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Streikas > Anglijoj ei
na ramiai

Skelbimai apie riaušes ir 
puolimus netiesa

4 Prohibicijos agentai arės 
i tuoti dėl $80,000 vagystės

Visuotinas Britų streikas 
eina ramiausiai

Visuotino Anglijos darbi
ninką streiko įvykiai

Pranešimai apie neramumus ir 
riaušes dažniausiai prasima
nymai arba išpusti burbulai

LONDONAS, geg. 7. [Chica
go Tribūne korespondento John 
Steele]. — Laikraščio naudin
gumas gal niekados nebuvo taip 
gyvai įrodytas, kaip kad dabar 
Anglijoje. Kadangi dėl visuo
tino streiko laikraščiai neišeina, 
tai kraštas gyvena tik gandais 
ir girdais, dažniausiai melagin
gais.

Nuo pat dienos, kai prasidėjo 
streikas, vyriausias tiek val
džios. tiek darbininkų atstovų 
darbas buvo nuginčyti * gandus. 
Taip antai valdžia turėjo nugin
čyti paleistą gandą, kad busią 
vienas m misterių-kabineto na
rys buvęs skaudžiai sumuštas, 
ir penki policininkai užmušti. 
Valdžia oficialiai paskelbė, kad 
jokiam kabineto nariui dar nię- 
ko|bloga neatsitiko, ir policinin
kai visi sveikut sveiki ir savo 
pareigas eina.

Kiekvieną valandą pareina vi
sokių pasakų apie neramumus' 
ir riaušes, bet tyrinėjimai paro-* 
do, kad tai vis nebūti 
arba tiesiai iš adatos 
priskaldyta, tai yra. 
pasistumdymas gatvėj,
paprastu laiku niekas nė dėme
sio nekreiptų, dabar išpučiamas 
dideliausia pūsle.

Tiesa, buvo atsitikę, ir dabar 
atsitinka, peštynių purviniau- 
siuose distriktuose, kur vyrai 
dykinėja ir kur smuklės palikta 
atdaros ir daug žmonių girtų. 
Kartais užpuolama koks busas, 
vežimas ar privatinis automo
bilis, bet dar nebuvo niekur to
kių neramumų, kur policija bu
tų turėjus daug darbo tvarkai 
padaryti. Kariuomenė dar nie
kur nebuvo pavartota, nors dėl 
visa ko ji laikoma priruošta.

profesi- 
svarsto, 
elektros

Tuo tarpu, kai Britų 
nių sąjungų kongresas 
ar pašaukti streikan 
darbininkus, streikai buvo pa
skelbti Nevvcastle ir Newporto 
elektros jėgos įstaigose.

Aristokratų moterys, norėda
mos padėti valdžiai sulaužyti 
streiką, savo automobiliais ve
žioja pasažierius, kitos vėl va
žinėdamos au.tomobiliais parda-- 

Įvinėja begalo suliesusius kapi
talistų laikraštėlius.

Darbininkų vadai nuolatos 
giaudena streikininkus laikytis 
ramiai, nekelti netvarkos ir 
nesiduoti niekur provokato
riams sukurstyti.

Pietų Valijos VVholesale Qro- 
cery and Producing Association 
paskelbė, kad kol tęsis visuoti
nas streikas ji kreditu nieko ne- 
parduosianti. Ta asociacija kon
troliuoja tame krašte visą kolo- 
nialių prekių biznį.

dalykai, 
vežimas 
menkas 

į kokį

Edinburge praeitą naktį bu
vo daug privatinių namų ir ver
slo įstaigų langų iždaužyta. 
Dvidešimt du asmens buvo are
štuoti. Pasirodė, kad tai buvo 
ne streikininkai, bet šiaip chu
liganai, kurie norėjo pasinaudo
ti streiko situacija.

Barnsley sustreikavo bravorų 
darbininkai.

Britų Prekybos Rūmų statis
tikai apskaičiuoja, kad dėl vi
suotino streiko Didžiosios Bri
tanijos prekyba turinti kas mi
nutė $8,680.50 nuostolių.

4 prchibicijos agentai 
areštuoti dėl išvogimo 

$80,000 degtinės
IDIANAPOLIS, Ind., geg. 7. 

— Del išvogimo iš federalio 
triobesio $80,000 vertės degti
nės, kuri buvo konfiskuota W. 
P. Squibbo distilerijoj, tapo a- 
reštuoti keturi federaliai prohi
bicijos agentai ir dar du kiti 
asmens.

Nors išvogimas minėtos deg
tinės įvyko jau gerokas laikas 
atgal, bet vagystė iki šiol buvo 
slepiama, iki andais New Yor- 
ko kongresmanas La Guardia 
išvilko dalyką aikštėn, pareikš
damas kongrese, kad Indianapo 
ly iš federalio triobesio žuvo 
330 keisų degtinės, konfiskuo
tos Squibbo distilerijoj. Del ši
to kongresmano parodymo vy
riausybė buvo priversta pada
ryti tardymą.

[Pacific an Atlantic PhotoJ
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Meksikos darbininkai re 
mia britų streikų

Oficialus pranešimas Pranašauja greitą Angli
apie streiko eigą jos streiko pasibaigimą

Vokietijos socialdemo
kratai prieš kanclerį

■ Lutherą
Reikalaus nepasitikėjimo kanc

leriu dėl leidimo ambasadoms 
vaitot monarchijos vėliavą

BERLINAS, geg. 7. —Social
demokratų frankcija reichstage 
ruošias ateinantį antradienį į- 
neŠti pasiulimą pareikšti nepa
sitikėjimo kancleriu Lutheru 
dėl to, kad jis leido Vokietijos 
ambasadoms ir konsulatams už
sieniuose kaišyti sale respubli
kos vėliavos taipjau ir vokiečių 
prekybos vėliavą su visomis se
nosios monarchijos žymėmis.

125 žmonės sužeisti 
tramvajų katas

trofoj

Reichstagas atmetė suma
nymą konfiskuoti visai ex- 

kaizerio nuosavybes
BERLINAS, geg. 7. — Vo

kietijos reichstagas (parlamen
tas) vakar 236 /alsais prieš 142 
atmetė sumanymą nusavinti 
buvusio Vokietijos kaizerio ir 
visų princų nuosavybes be at
lyginimo.

Reichstagui tatai padarius, 
sumanymas dabar turės būt pa
vestas visuotinam žmonių baisa 
vimui (referendumui). Jeigu 
20 milionų balsuotojų pasisakys 
už sumanymą, tada įgys įs
tatymo galios.

Prancūzai pradėjo Ofen 
sivą Morokkoj

RABATAS, Francuzų Morok- 
ka, geg. 7. — Taikos konferen
cijai nepasisekus, šiandie fran- 
cuzai pradėjo vėl karo žygius 
prieš riffiečius. Francuzų avia
toriai anksti ši rytą bombarda
vo svarbias Afnečių pozicijas, 
tuo tarpu kai Aon
tų sektore kariiiomenė pradėjo 
žygius Kerto /srity. Tuo pačiu 
kartu ispanų/kariuomenė pra
dėjo žygiuoti Azib de Midaro 
linkui.

SAN FRANCISCO, Cal., geg. 
7. - Califomia gatvės kalvoj 
šiandie vienas kabelio tramva
jus nutruko ir, bėgdamas be 
kontrolės žemyn į pakalnę, su
simušė su kitu tais pačiais bė
giais ėjusiu tramvajų. Tramva
jai buvo pilni žmonių ir susi-f 
kūlime 125 asmens buvo sužei-, 
sti. kurių daugiau kaip dvide
šimt sužeisti pavojingai. Su
žeistieji nugabenta į artimiau
sią ligoninę.

LONDONĄS, geg. 7. Pro
fesinių sąjungų kongreso pra
dėtas leisti dfičialinis laikraštis 
British Worker apie visuotino 
streiko eigą praneša šitokių 
nių:

Londono uosto darbininkai 
si iki vienam streikuoja.

South VVales’e pilniausias ka- tai yra darbininkai vienoj ir j 
siuntinėjo savo skyriams visoje sykių darbininkų streikas; ka- samdytojai su valdžia antroj, Septyni angliakasiai nu- 
respublikoje įsakymą tuojau ‘syklose leista pasitikti tik tiems laikosi tvirtai savo pozicijose, Į bausti kalėjimu 
rinkti pinigus, kurie bus pasių-,darbininkams, kurie daboja, ttftf “tarpu kai visas krašto gy-! J

kad kasyklose butų visa tvar- venimas paralizuotas.
koj. i* Pranašaujama^ kad ateinan-1

Tiaukiniams, gabenantiems čios savaitės pradžioj streikas
maisto produktus, leista bėgio- gal būt jau bus likviduotas, pri- 
ti. šiaip kitokių traukinių vi- ėjus prie šiokio ar tokio susita- 
soj Anglijoj, Vali,joj ir Škotijoj rimo.
bėgioja gal tik koks tuzinas. Į Premjeras Baldwin ir darbi- 
Tų traukinių įgula yra vaidinin-Įninku vadas, parlamento narys 
kai, arba mašinistai kareiviai. |J. H. Thomas, turėjo ilgesnę

Visi didžiulių kompanijų di- konferenciją, kaip spėjama, tai- 
dieji omnibusai sustoję. Visa- kos derybų pradėjimo 
me krašte vaikščioja tik mažie- mu. 
ji busai, priklausą privatiniems 
žmonėms.

Statybos pramonė visiškai su- šiandie spaudos atstovams pa
stojus, išskiriant gyvenamųjų 'sakė: “Mes nė vienos valandė- 
namų ir ligoninių statymą. j lės nepraleidžiame nesunaudo-

Glasgowe viskas sustoję, ir'tos tam, kad suradus kurių nors 
Clyde distriktas visai tuščias ir būdų ir priemonių susitaikyti.” 
apleistas. Carlville, kur susibė
ga septyni didžiuliai geležinke
liai, visai paralizuotas.

Darbo Konfederacija pradėjo 
rinkti aukas; Anglijos laivai 
uostuose negaus anglies

Premjeras Bakhvin ir darbinin
kų vadas Thomas turėjo ilgą 
pasikalbėjimą A

truota ry

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
7. Meksikos darbo federaci
ja daro žingsnių padėti Angli
jos streikuojantiems daibinin- 
kams. Federacijos centras iš-

profesinių sąjungų 
pasiųsta kablegra- 
federacija pasižada 
galimos finansines

sti į Angliją.
Anglijos 

kongresui 
ma, kurioj 
teikti visos
ir moralinės paramos.

Prottestui prieš nesukalbamą 
Britų valdžios nusistatymą or
ganizuotiems darbininkams, pir
madienį elektros darbininkai vi
soj Meksikos respublikoj pa
liaus darbą vienai valandai, 
nuo 11 iki 12 vidurdienio.

■ Anglijos laivai Meksikos uos
tuose veikiausiai negaus ang
lies, kol tęsis Britų darbininkų 
streikas.I
DANAI PLANUOJA STREIKĄ 

BRITŲ DARBININKAMS
. PAREMTI

KOPENHAGA, Danija, geg. 
7. — Danijos profesinių sąjun
gų vykdomasis komitetas davė 
samdytojų 
pranešimą, 
kas Britų 
remti.

asociacijai pirmą 
kad ruošiama strei- 
streikininkams pa-

Profesiniu sąjungų kongre- 
pareiškė, NEW YORKO DARBININKŲ 

pradėta TARYBA NUTARĖ REMTI 
strei-, 

kiti du

so atstovas Poulter 
kad jeigu urnai nebus 
daryti taikos žingsnių, 
kan bus pašaukta dar 
milionai darbininkų.

BRITŲ STREIKĄ
NEW YOBKAS, geg. 7. — 

Vakar vakarą įvyko New Yor- 
ko Miesto Central i nės Darbo 
Tarybos susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 125 įvairių vietos or
ganizacijų delegatai. Susiiihki- 
mas kaip vienu balsu nutarė 
teikti Britų streikuojantiems 
darbininkams moralinės ir fi
nansinės paramos.
O JIE PRAŠYS DIEVO, KAD 

JIS GREIČIAU BAIGTŲ 
STREIKĄ ANGLIJOJ

LONG^BEACH, Cal., geg. 7. 
Protestonų apiskopalų baž

nyčios kunigai ir vyskupai, da
lyvaują metiniame tos baŽ'ny- 

> melstis ir 
, kad jis 

padėtų greičiau baigti visuoti- 
MINNEAPOLIS, Minn., geg. ną streiką Anglijoic.

7. — Frank Brzensky “sumu-1 
še” visus nepaliaujamo, pianot 
skambinimo rekordus. Vienos DALLAS, Texas, geg. 7. — 
sankrovos lange jis be sustoji-įTexase per pastaras dvi dienas 
mo skambino pianą per pen- .pylė smarkus lietus, užtvindęs 
kiasdešimt keturias valandas kelius ir sutrukdęs susisieki- 
ir penkias minutes.

Britų valdžia pranešė Jungti
nių Valstijų vyriausybei, kad 
dėl streiko Anglija savo uostuo
se negalėsianti aprūpinti angli
mis kitokių laivų, kaip tik tuos, 
kurie tarnauja butiniausiems 
valstybės reikalams.

Valdžia nutarė Londono poli
cijos jėg’as padidinti iki 80,000 . 
vyrų. Paprastai Londono poli
cininkų skaičius siekė arti 30,- 
OOO vyrų.

111V, VII 11CT1L1V

SUMUŠĖ PIANO SKAMBINI- čios sinode, nutarė
M O REKORDUS Įprašyti Pono Dievo,

ži-! LONDONAS, geg. 7. Vi
suotinas darbininkų streikas 

vi- Didžiojoj Britanijoj tęsias jau 
keturios dienos. Abidvi pusės, 

vienoj ir j
{sakymas laikyti šunis 

su antsnukiais

klausi-

Darbo partijos lyderis, buvęs 
premjeras Ramsay, MacDonald,

BENTON, Iii., geg. 7. —Tei
smas šiandie čia nubaudė kalė
jimu septynis Zeiglerio anglies 
kasyklų darbininkus. Jie kaltin
ta, kad per įvykusias Zeiglcre 
riaušias praeitų metų rugpiučio 
mėnesį jie bandę nužudyti ka
syklų darbininkų unijos subdis- 
trikto prezidentą D. B. Cobbą. 
Kalėjimo bausmė jiems paskir
ta nuo vienų iki keturiolikos 
metų.

8PRINGFIELD, III., geg. 7. 
— Valstijos agrikultūros <le- 
-partamentas išleido įsakymą, 
kad nuo šio mėnesio 10 dienos 
visi šunes Illinois valstijoj turi 
būt laikomi 
ba pririšti; 
mi, šunims 
antsnukiai, 
žiūrėti, kad
butų pildomas.

namie uždaryti ar- 
jeigu gi paleidžia- 
turi būt uždedami 
Policijai įsakoma 
šis patvarkvmas

MEILUŽĮAI NUSIŽUDĖ

Motina ir duktė žuvo • 
farmos gaisre

CAIRO, III., geg. 7. — Neto
li Jenesboro sudegė farmerio 
Liūno gyvenamieji namai, ku
rių liepsnose žuvo taipjau jo

Keturi kaliniai pabėgo 
iš kalėjimo

MOTINŲ DIENA
SP1UNGFIELD, IH.. g. 7. — 

Illinois valstijos gubernatorius 
Len Small išleido proklamaci- , , ....
ja, kviesdamas žmones sekma-,kąun kal,nla'- ,š»lov? Ian«° 
dieni, gegužės 9 dien», visoj 8eležis ,lr paryta sudras- 
valstijoj švęsti Motinų šventę. .kytos k'otės vn-ve nusileido že- 

mėn. Po dviejų valandų vienas 
pabėgėlių buvo sugautas.

ČBALTIMORE, Md., geg. 7.
Praeitą naktį iš 
baudžiamojo kalėjimo pabėgo

ST. LOUIS, Mo., geg. 7. — 
Viename nedideliame vietos 
viešbuty šį rytą rado negyvus 
C. Rohmą, Illinois Central gjele-įžmona ir tryjįkos metų duktė, 
žinkelio klerką, ir Miss Nellie ------
Pensoneau, to paties geležinke-l NEW YOBKAS, geg, 7. — 
lio ofiso telefonistę. Juodu va-^New York Times gavo praneši- 
kar po pietų atvyko į viešbutį ir lą, kad Amundseno-Ellswortho 
įsiregistravo kaip J. E. James ekspedicijos į žiemių ašigalį di- 

;ir žmona. Policija mano, kad ližablis Norge atskridęs į Špic
bergeną šį rytą kaip 5 valandą.

j II £j|11V11LVi I V/41V4JI

Mary lando 'juodu nusinuodiję.

NEW YOBKAS, geg, 7

Penki asmens nusinuo
dijo svaigalais

QUEBEC, geg. 7. Levis 
miestely penki asmens mirė, už
sinuodiję degtine.

NEW ORLEANS, La., geg. 7. 
— Moteriškė Rennette Bussey, 
kaltinama dėl nunuodijimo sa
vo penkerių metų duktės, tapo 
pasmerkta nuo 10 iki 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

sSaRRSį
oficia- 
prana-

laukti

Chicagai ir apielinkei 
lis oro biuras šiai dienai 
Sauja:

Apsiniaukę; galima 
lietaus; nedidelė temperatūros
atmaina; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
■nimum 57°, maksimum F.

šiandie saulė teka 5:38, lei-
mą geležinkeliais ir vieškeliais, džiasi 7:55 valandą.

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai* 
na 50c. Vienas colis (apię 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.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIUSTI PINIGAI L

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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Šeštadienis, Gegužis 8, 1926

Sveikatos Dalykai1?,?
PAVASARINIS TONIKAS.

Ncw York’o Sveikatos virši
ninkas paduoda gerą receptą 
pavasariniui tonikui:

Jm sako: “Kasdieną gauk

‘ saules šviesos ir pavaikŠ- 
po tyrą orą. Paskui paval

gyk gerai, ir žiūrėk kad prie 
kiekvieno valgio butų nors vie
na rūšis daržovių. Leisk kunui 
ihėtis, miegodamas nors aštuo- 
nlas vaalndas. Miegodamas, 
žiūrėk kad gautum užtektinai

LINKSMAS PAVASARINIS

Rengia Federacija Lietuvių Kliubų

Nedėlioj, Gegužio 9,1926
MELDAŽIO SVETAINEI

2244 W. 23rd PI.

tyro oro. Atsikėlęs rytmetį 
naudok daug vandens kaip iš 
lauko taip ir iš vidaus, arba nu
siprausk gerai ir gerk daug van
dens.

“Seniau, pavasario laiku, vai
kams būdavo duodamas gerti Jmti “Tegul Požėla ateina 
mišinys susidedantis iŠ sirupo 
ir sieros. Buvo spėjama, kad 
kokiu tai stebuklingu budu tas dysiu, kur vėžiai 
mišinys išvalydavo žmogaus si- Tegul jis daro, ką nori, bet nuo 
stemą. Dalinai gal taip ir bu- manęs visvien nepaspruks.” 
davo, nes sirupas valo vidurius; -----------------
bet moderniški vidurių valyto
jai tą patį padaro ir neapsunki
na sistemos su cukrumi. Buda- kliube (814 W. 83 St.) įvyks 
vo ir kitokių tonikų, bet didės- didelis “treiningas”. Treniruo- 
ne jų dalis susidėdavo iš alko- sis K. Požėla 
holio. ’

“Nėra jokių stebublingų gy-1 
duolių. Tos, kurios pagelbsti 
vieną, gali kitam užsibaigti su 
blogom pasekmėm. Yra tik vie
nas vaistas, kuris geras visiems, 
kurie turi pavargusį jausmą ar
ba taip vadinamą pavasarinį 
karštį, ir tam tonikui Sveikatos 
Viršininkas davė aukščiau minė
tą receptą, kuris visiems yra1 
prieinamas”.

NORI KLIUBE PERSIIMTI ■

Dzūkas BanceVičius sako, jog 
jis su Požėla nori būtinai persi-

Universal Atletikos kliubą”, 
sako dzūkas, “ir aš jam paro- 

žiemavoja.

DIDELIS “TREININGAS”
Rytoj Universal Atletikos [Paciflc and Atlantic Photo]

Joseph Pennell, tarptautiniai 
žinomas iliustratorius. Balan
džio 23 d. numirė New Yorke 
nuo plaučių uždegimo.

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 50c
(FL1S)

Orkestrą K. POCIAUS
Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas. 
Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Magijos Stebukl *

ir kiti ristikai.
į Bus taipgi ir boksas. Pradžia 3 
vai. po pietų.

PAVASARINIS RUNGO SU ŠOKIU
Rengia

ŠV. PETRONĖLĖS DRAUGIJA

v Gegužio-May 9 d*, 1926
Lietuviy Auditorijoj
3133 So. Halsted St.

Mažojoj Svetainėj
Gabus lošėjai Bunco, gausit gražią dovaną. Po 

lošimo gražiai pasilinksminsit prie geros muzikos.
Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS

J

PROF. J. ČEKANAVIČIUS

Petnyčioj, Gegužio 14,1926
LIETUVIŲ AUDITOHIJOJ

3133 So. Halsted Street

Pradžia 7:45 vai. vak. Įžanga 50c ir augščiau; vaikams 25e

GERBIAMIEJI: — Štai didžiausia retenybe kokia kada Chicagoj bu
vo. Atsilankė į šią koloniją STEBUKLŲ DARYTOJAS, ŽYMIAUSIAS 
EUROPOS MAGIKAS — PROF. J. ČEKANAVIČIUS, kuris pastaru 
laiku stebino visokių tautų publiką Naujojoj Anglijoj ir rytų valstijose.

Nepamirškit visi atsilankyti, pamatysit įdomiausių ir stebėtiniausių 
dalykų, kuriuos rodys garsus Lietuvių magikas, Prof. Jonas Čekanayi- 
čius. Prof. čekanavičius yra baigęs Paslaptybių Mokslą Indijoj ir Vokie
tijoj, jisai yra tik vienintelis tos rųšies profesionalas Lietuvių tautoje.

Amerikonų spauda sako kad Prof. čekanavičius yra žymiausias ste
buklų darytojas atvykęs iš Europos. Jis padaro judėjimus nejudamų dai
ktų esančių salėje.'Atspės jūsų mintis, žmonių akimirkoj .išaugina žy
dinčius gelių bukietus ir pripildo orą skrajojančiais paukščiais. Visi ku
rie matė sako, kad Prof. čekanavičius viską daro su piktų dvasių pa
galba. i \

Ateikite visi ir pamatysit tuos ^stebuklus savo Tautiečio, kuriuos ro
dys suvirs dvi valandas, nes kitos tokios progos neturėsit.

Kviečia visus RENGĖJAI

Pavasarinis

BALIUS
Rengia Lietuviy Baltos Žvaigždės Kliubas

Subatoj, Gegužio 8,1926
MELDAŽIO SVETAINEI

2244 W. 23rd Place

a r t i s t o

Babravičiaus
KONCERTAS
Koncerte dalyvaus ir akompanuos Babravičiui 

J. Byanskas

RYTOJ
LIETUVIU AUDITORIUM .

3131-33-35 So. Halsted Street
Pradžia 7:30 valandą vakare 
PO KONCERTUI ŠOKIAI

Tikietų kainos^ $1.00 ir $1.50 perkant iš 
anksto pas:

UNIVERSAL STATE BANK 
“NAUJIENŲ” OFISĖ 

“AUŠROS” KNYGYNE
ELTA COMMERCE CO., Raštinėje

J. A. URMAN, Drug Store

Išnaikina 
Kandis, Tarako

nus, Blakes, 
Muses

STANDARD OILCO.K NKW

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 50c

W. J. STANKŪNAS' 
fotografas 

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciaji- 

škumas.
'3311 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

Muzika F. Jereck Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

GražusTeatras
Rengia Lietuviy Dramos Mokykla
Stato Scenoj Biblišką Meilės Dramą

“Juozapas ir Zelbora” ir ‘faraono Sapnas”

Nedėlioj, Gegužio 9,1926
PULASKI PARK SVETAINEI

Noble ir BIackhawk Gat.

o

M. DUNDULIENE

Lošime dalyvaus šie ar
tistai: M. Dundulienė, M. 
Kasparaitis, V. ;Rudis, J. 
Aurila, O. Auriliutė^ J. 
Radišauskas, A. Daukšas, 
L. Vaitkiutė ir daug kitų.

Pradžia lygiai 7 vai. vakpro

Tai yra trijų tūkstančių metų senumo mei
lės drama, iš senojo Egypto didybės ir Paraono 
galybės dienų. Apie Juozapo patekimą Egypton 
už vergą ir kodėl jo broliai pardavė ji ir kaip 
jis išaiškino Paraono Sapnus ir liko išaugštin- 
tas.

Labai gražus teatras, graži svetainė, puiki 
estrada-scena ir gabus artistai dalyvauja.

PASTABA. — Ashland Avė. gatvekariai 
priveža prie Blackhawk gatvės, ant Blackhawk 
reikia išlipti ir eiti iki Noble St., ten ant kampo 
ir Pulaski Park randasi kur bus “Juozapas ir 
Zelbora” ir “Paraono Sapnas”.

Tikietai prie durų neparsidavinės, bet dėl 
padengimo lėšų, įeidami į svetainę įsjauskite į 
delną 50c tikietų atėmėjui, kas paprastai tokio
se svetainėse daroma.

Po Teatrui Balius
Tikra lietuviška muzika

Kviečia LIETUVIŲ DRAMOS MOKYKLA

PEOPLES HARDWARE
AND PAINT 60.

SAVININKAI

GREGQROWIGZ BROS.
Užlaikome: .

Maliavos, Aliejų, Stik
lų, Auto reikmenų, Jran* 
kių, Indų ir kitokių nami
nių reikalingų reikmenų.

Turime plumbinių ir 
elektros reikmenų.

Perkantiems 3 galionus 
dažų sykiu — duosime 
brušį dykai.

1901 W. 471h Sfraet
Telefonas Lafayette 4139 

Chicago, III.
S I MIII I I ■■■ -

Garsinkites Naujienose
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SKOLINAM PINIGUS

DEL NAMU

.Jei jus manote statyti arba pirk
ti sau namą ir jums reikia pini- a
gų, atsilankykit į šį banką, kuri 
jau yra pagelbėjusi tūkstan
čiams žmonių dėl įsigijimo namų 
ir pasikalbėkite *su mumis. Mes 
gal būt galėsime jums pagelbėti.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

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

KELIAUKITE Į LIETUVA
Dabar yra geriausias laikas Gegužio mėne

sį keliauti į Lietuvą dėl aplankymo savo tėvy
nėj tėvų ir giminių.

METROPOLITAN STATE BANKAS su
tvarkys jūsų kelionę ant geriausių ir patogiau
sių Laivų, ir parūpins visus reikalingu^ doku
mentus dėl išvažiavimo ir sugrįžimo, ir geriau
siai patarnaus dėl perkėlimo pinigų į Lietuvą

Visiem nepiiiečiam Suvienytų Valstijų, mes 
parūpiname dokumentus, kurie gali be kliūties 
važiuoti ir pargrįžti iš Lietuvos.

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

Važiuoja Lietuvon
|Virš 50 lietuvių 15 d. gegužės
< išvažiuoja Lietuvon su Nau

jienų ekskursija

Visi pasiilgę savo tėvynės, 
į visi nori pamatyti savo tėvelius, 
'gimines ir pažystamus ir tik 
apie tą dabar ir svajoja. Va
žiuoja visokių pažvalgų, visokių 
įstikinimų žmonės, bet visi su
tinka, nes jų vienodas tikslas. 

IVažiuoja profesionalai, l>r. Jo
nikaitis ir kiti, važiuoja biznie
riai, amatninkai ir paprasti dar
bininkai, liet visi jaučiasi savi. 

| Su Naujienų ekskursija, kuri 
išplaukia iš Nevv Yorko geg. 15 
d., laivu Majestic, išvažiuoja 
Lietuvon:

Kaz.^JJdgučianski 
Vinčent Bulauskas 
John Jakaitis 
George Pechukas 
VVilliam Kosis 
Edvardas A r Jauskis 
Michalina Kulienė 
Antanas Juozaitis 
Peter Jankauski 
Ifelen Miller ir duktė 
Joe Witkus 
Veronika Biknienė 

Kaz. Biknis
Pranciškus žeimis 

sunai, Pranciškus ir 
Zeimis

B. G. Juzeliunienė 
Leopoldas

Juozas Marmakevich
George Alex
Michael Aleksiunas
Stanley Bartkus
Bronis Pliuškys
Barbora Jokuboski ir duktė 

Lucille
Julius Sirvydas 
Antanas Sadunas 
Juozapas Karlikauskas 
Paul Schapalis 
Joseph Mac k 
Dr. Joseph Jonikaitis 
Frank Daniel 
Anthony Mitrikas 
VVilliam Bukšnis 
Anastazija Bukšnis 
Stanley Ambrose 
Cecilia Ambrose 
Kazimieras Kukštelė 
Joseph Bukštelė 
.John Rimas 
James StrjHi^ 

Vincas šfamka
Apart išvardytų, dar 

dės ^keliolika pavėlavusių iš 
Chicagos; kelyj važiuojant pri
sidės iš kitų miestų dar kele
tas žmonių taip, kad laivu iš
plauks gana didelis burys lie-

ir sūnūs

ir jo du 
Petras

ir sūnus

piisi-

r

BATTERIES PIGIAI!!

Ford dalys

Candy!

[Pacific, and Atlantic Photo]'
Emmn Martucci, turtingo 

New Yorko fabrikanto 10 metų 
amžiaus duktė, kuri buvo pikta
darių pavogta tuo tikslu, kad 
gavus iš tėvo $6,000. Tačiau iš
laikę 21 valandą, piktadariai pa
leido Emma, nieko blogo jai ne
padarydami.

Western Auto Supply & Bat- 
tery Service

4614 So. Western Avenue.
Tel. Lafayette 7422

Mes priimam^ 
batteries kuomet 
jas. 
Auto Accesories

jūsų senas
pirkaite nau-

Oh 
Hemy! 

America’s

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo V i eta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUGHINSKAS 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 w. 22 st.

arti I.eavitt St.

Telefonas tanai 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Dearborn 9057

11
Tel.

3241

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

r

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

7

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

Te). Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUSBH6

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdalų krautuvė. Vasari
niai aprėdalai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, III.

STANLEY MANAUS
SIUVĖJAS

Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M.
Siutai $85 ir aukščiais

Goddard Bldg., Te). Central 4615

t

Tel. Blvd. 3138 
M. VVoitkievic*- 

BANIS

AKUfiERKA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim» 
dymo, patarimai 
dykai moterim* 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Pritaiko
Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER
Optometrist

Lietuvis Akių Specialistas 
Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakare, 

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted SI. 

Ant 2 lubų

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 panai 
naujausius metodus X-Ray ’h ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

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

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

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

felephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4800

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. * 

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

dos ryto iki 1 va), po piet.
Tel. Midway 2880

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

Namų telefonas Yards 1699 
OJiso Tel. Boulevard 5913

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Ii —J

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

2201 West 22nd StM Kampas Leavitt Street
Frankiin 2460

A ✓

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Ia)ui3 Avė. 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

Telefonas Boulevard 1939
DR. SM. BRENZA

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

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

JONH T. ZURIS
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:80 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Randolph 4242

Res. 6029 Champlain Avė.
Tel. Midway 3689 

Nuo 7 iki 9 vakare

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.
Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:

Sis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto 
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus

Phone Ganai 1718-0941
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 ▼.

6439 Veronikai Vėžinei
6139 Onai Kiršienei
6461 

21233 
24262 
21228 
12246 
22431

6443
6432

6412

Anastazijai Budreckienei 
Stanislovai Tamošaitei 
Jonui Juciui
Petrui Stakoniui
Vincentui Muleriui
Juozapui Telksniui
Matui Kunevičiui
Marijonai Vidolienei
Juozui Poviloniui
Michalinai Ruždienei

Kaziui Jankauskui 
Marijonai Aukštelienei 
Viktorui Zaukevičiui 
Teklei Slunksnienei 
Barborai Žilienei

6438
6451
6467 

21231 
21235
6472 Jonui Kiškoniui
6449 Kotrynai Jocienei

22430 Konstantinui Aleknavičiui
21229 Jurgiui Maskoliūnui
12249 Kazmierui Urbučiui
6471 ^Emilijai Jurėnaitei

6456 Liudvikai Lizaitieuei

. Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

Kampas North Avė. ir Kobey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

■ Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 

w į i ■ ........................——
inmimmmmmniĮ
N 
H Dr. Lawrence P. Slakis 

DENTISTAS * 
4454 So. Western Avė. 

VALANDOS:
4 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare xxxiaxxxxxxxxxxxxxxxxxxnx

M 
H ►i

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

Štai kiek kuponų gausit irt 
kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ___  150 kuponų
Už pusę metų 75 kuponui 
Už tris mėnesius.... 85 kuponus

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Re8„ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1988. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

ŠALIN PURUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

DR. P. Z. ŽALA TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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sų rinkimuose!) tiktai dėl to, kad buvo suskaldytos dar
bininku pajėgos. Klerikalų vadams reikia pripažinti gūd

ųjį) rūmą. Jie tą aplinkybę suprato gerai ir sugebėjo puikiai 
išnaudoti. Pastebėję Lietuvos darbininkų pakrikimą, jie 

’ įsitaisė varžą darbininkų balsams gaudyti: suorganiza- 
... 3c’vo prie savo partijos “Darbo Federaciją”, ši duoda kleri- 
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RINKIMAI LIETUVOJE

AMERIKIEČIŲ APATIJA

LIETUVOS DEMOKRATIJOS PADĖTIS 
NE TAIP BLOGA

KLERIKALAI NAUDOJASI DARBININKŲ 
PAKRIKIMU

KUNIGŲ PENIMA “DARBO FEDERACIJA

šiandie ir ryto Lietuvos žmonės rinks naujus atsto
vus į Seimą. Tai yra, rodos, dar pirmas kartas, kad bal
savimai Lietuvoje įvyksta šeštadienyje ir sekmadienyje. 
Kitose, demokratingesnėse Europos šalyse rinkimai vi
suomet esti šventoms dienoms, kad turėtų progą balsuo
ti visi žmonės. Bet Lietuvoje klerikalai pirmiaus sakyda
vo, kad šventą dieną daryt rinkimus esą “griekas”.

Reikia tikėtis, kad Lietuvos piliečiai šiuose rinki
muose duos krikščionims demokratams “paskutinį pate
pimą”. Juodoji klerikalų valdžia jau visiems yra įkyrė
jusi iki gyvo kaulo!

Tenka pasakyt, kad amerikiečiai dabartine Lietuvos 
rinkimų kova mažiaus interesavosi, negu pirmesniais rin
kimais. Aukų plaukė į Lietuvą palyginti nedaug. Net ir 
klerikalų kolektoriai šį kartą turėjo menko pasisekimo.

Amerikiečiai pradeda\ atšalti prie Lietuvos, ir tai 

 

daugiausia dėl tos priežasties, kad jie iš tenai gauna pa
prastai tiktai blogas žinias. Jų ūpas ypatinga/ nupuolė 
po antrojo Seimo rinkimų, kuriuos laimėjo “krikščio
nys”. Daugelis amerikiečių tuomet pasakė: “Kas iš to, 
kad mes remiame savo aukomis Lietuvos darbo žmones! 
Jie vistiek dar yra tamsus ir duodasi kunigams už nosies 
vadžioti. Neverta laiką gaišint ir pinigus bergždžiai lei
sti !”

Jeigu klerikalai dar sykį laimėtųytai amerikiečiuose 
galutinai užviešpatautų apatija. z

Žmonės paprastai nori greito pasisekimo, ir tai po
litikoje labiaus, negu kame nors kitur. Dažnai patys smar
kiausieji revoliucionieriai kovoja tiktai dėl to, kad jie ti
kisi umaus laimėjimo. Manydami, kad ryt-poryt bus jų 
viršus, jie pasiryžę yra numirti ant barikadų arba paau
koti visą savo turtą idėjai. Bet kai pasirodo, kad iki per
galės dar toloka, tai žiūrėk — karštas kovotojas numojo 
į viską ranka ir rangosi į užpečkį gulti. x

Tečiaus dėl padėties Lietuvoje, mums rodosi, visai nė
ra pamato nusiminti. Tiesa, kad, pradedant Steigiamojo 
Seimo rinkimais, kunigų partijai beveik visuomet pavyk
davo gauti daugumą atstovų. Bet reikia neužmiršti, kad 
Lietuvos žmonės dar visai nesenai ėmė savarankiškai 
tvarkyti savo krašto reikalus — krašto, kurį buvo taip 
baisiai nuvarginęs didysis karas! Kitų šalių demokrati
jos veda kovą už savo reikalus jau po keletą dešimčių me
tų, bet dar toli-gražu nepasiekė visų savo tikslų.

Imkite tokią Franciją. Jau netoli pusantro šimto me
tų, kaip ji yra nuvertus dvarininkų ir kunigų jungą. Ji 
pergyveno kelias dideles revoliucijas; išauklėjo eilę gent- 
karčių laisvės tradicijose; sukurė turtingą progreso ide- 
jomis literatūrą; įsigijo daugybę gabių ir puikiai išlavin
au visuomenės darbuotojų, organizatorių, kalbėtojų, ra
šytojų. O betgi josios demokratija dar ir šiandie bijo su
teikti moterims balsavimo teisę: bijo, kad moterų bal
sais nesustiprėtų reakcija!

Gi Lietuvoje moters jau balsuoja.
Dažnai, beje, tenka girdėt nuomonę, kad tik moterų 

dėka klerikalizmas Lietuvoje ir pasilaiko. Anąmet vie
nas atvykęs iš Lietuvos inteligentas privatiniam pasikal
bėjime išreiškė tą nuomonę šitokiais, nelabai mandagiais, 

4, žodžiais: “Kad ne tos žąsys, ką visuomet seka paskui ku
nigo sutoną, tai klerikalai Lietuvoje neturėtų jokios ga
lios!....” Sakysime, kad taip. Bet juk yra faktas, kad ir 
su moterų pagalba klerikalai tik vos-nevos išlaiko vald
žią savo rankose. Jau ir dabar nedaug tereikia, kad Vai- 
lokaičio-Krupavičiaus-Šmulkščio vežimėlis imtų ristis j 
pakalnę.

Atimk “krikščionims” šitą ramstį, tai jų viešpatavi
mui kaip bematant ateitų galas.

Vadinasi, Lietuvos moteris perdaug kaltinti butų ne
teisinga. Darbininkų nemokėjimas savo reikalus ginti pa
deda “krikščionių” partijai daugiaus, negu moterų bal
savimas.

Kadangi be stiprios organizacijos, užsiimančios dar
bininkų mulkinimu, klerikalai negali valdyti Lietuvą, tai 
jų valdžiai yra pavojingiausias tas, kas gali darbininkų 
minias atitraukti nuo “Federacijos”.

Musų įsitikinimu, šitą uždavinį gali atlikti tiktai So
cialdemokratų Partija. Liaudininkai to negali, kadangi 
jie yra ūkininkų partija, nusistačiusi ekonominiais klau
simais prieš darbininkus. O apie komunistus visai nėra 
nė kalbos, nes jie tiktai ardo darbininkų vienybę ir savo 
kvailais išsišokimais duoda reakcijai progos pulti darbi
ninkų judėjimą.

Kiek Lietuvos socialdemokratams pavyks sulamdy
ti šonus “Federacijai”, tiek Lietuvai pavyks nusikratyti 
klerikalų diktatūros.

Bet gal klerikalinė “Darbo Federacija” yra neįvei
kiama?:

Lietuvos kunigai, organizuodami federantus, ėmė pa
vyzdį daugiausia iš Vokietijos katalikų Centro. Katalikų 
Centras Vokietijoje, iš tikrųjų, yra nepaprastai stipri ir 
patvari organizacija. Nė revoliucijos audra jos nepakrik- 
dė. Bet jeigu kas mano, kad Lietuvos federantai bus to
kia pat tvirta klerikalizmo uola, kaip Vokietijos Centras, 
tai tas užmiršta, kad Lietuvoje ir Vokietijoje sąlygos 
yra visai skirtingos.

Vokietijos katalikai yra mažumoje, ir jų partija gi
mė apsigynimui nuo protestantiškos valdžios persekioji
mų. O Lietuvoje katalikiška dvasiškija viešpatauja ir ki
tus žmones persekioja. Tos dvasiškijos sukurtoji “Darbo 
Federacija” yra viešpataujančios partijos penimas kūdi
kis. Ji gali pritraukti prie savęs tiktai protiškai atsiliku
sias arba sudemoralizuotas Lietuvos proletariato dalis.

Iš šitokios gi medžiagos susidedanti organizacija ne
gali ilgai tarpti — kaip netarpo “darbininkų sąjungos”, 
kurias kitąsyk Rusijoje kūrė policijos viršininkas Zuba- 
tovas ir caro valdžios papirktas popas Gaponas.

Apžvalga
BOLŠEVIKŲ PRALAIMĖJI- 

MAŠ PASITVIRTINA.

negu 
buvo

galč-

Dvejetas asmenų, susiintere- 
savusių SLA. viršininkų rinki
mais, surinko visas laikraščiuo
se tilpusias žinias apie rinkinių 
rezultatus įvairiose SLA. kuo
pose ir surado, kad bolševikiš
kas kandidatų sąrašas pralaimė
jo. Tieski tose žiniose dar ne
buvo pranešimų apie rinkimus 
kuopose, kurios laike savo mi
tingus apie pabaigą balandžio 
mėnesio, bet balsavimo pasek
mės šitose kuopose dalyko nepa
keis. Iš visa ko matyt, kad 
anti-bolševikiškas nusistatymas 
jose yra dar griežtesnis, 
kuopose, kur balsavimai 
įvykę pirmiau.

Taigi aną dieną mes jau
jome pažymėti, kad bolševikai 
prakišo rinkimus. Dabar te- 
čiaus tas spėjimas pasitvirtina 
ir pranešimais iš bolševikiškų 
šaltinių. Kai kurie bolševikai, 
matyt, irgi atsidėję vedė “ro- 
kundas”. Per pirmąsias savai
tes skaitlinės rėdė, kad raudo
nasis listas ima viršų; bet tolyn 
rezultatai vis labiaus ir labiaus 
keitėsi priešingon pusėn, ir pa
galiau išnyko visa Maskvos 
gvardijos viltis. Komunistų 
stovykloje nupuolė ūpas.

Bet bolševikų lyderiai dar 
stengiasi suvaryt kiek galint 
dauginus savo delegatų į Seimą, 
todėl nelaimingos viršininkų bal
savimo pasekmės yra slepia
mos nuo paprastų narių, kad jie 
nenustotų energijos ir “pasi
šventimo”. Raudonieji lyderiai 
ragina savo aveles SLA. kuopo
se važiuoti į Seimą kad ir savo 
.lėšomis, jeigu kuopos nenori ar-

daugumą vietų seimuose (atsiminkite: ne daugumą bal- bą neįstengia apmokėti kelionės
Krikščionys demokratai Lietuvoje iki šiol laimėdavo

išlaidas. Tik vargiai kas iš to 
išeis. i

VYKINA SAVO “PRINCIPĄ ”.

Ekstra-kairiųjų darbininkų 
mulkintojų organas, “Aidas”, 
nesenai pasisakė, kad prieš 
savo idėjinius priešus galima 
vartoti “slaptą diplomatiją”, 
“pletkus” ir kitokius nedorus 
kovos įrankius. Matyt, jisai da
bar šitą savo “principą” ir vy
kina, nes rašo: i

“Kiek ‘N.’ prarijo fondų? 
Kiek ‘Lietuvos šelpimo Fon
do’ pinigėlių liko ‘N.’ kompa
nijai?”
Jokių fondų “Naujienos” ne

prarijo ir nū vieno cento iš Lie
tuvos Šelpimo Fondo pinigų 
“Naujienų” kompanijai neliko! 
Ir negalėjo likti, kadangi tas 
fondas niekuomet nelaikė “Nau
jienose” savo pinigų.

Baltrušaičio redaguojamas ek- 
stra-kairiųjų mulkintojų šlamš
tas, darydamas tokius šmeižian
čius įtarimus prieš “Naujienas”, 
pasirodo stovįs ant vienos lentos 
su visais aklų Maskvos davatkų 
vadais, kurie iš šmeižto ir įmo
nių mulkinimo tik ir verčiasi.

TIKI | ŽMONIŲ TAMSUMĄ.

“Amerikos Lietuvis”, rašyda
mas apie rinkimus į Lietuvos 
Seimą, sako, kad tenai esą tiek 
daug įvairių partijų, jogei pa
prastas žmogus, nefilozofas, ne
galįs sužinot, koki jų pogro
mai.

jisai, “pamatę tokią virtynę, 
patįs neduoda
bėga pas kjunigą klausti. Ku
nigų nusistatymas daugiau
sia krikščionių Demokratų 
partiją palaikyt, tai ir pasa
ko: ‘Vaikeliai, balsuokit už tą

sau rodos ir

partiją, nes kiti visi ‘bezbaž- 
nykai’. lai vargiai pasiseks 
opozicijai ką nors nuveikt 
permainyme valdžios.”
Bet nepersenai ir pats “Ame

rikos Lietuvis” pasakojo, kad 
kunigai Lietuvoje esą teisin
giausi ir darbingiausi žmonės, 
taigi patarė “bėgli rodos 
klausti pas kunigą.” Tečiaus 
Lietuvos piliečiai kąžin ar taip 
darys, kaip rodosi p. Paltanavi
čiui?

“KELEIVES“ STABDO KIVIR
ČUS LAWRENCE’E

So. Bostone einąs socialistų 
savaitraštis pataria Lawrence’o 
socialistams ir sandariečiams 
paliauti tarpusavinius vaidus 
ir praneša nebedėsiąs daugiaus 
tuo reikalu polemiškų kores
pondencijų, — jeigu sutiks ir 
“Sandara” netalpinti ginčus.

Butų iš tiesų gerai, kad law- 
ren c iečiai “perkaltų kardus į 
arklus” ir imtųsi pozityvaus 
darbo.

“KUOPININKŲ” BYLA 
ATIDĖTA

“■Laisvė“ sakosi gavusi kab- 
legramą iš Lietuvos, kad val
džia atidėjo kuopininkų (dar
bininkų kuopų kandidatų) by
lą į 17 d. gegužės, t. y. po Sei
mo rinkimų.

Jei opozicija laimės rinki
mus, tai ta byla veikiausia bus 
visai likviduota arba bent pasi
baigs^ kaltinamųjų išteisinimu.

Bet komunistams šitokia už
baiga butų labai nepageidauja
ma, nes, panaikinus bylą arba 
išteisinus “kuopininkus”, nebū
tų progos rėkti ir kaulyti pini
gus iš geraširdes publikos, štai 
delko Z. Angarietis rašė “Ko
muniste”, kad reikia vesti aš
triausią kovą prieš socialdemo
kratus, net jeigu ta kova padė
tų laimėti kademams! f

Kas nori politinių kalinių pa- 
liuosavimo Lietuvoje, tas pri
valo kovot prieš klerikalus, < 
ne prieš partijas, reikalaujan
čias amnestijos ir karo stovit, 
panaikinimo. Komunistai gi el
giasi kaip tik atbulai.

Spekuliuot politinių kaliniu 
kentėjimais Amerikos komunis
tai pradėjo dar pirmiaus, negu 
jie susiorganizavo į atskirą par
tiją. Dar kuomet jie vadinosi 
“kairiuoju sparnu” socialistų 
partijoje, jie priešinosi reikalą 
vimui amnestijos Debsui (suim
tam už prakalbą, smerkiančią 
karą). Vienam savo laikraštu
ke jie tuomet rašė: “Debsas 
kalėjime yra naudingesnis re
voliuciniam judėjimui, 
Debsas laisvėje!”

Dabar komunistai jau padėjo 
“revoliucinį judėjimą” ant len
tynos. Bet aukų rinkimo “džia- 
bą” jie šiandie mėgsta labiaus. 
negu kada nors.

negu

P. čiučelis

TIBURCIJUS
(Tęsinys) : J

venti jos krūtinėj. O toki, ku
ri nežino, kaip laikas praleisti, 
neturi rūpesčių ir nepažįsta 
kas tai yra vargas, toki yra tik 
žmogaus pamušalas. Ji yra 
ligonis minčių ir sielos, ji ne
gali sveikai galvoti ir prisiriš
ti prie žmogaus, kaipo žmogus. 
Pažiūrėk ir dabar j išaugusią 
moterį tinginystėj, šiltų kam
barių pasakose ir tu pamatysi 
iš jos nuobodžių akių iš jos 
kvailo veido tą baisią sielos 
ubagystę. Ir štai tuomet tur
tais, dirbtinumu reik pirktis 
gyvenimas, kurį dauguma iš
mėto visais pakraščiais.”

“Ką ten sakyti, La jau kita, 
tai kita;

“Taip, 
ei j us,

man susuko 
ir žmonėse 

moterys, juo 
turtingesnes, 
ubagės dva-_

“Ir dabar jaunikaitis išėjo iš 
Nemuno krantų į tolimo val
dovo pilį laišką nešąs. Kokis 
tikėdamasis, kad jo nužudymą 
žmona atliks greit ir sumanin
gai, namo nebesiskubino. Jis 
padarė didelę medžioklę netoli 
giriose. šaudė briedžius, lo
kius ir taurus muse, o naktimis 
prie didelių ugniakurų, kurie 
lyg karo gaisrai toli nušviesda-^ 
vo užmigusias apylinkes, virė, 
kepė užmuštus gyvulius, gėrė 
ir dainavo. Jaunikaitis gi ne- 
gaišindamds laiko ėjo ir ėjo 
pirmyn. Devintą dieną jis už
ėjo šventąjį ąžuolyną, kuriame 
žmonės šventė didelę javų de
rėjimo ir laukų saugos šventę. 
Gilėliau miške po aukštu kero
tu ąžuolu prieš gigantišką Pa
trimpo stovylą žerblėjančiai 
kūrenos amžinoji ugnis gau
ruotų akmenų kudmente, du
rnai kilo į viršų, tarsi nešdami 
į tolimą erdvę lietuvių skun
dus, kurių tuomet taip pat ne
truko. Vyriausia dievų valios 
reiškėjas, baltuose rūbuose val
dyta ramus stovėjo prie auku
ro aukštyn iškėlęs savo gys
lotas rankas, o jaunų vaidilu
čių daina skardi ir jautri aidė
jo toli atsiliepdama už miško. 
Buvo vos tik dar praaušę. Greit 
didelė, raudona saulė didingai 
išlindus iš už miško apšvietė 
šventąjį ąžuolyną ir palaimin
tuosius šalčius savo pirmaisiais 
spinduliais, o visi, visokio am- 
žiaus žmonės susirinkę prie 
amžinosios ugnies išrodė lyg 
koki jautri, niekuomet negir
dėta pasaka ar sapnas. Nuo 
sutartinų ir skambių giesmių 
liūdnai skambėjo miškas Pat
rimpo garbei, paskui su ūžė vai- 
dylų kankles ir rankomis susi
tvėrę iš lėto savo gražiais bal
sais dainuodamos ėjo kas žin 
k(<kį ratelį apie aukurą vaidi
liutės. Pasibaigus tam, valdy
ta trumpai pasakė kalbą, ragin
damas viens kitą mylėti ir gel
bėti nelaimėje, nes tik ten esąs 
laimės spindulys, kur esanti 
meilė ir broliškumas ir pasku
tinė griausminga giesmė išsi
veržė iš žmonių krutinės- Jie 
prašė Patrimpą saugoti jų lau
kus nuo gamtos neprielankumų 
ir kad žiaurios priešo arklių 
kanopos neištryptų jų. Užbai
gus giesmę vyrai nešu javų 
maišus, atvarė kelis gyvulius 
aukoti, o moterys medų, dro
bes ir kitus daiktus. Aukoms

sudegus, prie aukuro beliko tik 
keturios vaidiliutės. Dvi išlėto 
mėtė malkas į kudmentą, o dvi 
giliai susimąstę žiurėjo kur tai 
į miško tolį, namiškius, o ga 
savo meilę ir nepamirštamą 
bernelį prisiminę. Jos visos bu
vo jaunos, gražios, kaip ri ši 
pati aušrine ir rodės, kad Pat
rimpas tik joms suteikė tą ne
žemišką veido skaistumą už 
tarnavimą jam. Visi kiti žmo
nės apleido šventąjį mišką ir 
tolėliau jo pakrašty ant viduti
nės kalvos ėmė linksmintis ii 
žaisti. Jaunikaitis buvo širdin
gai priimtas, sočiai pavaišin
tas ir pailsėjęs vėl išėjo kelio
nėn. Porai ar trims dienoms 
praslinkus jis galop pasiekė 
Kokio pilies vartus ir prieš sau
lės nusileidimą įėjo į ramus. 
Papasakojęs reikalą kasžin ko
kiam rumų seniui milžiniško 
aukštumo, laibam, kaip kartis 
ir gerokai susilenkusiam jis 
paprašė pakviesti valdovo žmo
ną, o kai ši atėjo, įdavė jai 
laišką. Ir dideli puota, džiaugs
mas ir laimė tą vakarą ūžė val
dovo pily. Valdovo duktė šyp
sojo jam gėlės lupomis norėda
ma patraukti jaunikaičio širdį, 
molina vaišino, viską rodė ii 
aiškino sakydama, kad tik 
jiems jauniesiems liks valdove 
garbė ir turtai. Kalvydė galop 
net pradėjo sakyti, kad ryt pa
darytų vestuves su jos dukte
rimi, bet jaunikaičiui nepatiko 
ji. Jis pamatė jauną našlaitę, 
kuri buvo paimta patarnauti 
valdovo dukterei ir pamylėję 
ją visa širdimi. Buvo tai neže
miškų akių, jautrios širdies, 
geltonkase, darbo mergaitė, h 
jaunikaitis atmetęs visus val
dovo žmonos pažadėjimus, apsi
vedė su tarnaite pasiimdamas 
tik porą kambarių rūmuose ir 
kitus reikalingus daiktus.”

“OI kvailys, a, tiek turtų ir 
galybės atsižadėjo dėl tarnai
tės; dabar nebėra tokių pus
galvių”, — įsimaišė Jurgis gar- 
siuodamas, kad jam taip neat
sitiko. “Nebėr, oi ir žmonės 
dabar nelaimingi. Dabar jie ne
bežino, kad meilė nežino turto, 
tautos, tikybos ir nieko. Ji tik 
žino švarią širdį žmogaus. JatF 
nikaitis žinojo ir pamylėjo dar
bo mergelę. Tik toki, kuri dir
ba, kuriai dažnai tenka grum
tis gyvenimo audrose, teturi 
švarias mintis ir jautrią širdį, 
nes piktu i nėra kada apsigy-

— pertraukia Tibur- 
aš dar tik vakar pa

mačiau skaistų obuolį, jis ro
dės viso sodo parinktasis, rau
donas net šviečia, puikus, o 
paragavus žandus 
rukštumas. Taip 
dažnai. Ypatingai 
jos gražesnes ir 
juo kvailesnės ir
šioj. Viena, kad tik darbas iš
mokina gyventi, kurio jos ne
dirba, o antra, tokioms jau iš 
mažens į kaulus privaro kvai
lybių, ieškanti nuotikių ir po
pieriniai vyrai, kurie ir patys 
ne žmonės ir kurių tikslas ne 
meilė, ne gyvenimas, bet rie
bus ir skanus mėsos gabalas. 
Nieko nėra kvailesnio pasau
ly, kaip norėti iš dvokiančio 
dumblo padaryti žmogaus šir- 
!į. širdis tuomet rodos, kai jos 

savininkas pažįsta gyvenimą iki 
dugno su jo kančiomis, var
gais ir neteisybėmis, kai sun
kus darbas lyg šaltas vanduo 
plieną užgrudo jo sielą. Kągi 
tu nori iš to, kuris nepažino 
nieko? Argi toks išsilaikys gy
venime? Ne, niekuomet ir nie
kuomet. Mes perdaug tam tu
rim pavyzdžių, bet aš čionai 
tik vieną priminsiu ir tau bus 
aišku. Aš buvau dar jaunas 
z ūkis, tuomet dar supuvusi 
carų galybė buvo kunigais gar
binama kartu su monstranci
jomis, relikvijomis ir kitais iš
mistais. Musų aukštaičių mies
te stovėjo kariuomenės divizi
ja, kurią valdė žiaurus be sie
los generolas. Jis turėjo neapri
botą galybę ir garbę. Važinė
jo keturiais arkliais ir saujo
mis mėtė pinigus beprotiškiems 
baliams. Augindamas dvi duk
terį, kurios, reikalinga pridurti, 
gražuolės buvo, nesigailėjo tur
to, kad jauni vyrai lankytųsi 
ir garbintų jas. Taip jos ir au
go komplimentuose, .^žaisluose, 
vyne, saldainiuose ir kituose 
tvirkinančiuose išmisluose. Ėjo 
ir mokslus nebe to, mada toki 
buvo, nes kas nemokytas, to 
žmogumi neskaitė, kaip ir da
bar dar tų supuvusių amžių 

garbintojai, kad daro. Žino
ma, koks ten jų mokslas. Ge
nerolo dukterys mokinos, kad

(Tąsa ant 5-to pusi.)

PIRM NEGU PIRKSI
PIANį

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

$290 — $450 — $530
— $615 — $700

Ant lengvi) išmokėjimų

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted Street
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TIBURGIJUS
(Tęsinys iš 4-to pusl.)^

abi ir 
Puikiai 
iŠ. llo-

mada buvo ir vyrų akyse rodės 
tas tai vienintėlis išganymas, 
kuris moterį daro ir protingą 
ir dorą ir mylinčią gyvenimą. 
Ot taip mokinas, o čia bra ne
siseka, bet pinigas viską gali. 
Taip tėvas ir moka už viską. 
Abi baigia gimnazijų, 
konsarvatoriją baigia, 
skambina, atsimenu ir
dos ir šiaip nieko, knygą daž
nai rankose matydavau, neži
nau, tur būt romanus apie vi-J 
šokius perdirbtus vekselius,1 
apie vyro apgavimą, pabėgimą' 
kitur, apie nusižudymus dėl ■ 
meilės ir kitokias nesąmones, Į 
jei butų rimtai galvoję, skaitę* 
iš gyvenimo, šiandien nebūtų ■ 
to. Ir taip bėgo laikas, kavalie-| 
riai ateidavo, paplepėdavo ir j 
išeidavo, o vesti niekas nevedė; 
nors ir gražios, ir mokytos, ir 
generolo dukterys buvo, bet 
jos vis-tikėjo, vis puikiau rė
dės ir puotoms galo nebuvo, kol 
atėjo nepermaldaujamas laikas. 
Laikas tai baisus dalykas. Jo 
nė permaldausi, nė gausi iš jo 
pasigailėjimo. Jis, kaip ir po
litika ar spekuliacija, širdies 
neturi. Nemokėjai kovon prisi
rengti, nenorėjai pažiūrėti gy
venimui stačiai į veidą, tai tau 
nėra pasigailėjimo, 
laikas tave nustums į dugną, j 
a gyvenimas baisiai ir žiauriai I 
sumindys lyg kokį kenksmingą 
kirminą. Taigi, ot miršta ge
nerolas, miršta jo Žmona, taip 
pat tik patele buvusi visą am
žių. Iš karto dar ga<ina dukte
rys šiokį tokį atlyginimą iš ca
ro valdžios, nes jis buvo bai
sesnis už adventų alkaną vilką 
ir lenkų sukilimo laikais, kai 
tie nebepanešdami baisaus jun- 
go buvo pakilę pasiliuosuoti: 
dešimtis tūkstančių išpiovė, bet 
ateina su perkūnais keršto 
taip pat nežinanti pasigailėji
mo revoliucija. Iš vergijos pan
čių iškrinta kelios grandinės ir | venime, jei jo mintys ir sieki- 
žudyta liaudis drasko juos vi-i mai juodos, kaip paišai, vistiek 

Kiekvienas turi savo 
ir savo siekį, ot kas

skatikų ir musų panelės jau 
pirm to gyvenę skumurkiau 
ir pusės kavalierių netekę da
bar atsiduria be išeities. Darbo 
jokio nemoka, jų mokslas ne
buvo gyvenimo kovai pritaiky
tas, jos išaugo smarvėj tingi
nio ir kultūringos prostitucijos 
ir štai tas beširdis laikas iš
stumia jas gatvėn, apleidžia vi
si garbintojai. Kaip gyventi, 
kur d’tis ir kas veikti? Neži
no, nes pirmiau apie tai nepa
manė. Viena greit pusiau pa
rmuša, kita taip pat lieka nebe 
žmogus. Ir žiaurus gyvenimas 
užkabina elgetos tarbas ant 

’ poniškų pečių, atima viską, ką 
i žmogus turi ir ištiesia žemi
nančiai maldaujančią ranką į 

j darbo liaudį, į tą, kuri visuo
met kovoja ir kuria. Baisus 
tai sutvėrimai, dar tebėr gy
vos ir dabar, nors nebepanašios 
į žmogų. Tas prakeiktas ponų 
kultūros išauklėjimas jų ir 
šiandien neapleido, nes viena 
įsivaizdina ponia, o kita tar
naite. Viena prirenka duonos 
suvaluzotų trupinių, cukraus 
šmotelių, kartais silkę ar bul
vę, o kita guli ir ėdą niekur 
neišeidama. Jaunesnės net ir ga|ju klausytis, geriau štai sa- 
save pardavinėjo už pigią kai- kyk, kaip toliau buvo su tuo 
ną ištvirkusioms vyrams. Bet jaunikaičiu, ponai liks ponais, 
argi čia viskas, kodėl yra nu- koĮ jų nepriversimo dirbti, kaip 

muštynės ?Į ka(j gyvenimas reikalauja”, — 
į Jurgis, nerangiai 

kalbėdamas ir kumščiu tranky- 
damas j. kranto žemę.

“Na, gerai”, — atsakė senis

tarsi kieno nuskriaustas ir pa
žemintas nuėjo savo kam bar 
rin, kur pasivadinęs žmoną 
ėmė kall>eti: ‘O Kalvyde, Kal- 
vyde mano, ką tu padarei, ką?’ 
žmona jo Čia atnešė ir parodė 
laišką, kur valdovas pats pama
tė savo ranka rašytus žodžius 
ir pasiutimui jo nebuvo galo. 
Jis įsake tarnams suimti jauni
kaitį ir atvesti jo kambarin ir 
kai jis atėjo, valdovas tarė: 
‘Dievai gal to nori, kad aš ne- 
sukruvinčiau savo rankų. Gal 
jie perspėja mane, kąd tu tu
ri piktųjų dvasių jė«ą. Taigi, 
kad neliktum auka Perkūno 
garbei, eik ir surask mano tur
tų galą, o tuomet galėsi rasti 
mano malonę ir mano rūmai 
pamirš tavimi atneštą gėdą. 
Neatliksi to, aš surasiu ir pir
mą dieną Perkūno šventės iš- 
čirkši lauže kartu su jaučiais. 
Tik ir negrįšk neradęs dar gau
sesnių turtų, kurie tik vieni 
grąžins tau tavo žmoną.”

Jaunikaitis sutiko, nes jis ti
kėjo sau ir žinojo, kad visa 
širdimi ko nors norėti --- vis- 
tiek, kaip turėti, kad žmogui 
nieko nėra negalimo ir štai pa
bučiavęs savo mylimų žmoną 
išėjo kelionėn. Ėjo dabar ilgai, 
daug ėjo visokiomis giriomis, 
laukais ir kalnais, kol nepasie
kė rūstaujančių Baltijos ma
rių bangų, kur pamatė mažoj 
valtelėj besigrumantį seną žve
jį. Jis pamojo jam ranka ir tas 
priplaukė artyn. ‘Ar nežinai 
kas tenai yra už tų vandenų?’ 
— paklausė jaunikaitis. ‘Tikrai 
nežinau, bet manau, kad lenai 
randas laimes šalis’, —■ atsake 
žvejis. ‘Kodėl tu taip manai, 
seni?’ — klausė toliau j j. ‘To
dėl, kad laimė žmogui tol, kol 
jis jos nežino ir nepasiekia, 
taip mane marių merga moki
no. Ji kai dar mane mylėjo ir 
aš jų, dažnai pasakodavo, kad 
už vandenų saulčį.daug švieses
nė, kad tenai nėra vargų, aša
rų, skriaudų, o žmogus myli 
žmogų ir juomi grožėjas. Te
nai sako žydi visuomet jaunos, 
pilnos naujos gyvybės gėlės.’ 
Tai pervežk mane, tėvai, per 
mares į kitą kraštą, gausiai aš 
tave apdovanosiu’, prašė jauni
kaitis. ‘Gerai’, sake žvejis. ‘Aš 
jokio kito atlyginimo nereika
lausiu, o tik vieno, tai kad pa
sakytum, kuomet aš vėl galė
siu išlipti į krantą. Rustus ma
rių dievaitis pasmerkė mane 
važinėti audringomis bangomis 
už tai, kad marių mergą bu- 
vau pamylėjęs ir dažnai vaka
rais susitikęs, 'laikydamas ją 
savo glėby ir bučiuodamas iš
klausydavau dievų paslaptis. 
Graži ji buvo ir jautri ir ilgu 
mano našlaitei širdžiai jos ne
betekus, kad bent į krantų iš
eičiau, vėl pamatyčiau žmo
nes, gal ir nurimtų krūtinė 
mano. ‘Kai perveši atgal, aš pa
sakysiu tau, seni, kuomet tu 
galėsi išlipti į krantą, tiktai da
bar pervešk greičiau.’ ‘Sėskis į 
mano valtį ir aš perkelsiu ta
ve’, tarė senis visai prie kran
to priplaukęs. Sėdosi jaunikai
tis, irklai tekšterėjo į šaltą 
vandeni ir supdamosi valtis 
stūmėsi pirmyn. Ilgai plaukė 
apsi putoj tįsiomis bangomis, 
daug kovojo su vėjais ir audro
mis, kol neišvydo kito krašto, 
nuo kurio šviesos ir žaliumo 
apreipo jų akys. Pirmą, ką jis 
sutiko išlipęs iš valties, tai bu
vo jaunas ir gražus vyras, ku
ris putomis praūžė veidą savo 
numylėtos ir kasžin kokią dai
ną dainavo. Su džiaugsmu žve
jo sūnų jie priėmė, nusivedė į 
c rdvūs ir puikius rumus, vai
šino, džiaugės ir pasakojo, kad 
čia jų tėvynė visų, visų, kad 
ji neturi ribų, kad visi jos sū
nus lygus, laimingi, kad pas 
juos laisva meile, laisvas žmo
gus, kiekvienas galįs kaip nori 
gyventi ir džiaugtis savo gyve
nimu. Baisiai stebėjos ir juokės 
tos šalies žmonės iš musų jau
nikaičio, kai šis pamatęs auksų 
griebė jį ir bruko,į savo kiše
nes. ‘Juk tai auksas, auksas, ar 
jus suprantat ką jis reiškia?’ 

supykusiai dėlei jų juoko 
kalbėjo jaunikaitis. ‘Pas mus 
už jj nusipirksi gyvybę, meilę,

jo pasiryžimą ir jis vos gyvas, Dievą nupirksi, žmogaus • širdj,

[Pacific and Atlantic Photo]
Jurjevskaja, Berlino operos 

dainininkė, tapo rasta netoli 
Andermatto (Šveicarijoj) suša
lusi po Velnio tiltu. Spėjama, 
kad ji nusižudė.

ŠTAI AUTOMOBILIUS, KURIUO 
JUS NEATSIGERĖSITE .

PEERLESS
dar trumpesniu sėdėdamas užda
rytam kambaryj, bet naudokis 
gamtos gyduole, kvėpuodamas ty
ru oru, kvietkų ir Kražių medžių. 
PEERLESS automobiliai, prieina
mi kiekvienam kainoje ir dideliam 
pasirinkime; taipgi duodami ant 
lengvų išmokėjimų, priimdami 
mainais vartotus karus.
Ateik pas mus! Pasikalbėk su mu
mis! Užtikriname geriausį patar
navimą, o tuom suteiksi sau ir sa
vo šeimynai daug linksmybių tų 
saldžiųjų!

Jeigu nori ątjausti tikrą smagu
mų važinėjimo Mutomobilium — 
sėsk j PEERLESS 6-80, pasijusi 
lig plauki ramiu vandeniu; nėjusi 
jokio kratymo; norėsi ką nors pra
lenkti, spustelėk tik ant gasolino, 
akies mirksnyj pasijusi priešakyj 
kitų. Jeigu dar neužtenka to, sėsk 
j PEERLESS 6-72, ............... ....
nai ir jautiesi, jog 
viršija. 
Žmogus gyvena tik 
šio pasaulio ir šis 
gana trumpas 
15 kitų aplieti 
kus; klauskite 
sakymą ir patarnavimą.

PEERLESS VISADA BUVO, YRA IR BUS 
GERIAUSI AUTOMOBILIAI

tada tikrai ži 
niekas jus ne

vieną sykj ant 
gyvenimas yra 

taigi nedaryk jj
miestų, mes duosime geriauaj patarnavimų per lais 

o tiktai jums reikia — gausite galutinų, teisingą at

Bridgeport Auto Sales
3222 So. Halsted St., Chicago, III. 

Telefonas Boulevard 9757

barnys, i
šeimynos virsta kanky-1 karšftavos 
keiksmų, degtinės ir vi- 
intrigų lizdais?
duok žmogaus mintims

parodyk nuogą gyveni-
nebus to. Vietoj stove-1ir pradėjo toliau pasakoti sa- 
ir vanduo pasmirsta su-|vo pasaką: 
kur tuomet žmogus ne.

“Ir gerai, 
greit 
mes dar 
kam jie, ką jie* gero neša žmo-1 (l()Vas savo žmoną, 
nijai?” — klausiančiai ir 
kušiai suriko Antanas.

sižudymai, 
Kodėl

uu ui u n6mis 
1 uomet , .1 šokių

kelią, 
mą ir 
damas

W.į

Remarkable
Six-80

*1395 to *1795
(f. o. b, factay)

Kai grįžo valdo
vas Kokis, rado jaunikaitį jau 

ponams visiems Į apsivedusį su rūmų tarnaite ir 
ateis toks laikas, laikui I ėmusį savaip šeimininkauti, 

į pagalbą nueisime, | ‘Ar padarini?’ — paklausė val- 
‘Padariau’, 

supy-| atsakė žmona ir pravėrus du
ris parode j sodą, kur siauru 
takeliu iš abiejų, pusių apaugu
siu akacijomis ir žolynais ėjo 
jaunutė pora. Jis žvilgterėjęs į 
pažino jaunikaitį ir drebėda
mas iš pykčio, dideliais žings
niais išėjo pro duris sodan 
pastūmęs žmoną. Jaunieji tar
tum nieko nežinodami; vien lai
mės lydimi iš lėto ėjo takeliu 
pirmyn, o valdovas sustojo prie 
seno topolio kasžin kokios jė
gos sulaikytas. Jj apakino, at
ėmė viską gal rami ir tyli va
karo grožybė, o gal toji die
viška ir tyra meilė, prieš kurią 
dažnai ir despotai nusilenkia ir 
silpnas žvirblis iš meilės prie 
savo vaikų puola draskančiam 
žvėriui į akis. Puiki ir šilta va
saros naktis, kaip jautri moti
na sayo mylimą vaiką supę pa
saulį, ^norėdama j j užmigdyti.

Į Už sodo ir pilies, miško vidu- 
| pievy, per kurį skardžium bė- 
go nedidelis upokšnis, girdė- 

| jos pilni ilgesio karkliukų bal
sai, o tolima tamsumoj miško 
gimus nakties 
tyra ir jautri, 
tiems sutverta, 
moka mylėti, liejosi garbinda
ma darbo poilsį ir sapną. Ji 
kiekvieną sutvėrimą, kuris tik 
turi širdį ir moka jausti neno
romis priverčia susimąstyti, 
kodėl ji taip skamba ir verkia 
tartum laimės ištroškus kai vi
si miega, sapnuoja? Sode prū
de budo baltos permatomos 
ūkanos, kuriose žaidė švelni 
mėnulio šviesa apipildama auk
so spinduliais jaunųjų siaurą 
takelį, čionai tat ir valdovo 

Į širdj pilną biauraus keršto ir 
žvėriškumo visai netikėtai ap
ėmė nežinomas jausmas kokio 
tai ilgesio ir liūdnumo. Jame 
nors trumpai pabudo žmogus 
ir jis netekęs pajėgų dar kar
tą pasižiurėjo į laimingus jau
nuosius. Jaunikaitis ėjo arti 
jautriai apkabinęs jos dailų 
pusiaujį, apkabinęs ją švarią ir 
tyrą, kaip rūpestingai išaugin
tą gėlelę mergaitės daržely, 
žiauriajam valdovui čia pasi
rodė, kad iš jų yra vienas pa
saulis džiaugsmo ir laimės, 
kad tik tokiems atsitikimams 
esti tylioj haktys, šviečia mė
nulis ir skamba jautriosios 
dainos. Valdovas pirmiau norė
jo eiti ir nukirsti galvą jauni
kaičiui savo kruvinu kardu, o 
kūną jo išmesti į girią žvė
rims, bet nežinoma jėga atėmė

Čia ne apie poną aš 
kalbėti, lx't apie žmogų”, 
k ė senis.

“Ar jis ponas, ar darbininkas, 
ar dvasiškis, jei jis žabalas gy-

sni, kol nesudrasko. Ateina lai-1 niekai.
kas atsilyginimo už ašaras ir pasaulį 
kančias. Dingsta dykaduoniams1 prisirengia, tas laimūja”. 
pašalpos iš kruvinų liaudies

noriu
atsa-

“Trauk juos velniai, aš ne-

Iškilmingas^ Atidarymas 
šiandien

LEEDS SHOE & CLOTHING GO.
4625 So. Ashland Avė.

MUSŲ SIUTAI IKA LABAI PATOGUS 
IR GRAŽIŲ STYLIŲ

Visi siutai su 2 kelnėmis nuo $18.75 
Ir augščiau

VISI VĖLIAUSIŲ STYLIŲ IR SPALVŲ 
Mes garantuojame jums užganedinimą. 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą če- 

verykų ir šliperių dėl visos šeimynos.
Atsilankykit ir peršitikrinkit patys.

LEEDS SHOE & CLOTHING CO.
4625 So. Ashland Avė.

draugo daina, 
rodos vien tik 
kurie myli ir

The Powerful 
Six-72 

$1895 to $2995 
(f. o. b. factoiy)

i

Mes turime keletą vartotų automobilių ir dėl stokos vietos, neatbūtinai tu
rime parduoti ir norėdami parduoti greitai, žinoma turime parduoti PI
GIAI. Tie visi karai yra gerai apžiūrėti per gerus mechanikus. Štai jų su
rašąs: — Chevrolet 5 pasažierių sedan, Case 5 pasažierių sport model, 
Oldsmobile, 4 pasažierių coupe, Packard 12 cylinderių, 7 pasažierių, Cadi
llac 4 pasažierių, Phaeton, Peerless 8 cylinderių, 4 pasažierių, 2 durų se
dan, Davis, 4 pasažierių coupe, Paige, 4 pasažierių, Crougham, Hudson 5 
pasažierių coach, Nash, 5 pasažierių touring, Westcott, 5 pasažierių sport 
model, Moon 5 pasažierių touring, Jordan, 5 pasažierių sedan, 1926 model.

Bridgeport Auto Sales
3222 So. Halsted Street Phone Boulevard 9757

įgysi garbę, nors tu viso pa
saulio kvailių pirmininkas. Tau, 
tik tau už 
nas, dailė, 
gyvenimo 
jaunikaitis 
žmonėms.
nieko nereiškia, žemė ir tiek 
ir kas už žemės šmotelį pirks 

mintis,

auksą tarnaus me- 
muzika ir visi kiti 
gražumai’, aiškino 

besijuokiantiems 
‘O pas mus štai jis

aukštas 
niekingai paže- 
tėvynės žmogų, 
jo, o tačiau mei- 
niekuomet musų

švarią širdį, 
kas drįs taip 
minti musų 
Nežinom mes 
le ir laimė
tarpe nenyksta. Eik ir padaryk 
savo kraštą laimingu, paliuo- 
suok ji iš vergijos žemės, nors 
taip trumpai gyvenantį žmo
gų. Prisigyvens jis žemėj, kai 
rfebematys saulės’. ‘Bet kaip, 
kaip, juk tenai užmuš mane, 
jei aš jūsų gyvenimų paskelb
siu.’ Ir atvedė jam žilą laimės 
šalies senelį ir tas ilgai jam 
pasakojo gilias mintis ir davė 
drąsą, o jis savo jėgoms visuo
met pasitikėjo. Ir dabar jauni
kaitis grįžo prie kranto, sėdo 
į žvejo valtį ir kupinas ugnies 
naujos žmonijos grįžo į tam
siųjų girių kraštą, kur kerštas 
ir skiraudos tebegyveno. Jis 
dabar plauke ramus, pasitenki
nęs ir nieko nežinomo jam ne
buvo. Kai priplaukė savo ša
lies krantų, taip seniui žvejui 
pasakė: ‘Greit Čia atvažiuos 
žiaurus aukštaičių krašto val
dovas. Jis prašys tave perkel
ti per marias, tu jį perkelk, o 
kai privažiuosi krantų, pirmuo
ju pats iššok į krantą, pastumk 
koj^c valtį ir jis pražus audrin
go:
vas, kaip girios paukštis.’ Pali
ko žvejį ir skubiai grįžo nešda-

mas džiaugsmą savo pasilgta- 
jai žmonai ir mirtį valdovų rū
mams. Įėjęs į minus, pabėrė 
prieš valdovo akis krūvą auk
so ir tarė: ‘Daug metų gyve
nai, daug kraujo ir ašarų iš
traukei, o vienok nežinojai, 
kur yra niekam nesuskaitomi 
turtai ir laimė.’ dr jis nupasa
kojo viską, o valdovas tą pačią 
dieną išsirengė kelionėn, iš) ku
rios jau niekuomet nebegrįžo. 
Vietoj girių ir kanopomis su
tryptų plotų susiubavo beribiąi 
darbo laukai, vietoj jo rūmų 
gėdingų, liko ežerai vieni ir 
tyrus plotai, ant kurių atsisto
jo dar ir po šiai dienai nususę 
aukštaičių miestai Ežerenai su 
Rokiškiu, tarsi naujo jaunikai
čio laukdami, nes Kokio duktė 
vis dar klajoja ir verkia nakti
mis rasodama pievas ir lau
kus.’

“O ar sulauks žmonės da
bar kokio nors jaunikaičio?” 
— klausė Antanas.

“Jei tik ieškos ir lauks jo. 
Jis turi ateitu greit ateiti, nes 
žmonės nuo griuvėsių Babilo
no iki Nemuno vagos jo ieškot 
pradėjo, o kas ko ieško, visuo
met randą, Tik ieškant naujo 
ir aukšto reikalinga turėtj1 šva
rios mintys ir savimi pasitikė
jimas. Tikėk savo nesenstan
čiai dvasiai, ilgėkis švarios bro
lių laimės ir nusilenks tau kal
nų viršūnes.”

1 

(Pabaiga)

Matai Kas Dedasi?

; išgel-
; ap-

“bave’~reiškia gelbėti; išgel
bėti ; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pas’naudo-
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iŠ Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

■ ■M M■ F «■ H p ■ I
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ja valtį ir jis pražus audrin- 
yv bangose, o tu liksi lais-

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

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažibamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.
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J l ’ RGIS PR ANCKEVIČIA

Mirė Sausio 7 dieną, 1926 m., 
Lietuvoje, sulaukęs 72 metų 
amžiaus; Voniškių kaime, Plok
ščių parapijoje, Naumiesčio ap
skričio, Suvalkų rėdyboj.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterį Elzbietą ir 2 sūnūs Pra
ną ir Antaną ir marčias. Duk
teris Emeliją, Adeliją, Marijo
ną, Oną ir žentai Lietuvoje.

Ir taipgi paliko dideliame nu
liūdime jauniausias sūnūs Jur
gis ir martė Amerikoje.

ŽVIRBLIENE 
šiuo pasau

liu ketvirtadieny, geg. 6 d., 
7:52 vai. ryte, 1926 m., su

metu amžiaus; gi- 
Panevėžio 
parapijos. 

16 metų, 
nuliudime 

dukterį Oną 13 metų, 2 su
miš Antaną 9 metų, Joną 6 
metų, 2 pusbrolius Petrą ir 
.ItiozaiHf Liebarus, pusseserę 
Barborą .Šimkienę ir gimines. 
Lietuvoj paliko tėvas ir sese
rys. Kūnas pašarvotas randa
si 3014 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny, gegužio 10 d., 8 vai. iš na
mų į švento Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gė- 
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškos Žvirb
lienes gimiilfes, draugui ir pa- 
žjstami esat nuošidžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vaikai, pusbroliai, 

pusseserės ir giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius lūideikis Tel. Yards 
1741.

laukus 
mus Kutino red., 
apskr., Krekenavos 
Amerikoj išgyveno 
Paliko dideliame

JUDIKAITIS
PersiskyYė su šiuo pasauliu 

Gegužio'-'r dieną, 7 valandą ry
to, 1926 m., sulaukęs 35 metų 
amžiaus; gimęs Voverinės kai
mo, Pušalato valsčiaus, Pane
vėžio apskričio, palikdamas di
deliame nubudime savo myli- » 
muosius ir mylinčius brolius 
Antaną, Joną ir Aleksandrą 
Amerikoj, o Lietuvoj 3 seseris 
ir motiną. Kūnas pašarvotas, 
randasi graboriaUs Lachavičiaus 
koplyčioj, 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Gegužio 10 dieną, 9 valandą ry
to iš Lachavičiaus kbplyčios bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Judikai- 
čio giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I^ichavičius, Telefonas 
Canal 2199,

Persiskyrė
PAULINA YURKUS

su šiuo pasau
liu gegužės 6 dieną, 12:15 vai. 
ryto, 1926 m., sulaukus 62 
metų amžiaus; gimusi Lietu
voj. Kaltinėnų parapijos, Juo
džių kaimo. Paliko (lideliaine 
nubudime savo mylimuosius 
ir mylinčius supus Vytoldą 
Martiną ir Joną} dukteris S. 
Bimkienę ir Pauliną Devitt. 
Kūnas pašarvotas randasi 3544 
S. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužio 8 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į Sv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vė- 
lionės sielą, o iš ten bus nu- 

• lydėta į Sn Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Paulinos Yurkie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai ir Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Schroeder - Thompson 
Tel. Prospect 0253.

Lietuviu Rateliuose.
Tarp Jaunyju

pen-Chicagoje šiuo laiku yra 
kios nepartinės vaikų draugijė
lės: Jaunoji Birutė ir Jaunuo
lių Orkestras — Bridgeporte, 
Bijunėlis North Side, Dailės 
Vaikų draugija — Garfield 
Park, ir Dailės Choras — En- 
glewood.

Seniausios šių draugijėlių 
yra Bijunėlis ir Jaunuolių Or
kestras. Pirmąją veda P. Sarpa- 
lius, o antrąją
kestrą, veda J. L. Grušas, ku
ris tą orkestrą ir suorganizavo. 
Jaunąją Birutę* taipjau 
P. Sarpalius; Dailės Chorą 
da Gaubis, o Dailės Vaikų 
jėlę — Stulga.

Visose šiose dr-jėlėse sale 
tuvių dainų, muzikos.

nes pildys visų šių keturių 
draugijėlių nariai. Paskui gi 
bus šokiai.

Tėvai ir visi, kurie nori pa
matyti gražų programą ir kar
tu pasilinksminti, kviečiami 
atsilankyti. įžanga tik 50 c.

Kadangi North Sidės Liuosy- 
bės svetainė tapo uždaryta, tai 
Bijūnėlis neteko vietos pamo
koms — iki nebus surasta nau
ja patogi vieta. Delei pertrau
kimo pamokų, Bijunėlis dar 
spėjo prisidėti prie bendro 
miteto, bet tik imąsi, kad jis 
padarys netolimoj ateity.

ne- 
ko- 
tai

Jaunuolių Or-

kalbos.

veda
i ve-
i dr-

lie-
scenos

Geg. 16 d. vakaras yra pir
mas bandymas bendro draugi
jėlių veikimo. Jei jis pasiseks, 
tai ir toliau bus veikiama ben
drai ir bus daugiau bendrų pa
rengimų.

Jau dabar svarstoma apie su
rengimą bendro didelio vaikų iš 
važiavimo, o rudeny ar žiemą 
manoma duoti ir didelį koncer
tą.

( Keturios šių draugijėlių, bu- 
tent .Jaunoji Birutė, Jaunuolių 
Orkestras, Dailės Choras ir 
Dailės Vaikų dr-jėlė sekmadie
ny, gegužės 16 d., 6 vai. vak., 
Mildos svetainėje, rengia pirmą 
bendrą vakarą. Vakaras ren
giamas susipažinimui tų drau
gijėlių narių, tėvų ir darbuoto
jų-

Vakar visų šių dr-jėlių moky
tojai laikė savo susirinkimą, 
ir nustatė šio vakaro programą, 
kuris bus turtingas ir įvairus,

Jaunuolių Orkestras yra pa
kviestas duoti koncertą St. 
Paul ligoninėj geg. 12. Tai di
delis ir gerai išlavintas orkest
ras, kurio nariai tankiai daly
vauja musų pirmaeiliuose kon
certuose (A Grušaitė. M Fei 
ruševičius ir k.). Niekurie jų 
koncertuoja ir dėl radio. Taip
jau daugelis narių dalyvauja ir 
svetimtaučių orkestruose, ypač 
auktesnių mokyklų • ir užima 
ten pirmąsias vietas.

Vadavimo Komiteto — M. Vai- 
dyla. Visose minėtose organi
zacijose p. Maziliauskienė y.ra 
daug darbavusis, ir supranta
ma, nei vienas arų kalbėtojų 
neperdėjo tą pripažindamas.

Be prakalbų turėta dar ir 
muzikalė programa, kurios gal
va buvo p. K. Sabonis ir p. 
Sabonienė su savo dviem dai
liom dukterim. Gražiai dainavo 
taipgi ir p-lė Garackaitė bei 
Eidučiutė, kurias teko pirmą 
kartą girdėti.

Prie progos ne liko užmiršta 
įteikti keliaujančiai į Lietuvą p. 
Maziliauskienei keletas dovanų, 
kurios bus kaipo atmintis susi
rinkusių nuoširdumo ir padė
kos. Dovanos buvo gana ver
tingos; viena jų siekė net $100.

Išleistuvių puota praėjo labai 
smagiai. Svečiai gailėjosi skir
tis su išvažiuojančia, bet jie 
drąsino save tuom, kad p. R. 
Maziliauskienė už keleto mėne
sių vėl sugrįš į Chicagą ir su 
atnaujintomis pajėgomis im
sis tęsti tąjį darbą, kuris lau
kia jos ir daugelio kitų.

Mes linkim p. Maziliauskienei 
linksmai praleisti vasarą Lie
tuvoj ir perilgai neužtkrukti.

—Reporteris.

7 eatras- 
Muzifaa

IR VAIKAI PROTAUJA
Bukim vaikų draugais, ba jų 

protas vystosi. Musų Lietuva 
jauna, reikalauja ne tiktai fi
ziškai, bet ir morališkai karei
vių tvirtų.

Tai žodžiai motinos, kuri su
prato gilesnę mintį sūnaus 7-tos 
greides mokinio.

Suvėlavo iš moksląinės su- 
i bartas vaikas per ašaras pra
bilo: mamute, kodėl tu j mane 
vis kaip į mažuti kalbi, man 
jau rupi ateitis ir norint būti 
teisingu iš tokių reikia paviz- 
dj imti. Daug girdžiu kalbant 
apie musų Radžiu graborių, net 
vaikai mokslainėj gerbia jį. 
Taigi šiandienų pasitaikė man 
proga, kalbėjom ilgai, ant galo 
Badžius graborius man sako: 
Draugai Čialkunai man smagu 
jei toksai jaunas vyrukas įdo
mauja. Pasiklausyk mano trum
po biznio istorijos, tada aiškiau 
suprasi. 13 metų kaip esu gra- 
borium, pradžia man buvo sun
ki finansiškai, tur būt tas pri
sidėjo, 
mažai 
katrie 
priešų,

Jaunosios Birutės tėvąi perei
tą ketvirtadienį laikė savo susi
rinkimą. Tarp kitko tapo nu
tarta rengti išvažiavimą su lai
mėjimais. Išvažiavimas įvyk- 
siąs į rudeni.

Jaunosios Birutės orkestras 
yra pakviestas dalyvauti geg. 
16 d., Dr. Vinco Kudirkos drau
gijos vakare

Englewoodo Dailės Choras 
irgi darbuojasi, šiemet surengė 
jau kelis vakarus, vis su 
nimais. Kartą dalyvavo 
nime ir Garfield Parko 
vaikų d r jes vakare.

vaidi- 
vaidi- 
Dailės

Garfield Parko Dailės Vaikų 
Dr-ja dar nesenai įsikūrė, 
narių turi nemažai ir jau 
rengė vieną gražų vakarą 
vaidinimu. Vaidinimai ir 
klamacijos yra geri tuo, 
pratina vaikus prie grynos
tuvių kalbos, verčia išmokti 
tarti žodžius teisingai ir vengti 
įvairių žargonų, kuriais perpil
dyta naminė Amerikos 
vių kalba. —R.

bet 
SU
SU 

de- 
kad 
lie-

lietu-

Rytoj Babravičiaus 
koncertas

Bridgeport
da- 
pu-

Išleistuvių puota Lietuvių 
ditorijoj

Au-

Rytoj Lietuvių 
įvyks paskutinis 
koncertas. Sezonas baigiama ne
paprastai geru koncertu. Kon
certą, kaip visiems žinoma, 
duos musų gerb. artistas Bab
ravičius.

Apie artistą Babravičių, daug 
jau buvo rašoma. Visi muzikos 
kritikai, muzikos žinovai kaip 
vienu balsu pripažįsta, jog art. 
Babravičius yra didelio kalibro 
dainininkas; dainininkas, kokių 
pasauly nedaug tėra.

Rytoj, gal būti, bus paskuti
nė proga išgirsti art. Babravi
čių dainuojant. Sekamą sezoną 
jis važinės sų šaliapino opera. 
Važinės po visą Ameriką.

Kiek teko patirti rytoj art. 
Babravičius dainuos daug nau
jų dainų. Jam akomponuos J. 
Byanskas, o M. Yozavitas pa
skambins pianu.

Tikietai parsiduoda iš kalno. 
Rytoj iki 12 vai. dienos bus 
galima gauti ir “Naujienose”.

Koncertas prasidės 7:30 vai. 
vak. Po to bus šokiai. Visi tad 
susirinkime į paskutinį šio se
zono koncertą, kad palinkėti 
gerb. Babravičiui kuogeriausios 
kloties. —Z.

Auditorijoj
šio sezono

MARfi DUNDULIENE

Seniausioji Lietuvių artistė 
dalyvaus veikale “Juozapas ir 
Zelbora” ir “Faraono Sapnas”.

Ji vaidins Egpyto karvedžio 
Patiparo žmonos-Zelboros role, 
kuri gudriai apgaudinėjo savo 
vyrą, mylėdama kitus.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas krsnjo, Odos, Reetal, 
Venerinis ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

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

DR. VAITUSH,
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyetę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama į mokyklos vaikus. VaL: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 Wcst 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Ar nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos;

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica
goje. į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelna išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priimamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpinial. Drau
gystėms ir pašelpiniams kiiubams 
t ra proga prisidėti prie Chicagos 

ietuvių Draugijos—apie sąlygas
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijas 
pirmininko — Julius MickevičiUs, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo- 
terįs norinti Įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bite 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankurno galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gimti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
i Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

Amer. Lith. Citizens Club 12 
ward susirinkimas įvyks subatoj, 
gegužio 8 d., 8 vai. vakare, Mc- 
Kinley Park svet. Būtinai turit 
būti šiame susirinkime. Yra daug 
svarbių dalykų svarstyti.

J. Eringis, sekr.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė lai
kys savo mėnesinį susirinkimą šeš
tadieny, gegužės 8 d., 8 vai. vaka
re, Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St. Gerbiami draugai ma
lonėkit visi laiku pribūti, nes tu
rime daug svarbių reikalų dėl ap
tarimo. —K. J. Demereckis, rašt.

ir M. P. 
susirinki- 
d., John 

Harrison St.
Pradžia 1 vai. po pietų. —Kašt.

Garfield Park L .¥•.
Kliubas laikys mėnesinį 
mą ncdėlioj, gegužės 9 
Engels svet., 3720 W.

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. Lafavette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

Graborius ir Balsamuotojas

191 Canalport Avė.
Patarnaujam simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikStynors ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St, Chicago

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūsles, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis

o

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 
trisdešimti metų praktikavi Dr.

Ross yra ydęs 
tūkstančius, ku-

kad visuomet atjaučiau 
turintį. Turėjau draugų, 
mane gelbėjo, turėjau ir 
bet aš nepaisidamas 

riau viską sąžiniškai, geroji
sė ėmė viršų, visi Chicagos 
tuviai ėmė remti mane ir 
bar kada jau turiu gerai įtai
sytą savo graborystes įstaigą, 
sumaniau savo darbu nors dalį 
atlyginti visuomenei. Grabus 
parduodu pusę kainos, negu vi
si kiti graboriai dėlto, kad pri
klausau grabų išdirbystėj, ba 
patiems dirbant grabus daug 
pigiau atseina. Paskiau pigiau 
darau už kitus dėlto, kad ne
užlaikau agentų, agentus sam
dyti daug kaštuoja, priegtam 
mano 
mieji 
siųsti 
tigrui 
priegtam mano bila visuomet 
yra mažesnė dėlto, kad pats 
esu graborius ir balsomuoto- 
jum, man nereikia laidotuvėse 
samdyti svetimtaučių graborių 
pagelbon. Matot, draugai, kad 
su teisybe toliau daeisi, šian
dieną visi lietuviai mato, kad 
aš nenoriu jų skriaudos, neno
riu juos išnaudoti, visi mirties 
nelaimėj šaukiasi mano patar
navimo.

sąžinė 
trokšta 
j tokį
žiūrėti

da-

nedaleidžia, arti- 
ligoniui sveikatos 
namą agentą lig 

sau aukos. Ir

Besiartinant vasarai daugelis 
Chicagos lietuvių veikėjų nusi
tarė aplankyti savo senąją tė
vynę, kurios nebuvo matę per 
ilgus metus. Jųjų tarpe yra ir 
poni R. Maziliauskienė žinoma 
musų veikėja.

Jos išleistuvėms pereitam an
tradieny buvo surengta graži 
vakarienė, kurioj dalyvavo skai
tlingas būrys giminių, pažįsta
mų ir draugų. Toji vakarienė 
buvo visai netikėta ir poniai 
Maziliauskienei ji atrodė grei
čiau kaip “surprise party”, o 
ne kas kita. Prisirinkus mažo
joj svetainėj ganėtinai svečių 
prasidėjo vakarienė, muzika, 
dainos prakalbos ir tt; Pirmąjį 
Žodį tarė vakaro pirmininkė ir 
išvažiuojančios draugė p-ni 
B. Bytautienė, kuri trumpai 
suminėjo p. R. Maziliauskienės 
pasidarbavimus vietos lietuvių 
gerovei. Ji
draugijų ir žymiai 
prie pačios auditorijos pastaty
mo. Po pirmininkės prakalbos 
sekė sveikinimai ir linkėjimai 
nuo įvairių organizacijų; nuo 
šv. Petronėlės D-jos kalbėjo p. 
E. Medvarienė; nuo moterų są
jungos — p. M. 
nuo Susivienijimo
Bridgeporte visiems žinomas p. 
B. Butkus; nuo Auditorijos 
bendrovės — josios prezidentas 
p. A. Zalatorius; nuo Vilniaus

Birutės nauja valdyba

sutvėrusi keletą 
prisidėjo

Ofisas Graboriaus

J. F. RADŽIAUS 
66S W. ISth St 
Telephone Canal 6174 

SKYRIUS
3238 So. Halsted St.

Tol. Boul.v.rd 4083

Gurinskaitė;
Draugijų

Ketverge, gegužės 5 d., Ray- 
mond Chapel svetainėje, įvyko 
“Birutės” metinis susirinkimas.

Svarbiausias šio susirinki
mo nutarimas, tai įkurti, geriau 
sakant atgaivinti “Dramos Sky
rių”. Režisierium tapo išrink
tas, A. Vanagaičiui rekomenda
vus, artistas Stasys Pil
ka, nesenai atvykęs iš 
Lietuvos. Dramos Komi
sija, kuri kartu veiks su valdy
ba yra sekama: A. Vanagaitis, 
St. Pilka, S. Krasauckienė, 
Yuodis, P. Milei ienė-Petraičiu- 
tė, J. Uktveris.

Nauja Birutės valdyba išrin
kta 1926-1927 metų sezonui se
kama: pirm. Povilas Miller, v’- 
ce-pirm. S. Krasauckienė, prot. 
sekr. Aleks Micevičius, fin. sek. 
V. Bigeliutė, kasierium Kle
mensas Vilkas.

Vedėjas choro komp. A. Va
nagaitis.

Susirinkimas buvo gana skai
tlingas ir entuziastingas.

Narių rėmėjų komisija išrin
kta: inž. Kastas August, adv. 
Antanas Olis ir Dr. K. Kliauga.

♦ * ♦
Birutė ateinantį sezoną švęs 

savo 20 metų gyvavimo jubilie
jų. Tai yra retas atsitikimas 
lietuviuose. Sveikiname.

— Raganius.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny, gegužės 8 d., nuo 8 vai. 
vakaro, A. Bipkevičiaus bute, 1517 
N. Irving Avė. Nariai prašomi lai
ku susirinkti. —J. Lapaitis, rašt.

Lietuvos Dukterų Draugijos su
sirinkimas įvyks gegužės 9 d., 1 v. 
po pietų. Visi nariai būtinai turite 
Imti susirinkime. Turėsime <’ _ 
svarbių reikalų aptarti.

daug

Chicagos Lietuvių Auditorium 
d rovės direktorių ir draugių atstovų 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dienį, 10 d. Gtgužio, 8 vai. vakare Au
ditorium svet., 3133 So. Halsted St. 
Gerbiami direktoriai ir atstovai, ma
lonėkit visi laiku pribūti, nes turim 
daug reikalų apsvarstyti šiame susi
rinkime.—Rašt. K. J. Demereckis.

Ben-

Lietuvių Tautiška parapija turės 
susirinkimą savo svetainėje 3501 S. 
Union avė. gegužio 9 d., 1 vai. po 
pietų. Valdyba ir visi nariai ma
lonėkit susirinkti, nes bus daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

Komitetas.

SLA 129 kuopos susirinkimas at
sibus gegužio 9 d., 1 vai. po pietų, 
Dvorak Park svet., W. Cullerton St. 
ir May St. Visi nariai pribukit.

Valdyba

Lietuvių S. P. susirin 
nedėliok gegužės 9 d.,

Chicagos 
kimas bus __
Polish Women’s Alliance svet., 1309 
N. Ashland Avė. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Šitas susirinkimas gana svar
bus — daug reikalų apkalbėti ir 
apie pusę šimtą naujų narių į drau- 
giJu priimti. —X. šaikus, sekr.

S. D. IACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nčdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga_

1271

Ligas. \
Serganti yra už
prašomi atsilan
kyti ir gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

METROPOLITAN • 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

Naujienų Ekskursija
Jau tik kelios dienos liko 

prisirengti, nes iki 8 d. Ge
gužio turi viskas būt pri
rengta ir laivakortės pri
duotos Laivų Kompanijai. 
Kitaip gali pritrukti vietų’ 
ant laivo. Todėl nesivėlinkit 
su užsakymais kambarių. 
Prie pirmutinės progos at
silankykite į Naujienų ofi
sų, kuris yra atdaras nuo 8 
vai. ryto iki 8 vaL vak.

NAUJIENOS

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

DR. RO8S turi dalei- 
dimą praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valutijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonierius 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą viri trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Ligų.

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiij 
Vyrų

Specialis gydyrttas 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 Jei kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearbom St.

Kampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 506.— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedelioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dgvana.

____ 2—k



MIRTINI NUODAI ISRENDAVOJIMUI
Pa-

ĮVAIRUS SKELBIMAIz-------- Su.-----—--

NAUJIENOS, CEkago, m

pua\ Austrahj 
savo kariškais 
supuvusį žm 
brėžimas su 
reiškia mirtį 
Bet ir gyvo 
yra pripildytas 
jie nėra greitai 
tuojau suserga.

oj, perveria 
durklais per 
us kūną. {ši
okiu ginklu 
į 3 minutes, 
ogaus kūnas
nuodų. Jeigu 
prašalinami,

Trinerio Kartusis Vynas 
išvalo jūsų žarnas Į keletą 
valandų ir prašalina iš kūno 
visus nuodus ir nereikalin
gas atmatas. Jos suteikia 
gerą apetitą ir sustiprina vi
są žmogaus sistemą. Mrs. 
Frances Bures rašė mums iš 
Kersey, Pa., balandžio 5. 
“Tūlas laikas atgal man bu
vo pasakyta, kad ilgai negy
vensiu, kad mano skilvys yra 
sugadintas. Mano vyras 
parnešė Trinerio Karčiojo 
Vyno, aš pradėjau jį vartoti 
ir po n^etų laiko aš atgavau 
savo sveikatą ir šiandien jau 
būdama 51 metų amžiaus, 
aš laikau Trinerio Kartųjį 
Vyną visuomet pas save”. 
Jei jūsų vaistininkas arba 
pardavinėtojas vaistų nega
li jums suteikti jų, tai rašy
kit pas Joseph Triner Ųoin- 
pany, Chicago, III.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

CICERO. — Storas ant rendos, 
geroj vietoj, 4 kambariai gyveni
mui. Tam pačiam name 2 flatai 
rendon, I ir 5 kambarių, vanos, 
elektra, naujos mados įtaisymai, ne
toli lietuvių bažnyčios, 1434 So. 
49 (3. Kreipkitės prie savjninkO 
4936 W. 14 St., Cicero.

IŠRENDAVIMUI
Storas su pagyvenimui kambariais, 

apšildomi, geroj Lietuvių apgyventoj 
apielinkėj, po antrašu

3327 South Halsted Street
• Telefonas Yardg 4669 

Chicago, UI.

RENDON labai graži vieta dėl 
ice cream parloro Ir nesvaiginamų 
gėrimų standos, Justice Park, prie 
Kcan Avė. Smarki apielinkė, 1 blo
kas nuo Archer karų.

V IAWL0H
618 Garfield Avė.
Lincoln 3690

SIŪLYMAI KAMBARiy
LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 

įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, v 
valgiu ari 
M i

v t ani.s arba moterims; su 
ba be valgio, $3 ir $4.

5% iki 10o/?
Atrokavimas

Pigiausios kainos mėnesi
nių apmokamų kontraktų 

Chicagoj

Mokėsime Pinigais
Del išrenduotų namų, iki 
morgičių.
Atsineškite kontraktus, 
abstraktus ir t. t. su sa
vim.

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

BANKERS' DISCOUNT
GOMPANT

Suite 405 Otis Building 
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

REIKIA DARBlNINKy '
VYRŲ V

REIKALINGAS patyręs buČerys, 
kalbąs gerai lietuviškai ir angliš
kai. Lengvas darbas; gera ąlga. 
241!) W. Marųuette Rd.

REIKIA agentavime patyrusio 
Žmogaus rinkime “Naujienoms” 
skaitytojų-prenumeralorių. Sąlygos 
geros. Kreipkitės asmeniškai į Nau
jienų Cirkuliacijos Skyrių.

REJKALINGAS senyvas žmogus 
už janitoriaus pagelbininką už 
Žą mokesti. Pragyvenimas ant 
les. Atsišaukite tuojaus.

JOHN POST
1217 Lūnt Avė.

ROGĘRS PARK, ILL.
Tel. Slieldrake 9814

ma- 
vie-

REIKALINGAS lietuvis penterius; 
turi būt unijistas. Darbas nuolati
nis. Unijos alga. Atsišaukit greit. 
Tel. Republic 4139, 6531 S. Craw- 
ford Avė.

REIKALINGAS geras kriauČius 
prie visokio darbo. Rytais galima 
matyti nuo 9 vai. 749 W. 31 St.

valgiu.

Halsted Št
ivaitę su valgiu.
PETER G ADEI KO

1606 So STATYK NAMĄ TUOJAU 
NEREIKIA CASH

ISS1RENDAVOJA kambarys dėl 
ro, 3339 S. Union Avė., 1 fintas.

RENDAI kambarys dėl 1 vaikino, 
su visais parankumais, puikioj apie
linkėj. 3237 Auburn Avė. 1 fl.

PASIRENDAVOJA ruimai dėl vie
no arba dviejų vyrų, su ar be val
gio. 725 W. 16 St.

Kode! laikote savo loti)? Daliai* 
ra geras laikas dėl statymo namo, 
les pastatysime jums namą ant 

įmokėjimo. Paskiau 
rendą. Dalciskite pa- 
planus ir pastatytus 

suteikti jums pilną 
Musų patarnavimas

REIKIA vyrų dešrų dirbėjų, prl- 
kimšdjų, prie mėsos midimo, mai
gytoji), mėsos džiovintoji}. Maža 
dirbtuve, už miesto, gera mokestis.

Kreipkitės:
G. A. FARLEY 

Room 900,
440 S. Dearborn St.

PARDAVIMUI
CROWN GROJIKUS PIANAS, 

atsilankykit šiandien ir pamatykit 
šį bargeną, kainavo $750, kurį aš 
parduosiu už $120, dabar įmokėti 
$30 ir po $10 į mėnesį, jei Jūsų 
liudymas geras. Aš užmokėsiu 
statymą

MR. RISER, 
2332 W. Madison St., 1 fl.

pa- 
da-

CEMENTO maišymui mašina, ke
letas vartotų cemento maišyklių 
$35 ir augščiau dėl greito pardavi
mo, taij)gi visokių kontraKtoriŠkų 
prirengimų. DRAVO EŲUIPMENT 
CO., .611 Fulton St. Phone Monroe 
7360.

NEGIRDftTA PROGA

Kas nori įsigyti labai gerų 
restaurantą, tegul tuojau ap
žiūri š| puikiai įtaisytą biznį. 
Priverstas greitai parduoti, nes 
yra svarbi priežastis. Savinin
kas, 3103 S. Halsted St.

PARSIDUODA cigarų, clgaretų 
ir visokių smulkmenų ir gėrimų 
krautuvė. Yra laisnia ir lysas. 5 
kambariai pagyvenimui. Parduosiu 
už pirmi) teisingą pasiūlymą. Par
davimo priežastis — du bizniai.

2491 Archer Avė.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI grosernft ir bučer- 

nė su namu; biznis išdirbtas ge
riausiai, geroj apielinkėj. Atsišau- 
kit bile kada krautuvėn. 5531 So. 
Albany Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groscr- 
nė, geros pušies fikčeriai, geras ta- 
voras, puikioje vietoje, North West 
Side, įplaukų virš $4000, viski) par
duosiu už $1200 greitam pirkėjui. 
Taipgi galima perkraustyti. 3329 W. 
North Avė.

Savininkas Bender & Co.
155 N. Clark St., 

kampas Randolph St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė; su mažais pinigais galima pirk
ti, duosiu išmokėjimais, yra ice 
mašina, galiu mainyti į namą. Gau
sit bargeną, nes turiu išvažiuoti į 
Lietuvą.

Kreipkitės:
3432 S. Halsted St.

EXTRA
Pardavimui gera karve bus vėstan

ti už dviejų savaičių. Parduosiu ne
brangiai, nes nėra kur laikyti.

Galima matyti subatoj ir nedėlioj 
visą dieną.

A. KISSELL 
11032 Vincennes Avė.

PIRKIT DEL PELNO

50 PĖDŲ lotas, netoli karų lini
jos, geroje apielinkėje, už cash 
parduosiu tiktai už $1500.

2 YLATŲ NAMAS UŽ $13,700 
TIKTAI $3500 cash nupirksite ši

tą 5—5\kambarių didelį namą, ce- j 
nientints\sklepas, karštu vandeniu ’ 
šildomas, 'aržuolo trimingai, bufe* 
tas, knygynas, atneša gerą pelną, 
mainysiu į mažesnį namą, lengvais 
išmokėjimais.

KAINA $7850 — CASH $750
GRAŽUS mūrinis bungalovv, G 

dideli kambariai, viškai, cementi
nis skiepas, vėliausios mados plum- 
bingas, furnas šildomas, geroje 
apielinkėje, išmokėjimais po $60 į 
mėnesį,

DEL DIDELĖS ŠEIMYNOS
9 KAMBARIŲ cottage, geroje vie

toje ant 37 PI. netoli karų, geras 
pirkinys tik $2600, įmokėti $1000, 
ir po $30 į mėnesį.

Kreipkitės:
S. J. PASZKEWICZ 
3151 West 63rd St.

Prospect 8341

įvairus skelbimai
j—~~~ M » M

jūsų loto be 
mokėkit kaip 
rodyti Jums 
namus arba 
aprokavhną. 
yra pilnas.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

REIKIA bučerių prie kiaulienos 
ir jautienos mėsos, maža dirbtuvėj 
už miesto, gera mokestis

Kreipkitės:
G. A. FARLEY 

Room 900, 
r 440 S. Deorborn St.

"“AUTOMOBILIAI
Tel. Yards 7282

BR2DGEPORT PAINTING 
& HDW. CO. 

Malevojam ir popieruojam. Už-
* laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prea.

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

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

Franklin 4431

AR NUSIBODO fabrike dirbti? 
Jeigu turit keletą šimtų dolerių, tai 
tuojau meskit tą fabriko darbą. 
Gėriau dirbk dėl savęs; neturėsi 
boso ant savo sprando ir nematysi 
blogi) metu. Darbas į namus atei
na ir čeverykai visiems reikalingi., 
Kuris biskį niisimanot apie Čeve- 
rvkų laisviną, tai pusinaudokit; aš 
išmokinsiu dykai, < prie to dar, du 
bizniai krųvoj. Labai gerą pragyve
nimą gailina daryti; ant stritkarių 
linijos, didŽiausis lietuvių centras. 
Per 24 metus išdirbta vieta. Ne
praleiskit progos. Atsišaukit

A. J. GRINCEV1CIUS, 
4450 S. Hcrmitage Avė. Chicago, III.

TURIU parduoti tuojau iš priežas
ties apleidimo miesto savo $800 ver
tes grpjiklj pianą už $150. Yra 7b ro- 
leliai ir benČius, $50 c n.s h ir po $40 j 
mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St., lmos lubos

PARpĄVIMUI grosernė, sena biz
nio vieta, nupirksit už pusę kainos, 
nes turiu apleisti miestą.

Kreipkitės:
201 E. 61 St.

MAINYSIU

5 Ruimų Cottage ir 1 akras 
žemės, 1 karvė, vištų; mainys 
ant miesto prapertės. e

115 akrų farma netoli Chica- 
gis su budinkais, gyvuliais ir 
mašinomis. Mainys ant miesto 
prapertės.

CHAS ZEKAS & CO.
4454 So. Westem Avenue

NAMAI-2EME

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J.

i Dunne Roofing Čo., 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawndalc 0111.

PRANEŠU Naujienų skaity
tojams, kad dirbtuvę laikrodžių 
ir pritaikinimo akinių ofisą per
kėliau iš didmiesčio ant

1850 W. North Avė.
K. NURKA1T1S

SIUOMI 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 
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
siu)

PARDAVIMUI bučemė, biznis se
nas ir gerai išdirbtas.

2903 So. Union Avė.

PARDAVIMUI pigiai namas, 2 pa
gyvenimų po 5 kambarius, yra elek
tra, gasas; atsišaukit greit. 

12135 Emerald Avė. 
West Pullman, III.

Tel. Lafayettc 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PERSIKĖLIMAS
Stanley Bagdonas perkėlė savo 

barbernę į naują vietą, 814 W. 33 
St. Universal gym. užpakaly ban
ko. Labai patogi vieta, kur. galima 
apsikirpti ir nusimaudyti ir viso
kių pasilinksminimų; galima trei- 
niruotis, ristis, boxotis ir sunkias 
vogus 
torių

, ristis, boxotis ir sunkias 
kilnoti. Pamatykit instruk-

Studebaker
sedan kai-

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

I). Kuraitis ir A. Kasnlis, vedėjai
OGDEN AUTO WRECKING CO., 

3319 Ogden Avė. Rockwell 4994
Brangiai mokame už senus netin

kamus karus. • r

BIZNIS pigiai, gera vieta, turi 
būt parduota, nes važiuoju iš Chica- 
gos. Atsišaukite greitai.

3302 W. 88th Place

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Daromas geras biznis. Nėra pa
našaus biznio aplink. 5 pagyvenimui 
kambariai. Pigiai. Pardavimo 
žastis — išvažiuoju ant ūkės. 

5306 So. Union Avė.

NAUJAS 2 AUGŠTŲ MŪRINIS
REZIDENCIJA, 5437 S. May St., 

2 vanos, miegojimui porčiai. turiu 
parduoti tuojau, pasimatykit su 
savininku ant vietos subatoj po 
pietų arba nedėlioj, arba pašaukit 
Tel. South Shore 7147.

............... ——■ ■■■•■ i -ui ■■■iii, i ■ m i«

prie-

PAJIEŠKAU Petro Ropšo, paeina 
Judrėnų parakei jos, moteris jo Pet- 
rošaite, Kvėdarnos parakvijos, Lem- ' 
bo kaimo. Turiu labai svarbų reika
lą. Meldžiu atsišaukti ir jei kas ži
note praneškite. i

JUOZAS SKREBALIS
3625 So. Rockuell St., Chicago, Iii.

.Aš Povilas Šmitas paieškau savo 
trijų brolių. 1913 metais Juozapas 
ir Jonas gyveno Milvile, New 
George, o Julius Philadelpia, Pa. 
Paeina Raseinių apskr., Skaudvilės 
vals., Adakavos parapijos. Jie 
mano giminės ar kas žino 
nėkit man pranešti. Busiu 
dėkingas. Paul Smith, 2551 
įsiauti Avė., Chicago, III.

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

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

3311 Sc Uulsted Street

JONĄ KODĮ 
814 W. 33rd Si. 

Tel. Boulevard 1141

ĮIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo už šoferį, už 

janitoriaus pagelbininką arbe 
dirbti-valyti prie bildingų.

Antanas Norkus 
1614 S. Wood St.

malo- 
labai
Bluc

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKI! 35% 

Mes parduodame visienu olselio 
. kainomis

Levinthal Plumhing Supply Co., 
1637 VVest Division Stw 

netoli Marshfield

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PAIEŠKAI’ savo pusseserų Joanną 
Barborą ir Uršulę Geštautaičių, pa
eina iš Lietuvos Poledinės vienkie
mio, Skaudvilės vals., Tauragės ap
skričio. Turiu svarbų reikalą. Pra- ŠIUOMI turiu garbes pranešti vi
šnu jų pačių arba kas apie jas žl- siems savo pažįstamiems, kad aš pa- r>r» i II, ><) i * Kncili . ....Si.... <■<> I?

VYRŲ ir moterų į dirbtuves, reg- 
taurautus, kotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GRAHAM'S ĄGENCY, 
833 Mihvaukce Avė.

no pranešti; busiu dėkinga.
Joanna Pundinaitč

22 E. UOth PI., Chicago, III.

PAIEŠKAI' Juozapo Stradomskio, 
paeina Kražių vals., Raseinių aps. 
Pirmiau gvvęno Pittsburgh, Pa. Ne
žinau kur gyvena dabar; turiu svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukti. Ta
vo pusbrolis Teofilius Stradomskis, 
3404 S. Morgan St., Chicago, III.

dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., Real Estate Inv., 3124 VVest 
63rd St., Phone Prospect <8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis vitšmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA

. REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

JIESKO PARTNERiy
REIKIA partnerio su kapita

lu, su prisidėjimu darbu arbe ne, 
patyrimas nereikalingas, isdir- 
binejami produktai žinomi, kiek
viena šeimyna jų reikalauja.

Phone Prospect 7190

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo. Gera mokes
tis, valgis ir kambaris. Atsišaukite 
1730 S. Halsted St.

RASTA-PAMESTA

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
( , Grosevnių, Bu-

čern*W» Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 S'o State St.

PAMKČIĄU pilietybės popieras 
No. 2335248; malonėkit sugrąžinti 
savininkui Stanley Kumpik, 3347 
Auburn Avė. Dovanų $10.

_________ . ■■!ia

ISRENDAVOJIMUI
ANT rendos krautuvė, 4 kamba

riai pagyvenimui, tinkanti bile ko
kiam bizniui, remia nebrangi. 2421 
S. Halsted-St. Savininkas ant 3-čių 
lubų. Dienos laike po antrašu 

1909 S. Halsted St.

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles į šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują. 
Valoin šiaudines ir panama skry

bėlės.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

★ 3328 So. Halsted Stveet
Tel. Boulevard 0179

———■ i ..i■■■■■■ ■■■!»!—

ir

RENDAI štvras, gera vieta bar
berini, nes arti panašaus biznio 
nėra. 2831 So. Union Avė.

Tel. Lafayette 8324
JOHN VILIMAS

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

Taipgi parduodu senus namus.
U91 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA 'l;exington‘ 7 pa- 
sažierių automobilius, gerame sto
vyje. Parduosiu pigiai. Nėra kam 
važinėti. Parsiduoda anglinis ir ga- 
sinis pečius.

5915 So. Whipple St.
Tel. Hemlock 1165

HUDSON coach, 1925, plieninė 
budy, pilnai prijungtas, išrodo 
bėga kaip naujas, tiktai $750, 
mokėjimais arba ihainais.

Kreipkitės:
6445 S. Western Avė. 

Tel. Hemlock 3700

PARDUOSIU .grosernę ir bučer- 
nę, gera vieta, biznis išdirbtas, ar
ba priimsiu partnerį su menku ka
pitalu? 1810 S. Peorią, St.

,PARsibboi>A grosernė, ge
roj vietoj, už $800; vieta tin
kama ir dėl bučernės. Parsi
duoda'greitai. Priežastis — va
žiuoju į krajų.

1407 W. Adams St.

MAINYSIU 24 fialų namą, prie 
parko, rendų j melus $24,000, pro
ga visam gyvenimui, dėt tikrų žmo
nių. Dabar yra laikas veikti, nes 
tas ilgai nesitęs.

Kreipkitės:
7923 South Park Avenue 

Triangle 0535

TURIU parduoti savo 5 kamba
rių bungalow Ciceroj, furnas šildo
mas, aržuolo trimingai, netoli mo
kyklų ir bažnyčią, tik $7500, mai
nysiu 1 lotą, Naujienos, Box 751.

ir 
iš-

FORDAI; coupe, touringai, seda
nai, roadsterial. Tie visi karai yra 
perdirbti ir turi pridėčkus. Kai ku
rie tų karų bus parduoti labai pi
giai. GEO. E. SHERMAN & CO., 

1725 D. D1VISION ST.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro- 
sėrnė, renda pigi, naujai apgyVen
toj apielinkėj, biznis gerai išdirb
tas. Parduosiu pigiai, nes važiuo
ju į Lietuvą. Matyt galimu visada.

Kreipkitės:
8229 S. Halsted St.

♦

MODERNIŠKAS namas, paimsiu 
lotą už pirmą įmokėjimą arba cash 
$750, kitus kaip rėndą, kaina $6750 
MR. WESTERHOFĘ, Pullman 7500

NAŠLĖ parduoda 5 kambarių 
cottage, 5522 Justine St. Kaina 
$3750, cash $1500, atsišaukite. Mr. 
\Vendt, 5535 Justine St.

PARSIDUODA restaurantas, arti 
didelių dirbtuvių. Geras biznis.

4324 S. Ashland Avė.

BUKIT SPORTAS! Nupirk Nash 
1924 fnetų, sporto modelio, nėra ki.- 
to tokio Chicagoj sportiški) karo, 
Parduosiu labai pigiai dėl svarbios 
priežastis.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras, 4 Bovvling Alleys ir 
šokių svetainė, 5 metų lysns, 2402 
St. Charles Rd., Bellvvood, UI.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, 1—5 ir 2—4 kambarių fia
lai ir krautuvė, garu šildoma, ren
dų $225 į mėnesj.

Atsišaukite 1 flatas frontas. 
1738 W. 35 St.

Triangle 5664

J. MIKSI S 
3136 Auburn Avė. 
2 lubos iš vidurio

AUTOMOBILIUS 1923 Columbia 6, 
$150. cash arba mainysiu ant ko kito.

4139 So. Harlem Avė., 
Stickney. III.

Netoli černausko daržo.

PARDAVIMUI Oldsmobile, 4 cilin- 
derių, 5 pasažiei ių, karas kaip nau
jas, parduodu iš priežasties ligos, 

I $275.00. 2953 ,S. Union Avė.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų, taipgi patyru-1 
šių prie sortavimo popierų ir kny-' 
gų. Tiktai patyrusios moterys lai 
atsišaukta,

Kreipkitės:
CENTRAL PAPER STOCK CO.

1401 W. North Avė,

REIKIA patyrusių moterų sku
durų sortavime, gera mokestis, nuo
lat darbas. Tanner & Chapman,1 
101 N. Sangamon St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS barberis, supran-

RAKANDAI

i PARDUOSIU mažą groserį, sal
dainių, minkštų . gėrimų ir kitų 
smulkmenų krautuve. Parduosiu pi
giai dėlei nesveikatos. 613 W. 14th 
PI.

RAKANDAI
Parsiduoda pigiai 3 šmotų skuri- 

nis parlor 
chest, floor

M. 
2249 
lubos iš užpakalio. Vakarais • 

po 6 vai. Nedėlioj visą dieną.
1 -mos

setas, aisbaksis, cedar 
ir bedroom lempos ir tt.
ALELUNAS
West 22nd Street

PARSIDUODA rakandai, 2 siu
vamos mašinos, Si-nger, viktrola. 
Parsiduoda pigiai, 822 W. 37 PI.

PARSIDUODA rakandai, 6 kam
barių. Parduosiu visus sykiu, at- 

. Galitetantis savo darbą ir kad butų tei- j skirai vargonus parduosiu. I— 
singas, ir kad sutiktų eiti su ma-l rcndavoti. ir kambarius, pigus ir 
nim į partnerius. Pinigų tereikia šviesus. Aš išvažiuoju į Lietuvą. Iš
tiktai $100, nes visi barberiški ra-' pardavimas ant vienos savaitės, 
kandai nieko nekainuos, nes pasi- 703 W. 21 I lacekandai nieko nekainuos, nes pasi- 
rendavoja drauge su Storu ir labai 
parankioj vietoj Cicero. Biznis* iši 
dirbtas per daugel metu. > Atsiliep
kit greitai. Rašykit c/o Paul Sony. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.,

Chicago, III., Bok 753

REIKALINGAS barberys ant pėt- 
nyčios vakaro ir subatoje mio pie
tų arba ant visos dienos. Jbnas Ja- 
nuševičia, 140*/i E. 113 St.

Ant paskutinio augšto iš fronto, 
nn .. ............................................... ■

RDAVIMUI
PARDAVIMUrSbaldainių krautuvė, 

ice cream, mokykrems reikmenų ir 
Šiaip visokių smulkmenų, vieta labai 
fthiai išdirbta. Nebrangiai.

2857 So. Union Avė.

PARSIDUODA labai pigiai fixtu- 
riai, tinkami dėl grosernės arba 
kito panašaus biznio, irgi medžia
gos (lel alaus dirbimo.

Kreipkitės.
4600 S. Marshficld Avė.

1 floras

PARSIDUODA kendžių Storas ir 
pekarnė, arti naujos lietuviškos 
bažnyčios ir mokyklos. Su ui* be 
namų. Geroj vietoj.

Kreipkitės:
1538 S. 50th Avė.

CIOERO, ILL.

PARDAVIMUI kendžių 
didelis aisbaksis, tinkamas dėl 
sernės, šlokelsai, už $250.

Kreipkitės.
3514 S. Emerald Avė. 

Tel. Yards 4435
... - ------ ----------------------- ---------------

Storas, 
gro-

PARDAVIMUI grosernė, ice cream, 
nesvaiginamų gėrimų, saldainių ir 
kitokių daiktų krautuvė. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastį patlr- 
sit ant vietos.

708 W. 30 St.

PARDAVIMUI grosernė, laikoma 
visokių mažmožių. Pigi kaina. 

3530 Parnell Avė.

PARDAVIMUI.' hučernė ir groser- 
nė, maišytų tautų apgyventa apie- 
linkė, blfcnis cash. 5752 S. Ručine 
Avė,

PARSIDUODA paprasti pianai ir 
grojikliai pianai; parduosiu pigiai, 
o taipgi ir kitokių namų rakandų. 
Tel. Drex. 1409. Janitoris 5220 So. 
Calumet Avė.

PARSIDUODA 6 kambarių, dideli 
bungalovv. liaujas ant 2 lotų, ant 
gero kelio. 8254 W. Ulth St., Mdunt- 
green, III.

PARSIDUODA namas, du aukštai 
6y6, ir dviejų karų garažas. Ran
dės $52 į mėnesį. Turiu parenda- 
voti "»*eit.

Agentų nereikia
6234 S. Maplcwood Avė.

Tel. Republic 3394

ROSELANDO BARGENAS. Muro 
namas ant gero bizniavo stryto, 1 Sto
ras, trys pagyvenimai ir 1 medinė 
stuba (užpakalyj). Savininkas aplei- ‘ 
džia miestą. Viską nupirksite už $25,- 
000, cash $6,000.

J. P. RASINSKAS
209 E. 107th St., Pullman 7994

2 FLATŲ mūrinis namas, 4 ir 4 
ruimai, elektra. $4000, tik $1000 
cash. 3202 S. Canal St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 6 
pagyvenimų po 4 kambarius arba 
mainysiu į mažą namą ir į mažą biz
nį. Kreipkitės pas savininką po 4 va
landą dienomis. * Agentai nesikreip
kite.

929 W. 35th Place
Tel. Yards 4339

GRAŽUS 2 flotų mūrinis namas, 
6—6kambarių, 37 % platumo, karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
gatvė ir elė cementuota, apleidžiu 
miestą, bargenas.

5726 S. Morgan St.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, yra visi įrengimai, garažas. 
Kaina $6000, cash $2,000, rendų $93. 
Tel. Roosevet 3346

BARGENAS. Pardavimui per sa
vininką narna krautuvė ir 6 fia
lai ant viršaus, augštos klesos lie
tuvių apielinkėj. Telefonuokite:

Prospect 9875
---------------------1-----------------------

PUIKUS bargenas. Pardavimui ge
ras medinis namas, 5 kambarių ant 
2 lotų, su sieteliais porčiai, cementi
nis skiepas, yra vanduo, elektra, 2 
blokai nuo stoties, 15 mylių S. W. nuo 
vidurmiesčio, tiktai $4,500. Savinin
kas, agentų nereikia. Phone Ken- 
wood 2257 arba Naujienos, Box 752.

PARDAVIMUI 3 fialų mūrinis na
mas po 5 kambarius kiekvienas, mo
derninis, 2 karų garažas, bargenas. 
2325 Fullerton Avė.
—;------------------- ---------- '------------

NEMOKĖK rendos, už $300 įmo
kėjus nupirksi inodernifką bungalovv, 
40 pėdų lotas, gražiame Melrosc 
Parke, taipgi parinktų keletas lotų 
pigiai. Blumfield Tubcr & Co. room 
934 11 S. La Salio St. State 1719 or 
1720.

2 apartmenty—Bargenai
Naujas namas, 5—5 kambatių. mie

gojimui porcini, aržuolo tiimingai, 
gasiniai pečiai ir aisbaksiai, 4439 
Walton St. Apžiūrėki! nedėlioj arba 
Tel. Edguater 0962.

Iš PRIEŽASTIES apleidimo mies
to turiu parduoti savo gražu muri
ni namą, 2 flatai po 6—6 kamba
rius, vienų metų senumo, yru visi 
įrengimai. Paimsiu mažą {mokėji
mą.

1811 S. 51 Avė., Cicero.
Tel. Cicero 2133 R.

PARDUOSIU už $16,500, naują 2 
flatų namą, 2—6 kambarių flatai, ga
ru Šildomas, tile vana, vėliausios ma
dos,1 pluinbingas, knygynas, ugnavie- 
tė, bufetas ir t. t., galit tuojau gy
venti, savininkas 5655 S. Justine SI.

PARSIDUODA bizniavęs narnąs, 
Storas ir 5 ruimai ant viršaus, vie
ta apgyventa lietuviais, netoli di
delio parko, namas naujas, kaina nužeminta.

Kreipkitės:
2516 W. 69 St.

NORINTYS mainyti farma.s ant na
mų ar pirkti, parašykit man ‘laišką. 
Aš busiu greitu aiku Chicagoj, tai ga
lėsiu nuvesti pažiūrėti farmų. Jei pa
tiks galėsit mainyt ar pirkt. Aš nesu 
real estate brokeris. Pasirūpinkit su 
laiškais per tris savaites laiko pasi- 
matysit su. manim. N. J. Slishis R. 4. 
Box 12, Campbellsport, Wis.

PARDAVIMUI 2 aukštų po 6 
kambarius mūrinis namas, karštu 
vandeniu šildoma, vėliausios ma
dos įrengimai, garažas dviem ma
šinom.

6744 So. Campbell Avė.
1 lubos

PARDAVIMUI naujas mūrinis na 
inas. 5—6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas, apdengti porčiai 
bungalovv stogas. Naujos mados 
įtaisymai. Parduosiu pigiai.

Savininkas ant antrų lubų.
1613 S. 49 Avė., Cicero, UI.

PARDAVIMUI medinis namas 
(cottage) 4 kambarių. Yra elektra, 
gašas ir vanduo; aukštas beizmen- 
tas, turiu parduoti greit ir pigiai. 
Atsišaukit pas savininką.

6451 S. Kostncr Avė.

BARGENAS greitam pardavimui 
ant 58-tos ir Kohnar Avė., du lotai 
po 30 pėdų ir maža 4 kambarių 
cottage, $1900, pusę reikia įnešti.

P. Kriaučiūnas
Dienothis Tel. ('anai 6699.
Vakavais — Hemlock 0276

COTTAGE, 7 kambarių, pigiai, 
furnas šildomas, turiu parduoti. 
3205 Union Avė. *

PARDAVIMUI 3 aukštų naujas 
mūrinis namas, po 5 kambarius. 
Viskas pagal naujausios mados, 1 

! lubos, 3131 S. Emerald Avė.

BARGENAS!
5 ruimai, maudynės, karštu van

deniu šildoma, gasas, elektra, stik
liniai porčiai užpakalyje, kaina 
$5,500, mažų įnešimu išmokėjimais 
po $40 i mėnesį u procentu. Va
žiuoti 63 St. iki Manant Avė.

5816 \V. 64 St.



8 NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Gegužis 8, 1926

NAMAI-2EMF
SUSTOK, PERSKAITYK, 

PAGALVOK!

šiuomi bargenai jūsų laukia

2 FLATAI naujas muro na
mas, 4 Ir 4 kamb., aržuolo iš- 
t rimuotas, išlaukinės ledaunės, 
viškos. stikliniai porčiai, skal- 
bynės ir kiti parankumai. Ran
dasi prie vienuolyno, arti West- 
ern Avė. karų ir parko. Savi
ninkas priverstas parduoti tik 
už $10,800, įmokėti $3500.

2 FLATŲ naujas muro na
mas, 5 ir 5 kamb., aržuolo baig
tas, pirmas flatas karštu vande
niu apžildomas, viškos, leda u - 
nes, stikliniai porčiai. Randa
si prie vienuolyno ir VVestern 
Avė. karų. Kaina $13,700.

4 FLATŲ naujas muro na
mas, 4 po 5 didelius kamb., ga
ru apšildomas, boileris No. 5, 
kevvanėe. franeuziškos mados 
frontas, lotas 60X125. Visi 
įrengimai vėliausios mados ir 
geriausios m ėdžia gbs išdirbti. 
Randasi puikiausioj Marąuette 
kolionijoj. Savininkas turi sku
biai parduoti arba mainyti ant 
mažesnės prapertės.

SVARBI priežastis verčia par
duoti bizniavą namą ant 59-tos, 
arti VVestern Avė. Didelis Sto
ras ir kambariai užpakaly, 6 
kambariai viršuj, karštu van
deniu apšildomas, aukštas beis
mentas, 2 karų garažas. Auk
sinė proga biznieriui padaryti 
pinigų. Naudokitės proga.

BRIGHTON PARK
Svarbi žinia spekuliantams i 

ir biznieriams. Parsiduoda sku
biai trys dideli Storai ant Archer 
Avė., arti California. Budinkas 
vos trijų metųį pečiais apšildo
mas, nereik janitoriaus, nei 
anglių. Rendų ne?a į metus 
$2724. Kaina tik $25,000, įmo
kėt $8000. Lotai vien verti daug 
pinigo. Naudokitės proga.

Visų bargenų negalima čion 
sutalpinti, malonėkit kreiptis į 
ofisą, adaras nedėliotais ir 
karais.

K. J. MACKE & CO. 
(Machiukas) 

2436 W. 59th St.
Tel. Prospect 3140—2401

va-

Jau Parduoti
pereitos nedėlios garsinti 

BARGENAI
Mes vien tik bargenus garsinain 

ir parduodam
STEBĖTINAI PIGIAI

Matyki! ir persitikrinki!

U 2 
fialų

$500 
namų.

įmok ėjimo nupirksi 
Kaina $4500.

4

$500

NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ZEME
Geriausi Bargenai CHICAGO LAWN

PIRKITE 2 FLATŲ NAMĄ
CICERpJ

Kurie turi but parduoti per 
10 dienų

Viename flate gyvenkit, o ki
tą išrendavokit.

RENDOS YRA GEROS — 
TAKSAI YRA PIGUS 

čia yra daug mokyklų ir baž
nyčių.

150 dirbtuvių randasi Cice
ro j. įskaitant VVESTERN ELEC
TRIC DIRBTUVĘ.

5 ir 5 kambarių mūrinis na
mas. NAUJA kaina $15,000.

6 ir (i kambarių mūrinis na
rnai NAV$A kaina $17,000.

VISI NAUJI MODERNIŠKI, 
karštu vandeniu šildomi, sun 
porlorai, miegojimui porčiai, ar
žuolo trim ingai ir grindys, bu
fetai, ugniavietės su knygynu 
sujungtos, tile vanofr su lietaus 
lašais, cementuotos gatvės, nc- 
toti elevalorio stoties ir gatve
karių.

HENRY MISKELLY, 
5001 West 22 St.

Klauskite AiLEX BILEVIC, 
Lietuvis pardavėjas.

WEST SIDE

na*6 FLATŲ geras mūrinis 
mas, 5 flatai po 4 kambarius 
ir 1 flatas 6 kambarių. Kaina 
pigi — $15,500.

3 FLATŲ mūrinis namas, 2 
flatai po 5 kambarius ir 1 fla
tas 4 kambarių, vanos, toiletai, 
gazas ir elektriką. Kaina tik
tai $9500.

2 FLATŲ mūrinis namas, 4 
ir 4 kambariai, 2 karų garažas, 
parduoda pigiai — už $6500, 
įnešti apie ’/2 pinigais, kitus 
randos išmokės.

GERAS medinis • ir mūrinis 
i cottage • su beismentu. Kaina 
tiktai $3900.

2 FLATŲ naujas mūrinis na
mas, 4 ir 4 kambarių, augštu 
beismentu, bungalow stogas, 
sun parloras, vhkas vėliausios 
mados. Kaina tiktai $10,500, 
įmokėt reikia tik $3500 arba 
daugiau.

2 FLATŲ mūrinis namas, 6 
ir 6 kambariai, vanos, toiletai, 
gazas ir elektriką, parduoda pi
giai — už $7800. reikia apie 
$3500, randos kitus išmokės.

2 AUGŠTŲ namas ant Arte- 
sian Avė. 4 ir 4 kambarių fla
tai, su vanom, toiletai, gazas 
ir elektra; parduoda pigiai — 
už $5000, įmokėt reikia tiktai 
$1500.

7 kambarių medinis na
mas, puikiais dideliais med
žiais apielinke apsodinta, 
garu šildomas, garažas, viŠ- 
tininkas. Namas ant 8-jų lo
tų, 75x125. Savininkas pri
verstas parduoti iš priežas
ties gyvenimo kitame mies
te. Parsiduoda visai pigiai, 
su $1,500 {mokėjimu.

MARQUETTE PARK

2-jų pagyvenimų mūrinis 
namas, 4-5 kambariai, garu 
ir pečiais šildomas. Lotas 
30x125. Su $2,000 {mokėji
mu. Kaina $12,500.00

BEVERLY HILLS 
APIELINKĖ

2-jų flatų, 5-6 kambariais 
šiltu vandeniu šildomas, 2 
pečiai. Kaina $13,000. Įmo
kėti $4,000.

ROZENSKI-LEMONT 
& COMPANY

6312 So. Westem Avė. 
Prospect 2102

PARDAVIMUI

ĮSIGYKIT SAU 
NUOSAVĄ 

NAMĄ
PARDAVIMUI

Modemiškas, naujos mados 2 augštų mūrinis namas, 6-6 
kambarių, Bungalow stogas — sun parlorai, miegojimui 
porčiai — aržuolo trimingas visurporčiai — aržuolo trimingas visur -r- plieno konstrukci
ja — karštu vandeniu šildomas, 2 atskiri boileriai — aug- 
štas skiepas — cementinės grindys — vaisiams sklepukas.

5628 — 5630 — 5634 — 5636 So. Whipple St.
Taipgi Gražiame Brighton Parke

Moderniškas 2 augštų mūrinis namas, 5 ir 5 kambarių — 
bungalow stogas — sun parlor — plieno konstrukcija — 
uždaryti porčiai — karštu vandeniu ir pečiumi šildomas 
— ir kiti geri parankumai.

J A C K BALEO 
4500 So. Albany Avė. 
Phone Lafayette 7479

Lengvais išmokėjimais Lengvais išmokėjimais

Savininkas Statytojas

Pamatykite Šiuos 
Bargenus

Bargenai! Bargenai!
Giceroj

PAI’.DAVIVH I iicknrnė ir namas, 
iri but • urelųota į trumpų laikų. 
13 S. Wood St.

MORTGEČIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2’4 nuošimčio 

be komiso.
Lincoln Loan Association 
1931 Milwaukee Avenue 

Netoli VVestern Avė.

$250
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

MOKYKLOS

Parsiduoda 3 pagyvenimų 
namas, 2 po 6 ir 4 kambarių, 
cottage už $4,200, ant išmo
kėjimo.

6 flatų muro namas, 2 što-

I Mes taipgi turime daugelį ki
tų bargenų prie vienuolynų 
(Marąuette Park), Brighton 
Park ir West Side. Norėdami 
pirkti gerų namų pigiai arba 
parduoti, arba mainyti lotus ir 
biznius, kreipkitės ypatiškai

JOHN KUCHINSRAS
2221 West 22nd Street.

Ofisas atdaras subatoj iki 
8:30 ?al. vakare. Nedėlioj nuo 

110 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

$1000 JUMS REIKIA

Tie gražus mūriniai namai 
už $2500 įmokėjus, o kitus iš
mokėjimais taip kaip rendą. I Nusipirkite naują 4 kambarių 

Honeymoon mūrinį bungalow, kiek- 
Atdara visą dieną nedėlioj. vienas kambarys didelis ir Šviesus, 

Įaržuolinės grindys, karštu vandeniu 
šildomas, moderniškas plumbingas, 
dideli su sieteliais ir stikliniai por
čiai, su grindimis viškai, dar yra vie
tos dėl vieno kambario, jei norite. 
Cementinis skiepas, laundres lovys, 
gasinis šildytuvas ir t. t. Lotas 30x 
125, title garantuota per Chicago 
Title & Trust Co., savininkas ant 
vietos Subatoje ir visą dieną Nedė
lioj.

7204-7206 So. Rockwell St.

RUBIN BROS. 
4155 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 8705—8706

KAS PIRMESNIS, TAS GERESNIS

Kitus taip kaip rendą

BARGENAS 3 FLATŲ 
Kaina $11385 

TUiRI BUT PARDUOTAS TUOJ1 
Įmokėti tik $2555 bash, o kitus 
mokėt kaip rendą, $98 j mene- rai įo Skamba-
sį, įskaitomas visas 6 nuošim- * 
tis. Įplaukų yra $135 į mėnesį

rius; parduosiu arba mainy- 
• siu.

Arba gyvenkit 1 flate ir gaukit j Brighton Parke, 2 flatų, 
$85 kas mėnesi. Didelis nulei- k n i___i___•„ _ ____

6 ir 6 kambariu mūrinis 
ir lotas šalę, viskas pagal 
sios mados. Kaina $12500.

5 ir 5 kambarių medinis 
elektriką, vanos ir visi [ 
mai. Kaina $7400.

namas 
veliau-

> namas, 
para nku-

5 ir 6 kambarių mūrinis namas, 
su visais įtaisymais $11500.

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

J • x I * % flOP ** "* ' į5 ir 6 kambarių, ,su augštu i mainus
dimas už cash virs $25oo. no- beizmenfU- Kaina $8,000, ant ianl lotu< 
jau galit kraustytis. išmokėjimo. ' 4 ir 5

Namas gebame s ovyje, ne- 200 akru farmą parduo- su visais
eretini Yvirtin daLAVilnfna - *senai malevotfiš ir dekoruotas, 
elektra, gatvė cementuota ir ap
mokėta, j kalną įskaitoma ra
kandai viename flate, 1 blokas 
nuo 63 St. ir Halsted, transpor- 
tacija puikiausia. Gera vieta 
pirkiniams pirkti; yra krautu
vės, bažnyčiom ir‘mokyklos, net 
toli Englewood> High Mokykla 
ir Chicago Normai. Galiu mai
nyti. 
1 fl. 
veri y

Pasimatykit su savininku 
Mrs. Casey arba Tol Be- 
7070. »
660 Englewood Avė.

BRIGHTON PARK

PARSIDUODA 10 flatų apartmen- 
tinis namas, naujas, viskas pagal 
nauios mados, taipgi galima imti 
į mainus ant mnžesnio namo arba

kambariu medinis namas, 
parankumais. Kaina $4900

siu, mainysiu arba renduo-' VIS| slc bargenai ran(lasi ęice.
SIU. I roj, gražioj apylinkė5. Reikale

Norėdami pirkti, parduo-1 k>eipkitės: SHVEGZDA 
ti arba mainyti, su reikalu 4917 w th st Cicero n|

Phone Cicero 3784kreipkitės pas
A. GRIGAS 

3114 So. Halsted St. 
Tel. Ęonleyąrd 4899

Biznierių Proga

r

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

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTe 
APSIMOKA

Mos mokiname / dienomis ir va
karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musif išmokinimas pri
rengs jums dapą arba patys ga
lėsite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit [

Internationa) Barber College, 
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO. 1LL.

2 FLATŲ medinis, 6-7 kambarių, 
bargenas, brangus kampas, furoace 
šildomas, moderniškai jrengtas, 7 
kambarių rezidencija iš užpakalio, 
gerame stovyje, lotas 60x165, garu 
šildoma, elektra, gera transportacija, 
išrenduotas, geras investmentas, mai
nysiu j bungalovv arba lotą.

A. B. LAVINE
7505 Jeffery Avė.
Hyde Park 1025

Gera Roadhouse ir 
biznio vieta, daržas pikni
kams, su geru Restaurantu, 
svetainė dėl šokių, visi^geri 
įtaisymai dėl biznio; aYti 
Chicagos, ant gero cemen
tuoto kelio ir arti karų lini
jos.

Turi būti parduotas grei
tai už prieinamų kainų, ant 
lengvų išlygų.

Dėl platesnios informaci- . « ---- pflg

gera

Amerikos Lietuviy MokyklaNAUJI mūriniai bungalovv’s, 
$7950, sutaupysite $1006. Gražus, 5 
kambarių, sun parlorai, ugnavie- 
tės, knygynai, bufetai, prosinimui 
lentos, stikliniai porčiai, aisbak- 
siai su grindimis viškai, guru šit-į 
domi ir 1.1, ant 87, 88, 89 St. į va-’ 
karus nuo Cottage Grove, $1500 
cash.

Statytojas, 605 E. 90 PI.

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, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, 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.

2 AVGSTV mūrinis namas, 2—4 
kambarių flatai, modemiškas, pla
tus lotas, cash reikia $2000. Dide
lis bargenas $8800

2 AUGŠTŲ mūrinis, 2—6 kamba
rių flatai, skiepas, cash reikia $2000 
Ekstra bargenas $10500

Mes turime visokios rųšics namų 
dėl mainymo. Mes suteikiame pas
kolas ant pirmų ir antrų morgičių.

3. R. PIETK1EWICZ & CO
2612 W. 47th Str.

ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 
namui, baigiami dirbti, labai pri
einama kaina. Kam gi tamstoms 
pirkti senus namus ir mokėti po 
$16,000 ar $17,000, kad tamstos ga
lite nupirkti naujus namus po 
$13,000, $14,500, apšildomi karštu 
vandeniu. Taipgi turime ir bun- 
galow ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus aprokavi- 
mus ir teisingą darbą, šiuo reika
lu kreipkitės pas

JUOZĄ GAUDUTI 
Building Contraclor . 

6551 S. Francisco Avė.
Tel. Republic 8761

--  . ------—X. .. ....--- --

NEGIRDĖTAS BARGENAS4įmokėjitno nupirksi 
namą, Randos $57 į mėnesį.

L’2 
flatų 
Kaina $4800

Mount Greenvvood prapertės 
pardavimui

\'Z $1000 įmokėjimo nupirksi 3 
flatų namą gražiam Brighton Parke. 
Kaina teisinga.

Didžiausi bargenai Mount.
Grcenvvoode

jos kreipkitės ypatiškai

John Kuchinskas
2221 W. 22nd St.

MATYK IT šitą bargeną, biznie
riai. 2 štorai ir 5 flatai. Rendos į 
mėnesį $250. Pačiam Lietuvos 
dvj—kolonijoj.

šir-

MAINYMAI

BUČERNC ant namo, kur 
, čeriai dirba, įrengta pagal 

mados, vieta sena ir gerai 
ta. Savininkas nori 2 flatų 
dės dar cash.

bū
na u jos 
išdirb- 
ir pri-

4

4 FLATŲ namas ant maino. Kai
na tik $4500. Savininkas ims lotus 
ir biskį cash.

2 FLATŲ namas ant maino 
Brighton Parko distrikte arba Mar- 
<|uette Parke.

DIDELIS skaitlius tikrų bargenų 
laukia tikrų kostumerių arba spe
kuliantų.

Visados kreipkitės pas

S. J. Dargužis
652 W. 18th St.

Telefonas Canal 5947
/

Namai ir bungalows gražiausia
me Chicagos priemiestyje, netoli 
gatvekarių, mokyklos ir bažnyčių. 
Nauja katalikų bažnyčia statoma 
šioje apielinkėje. Tie namai pasta
tyti ąnt akro arba pusė akro žemės, 
tokiomis kainomis kur jus galite nu
sipirkti. Mount Greenwood galima 
dasiekti važiuojant 111 ir ‘Sacra- 
mentį> gatvekarių ant Halsted, mu
sų ofisas randasi N. W. kampas 
111 St. ir Kedzie Avė. Akrai že
mės po $300 įmokėjus, lengvais iš
mokėjimais. Lotai po $50 įmokėtus, 
kitus lengvais išmokėjimais. Na
mai ant didelių lotų po $300 įmo
kėjus, kitus pigiau kaip rendą. Bar
genas biznio lotų ant Kedzie Avė 
ir 111 St. Akrų žemė nuo 5 iki 200 
akrų, nuo $700 iki $2500, išmokė
jimais. Ofisas atdaras kas vakaras 
iki 9 vai.

Labai didelis bargenas, soft drink 
parlora^ 4 ruimai pagyvenimui, 
naujas namas, arti Kedzie ir 111 St.

Mes kalbame lietuviškai.
HASMORE REALTY COMPANY

3200 VVest lllth Street.
Mount Grecnwood Illinois

JEI NENORI matyti blogo meto, 
pirk 160 akerių farrną, su gyvuliais, 
trobomis ir visais kitokiais įtaisy
mais, katrie tik reikalingi ant for
mos. Randasi Michigan valstijoje 
ant ežero kranto, užsivadina Big 
Bass Lake. Perkant reikia įmokėti 
$1500. Savininkas mainys ant na
mo, biznio, priims lotus už pirmą 
įmokėjimą. Platesnių žinių kreip
kitės

C. P. SUROMSRIS & CO. 
3352 S. Halsted St. 

Boulevard 9641

2 FLATŲ namas po 6 kam
barius, karštu vandeniu šildo
mas, tikras bargenas tam, kas 
nori gero namo, 65 ir Rockwell 
St. Triangle 0535.

BARGENAS

5 KAMBARIŲ bungalow, 7 
pėdų beismentas, elektra ir 
miesto vanduo, arti gatvekariiį 
linijos, lotas 50X125, kaina 
$3,750. Parduosiu ant išmokė
jimo arba mainysiu j lotą.

J. N. Zewert and Co.
5882 Archer Avė.

PARDUODU 2 lotus E. Gary, Ind, 
arba mainysiu ant uždaryto auto
mobilio. F. Zavist, 4531 S. Troy St. 
Chicago, III.MŪRINIS naujas 2 flatų namas, 

2—5 kambarių, 3 miegami kamba
riai, aržuoliniai trimingai, parduo
siu arba mainysiu ant mažesnio ar į Puiki apielinkė., kur galima daryti 

gerą biznj. Priimsiu mainais lotą, ar 
ką kitą.
4139 So. Mariem Avė, Stickney, III. 

| Netoli čemauskio daržo

MAINYSIU krautuvę ir 5 
flatų namą kampinį, ’ su lotu 
prie šalies, netoli 55 bulvaro, 
rendų $280 į mėnesį.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535.

150 — NAMŲ — 150
Dabar budavojamų: 4, 5 ir G 

kambarių, medines arba murinės.
KAINOS $3600 iki $6200 

Pirmas įmokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. Sis namų olseHo 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinkL 
mo. Galit įsigyti vieną tų puikiu 
hamų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu įmokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išrpokėjimais. 
siŠaukit šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Avė. 

6407 Irving Park blvd. 
6537 Irving Park blvd.

At-

Pardavimui Road House

seno namo.
J. ŠILEIKA

6750 S. Campbell Avė.

6 PAGYVENIMŲ namas, randasi 
, netoli šv. Jurgio bažnyčios. Par- 
l siduoda labai pigiai. .Perkant rei
kia įmokėti $800, kitus kaip rendą. 
Savininkas mainys ant farmos, lo- 

" I to arba bile kokio biznio.

PARDAVIMUI 18 APT. CICEROJ
Namas tiktai 9 mėnesių senumo, 

naujai dekoruotas, 3 ir 4 kambarių, 
netoli elevatorio, garu šildomas, visi 
kambariai šviesus, rendų $9,000 į me
tus. Reikia tik $18,006. Del infor
macijų /atsišaukit vakarais arba 
šykit.

A. O. ZAHRADN1K, 
2120 So. 51st Avė., 

Cicero, III.
Telephone Cicero 2360 W X

arba bile kokio biznio.
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 S. Halsted St.
Boulevard 9641

ra-

SAVININKAS parduoda 6 kamba
rių cottage su cementiniu funda
mentu, garu šildomas, elektra, ga
zas, kieto medžio grindis. Blokas 
nuo dviejų karų linijų ir omnibu
so. Dideli porčiai miegojimui, ėlė 
cementuota. Namas naujai malevo- 
tas. Pigiai. 5757 S. May St.

NAUJAS moderniškas 2 flatų mū
rinis namas, 5—5 kambariu, randa
si, 4119 S. Montgomery St. Bus par
duotas labai pigiai šią savaitę. Kar-j 
Štu vandeniu šildomas, aržuolo tri- 
mingai, 4—4 kambarių, geroje 
toje, gerame padėjime. Dabar 
laikas pirkti.

HENRY KOPLEWSKI 
3992 Archer Avė.

Tel. Lafayette 9305 arba 
Republic 8915

vie- 
yra t

PASINAUDOKITE gera pro
ga; parsiduoda ūkė su gyvuliais, 
mašinomis ir gerais įrankiais 
už žemą kainą. Del platesnių 
žinių kreipkitės antrašu

Joe Zubriski, Goodman, Wis.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERTNG 

1507 West Madison St.

PARDAVIMUI per našlę 5 kam
barių cottage, 5535 Justine St., kai
na $3750, cash $1500, atsišaukite 
Mrs. Wendt, 5522 Justine St.

TIKTAI 1 BLOKAS NUO 
BIZNIO ZONO

100 pėdų lotas, tinka bile kokiam 
bizniui, tarpe 89 ir 90 St., ant 
Loomis bulvaro, Rock Island tran- 
sportaciįa. James Strad, South 
Shore 2119.

PARSIDUODA mūrinis, 2 flatai 
po 5 kambarius. Abu turi po 3 
miegruimius, 45th ir Whipple St., 
antras blokas nuo Kedzie, 1-mas 
morgičius $5000 ant 5 metų. Kai
na $11,900.

Kreipkitės:
2554 S. Halsted St.

<XXXXXXXXXXXXTXXZXXXXIXIT>

NGLŲ 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, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

i i

PARDAVIMUI kampinis moder
niškas namas, 8 apt., 2—5, 6—4 
kambarių apt. furnas ir pečiais šil
domas, yra gasiniai pečiai, aisbak- 
siai, geras investmentas, tikras bar
genas.

1035 W. 57th St.
Prospect. 3922

DIDELIS BARGENAS
SAVININKUI reikia pinigų, par

duos savo lotą už $200 cash, lotas 
randasi arti gatvekarių ir mokyk
los.

J. N. ZEWERT AND CO. 
5882 Ąrcher Avė.

5 LOTUS mainysiu ant namo, lo
tai išmokėti, 2 bizniavi randasi ant 
12th St., 22 mylios nuo Chicagos. 
Nėra skirtumo kur randasi namas. 
Jei bus reikalas, pridėsiu pinigais.

Kreipkitės:
2554 S. Halsted SI.

MAINAI
GERIAUSI bučernė, mainysiu ant 

namo ir pinigų pridėsiu, 3 bučeriai 
visados dirba. Savininkas nori pa
ilsėt.

MŪRINIS namas, 6 ir 7 kamba
rių, mainysiu ant biznio ar bunga- 
low. arba farmps.

2 LOTUS <>4 ir Union Avė, tuai-| vicuaa uiunun nuo vvesiej’n 
nysiu ant biznio arba automobilio, na, $3800.00. $500.00 cash.

jimais, 
'laremont Avė.

PARSIDUODA 2 flatų, 5—6 kam-1 GERIAUSIA proga pigiai įgyt ztri- 
barių namas. Maudynės, gazaji, Jų augštų medinį namą: Storas ir fla- 
elektra. Namas randasi unt 2836 S. tai. Kaina $9,000.00; rendos neša 

$100.00 į mėnesį. Mažai reikia įmo
kėt. Priimsiu lotą ar automobilių. I ___

i J. KAMENDUL1S Į sauk tuojau Lemi R. Jarusz, 3252 lengvais išmokij:
4554 S. Western Avė. S. Halsted St. Yards 4951. * 6823 S. C

Union Avė.
Kreipkitės:

5420 S. Artesian Avė.
Tel. Republic 10534

PARSIDUODA 3 kambarių medinė 
cottage. Naujos mados įtaisymai. 
Vienas blokas nuo Westem Avė. Kai* 

Likusius
PARDĄViMUI 5—6 kambarių me

dinis namas, muro pamatu, netoli 
bažnyčių, mokyklų ir buss linijos, 
cementuota elė, rendos $75. 5746 
Aberdeen St.

PARDAVIMUI naujas 6 kamba
rių bungaloAv, stikliniai porčiai, 2 
karų garažas, su grindimis viškaij 
bargenas, lietuvių apielinkėj. 7140 
S. Ciaremont Avė, t

Tel. Republic 8511
Duoda Piano Lekcijas 

kasdien arba sulig sutarimo 
vaikams ir suaugusiems 

Pigios Kainos
ONA KASMAUSKAITft 
7034 S’. Fairfield Avė.
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Žmogiškas Vėjas
Dešimts metų žmogiško gy-1 

veninio atsigrįžti atgal Į de
šimtmetį—visa tai buvo vakar; 
viskas atsimena iki smulkmenų,' 
iki raukšlelės pas akis, iki kva
po kambaryje. Bet kiekvienus 
dešimts metų išeina nuo žemės’ 
iš gyvenimo viena penktoji 
visų gyvenančių ant žemės žmo
nių, miliardai žmonių eina pu-* 
ti į žemę, maitinti kirminus pa
galiau per tuos pat kiekvienus 
dešimts metų ir ateina į gyve
nimų miliardai žmonių, gimsta,

žvakė, lašėjo ant tos pačios ge
lumbės, kuri niekuomet nebuvo 
mainoma, .los aplino akys ir 
pas akis buvo raukšlelės, .lis 
stovėjo pas skobnį. .Ji stovėjo 
prie durų.

Ji sakė:
—Jonai, suprask, tai vis me

las, dovanok, lai buvo gundy
mas. Juk pas mus buvo gi tik
ra didelė laimė, mes gi mylėjo
me, mes gi mylėjome vienas ki
ta.

Jonas, Jono sūnūs, lenkėsi 
prie žvakės ir skaitė išlengva,

auga, gyvena, eina į naujas slebizuodamas, šimtų kartų per-' 
žemes, dauginasi, siautėja pot- skaitytą skivytą popieros, para- ’ 
vyniais pavasarių, daug turi šytų jos: “Nikalojau, tai gun-’ 
vasarų, ramuoja emalinėmis dymas, 1/et aš negaliu būti be 
dienomis bobų vasaros, sudega' tavęs. Vyro nebus šiandie na- 
raudonomis žiemos aušromis.! mie, varteliai nebus uždaryti.

Ir kiekviena epocha žmogiš
ko gyvenimo, kiekviena šalis, 
kiekvienas miestas, kiekvienas 
namas, kiekvienas kambarys tu
ri savo 1 vapą—lygiai taip pat, 
kaip turi savo kvapą kiekvie-| 
nas žmogus, kiekviena šeimy-i 
na, kiekviena giminė.

Pas jį, pas tą žmogų, Joną, 
Jono sūnų, Ivanovą, gyvenimas' 
atsiminė miestu su mediniais 
šaligatviais, su medinėm tvo
rom išilgai gatvių, varteliais 
i kiemą, sunkiu kvapu gyveni
mo priemenėj, žemais 
riais į kiemo piktžoles.

kamba-1 
Ir ant

jo gyvenimo papūtė vėjas tas, Į 
ką kvepia žmogaus gyvenimu.1 
Jo kambaryje stovėjo praspaus- 
ta odinė kanapa, už kanapos 
amžiais rinkosi ^nuorūkos. An 
jo gyvenimo praputė tas vė
jas, ką kvepia žmogaus gyve
nimu, ir tas vėjas užklim- 
po kambary. 1 ' — —

Ateik į vienuoliktą, kuomet visi jam 
sumigs’’...

Jonas, Jono sūnūs, dėjo ran-j 
ką su skivylu sau j‘kišenių, at
silenkdavo nuo ugnies ir sakė

\ I išlengva, slebizuodamas:
Dovanoti čia nėra už ką.

(Tas žodis čia netinka. Aš gun
dymais neužsiimu. Ir gundymas 
čia taipgi ne prie ko. Tiesiog 
tu nuoga gulėjai su nuogu vy
ru mano patale.— Eik lauk!

—Jonai!—pas mus gi vaiku
tis, pas mus gi sūnūs!

Jonas, Jono s., sukirto sąmo
jų:

Pas mus gi vai-Ku 
štai tikrai, man nereikia, 
pas tave butų .gi vaikučiai.

ten už dešimtmečių atsi-L 
vėjas,!mainė rudeninis, ištižęs 

jau labai, iki mėšlungio
Įėję, prakvipęs žmogiena: tai 

kuomet jis pra-
žmoną. Iki to buvo 

švitimų, ir potvy- 
ir naktys su žo- 
tai, kad — “myliu, 

buvo

buvo vakaras, 
varė 
ir piktažolės

'•* • • «•*♦••• '**** •♦■•■•... i j **» ,t , *,*
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rinkti; boba du
kart buvo išėjus valgyti, gerti 
arbatos ir pietauti; jis negalvo- 

I jo apie valgj ir, kuomet išei- 
- davo boba, rašė didžiulį laišką.

I vakarą boba ant. ratukų nu- 
| vežė daiktus ir užanty nunešė 
laišką. — Atsako nebuvo nė 
šiandie, nė ryt, ne poryt. Bet 
poryt tapo sužinota, kad jinai 
išvažiavo iš to miesto—kur tai 
gelžkeliu, su visais daiktais, 
turi būti, ant visuomet. Ir ji
nai ištikrųjų išvažiavo ant vi
suomet. Daugiau Jonas, J. s., 
niekuomet nematė jos. l’ž metų 

: jis sužinojo, kad jinai gyvena

Ir tuomet pas ją išnyko 
. raukšlės pas akis, likosi vienos 
1 akys, pilnas neapykantos, pa- 
l niekos ir įsižeidimo. Jinai pra- 
į šnibždėjo jam, taipgi slebizuo- 
. dama:

niylių, ant visuomet!” 
griovos švitimų, kuomet 
mo pasauly buvo—saulė, taika 
ir ežerai jos akių, kuriose ga
lima paskandyti pasauli ir sau
lę,---jinai, užpildžiusi pasaulį ir 
saulę, žmogiškame džiaugsme 
tuomet gimė vaikutis, naujas 
Jonas, sutemose akys motinos 
buvo puikios visa puikiąją mo
tinyste pasaulio, — sutemose 
jis ateidavo tuomet pas ją, kad 
pabučiuoti jos išbalusią ranką: 
vaikutis tuomet miegojo, nau- 
jasai Jenas. Visa tai buvo.
Ir paskui buvo tas ištižęs va-j 
karas, toks vakaras, kuomet 
žmogui vienai vi nga, baisu ant 
žemės nuo tvankumo žmogie
nos.

lai bebuvo vakaras, tai bu
vo vidunaktis, l’ž langų lijo! 
rudeninis lietus ir ten reikėjui 
durti akis. Ant skobnio degė i

ta ploštė 
ir nukri

li i labai šiukšlini Mask- 
riemiesti, j labai tvan-

žmog.enos. Paskui 
išsivyniojo, nukrito 
to ji 
vos

Jonas gyveno provincijoje pas 
seserį. Su nūs Mikalojus gyveno

III.

-ji myliu, o ne tave!
Jenas, Jono s., nieko neat

sakė, susipainiojęs valandėlei. 
Jinai pasuke staigiai, paukšte
lėjo durimis. Jis neėjo paskui 
ją
Stovėjo • 
praėjo, 
virtadalis
mel jis puolė prie durų. Už du-

patalas vaikučio bu- 
patalo ant 
buvo 
priemenę,

gyvenimo, 
buvo

Už durų buvo tylu, 
nej udėdamas. 
turi būti, 

valandos.

Jis 
Taip 
ket- 

Tuo-

Durys 
Jis puolė į 

kvapą 
kiemą 

Jis puc

ati-

s sužinojo, kad pas ją gimė 
liijas vaikutis, vaikas, vardu 
ikatojus. Pavarde buvo jo, 
Jono, J. s., Ivanovo, Nika- 
jus Ivanovas.
Už praspaųstos odinės kūna

is augo klodai initorukų.
11.

atidavė jį j prieglaudą. Septy
nių metų nuo gimimo sūnūs 
Niką lojus sužinojo kančią nuo
maro, ten, gaudžiom korido
riuj akmeninės prieglaudos. 
Motina jau sužinojo tuomet, 
kad tėvas jo, tas, kuris neda
vė dargi vardo su nu i, — tie
siais niekšas todėl, kad tik 
niekšai gali drįsti gimdyti li
gonius vaikus: pagaliau, moti
na tuomet senai jau skaitė 
ir save niekše, išdrįsusią pa- 
ginulyti vaikutį (ir dar tarpe 
kita žmogiškasis teismas netu
ri, negali būti tiek griežtu, kaip 
teismas ant

Jo-

paties savęs)...

tuomet

kų 
meilę

nai, molina tų dviejų vai- 
žmona Jono, J. s., suprato 

taip, kaip supranta ją 
daug moterų, kuomet jos 
paskui kiekvieną žingsnį 
nori žinoti kiekvieną jo 

tikrumoje, kliudo vy-

rų tuščia, 
vo tuščias, degė šalę 
kėdės žvakė, 
darytos, 
į sunkų 
Durys
atidarytos.
kieman. Varteliai j gatvę bu
vo atidaryti. Tuomet jis sušu
ko bepagelbingai, labai nuže
minančiai ir gailiai:

Atlionėlė... Jam niekas ne- 
atsiliepė. Gatvė prasmega tam-1skepetaitę, 
sen ir lietum

Paskui ant ryto boba 
laštclj:--“Jonai, I. s., 
geras“,—raštelyje buvo 
ma su atsiųstąja nusiusti daik
tus— jos ir sunaus, tiktai. Jis 
nurinko visus daiktus, rinko 
juos visą dieną, boba padėjo

eina 
vyro, 
mintį, 
rui gyventi, kliudo jam galvo
ti ir dirbti, kuomet moterys 
pameta visa savo, atiduodamos 
pirmiausia vertingumą; tokios 
meilės neišvengiamai baigiasi 
sugriuvimu, todėl kad dargi 
meilės vergija yra vergija, ir 
tokiose meilėse nėra statybos. 
— Kiekvieną žmogišką gyvenimą 
ir kiekvieną žmogišką 
galima atvaizdinti
gyvenimas tos moteries 
po to, kai jinai išėjo 
panašus buvo 
skaidrią, margą,

meilę 
vaizdu; ir 

metais 
nuo vyro,
į labai 

raudona 
čigoniška i 

j p’oštę, kurią apvyniojo ant 
atnešė rankos, užsukuriavo, sukuriavo 
bukite ties naktiniais, užmiestiniais 
prašo- namais, .žvakėmis, ties drums

tais švitimais. Ta ploštė pra
kvipo daugeliu tabakų ir kve
palų, bet nuo z senųjų dienų 
kvape jos užsislėpė kvapas

Londono darbininkų masinis mitingas Trafalgar aikštėj.

motina mirė. Mo- 
priguli nciaitina 

bėjus palikti vaikuose, ir 
kuris gyveno toli ir buvo svei
kas, ir Mikalojuje, kuris gyveno 
šalo už prieglaudos tvorų ir 
sirgo nuomaru, jinai sugelK"- 
jo palikti juose meilę ir pa
garbą prie savęs. Jinai
nuo kokių lai šiltinių, bet 
desnė prasmė mirties buvo 
me, kad visą, padėtą jai 
gyvenimo, jinai atgyveno.

suge-
Jone,

mirė 
di- 
ta- 
anl

Vaikai nežinojo vienas kito. 
Ir tiktai per metus pas Mika
lojų į prieglaudą atėjo laiškas 
nuo brolio Jono, iš provincijos. 
Brolis rašė, kad susipažinti, 
kad atstatyti broliškas savo 
teises. Mikalojus atsakė jam. 
Brolis Jonas rašė apie upę, ant 
kuri s jis gyveno, apie šien- 
kupstį kieme, apie draugus su
lig gimnazijos, apie paukščius,

| apie lauką. Brolis Mikalojus 
r?': S apie savo koridorius, apie 
savo amatu mokyklą, apie dor- 
tuarines dienas. Po daugelio 
Jr’škų brolis Mikalojus paraše 
broliui Jonui apie savo ligą. 
Aku jie daug rašė apie moti
ną, kiekvienas pasakojo kitam 
visa iki smulkmenos, ką užlai
kė atminties apie šventą — 
apie motiną. O kuomet Jonui 
jo provincijoje sukako keturio
lika metų ir jam išpasakojo 
tetai apie tėvą, Jonas paraše 
Mikalojui, kad pas juos užsiliko 
tėvas, loji žinia keistai atsi
liepė į Mikalojų (arba, gal būt, 
tikrai taip, kaip ir reikėjo jai 
atsiliepti)
jo*apie tėvą, 
paslėpė širdy, išmokusio) slėp
tis prieglaudos dortuaruose, 
svajonę ir minti apie tėvą, ne
liečiamų atmintį ir švelnumą. 
Jonas parašė tėvui, ir tėvas at
sakė Jonui ilgai ir švelniai: 
Jonas persiuntė laišką tėvo bro- 

para- 
ir šis

Dešimts metų žmogiško gy
venimo-- neilgas rakus. Ir de
šimts metų žmogiško gyvenimo 
—didžiulis rakus!.., Pas Joną, 
J. s., Ivanovą, tėvą, vis dau
giau ir daugiau kaupėsi už pra- 
spaustos odinės kanopos nuo
rūkų,—ir vis kaip ir pirma gu
lėjo miestas su mediniais šali
gatviais, su medinėm tvorom 
išilgai gatvių, su varteliais į 
kiekvieną, su sunkiu kvapu gy
venimo priemenėlėj, su piktažo- 
lėm už langų. Nesvarbu, kuo 
buvo ir galėjo kuli Jonas, J. s. 
ar dėstytoju gimnazijoje arba 
žemiečių statistikų: virš jo gy
venimo prapuls tas vėjas, 
kvepia žmoffi'šku gyveniniu 
ten, dešimtmetyje, metuose
nas, J. s., atsimena laišką nuo 
sunaus Jono. Jį atnešė rytą, 
pirmoji eilutė ten skambėjo 
“Sveikais, brangus mano tėti.” 
Ir tą dieną Jonas, J. s., pajau
nėjo dešimtmečiu, atsiminė sau
lę, mine piktažolės švitimu, pot
vynius vasarų, vos-vos tik mi
nė baisiąją naktį, tą momentą, 
kuomet jis ėjo nuo vienų ati
darytų durų prie kitų, iki var
telių, kuomet jis šūkterėjo į 
tamsą gatvėje: — “Alionėlė”, 
— ir tą dieną jam visą laiką 
vėl norėjosi taip pat šūkterėti, 
tiktai balsiau, tiktai galutinai 
visadovanojančiai, tiktai labai 
draugingai. Ir jis tuomet atsa
kė sunui džiaugsmingu ir ilgu 
laišku. Ir tuomet pat, greit 
atėjo kitas laiškas, nuo Mika
lojaus, — ir jis buvo pradeda
mas tais pačiais žodžiais. Ir 
visu krauju, visa neapykanta, 
visa taja ištižusią naktimi, pra
kvipusia ’ žmogiena, jam užsi
norėjo sušukti vėl, vėl: 
“lauk! lauk! prie savo gi vai
kučių! — man priedubinėlinin- 
kų nereikia!“

...Ir buvo rudenines sutemos, 
kuomet nuo lietų ypatingai 
tvankiai kvepia priemenėlėj ir 
kuomet labai aukšti reikia 
degli žvakes (tai buvo laikas, 
kuomet atidundėjo revoliucija). 
Kieme girgžtelėjo varteliai, kas 
tai lazdele prasibrauzdino prie
menėlės laipteliais. Atsidarė 
durys į priekinį, ir iš ten už
klausė tyliai:

—Bukite geri, čia gyvena 
Jonas, J. s., Ivanovas?

Taip, aš čia, atsakė 
įas, J. s. Į kambarį įėjo 
aukštas žmogus, su lazda
miniu rankturu, kokias nešio
ja luošieji. Pečiai jo buvo 
kelti. Ir sutemose veidas 
plonais1 ūsais, kaip virvelės, 
si rodė labai išbalusiu, labai 
vargusiu. Taip atsiminė 
žmogus Jonui, .1. s..— Jis,
žmogus, žengtelėjo į kambarį, 
ir nedrąsiai ir džiaugsmingai 
sustojo pas slenkstį. Jis tarė:

—Tamsta--Jonas J. s. ?..
Ir pravirko, ir ištiesė pirmyn 

rankas (lazda nukrito ant grin
dų).

—Tėte,—tai aš... tavo... tams
tos sūnūs Mikalojus!

Jonas, J. s., stovėjo pas skati

nį (pas tą patį skobnį, kuriame 
išbluko gelumbė) ir jis nepa
davė rankos Jis atsisukė nuo 
Mikalojaus — jis pajuto, kaip 
susyk visa ta naktis iš dešimt
mečių įžengė į kambarį. Jis 
tarė tyliai:

—Sėsk tamsta. Kuo galiu tar
nauti?

Mikalojus nieko neatsakė ir 
nuolankiai, skubiai atsisėdo 
ant kėdės prie durų.

Kuo galiu tarnauti?! —gar
siau tarė Jonas, J. s.

Mikalojus nesuprato klausi
mo, nespėjo atsakyti.

Kuo galiu tarnauti!— suri
ko, sucypė Jonas, J. s.

Dovanokite, aš nesupran...
Jonas, J. s., nutempė per grin

dis nuo skobnio kėdė, atsisėdo 
prieš Mikalojų, rankas įrėmė į 
kėdės rankenas. Jonas, * J. s., 
pakėlė lazdą ir perdavė ją Mi
kalojui. Mikalojus priėmė laz
dą. Jonas, J. s., įtimpai pažvel
gė į Mikalojų, primerkė akį.

—Dovanokite, nežinau tams
tos tėvo vardo, — prašneko 
šnabėdesiu Jenas, J. s., vis la
biau primerkdamas akį.

—Nežinau tamstos tėvo var
dą—pakartojo jis garsiau.—At
leiskite. Mums reikia pasiaiš
kinti, kad baigti nesusiprati
mą. Tamsta nešioji mano pa
vardę per nesusipratimą. Aš 
nežinau, kas tamstos...— Jonas, 
J. s., perkirto pats save, išėmė 
iš kišeniaus papirosus:— do
vanokite, tamsta rukai? Ne?.. 
Taip!

—Dovanokite, aš netikiu gar
bes žino'i, kas tamstos tėvelis!

Mikalojus atsistojo ant kėdės. 
Jonas, J. s., taipgi atsistojo, 
l.azda vi51 nukrito: Jonas, J. s., 
skubiai ją padavė Mikalojui. 
Akis Jono, .1. s„ buvo mėšlun
giškai uždaryta.

—Taip, taip, — dovanokite! 
Neturiu garbės! Aš čia nė prie 
ko!.. Neturiu garbės žinoti su 
kuo... su kuo... primiegojo 
tarpsta tamstos motutė!

Mikalojus neklausė dauginus 
Jono, J. s. Jis išėjo lauk iš kam
bario. Jis ėjo skubiai, prikris- 
damas ant dešinės kojos, deši
nėj rankoj buvo lazda, dešiny
sis petys buvo pakeltas taip, 
kaip jis būna pakeltas liktai 
pas labai nesveikus žmones.

Taip, taip,— neturiu gar
bės! Neturiu garbės! - - rėkė 
išpaskos Jonas, J. s.

...Broliai Mikalojus ir Jonas 
susitarė susitikti mieste, kame 
gyveno tėvas. Mikalojus at
važiavo keliomis valandomis 
ankščiau už Joną. Jonas iš 
stoties nuvažiavo į viešbutį. Jis 
sužinojo, kad brolis jau čia. 
Jie niekuomet nesimatė. Nume
ryje degė ant skobnio žvakė, 
kuomet įėjo Jonas, augšlas, svei
kas žmogus karinėj formoj ko
manduotojo pulku. Numeryje 
degė ant skobnio žvakė, bet 
Jonas nieko nepamatė numery
je. Jis paklausė kbridorinio, 
kerne brolis? Koridoriais at
sakė:—jie niekur neišeidinėjo.

—Tuomet Jonas pamatė ant 
grindų, už skobnio žmogų, 
žmogus glebėstavo kėdės atra
mų. Jonas, stiprus žmogus, 
įpainiotas i šikšnas nuo kardo 
ir revolverio, pakėlė žmogų ant 
rankų.

—Nikalojau, balandėli, ką tu? 
—užklausė jis baimingai. 
Priepuolis?

Mikalojus atsakė rainiai:
No, jokio priepuolio nėra. 

Aš sveikas. Aš buvau... —Mi
kalojus užsivargino žodžiais..

- Aš buvau pas Joną, J. s., 
Ivanovą, pas tavo tėvą. Jis man 
pasakė, kad musų motina bu
vo... kad jis nežino, kas mano 
tėvas, su kuo primiegojo, taip 
pasakė jis, mane mano mama.

Ką?., musų mama...
Ant skobnio numeryje degė 

žvakė. Stiprus žmogus laike 
silpnąjį už pečių. Už langų 
gatvės smego tamson. Ant 
skobnio pas žvakę gulėjo nuo
rūkos. Netrukus stiprus žmo
gus sėdėjo šalę su silpnuoju 
ant grindų; tai pirmu kart 
susitiko du broliai, du žmo
nės, niekuomet nemačiusieji 
vienas kito, bet iš pirmų dienų 
savo sąmoningos vaikystės ži
noję visa vienas apie kitą,—jie 
kalbėdavo apie mamą, kurią 
vienas iš jų minė. Ir tam žmo
gui, kuris gyveno tame pačia
me mieste, pas kurį jie atva
žiavo, pas juos buvo sausas 
žodis—niekšas, niekšas, kuris 
Išdrįso pasikėsinti ant atmin
ties molinos...

...Gatvės smigo tamson, ver
kė žemė lietum, ir Jonas, J. s., 
štovėjo prie vartelių, lauke su- 
naus, sunaus Jono, kuris buvo 
už skersgatvio numeriuose 
“Maskva”. Ir Jonas, J. s. 
tėvas šaukė tamson:—“Jone
li}”.—Sūnūs Jonas neatėjo pas 
tėvą.- Ir ant ryto tėvas Jonas 
matė sūnų, taipgi tikrenybėje, 
vienintėlis, paskutini kartą, 
stotyje. Jis, tėvas, stovėjo mi
nioj. Pro jo šalį praėjo dve
jetas: vienas besiramstantis 
lazda su guminiu rankturu, ir 
tą šlubąjį vedė augštas, svei
kas karkomas, įkinkytas į 
šikšnas nuo kardo ir nuo revol
verio, baltaplaukis, raudonikis, 
sveikas, ramus žmogus. Ir tė
vas pamatė: akys jo buvo nebū
tai panašios į akis motinos, į 
tuos ežerus, kuriuose kadaise 
jis galėjo skandinti pasaulį ir 
saulę. Traukinys išėjo labai 
greitai, nušvilpė, nuruko du
rnais, nusitraukė. Tėvas nuėjo 
mediniais šaligatviais miesto, 
prošal) medinių tvorų. Po gat
ves putė vėjas.—Po gatvėmis, 
mediniais šaligatviais ėjo iš
karšęs žilas žmogus.— Namie 
priemenėlėj pakvipo žmogiena.

IV.
Tarpe kita: žmogiškas teis

mas neturi, negali Luti tiek 
griežtu, kaip teismas žmogaus 
ant paties savęs.

Mikalojus užsisvajb-
Mikalojus giliai

Mikalojus 
Ivanovuišė Jonui, J. s

nieko neatsakė jam—
(Reikia skliautėliuose 

kyti čia, kad tos dienos buities
* Jono ir Mikalojaus atvedė juos

į didžiąją rusų i revoliuciją) .

paša

ne
gu-

pa
su 

pa-

tas

l)r. Paul H. Heyl iš Wasbingtono, kuris savo išrastu instru
mentu bando pasverti žemę.
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9 Nuošimčius į Metus 
už Indelius

200% APSAUGA
Tai yra Geriausia Investmentas, kokį kada nors 

Amerikos Lietuviai yra Girdėję

Nedaro skirtumo ar įdėsi $100, $200, $500, $1,000, ar 
$10,000, arba bile kokią sumą, visiems bus mokama 
9 nuošimčiai į metus ir prisiunčiami Jums kas pusė

• i •••*» «» w

metų po 4 ir pusė nuošimčio.

Indėliai priimami ir atmokami Amerikos Doleriais. 
Indeliai grąžinami po vienų metų kiekvienam, kuris 
neduos išanksto pareiškimo, jog nori palikti ant 
ilgiau. Visi indėliai apsaugoti dviguba apsauga — 
200%. Už indėlius Bankas išduoda atatinkamą liu
dijimą. . '

Apsauga susideda iš Banko turto ir iš turtų visų 
Banko narių. Kiekvienas Banko narys atsako už

Banke padėtą indėlį dviguba atsakomybe. Visų 
Bąnko narių turtai paėmus į krūvą, siekia virš 300 
milionų dolerių ir kiekvenas indėtas doleris momen- 
raliai padidina turtą ir sykiu apsaugą. Didesnės ap
saugos nė negali būt.

Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 
gauna pinigus ir praėjus šešiems mėnesiams moka 
nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems mene- ’ 
siams — gražina sumą ir likusius nuošimčius. Pasi
naudojant telegrafo parankamais pinigai gaunami 
Kaune į 4—5 dienas po indėjimui pas musų kores
pondentą — NAUJIENŲ BENDROVE.

Paleiskit jūsų Dolerius į darbą ir pareikalaukit iš jų gero uždarbio — 9% (nuošimčių).

IND6DAMI ČIA SAVO PINIGUS PADARYSIT DVIGUBA NAUDA: SAU IR LIETUVOS ŽMONĖMS.

Lietuvos ^operacijos Bankas
■ '" ■ ' ' ' ,

KAUNAS, LIETUVA
. į < /

• . • •

Del platesnių žinių ir indėlių padėjimo kreipkitės j

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.» Cliicago, III.
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<Apie {vairius Dalykus
M 
*

Kur įvairios šalys siun
čia savo kalinius.

Solovecko salos
Laikraščiai praneša, kad 

užilgo bolševikų valdžia gabens 
kalinius orlaiviais į Solovecko 
salas. Tam tikslui esą jau pra
dėta ir orlaviai budavoti. Ži
noma, tai didelis pagerinimas. 
Vienok Solovecko salos pasiliks 
baisiausia bausmės vieta sovie
tų Rusijoj.

Tose salose gyvena apie 3,500 
kaliftįų. Gyvenimas jų yra pa
sibaisėtinas. Atskirti nuo viso 
pasaulio, išbadėję, jie vergų gy
venimą gyvena. Ny taip dar 
senai į Solovecko sAlas plaukė 
tūkstančiai maldininkų. Mat, re
ligingi rusai manė, kad Solo
vecko klioštoriaus ikonas (šven
tųjų paveikslai) yra stebuklin
gi. Gyveno ten nemažai ii; mi- 
nykų. Bet dabar viskas persi
mame. Kamaraitėse, kur pir
ma minykai meldėsi, dabar yra 
užrakinti kaliniai.

Tolyn vis labiau viešoji opi
nija ima smerkti tokias kalinių 
kolonijaszr Bet nežiūrint į tai, 
daugelis valstybių turi atatin
kamas vietas, kur jie išveža 
sunkiai prasižengusius kalinius. 
Franci ja savo kalinius gabena. *! 
Naująją Kaledoniją ir Guianą, 
Indija—į Adamaną, Meksika — 
į Motinos Marijos salą,' kuri 
randasi 200 mylių nuo kranto;

Meksikos kalinių kolonija
Kur-ne-kur randasi tos aša

rų ir didžiausių kančių salos. 
Apie jas pasakojama pasibaisė
tinų dalykų. Tik paskutiniais 
keleriais metais, sujudus visuo
menei, pradėta su kaliniais elg
tis kaip su žmonėmis, o ne gy
vuliais. į tokias salas tankiau
sia siunčiama “amžinieji” kali
niai, t. y. tie, kurie nuteisti yra 
iki gyvos galvos kalėti. Didžiau- 
sį nuošimtį “amžinųjų” sudaro 
žmogžudės.

Kaip Velnio Sala yra žinoma 
Francijoj, taip Motinos Marijos 
sala Meksikoj. Ton salon Mek
sikos valdžia siunčia aršiausius 
savo kriminalistus. Vidutiniškai 
jų ten randasi apie 2,000. Visą 
laiką jie yra dabojami karei
vių. Be to, pabėgimas yra ne
paprastai sunkus. Apie salą 
randasi daug ryklių, nuo kurių 
pabėgėliui sunku išsisukti.

11,000 žmogžudžių
Netoli Bengalo įlankos ran

dasi Andamano salos. Paskuti
niais septynios dešimtys penke- 
riais metais anglai siuntė ten 
(ir dabar tebesiunčia) Indijos 
kriminalistus. Kaliniams ten 
duodama labai daug laisvės. Iš- 
tikimiemsiems leidžiama net 
apsivesti ir gyventi savo pasta
tytuose namuose.

Andamano penkiose salose* 
randasi apie 16,000 kalinių. Tai 
didžiausia prasikaltėlių koloni
ja visame pasaulyj. Įdomu dar 
pažymėti ir tai, kad kaliniai 
renka savo atstovus, kurie kar
tu su vyriausiouju komisijonie- 
rium ir jo devyniais padėjėjais 
kolonijai visus patvarkymus nu
stato. Kad apsisaugoti nuo ga
limų Sukilimų, kolonijoj ran
dasi 450 kareivių.

Kadangi į salas su vežama ka
liniai iš įvairiausių Indijos da
lių, tai palaikyti ten tvarką nė
ra sunku. Reikia žinoti, kad 
Indijoj yra Vartojama apie 10 
skirtingų kalbų. Suprantamas 
daiktas, kad skirtumas pasireiš
kia ne vien lik kalboj, ale pa
pročiuose. Tad tiems kaliniams 
yra sunku susitarti dėl bendro 
veikimo.

Iš 16,000 kalinių 11,000 yra 
žmogžudės. Dauguma jų netu
ri, vilties kada nors pasiliuo 
suoti. Per tat salose jie sten
giasi kiek galima labiau prie 
aplinkybių prisitaikyti. Jie už
siima žemdirbyste ir įvairiais 
kitais darbais. Apskaitoma, 
kad kalinio užlaikymas Angli
jai atsieina tik vienas doleris 
mėnesiui. Salose randasi sep
tynios mokyklos ir šešios Ilgo- <

ne-

ninūs. Per pastaruosius de
šimtį metų kriminalistų koloni
joj tik šeši tapo nugalabinti už 
žmogžudystes.

Karts nuo karto paskelbiama 
kai kuriems kaliniams amnesti
ja. Prieš kiek laiko keliolika 
moterų tapo paliuosuota, ne
žiūrint į tai, kad beveik visos 
Andamano salose atsidūrė už 
žmogžudystes. Bausmės dova-* 
nojimo jos užsipelnė tuo, kadi 
vieno skęstančio laivo išgelbėjo 
visus keliauninkus, nežiūrint to, 
kad tas gelbėjimo darbas buvo 
surištas su didžiausiu pavojum 
jų gyvasčiai.

Kada anglai pradėjo kalinius 
siųsti kitur

Kalinių transportavimo siste
mą anglai įvedėų 1619 m., kada 
1(M) prasikaltėlių jie atsiuntė į 
Virginiją. Kiek vėliau savo j 
kriminalistus ir politinius pra- Į 
sikallėlius jie pradėjo siųsti į 
Australiją. Tai buvo daroma 
tol, kol Australijos žmonės pa-l 
reikalavo, kad siuntimas krimi-| 
nalistų į 
tas.

jų šalį butų

Velnio Sala
Sala gal yra

sustulidy-

labiausia 
kolonija.

P-lė Helen Andeson iš Wilmette, III., ir gersusis Austrijos 
artistas - piešėjas Ernst Linnenkamp. Artistas sako, kad Ander- 
son priklauso penkiolikai gražiausių Amerikos moterų.Velnio 

pagarsėjusi kalinių
Ypač plačiai ji pasidarė žino-1 jis tiek pamėgęs, jog ir pats sau kad komitetas esąs išrinktas
ma 1895 m., kai visiškai nekal
tas kapitonas Dreytus buvo nu
teistas už išdavystę ir pasiųstas 
Į Velnio Salą. Keliems metams 
praėjus kapitono byla tapo at
naujinta, Teismas kapitoną iš
teisino. Nuo to laiko žymesnie
ji franeuzų darbuotojai ėmė 
kuogriežčiausia reikalauti,, kacį 
Velnio Salos kalinių kolonija 
butų panaikinta. Buvusis pre
mjeras Herriot rimtai tuo klau
simu buvo susirūpinęs, 
paskirtoji iš ministerių 
sija surado, jog tokia 
kolonija Franci jai yra 
linga.

Vienas franeuzų tyrinėtojas 
prieš kiek laiko paskelbė, jog 
Velnio Saloj dabar randasi 27 
kaliniai. Tarp jų yra du vo
kiečiu—vienas šnipas, o kitas 
Francijoj gimęs vokietis, kurąs 
kariavo prieš Irancuzus. Kaili
nių gyvenimas Velnio Saloj yra 
stačiog neįmanomas. Tropikų 
saulė kepina be pasigailėjimo. 
Klimatas nesveikas. Tad dauge
lis kalinių po trumpo buvimo 
apserga ir miršta.

Guianos kolonija

Franeuzų Guiana yra kita 
kalinių kolonija. Visai dar ne
senai ten buvo praktikuojama 
“dvigubas terminas”. Sakysime, 
jeigu kalinys buvo pasmerktas 
penkiems metams, tai jis turė
davo išbūti penkis metus vir
šaus ir savo geru elgesiu įro
dyti, jog jis yra vertas paliuo- 
savimo. Dabar ta dviguba baus
mė tapo panaikinta. Guianos 
kaliniai yra trijų rųšių: plėši
kai ir žmgožudos nuteisti nuo 
penkių metų iki gyvos galvos, 
nepataisomi kriminalistai ir pa- 
liuosuotieji, kurie bastosi Cay- 
enne’os gatvėm ir bado spiria
mi* tankiai užsiima plėšimais. 
Apskaitoma, kad tropikų salose 
franeuzai turi apie 9,000 kali
nių.

Cayenne’o kolonija iš visų 
pusių yra apsupta pelkėmis ir 
tankumynais, kur randasi dau
gybė gyvačių ir slapstosi buš- 
mėnai. Pabėgimas tad yra la
bai sunkus. Kadangi sargyba 
nėra labai budri, tai kaliniai 
gan neretai bando pasprukti. 
Bet jų pastangos tankiausia 
niekais nueina. Trys ketvirta
daliai tampo suimti, kiti žūna 
raistuose ir tik retkarčiais vie
nas kitas savo tikslą atsiekia.

Kriminalistų rųšys

Cayėnne ir Velnio Saloj gar 
Įima rasti įvairiausios rųšies 
kriminalistų: plėšikų, žmogžu
džių, vagių, etc. Pasakojama 
apie juos nepaprastų dalykų. 
Visai dar nesenai daug buvo 
rašoma apie vieną Paryžiaus 
žmogžuHą, kuris Velnio Saloj 
ėję* budelio pareigas. Tą darbą

Bet 
komi- 

kalinių 
reika-

ir kitus marksinius (? Red.) psi 
chologiškų (? Red.) patarimų, 
nes jūsų pačių tai tuščios ma
kaulės.

kai 
nu- 
Bu- 
ki- 

jog

galvą giljotina nusikirtęs, 
tapo pasmerktas mirti už 
žudymą kažkokio kalinio, 
delio darbą jis nenorėjęs 
tam užleisti, nes manęs,
niekas kitas nemoka taip gerai 
galvas kirsti, kaip jis.

Vieno amerikiečio pabėgimas
Franci jos Guianoj kriminalis

tams leidžiama ‘apsivesti. Mo
kslininkai nuo senai prieš tai 
protestuoja, sakydami, jog iš 
tokių sutuoktuvių gimsta tik 
kriminalistai. Bet nežiūrint tų 
protestų, viskas eina po seno
vei.

Klimatas tų kolonijų yra tiek 
nesveikas, jog kaliniai negali il
gai gyventi. Be to, Velnio Sa
los ir Cayenne’o reputacija yra 
tokia, jog neretai vežami kali
niai šoka į vandenį, kad tik 
nepatekti į tas kolonijas.

Bus ne pro- šalį pastebėti, 
kad iš Velnio Salos sėkmingai 
pasisekė pabūgti amerikiečiui 
Eddie Guerin, kuris buvo ten 
pasiųstas už Paryžiuj papildy
tas vagystes. Guerin pabėgo 
su dviem kitais kaliniais. Tie
du kaliniu manė, kad Guerin 
daug pinigų turi ir kėsinosi 
jį nužudyti. Bet Guerin buvo 
įgudęs revolverį vartoti ir nu
šovė užpuolikus.

priešmetiniame susirinkime?
6) šiemet šv. Petro parapijos 

komitetai yra išrinkta iš moky
čiausių ir gabiausių vyrų musų 
kolonijoj, Lietuvoj užbaigę mo
kslus gimnazijoj. Tai ne iš ak
lųjų kaip jus šmeižiate. Jus tai 
kaip akli šikšnosparniai j ieško
te pas westsidės šunadvokačius

7) Ar kunigas jus vadino be
ne patys žmonės parapijonai, 
net ir jūsų pačių artimi draugai?

Kunigą Jonaitį šmeižiate per 
pereitus visus metus. O ką guo 
padarote? Jus būdami parapijos 
komitetas ką gero parapijai nu
veikei? Teisybę pasakius, tai 
absoliučiai nieko, tik trūkimą. 
Mes šiemet per tuos tris mėne
sius jau daugiau parapijos jei
gu turim, kaip kad jus padarėte 
per visus metus. Kol jus kuni
gą J. F. Jonaitį prašalinsite iš 
šv. Petro parapijos, tai jums 
greičiaus užaugs ant liežuvių 
plaukai. Mes tu kunigų nerei
kalaujame ir neprašome—turė
kite sau. Šiem metams jau dau
giau komitetų neberinksime. 
Nors jus ir diskredituojate kas 
yra musų tautos šulas kilnų to
bulumo idealų, kas kelia Lietu
vos musų tėvynės vardą tarpe j 
svetimtaučių, publikacijos sri
tyje aiškina Lietuvos aplinky
bes pasaulio akyse. O jus dėl 
savo individualizmo ignoruojate 
musų tautai brangų asmenį 
kaip kad gerb kun. J. F. Jonaitį, 
vienas kaipo iš dvasiškių lietu
vių Amerikos karo kapelionas, 
priskaitomas prie Amerikos did
vyrių žymiųjų inteligentų Ame
rikoje. Taipgi žymus Amerikoj 
lietuviškųjų parapijų organizuo- 
tojas, uolus veikėjas dirba su 
energija Dievui ir musų Tautai 
Lietuvai.

Krugžda, Stanly Atkučiunas, K. 
Končius,x Juozas La urmu kas, 
Jonas Vosilius, Jargs Baltusa- 
kis, Wincas Stanialavaitis, Ka- 
zis Senkus, Wm. Becanyais, 
John Tupenavitch, Stanley Mi- 
kukonis, Petras Ramanauskas, 
Jurgis Valinkas, Sam Janulaitis,* 
Andrus Talaška, Adomas Ro
kas.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniah nuo 10 v.

Prisivaidinęs Laivas
Vyrai ir motery* kurie tikisi ateičiai 
finansinės nepriklausomybės, bet ku
rie praleidžia būtiną dalyką — msola- 
tini taupymą — laukia prisivaidinusio 
laivo, kuris niekuomet neatpiauka. 
Atidarykit tąupymų sąskaitą šiame 
banke. Šekit nuolatinį jos augimą, 
kaip ir iki šiol reguliariai. Nelauki
te kol jąn turėsite didelę sumą pinigų* 
depozitavimui

Thf STOCK YARflS 
IRUSI & SAVIItGS 

BANK
4150 South Halsted St

Detroit, Mieli.
Šv. Petro parapijos protestas 

ir atsakymas B. Kibartui, Char- 
liui Gregaičiui ir Johnui Migli
nu!, kurie patys save vadinosi 
šv. Petro parapijos komitetais.

Naujienų balandžio 5 d. nu
mery tilpo purvinas straipsnis 
skrausdamas moraliai musų my
limą kleboną kun. J. F. Jonaitį, 
parapiją ir katalikus.

1) Kunigo Jonaičio byla už
baigta jau metai laiko atgal.

2) Kunigas Jonaitis nearešta
vo Aukštuolio, bet policija kuni
go Jonaičio stuboje, kada jis 
reikalavo juodrankišku budu 
nuo kun. Jonaičio pinigų 1,000 
dolerių. (Teismas nepripažino 
p. Augštuolio “juodrankiu”, 
bet išteisino jį. Red.)

3) Jus, triukšmadarius, pra
šalino kunigas Jonaitis, vysku
pas ir parapija. Negeistinų gai
valų kaip kad jus esate nieks 
nenori tarpininkauti (? Red.) 
su jumis.

4) * Ant parapijos susirinkimo 
niekas geležinių paipų neturėjo 
ir tas netiesa. Policija buvo dė
lei tvarkos, nes kaip kada tai net 
ir augštesnės rųšies kongresup- 
se reikalinga policija tvarkai. 
Ne kunigo Jonaičio 
buvo policija kviesta, 
pijos tvarkai.

5) Ką tas reiškia? 
komiteto nariai bandė

reikalams 
bet para

Esančio 
aiškinti,

Šv. Petro Parapios Komitetas 
r parapijonai:

Juozas Bizauskas, Berdadas

PASI-“LIETUVIŲ 
TIKĖJIMĄ NĖRA 

LENGVA JSL * 
GYTI”.

Speciali Speciali
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 pasirinkimą 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

MALT TŪNICO

MALT TONICEXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

arba

Eitra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per 

Dr.B.McNictiolas I
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Užveizda musų Lietuvių Depart- 
mento mums tai sakė keletas metų 
atgal. “Jie turi žinoti, kad jų rei
kalais bus atlikti greit ir teikiamas 
geras patarnavimas. Jie tankiai 
siunčia pinigų j savo seną tėvynę. 
Tas patarnavimas turi būti atliktas 
gerai. Bile bankas, kuris turi rei
kalų su mano tautos žmonėmis tu
ri būti geresnis, negu paprastai ki
ti bankai.“
Mr. čaikauskan kalba iš patyrimo. 
Šiandien jia dar tebėra Vedėjų mu
sų Lietuvių Department©, ir jis tu- . 
ri tūkstančius Lietuvių draugų ir 
kostumerių, kurie dasižinojo, kad 
Central Manufacturing District 
Bankas yra geresnis negu abelnai 
kitas kokis dėl jų reikalavimų.
Atsilankykit ir patikrikit apie tai 
patys.

CENTRAIS“SSBANK
1112 West 35th Street

ATDARA ŠI VAKARĄ IKI 8 V AL.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The VViersema State Bank
11106-08 Michigun Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Balandžio 12, 1926, kaip yra* 
padarytas Auditoriaus PuMrškų Apskaitliavimų Illinois Valstija*

RESURSAI
Paskola ir discountai .....................................
Overdraftai .....................................................
J. V. Valdžios Investmentai .........................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai .............
Rakandai ir įrengimai .................................
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti turto šaltiniai .........................................

Viso turto

$3,066,988.35
.... .. 500.51
... 127,073.73
... '570,445.901
... 181,704.85
.... 803,721.25
....... 3,694.00

HJMT48.59

ATSAKOMYBĖ
Capital Stakas ......................... ......
Kurpius ..........  ....................
Neišdalintas pelnas...... .................
Rezervą accountni ...4..... . ..... .......
Dividendai neapmokėti _____ ___
Depozitų .................. ,....... ................
Priguli Rankoms ........ ......... ......... .
Kitų atsakomybių ..............„..........

Viso atsakomybių

$ 200,000.09
.... 150,000.00
.... 128,954.98
.... j 51,578.9?.
.......394.50
. 4^05,^48.56
...... 10,1*:-.84
..........8,W29

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Infcorponu



NAUJIENOS, Chicago, III...............
. . ......... ................. - ■ - -.............. r

šeštadienis, Gegužis 8, 1926

Nuo Spuody
Cadum Ointment prašalina spuo- 

g»’i ir padaro oda minkšta ir dailia. 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
ir gydančią jėgą, kad prašalinu^ iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra gera® nuo pnčkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, ui- 
gavimų, isidrėskimų, išbėrimų, skau
duly. nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežejimų ir taip toliau 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth' Avenue, New York.

H

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 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.
YnniTniiiiiiiniiiiru

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

9

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
ti tus pasirinkimas Naujausių Madų — 

geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 

..Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarriavimas mandagus; Leng-

* vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvėsf 
'fapeoplesFvraifare (dmpaoų

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt,

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEME.

Negalite užauginti bulvių pus- 
tynčse, nei gražių stambių plau
ku ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

pleiskanų mirtinas priešas ta 
jumt padarys. (trinant švelniai 
Smalvos oda per savaitę ar 

eiirntj dienų laiko, Rufflee 
iinaikins ii jūsų galvos pleiska
na* ir atgaivin* normalų plaukų 
auginta.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininku Jianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
I laboratorijų. ,

r. AD. RICHTER & CO. 
Ben-y and So. Sth Sta.

Brooklyn, N. Y.

w i
Eina garsas...

Eina garsas i.š pat Rymo, reikia tarbos krauti. 
Daug malonių Papa davė, padėkot reik traukti. 
Pasilik, .Darata, sveika, duok greičiau suknelę, 
Uį.Tėvynę nepražūsiu, tu neliūsk, širdele.

Rymo miestas didis šia tinas iš senos gadynės.
Ten gyvena kunigėliai ir jų gaspadinės...
Melski Dievo, Daratėle, kad kely nežučiau, 
Su dvasia ir su tarbomis, kad Ryman pribūčiau.

Puikus rūmai klebonijos—papos daug puikesni.
Geras musų vyskupėlis Papa daug geresnis.
Aš- parvešiu sau iš Rymo^činą kardinolo, 
Tau, Darata, pudros tarbą ir dangaus migdolą.

Ir išleido, išlydėjo Darata kleboną, 
Paliūdėti pasikvietė vargamistrą poną... 
Smarkiai lijo/vėjas putė, traukinys dundėjo, 
Kunigėlis už tėvynę vagone kentėjo...

Tamsią naktį ima snudis ir ateitis menas, 
Akys merkias, širdis alpsta ir vaizdai vaidenas, 
Ir sapnuoja, kad jis grįžtu tikras kardinolas... 
O Daratai sapne širdį jaudina migdolas...

Klipyta.

Vietinės žinios Griūkit ant keliy...

Reporterio parašytos 
KAS? 
Noriuose gyvena, 
važiuoja kas dieną 
vakare atkemša vieną... 

Žemes parduoda, 
dainuoja gerai, 
skystimo beizmante visados

Veidas skylėtas, 
eina ir važiuoja, 
išgeria vieną, 

su draugu kiekvienu. 
O mulo pritrukęs šūkaut 

norėjo,
kada neleido—verkti pradėjo.

Čia pat gyvena, 
pažįsta dzūką, 
nešasi kvortą per pudzimuka.

antrašus pagavo 
ir į centrą neraportavo.

('.borus mokino, 
namo važiavo 
ir nuo konduktoriaus j kailį 

gavo...
Vienam aptiekoriui nelaimė 

įv^ko:
paniką pražudė, tai ant 

padaužų užpyko..
O kitas labai išsigando, 
kada parvažiavęs mulo nerado 

—Z.

<•

[Pacific and Atlantic Photo]
Ogden T. M’Clurg su'savo šeimyna, šiomis dienomis jis 

pasimirė. M’Clurg buvo rastas šalia savo automobilio netoli Chi- 
cagos. Mirties priežastis — kraujo išsiliejimas į smagenis. Na- 
bašninkas buvo turtingas knygų leidėjas ir didelis keliauninkas.

Griukit ant kelių visi kademai, 
Galvas ir sprandus nulenk it 

žemai
Melskit, prašykit didžiųjų ponų, 
Kad nesugriūtų valdžia klebonų.

štai jau'atėjo Seimo rinkimai, 
Oi gal sukhipt per juos kademai; 
Tada bedieviai užviešpatautų, 
Dešromis ir kumpiais kunigus 

pjautų!

Bedieviai šiandie jau rodo dantis, 
Bet policininkas dar yr’ suval

dantis...
Jei kunigėlių Seime nebūtų, 
Musų Tėvynė tikrai pražūtų.

! Kunigų valdžia, girdėt nuo kitų,

O sviets ištvirko, dangaus ne
perka,

Tai valdžia moka algą nemenką.

Visi valstiečiai ir ūkininkai,— 
Visi mokslinčiai ir darbininkai, 
Vis tai bedieviai—vaisiai šėtono 
Teklaups bučiuoti kojas klebono

—Klipyta.

įfįsį

;•

į

Smith W. Brookhart (po keirei) ir Daniel F. Steck. Senatas 
45 balsais prieš 41 nutarė Brookhartą pašalinti iš senato, o jo 
vieton įsileisti demokratą Steck’ą.

Brookhart priklausė kairiemsiems repiiblikonams ir rėmė La 
Follette’o kandidatūrą į prezidentus. Laike rinkimų daugelis re- 
publikonų balsavo už demokratų kandidatą Stecką, bet buvo pa
skelbta, kad Brookhart gavo 700'balsų daugiau. Senatas peržiu
rėjo balsavimo pasekmes ir surado, kad tikrenybėj Steck gavo 
1,400 balsų daugiau, negu Brookhart ir todėl paskelbė jį išrinktu 
j senatą nuo Iowa valstijos.

New Yorko aukštutinis karas, kuris puldamas pramušė čeve 
rykų krautuvės sieną.

Masonic Temple mieste Herrin, III., kur balandžio 13 d. įvyko 
susirėmimas tarp ku-kluxų ir jųjų priešų. Kaip iš vienos, taip ir 
iš kitos pusės žuvo po tris žmones.

Po truputį
—~~.n |

Aną metą, kai Bulota po 
Ameriką važinėjo, tai jis Pits-; 
burglie S.L.A. Seime susidūrė 
su l)r. šliupu. Kai Bulota pri-j 
šilainė, jog reikia Lietuvą gel
bėti, tai šliupas maž-daug taip' 
pasakė: Mes esame Amerikos' 
lietuviai ir čia musų tėvynė, o 
jus žinokitės.

Tai jau blogiau, negu saky
ti: “Lietuvai nė cento’’. Bet' 
Sirvydas, tur būti, užmiršo tuos 
šliupo žodžius.

:'t >!< sĮt

• Vyčių gazieta “Vytis”, vienų 
kartą patėmijau, štai ką pasa
kė: “Kuris žmogus mirties bi
jo, tai ne miršta, ate dvesia”.

Na, o kaip su popiežiais, kar
dinolais, vyskupais ir kunigais, 
kurie kaip tik suserga, tai iš 
viso pasaulio daktarus sušaukia, 
kad tik nuo mirties išsigelbė
jus?

♦ Č *
Ar negalite kas man pasaky

ti, kodėl lietuviški liurbiai Jur
giais yra vadinami? Kažin ar 
kada buvo toks gyvūnas, kurį 
Jurgiu vadino? Georgas — tai 
buvo šventasis, kuris buk sil
kei žandus perduręs.

* * *
“Vilnis”’ išeis dienraščiu, tur 

būti, tuomet, kai “Laisvė” virs 
savaitraščiu. O kada tsi bus,' 
tai nė patys komisarai dar tik
rai nežino. * * *

Kaip Lietuvoj yra, tai nė 
pats smailakulnis, tur būti, ne
besupranta. Klerikalai iš Lie
tuvos auksą ir sidabrą šmuge- 
liuoja į užsienį, o strielčių pa
siuntė į Ameriką priubagauti 
aukso. Ir žinok po to žmogus 
kokius skymus atbulkalnieriai 
daro.—Pustapėdis.

Todėl, kad ji turi dailų ir 
stiklinį pavirš; ir nebijo oro 
permainų. Jos tamprumas 
nedaleidžia supleišėti ir įsi
leisti drėgmės, kuri yra 
priežastimi puvimo.

Tel. Yards 3850
A. J. KAREIVA

& SON
HARDWARE 

4537 So. Wood St.

K SENU AUTOMOBILIįl l 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyfičių 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

Negera nota
DAIMONDS

Pirkit Deimantus Pas 
Junievicz

žinoma, 
padėkim

Pas vieną stambų verteivą 
apsigyveno pisčikas. Pisčikas’ 
skaito romanus, o verteivos jau
noji pačiukė sėdi visai netoli 
nuo jo.

Romanai skaityti, 
nėra griekas.4 Bet,
sau, teoretinis romanas virs 
praktišku dalyku. Ant keturių, 
akių tarp jauno vyro ir jaunos! 
moters visokių juk dalykų ga
li atsitikti.

Tad verteiva ir nutarė visam 
tam galą padaryti. Kadangi jis 
biznierius, tai biznieriškai pada
rė. Parašė maždaug tokio- tu
rinio notą:

Tamsta turi būtinai išsikraus
tyti iš mano kambarių į 24 vai.

^Sąyininkas N.
Piščikas gavo t:^ notą nedė

lioj ir tokį atsakytiną davė:
Tamsta!
Pridavei ąnan negerą notą. 

Jokios legalės notos nedėliomis 
nerašoma.
kraustysiu, 
riu dar 24

'Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

ALEX R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

Nedėlioj aš nesi- 
ir tokiu budu tu- 
val.

Piščikas X. 
užviešpatavo tyla.Panedėlyj

Paslikas išsikraustė, išreikšda
mas eilėmis savo nuomonę apie 
verteivų.—B.

Kaip francuzai įsteigė kalinių* 
kolonijas

Kalinius į Guieną francuzai 
pradėjo transportuoti 1763 m., 
kai buvo pasiųsta 11,000 “pa
vojingų” asmenų, kurie visi žu
vo ištrėmime, 
cijos kalinių 
pilnai įsteigta, 
karo francuzai
davo į Caycnne’ą ir Velnio Salą 
apie 2,000 kalinių. —K. A.

Laike revoliu- 
kolonija buvo 
Iki pasaulinio 

kas metai išvež-

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy- 
dau jvairias ligas, 
o lubinu l.lI llžsi

<sBHHhO9K s<-11 < ■; i, i u \\iii, 
MĮMSbBsHM moteni ir \aiku

|!<‘ "I"'1 :h i !"• 
skausmo, pa p. a I 

jįįS vėliausi i'iaba 
bud;) c Ii i I "MĮB? ISu praktiją, Kh-kliu

- 'HH lietinės Mauih 
gHR Maistine
BĮĮBt. pSH Chemija. I'ritai 
■HHKHH kau valgi pagal

ligą. Taipgi pa
tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Sukatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gružus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS -
2) — PIETUS -
8) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Su>ut*re 
negali būt)
1) — Salutaras priduoda, apetitų;

.2) — Salutaras viduriu* ii valo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą,

Tik viena* doleris Ir kvotorls hoiikai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA


