvo pakeisti.

Gyventojams, kurių tik dalis 
naudojasi gyvenimo gėrybėmis^ 
nesuprantamas buvo tokis dide
lis taupumas. Karas parodė vi

Dar 1890 m. Europoje gyven
tojų buvo triskart daugiau, kaip 
šiaurės ir Pietų Amerikoje. Bet 
jau 1914 m. Jungtinių Valstybių 
kviečių paklausai buvo tolygus 
jos gamybai, ir arti buvo lai
kas, kuomet perteklių išvežimas 
outų buvęs galimas tik didelio 
derliaus metais. Iš tikrųjų, šių 
laikų Jungtinėms Valstybėms 
reikalinga pačioms 90% plius

liaus. Tačiau tuo laiku sumažė
jimo tendencija atsirado ne tiek 
dėl pertekliaus stokos, kiek dėl 
gamybos išlaidų augimo. Kitaip 
sakant, pasaulyje nebuvo kvie
čių stigliaus, bet kad pakanka
mai jų butų prekyvietėje, rei
kėjo pasiūlyti augėlesnes kai
nas. Čia pagelbėjo tai, kad 
Centro ir Vakarų Europa galėjo 
žymią dalį kviečių gauti iš Ru
sijos ir Rumunijos.

Trumpai sakant, Europos pre
tenzijų patenkinimas iš Naujojo 
Pasaulio šaltinių tapo abejoti
nas. Mažėjančių pajamų įsta
tymas galutinai pasitvirtino ir 
Europoje, — kad gautų senąjį 
javų "kiekį, ji priversta buvo kas
met duoti mainais vis didesnį ir 
didesnį kitų prekių kiekį, nes ji 
negalėjo dezorganizuoti nė vie
no iš tų apsirūpinimo šaltinių.

Tuo budu išeina aikštėn svar-

Marilyn Campbell iš Youngs 
town, O. Ji yra 19 įpenėsiu 
Jos fizinis išsivystymas esą; 
beveik tobulas.

Skaitykit ir platinki!
NAUJIENAS
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Lenkijos Padėtis
»

Nemalonios žinios apie militari- 
sCą respublikų. — įlenki jo j 
darbininkai šaudomi; čimtai 
tūkstančių bedarbių reikalau
ja duonos, bet Limpa nagai* 
komis nuplakti.

Pastaruoju laiku tenka patirti, 
jog Lenkijoj pyragų nėra. Iš 
ateinančių žinių gauname pro
gos paviršutiniai susipažinti su 
darbininkų bloga padėtim toje 
Lenkijos militaristų respubliko
je . Lenkijoj siaučia reakcija 
ir finansų krizis. Lenkijos eko
nominis krizis nemažėja; prie
šingai, — kas diena darosi ar
šesnis. Industrijos centruose 
yra šimtai tūkstančių badau
jančių bedarbių. Darbininkai 
reikalauja iš valdžios pašalpos 
— duonos ir drabužių, bet į vie
tą to, gauna nagaikų paragaut. 
Kiek laiko tam atgal jvyko suki
limas, kuriame daug darbininkų 
tapo sužeista ir keletas nukau
ta.

Pastaromis dienomis iš Len
kijos atvyko žydei kaitė p-lė 
May, kuri yra narė žydų centra- 
linio komiteto Lenkijoj, ši žy- 
delkaitė pasakoja, jog Lenkijoj 
yra begalo sunkus gyveni
mas; milionai žmonių badauja,- 
vienų žydų esą arti milionas,- 
kuriems reikalinga greita pašal
pa. P-lė May sako: “Aš apsi
lankiau visuose industrijos cen
truose Lenkijoj ir visur radau 
nepakenčiamą 'skurdą tarpe že
mosios klasės žmonių“. Toliau 
ji sako: “Lenkijoj industrija 
yra sudemoralizuota, pramonė 
veik visiškai silpna; priežastis 
to yra' neišaiškinama. Lenki
jos didmiesčiuose siaučia ligos 
iš priežasties bado ir peršalimo 
žiemos laiku, kuomet buvo sto
ka kuro apšildymui butų“. Ji
nai dar sako: “Buvau nuvykus 
į Krdkovą, Lembergą, Rovno,

'Brest-Litevską, Belųstoką, lan- 
kiaus Vilniuj ir kituose mažes
niuose miestuose ir visur ma
čiau daugybę žmonių begalinia
me skurde. Seniaus žydai galė
jo šiaip taip gyvenimą padaryti 
kaipo pramonininkai, bet pasta
rais dvejais metais Lenkijoj 
pramonė yra nenormališka, fi
nansinis krizis taip skaudžiai 
atsiliepė į šalies abelną gyveni
mą, kad priseina mums, Lenki
jos Žydams, kreiptis į užsieny 
gyvenančius žydus prašyti pa
šalpos.“

Iš p-lės May pasakojimų, gau
name patirti, jog tikrai Lenki
joj yra bloga ir neveltui darbi
ninkai miršta badu bei kyla 
prieš savo ponus. Mums gaila 
tų vargšų darbininkų, tečiaus 
malonu matyti Lenkijos milita
ristų supuvimą ir nepajėgimą 
valdyti Lenkijos valstybės vai
rą. Mes senai jau pareiškėme, 
jog Lenkijos militaristai, ves
dami barbarišką grobimo-anek- 
sijų politiką prieš savo kaimy
nus, pasprings savo apetitais ir 
neabejotina, kad, vėliau ar 
ankščiaus, Lenkijos milistaris- 
tai prieis liepto galą taip, kaip 
kitados Rusijos ir Austro-Ven
grijos militaristai priėjo. Len
kijos ponai per aštuonis metus 
laiko vedė grobimo politiką pra
plėtimui Lenkijos teritorijų; jie 
yra pagrobę Ukrainą arti 8,000,- 
000 gyventojų, apie milioną 
baltgudžių ir arti dviejų milionų 
lietuvių; bet Lenkijos teritori- 
aliai rubežiai labai greitai gali 
būti susiaurinti, nes Lenkija nū
nai ekonomiškai yra silpnutė, 
ios valstybės viduje ir visuos*? 
jos parubežiuose siaučia nuola
tiniai sukilimai, gyventojai ne
rimsta tokiai padėčiai esant; 
Lenkija atrodo it burbulo pūs
lė, — bile dieną gali sprogti.

Lenkijos militaristai, valdy
dami šalį, kas metą yra davę di
delius dificitus; Lenkijos skola, 
užtraukta užsieny, siekia bilio- 
ną dolerių, tečiaus ta milžiniška 
suma pinigų sunaudota ne tam. 
kad atstačius industriją ir pra
monę bei ūkį,, bet tam, kad ap- 
siginklavus nuo galvos iki kojų, 
kad palaikius pusmilioninę ka
riuomenę ir didėlę armiją poli
cijos. Lenkijos ekonominė bei 
pramonės ateitis yra begalo 
tamsi. Lenkija nūnai neturi 
draugų tarpe savo kaimyniškų 
tautų; priešingai, — visi jos 
kaimynai yra jos priešai, vienok 
Lenkijai yra reikalinga prekyba 
su kaimyniškomis tautomis, rei
kalinga jai kaimynų rinka jos 
ekonominių! gerbūviui.
Prošepanai bando gauti daugiau 
paskolų Amerikoje, bet negali.

Nelabai senai Lenkijos atsto
vas Amerikoje, p. J. Ciekanovvs- 
ki, bandė gauti naujų paskolų 
Amerikoje, tečiaus jo pastangos 
nuėjo niekais. “New York 
Times“ dienraštis paskelbė, jog 
p. Ciekanovvskis Nevv Yorke 
vardu lenkų Chamber of Com- 
merce draugijos parengė didelį 
balių, kur dalyvavo įvairus biz
nieriai ir bankininkai. Balius 
buvo parengtas tam, kad su
traukus bankininkus ir juos su
pažindinus su Lenkijos ekono- 
mihiu ir pramonės prospektyvo- 
mis bei padėtim. Bankiete p. 
Ciekanowskis davė pranešimus 
apie Lenkijos industrijos ir 
pramonės veikimų ir abelną 
biznį, taipgi jis bandė užginčyti 
žinias, jog Lenkijoj_yra finansi
nis ir ekonominis krizis, etc. 
Bankiete kalbėjo Princeton’o 
Universiteto ekonomijos sky
riaus prof. Dr. E. W. Kemmerer, 
kuris yra Lenkijos valdžios pa
tarėjas ir dalinai jis veda Ame
rikoj lenkams prielankią agita
ciją. Dr. Kemmerer savo kal
boje pripažino Lenkijos nepasi-

Joseph Leither Chicagos teisme. Seserys ir jų vaikai kalti
ną Leiterį, kad jis paliktąjį tėvo $30,000,000 vertės turtą netin
kamai tvarkęs.

sekimus ir ekonominį krizį, bet 
jis pareiškė, jog tas yra laikinis 
finansų krizis ir, kaip jis tikras, 
jog Lenkija trumpo i e ateityje 
išsikas iš savo bėdų. Bet Len
kijos atstovui visviena nepavy
ko gauti daugiau paskolos Ame
rikoj.

j ’ v
Amerikonai, matomai, gerai 

nujaučia, kad Lenkijoj nėra 
“safe security“ jų paskolai; jie. 
gerai pažįsta Lenkijos padėtį, ir- 
nepaisant visų Lenkijos propa
gandų, va^’gu bau jinai begalės 
daugiau pasipinigauti Ameriko
je. Amerikonai gerai atmena, 
jog buvęs Lenkijos finansų mi- 
nisteris neveltui pasitraukė iš 
savo garbingos vietos Lenkijos 
valdžioje; jis nujautė, kad py
ragai baigiasi. Grabskis, sako
ma, yra vienas iš žymiausių 
Lenkijos ekonojnistų - finansų 
ekspertų, vienok nepajėgdamas 
sulaikyti zlotų vertės kritimo, 
atsistadydino pereitą lapkričio 

mėn. Dabartinis grafas Skr- 
zinski yra net trijų ministerių 
galva; jis yra premjeras ir fi
nansų bei užsienio reikahj mini- 
steris. šis ponas, anot kores
pondentų pasakymo, laksto po 
visą pasaulį ir atlieka viduje ir 
užsieny chuliganišką politiką; 
žodžiu sakant, suka visą valsty
bės aparatą. Tečiaus ir jis pri
vargo ir nepajėgia Lenkijos bė
dų naštą pakelti. Yra gandų, 
jog po Genevoj atsibuvusių tau
tų lygos politinių manievrų, kui 
Skrzinskiui nepavyko Lenkijai 
vietą parūpinti tautų lygos tary
boje, dabar jau ir jis žada atsi
statydinti. Jei Skrzinskis pasi
trauks iš valdžios, tai nebelieka 
daugiau gabių politikų jo vietą 
užimti,, nes jau visi smarkiausi 
ponai tapo išmėginti. Tiesa, dar 
vienas lietuviškas dvarponis 
gen. Želigovskis randasi, tečiaus 
vargu jam pavyks ką nuveikti,

nes jis užsieny yra nepopuleriš- 
kas. > *
, i : ' • I- '' '■ %

Iš visų '• šaltinių (paeinančių 
tiesioginiu ir fietiesioginiu ke
liu) matome, kad Lenkijos pro
šepanai kas diena smunka ir jų 
“galybė“ silpnėja. Mums lietu
viams reikia tuomi pasidžiaugti, 
taipgi reikia sekti Lenkijos gy
venimą ir tuo pačiu laiku au
ginti musų tarpe; vienybę, stip
rinti musų jaunos respublikos 
ekonomines jėgas ir tuo paro
dyti ne tik lenkams, bet visam 
pasauliui, jog mes lietuviai mo
kame savo reikalus tvarkyti. 
Lenkijoj dabartinė padėtis gali 
padaryti didelių permainų, mill- 
taristąi gali būti nuversti ir jų 
vieton beabejo atsistos Lenki
jos nuosakios demokratijos va
dai. Tokiame atsitikime Lenki
ja pasiūlyti Lietuvai susi
taikinti grąžinant Vilniaus kra
štą, kurį Želigovski neteisėtai 
pagrobė. Tiesa, musų valsty
bei yra reikalinga pakeisti poli
tinė taktika ne tik viduje, bet 
ir užsieny; Lietuva per pasta
ruosius kelis metus nuolatos bu
vo užpakaly visų kitų tautų. 
Priežastis to, — Lietuvos kade- 
mų sudaryta valdžia neparodė 
tinkamos politinės taktikos 
tarptautinėj politikoj. Lietuvą 
atstovauja kunigai ir jų klap
čiukai, todėl Lietuva ir negavo 
sėkmingų rezultatų tarptautinė
je politikoje. Pasaulio žymus 
diplomatai politikai! nuolat skep
tiškai į Lietuvą žiurėjo su nepa
sitikėjimu jos valdžiai. Artina
si Seimo rinkimai ir jegu pa- 
žangosios partijos laimės Seimo 
rinkimus, beabejo, kad sekamą 
Lietuvos valdžia susidės ne iš 
dvasininkų ir jų klapčiukų, bet 
bus parinkti žmonės pastatyti 
valstybės piešakyj ir toki tau
tos vadai galės daugiau nuveikti.

Lenkijai yra reikalinga tai
ka su kaimynais, bet idant at
siekti to, Lenkija turės atsisa
kyti militarinio politiško pro- 

gramo, bus priversta grąžinti 
Lietuvai Vilniaus kraštą, taipgi 
turės padaryti palengvinimus ki
toms tautų mažumoms ir tik to
kiu budu Lenkija galės išsigel
bėti nuo ekonominio bankroto 
bei prieiti prie susitarimo su 
Pakaitės valstybėmis pramonės 
ir pal net apsigynimo reikaluo
se. Taika Europoj galės įvykti 
tik tuomet, kada bus ištaisyti 
teritorialiai rubežiai; kol tas ne
bus padaryta, taikingo sugyve
nimo tenai negalima laukti, žy
mus Anglijos karo laikų Vadas 
Lloyd George sako: “Gana 
mums pigios palitikos, kurią 
musų diplomatai veda užpakaly 
durų; laikas rimtai pasvarstyti 
taikos problemą, kol nėra vėlu“. 
Toliau jis kartoja: “Dabar yra 
laikas ištaisyti Europos valsty
bių kontinento rubežius bendrai 
visų tautų atstovų suvažiavime 
tautų lygos; ypatingai panašias 
avantiūros, padarytos Želigovs
kio ir kitų, turi būti išspręsta“. 
Ot tokiai palitika užsieny vesti 
reikia lictuvams ne kunigų- 
diplomatų, bet kompetentiškų 
svietiškų žmonių. Tuomet Lie
tuva laimės bei galės Vilnių at
vaduoti. Karine jėga prieš Len
kijos militarizmą negalima kė
sintis Vilnių atgauti; reikia tai- 
kngu budu prie to eiti.

— V. M. č.

W. J. STANKŪNAS
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Ofisas ARCHER & CRAWFORD Phone Lafayelte 9077
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ĮSKAITOMA 
įskaitoma 
įskaitoma 
įskaitoma

tūkstančių automobilių ir dar gatvekariai, biuai 
praeiti. 1 keletą sekam ų metų šis distriktas bus

KAINON
KAINON 
KAINON
KAINON
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LOTAI 
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CKAWFORD 

51at ST.
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GASAS ife ELEKTRA
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Adresas ...............................................................................................................................
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APARTMENTINIAI 
IjOTAI 

CRAWFORD

Čia Bus Daug Dirbtuvių
Čia randai dvi didelės pubiiškos mokyklos visai netoli. Bus pastatyta baž

nyčia vertės $500,01)0. Central i.1 Kenwood Manufacturing Distriktai visai neto
li nuolat stato naujas dirbtuves. Tas reiškia, kad tūkstančiai Žmonių atsikrau- 
stys gyventi j’šių apįelinkę. Didelė Crane Co. dirbtuvė tiktai viena mylia nuo 
musų savasčių.

Automobiliai reiškia vis daugiau ir daugiau didelėms komerciniams dis- 
triktams ir didelė vieta dėl pamatymo automobilių atvažiavusių dėl pirkinių, pa
darys didelį biznio distriktą ateity.

Perkirtimas Archer ir Crawford Avenues, yra viena nedaugelio vietų visa-

THE
SIGN

Archer Avė. savo laiku buvo vienai* didžiausiu kelių vedančių j Chicaga ir 
iš Chicagos. Ir dabar dar yra skaitoma kaipo didžiausis traktas South VVest 
Sidėje.

šiandien Archer, Crawford ir 51st St., naudojasi dideliais patogumais vie
tos ir susijungimų. Susijungimai Archer Avė., Crawford Avė. ir 51st St. labai 
greitai pasidarys dideliu komerciniu distriktu ant South West Side, Su užbai
gimo naujo tilto ant Crawford Avė., pravėdini u kanalo ir praplatinimu 100 pėdų 
ir padarymu šalitakių aqt Crawford Avė., tie susikryžiavę kampai pasidarys la- 
bar brangus ant South West Side. Archer Avė. yra svarbi linija kuri yra kaipo 
svarbiausi arterija iš Central Manufacturing District (prieina prie Union Stock 
Jardų) Kenwood Manufacturing Distriktas, Argo ir Clearing Distriktas, tai yra 
labai svarbus punktai.

Archer Avė. karai kurie praeiną pro musų prapertes, tiesiai važiuoja į vi- 
durmiestb be persėdimo. Su pakėtinimu prailginti Crawford Avė. ir 51st St.

karų linijų, tuomet bus
karų distriktus. Prailginimas elevatorių seks Archer Avė. ir praeis pro mu 
sų savastis.

GERAS INVESTMENTAS - TIKRAS PELNAS
BISKI ĮMOKĖTI — MAŽAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS

me mieste, turinčių! vietos dėl 
ir automobiliai galėti pro šalį 
pristatytas visokios rųšies dideliais komerciniais ir apartinentiniais namais. Mes 
sakome, kad j (sekamus 3 iki 5 metų, šiame distrikte komercijos ir rezidencijų ae- 
mė, bus brangiausia South West Sidėje.

Greitas Augimas Užtikrintas
Musų Subdivūiįa prie 55th St. ir Crawford, naudojasi visais minėtais pa

togumais, su dadčjintu 55th St., kaipo sekcijos linijų, apruhržiuota nuų biznio. 
Tai bus prailginimas Garfield bulvaro.

Visos rezidencijų prapertės aprubežiuotos iki 2 augštų apartmentų arba 
augštesnių namų, užtikrina didelę vertę dėl biznio ir rezidencijų savasčių neto
limoj ateity, Tai puikiausia investmeutas. Pelnas užtikrintas. Nepraleiskite šios 
progos.

Jei Jus Negalite Atvažiuoti

HINKAmp
J N CORPORATED
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turguje tur- 
ramiai ir ty- 

krautuves.

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

“Čia yra 
rimtiems

tą kartų 
šiandien negaliu. Jūsų drauge 
Liuce.

perpus konvulsiniame,
ekstatiniame dvasios

3314*16 RoobcvuU 1UL 
Arti St. Louis Avė.

CH1CAGO, ILL.

jau 
pra-

Florans 
nė kar- Esther Atz (Fairmont, Minn.), 25 metų amžiaus, kaltinama 

nunuodijimu savo dviejų vaikų.

kad jie 
bet netu-

užsiimti

padalyti į šias
1) iliu- 

haliu- 
šie reiški-

«i str»i 
po kito.

tai, liudijantieji,
— ne marinimas.
fokusininkus, 
damas savo reputacija, nelaiko 
daigi reikalingu* perdaug slėp
tis prieš publikų. Ne kartų pa

nai dargi I 
mas ant durų 
duodi prasimaitinimą!” Vilty 
dedamos Allache.

šeštadnins, Balandžio 21, I62G

senu papročiu, labai
Miller’is pir-

atsidaro 
kelias j 

Didelėse Šventėse me-

pasakoja Flam 
markinas, — kunigaikštienė Ka- 
vadza supažindino mane su vo
kiete, frau Auna Rote, profe
sionaliu mediumu, kurios spe
cialybė buvo — iššaukti 
pasirodymą uždarytame 
baryje dienos šviesoje. ✓ 

Vienas seansas įvyxo
bute. Iš tikro, salėje, kur mes

Vienok Keti King buvo nu
tverta greit po to Berlyne, pa

kuliais 
garsųjį

Tuo pat laiku, 
ranka automatiškai 
.veiksmus, ji pati, 

pabudusi, pasakoja, kaip 
leido dienų, kas jai nekliudo 
tęsti dauginimų. Imkim sudė
tingesnį bandymų. “Parašykite 
kam nors laišką“! štai kų ji pa
rašė: “Ponia, aš negaliu ateiti 
pas jus sekmadienį, kaip mes 
susitarėme. Prašau atleisti. Ki

šu mielu noru, bet

mediumai 
visų eilu

uždavinys — ištyrinėti 
ne jų ypatingų psichinę jėgą, 
ne jų “fluidą”, spiritistų žo
džiais sakant, o tų nesąmonin
gą apgaudinėjimą, kuris suda
ro jų charakteringų bruožų.

Prof. Žone teisingai lygina 
mediumus su somnambulais 
(lunatikais). Nėra jokios abe
jonės, kad veiksmai, tų ir kitų 
atliekami tam tikrame stovyje, 
turi aulomMinio pobūdžio ir 
nepasilieka jų atmintyje, todėl 
jie ii* linkę priskirti šiuos 
veiksmus kitiems asmenims — 
gyviems arba mirusioms.

rašo
natūralios inconnues”, 
kad Sled’as buvęs nu- 

Londone už suktybes 
mėnesiams priverčiamo 
ir miręs Amerikoje, Mi- 
štate, 1905 m., vietinė-

X jr gerjdę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St 

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

dvynės) dvasia, sako jis 
mums, — materializuodavusi 
iki tokio laipsnio, kad duoda-

ir l>uslr>|)us 
Triko ji iš links

kaip
te kol jus turėsite didelę kurną pinigų 

depo citavimui

A pgaudinėjimai 
Srityje

“Aš įsitikinau Londone, — 
skelbė Žiul Bua, — koks naivus 
ir šiurkštus tų reiškinių pobū
dis, kuriais garsioji Florans 
Kuk’aitė taip vikriai apgavo 
Viljamų Kruks’ų.”

Kai dėl garsiojo Sled’o, tai ir 
jis, galų gale pasisekė nutverti 
ir išrūdyti, kad automatiniai 
atsakymai ant marmulo lente
lių, lyg ir dvasių padiktuoti, 
būdavo anksčiau pagaminti.

Flammarionas rašo (“"Les 
forces 
1907), 
teistas 
trims 
darbo 
ši gano 
je ligoninėje.

Ne mažiau garsi už Sled’ų 
mistris Villiams, ištisus 15 me
tų laikoma geriausiu Suvieny
tųjų Valstybių mediumu, laivo 
nutverta 1891 m. šiurkščiausiai 
apgaudinėjant, šis atsitikimas 
aprašytas tų pačių metų “Anna- 
lles dės Sciences Psychiųues“ 
Seansai buvo daromi šeimyni
niame m-me Rolo pansione. Pa
stebėję, kad Villiams apgaudi
nėja, nutarė ją nutverti ir, pa
siskirstę roles, atlikę jas kaip 
susitarė. Per patį materializa
cijos smarkumą,- vienas sukal
bi n i nkas apšvietė salę, antras 
sugriebė antreprenerą, trecias 
— dvasių. Visas duris iš anks
to užrakino. Ir kas gi? S liga- 
vusio dvasių rankose ^pasirodė 
pati m-ss Villiams, juodu triko, 
vyrišku 
lazda, 
tamsa, 
dvasias.

The STOCK YARDS 
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kartojant bandymus, 
jai pasisekė apgauti 
anglų mokslininkų.

Nėra jokios al>ejonės, 
Florans Kuk’aitė vaidino 
medijų, pati atlikdama

Viskas vyksta gatvėje po at
viru dangum: barzdaskutią sku4 
ta savo klijentus, pirklys šau
kia pirkėjus... Ir kaip šaukia!.. 
Turkas paprastai šaukia prekę 
ir jos kainą. Bet ačabas mėgs- 
la visame poezija. Gėlių parda
vėjas dainuoja: “Pasigerink 
savo tetai! Nejaugi tu grįši be 
gėlių dėl jos?“ Konditeris šau
kia: “Dievas maitina visus! 
Maistas kregždutėms— jums, 
aukso mergelės!“

Bet Didžiajam 
tingi pirkliai sėdi 
ledam i prieš savo 
sekdami atsišaukimų, kuris daž- 

buną iškabina- 
į; “O, tu, kuris

patį veidų, tuos pa- 
ir dargi tą patį bal
ta dvasia dainavo 

musų choru už už-

jųs tai darote? — 
tariau aš jam, lengvai palietęs 
ranka jo kaktą. — Argi jus 
nežinote, kas iš tikrųjų yra tos 
dvasios, iššaukiamos į gyveni
mą tik šių smagenų jėga? Tai 
jos (smagenos) įsako inertinei 
medžiagai: “daryk tą ir tų“ — 
ir ji klauso. Senovėje jus butų 
gerbę, kaip pusdievį.

Aš žinojau iš kurios pusės 
prie jo prieiti. Mano žodžiai 
patiko jum ir štai ką jis atsake 
į juos:

-Tai tiesa. Galų gale, visos 
šios dvasių minios, prieš kurių 
lenkėsi lengvatikiai, prietarin- 

’gi žmonės, niekados visai ne
buvo! Aš bent gi nė kartų ne
sutikau jų savo kelyje. Tiesa, 
aš naudojai^ jomis,, kad sutei
kus savo bandymams tų paslap
tingą pobūdį, kuris visada pa
tinka miniai, o labiausiai mo
terims. Bet aš niekados netikę- 
jau, kad mano daromi reiški
niai iš tikro iššaukiami šių 
“užkarstinių jėgų’’ dalyvavimu.

Kaip aš galėčiau tam tikėti? 
Daiktai, patekę mano fluido 
įtakai, visada kalbėjo tai, ko 
aš norėjau. Ne, mediumas ne
gali tikėti dvasias esant. Kaip 
senovės druidas, pasislėpęs me
džio stuobryje, kad grasius iš 
ten dievybės balsu, taip ir me
diumas negali tikėti į esylies, 
kurios pasirodytų lik jo valios 
klausydamas.

Po kiek laiko paėmęs už ran
kos d-rų Davis’ą. Jum’as pridė-

visokio didumo buketai, 
iš tos 
ir jos 
žiurė-

į tolimus 
mus, tai j

vienas

kad Miller’is 
o paprastas 

kuris, pasitikę-

vo pilnų moteriškės iliuzijų, 
da ją apkabindave
trejus metus lankė Kruks’o na
mus, per dvi sek muk s pasiro
dydama ir vėl sava valia pra
nokdama, vien akimirksniu ma
terializuodavusi ir demateriali- 
zuodamosi erdvėje, ir niekas 
negalėjo išaiškinti klausimo, 
kur dingdavo šiomis minutėmis 
širdis, kurią plakant mokslinin
kas kų tik girdėjo. Tuo tarpu,; 
pats Kruks’as pripažįsta, kadi 
jis nė kartą nematęs šalymais 
mediumo ir Keti King’o veidų. 
T ik du kartu per trejus metus 
abi figūros pasirodę drauge 
prie jo kojų, ir tai uždangalu 
apsuktais veidais. Bet tai tęsėsi 
tik keletu sekundų. Kada jis 
lenkėsi, Keti King pranykda
vo. Galop, Kruks’as neginčija, 
kad Keti King’o bruožai labai 
panašus į mediumo bruožus.”

Imant domėn tamsą, kurioje! 
visa tai būdavo vykdoma ir 
Florans’ės atsargumus, kad jos 
kas nenutvertų apgaudinėjant Į buvome, ėmė rodytis vienas ptf 
(kaip, pavyzdžiui, jos atsisa
kymas pagulėti kabinete ir pa
silsėti, kol salėje vyksta mate
rializacija), imant visa tai do
mėn, tenka pripažinti, kad 
Kruks’o išrodinėjimais neturi 
jokios mokslinės vertės.

Kitas asmuo, dalyvavęs Flo
rans Kuk’aitės bandymuose, ra
šo: “Aš buvau vakar labai nu
stebintas panašumu tarp me
diumo ir dvasios, kuri, pasiro
dė, turi tą 
chis gestus 
są, kada 
drauge su 
dangalo.“

♦) Įtaiga-bnymienne.
imtas iš čelpanovo “Psichologijos va 
dovėlio”, M. Reinio vertimo.

brangenybes ir atkreipti į sa
ve pavydą priešų. Todėl nesi
tikėkite susipažinti arti su na
miniu gyvenimu arabų didikų. 
Jums tai nepavyks.

Aet jeigu tamsta apsigyvensi 
Damaske ant ilgo ir įgysi pasi
tikėjimų ir draugystę didikų 
arabų, tai tamsta tikriausia 
gausi pakvietimą nuo jų. Pa
sinaudokite juom. Per tamsų, 
gilų namų priėjimų tamsta į- 
eisi į vidurinį, padengtų mar
murinėmis plytomis kiemų, ku
rio vidury tyška šmirkšlys. 
Puoduose stovi elėmis pačios 
parinktinės gėlės. Kartais kie
melyje būna pasodinti puikiau
si, unksmingi medžiai. Garemo 
langai, išeinantieji j kiemų, ap- 
ruipnti užpynimu. Puikiausias 
portalas veda patin naman. 
Prieš Tamstos akis atsidengs 
aukšti puikus pąkajai, žiban
tieji auksu, bronza ir perlamut
ru marmure. Baisybė puikiau
sių kylimų.

Ir jeigu tamsta namo drau
gas, tai tamstų sutiks šeimi
ninkas ir nuves j valgomąjį. 
Tamstos jau lauks kiti svečiai. 
Išpradžių bėgyje visos valandos 
tamstų vaišins užkandžiu, ir 
kuomet tamsta jau sotus iki 
tokio lapsnio, kad imi bijotis 
dėl savo sveikatos, šeimininkas 
paims tamstų po ranka ir ves 
į kitų valgomąjį, kame stovi 
skobnis, apstatytas auksiniu ir 
sidabriniu servizais. “Na, bran- 
gusai, dabar užvalgysim. Gar
bė Alachui!”

Jums patarnauja tuzinas tar
nų, jų tarpe nemažai juodod- 
žių. Tuo laiku, kai pats šei- 
myninkas geria sodos vandenį, 
jisai paduoda tamstai šampa
ną. Vienas valgis -seka kitą. 
Ir per kelėtą valandų šeimy- 
ninkas pasiūlo pereiti į kitą 
kambarį. Tamsta patogiai įsi- 
di minkštuose pagalviuose ir 
užsirūkai ilgą pypkį.

Pukios jaunos mergaites 
prie tamburino garsų, šoka ir 
dainuoja tamstai savo tystan- 
čias rytų meliodijas.

Vertė Leonas Vitkauskas.

kame buriasi darbas žydų sio
nistų. Bet Damaskas užlaikė vi
soj neliečiamybėj savo žavėtiną 
orientališkų puikumų.

Tylus kiemai su šmirkšliais, 
puikus arabų rūmai senovinės 
statybos, plokštųs namų stogai, 
virš kurių kyla status minare
tai mečečių—jau ištolo jus ma
tote tą Sirijos žemčiūgų, kuo
met artinatės prie jo su kara
vanu iš dykumos pusės. '

Miestas apsupsiąs puikiais 
žaliais sodnais.

Karavr.nas paskutinį kartą 
nakvoja dykumos smėlyse, kad 
sekantį rytą per žiedų sodų 
prieiti .“Švoikjnimo
tų”, vedančių i miestą' iš rytų 
puses.

Sunku perduoti neužmiršta
mą paveikslą gatvinio judėjimo 
ir triukšmo siaurose gatvėse 
senovinio miesto.

Trys patys gailiausieji me 
diuinai: Jum’as,
Kuk’aitė ir Sled’as 
tų nebuvo taip kietai kontro
liuojami, kaip kiti, po jų gy
venusieji, mediumai ir jų ma
terializacijos reiškiniai. Ik\ 
negali būti jokios abejonės, 
kad jie visi trys daugiau ar 
mažiau apgaudinėjo. Jum’ui 
spiritizmas buvo profesija. Jo 
seansų organizuoto j ai mokėda
vo jam ik) tūkstantį frankų 
per savaitę, kurių jam kartais 
nepakakdavo. D-ras Davis, vie
nas Jum’o draugų, kuris su juo 
gyveno paskutinius trejus jo 
gyvenimo metus, kalba apie J] 
(savo knygoje “Dvasių pasau
lio galas”), kaip apie išrinktą
jį asmenį, kaip apie mediumų, 
tikrai iššaukiantį nepaprastus 
reiškinius. Visgi, pats Jum’as 
jam pripažindavo, kad jo sean
suose visados buvo šiek tiek 
“kūrybos“.

Kartą vakarą, — pasako
ja d-ras Davis, — Jum’as, nu
vargus bekalbėdamas, priėjo 
prie stalo ir padėjęs ant jo sa
vo sulysusias, beveik perma
tomas rankas, tarė:

Aš noriu sužinoti iš dvasių, 
kiek metų beliko man gyventi?

Ir visuose stalo galuose pa
sigirdo daužymai, panašus tai 

griausmo tranky
mu ra 1 j ezos troškėj i-

Vyrai ir moterys kurie tikisi ateičiai 

finansinės nepriklausomybės, bet ku
rie praleidžia būtiną dalyką — nuola

tinį taupymą — laukia prisiivaidinusio 

laivo, kuris niekuomet neatplauks. 

Atidarykit taupymų sąskaitą šiame 
r

banke. Šekit nuolatinį jos augimą, 

ir iki šiol reguliariai. Nelauki-

Prieš karą Damaske buvo 
priskaitoma 250 mečečių. Ypa
tingai dominančia buvo didelė 
mečetė Omcijadų dinastijos 
(Džami ei Umavi), aplink ku
rią susipynė taip daug legendų 
ir bui^ų. Iš čionai 
šventasis karavano 
Mekkų 
četės vidus, sudarantis tiesiar 
kampį, didumo 4978 kv. met
rų, visas užsipildo minia besi
meldžiančių. Kartų j metus 
šventoji balta palapinė stato
ma ant nugaros balto kupranw 
gario, ir karavanas su nepase
kamai ritmišku stipimusi per
eina Damasko gatvėmis link 
šventojo tikslo—Mekkos.

Nuo Izos minareto, Jėzus 
Kristus, kurį, kaip žinoma, ma- 
gometonys pripažįsta savo pra
našu,Kiesa — antraeiliu, turi 
kuomet nors nusileisti vėl ant 
žemės Busimojo Teismo dienoj.

Iš plačių aikščių matomi 
(apylinkes kalnai—rustus Dže- 
beli šiaurėj ir pietuose. Ankstų 
pavasarį nueikite rytą į žydin
čius sodnus tų kalnų apačioj, 
jus atjausite pasigerėjimą, ne
turintį sau lygių. Bet vienos iš 
labiausia dominančių pusių Dar 
masko gyvenimo tamsta, kaipo 
svetimas, nepamatysi. Tamsta 
gėrėsies senoviniais arabų rū
mais tiktai ištolo, išlauk. Bet 
visa puikybė, visas turtas—ne 
išorėj, o viduj.

Musulmonai principaliai ne
rodo savo turtų (išimtį tuo at- 
tvėju ąudaro, gali būti, tiktai 
valdantieji sultonai): dalinai 
jie bijosi mokesnių rinkėjų ir 
vagių, dalinai tikėjimas į bur
tus neleidžia jiems girtis savo

P. S. Prašau perduoti 
vaikams mano linkėjimus”. Sis 
laiškas, turįs šiokio tokio proto 
darbo pėdsakus, buvo parašy
tas automatiškai. Jį rašydama 
Liucė šnekučiavo apie pašali
nius dalykus ir atsakinėjo bent 
keliems asmenimis kartu. Visgi, 
kai šis laiškas buv(T jai, jau 
jai pabudus, parodytas, ji jo 
nesuprato tvirtindama, kad 
mes padirbome jos parašą, {do
mu tai, kad bandymų pakarto
jus, Liucė tų patį parašė: kaip 
ir mašina butų užvesta tam 
tikra kryptimi, nuo kurios nu
krypti ji negalėjo. Šių auto
matinių laiškų rašysena panaši 
į normalinę Liucės rašyseną, 
bet ne visai: raidės lyg ir ne- 
atidžiai rašytos ir labiau iš- 
driektos. Prof. Rišę, kuriam 
aš parodžiau šiuos laiškus, pa
aiškino man, kad tokią išdriek- 
tų rašysenų mėgsta 
neretai užpildantieji 
tę vienu žodžiu*)

žinios iš Sirijos praneša 
apie sugriovimų jos senovinės 
sostinės Damasko. Tikėsimės, 
kad tos žinios galų gale pasi
rodys perdėtomis. Bet visgi 
reikia manyti, jog apšaudymas 
labai atsiliepė Damasko gra
žume.

O Damaskas buvo stebuklin
gu miestu. Jisai teikė labinus 
švarų, labinus tobulų vaizdavi- 
mąsi gražumų musulmaniškųjų 
Rytų, negu Konstantinopolis, 
Jeruzolimas, Aleppo. Konstan
tinopoly islamo elementai pina
si su elementais viduramžines 
Bizantijos ir dabartinių Vaka
rų. AHcppc inlini Mtipi-i prnn^ 
cuįcų ir katalikų įtaka didžioji 
dalis vietos gyventojų ten per
ėjo per prancūzų mokyklas. 
Jeruzolimas viela, kur plusta 
iš viso pasaulio krikščioniškie
ji šventviečių keliauninkai, ir

Okultizmo ir spiritizmo reiš
kinius galima 
tris dideles kategorijas 
zijos, kaip įtaigos*) i 
cinacijos vaisius 
niai į musų tyrinėjimo sritį ne
įeina, 2) sąmoningas, apgatvo
tas vikrių, begėdžių profesio
nalų apgavikų apgaudinėjimas 
ir 3) perpus sąmoningas ir ne
sąmoningas įsitikinusiųjų me
diumų ir tikinčiųjų apgaudinė
jimas.

Mediumai apgaudinėtojai. -

—Neskelbkite žmonėms ma
no žodžių, kol aš gyvas tebėjai!

Miss Florans-Eliza Kuk’aitė, 
vėliau mistress Korner, nė kar
tų nebuvo kietai kontroliuo
jama. Prof. Viljamo Kruks’o 
linUymai jos, imudai, - - iA-
rodo d-ras Davis, — negaji bū
ti pripažinti itikmančiaiK. Jis 
taip rašo:

ka-j biustą. Kabinete gi, iš kur pa- 
ši dvasia si rodydavo dvasios, rado paka

bintus ant sienos mediumo 
suknią ir korsetą, o ant aslos 

batukus, matyt, greituoju 
numestus.

♦Mediumą privertė grąžinti 
pinigus ir tuojau išlydėjo ją 
drauge su impressario. Begėtic 
mistikė nesigčdino pareikalau
ti sugrąžinti jai krepšelį su pa
nkais.

Sako, šis asmuo uždirbęs sa
vo dvasių iššaukimu apie 750 
tūkstančių frankų.

Panašiai buvo nutverti ir ki
ti mediumai 

“TIKU m

kito 
bet visi be išimties ne 
pusės, kur frau Rote 
impressario prašė musų 
ti, liet iš priešingos.

Beveik įsitikinęs, 
apgaudinėja publikų, 
rėdantas laiko jais
kaip reikiant, aš paprašiau vie
nų mano gerų pažįstamą ištirti 
juos per seansus, kuriuose jie 
dalyvavo, Paryžiuje.

Pažįstamas sutiko. Gavęs 
kvietimą į vieną e.rtymiausiųjų 
seAutsų, Kleman-Moro otelyje, 
jis taip prisitaisė, kad jis ga
lėtų pastebėti kiekvieną me
diumo judesį. Jo rūpesniai pa
sisekė. Pasirotė, kad frau Rote, 
kaip geras fokusininkas, sle
pia gėles savo rūbuose, prie sa
vęs. Iš ten ji jas Ji* traukė vik
riais, beveik nepastebimais ju
desiais, o paskui metė publikai.

Apgaudinėjimas buvo aiškus 
ir mano pažįstamas čia pat iš
kėlė -aikštėn nustebusiai pub
likai mediumo apgaudinėjimus. 
Pakilo didžiausias triukšmas.

Kitas seansas iš anksto bu
vo paskirtas po dviejų dienų 
pas mane. Bet prieš tą dieną 
frau Rote ir jos impressario iš
nyko iš Paryžiaus.”

Po kelerių metų frau Rote 
buvo nuteista savo tėvynėje 
už spiritizmo apgaudinėjimus 
kalėjimu.

1905 m. maždaug tokiu pat 
keliu buvo nutverti Baili ir 
Čembers’as, 1906 m. — Eld- 
red’as ir Kreddok’as 
apie ką pamąstyti 
dvasios reiškinių tyrinėtojams“, 
teisingai išsireiškė šiuo klau
simu psichologijos žurnale 
(“Annales dės Sciences Psy- 
chiųues”), jo redaktorius de 
Vem (de-Vesme).

Ar verta dar paminėti apie 
pseudo-mediumus, kuriems tais 
pačiais 1906 m. pasisekė ap
gauti profesorių šardi Rišę?

Didelę sensaciją spiritizmo 
pasaulyje iššaukė 1908 m. pasi
rodęs su savo išaiškinimais įsi
tikinęs spiritizmo adentas ir 
vienas jo šulų
Jis iškėlė aikštėn apgaudinėji
mus garsaus mediumo Millerio 
iš Kalifornijos, kuris 1906 m. 
sujaudino visą Paryžių savo 
seansais, kuriuose, pasirodyda
vo šviesiuose diskuose penkios 
jaunos moteriškės, ^kurios va
dindavo dalyvaujančius vardais 
ir palydėdavo juos. 1908 m. su
tiktas 
džiaugsmingai, 
mais savo seansais iššaukė to
kį pat bendrą susijaudinimų, 
kaip ir 1906 m. ir Deni parašė 
apie jį spiritizmo apžvalgoje 
(“Revue Spiritai”) iMilankįau- 

i>snj. Bdt paskui 
, ’ Ome Kilti

“Kai aš suklosiu delnais, — 
sakliu aš (Liucei, -j- jus paimsi 
te nuo stalo pieštuką ir parašy
site žodį: “Sveikas 
ženklų, Liuce greitai, bet aiš
kiai parašo reikalaujamų žodį. 
Ji nemąsto apie tai, ką ji daro: 
štai jums automatinis veiksmas, 
nereikalaująs kokio nors gud
rumo“.

Eikim toliau. “Padauginkite 
raštu 739 iš 42“! Dešinė ran
ka rašo skaičius, daro veiksmų 
ir sustoja tik tada, kai jau 
dauginta.
Liucės 
ro šiui

ingas apgaudinėjimas.
Iš j)5teiktų faktų, nors jie la

bai aiškus, visgi dar negalima 
padaryti išvados, kad spiritiz
mo srityje vien šiurkštus, ap
galvotas apgaudinėjimas. Iš 
minėtų asmenų skaičiaus, kai 
kurie gal ir buvo mediumai, t. 
y. veikė 
perpus 
stovyje.

Mano

pariku, su prikabinta 
Tai ji, naudodamosi 
vaizdavo iššaukiamas 
Pas ją rado krepšelį 

su parikais ir kitais persitaisy- 
niui reikalingais daiktais. Krep
šelį ji nešiojo prie savęs, priri- 
Ausi juoston
po di-abiižhiis

to apsivilkdavo. Siy priemonių 
pagalba, Villiams vaizdavo tai 
vyrą, tai moterų dvasias/ arba 
parodydama jas visas, arba at
sistodama už pertvaros ant 
krėslo ir rodydama publikai tik

tHenrorrhoidai
Labai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Cadum Ointment.
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

sisekė pastebėti, kaip jis tam
soje persirengia, pasišalina už 
uždangalo, pasirodo iš ten ki
tokios išvaizdos ir t.t. Galop, 
per vienų seansą pasisekė pa
matyti pas vieną dvasią, tūlių 
gabalą, kuriuo ji buvo apsisu
kusi ir kaip tik tokių pat tū
lių gabalais buvo rasti už už
dangalo, iš už kurio rodydavu
si dvasios. Ar galėjo dar būti 
abejonių, kad Miller’is apgaudi
nėja publikų? Ir štai dabar 
Deni laikė savo pareiga, var
dan bendro dalyko, patalpinti 
toje pačioje spiritizmo apžval
goje straipsnį, visai priešingo, 
kaltinamo pobūdžio.

Kas svarbiausia šioje istori
joje, kad Deni, pats paskelbęs 
Miller’io apgaudinėjimus, po 
to vis dar tikėjo į Millerų, kai
po į geriausį mediumų. Tai ro
do, kaip supranta apgavikai sa
vo darbų, stengdamiesi užhip
notizuoti savo publiką labiau
siai tikinčiuosius.

Dar galima butų pateikti ma
žiausia desėtkas panašių atsi
tikimų. Ret metas, galop, skir
tis su šiais liūdnais niekšybės 
ir suktybės herojais.
Nes;
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Trumpom kelnėm, ilgom lazdom 
Po lloistrytį vaikštinėja, 
šaukti mėgsta tik ad ni<x(um 
Ir dar kitkuo pasižymėjo.

Padauža X.
Kas?

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių 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. 
Prekėj užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
PęoĘįes ĮurBifare

••4 W«n* InnvM

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE

Pasekmingai gy
dau (vairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausi išrastą 
būdą — (Th i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai- 

_____________ __ kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimui 
dovanai.

3252 So. Halsted St. 
Tel. Y arda 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėllo
mia ir šventadieniais pagal sutartį.

VIEŠA PADĖKA.
Dr. Anelia KaushiHui už išgy

dymą mano sunaus Bruno T. 
Kuizino, 16 metų.

Mano sūnūs sirgo apmiršta- 
ma liga per keletą metų, geriau
si specialistai gydė per ilgą lai
ką, bet niekaip negalėjo išgydy
ti. Kuo tolyn, tuo ėjo silpnyn 
nuo visokių medicinų. Buvau 
jau ir vilties nustojusi, kad ka
da be išgys. Sužinojus apie Dr. 
Anelia Kaushillas po numeriu, 
3252 So. Halsted St., nuėjau pas 
ją su sūnum ir jinai išgydė ma
no sūnų su Chiropraktijos budu 
ir maistine chemija. Dar kar
tą dėkoju Dr. Anelia KaushiHui 
už išgydymą mano sunaus ir pa
tariu sergantiems panašia liga, 
ar ani kita kokia liga, kreip
tis pas ją, bo jinai teisingai pa
tarnauja.

Anna Kuizinienė, 
4508 So. Honpre St.

(Apskelbimas)

1$ SENŲ AUTOMOBILIŲ ) 
PADAROME NAUJUS 1

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Vis jis baras ant kito, 
Kurs negerą kortą duoda, 
Tik ramesnis jis išryto. 
Kai kad ir šypsą , pusi rodo.

Kas?
Smarkiai joja ant arklio juodo, 
Labai retai kada jis tyT, 
Ir jojo laimė taip parodo: 
“Aut Caesar aut nihil“.

Kas?
Tikras menas, tai ne ten, 
Kaip papratę jus manyti; 
'Tikras Menas eina kasdien 
J Laramie boles daužyti.

Kas?

\vell-

Medicina jojo džiahas, 
Nors yr’ gimęs literatu 
Visiems jis sako: Well, 

latras:
Niekad negal pralošt debatų. 

Kas?
šposus ir štukas gerai jis rodo, 
Pinigus jis ore gaudo, 
Žmonėms namus jis parduoda; 
Jaunieji juokiasi, senieji rauda.

Kas? 
Pinigus maišais jis skaito, 
Auksu ir protą jis mieruoja; 
Knygų, žurnalų visai neskaito, 
Labai gudrus, gudriai meluoja. 

‘ Kas? 
Su cigaru, lyg su truba. 
Vaikšto drugštoryj 
Pasirėdęs, kaip ant 
Dažnai geria stiklą

per dieną, 
ši i ubo...

vieną.
Kas?

tarnavoLenkams pirma jis
Ir lietuvius nuolat dergė..
Kaip greit nuo ponų kiką gavo 
'Tuoj prie lietuvių prisikergė.

Kas?
Dėdė Šamas smarkus vyras 
Duoda ekstra po šimtinę... 
Taip skambėjo senos lyros, 
Taip dainavo

Provoms vesti 
kių”

daktarienė.
• Kam? 

gauna “smulkių

Nuo garbingo vieno pono...
Sunaikino jį tas mulkis, 
Greit nebteks jau ir žiupono.

Kas?

Triumvirato giesmė
(Nata kaip “sukasi frakai“)

į priekį, 
at-gal.
Tyliukas, 
Paukštukas, 
Lankutis

Partijos kuriasi, 
Partijos mainosi, 
Kartais 
Kartais

Gavo
Gavo 
Gavo
Į užpakalį 
Ir at-gal.

Trys veteranai
Gazietų redaktoriai: 
Vienas į kairę, 
Kitas j dešinę, 
Trečias prie ais-krimo!

Tversime
Tversime
Šoksim į 
šoksim į 
Ir at-gal.

Ir bolševiką
Ir aidoblistą,
Ir sandarietj
Nogla ištiko— 
Ir pa-li-ko.

Vien’s bobos neteko, 
Kito Skambalas plyšo, 
Trečias poetu nebuvo, 
Tai be sarmatos 
Tapo si-ratos!

—Senai giedojęs.

partiją, 
naują;

dešinę

Kiaulė
Rašo pats pinionzų ministeris

Kiaulė yra musų tautiškas 
sportas. Nemanykite, kad aš 
calbu apie musų tautos kiau- 
iškumą, kuomi ji nėra pasižy

mėjusi. Tiesa, katalikai 
tai elgdavosi kiauliškai su

nere- 
mu-

kaip kad bolševikai įsiskverbia 
j svetimas organizacijas ir ki
lus daiktas. O kada kiaulė j- 
varyta į tavo duobę, nors tu ir 
turi vėzdą įkišęs, turi ją ap
leisi i, tai yra užleisti kiaulinin
kui ir pats eiti kiaulę varinėti. 
Reiškia, esi pralošęs. Todėl ka
da norima kiaulę įvaryti į tavo 
skylę, tu turi palinkusiu vėzdo 
galu trenkei ją, kad ji nusiris
tų šalin, ir pats urnai kišti 
vėzdą į savo skylę, kad kiauli
ninkas nespėtų įkišti pirmiau. 
Jei jis įkiš, aišku, tu esi pra
lošęs. Jis-laikys tavo skylę, o 
tu eisi kiaulę varinėti ir tyko- 

laikraščiai ir tuli|ti kitų lošikų skylių, kaip bol- 
kad tyko svetimų or-

sų laisvamaniais, musų bolše
vikų kalbos ir raštai pilni kiau
liškų šmeižtų, melų ir pliovo- 
nių, musų tautininkai yra pada
rę kelias kiaulystes socialistams, 
bet socialistai Sirvydo laikais 
yra drožę ir tautininkams; tie
sa, lietuvių I 
jų kalbėtojai kartais yra gana 
kiauliški polemikoj su priešu, 
vienok turite atsiminti, kad 
aš kalbu ne apie kauliškunrą, o 
apie kiaulę. Ir kalbu ne apie 
tą begėdišką gyvulį, kuris savo 
purviną nosį visur kiša, o apie 
sportą, apie tam tikrą žaislą.

Sportas, kaip visi žino, yra 
daiktavardis. Pavadink spor
tą kiaule ir gali atsidurti teis
me. Mat žmogus, kuris vadi
namas sportu, visai nėra kiau
lė, negi kiauliškas. Sportas 
rėdosi dailiai, yra švarus, arba 
dosnus, arba rizikuojantis 
žmogus. Tai yra typas prie
šingas kiaulei. Kiaule vadina
me žmogų, kuris nėra sportas. 
Bet apart žmogaus, sportu va
dinasi dar ir užsiėmimas žais
mėmis, tankiausia tokiomis, 
kurios reikalauja vikrumo, su
manumo ir pritirimo. Prie ši
tos rųšies sportų priklauso ir 
kiaulė.

žmones žaidžia1

.Ji randasi vi- 
kurį yra ma- 
Ji priklauso 
niekas neini-

Tai matote, kiek ilgai reikia 
aiškinti, kada žmogus imi kal
inėti apie kiaulę. Neveltui ir 
Naujienoms prisieina taip daug 
rašyti apie bolševikus.

Amerikoj turime nemaža ti- 
ligentų ir biznierių, kurie žai
džia 
fą. 
las. 
taip

, dalykų, kodėl tad mums šalin
tis kiaulės sporte?

Aš, pinionzų, žemės, ūkio ir 
trąšų ministeris sušaukiau mu
sų redaktorius, kalbėtojus vi
suomenės darbuotojus, rimtų ir 
nerimtų teatrų vedėjus, kad j- 
steigus kiaulės kliubą. Nariais 
nutarta priimti visus, ir, jei 
iMilševikai neužgriebs kliubo, 
kaip jie užgriebė 36 kp. SLA., 
tai nariais galės būti ir nebol- 
ševikai. Kliubas neturi vadintis 
kiaulių, o kiaulės kilubas. Ka
dangi be publikacijos negalima 
giliai jsiknisti arba, kaip žmo
nės sako, išsigarsinti, tad bus 
stengtasi organais gauti “Lais
vę“, “Vilnį“ ir “Draugą“.

Dabar priešakyje kįla šit ko
kis klausimas: Ar atsimena kas 
kaip kiaulę žaisti? Pinionzų 
ministeris manė, kad lietuvių 
tarpi' tokių žmonių yra apščiai. 
Ir jis neapsiriko, nes į jo pasi
teiravimą atsiliepė tūkstančiai 
vyrų ir moterų.

Įrankis kiaulės lošimui yra 
pagalys, arba lazda, arba vėz
das su palinkusiu galu. Mažu 
“Laisvė” kada nors patalpins 
jo paveikslą, kaip ji talpina] 
bile kokių kitų dalykų 
tų.

Lošimui reikalingos 
arba duobutės žemėj, 
nas kiaulės lošėjas Įaiko savo 
skylėj arba duobutė./ vėzdą su 
tiek skylių, tik vienas lošėjas, 
kuris yra pralaimėjęs, neturi 
skylės. Jis taip sakant, valkio
jasi aplinkui, varinėdamas kiau
lę, ir tyko savo vėzdą įkišti į 
kieno nors skylę, kada tas kitas 
savo vėzdą iš skylės iškelia, kad J 
uždrožus kiaulei.

Rodos, kogi lošėjas turėtų 
traukti vėzdą iš skylės ir duo
ti kiaulininkui kišti vėzdą į jo 
skylę. Rodos, laikyk vėzdą 
skylėj arba duobėj visą laiką 
ir kiaulininkas neužkariaus ta
vo skylės. Ne viskas, kas ro
dosi, yra taip. Juk ir bolševi
kai kvailiams rodosi esą darbi
ninkų draugai, o tikrenybėj yra i 
priešai.
kių kvailysčių. Taip ir kiaulės 
lošėjas, 
vėzdą savo 
laukti, 
kiaulę

amerikonišką kiaulę-gol- 
Tai yra ištau įėjimo ženk- 
Kadangi musų tautoj ir 

esama nemažai kiauliškų

ševikai 
ganizacijų pinigų ir kitų daik
tų. Vadinasi, saugok savo skylę, 
laikydamas vėzdą joje; atmušk 
kiaulę nuo jos ir paspėk vėl į- 
kišti savo vėzdą, kol kiaulinin
kas nespėjo.

Kada keli
kiaulę, kiekvienas turi vėzdą ir 
savo skylę arba duobę, tik pie
muo arba kiaulininkas neturi. 
Jis bando užgriebti kito duo
bę arba įvaryti kiaulę į bend
rąją arba, kaip piemens sako, 
didžiąją skylę.

l)Abar apie didžiąją arba l>en- 
drąją skylę arba duobę. Ji di
desnė už kitas.
duryj ploto, apie 
žosios ęluobčs.
kiaulininkui, nes
ko vėzdo joje ir jis gali varyti 
kiaulę į ją, taip kaip bolševi
kai kad gali kelti' revoliuciją 
pas save. Jeigu piemuo negali 
užgriebti kito lošėjo skylės, jis 
bando įvaryti kiaulę į bendrąją 
skylę\ kaip kad bolševikams 
jei pesiseka prieiti prie publi
kos vienu vardu, tai tuoj keičia 
savo organizacijos vardą. Jeigu 
kiaulės niekas neatmuša ir 
piemeniui pavyksta ją įvaryti 
j liendrąją arba didžiąją skylę, 
visi lošėjai turi keisti savo sky
les, kaip kad bolševikai keičia 
savo partijos principus. Laike 
šito apsikeitimo skylėmis arba 
duobėmis, piemeniui yra ne
sunku įkišti savo vėzdą į kieno 
nors ištuštėjusią skylę — ir jis 

Lošėjas likęs 
liu ir

skaitosi išlošęs, 
be duobės tampa pie 
eina varinėti kiaulę. .

Kiaulės lošimui pradžia yra, 
kada keli piemens, arba tili- 
gentai, arba biznieriai, arba 
proletarai susitaria pradėti. Pa
baiga skaitosi, kada piemuo 
užgriebė kilo kieno duobę. Be; 
išvarytasis iš duobės skaitos 
pimeniu ir jis turi eiti varinėti 
kiaulę. Ir taip kiekvieną sykį. 
Todėl galima sakyti, kad kiau
lės žaidimui galo nėra, šitokis 
sportas be 
reikalingas, nes 
Puoš medžiagos 
diskusijoms.

Kiaulės kliubo 
visų reikalingų įrankių ir galų, 
taipgi duobių arba skylių pik- 
čeriai bus pasiųsti “Laisvei“ ir 
‘Vilniai“ atidrukuoti, nes ko
mitetas mano, kad šitiems da
lykams šitie laikraščiai tinka.

galo mums
tuomet nesto-

dcbatams ir

konstitucija ir

“Surprise Party”
ir daik-

Teka sužinot, jog birutiečiai 
sk'lėsr11^1^’ buvusioj “Surprise 

Kiekvie- party’ kai kurie dal-vv,ai’ 0 la" 
biausia padaužos buvo nepaten
kinti, kad negavo valgyt, šioj 
“partėj“, kuri įvyks rytoj Au- 

j|ditorijoj ant Bridgeporto, nu
tarta duoti visiems “sandvičių*’, 
kad paskui vėl nerugotų dėl ne- 
MiiŠinimo.—P,

Burlesųue mylėtojas iš
virto “išminties my- 

lytoju”

Pasaulyj esama viso-

Atsiranda tokių žmohių, ku
rie nenori tikėt, kad evoliuci
jos, kaipo tokios, šiame sviete 
nėra, arba jei ir buvo, tai jau 
senai “kvitino” savo “džiabą“. 
Aišku, kad šie žmonės neįsten
gia įsigilinti |> evoliucijos teo
riją ir nepajėgia sekti kasdie
ninio gyvenimo
faktorius, kurie aiškių-aiškiau- 
siai mums kaip pirštu duria į 
jiosj ir sako: šia—žiūrėk kas 
dedasi čia ir čia, ten ir ten. 
Veltui popieros nedarkau ir sa-

besivystymo

savo 
gali susi-

kad 
j jo

belaikydamas
skylėj, 
kiaulininkas įvarys 
skylę arba duobę,

vo burnos, taip sakant, neau
šinu, tad einu prie nauja lie
tuvių rašyba rašant paktų; se- ; 
noviškai tariant bus faktų. i

Turėjau vieną drangą, su 
kuriuo būdavo gana dažnai 
traukiame i Madisono teatrus 
Haymarket, Shtr Garter ir ki
tus panašius, o mudviejų kal
bos tema būdavo visuomet ta 
pati—moterys bei merginos.
Rudavo mano draugas ir rašy
davo apie moteris, ir skaityda
vo apie moteris, ir kalbėdavo 
apie moteris, ir sapnuodavo apie 
moteris, ir net kelias knygeles 
apie meilės dalykus yra išlei
dęs ir vis apie moteris žodžiu, 
jis buvo, internacionaliai kal
bant, “bulrcs<|ue mylėtojas”. 
Rot kaip aš nustebau pamatęs, 
kad mano draugas virto “iš
minties mylėtoju*. Ir tuo var
du, dabar jisai jau pradeda 
mokinti pasaulį dorybės, nuėjęs 
pas broliukus. Tas faktas, ži
noma, mane kaip šaltu vande
niu apipylė. Ir jeigu evoliuci
jos nebūtų ,tai jokiu budu ne
būtų galima išaiškinti šio ap
sireiškimų. Tas mano draugas 
primena man vieną jauną 
PHČeriuką, kuris davė klausy
tojams maždaug šitokį savo 
griekų išsipažinimą. Ar jus ži
note, mano broliai, kad tik apie 
pusė metų atgal aš buvau di
džiausias bumas, paleistuvis, 
gulėdavau ant gatves, girtuok
liavau—mano gyvenimas toks 
buvo nedoras, kad aš negaliu 
jums nei pasakyti— bet dabar 
aš pažinau Dievą ir esu tikras 
krikščionis—mano amatas yra' 
murininkystė.

šitas pryčeris negali pavydėti 
musų “išminties mylėtojui“ jo 
pašaukimo.

Taigi, matote, gerbiamieji, 
kaip burlesųue mylėtojas išvir
to “išminties mylėtoju“.—B.

Padaužų pastabos
i —1 ....... .
Dešrų ekspertas

Skaitydamas vieną subatos 
vakarą Padaužų Filosofijas ne
tyčiomis pastebėjau šalutinėje 
skiltyj štai kokių filosofijų:

“Aš esu meilės romanų milio- 
nierius, inteligentas, trijų vaikų 
jaunikaitis. laibai nariu susipa
žinti su gražiomis mergomis. 
Kuri mokės sužavėti meilės ro
mansų milionierių aiJba kuri pri
sius pirmą laišką, ta laimės pen- 
kioliką meilės romansų. Pinigų 
aš neturiu—visos kešenės tuš
čios, bėt esu dešrų ekspertas, 
tai viskas all right.

“Siųskite laiškus greit. Jūsų 
mylimas.—Amž. Žulikas”.

Karts“Jieva! Jieva! Jieva!
nuo karto ateina iinrses į mano 
kambarį ir praneša senio ligos 
stovį: “Senuko inkstai jau ne
veikia; jis netesės ilgiau kaip 
šią naktį“, arba “Kai užeis ki
tas sunkumus jam, jis tikrai ne
išlaikys“. Tokiu budu senukas 
vedė kovą su graužiančiomis jį 
mirties žiurkėmis, aš klausau
si gulėdamas lovoj., ątsigaivin- 
nęs šiek tiek po.sunkios opera
cijos. Ar manote, kad to se
nuko dejavimai ir vaitojimai 
slogino mano sielą, arba jau
dino mano jausmus? Visai ne. 
Aš valgiau kasdien vis daugiau 
ir daugiau, nors po valgiui 
kartais ir man reikėdavo šauk
tis prie Aukščiausiojo. Aš ra
miai gulėjau lovoj, skaičiau 
knygų ir rukiau storų juodų 
ilgą cigarą. Aš keikiau skaus
mus ir ignorantiškai bariausi su 
daktaru. Po to, pamažu pra
dėjau meilintis prie nurses, 
kuri ateidavo mane prižiūrėti. 
Naktį aš miegojau ramiai ir 
.kada senas žmogus, vaitodamas 
ir šaukdamas bevilčiai pagel- - 
bos, galų gftle mirė, nepaparsta 
tyla užviešpatavo ir aš,.jaučiau-, 
si visų apleistas ir baisiai liūd
nai. Bet kai jaunas gydytojas 
atėjo pusė valandos vėliau ir 
pasitenkinančiai pavalgė pietus 
ir atsilošęs ramiai krapštė sau 
dantis, šaltis nukrėtė mane ir 
perbėgo per visą mano kūną 
nuo vieno galo iki kito.—B.

Kitoj vietoj kita filosofija:
“Aš, taip sakant, labai mo

kytas ir permokytas vyras, ne-j 
rukau, negeriu, gaspadinių ir 
mergų nemyliu. Visko turiu 
tiktai neturiu vieno gero daly
ko, — tai pačios. Noriu apsi
vesti ir ieškau geros mergos 
Musų mieste nėra gerų mergų 
Meilišką atsakymą duosiu kiek 
vienai.

“Jūsų Jurgis Marjonbemis”.

Ir taip toliau:
“Parsiduoda bučernė. Didelis 

nesusipratimas tarp partnerių- 
Visi ateikite pasižiūrėti, 
ką ant vietos patirsite“.

duoda štai

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Juničvicz

Naujausios Mados
Šliubiniai Žiedai

ALEI R. JUNIEVIGZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
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.

ARMONIKOS

o vis-

kokią
< apsive- 

nori.-but laiminga.
merginos

O vienas 
garantiją:

“Paieškai! 
dimui, kuri
Aš. esu čystas, plačius mokslus 
išėjęs. Ištekėję už manęs busi
te, kaip karalaitės, aš tai ga
rantuoju. A. B. C. D. E“.

Vadinasi, 
net su 
Puiki 4

jis nori apsivesti 
merginomis.keliomis

filosofija“.
— Don Pilotas.

Kaimynai
Vieną kartą kai aš gulėjau 

ligoninėj šalę manęs kitoj lo
voj gulėjo senas žmogus, kuris 
coliais mirė.
skaudi mirtis ir labai prastas
biznis. Aš girdėjau jį sunkiai 
cvėpuojant penkiolika dvide7 
šimts minutų ir po to bevilčiai 
šaukiant ga i 1 es t i n g ą j ą

Aisku, tai buvo

sesute:

Kad parodė tai parodė

Padauža nusibaladojo ten, 
kur viską rodo. Jis buvo net 
“viso pasaulio moterų rankų 
darbų parodoj“. Nieko nema
tė kas butų rankomis 
Jis matė 
dirbta: 
pečiukų, 
pančiakų, 
t.t.

Mate kai minyškos dalino 
“Dievo žodžius“ ant griešno po
piečio parašytus, salaveišiai pi
nigus kolektuoja, žodžiu sakant, 
tenai tiktai pinigus kolektuoja 
ir apkrauna, nelyginant bolše
vikai, plakatais,’ kad tu skai
tytum jų apgarsinimus. Įžanga 
pusė “Fakso”, o išeinant reikia 
užsimokėt.

dirbta, 
tą, kas mašinomis 
automobilių, lašinių, 
skauradų, korsetų, 

šaukštų, “dišių“ ir

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

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

RUATTA SERENELLI & CO. 
817 Blue Island A ve., C-360 

Chicago, III.

Visgi “viso pasaulio“ mote
ly s moka “rankomis“ padaryti 
ir didelių daiktų, kaip tai: pia
nai, automobiliai, stribas pa
statyt, geležinkelius išvest, 
Svvifto kumpius suvyniot, Wrig- 
ley “Čiungumą“ kramtyt.

Daugiau nieko nerodė, tai ir 
išėjau. -Padauža.

Naprapatas Išgelbėjo Nuo 
Baisios Operacijos

Aš sirgau PENESAIDE, 
man skaudėjo dešinysis šo
nas, buvo papūtęs ir taip 
užeidavo skaudėti, kad iŠ 
nepakenčiamo sopulio raity- 
davaus ant žemės iki skau
smai praeidavo. Negalėda
vau valgyti, nei miegoti. 

I—Į Ėjau gydytis net pas ketd- 
rius paprastus daktarus ir 

jie visi pripažino esant PENESA1DS 
ir neapsiėmė kitaip gydyti, kaip tik 
daryti operaciją ant PENESAIDĖS; 
bet aš būdama nesenai iš Lietuvos, 
labai, labai bijojau tų kančių,, kurių 
per operaciją reik nukentėti. Skaity
dama “Naujienas” dienraštį suradau 
Dr. Šimaitį, Naprapatą, kuris gydo 
PENESAIDES be operacijos ir be 
skausmo. Nuėjau pas jį. Daktaras pa
darė Naprapatišką egzaminą ir gydė 
Naprapatijos mokslo budu; po trijų 
gydymų man pasidarė daug geriau 
— jau tie skausmai, kurie užeidavo 
gelti buvo pakenčiami, pradėjau ge
riau miegoti, daugiau valgyti ir dirb
ti lengvų darbą pakenčiamai. Iš vi
so paėmiau 15 Naprapatiškų gydy
mų. Dabar esu visai sveika. Džiau
giuos suradusi tokį daktarą. Per jo 
gydymo būdą aš pasveikau be ope
racijos, be skausmo, be jokio pavo
jaus mano sveikatai. Už tai dėkuoju 
Dr. Šimaičiui, už išgydymą manęs be 
operacijos. Nuoširdžiai patariu vi
siems tiems, kurie sergate arba su- 
sirgsite PENESAIDE, eiti prie tokio 
daktaro — Naprapato. Jo ofisas ran
dasi Chicagoj po No. 4652 So. Ash
land Avė. Neklausykit tokių žmonių, 
kurie neteisingai aprašo apie Napra- 
patus žemindami jų mokslą arba 
šmeižia juos neteisingais žodžiais. 
Nežinodami Naprapatijos teisingąjį 
ir tikrai žmones gydantį mokslą. Sa
vo ranka pasirašiusi liudiju šio rašto 
teisingumą.

ROZALIJA TAUTVIDAITĖ 
2540 W. 45th St., Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis 
Ligomis

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė į pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimtį metų praktikavimo, D r.

Ross yra išgydęs 
/jKį' - tūkstančius, ku- 

Arie turėjo tas li- 
Hj žigas.
Ii KHSerganti yra už-

HFjprašomi atsilan-
v /**H«/kyti *r
M * patį gydymą, su

pagelba kurio gy- 
Rytojas yra atga- 
vęs sveikatą tuk- 

ik stančiams kitų.
—■—I I I -.I.... 
DR. ROSS turi d*lei- 
<iim4 praktikuoti Medi
ciną Ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tai, Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonierius 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausiu Medi* 
cinoa Kolegiją ir turi 
patyrimą viri trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Ligų.

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgii] 
Vyrų

Specialis -gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų cėles. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

Didžiausia slaptybė yra užlaiko
ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.

<ampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto. 
Vyrų priėmimo kambarys 506.— 
Moterų pi irmimo kambarys 508. 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
lietų. Panedėly, seredoj ir suba 
oj nuo 10 rytd iki 8 \.ikare.

B


