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Lietuviai Marsuoja ant Vilniaus
REVOLIUCIJA LENKIJOJ PLEiASI

Prie Pilsudskio prisi
dėjęs Vilnius ir kiti 

miestai
BERUNAS, geg. 14. — Pra

nešimai sako, kad prie gen. Pil
sudskio sukilimo prisidėję dar 
penki svarbus Lenkijos kariuo
menės garnizonai, būtent Vil
niaus, Brest-Litovsko, Krako- 
vos, Liublino ir Gardino. Nera
mumų kilo taipjau Lvove, Ga
licijoj. Lodzė šiandie tapus Pil
sudskio kariuomenės paimta.

Pilsudskis esąs lengvai 
sužeistas

PARYŽIUS/ geg. 14. — Pra- 
nešimu, iš Berlino, generolas 
Pilsudskis buvęs lengvai sužei
stas kautynėse Varšuvoj.

450 žmonių krito kau
tynėse Varšuvoje

BERUNAS, geg. 14. v Iš 
Varšuvos praneša, kad valdžios 
oro jėgos bombardavusios ge
nerolo Pilsudskio štabą Varšu
voje. Apskaičiuojamai' kad iki 
šiol kautynėse Varšuvos gatvė
se buvo 450 asmenų užmušta. 
Visi svetimšaliai bėga iš Lenki- [ 
jos.

Laikraštis Acht Uhr Aben- Peifu ir Čanį? Tsoliną 
dblatt praneša, kad revoliucija rencijon tikslu''susitarti 
plečiasi visoj Lenkijoj. Pilsuds- kurti stiprią centralinę 
kio kariuomenė pasitikus ir at- 
mušus Poznanės regimentus,

naudojasi proga Pilsudskio sukilimu Lenkijoj ir ėjusius valdžiai į pagalbą, 
jau Lietuvos kariuomenė perėjo Lenkijos rube
žių, eina ant Vilniaus ir nori atsiimti nuo Len
kijos Vilnių ir visą užimtą Lietuvos teritoriją.

Lietuvos kariuomenė pe 
rėjo Lenkijos rubežių

Varšuva gen. Pilsud
skio rankose

Lenkijos prezidentas pa 
bėgęs iš sostinės

AMUNDSENO ŽIEMIŲ EKSPEDICIJOS 
ORLAIVIS NORGE PRAPUOLĖ

LIETUVIAI MARSUOJA ANT VILNIAUS
BERLYNAS, Gegužio 14. — Lietuvos ka

riuomenė perėjo Lenkijos rubežių ir marsuoja 
ant Vilniaus. «

BRESLAU, Silezija, Gegužio 14__ Lietuva

Lenką prezidentas pabė 
ges iš Varšuvos

Belvederas Pilsudskio jėgų ran
kose; darbininkų sąjungos 
remia Pilsudskio sukilimą

PARYŽIUS, geg. 14. — Atei
nančios iš Berlino, Viennos, 
Prahos ir Dancigo žinios apie 
padėtį Lenkijoj vienos kitoms 
prieštarauja. Vienos sako, kad 
generolui Pilsudskiui paėmus 
Varšuvą, valdžiai į pagalbą pa
siskubinus generolo Sikorskio 
armija, bet ji buvus Pilsudskio 
kariuomenės sumušta, o respub
likos prezidentas Voiciechovs- 
kis su visu premjero Vitoso ka
binetu buvę Pilsudskio suimti.

Kiti pranešimai skelbia, kad 
prezidentas tebesilaikąs Belve- 
dero rūmuose, kuriuos Pilsuds
kis bombaruojąs iš armotų. Bel- 
vederą giną du valdžiai loja
lios kariuomenės pulkai ir pre
zidento sargyba, kuri turinti 
kelioliką šarvuotų automobilių, 
armotų ir kulkosvaidžių.

Prezidentas Voicie- 
chovskis pabėgęs

VARiUVA, geg. 14. — Pra- 
neša, kad respublikos preziden
tas Voiciechovskis, premjeras 
Vitos ir kiti lenkų valdžios na
riai aeroplanais pabėgę iš Var
šuvos, ir kad generolo Pilsuds
kio kariuomenė užėmus Belvede 
rą (prezidento rumus).

Darbininkų sąjungos 
remia Pilsudskį_

VIENNA, geg. 14. <—Rem- 
damos gen. Pilsudskio sukili
mą, lenkų profesinės sąjungos 
paskelbė visuotiną geležinkelių 
darbininkų streiką, kad tuo bil
du neleidus valdžiai pristatyti 
sustiprinimų į Varšuvą. Prane
šimai taipjau sako, kad prem
jero Vitoso kabinetas esąs areš
tuotas.

Geležinkelių ir telegra
fo linijos nukirstos

PRAHA, geg. 14. — Tarp
tautiniams traukiniams kelias į 
Varšuvą nukirstas ir traukiniai 
sulaikomi Skiernievicuose. Ge
ležinkelio linija Pilsudskio ka
riuomenės išdraskyta. Telegra
fo linijos taipjau nukiistos. 
Kelius į Varšuvos miestą dabo
ja kulkasvaidžių kuopos. Pra
nešimai sako, kad Varšuvos 
gatvėse tebeinanti kova ir kad 
daug esą užmuštų ir sužeistų.

Amundsenas su orlaiviu 
Norge kažkur prapuolė

žiemių ašigalio ekspedicija tu
rėjo ketvirtadienį būti Alas- 
koj; nesulaukiama

Pasaulis susirūpinęs Amund- 
seno-Ellswortho ekspedicijos į 
žiemių ašigalį likimu. Jų orlai
vis Norge, išskridęs iš Špicber
geno anksti praeito antradienio 
rytą ir, radio pranešimais, tą 
pačią dieną kaip 7 valandą va
karo laimingai pasiekęs ir 
skridęs per ašigalį, lėkė Alas- 
kos linkui, ir turėjo būt Nome 
mieste, Alaskoj, kaip vakar va
karą, bet iki šiol ten nepasiro
dė, ir aplamai jokios žinios apie 
jį nėra.

Visa orlaivio įgula susideda 
iš septyniolikos žmonių. Jie 
turėjo kurui 6,000 kilogramų 
benzino, normaliai tai pakaktų 
3,000 mylių kelionės, ir maisto 
beveik šešioms savaitėms. ,

Kinai bando-organizuoti 
ministeriy kabinetą

Premjeras Jen paskelbė jo su
dėtį; laukia tik Mandžurijos 
vado čango pritarimo

PEKINAS, Kinai, geg. 14. — 
Daugiau kaip mėnesiui laiko* 
praslinkus be jokios, dagi n«mi- 
nalės krašto valdžios, pagaliau 
bandoma sudaryti naujas mi- 
nisterių kabinetas. Premjeras 
V. V. Jen paskelbė naujos val
džios sudėtį, kurion įeina Al- 
fred Sze, ministeris Washing- 
tone, kaipo užsienio reikalų mi
nisteris; Wellington Koo fi
nansų; du generolo Vu Peifu 
šalininkai, kurių vienas lai
vyno, antras — susisiekimo 
ministeriai, ir du Mandžurijos 
vado Čang Tsolino šalininkai, 
kurie yra Mukdene ir kurių vie
nas turėtų būt karo, antras 
prekybos ministeriai.

Nežinia tik,-k®lp. į tai dar 
pažiūrės pats (''.ang> Tsolinas,„ar 
jis pritars tokiam 
Jeigu jis pritars ir 
bus sudarytas, premjeras 
žada kviesti į Pekiną gen. Vu 

konfe- 
ir su
kinu

[Pacific and Atlantic Photo]
R. T. Hannah, Benton, 111., 

aukštesnės mokyklos chemijos 
mokytojas. Jis tapo pašalintas 
iš mokyklos už parodymą moki
niams eksperimento, kaip iš gru
dų padaro alkoholius.

valdžia.c

kabinetui, 
kabinetas 

Jen

Senatas priėmė banky 
įstatymo pakeitimą

14.VVASHINGTONAS, geg.
Senatas priėmė McFaddeno 

bilių, kuriuo bankų įstatymai 
modifikuojami taip, kad 
naliai bankai galės vesti 
pat bankų operacijas, 
iki šiol buvo vedinos tik 
jų bankų.

r-

i Tautų Sąjungos susi
rinkimas birželio 7

nacio- 
tokias 
kokios 
valsti-

Kaip ispanų aviatorius 
neteko kelinių

MANILA, Filipinai, geg. 14. 
Vienam Ispanijos aviatorių,

atskridusių vakar į Manilą, bū
tent kapitonui Lorigai, kažin 
kas iškirto šposą. Jų aeropla
nui nusileidus žemėn, kapitonas 
Ivoriga ir kap. Gallarza buvo 
minios nešte nunešti į Nichols 
stovyklą, kame jie tuojau norė
jo išsimaudyti ir persirengti. 
Kap. Loriga pasidėjo savo ru
blis ant kėdės ir nuėjo maudyk-

GENEVA, Šveicarija, geg.
14. - Tautų Sąjungos tarybos1 
susirinkimas šaukiamas Gene-1 

Poz- voj birželio 7 dieną,' Švedijos 
gene/užsienio reikalų ministeriui Un-

Amalgameitų Rubsiuvių 7-tas 
Seimas Montrealy

Bandė nušauti Vengrijos 
parlamento atstovą

Jo gyvastį išgelbėjo užrašų 
knygutė kišenėj, sulaikiusi 
dvi švino kulipkas

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ge
gužės 14. — šiandie kėsintųsi 
nušauti Vengrijos parlamento 
atstovas George Platthy.

Vienas siuvėjas, vardu Lud- 
vi.g Sagi, paleido į jį du šovi
niu, bet abidvi kulipkos įstrigo 
į storoką užrašų knygutę, ku
rią atstovas turėjo apatinėj 
senėj, ir tuo bildu išliko nė 
sužeistas, šovikas suimtas.

Praneša K. J. Semaška, Chi- 
cagos 269 Lokalo delegatas.

Pirma sesija
MONTREAL, Kanada, geg. 

11. [Paštu j. - Amalgamated 
Clothing Workers of Ameiica 
prezidentas Hilmanas atidarė 
pirmą sesiją 10 vai. ryto. Skai
tyta pasveikinimo telegramai 
nuo įvairių organizacijų. E. 

į V. Dėbso telegrama sukėlė daug 
tovacijų. Passaic, N. J., streikie- 
rių pasveikinimas taipgi priim
tas su ovacijomis.

Kalba Shiplakof, kuris yra 
International Pocket-Book uni
jos atstovas. Aš, sako, nesu dar 
apleidęs Amalgameitų konven
cijos. Jis trumpoje kalboje pa
darė apžvalgą Amalgameitų 
unijos augimo. Patarė remti 
Britanijos darbininkų judėjimą.

Mandatų komisijos pirminin
kas praneša kiek yra atstovų 
nuo kiekvieno skyriaus, tai bū
tent sekamai: Ž47 nuo skyrių 
(lokalų) ir 14 juluo Joint Boar- 
dų, viso 256 atstovai. Bet komi
sijai atrodo, kad kai kurie sky
riai atsiuntę virš nornios. Su
važiavimui patarė juos priimti, 
nes tie skyriai: 2, 3, 4, 5, 10 ir 
19 visose praeitose konvencijose 
tiek turėdavo. Priežastis to vi
so, kad minėtų skyrių nariai 
buvo užvilkinę duokles. Reko
mendacija vienbalsiai priimta.

Ateina posėdžio salėn vietos 
siuvyklų firmų darbininkų at
stovai, atnešdami didelius gė-

lių vainikus. Vieni nuo Acme 
Clothing Co., kiti nuo Free- 
mams Clothing Co. Jų pirmi
ninkai keliais žodžiais pasveiki
no seimą.

Seimo pirmininkas paskyrė 
šias komisijas įvairiems seimo 
darbams atlikti:

1 — Raportų komisija; 2 
Rezoliucijų, 3—Teisių; 5—Ap
švietus; 6 Skundų; 7 — Įvai
riems reikalams (miscel- 
laneous); 8 — kooperacijos ir 
9—Bankinė.

Atsilanko International La- 
dies Garment VVorkers unijos 
atstovas Sigman. Jis sako, jog 
musų unija yra artima sesuo 
Amalgameitams ir gal ateity 
bus dalis šios didžios ACW of 
A. organizacijos. Jo nuomone, 
tai butų gera jeigu adatų indus
trija butų organizuota į vieną 
uniją.

Vėl skaitomi pasveikinimai.
Atsilanko atstovas nuo Gene

ral Labor Organization of Pa- 
leatine (pavardės nenugirdau). 
Jis kalbėjo ilgai ir įrodinėjo, 
kaip žydai ir sykiu kiti tenykš-* 
čia i darbininkai yra organizuo
jami. Tenai bandoma vykinti 
kooperacijos idėja, idant išven
gus išaugimo stambaus priva
čiu kapitalizmo. Jis įrodė skait
linėmis, kiek ir kuriose indus
trijose yra organizuotų darbi
ninkų.

Pabaigus jam kalbėti, seimo 
pirmininkas paskelbė pirmos 
sesijos užbaigimą.

ki-
ne- , Aštri rinkimu kampanija 

Besarabijoje
1 BUCU AREŠTAS, Rumanija,

14. geg. 14. — Praneša, kad BeSa-

Nori ištirti graftą vai- [ 
stybės tarnyboje

WASHINGTONĄS, geg.
— Michigano senatorius Cou- rabijoje einanti begalo aštri
zens įnešė rezoliuciją, kad se- rinkimų kampanija. Valstiečių 
natas ištirtų, ar kongreso na- partijai tiesiai smurtu nelei- 
riai arba politinės organizaci- džiama įteikti savo kandidatų 
jos prašinėjo valstybės tarnau- sąrašų. Valstiečių vadai ir kiti 
tojų pinigų linkimų kampani- veiklesni partijos nariai areš- 
jai, ar buvo nusikaltimų civi- tuojami.
lės tarnybos įstatymams ir ar, 
buvo mokama pinigai už gavi- [ 
mą vietų federalėj tarnyboj.

Advokatai nefašistai 
neturės teisės prak

tikuoti Italijoj

Francuzų aviatorius 
planuoja skristi per 

Himalajus

Prašo peržiūrėti Sacco ir 
Vanzetti apeliaciją

BOSTON, Mass., geg. 14. — 
Nors Aukščiausias valstijos 
teismas atmetė radikalų darbi
ninkų, Nicolos Sacco ir Baito- 
lomeo Vanzetti, apeliaciją dėl 
naujo jų bylos tardymo, pa
smerktųjų advokatai antrą kar
tą apeliavo į pilną Aukščiau
sio teismo sudėtį, prašydami, 
kad apeliacija butų išnaujo per
žiūrėta.

14. —
Rene

ROMA, Italija, geg. 14. 
[Valdžia paskelbė dekretą,

Pangalos kviečia gene
rolą Graikijos 

premjeru
ATĖNAI, Graikija, geg. 14. 

— Diktatorius Pangalos pradė
jo pertraktacijas su generolu 
Paraskevopulosu, buvusiu vy
riausiu Graikijos kariuomenės 
vadu, esančiu dabar Paryžiuje, 
dėl sąlygų, kuriomis jis sutik
tų užimti premjero vietą. Ry
toj Pangalos išvažiuoja į Kretą.

NEW YORKAS, geg.
Francuzų aviatorius
Fonck, kurs ateinantį rugpiučio 
mėnesį ruošiasi skristi iš Ne\v 
Yorko per Atlantiką į Paryžių 
be sustojimo, sako, kad, jeigu 
jam tatai laimingai pavyksią, 
tai ateinančiu žiemą jis bandy
siąs skristi per Himalajų kal
nus, per jų aukščiausią pašau-

su 
lon, bet kai sugrįžo atgal, jo diena įeinantį galion, kurs 
kelinės buvo žlugusios Man- |Sako, Ua<l advokatai ir juristai, 
ma, kad koks nors entuziastas kurių darbuotė bus laikoma 
pasiėmė jas sau kaipo suvenirą. * kaipo priešinga Italijos valsty

bei (suprask: fašistų valdžiai), 
į bus pašalinti iš advokatų pro- ly viršūnę — Everestą, 
fesijos. Jiems bus užginta už-; 
siimti advokatūra.0RR

Chicagai ir apielinkei oficia 
lis oro biuras pranašauja:

šeštadienį — aplamai gražu

Zinovjevas tremia savo 
seserj j Palestiną

Ispanų aviatoriai at
skrido j Manilą

MANILA, Filipinai, geg. 13. 
— Ispanų aviatoriai, kapitonai 
Gallarza ir Loriga, kurie prieš

Gen. Sosnovskis, Pil
sudskio draugas, 

nusižudė
VARŠUVA, geg. 14. - 

nanės kariuomenės vadas,
rolas Kazimieras Sosnovskis, denui pirmininkaujant. Svars- ir šilčiau po pietų; mainąsis vė- 
gavęs Varšuvos valdžios įsaky- tymų programe yra 24 klausi- jas. Sekmadienį gražu ir 
mą vykti su savo jėgomis į mai, tarp jų tarybos perorgani- šilta. 
Varšuvą prieš gen. Pilsduskį, iš,žavimas ryšy su Vokietijos 
didelio susikrimtimo nusišovė, priėmimu ir tarptautinių nusi- kai eiekė 44^ F. 
Jis buvo ištikimas Pilsudskio ginklavimo ir ekonominės kon-| šiandie saulė teka 
draugas. ferencijų sušaukimas. džiasi 8:02 valandą.

JERUZOLIMAS, Palestina,
geg. 14. Pasak gautų čia trisdešimt astuonias dienas iš- 
pranešimų, komunistų interna- skrido iš Madrido į Filipinus, 
cionalo vadas Zinovjevas apkal- savo tikslo pasiekė. šiandie 

Vakar tempėvatura vidutiniš- tinęs savo seserį dėl aktingo prieš pietus jie atlėkė į Manilą, 
dalyvavimo sionistų darbuotėj, sukeliavę viso 11,000 mylių.

5:80, lei- ir dėl to ji tapus pasmerkta iš- Drąsius lakūnus Maniloj pasi- 
tremti į Palestiną. /tikta su didelėmis iškilmėmis.[tremti į Palestiną.

Rado du negyvu kūdi
kiu; 3 asmens areš

tuota
PEORIA, III., geg. 14. — 

Vienos moteriškės, Marie 
Cramerienės, laikomoj “kūdikių 
farmoj”, tai yra įstaigoj, kur 
priimami motinų nenorimi auk
lėti kūdikiai, rasta du negyvi 
kūdikiai. Auk lėtu vės laikytoja 
Cramerienė ir dar du kiti as
mens tapo areštuoti.
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PranešimaS
Šiuomi pranešu visiems savo draugams, re

mojams ir draugystėms, kurie turite reikalus,

GEORGE CHERNAUSKAS
75th Street ir Archer Avenue
Tel. Willow Springs 23 W

Gražus Jaunuolių Vakaras
• Rengiamas Jaunuolių dr-jų Jungtinio Komiteto, atstovaujančio 

keturias jaunuolių — vaikų draugijas, įvyks 

Nedelioj, Gegužes-May16 d.
t» MILDOS SVETAINĖJ

3142 South Halsted Streųt
Bus turtingas programas, kurį išpildys Jaunuolių Orkestras, 

Jaunoji Birutė, Dailė* Choras, Bijūnėlis ir Dailės vaikų dr-ja. Pas
kui šokiai.

Visi kviečiami atsilankyti,*pasiklausyti jaunuolių ir pasilinksminti. 
Pradžia 6 vai. vak. įžanga 50c

■ NEUŽMIRŠKITE ATSILANKYTI | OIUELĮ 
T GEGUŽIO MENESIO

ŠOKĮ
Rengia Lietuvių Raudonos Rožės 

Pašelpinis Kliubas
Subatoj, Gegužio 15,1926

Lietuviu Liuosybės Svetainėj
19th Court ir 14th St., Cicero, III.

Pradžia 7:30 valandą vakaro
Įžanga 75c su rūbų pasidėjimu 

Perkant tikietą iš kalno 50c
Muzika J. F. POCIAUS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILK

JįfifiįtOINF * švarios, šviesios, Svei- 
kos, Gražios Akys 

yrn Puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminki- 

tinantis, atšviežinantis ir
Ik X O nekenkiantis. .

I Jums patiks jisai| L.I Knygutė “Eye Care” arba wEye
MuruMCo.,Dpc.H.S.,9E.OhioS<.,Chicago Beauty”. Dykai pareikalavus.

. ...............U MIII —l'ĮI^I ■■■

KORESPONDENCIJOS

Įspūdžiai iš Lawronce
Pereitą mėnesį turėjau progą 

nuvykti į Lavvrence, Mass. ir pa
taikiau tokiame nedėldienio va
kare, kuriame LSS. 61 kuopa 
statė scenoj Br. Vargšo dramą 
“Žmonės”, s

suloštas pagirtinai, 
nebuvo spausdintų 
tad vaidilų vardai 

reikėtų

Veikalas 
Gaila, kad 
programų, 
man nežinomi, o visgi
kai ką gerai pagirti.

Pažymėsiu bent tiek, kad Pet
ras puikiai lošė. Lygiai taip ge
rai lošė Ona ir jos tėvas. Man 
jau teko matyt daug sykių ši 
drama, bet tik čionai tikrai pa
sigrožėjau ja.

Lavvrence’ius man labai pati
ko tuomi, kad čia randasi puiki 
lietuvių užeiga—Klubas. Svetai- 
niukė nedidelė, bet graži, švari 
kaip kvietkelis. To neturi daug 
didesnės lietuvių kolonijos, kaip 
Lavvrence’us. Patyriau, kad 
Lawrence lietuvių visuomeninia
me gyvenime labai didelę ir į- 
tekmingą rolę lošia sociailstąi.

I Jie savo sumaningumu ir drau
giškumu visuose dalykuose gąu- 
na visuomenė pritarimų.

Beje, buvo rengtasi tą patį va
karą pastatyti komediją Doros 
Brigada, bet kokie tai blogos va
lios lietuviai, veikiausia klerika
lų pakalikai, įskundė valdžiai ir 
buvo uždrausta šią komediją 
perstatyti.

Nepaprastas koncertas
Pabaigoj, balandžio So. Bos

tone įvyko didelis koncertas, 
dviejų chorų: vietinio Gabijos 
ir Wovcesterio “Aušrelės”, ben
drai surengtas, po vadovyste p. 
Dirvelio.

Koncertas buvo pasekmingas 
visais atžvilgiais.

Pastebėtina, kad vietiniai ir 
VVorcesterio bolševikėliai piktu
mu iš kailio neriasi, kad p. Dir- 
velis, anot jų, ‘‘pabėgo nuo bol
ševikų” ir dabar taip sekmimfiTb 
darbuojasi muzikos pasauly ne- 
prigulmi ngai.

Tiesą pasakius, p. Dirvelis 
yra gabus muzikas. Jis kaip ir 
daugelis kitų pažangesnių veikė
jų pametė bolševikus, kaip tik 
pamatė jų vadovų demagogiškus 
veidus.

Beje buvo dainuota keliatas p. 
Dirvelio kompozicijos dainelių. 
Jo kompazicijas teko jau nekar
tą išgirsti. Visgi, kaipo kompo
zitoriui, tai patartina tobulintis, 
daug tobulintis! Nereikia ma 
nyti, kad polkos stiliumi galima 
gauti pripažinimas talento iš 
šiek tiek prasilavinusių muzikoj1 
klausytojų. O tokių šiandien pas 
mus randasi ne mažai.

Kuprotas Oželis” iv 
“Karolio Tėte”

[Pacific and Atlantic Photo]
Tatjana Mauretzkaja, Mask

vos Ekonomines Lygos atstovė, 
atvyko Atnerikon studijuoti 
elektros įmones.

Iiš to, kad “aktoriai” tik miksi, 
miksi ir nežino ką kalbėti.

Abejuose parengimuose žmo
nių buvo mažai ir tų daugelis 
pasipiktinę, kad įžangos tikietai 
didelės kainos, o pamatyti nebu
vo ko.

Deliai Visuotino Lietuvių 
Seimo

Bostono Lietuvių Vaizbos Bu
tas deda daug pastangų inicia
tyvai ir įvykinimui visuotino 
Lietuvių Seimo, kuris turėtų į- 
vykti šią vasarą Philadelphijoj, 
laike pasaulinės parodos paminė
jimui Amerikos Nęprjkla'ųsomy- 
b$s. Jau kelintu kurtu vietinėj 
spaudoj buvo patiekta šiame 
klausime atsiliepimų. Pritarimo 
rodos randasi apščiai.

—Bostono Padauža.

Iš Bostono apielinkės
Specialiai pranešimai 

“Naujienoms”

Svečiai iš Klaipėdos
Jau keletą savaičių kaip vieši 

Bostone Klaipėdos atstovai, pp. 
M. Jankus ir dailininkas Bru
kąs. Iki šiol jie yra pasakę,jau 
eilę prakalbų musų apielinkėje. 
Renkamos aukos ir žadinama są- 
jausmas Mažajai Lietuvai.

Balandis buvo gausus 
rais, perstatymais, tarp kurių 
įeina ir šie du bolševikų sugal
voti ir perstatyti “veikalai”.

“Kuprotas oželis” skaitoma 
neva operete. Ją “sufiksino” 
koksai tai Perminąs, bolševikų 
kompozitorius. ų Tiesiog reikia 
stebėtis, kad drįstama vadinti 
tokis dalykas ogerote. Sudai
nuojama populiariškiausios liau
dies dainelės, vįšVjfti, žinomos ir 
senai “nudainuotos nuo koto”. 
Tos dainos tidl>4.inka prie lošia
mo veikaliuko/ kaip šuniui bal
nas; nieko Uendro. nėra tarp lo
šimo ir dainavimo, iš pamatinio 
atžvilgio, bet bolševikams tas 
atrodo didėliu “master piece”.

“Karolio Tetav, tai iš anglų 
siužeto sufabrikuota neva kome
dija, kurioj vyriausiu komedi- 
jantu buvo vietinis bolševikų 
^generolas” ir akliausias bimbiz- 
mo apaštalas Taraška.

Nežinia, sąmojingai ar nesą
moningai, kas nors tyčia iškirto 
šposą Taraškai, pastatydami jį 
komedianto rolėje. Jis kaip ir ki
ti sąmoningai demagogiški bol- 
ševikėliai yra daugiau 
kaip tikras 
šiuo s 
i autui netiko, ne rolės nemo
kėjo. Tai ir buvo visas juokas

teat-

niekas 
komėdijantas, bet 

ykiu Taraška nei komedi-

Pirmas Iškilmingas Piknikas
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KUORAS 12 WARDO

__

Nedelioje, Gegužio 16 diena, 1926 
CERNAUSKO DARŽE

Justice' Park, III.
(1 blokas j rytus nuo Keanc A ve.)

Pradžia 10 valandą ryto Tikietas 50c ypatai
Bus išdalinta $75 ver]4s dovanų vyrams, moterims ir vaikams

Kviečiame visus ir nepamirškit atsivesti savo draugus, nes gausite dykai gražių dovanų.

PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE

Didelis Išpardavimas 
RAKANDŲ, PIANŲ, KAURŲ, 
PEGiy, LEUAUNiy IB T, T.

Už Labai—Labai Nužemintą Kainą
Ateikite Subatoj, Panedėlyj ar Utarninke 

Pasinaudokit Šia Proga
Patėmykit čia keletą bargenų ir atsiminkit, 

kad šimtus rasite musų krautuvėse 
Krautuvės Atviros Vakarais 

Lengvi Mėnesiniai Išmokėjimai

Naujas Koncertas

Kompozitorius M. Petrauskas 
vėl atvyko Bostonan ir duos pin
kų, naujos rųsies koncertą. Jam 
asistuos simfonijos muzikantai, 
instrumentalis kvintetas, ku
riam orkestraciją, muziką, pa
gamino pats komp. M. Petraus
kas. lokio koncerto lietuviai 
gal niekados daugiau nematys, 
nes, kaip žinoma, musų daininin
kai patys tokių veikalų parūpin

ai negali, o samdyti to darbo 
specialistus tas apseitų šimtus 
dolerių ir todėl jokiu budu ne
pajėgtų, jeigu ir labai kas no
rėtų.

i
Kas domisi lietuvių muzika, 

tas, be abejonės, gaus p/ogą pa
sigrožėti šiuo gerb. Petrausko 
koncertu, kuris įvyks So. Bosto
ne, 16 d. gegužes, š. m.

—Bostono Padauža.

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. r
FikčeTiai ir elektros reikmenys

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

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra 5% iki 15% pi
gesnės negu kitur Chicagoje. At
sinešk! t abstraktus ir kontraktus 
•gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras.

National Finance Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanokc Bldg., Central 4757

“OREMUS”
Chemical Laboratory*

Šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: 1) “Oremus” garsi gyduo
lė nuo sumišimo proto, nuo 
nuomario ir nuo išgąsčio. 2) 
Garsios gyduolės nuo reuma
tizmo. “Oremus” Liniment 
yra geriamas j vidų, kurios 
greitai ir pasekmingai praša
lina iš kūno ir sąnarių skaus
mus. šie vaistai yra išdirbami

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Nol Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, Iii.

inrunufiuMiniii

šmotai ant dailiu romų, 
dengta.* su dailiu ii- tvirtu 
Kode ir Wing Kėdė, tik už

Tas palp apdengtas su geresnės rųsies Mohair, 
pasirinkimas skirtingose spalvose po

3

3-jų- šmotų Dailiausi
$ Seklyčių Setai

Už taip žemų kainą, kad nei 
jokia krautuve neįstengtų 
taip pigiai parduoti.

Kaubriai visas springsų subudayotas^ ir ap- 
Velour, pilnos mieros Sofa

VALGOMO KAMBARIO SETAI

$89.75

$149.75

Dar niekuomet taip pigiai nebuvo parduoti 
i“ :s -J - — - iadtdhiinte.stulo — 5 kėdėsšia setas susideda iš pilnos mieto* p, 

viei»a.k,ędė aukunėms - sėd 
tiy ——’ tortų* ir dailiai puhaig

• Prekės
Visokių Plieninių

Labai Nužemintos Ant 
Lovų

$18.00 daili lova, tvirtai padaryta 
ir dailiai nubaigta. Pasirinkimas 
visokio dydžio $7.95

*Am

4
Suččdysit Ant Kamodų 
Pirkdami Pas Peoples

Daug 
Dahar 
Dailios aržuolo medžio kamodės, 
parsiduoda 
net po
Walnųt baigimo 
kamodės po

$12.75
$24.50

Paminkite Vardą ir Krautuvių Adresus

'0 LARGESTores

4177-83 Archer Av. 1922-30 S. Halsted St
M. KEZES, Vedėjai J. NAKKOŠ1S, Vedėjas

XiOLlXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUXXXXXXXXXXX

SOL ELLIS £ SONS
Teisingas vedimas biznio su vi

sais kostumeriais, tai priežastis pa
sekmingo augimo bile kokio biznio.

Istorija Sol Kilis & Sons, parda
vinėtojų namų apšildymo reikme
nų, plumbingo, elektrinių reikme
nų, phimberiškų įrankių, stogų po- 
pieros. Pas jups biznis yra veda
mas teisingai ir mandagiai.

Dvidešimt penki metai jie pradė
jo savo biznį mažoje krautuvėlėje, 
o dabar jų biznis yra vedamas ant 
labai plačios skalės. Jie suplikda
mi iš sykio daug tavory, gali pi- 

kostume-giau ir parduoti savo 
riams. Jie jau dabar įsigijo net dvi 
krautuves. Viena randasi 21 18 So. 
State St 
Cicero, I

kita -1600 W. 22 
ai kam reikalinga 

rųšies tavorų, atlankyki! juos. 
(Skelbimas)

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikiodelius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 VV. North Avė., Chicago, III.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuoguriausiai.

M. Yuška,
3228 W, 38th Street, Chicago, III. I

' • • . ' •

metinis Pavasarinis šok
RENGIA UiMlAN MORNING STAR B.&P. CLUB A

(NARIAI FEDERACIJOS LIETUVIŠKŲ KLIUBŲ) |
SUBATOJ, GEGUŽIO 15, 1926

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50c. ypatai
A .MELDO SVETAINĖJ, 2242 W. 23nl PI.

B Muzika J. Jereck.
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SKOLINAM PINIGUS
NAMŲDEL

Peoples Bank

Jei jus manote statyti arba pirk
ti sau namą ir jums reikia pini-

I

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.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

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

Šimtai Yra Išparduota!
Musų paskelbimas pereitą savaitę kas link musų 
specialių kainų už plumbingo reikmenis atgabeno 
mums šimtus orderių. Mes įgijome daug užganė
dintų kostumerių. Iš priežasties tokio didelio rei
kalavimo, mes nužeminame kainas ir šią savaitę.

Į speciales kainas įskaitoma

mierų, 

vande-Landrės lovys, su visomis kombi
nacijomis. faucet, C 1 P JąA 
trap ir standa I
Aštuonių šmotu maudynes fikčerių 
indelis, dantų šepetuko laikytojas ir H. 
iš geriausio enameliuoto drūto 
Pasirinkimui kloi-eto sėdynės 
parsiduoda po
Kloseto bowJs žemai arba augšfai tankui 
pasiduoda po

Roll Rim vanos, visokių 

su niekelio!u kraneliu ir 

nio išbėginio dūda, 
autfitas, 2 ahrusinyčios,

Padaryti
muilui

$1.49
$1.75

$5.00

Įvairenybės
Stabdžių bandymai Turkijoj

Turkų sostinėje Konstantino
poly policija, norėdama jsiti
kinti, kad važinėjančių mieste 
automobilių stabdžiai gerai vei
kia, daro tokius bandymus, že
mėje padedama aštriais vinimis 
nukaltos lentos ir automobiliui 
važiuojančiam tam tikru grei
tumu, liepiama iš karto susto
ti prie pat tų lentų. Jei auto
mobilis laiku nesustoja, liepia
ma Įtaisyti geresnius stabdžius 
ir savo lėšomis pataisyti spro
gusias gumas.

Didžiausias dangėlapis

Nesenai didžiausioje Angli
joje Grinvičo observatorijoje 
baigtas ruošti milžiniškas dan
gėlapis. Dirbtas dangėlapis
apie trisdešimt metų.
Jis sudarytas iš 2(>,(XX) atskirų 
dangaus vietų, kuriose sužymė
ta 4 milijonai iki 14 didumo ar
ba eilės žvaigždžių. Astronomi
jos mėgėjams tas dangėlapis
neprieinamas dėl brangumo,
Vienas jo egzempliorius kai
nuoja 1000 svarų sterlingų. 
Dangėlapis 
džiausiomis 
Amerikos
atskiroms mokslo draugijoms.

spausdinamas di-
Eu ropos ir 

observatorijoms ir

Dirbtinas vyno sendinimas

Jau senesnis vynas, juo jis 
yra geresnės rųšies ir daugiau 
mėgėjų branginamas. Eile mo
kytų žmonių- chemikų jau ga
na senai stengiasi suteikti vi
sų senojo, ilgai rūsyje stovėju
sio vyno savybių. Nesenai 
prancūzas šarli Anri, veikda
mas į vynų stipria elektros sro
ve, padarė tą svarbų kai kam 
išradimą. Anri bildu per va
landų vyną galima paversti 
šimtmetinio senumo arba duo
ti vynui tokj skonį, kokį vynas 
įgauna tūnodamas rūsy šimtą 
metų.

Anglijoje, 1925 metais val
džia sunaudojo 6,200 svarų 
sterlingų rašalui.

MUSŲ MOTINŲ 
MfšNESIS.

Labai Specialiai
Vieno šmoto 42 colių tiesiu užpakaliu rol! rim sinka 
nikeliuotais kraneliais, vandens n u bėgimu i

MU $22.50

DEL SUB ATOS,
SPECIALAI TIKTAI

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUŠERĖ

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

pančiakos labai
skirtingų spal-

Moterų šilkinėm 
geros rųšies, 10 
vų, parduodamos po 49c, OAp 
Subatoj tiktai * . “

800 vyrų ir berniukų pavasarinių 
pullover sveterių, naujausių sty- 

grynų 
Iku, mu-

$2.99

lių, gražių išmarginiinu, 
vilnų arba maišytų su sill 
sų reguliari kaina $4.95, vien 
tiktai i
Subatoj

Vyrų sliprios vatinės pančiakos, 
juodos arba rudos, storos ir stip
rios, parduodamos 4 Op
po 25c, dabar I v v

Moterų marškiniai, geros rųšies, 
su ribinukais, velti 49c, lOp 
dabar 1

Vyrų išeiginiai marškiniai, dide
lis pasirinkimas, gražių spalvų, 
išrodo kaip $2 vertės, 
kainu $1.29, dabar po ■

STANLEY MANKUS
SIUVftJAS

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

Goddard Bldg., Tel. Central 4615

z

soieiLti
/yc

Apšildymo reikmenys
Dabar yra laikas pagalvo

ti apie jūsų sekamos žie
mos patogumus. Musų 

namų apšildymo inžinie

rius suteiks jums dykai 

apskaitliavimą, garu arba 
vandeniu apšildomą na
mą. Vien tik materioias

Maius, trečias mėnesis se
novės Romėnų kalendorius, 
yęa pavadintas pagal Mala, 
auginimo dievaitę. Mes pa
darėme gegužio mėnesį Mo
tinų mėnesiu. Mes žinome, 
suprantama, kad apvaikš- 
čiojimas Motinų Dienos, yra 
maža dalele atlyginimo už 
musų skolas Motinoms, ku
rios gali būti atmokamos 
tikru auksu kasdieninės jų 
meilės.

oi Ellis & Sons;
2118-22 So. State St. 4600 W. 22nd St.

CHICAGO, ILL. ' CICERO, ILL.
Phone: Victory 2454 Phone: Cicero 130

PLUMBINGAS IR NAMU APŠILDYMO REIKMENYS

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius Įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė’* (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstrą.

jT VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. Blvd. 3138 
M. VVoUkievica* 

BANIS

HUfiERKA 
u ( sėkmingai pa- 
arnuuja mote* 

rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

8113 South 
Halsted St.

Pritaiko 
Akinius 

Kleivas Akis 
Ištaiso

DR. G. SERNER
Optometrist

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

Nedėlioj 9 iki 12 ryte

3265 So. Halsted St.
Ant 2 lubų

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, III.

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

EKGELLA SWEATER SHOP
. 3401 So. Halsted Street 

“KRAUTUV® ATSAKANČIU TAVORŲ“

& DR, HERZMAN™

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Mietlo Ofitas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo V lėta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State StM 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. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN MJGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
Advokatas

Ofisai vidurmiestyj’: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waahing ton St. 

Cor. Washlngton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St. 
Room 1414

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

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midway 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

11 
Tel.

3241

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

yz dlc&mfa
S. Halsted St*. Tel. Yards 0062

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

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 Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

7

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

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

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

Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal 

3110. Naktj
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Telefonai:

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas y 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisSse. 

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

r—..............
Franklin Ž46O

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
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

iki

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

-saarba ir su įdėjimu, leng

vais išmokėjimais.
r

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

rz j j T nuo 9 ikt 11 vai. ryte;Valandos] nuo 6 iki 8 vaL vakare
l

Room 712 Otis Building

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

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

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

Namų telefonas Spaulding RG38 
Ultravioletine Šviesa ir diathermia

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47lh St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

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.

r
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

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

. ■ ■ ■ ........................

Motinos yra labai užganė 
dintos jei jų vaikai randasi 
geroje sveikatoje. Ir jos 
maloniai liudija, kad Trine- 
rio Kartusis Vynas didelė 
pagelba kiekvienai šeimy
nai. “Oregon City, Ore., ko
vo 24, 1926. Aš vartoju 
Trinerio Kartųjį Vyną nuo 
užkietėjimo ir kitų skilvio 
trubelių ir jis man labai ge
rai pagelbsti, o taipgi pa
gelbsti ir mano šeimynai, 
Anna Mrak.” Reikalaukit 
no savo vaistininko arba 
pardavinėtojo gyduolių, 
taipgi Trinerio Angelica 
Tonic, Trinerio Linimento, 
Trinerio Cough Sedative, 
Trinerio Cold Tabletų, jeigu 
jie nedali jums patarnauti, 
rašykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną Ir prjduok j Naujienų ofisą ar į sto

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

Vienas skaitytojr> r»t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dauper mšnesj, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito, Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

—.............     Atkirp čia
Data: Gegužis 14, 1926

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dr. Lawrence P. Slakis E

DENTISTAS
4454 So. Western Ave< į

VALANDOS: C
S nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare 
XtXTTYTYXXXXXXXYXYXXXYXXYX

M 
M
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DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki).
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

‘near 47th Street 
CHICAGO

----------------------- -------------------

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

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

R. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.. 
Chkngo, III.

Viaosv Mptie1ioa«-~3Sc ir 6Sc puoAAa. tr 
dudvM. Childt.n’. Mu.t.rolė 

n4 fuima) 3St.

Geresnis nei M u stare! Plastai,
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POLITIŠKA VYSKUPŲ AGITACIJA

DISKREDITUOTA VISA LIETUVOS 
“BAŽNYTINE PROVINCIJA”

LIAUDIS PASMERKĖ BAŽNYČIOS VADUS

BAŽNYČIA TURI BŪT ATSKIRTA NUO 
VALSTYBES

Manome, kad kiekvienas musų skaitytojas atidžiai 
perskaitys naujojo Lietuvos arkivyskupo ir keturių vy
skupų atsišaukimų, išleistą prieš Seimo rinkimus, ir pa
galvos apie jo reikšmę. Musų supratimu, jisai yra tiesiog 
skandalingas! Nė didžiausieji Lietuvos katalikų priešai 
nebūtų galėję iškirsti jiems tokio šposo, kokį iškirto tie 
dvasiškijos vadai.

Tik-ką popiežiaus “pašventinti” Lietuvos vyskupai 
kreipiasi bendru “ganytojišku laišku" į Lietuvos liaudį, 
ir tas pirmas jų žodis yra šlykšti, pilna neapykantos, 
siaurai partinė politiška agitacija!

Lietuvos “bažnytinė provincija” tuo budu, vos gimu
si, tapo nutempta į partinių kivirčų liūgą. Iš “Dievo pa
laimintos” įstaigos ji virto politinės partijos užkaboriu. 
“Didelė šv. Tėvo dovana” iš karto tapo sumurzinta, dis
kredituota liaudies akyse!

Amerikiečiai turėtų kuo galėdami prisidėt prie to, 
kad Lietuvos pasiliuosavimas nuo klerikalizmo jungo bu
tų įvykintas be jokio atidėliojimo* Reikėtų todėl rašyti 
ir siųsti naujam Lietuvos Seimui rezoliucijas, reikalau
jančias bažnyčios atskyrimo nuo valstybės. Butų gerai 
taip pat pagaminti tam tikras peticijas ir rinkti po jomis 
parašus. Tuo galėtų užsiimti laikraščiai ir organizacijos, 
kurios stoja už laisvą Lietuvą.

Žmonės Lietuvoje yra nusistatę prieš klerikalizmą. 
Reikia tiktai dabar žiūrėt, kad Seimas to nusistatymo ne
iškreiptų kokiais nors kompromisais su klerikalais. Ame
rikiečių balsas šitame dalyke gali turėt nusveriančios 
reikšmės

Jeigu po to vyskupų atsišaukimo didelė dauguma 
Lietuvos žmonių vistiek balsavo prieš klerikalus, tai rei
škia, kad Lietuvos liaudis savo balsavimu pasmerkė ir 
tuos vyskupus. 1

Klerikalų pralaimėjimas šiuose Seimo rinkimuose 
todėl yra smūgis ne tik Krupavičiaus, Šmulkščio ir Vailo
kaičio partijai, bet ir visai katalikų bažnyčios dvasiškijai 
Lietuvoje ir net pačiam Romos papai.

Balsuodami už “bedievius” ir “netikrus katalikus”, 
prieš kuriuos buvo atkreiptas vyskupų laiškas, Lietuvos 
žmonės pareiškė, kad jie nepripažįsta savo vadais Romos 
papos agentų, bet nori patys būt šeimyninkai savo kra
šte ! Šitas liaudies nuosprendis yra svarbiausias dabarti
nių Seimo rinkimų rezultatas.

Dabar reikia tiktai, kad gavusios žmonių pasitikėji
mo pareiškimą Lietuvos darbo žmonių partijos padary
tų atatinkamas išvadas iš to rezultato.

Kadangi liaudis savo balsavimu atmetė papos “dova
notąjį” Lietuvos bažnyčios sutvarkymą, tai jį turi atme
sti ir Lietuvos valdžia — juo labiaus, kad jisai buvo pa
darytas už Seimo nugaros.

Kadangi liaudis parodė griežtą priešingumą bažny
čios kišimuisi į politiką, tai naujasis Seimas turi pada
ryti galą politikaujančių kunigų užgaidoms, atskirdamas 
bažnyčią nuo valstybės ir mokyklą nuo bažnyčios. Algos 
Kunigams ir špitolninkams iš valstybės iždo turi būt pa
naikintos; poterių ir religinių apeigų brukimas j valdiš
kas įstaigas ir mokyklas turi pasiliauti. Jeigu tikintieji 
nori turėt kunigus, vyskupus, minykus ar kitus kokius 
“dvasios vadus”, tai tegu jie patys jais rūpinasi ir savo 
lėšomis duoda jiems užlaikymą, nes tai yra ne valstybės 
reikalas.

*

Chicago je — paltu:
Metams ....................... .......... w 38.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams -------------- 32.10
Dviem mėnesiams ................... 1.60
Vienam mėnesiui ..............  76

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 8c
Savaitei .......................... —____ 18c
Mėnesiui ..............-—.........   75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams .................................._ 37.00
Pusei metų ................................ 8.60
Trims mėnesiams ..................... 1.76
Dviem mėnesiam ......................  1.25
Vienam mėnesiui _________   .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

Metams .................... $8.00
Pusei metų ......-......................_ 4.00
Trims mėnesiams  ..............  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

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

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xeiuwskiu aptiekos. Tel. Armitage 3988 '

Valandos niuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo G iki
9 vakare. NedCHoj nuo U iki 12 dieną.

DIDŽIAUSI LAIMĖTOJAI SO
CIALDEMOKRATAI.

Gegužės m. 18 d. “Sandara” 
įdėjo žinią apie Lietuvos Seimo 
rinkimų rezultatus, kuri patvir
tina “Naujienų” korespondento 
pranešimus. Tik keista, kad ji 
nepasako, iš kur ir kada jos ži
nia gauta.

Einant “Sandaros” paduoto
mis skaitlinėmis, krikščionių 
blokas pravedė tik 29 atstovus. 
Tarpe opozicijos partijų didžiau
sią laimėjimą turėjo socialdemo
kratai, kurių, pasak “Sandaros”, 
išrinkta 17 (vietoje 8). Liaudi
ninkų gi praėję į Seimą dau- 
giaus, negu buvo praeitame Sei
me, bet ne 24, kaip telegrafavo 

korespondentas, o 
Ūkininkų Partija 

santariečiai) laimė- 

tokias

“Naujienų’ 
tiktai 21. 
(buvusieji 
jusi 2 vietas (musų korespon
dentas sakė, kad tik 1). Rusai 
negavę nė vieno atstovo; žydai 
— vietoje 7 tik 3.

“Sandara” skelbia 
skaitlines:

Liaudininkų 21 (buvo 16); 
Socialdemokratų 17 (buvo 8); 
Ūkininkų Sąjungos (“krikš
čioniškos”) 11 buvo (14); 
Krikščionių Demokratų 14 
(buvo 14); Darbo Federaci
jos 4 (buvo 12); Smetonos 
tautininkų 3 (—); Naruševi
čiaus partijos (Ūkininkų, 
bu v. santariečių) 2 ( --•); Vo
kiečių su klaipėdiečiais 6 (2); 
Lenkų 3 (4); žydų 3 (7); 
Rusų — (1).
Viso pasidaro 84. O nauja

sis Seimas susideda iš 85 atsto
vų. Taigi aišku, kad tie rezulta
tai nepilni ir gal netikri.

Bet jie vistik patvirtina tą 
faktą, kad klerikalai yra sumu
šti ir, kaip matyt, sumušti kaip 
tik daugiausia dėl to, kad social- 
cemok ratai “sulamdė šonus” 
juodajai darbo federacijai.

“Naujienos” jau senai sakė, 
kad federacija yra silpniausias 
narys Lietuvos klerikalų bloke 
ir kad jos susmukimas reikš ga
lą klerikalų viešpatavimui. Be 
to, “Naujienos” pranašavo, kad 
tą smūgį klerikalizmui suduos 
socialdemokratai, nes tik jie, o 
ne kas kitas, gali paveržti dar
bininkų minias federacijai. Pa
sirodo, kad musų pranašavimas 
išsipildė iki iot. Jei “Sanda
ros” žinia yra teisinga, tai fe- 
derantai prakišo du trečdaliu 
savo atstovų (8 iš 12), ir visas 
jų vietas pasiėmė socialdemo
kratai, kurie, be to, dar laimėjo 
daug naujų balsų ir iš tautinių 
mažumų.

Tuo tarpu vai. liaudininkų pa
sisekimas yra daug mažesnis. 
Klerikalinei Ūkininkų Sąjungai 
jie (o gal dar labiaus smetoni
niai pažangininkai) atėmė tik 
tris atstovus.

Prieš Seimo rinkimus mes ne
kartą nurodinėjome į tai, kad 
klerikalizmo diktatūros likvida
vime Lietuvoje svarbiausią rolę 
turės suvaidinti socialdemokra
tų vadovaujamieji darbininkai. 
Amerikos sandariečiai nenorėjo 
tam tikėt ir kalbėdavo apie Lie
tuvos socialdemokratus iš aukš
to, kaip apie visai mažai tereiš- 
kiančią partiją. Dabar jie gal 
but ims truputį kitaip žiūrėti į 
socialistinį judėjimą Lietuvoje.

Mes jiems pasakysime dar ve 
ką. Spartus socialdemokratų 
pajėgų augimas Lietuvoje dar 
anaiptol nėra pasibaigęs. Ne- 
žiurint to, kad per šiuos rinki
mus socialdemokratų atstovų 
skaičius daugiau negu padvi
gubėjo, už trejeto metų, kai 
ateis sekantys rinkimai į Seimų, 
socialdemokratai gali laimėti to
kį pat stambų priaugimiį. Ir tai 
dėl tos paprastos priežasties, 
kad Lietuvoje dar yra dideli 
darbininkų klasės “rezervai”, 
kuriuos socialdemokratai gali 
užkariauti.

Dar ir šiuose rinkimuose kele
tas dešimčių tūkstančių darbi
ninką balsavo už klerikalinę dar

bo federaciją. Kai federacija 
visai susmuks, dauguma tų dar
bininkų atiduos savo balsus so
cialdemokratams. Šioje rinki
mų kampanijoje, be to, dar 
drumstė darbininkų eiles komu
nistai. Nors jų kandidatų sąra
šai jokio pasisekimo neturėjo 
(kai kuriose apygardose jie sui
ro dar prieš rinkimus), bet ko
munistų agitacija vistik trukdė 
socialdemokratus. Komunistai 
išplatino daugybes lapelių ir ki
tokio šlamšto (išleisto Maskvos 
pinigais), kuris daugiausia buvo 
kreipiamas prieš socialdemokra
tus — sulig Angariečio obalsiu, 
jogei “aštriausią kovą reikia ve
sti prieš' socialdemokratus, ne

Drąsus vyskupų politikierių žygis
POLITIŠKA LIETUVOS VYS

KUPŲ PROKLAMACIJA 
PRIEŠ RINKIMUS.

Naujasis Lietuvos arkivysku
pas ir keturi vyskupai išleido ne- 
užilgio prieš Seimo rinkimus 
politišką proklamaciją’ “ganyto
jiško laiško” formoje, agituoda
mi Lietuvos piliečius balsuoti už 
klerikališkas partijas.

Dabar yra aišku, kodėl Romos 
papa susitarė su Lietuvos kuni
gija šį pavasarį, prieš pat Sei
mo rinkimus, “padovanoti” Lie
tuvai arkivyskupą ir keturis 
vyskupus. Jų tikslas buvo, žai
džiant religiniais žmonių jaus
mais, pakreipti rinkimus kleri
kalų partijos naudai.

Kaip tiktai papa atsiuntė į 
Lietuvą vieną arkivyskupišką ir 
keturias vyskupiškas kepures, 
tai tuojaus naujieji Lietuvos 
“bažnyčios provincijos” vadai 
suėjo ir pagamino atsišaukimą 
dėl rinkimų į Seimą. Tame at
sišaukime sakoma, kad Lietuva 
turinti būt katalikų valdoma ša
lis, kad katalikai privalą per rin
kimus balsuoti tik už katalikų 
kandidatus, ir kad, kitaip elgda
miesi, katalikai nusidėtų Die
vui f 4'

Pasak to vyskupų atsišauki
mo, net ir tarpe katalikų esą ne 
visi geri. Daugelis ir tų, kurie 
lanką bažnyčią ir atlieką visas 
kataliko pareigas, esą tikreny-. 
bėję “bažnyčios priešai”. Jų 
reikią saugotis, lygiai kaip ir 
“bedievių”. Visuose abejotinuo
se atsitikimuose katalikai bal
suotojai privalą “pasiklausti sa- 
vo kunigo”.

šitą nepaprastą vyskupų pro
klamaciją mes žemiaus paduoda
me ištisai, kad skaitytojai galė
tų patys matyti, kaip Lietuvos 
dvasiškija, susitarusi su Romos 
papa, begėdiškai naudoja religi
ją ir bažnyčią partinės politikos 
tikslams, štai ji:

Lietuvos Arkivyskupas ir 
t Vyskupai.

Gerbiamieji Kunigai ir Tikintie
siems — Sveikinimą ir Laimi

nimą Viešpatyje.
MYLIMIEJI!

Didžiosiojo Karo ugniesiš
Dievo Apvaizdos ranka malonin
gai išvedė musų Tautą ir leido 
jai susikurti savo valstybę. Nau
joj dalykų padėty reikėjo per
tvarkyti ir Bažnyčios reikalai. 
Tą darbą maloniai atlikti teikėj 
si Vyriausiasis Bažnyčios Gany
tojas, Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XI, įkardamas Kauno ar- 
kidiaceziją su Telšių, Panevėžio, 
Vilkaviškio ir Kaišiadorų diece
zijomis bei Klaipėdos prelatura. 
Tuo budu katalikiškoji Lietuva 
buvusi net bažnytiniu atžvilgiu 
išskirstyta, šiandien įgyja, atski
rą savo bažnytinę provinciją. UŽ 
šitą Švento Tėvo malonės aktą 
mes, Lietuvos katalikai, privalo
me atsidėkoti karštomis maldo
mis ir juo didesniu prisirišimu 
prie Apaštalų Sosto.

Mums tenka didele garbe būti 
vyskupais naujai sutvarkytoj 
Lietuvos Bažnyčios provincijoj. 
Lietuvos katalikai visuomet bu
vo žinomi Bažnyčios meile ir 
prisirišimu prie savo ganytojų. 
Mes ne kiek neabejojame, kad 
tie katalikai ir mums rodys Lin- 

žiūrint kad ta kova padėtų lai
mėti linkimus kademams!”

Reikia tikėtis, kad iki ateinan
čių rinkimų Lietuvoje komuniz
mas visiškai bus išnykęs, ir tuo
met visi veiklieji darbininkų kla
sės elementai galės sutartinai ei
ti prieš savo išnaudotojus. Ne
bus nieko nuostabaus, kad tuo
met socialdemokratai palenks į 
savo pusę netik klerikalinės fe
deracijos likučius, bet ir daugelį 
darbininkų, balsavusių iki šiol už 
kitas partijas. Mes manome, 
kad netolimoje ateityje social
demokratai pasidarys 
šia partija — kaip 
Suomijoje, Švedijoje, 
Vokietijoje ir kitur.

stipriau- 
Latvijoje, 
Danijoje,

kamą pagarbą, meilę ir paklus
numą tuose dalykouse, kurie 
šiokiu ar tokiu budu liečia žmo
gaus išganymo reikalus, nes 
mus “Šventoji Dvasia pastatė 
vyskupais valdyti Dievo Bažny
čios” (Ap. Dar. XX, 28).

Būdami Jūsų ganytojais, mes 
nekartą turėsime progos prabil
ti į Jus, Mylimieji. Teks mums 
kalbėti ne tik žodžiu, bet ir raš
tu, kad musų žodis pasiektų vi
sus Lietuvos katalikus, šian
dien, tardami Jums pirmąjį savo 
žodį, mes laikome savo prievole 
išaiškinti labai svarbią pareigą, 
kuri Jums, Mylimieji, netrukus 
reikės atlikti. Yra tai rinkimai 
į Seimą. Esant Lietuvai neka
talikiškos valdžios rankose, 
daug teko nukentėti musų Baž
nyčiai, daug kovų atlaikyti. Mu
sų Tėvynei atgavus laisvę, pa
gerėjo ir musų Bažnyčios padė
tis. Ir tik to dėka mes šiandien 
turime ir decezijų skaičių padi
dintą ir Bažnyčios provinciją 
sutvarkytą. Tačiau toli gražu 
nėra pasibaigusios musų Bažny
čios kovos. Tas tėra skirtumas, 
kad rusų valdžios laikais labai 
spaudė Bažnyčią svetimieji, da
bar ją užpuldinėja tie patys ne
va katalikai,'tos pačios motinos 
sūnus. Tatai, žinoma, dar 
skaudžiau motiniškai Bažnyčios 
širdžiai.

Šiandieniniai Bažnyčios prie
šininkai, pasivadinę varguolių 
užtarytojais, nuskriaustųjų gy
nėjais, liaudies prieteliais ir ki
tokiais gražiais vardais, stengia
si įsiskverbti į žmonių sielas, 
įbiaurinti jiems Kristaus iš dan
gaus atneštąjį mokslą ir jo sau
gotoją — Katalikų Bažnyčią. 
Tie priešininkai veikia labai 
įvairiai: per laikraščius, per 
knygpalaikes ir lapelius, šaukia 
agituoja mitinguose ir šiaip su
sirinkimuose, steigia priešingas 
tikėjimui draugijas.

Tačiau Bažnyčios priešinin
kams neduoda ramumo tai, kad 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
dar tebesinaudoja politinėmis 
laisvėmis. Bažnyčios priešinin
kai būtinai nori įsiveržti į Sei
mą, gauti jame atstbvų daugu
mą ir paskui sukaustyti Bažny
čią įstatymais, dar skaudesniais 
kaip kad yra buvę rusų laikais. 
Atskyrimas Bažnyčios nuo Val
stybės, pašalinimas tikybos iš 
mokyklų, vadinamosios civilinės 
(be kunigo laiminimo) jungtu
vės, viso religinio gyvenimo su
varžymas — šitai ko trokšta ir 
ko nekantriai laukia musų Baž
nyčios priešininkai. Visa tai jie 
įstatymų keliu pasistengtų tuo
jau įvykdinti, jei tik per šituos 
rinkimus pavyktų jiems gauti 
Seime atstovų daugumą.

Nors Bažnyčios priešininkai 
išsijuosę dirba pragarišką sa
vo darbą, tačiau musų Lietuvo
je, kuri yra žinoma savo karštu 
tikėjimu, nedaug žmonių pa
vyksta jiems suvilioti. Jei už 
priešingų tikėjimui partijų 
kandidatus lebalsuolų tik tie, 
kurie jau patys yra netekę ti
kėjimo, tai katalikams jokio 
nebūtų pavojaus: į Seimą mu
sų tikybos priešininkų įeitų 
tiek maža, kad jie nieko jame 
nereikštų. Bet, deja, Bažnyčios 
priešininkams dažnai padeda 
tie patys katalikai ar tai dėl 
savo nesusipratimo, ar dėl ap

sileidimo. Buvę rinkiniai įrodė, 
kad daug katalikų buvo atida
vę savo balsus Bažnyčios prie
šininkų sąrašams. Kad tai ne
pasikartotų ir per šituos rinki
mus, mes, Jūsų Ganytojai, ran
dame reikalinga pareikšti Jums 
kelis įspėjimus.

L Didelė tai yra Dievo dova
na, kad Jus šiandien galite pa
tys dalyvauti šalies valdyme, 
rinkdami atstovus įstatymams 
leisti, valdžiai pastatyti ir pri
žiūrėti. Didelė tai yra Jūsų tei
sė, kurios rusų laikais neturė-

j rinkimus keliais sąra- 
pavadinę juos labai gra- 
vardais. Todėl žiūrėkite 
sąrašo pavadinimą, tik 

kurių pavardės jame 
Jei tie

Tačiau nėra teisių be parei
gų. Šita teisė rinkti atstovus » 
Seimų uždeda Jums pareigą ja 
pasinaudoti ir ją sąžiningai at
likti. Kas per apsileidimą ne
dalyvautų rinkimuose ar, ne
apgalvojęs ir su savo sąžine 
Dievo akivaizdoje nepasitaręs, 
atiduotų savo balsą Bažnyčios 
priešų sąrašui, tas sunkiai nu
sidėtų Dievui ir visuomenei.

2. Šiandien jau mes turime 
įvairių politinių partijų — ir 
senesnių ir naujai susitvėrusių. 
Jos visos save giria, visos siū
lo savo kandidatus į Seimą. Ne 
musų, vyskupų, dalykas spręs
tu kuri tų partijų geresnė po
litiniu ir ekonominiu atžvil
giu ir kuri geriau pakeltų kraš
to gerovę. Bet musų yra daly
kas įspėti Jus, kad nebalsuo
tumėte už tas partijas, kurios 
jau aiškiai yra pasireiškusios 
priešingu tikėjimui nusistaty
mu ir veikimu.

3. Tikybos priešininkai, no 
rėdomi sumedžioti katalikų bal
sų, stengiasi gauti jų apgau
lingu budu. Tos pačios priešin
gos Bažnyčiai partijos žmonės 
eina 
ša i s, 
žiais 
ne j
žmones, 
skelbiamos. Jei tie žmonės 
Jums nėra žinomi, tai dėl jų 
pasiklauskite savo kunigo ar 
kito doro, patikimo kataliko. 
Tau, katalike, privalo būti aiš
ki šita taisyklė: katalikas pri
valo rinkti tik kataliką.

Katalikas, žinoma, katalikui 
nelygus. Musų Bažnyčios prie
šininkai nevisuomet kalba at
virai. Bijodami prieš save su
kelti žmones, dažnai jie nesisa- 
ko, kas esą, arba kartais net 
giriasi ir jie esą katalikai. Čia 
reikia klausyti, ką sako Išga
nytojas savo Evangelijoj/‘Sau
gokitės netikrų pranašų, kurie 
ateina pas jus avių rūbuose, 
viduje gi yra plėšrieji vilkai. 
Jų# pažinsite juos ant jų vai
sių”. (Mat. VII, 15 16). Jei
žmogus nelanko bažnyčios, nei
na šv. Sakramentų, tai jis ne 
katalikas, nors ir vadintų sa
ve kataliku ir butų krikštytas.

Priešingų tikėjimui partijų 
vadai savo pakalikams kartais 
duoda įsakymų, kiek galima, 
nesiskirti nuo kitų katalikų, 
kad tuo budu lengviau juos su
vedžiotų. Tokie bedievybės 
apaštalai paprastai lankosi baž
nyčion, neva eina išpažinties ir 
neva atlieka kitas kataliko pa
reigas, bet išėję iš bažnyčios 
jie visą savo veikimą kreipia 
pieš Katalikų Bažnyčią, 'lodė 
ant jų vaisių pažinkite juos. 
Jei žmogus priklauso prie drau
gijų, priešingų katalikų tikėji
mui, jei skaito ir platina be
dieviškus laikraščius ir kny
gas, jei progai pasitaikius, bur- 
noja prieš religiją ir Bažnyčią, 
lai jis ne katalikas. Jei tokio 
pavardė bus sąraše, ypač pir
moje jo vieloje, tai žinokite, 
kad čia ne katalikų sąrašas, ir 
už jį Jus, katalikai, privalote 
nebalsuoti. Jei vis dėlto drįstu- 
mete balsuoti, tai sunkią pa
darytumėte nuodėmę, kurios 
baisių padarinių net numatyti 
nėra galima.

Taigi dar sykį kartojame: 
Jus, katalikai, privalote balsuo
ti tik už katalikus, ir tai aiš
kius katalikus. Balsuodami už 
nekatalikus, parduotumėte sa
vo sąžinę, atiduotumėte bedie
vių raųkosna savo brolių kata
likų Sąžinę, savo rankomis 
griautumėte Kristaus Bažny
čią, išduotu mėto patį Kristų.

Mes, Jūsų Ganytojai, melši
me pievą, visų malonių Davė- ’caip Naujienos.

ją, kad teiktųsi apsaugoti Jus 
nuo tokios nelaimės.

Baigiame šv. Povilo žodžiais: 
‘Visokį išganymų perviršijan
ti Dievo ramybė tesergsti jūsų 
širdis ir jūsų mintis Kristuje 
Jėzuje” (Phil. IV, 7).

Rašyta Kaune 16 d. balandžio 
mėn. 1926 m.

f Kauno Arkivyskupas Juo
zapas Skvireckas.

f Vilkaviškio Vyskupas An
tanas Karosas.
į Telšių Vyskupas Justinas 

Staugaitis.
f Panevėžio Vyskupas Kazi

mieras Paltarokas.
t Kaišiadorių Vyskupas Juo

zapas Kukta.
Šis raštas turi būti perskai

tytas iš sakyklos visose Lietu
vos parapijų bažnyčiose š. m. 
Gegužes mėn. 2-ą d. (Dom. IV 
pt. Pasėli.)

Redakcijos Atsakymai
Jonui Galminui. — Tamsta 

visai klysti, įsivaizduodamas 
‘melus” ir kitokius dalykus. 
Telegramose iš Londono buvę 
paduota pirmiausia “$25,000”; 
paskui buvo paduota “250,000 
rublių” ($125,000). Mes šito
mis skaitlinėmis ir rėmėmės, 
paminėdami vieną ir antrą. 
Mes, žinoma, negalime užtikrin
ti, kad jos yra teisingesnės, ne
gu ta skaitlinė, kurią nurodote 
Jus. Bet Jus taip pat neturite 

: kio įrodymo, kad Jūsų nuro- 
lytoji skaitlinė yra teisinges
nė. Tat ko čia karščiuotis? 
Svarbiausias dalykas yra tas, 
kad Anglijos darbininkai bol
ševikų dovaną atmetė: tuo jie 
parodė, kad su bolševikais jie 
nenori turėti nieko bendra. Pa
sakai apie Rusijos “organizuo
tus darbininkus” gali tikėti lik 
maži vaikai, nes laisvų, nuo 
valdžios i^epriklausomų darbi
ninkų organizacijų sovietų kraš
te visai nėra. Rusų neva profe
sinės sąjungos yra valdančio
sios partijos uodega — kaip 
fašistinės “unijos” Italijoje ar- 
bą klerikalinė “darbo federaci
ja” Lietuvoje.

Del Vaikg 
Odos Ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja

mas aot minkštos ir ^velnius odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, puėkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimų prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
iias gyduoles išlaiko. Cadum Oint- 
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
Įsid rėš kimų užgavimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Cofnpany, 
576 Fiftb Aver.ue, New York.

F

PO GAISRO 
IŠPARDAVIMAS

i 
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Gegužio 9tą dieną kilo gais
ras musų krautuvėj — ug
nis tapo greitai sustabdy
ta. Dabar pianai, fonogra
fai, radio, rekordai ir rolės 
parsiduoda už labai žemą 
kainą. Pasinaudokite šią ne
paprastą atsitikusią progą.

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted Street

Nėra kito šaltinio, 
į iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių,

t
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Jack Londonas mešnes eigos. Po to juos atlei

do.

[Vertė Tindi-Rindi]

(Pabaiga)

Po paskelbimo nuosprendžio 
visi tartum pajuto palengvini
mą ir ypatingai buvo žymu Be
nine. Alei vienas paniūrimas ii* 
iššaukiąs kreipimasis jame iš
sekė, ir draugiškai kalbėjosi 
su pergalėtojais ir laiks nuo 
laiko veržėsi net pirmykščio 
jumoro siūleliai.

Didelį pasitenkinimų taip 
pat suteikė Editos skaitymas. 
Ji skaitė Bibliją ir Evangelijų, 
ir ypač įdomavo paklydusio sū
naus ir plėšiko ant kryžiaus 
istorijas.

Prieš baudos dieną, kai Edi
ta kreipėsi paprastu klausimu, 
kodėl tai padalė, Beninas at
sakė:

—Visai paprasta. Aš norė
jau... '

Bet ji staiga perkirto, papra-* 
šė palaukti, o paskui pakvietė 
Gausą, kuris gulėjo lovoj ilsė
damasis po dežuravimo. Ji pa
žadino, o jis trinė akis ir mur 
mėjo.

—Eik, — tarė ji, — ir pa
šauk Negukų ir kitą indietj. 
Malkelis nori prisipažinti. At
vesk juos. Jeigu kitaip negali
ma, imk šautuvą ii grąs’ni- 
mais priversk ateiti! .

Pusvalandžiu Negukas ir jo 
dėdė Gadikvanas buvo atvesti 
nuteistojo mirti grįčion. Neno
riai jiedu atėjo. Gansas juos 
ginė šautuvu.

Negukai, — kreipėsi Edi
ta, — nesibijok. Jokių apsun
kinimų (klinčių) tau ir tavo 
žmonėms nebus. Tu čia sėdėk 
ir nieko nedaryk, tik klausyk 
ir suprask!

Tokiu budu Maikelis Beni
nas, mirti nuteistas, viešai ap-

gailėjo savo žygius. Kai jis 
kalbėjo, Edita užrašinėjo jo žo
džius, o Gansas sergėjo duris 
iš baimės, kad liudininkai ne
pabėgtų.

Beninas kalbėjo, jog tėviškė, 
nebuvęs penkiolika metų ir jis 
ryžosi grįžti į savo kraštų su 
pilnomis kišenėmis, kad jo se- 
nutė-motina galėtų jaukiai ir 
ramiai šgyventi likusias dienas.

ryti turėdamas išviso vos 1600 
dolerių kišenėj? — suriko. — 
Man reikalingas -visas auksas, 
visi aštuoni tūkstančiai! Su 
jais galėčiau grįžti tėviškėn 
prideramo j išvaizdoj. Ir aš pa
maniau: kas gali būti lengviau, 
kaip visus užmušti, pranešti į 
Skaguėją, jog tai indiečiai pa
darė ir tučtuojaus bėgti Irlan- 
dijon! Ir štai aš nutariau vi
sus užmušti, bet Garkėjaus žo
džiais, aš panorėjau nuryti per
daug didelį šmotą ir juo už- 
springau... štai mano išpažin
tis. Aš išpildžiau velnio norus, 
o dabar, — tam Dievo valia,— 
aš išpildysiu savo pareigą prie 
Viešpaties.. .

Negukai ir Gad ik vadai!— 
kreipėsi į indiečius Edita. — 
Jus girdėjote baltojo žmogaus 
žodžius? šie žodžiai parašyti 
čia ant popieros, ir dabar jus 
privalote pažymėti popiery, 
kad baltieji žmonės žinotų, ku
rie paskui ateis, jog jus tai gir
dėjote.

Abu indiečiai žemiau pa
braukė kryžius vietoj savo pa
rašų^ Paskui jiems paskelbė, 
kad jiedu privalo kitų dienų 
pasirodyti pryŠakyje visos pa
dermės būti liudininkais toli-

Atrišo Denino rankas, kad 
galėtų pasirašyti dokumentus. 
Kambary užstojo tyla. Gansas 
nerimo ir Hdita nejaukiai jau
tėsi. Beninas gulėjo nugara 
įdėbęs žvilgsnius stogo ply- 
šiuosna, kailiu apmuštuose.

— •() dabar pareigas aš atlik
siu prieš Viešpatį! — Šnibždė
jo-

Atkreipęs Editon galvą tarė:
—Paskaitykite man iš tos 

knygos...— Ir su priemaiša 
lęngvaus juoko žvilgsny pridė
jo: — Gal padės tai man pa
miršti savo gultą!

Bausmės dienų buvo šviesus 
ir šaltas rytas. Termometras 
rodė 25 laipsnius žemiau nu
lio. Putė šaltas vėjas ir šaltis 
smego iki kaulų.

Pirmų kartą, išgulėjus daug 
savaičių, Beninas buvo pasta
tytas. Ilgu laiku muskulai tapo 
beveiksmiais, nustojo lygsva
ros tiesiai stovėti ir vos laikėsi 
-ant kojų. Krypo tai pirmyn, tai 
atgal svyravo ir kabinosi su
rištomis rankomis į Editą, joj 
ieškodamas paramos.

—IŠtiesų, man lyg galva suk
tųsi! — pratarė silpnai juokda
masis. Kiek vėliau pridėjo:

—Aš linksmas, kad atėjo ga
las. Aš žinau, prakeiktasis gul
tas butų buvęs mano kapas!

Kuomet Edita uždėjo ant gal
vos kailinę kepurę ir parišo au
sis, juokdamasis paklausė:

—Kodėl jus tai darote?
—Lauke labai didelis šaltis, 

— atsakė.

lumą to, kas įvyko. Jos sąmy
šis nenuslinko nuo irlandiečio. jis labai šlykščiai jautėsi.

—Man nemalonu, aš jus nu
skriaudžiau savo kvailu juoku,
— tarė su pasigailėjimu. — Aš 
nieko neįtariau. Tai iškilminga 
diena Malkeliui Deninui ir jis 
linksmas kaip viturys...

Jis sušvilpė perkirtęs savo 
kalbų, bet jo švilpesys skam
bėjo kažkaip piktai ir greitai 
sustojo.

- Norėčiau, kad Čia butų 
šventikas, — tarė užsimąstęs 
ir po to greitai pridėjo: — Pa-

tų išjudinti iš sustingimo. Ir

Iki to laiko jis aiškiai neįsi
vaizdavo nepaprasto vargo už
duoty perkelti kitan pasauliu 

'draugą. Bet Edita, atvirkščiai, 
' aiškiai suprato, tiktai užduotis 
dėl to nepalengvėjo. Tiktai įvei 

( kė abejonė, ar pakaks jėgų iki 
I galo išlaikyti. Norėjosi jai šauk
ti, dejuoti, norėjosi pulti į snie
gų, akis uždengti rankomis, be 
atodairos, į mišką, kur nors, 

ijtad tik toliau iš čia. Į
Tiktai netikėtinomis valios

galinu, Malkelis Beninas, senas 'pastangomis ji ištesėjo laiky- 
vllkas, visur buvo atsidūręs ir an^ kojų ir daryti, ką ji lai-

greičiau 1 ’ Padek 
suriko silpnėjančiu

O už dešimties minučių 
kią reikšmę beturės ausų 
šalimas vargšui Malkeliui 
ninui? — pastebėjo.

Edita pasistengė sukaupti vi
sas jėgas paskutiniam pergyve
nimui ir Denino pastaba sutei
kė sunkų smūgį susivaldyti. 
Iki šio laiko visa turėjo kaž
kokį svajų charakterį, visa dė
josi lyg sapne, bet žiauri tiesa 
jo žodžiais pasireiškusi, lyg at
vėrė jos akis, apnuoginusi rea-

nu-
I)e-

moka apseiti be ypatingų ištai
gų, kuomet esti kely...

Jis buvo tiek silpnas ir taip 
atprato eiti, jog kuomet atida
rė duris ir jis išėjo oran, vėjas 
vos nepervertė. Edita ir Gau
sas ėjo abipusiai ir jį palaikė, 
o jis gausėjo juokais, stengda
masis sustiprinti juose drąsų, 
ir tik kartą sustojo tinkamai 
smulkmeningai jiems paaiškin- ką virvę, 
ti, kaip reikia jo aukso dalis | 
pasiųsti Irlandijon senai moti
nai.

Jie ' pasilipo ant neaukšto 
kauburo ir atėjo į atvirų aikš
telę tarp medžių. Aplinkui sta
tinę, pastatytų sniege, viena
me aikšteles gale, iškilmingai 
stovėjo Negukas ir Gadikvanas 
ir visi sivašai su vaikais ir šu
nimis. Jie čia stisirinko pažiū
rėti, kaip vykdomas baltųjų 
žmonių įstatymas.

Arti buvo atdaras kapas, ku
rį išrausė Gausas įšalusioj že
mėj, ugnies pagalba atšildęs.

Beninas apžvalgė prityrusiu 
žvilgsniu visus pri rengimus, 
pastebėjo kapų, statinę, virvės 
storuma, ir šakos diametrą, per 
kurią buvo ji perverta.

—Ištikrųjų, aš neįstengčiau 
geriau padaryti, jeigu daryčiau 
jums, Gausai! — tarė.

Balsu jis prasijuokė iš savo 
išsišokimo. Bet Ganso veide 
pasirodė slaptos baimės išraiš
ka ir, rodėsi, niekas, be baisio
jo teismo dūdos balso, negalė-

kė savo pareiga. Ir ji buvo 
kinga Beninui, kadangi jis 
me jai padėjo.

Duokite jus savo ranką,— 
kreipėsi į Gausą ir jo pagalba 
jis*užsilipo ant statinės.

Jis pasilenkė, kad Edita ga
lėtų ant kaklo kilpą užnerti ir 
po to stovėjo tiesiai, kol Gan
sas permetė per viršutinę ša-

dė- 
ta-

—Gausai, 
man!. 
balsu.

Ji jautė apleidžiant jėgoms, 
o statinė nesijudino. Gausas 
paskubėjo jai pagalbon ir galų 
gale statinė buvo išjudinta iš 
po Maikelio Denino kojų. Edi
ta atsigręžė nugaron, ausis 
pirštais užsikimšo, paskui stai
ga pradėjo juoktis, žiauriai, 
aitriai, metaliniu atspindžiu. Ir 
Gansas tuo buvo labiau suju
dintas, kaip visa tragedija, ku
ri čia įvyko.

Ji svyruodama atsirėmė į 
Gansą.

—Vesk mane bakužėn, Gan- 
sai! — vargiai ištarė. — 
leisk atsikvėpti.. . atsikvėpti
atsikvėpti... Gansas apkabino

Edi tų ir, ją palaikydamas', iš- 
tikro nusilpnejusią, nuvedė snie
go keliu. Indiečiai pasiliko ir 
iškilmės išvaizda sekė baltųjų 
žmonių įstatymo vykdymų, — 
įstatymų, veržianti žmogų ore 
šokti.

1926, III.

Ir

W. J. STANKŪNASFOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

/ ikumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

—Maikeli Denino, ar turite 
I dar ką nors jus tarti? — aiš
kiu balsu paklausė Edita, kuris 
tačiau prieš jos norų sudrebė
jo-

Beninas pakeitė kojas ant 
statinės stovėdamas, droviai 
žemyn pažvelgė, kaip žmogus, 
susikaupdamas pirmą kartų sa
kyti įžanginę kalbą ir atsiko
sėjo.

—Aš linksmas, kad visa baig
ta, — pratarė. — Jus su ma
nim apsiėjote kaip su krikščio
nim, ir aš nuoširdžiai jums dė
kingas už jūsų gerumų.

—lai tegul Dievas jąs pis
ima, kaip nusidėjėlį, kuris gai
lisi! — tarė ji.

— Taip, — tarė jis storu bal
su atsakydamas jos žodžiams, 
tartus plonu, drebančiu balsu.

Tegul Dievas priims mane, 
kaip atsigailintį nusidėjėlį!...

—Atleiskite, Maikeli! — šūk
terėjo ji ir jos balse praskam
bėjo nusiminimas.

Ji užsivertė visu sunkumu ant 
statinės, bet negalėjo iš vietos

Musų Didelis

PARDAVIMAS
Vartotu Karų

Kaina kiekvieno vartoto 
automobilio numažinta 10%

KASDIEN LAIKE IŠPARDAVIMO

R .P. MILLER
12 mėty prie Michigan ir 109th St

Telefonas Pullman 3100

-CLLAM OUT*

CHICAGOS DIDŽIAUSIA RETAIL PLUMBINGO IR NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ

i2 Menesiu Del Išmokėjimo
Už jūsų plumbingą ir namų apšildyino reikmenis kurių gal jums reikia dėl namo. Atsilankykit į musų 

ofisą arba pašaukit telefonu, o mes prisiusime jums inži nierių plumbingo ir namų apšildymo reikmenų^ jis 
suteiks jums teisingus nurodymus kaip įvesti plumbin gą ir namų apšildymą, be jokios už tai dėl jūsų 
atsakomybės. .

Mes užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo ir na mų apšildymo reikmenų, taipgi visokių dūdų ir fitingų 
Musų fikčeriai yra garantuoti ir geriausios rųšies. Mes duodame 5 metų garantiją už kiekvieną daiktą nuo 
musų perkamą.

Ką tik nuo musų perkate ir jei nesate užganėdintas, mes apmainome arba pinigus grąžiname bile kada.

Mes negarsiname nužemintų kainų kaip kitos firmos daro ir paskiau duoda jums abejotinos vertės tavorą.

Musų motto yra — suteikti kostumeriams 100 centų vertės už jų dolerį visuomet

Kad tikrai persitikrinus apie ką mes sakome šiame laikraštyje yra tiesa,- tai mes prašome jūsų, kol jus 
pirksite kur nors kitur, duokit mums pabandyti, mes užtikrinam, kad padarysime jumis vienu iš musų užga
nėdintų kostumerių

TIKRAI ŽIŪRĖKITE TIKROS VIETOS IR TEISIN GO VARDO

Mes dabar kraustomės į musų naują namą visas blokas ilgumo su didele iškaba ant viršaus

M LEVY & CO
4

22nd & State Streets
Atdara vakarais iki 8 vai. Ncdėliomis iki 1 ]>o pieTelefonas į visus departmentus Calumet 0644—0645.

MESKĄLBAME
Paštu prisiunčiami orderiai greitai jšplidomį Mes dastatome į visas dalis Chicagos ir priemiesčius dykai.

MUS V SO. CHICAGOS SKYRIUS RANDASI 93rd & COMMERCIAL AVĖ. Telefonas j visus departmentus Saginavv 4847



RYTO.) TRENIRUOSIS 
RISTIKŲ

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Geg. 15, 1926 h

DAUG

Sujudino visą šalį
Ir/vienas didžiausių faktų yra, 
kad šis yra pirmutinis Six, 
kuris suteikia tikrai puikų 
veikimų šešių - cilinderių, kur 
vidutinė Amerikos šeimyna 
yra pilnai patenkinta nusipir
kusi jj. Tai didžiausia karų 
pirkinys — karas kurio pro
tingas pirkėjas bevelina pa
laukti jo.

The Ne w

Hiiumabile

Rytoj 3 vai. po pietų Univer- 
sal Atletikos kliube treniruo
sis daug ristikų. žada atvykti 
treniruotis ir koks tai “svečias- 
nebuvėlis”. N.

Lietuvių Rateliuose.
Rytoj visi bukime Jaunuo 

liii vakare

pridavė 3 naujas aplikacijas no
rintieji įstoti į kliubą. Vienas 
yra peiktinas dalykas, kuris tę
siasi per nekurį laiką, tai nau
jų narių priėmimas. Mat Kliu
bo įstataį rodo, kad naujiy< na
rys, norėdamas įstoti į kliubą, 
turi priduoti aplikaciją, įmo
kėdamas $1.00 įstojimo vienam 
susirinkime, o sekančiam susi
rinkime pribūti galutinam pri
ėmimui. Bet pas mus to visai 
nėra daroma. Kaip tik aplikan- 

• tas priduoda aplikaciją, tai jau 
ir “good bye”, daugiaus jo jau 
nematysi; galutinam priėmimui

- visai nepasirodo, o raštininkas 
glėbį aplikacijų 
kožną mitingą.

i Iš komisijos
svetai- dė, kad senas

todėl visi nepamirškite šio va
karo, nes tai bus vienas iš ge
riausių šokių užbaigimui šio 
sezono, prie geros J. Pociaus 
muzikos.

Base Bali kliubo skyrius ma
tomai jau pairo, nes komitetas 
kožną mitingą aiškina, kad nie
kur negali surasti žaidėjų, ku
rie norėtų žaisti. R. R. I^apas.

turi skaityti

Balzekas Motor Sales
6012 So. Kedzie Ąve. 

Tel. Republic 3733

Garsinkities Naujienose

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTASFRANCUZISKAS 

SPECIALISTAS
Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 

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
Valandos: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

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

U

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Vardas ir pavardė

Adresas
Miestas

Valstija

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpareg/stę ir toliregyatę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitiki ose egzaminavimas da
romas- elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 Wcst 47th Street
Pohne Bouievard 7589

ONA BENIJAEVIčlENft 
Po tėvais JuAkykė

Mirė Gegužės 14 dienų, 5:14 
valandų ryto, 1926 m., sulauku
si 85 metų amžiaus; gimusi 
Lietuvoj, Šiaulių miesto, palik
dama dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius pen
ktus vaikus, Oną 21 metų, Frank 
19 metų, Petrų 16, John 12, An
tanų 4 metų. Dabar randasi pri
rengta j paskutinę kelionę, na
muose 4511 So. Spaulding Avė.,

raportų pasiro-
kliubietis W.Rytoj vakare, Mildos

nėję įvyks pirmas bendras ne- Storoka jau yra gavęs leidimų 
partinių jaunuolių ir vaifcų išvažiuoti į Lietuva ir 15 d. 
draugijėlių vakaras, į kurį ver- gegužės su Naujienų ekskursi- 
x_ ja j§vaJjyOja j sav( sen t£V'

nę. H< 
kliubas 
nemažai triūso ir turto paauko
ti per

į Lietuvą ir 15 d.

j ta atsilankyti kiekvienam, pa- 
remti juos iv kartu pamatyti 
kaip jie yra laviinami ir ruošia
mi prie savystoyaus gyvenimo. 
Mes į jaunuolius turime kreipti 
didelę domę, nes juk jie su lai- Mat šis draugas jau su virš 4 
ku užims musų vietas ir nuo jų 
priklausys likimas lietuvystės 

! Amerikoj. Mes turime‘daugiau 
! domėtis jaunimo auklėjimu, 
bendrai su jais veikti ir kartu 
traukti juos į savo veikimą.

Atsilankę į jaunuolių vakarą 
užgirsite gražų ir įvairų pro
gramą, kurį išpildys penkių 
jaunuolių draugijų nariai, bū
tent Jaunuolių Orkestras, Jau
noji Birutė, (abu iš Bridgepor- 

'to), Dailės Choras (S. Engle- 
Įwood), Dailės Vaikų Dr-ja 
(Garfield Park) ir Bijūnėlis 
(North Side). Po turtingam ir 
gražiam programų i bus šokiai. 
O kadangi programas prasidės 
anksti, 6 vai. vak., tai ir pasi

ju šokti bus užtektinai laiko, už
seks laiko ir pasikalbėti 
draugais ir pažystamais.

Vakaras rengiamas aptimes-

kia. pasakyti tiek, kad 
su šiuo nariu turėjo

paskutinius 4 metus.

su ■

metai kaip yra beprotnamy 
Kankakee, III. Per tą ilgą laiką 
kliubas nenuilstančiai jį lankė 
ir teikė jam didelę pagalbą vi
sokiais galimais budais.

Pereito mėnesio baliaus ko
miteto raportas likos išduotas, 
bet pasirodė, kad ir musų kliu
bas šį kartą nieko nepelnė. 
Mat tą vakarą oras buvo labai 
blogas, gal tas ir buvo priežas-. 
čia, kad labai mažai žmonių at
silankė. Tokiu budu tas pats 
komitetas sumanė suregnti ki
tą šokį ir padalyti nors kiek 
pinigų. Minimas šokis įvyks su
batoj (šiandie), 15 d. gegužės, 
L. L. svetanėje. Komitetas sa
ko, kad užganėdins visus, kaip 
vietinius taip ir chicagiečius,,

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gegužės 18 dieną, 9 valandų 
ryto iš namų j Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos BenuševiČie- 
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

MARIJONA VITKAUSKIENĖ
Mirė Gegužės 14 dieną, R va

landą ryto, 1926 m., sulaukusi 
39 metų amžiaus; gimusi Lie
tuvoj, Tauragės valsčiaus, pa
likdama dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Romaną Vitkauską, dvi 
dukteris: Kleofą ir Efroziną ir 
Iris sūnūs: Romaną, Stanislovą 
ir Rikardą. Dabar randasi pri
rengta į paskutinę kelionę, na
muose 4605 So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks Gegužės 18 
dieną, 8 valandą ryto iš namtį 
j šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Marijonos Vitkau
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti, jai paskutinį patarna; 
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukteris ir Hunai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Bouievard 5203.

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.

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.

LEONAS VIČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Geg, 11, dieną, 4 vai. vak., 1926 
m., sulaukęs 51 metų amžiaus; 
gimęs Kauno rėd., Telšių ap
skričio, Salantų parapijos, Gru- 
žlaukių kaimo. Amerikoj išgy
veno 22 metu, palikdamas nuliu
dime brolį Kazimierą, Lietuvoj 
seserį Oną, brolį Juozapą. Bu
vo narys švento Vincento Drau
gijos.

Kūnas pašarvotas, randasi 
12246 Emerald Avė., W. Pull- 
man, III.

Ijaidotuves įvyks Panedėlyj, 
Gegužio 17 dieną 8 vai. ryto iš 
barnų j švento Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pabaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leono Viščiulio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudęs liekasi
Brolis.

r

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. tel. Yards 1741

Pranešimas

Cicero

Bouievard 4139

1271

Naujos Gyduolės

M..

mano 
užga.

Iš priežasties pasididinimo musų biznio, mes 
perkčlėm savo ofisų į didesnę ir patogesnę vietą 
ant kampo Halsted ir 70tos gatvių.

Todėl visi buvusieji, esantieji ir busiantieji 
musų kostumeriai meldžiame kreiptis Į musų nau
ją ofisą, kur bus Jums suteikta dar geresnis ir pa
togesnis patarnavimas: PIRKIME, PARDAVI
ME ARBA MAINYME VISOKIŲ NUOSAVY
BIŲ. PASKOLŲ REIKALUOSE PIRMO IR AN
TRO MORGIČIO IR VISOKIOS RŲŠIES AP
DRAUDIMO (INSURANCE).

Mes esame tame pačiame biznyje per 15 me- 
.užganėdinti kostufneriai, tai yra musųtų. M 

paliudijinias.

J. Sinkus & Co
6959 So. Halsted St. (kampas 70tos gatvės) 

Tel. Normai 4400 ir 4401

taipjau susipažinimui tėvų ir 
tų draugijų vedėjų ir darbuo
tojų, ir kartu supažindinimui 

,visų chicagiečių su musų jau
nuolių darbuote.

Tad atsilankykite visi j šį 
gražų ir smagų vakarą. Įžanga 
pigi tik 50c. —Tėvas.

Gegužės 7 d. LBR Pašelpos 
Kliubas turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą, šiame susirinkime

Reikalaudami
RAKANDU

PETRONkLe REMEIKIENĖ 
Po tėvais Skutaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio 11 dienų, 2:00 valandų 
ryte, 1926 m., sulaukusi 42 me
tų amžiaus; gimusi Kauno rė- 
dyboj, Panevėžio apskričio, Nau
jamiesčio parapijoj, Draunių 
kaimo, palikdama dideliame nu
liudime vyrų Juozapų, dukterę 
Stanislovų, 2 sunu Juozapų ir 
Pranciškų, broli Juozų, brolie
nę Zofiją Skutienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi Eu- 
dcikio koplyčioj, 3201 S. Auburn 
Avenue.

Laidotuvės j vyks Subatoj, 
Gegužio 15 dienų, 1:30 valandų 
iš Eudeikio koplyčios į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Petronėlės Remei
kienės giminės, draugai ir. pa
žįstami esato nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Vaikai, Brolis, 
Brolienė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Phone Bouievard 6203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboriu*. ir Pagraby direktoriaa 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SU Chicago

Įgrotas ir 
teisingas J

•<:

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue !
Kampas Richmond Gt.

TEISMAS i
Džiurė susidedanti iš visos Chicagos ir 
apielinkės lietuvių nusprendė vienu bal

su, kad 
GRABORIAUS

RADŽIAUS
patarnavimas yra pigesnis už visų

668 W. 18th Street
Canal 6174

3238 So. Halsted Street
Boulevard 4063

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

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.

SERGANTI ŽMONĖS!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

' kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis 
Ligomis

t

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė j pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymų, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimti metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li

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

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis Graborius 
r Balzamuotojag

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 
ir 2199

DR. ROS8 turi dalel- 
dimą praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi- 
noia valatijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonierius 
antro didžiausio mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didiiauvią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virt trisdeiim- 
t| metų gydyme a Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Ligų.

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiu 
Vyrų

Dr. Anelia Kaushilui beprakti
kuojant maistinę chemiją pasisekė 
išrasti naujas santifiškas mišinys 
Europlškų sumaltų žolių. (Lengva 
vartoti, nereikia virinti), kuris pra
šalina vidurių nevirškinimą, užkie
tėjimą, gasiis ir rheumatizmą. Ne- 
kentėk, užsisakyk Šiandien prisiųs- 
damas vieną dolerį už pakinką. 
Vartok žemiau padėtą kuponą.

Dr. Anelia Kausbillas,
3252 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu vieną dolerį ir prašau 
atsiųsti man Dr. Anelia Kaushilla’s 
European Povvdercd Herbs Com-

Specialia gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų cėles. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grypas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita
rimas su Dr. Ross.

Didžiausia slaptybė yra užlaiko
ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

DR. 1 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. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — ta! bus 
brangi dov»u &



Šeštadienis, Geg. 15, 1924?
i . » • n ■ ■• [Chicagos Lietuvių Draugijos,UfiiUVIIi Rateliuose. .«*"* nusimanantis savoi profesijoje. Norkaičio biznis

Bridgeportas
vakaro 

susirin- 
bvsi’in-

Užvakar jaunuolių 
rengimo komisija laikė 
k imą ir viską priruošė 
čiam sekmadienio vakarui Mil
dos svetainėj. Bus labai turtin
gas programas, daugiau kaip iš 
20 atskirų dalių. Pasirodys ir 
tokios &}>ėkos, kurios dar gal 
pirmą kartą pas lietuvius daly
vauja. Todėl į vakarą visiems 
verta atsilankyti. .

Užvakar į Lietuvą paviešėti 
išvažiavo du žymus Liet. Audi
torijos darbuotojai. Tai Audito
rijos b-vės prezidentas p. Zala
torius ir jo šeimyna ir direkci
jos narys, p-ia B. Maziliauskie- 
nė. Jie išplauks “Majestic” lai
vu, kuriuo vyksta ir “Naujie
nų” ekskursija.

Jaunoji Birutė šiandie, 3 vai. 
po piet, renkasi į Mark White 
Sųuare svetainę nepaprastoms 
pamokoms, kad genaus prisi
rengus prie jaunuolių susipaži
nimo vakaro geg. 16 d., Mildos 
svetainėje.

tautos vis daugiau ir 
domės kreipia į lietu- 

nori susipažinti su be
rt kartu pasirodyti 

Kitos 
daugiau 
vius ir 
tuviais
jiems savo daile. Teko nugirsti, 
kad lietuviams ketina 
go duoti koncertą geras 
linis choras. Koncertas 
Liet. Auditorijoj.

neužil- 
pasau- 
busiąs

Į pereitą J. Babravičiaus kon
certą Liet. Auditorijoj, atsilan
kė daug švedų Vyrų choro na
rių. Apie tą koncertą jie sužino
jo dalyvaudami Vilniaus Vada
vimo Komiteto koncerte, šve
dams J. Babravičius labai pati
ko; visi pripažino, kad tokio te
noro nebuvo girdėję ir ketina 
jį kviesti į savus koncertus, 
kad ir daugiau švedų galėtų už
girsti J. Babravičių ir pasige
rėti jo dainavimu.

J. F. Budriko muzikalių daiktų 
sankrovoje, 3343 So. Halsted 
St., kuri apdegė pereitą šešta
dienį, dabar eina pogaisrinis iš
pardavimas.

>

Visiems kas ragavo lietuviškų 
saldainių, labai jie patinka. Tai 
Šiaulių “Birutės” saldainiai. 
Jų dar galima gauti pas p. V. 
Stulpiną, 3311 So. Halsted St.

Didelis džiaugsmas viešpa
tauja tarp chicagieęių, kad Lie
tuvos klerikalai Seimo rinkimus 
prakišo. Niekurie džiaugiasi 
ir dėl maišto Lenkijoj; sako, 
lenkams tarp save, besipešar 
gal bus lengviau atgauti ir Vil
nių. Visi vėl su dideliu įdomu
mu seka žinias iš Lietuvos.

šiomis dienomis sugryžo iš 
šiltosios Floridos lietuvis vete
rinaras Dr.*A. S. Einoris su sa
vo žmona, bet pataikė į “šal
čius”. laikinai apsistojo Brid- 
geporte.

Susivienijimas Lietuvių Drau
gijų, Kliubų ir Kuopų Bridge- 
porte rengia smagų pikniką ge
gužės 23 d., Stickney Park, 
Lyons, III. Pikniko komitetas 
jau dabar dirba išsijuosęs, kad 
piknikas butų kuošauniausias 
ir kuolinksmiausias. O kadangi 
komitetan įeina gabus žmonės, 
tad pilnai galima tikėtis, khd 
jie savo pasieks ir duos pikni
ką kokių retai būna. —U.

North Side
irNorthside vienu bizniu, 

dar lietuvišku, turtingesnė, nes 
p. Karolis Norkaitis, auksorius, 
atidarė naują biznį. Karolis 
Norkaitis yra vienintėlis tos 
rųšies lietuviškas biznierius ši
toje dalyje miesto. Parduoda 
auksinius daiktus, taiso laikro
dėlius ir pritaiko akinius, nes 
yra daktaras optometristas. 
Northsidiečiams vertėtų parem
ti p. N orkai tį, 'nes jis yra narys

Norkaičio biznis 
randasi prie 1858 W. North 
Avė., arti Mihvaukee Avė.

— Maxim Lupus

J. Sinkus persikėlė 
j naujp vinte

Plačiai žinomas chicagiečiams 
biznierius — real estatininkas, 
p. J. Sinkus, perkėlė savo ofi
są į naują vietą. Pirma jis ofisą 
turėjo prie 69 ir 
Naujasis ofisas 
kampo 70 ir

Halsted St. 
randasi ant 

So. Halsted St. 
Tad visokiais reikalais kreipki
tės naujuoju adresu. R.

“Ragučio Vestuvės”
Keletas dienų atgal man teko 

sužinoti, kad Vaidylų Brolija 
rengiasi prie didelės puotos, 
kaip jie vadina “Ragučio Ves
tuvės”. Puota, rodos, įvyks 22 
d. gegužės, šeštadieny. Nėra 
mažiausios abejonės, kad ši 
puota bus linksma, nes kaip 
girdėjau, tai apie 10 ar 15 nau
jų kandidatų bus priimta į
Vaidylų Broliją. Man jau te
ko būti keliuose Vaidylų Br-jos 
parengimuose, tai turiu pasaky
ti, kad Vaidylų Brolija yra vie
nintelė draugija, kuri moka su
rengti gražias ir linksmas puo
tas. Visi jie linksmi, niekas 
ten rodos neturi jokių vargų, 
šoka, dainuoja, žaidžia seni ir 
jauni. Lauksiu Vaidylų Brolijos 
puotos.

—Busimas Ragučio žentas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRAKIEK

dole- 
cen-

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant nylr 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas 

ris sudaro nematomų juostą 
tų ir kiekvienas centas atlieka 
lum tikrų darbą. Praleisdami cen- 
H paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
Šįrntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė* 
tumė t juos į banką ar spulką?

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

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted 8t.

SU- 
jusų

Prisidėkite j šią draugiją 
Chicagos Lietuvių DraugijųChicagos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų, draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašalpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St% Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti j 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, Čia 
galėsite išpildyti' aplikaciją j Chi
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

JUOZO ŽUBONO mokinių 
penktas koncertas įvyks nedė
lioj, 16 d. gegužės, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St.

Programą išpildys pasižymė
ję mokiniai: Pranas Sadauskas, 
baritonas, 
kininkas, 
baritonas; 
pianistas; 
baritonas;
soprano (pradinė) ir pats mo
kytojas Juozas Žuronas su gra
žioms dainoms.

Pradžia 8:20 vakare. įžanga 
50 centų. Visus kviečiame atsi
lankyti.

A. Pečiukaitis, smui- 
Pranas Danikauskas, 

Edward Dowson, 
Pranas Skaniarakas, 

Kotrina Pegeliutė,

Jaunuolių Orkestro nariai susi
rinkit sekmadieny, geg. 16 d., Mil-I adresą man pranešti. Už suteiktą 
dos svetaiiTėj, lygiai 5:30 vai. vak.,1 žinią busiu dėkinga. Mano adresas;( 
bendrame jaunuolių susipažinimo Mrs. K. Davlt, 4753 W. Congress 
vakare. —Valdyba. 1 St., (Šiicago, III,

PRANEŠIMAI
WESTSlOiECIAMS 

NAUJIENA

(Jonužio 16-tą <lienQv Meldažio aye* 
tikinėję renRiu AeimynįšRą vakarienę 
D-ro V. Kudirkos Ur-ja. Pradžia 7;00 
vai. va k a it. Bus viena iš puikiau
sių vakarienių šiame sezone. Turė
sime gražų programų. Išpildys pa
sižymėję artistai iš Jaunosios Biru* 
tės. Westsidiečiai pirmu kartu turės 
progos juos pamatyti. Taipgi bus 
puiki muzika dėl Šokių. Todėl ne
praleiskite progos. Jeigu kas tikie- 
tų neturėtų iš kalno, tai galės gau
ti ant vietos. Skaitlingai kviečia da
lyvauti Rengimo KOMITETAS

Lie). Moksleivių Susiv. Amen'. 2 
kuopa laikys savo susirinkimą geg. 
15, 7.30 v. v., M. šileikio studijoj, 
3567 Cottage Grove avė., Rm. 6.

Visi kuopos nariai privalo ah 
vykti j susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui.

Kp. Pirmininkas.

Dr-stės Lietuvos Gojaus mėnesi
nis susirinkimas atsibus nedėlioj, 
geg. 16 d., 1 vai. po pietų, Antano 
Bagdono svet., 1750 S. Union Avė., 
kampas 18-tos gt. Durys j svetai
nę įeiti iš 18-tos gatvės. Visi nariai 
bukite laiku, nes turime daug svar
bių reikalų atlikti kaslink išvažia
vimo ir naujų narių atsiveskit dėl 
prirašymo, nes veltui įstojimas.

Valdyba.

Lietuvių Vyrų ir Moterų Paš. 
Kliubo susirinkimas įvyks 16 d. 
gegužės, miesto parkučio svetainėj, 
prie 30 ir Halsted St., i :30 po pie
tų. Visų narių būtina pareiga at
silankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų. —Pirm.

18 kolonija. — Lietuvių Am. Pa
silinksminimo Kliubas rengia išva
žiavimą nedėlioj, gegužio ■ 16 d., 
ant .1. Savickio fanuos, pirmi var
tai po kairei į pietus nuo Tautiš
kų kapinių. Važiuos su trokais nuą 
19 ir Halsted St. 11 vai. ryte. Bus 
šokiui ir žaismės. Kviečia Komit.

Jaunuolių susipažinimo vakaras, 
rengiamas Jaunuolių d r-jų Jungt. 
Komiteto, atstovaujaniČo visas ne
partines. jaunuolių draugijas, įvyks 
nedėlioj, geg. 16 d., 6 v. v., Mildos 
svetainėj. Bus turtingas programas, 
kurį pildys 4 dr-jėlės, o paskui šo
kiai. Įžanga 50c. Visi kviečiami at
silankyti. —Komitetas.

Tautiškos Dr-stės Lietuvos Duk
terų mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gegužės 16 d., kaip 1 vai. 
po pietų, Mark White Sųuare knyr 
gynė, 30th ir Halsted >St. Svarbių 
reikalų delei visi nariai prašomi 
laiku susirinkti —Valdyba. /

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
IJoyne ir 43-čįaa; 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.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenant? nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
(upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PA1EŠKAU brolio Vincento 

Vąicekausko, vadino save “Wi- 
lemas Walch” ir švogerio Ka
zimiero Bei ši no; abudu paeina 
iš Dargių kaimo, Viekšnių vaJ- 
sčiaus, Mažeikių apskr. Su bro
liu sykiu nuvykom Argentinon 
ir tenai gyvenom. Bet 1919 m. 
persiskyrėm ir nuo to laiko ne- 
bežinau kur jis randasi, švoge- 
ris 10 metų atgal gyveno Bock- 
ford, III., o dabar nežinau. Yra 
svarbi žinia iš Lietuvos. Mel 
džiu atsišaukti arba žinantieji 
man praneškit, už ką busiu 
dėkingas. Aš sugrįžau j Suv. 
Valstijas 1922 m. Kazimieras 
Vaičekauskas, 4527 S. Fairfield 

.Avė., Chicago.

PAIEŠKAU draugės, kuri pir
miau gyveno po antrašu 5333 So. 
May St. Malonėsit prisiųsti man sa
vo antrašą, o per telefoną kaip 
sakei savo antrašą, aš negerai už
sirašiau ir jokiu budu tamstos ne
galiu surasti. Mano .antrašas irgi 
kitas, kitur gyvenu. Prisiųskit man
savo antrašą.

K. SLABA1TIS 
1804 W. 46 St., Chicago

Aš Kazimiera Daujotienė, po tė
vais Reminaitė, įoškau dėdės Ka
zimiero Rėminio. Paeiniu iš Salan
tų vals., Kretingos apslir., žiemių: . . -x,.. - . ,kaimo. Girdėjau, kad 1911 melais1 ut^neskite savo visus dokumentus ir 
išvažiavo Amerikon ir apsistojo l<0Dti aktus dėl (leed, mes uzmokėsi- 
Baltimorvje, Md. Aš turiu labai; .Keliausią kainą Chicagoje už 11- 

ties ar kieno kito, kuris žino jo ’ atdaras vakarais. 
■ ___... .... vi* 1TX ....i.lLi..

svarbų reikalą, tąd meldžiu jo pa-|kus^ neišmokėtą sumą pinigų. Ofi- 
ties ar kieno kito, kuris žino io atdaras vakarais.

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

Franklin 4431

NAUJIENOS, Cfficago, m.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU Peter Miller’io, kuris 

seniau turėjo “Jewelry” sankrovų 
ant 22-tos gatvės. Turiu svarbų 
reikalą. Malonėkit atsišaukti.

HENRY WH1TE
»»•!!> All>«.’rt St.
RACINE, VVIS.

PAIEŠKAU savo pusseserių Joanną 
Barborą ir Uršulę Geštautaičių, pa
eina iš Lietuvos Pelėdinės vienkie
mio, .Upynos pa ra p., Skaudvilės vals., 
Tauragės apskričio. Turiu svarbų 
reikalą. Prašau jų pačių arbal kas 
apie jas žino pranešti; busiu dėkinga.

JOANNA PUNDINAITĖ,
22 E. UOth PI., Chicago, 111.

APSIVEDIMAI
PROGA atsakafičhd merginai. AŠ 

ieškau merginos, kuri turi patyri
mą biznyje ir kuri norėtų būti 
partneriu visą gyvenimą, Ji turi 
būti tarpo 19 ir 23 metų amžiaus, 
gerai atrodanti ir mylinti namus. 
Aš esu krautuvės manageris ir na
mų savininkas, 30 metų amžiaus, 
švicsplaukis, nerūkau ir negeriu. 
Laiškui ir fotografijos bus grąžina
mos pareikalavus, žingeidaujančios 
rašykit:

STORE MANAGER, 
1732 West 63 St. 

CHICAGO, ILL.

IŠRENŪAVOJIMUI
PĄS1RENDAVOJA 5 kambarių 

flatas. Elektra, gasas. 5239 South 
Kol mat* Avė.

RENDON krautuvė ir kambariai, 
tinka dėl nesvaiginamų gėrimų par
loro, skersai gatvės nuo skerdyk
lų. 1217 W. 47 St.

RENDAI 5 ruimų flatas. Visi 
$25 j

mėnesį.
501 W. 32 St.
SAVININKAS

3712 So. Parnell Avė.
1 lubos frontas

RENDAI ofisas dėl dviejų dak
tarų, nes ir pirmiau buvo dakta
rai per kelis metus. 2901 South 
\VaRace St.

PASIRENDAVOJA Storas 20 y 30 
apšildytas. Gera vieta dėl biznio. 
8022 S. Racine Avė. Triangle 6089.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kanibarys dėl 1 ar 2 

vyrų. 4566 So. Wėntworth Avė., 2 
lubos.

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam arba -dvienv* Vaikinam'ar mer
ginom, be valgio.* Kambarys švie
sus, patogus, 739 W. 33 St.

arba moterims 
valgio, $3 
valgiu. 
G ADEI KO 
Halsted St.

ir

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl dąrbininkų apsi
gyventi, vyrams 
valgiu arba be 
$8 į savaitę su 

PETER 
1606 So.

su
$4.

RUIMAS rendai vienam arba 
dviem vyram. 7126 So. Artesian Av., 
Tel. Hemlock 4774, 7 vai. vakarais.

PASIRENDAVOJA kambaris su 
visais palankumais dėl vaikinų ar 
merginų, su valgiu, ar be. 5240 So. 
Troy St., 2-ros lubos.

KAMBARIS rendai vyram, be val
gio. Apšildomas, 1 lubos. 3243 So. 
Emcrald Avė.

RENDON dėl vyrų ar vedusiai po
rai šviesus kambarys. 4235 South 
Rockwell St., 2 fl. Lafayette 7809.

PAS1RANDAVOJĄ ruimas vaiki
nui ar merginai, čystai užalikomas, 
šviesus ir patogus, su valgiu ar be 
valgio, pagal reikalavimą.

J. M., 449 W. 103 PI.

BRIGHTON PARKE
PASIRENDAVOJA- puikus kam

barys dėl vieno arba dviejų vaiki
nų, su ar be valgio; mandagioj 
šeimynoj.

1325 So. VCTilpple St.
2 atfgštas

RENDON kambarys naujame mo
derniškame name, su visais pato
gumais. 3217 Aubučn Avė., 1 lubos.

■■ 1 ■r 11 - -
RILNDON kambarys 1 arba 2 vy

ram arba merginom, prie mažos 
ir švarios šeimynos, moderniški pa
lankumai, gera 3 karų transporta- 
cija, atsi.šaukit tuojau.

MBS. G STONES,
3425 S. Leavitt St. 2 fl.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
muzikanto vyro. Galima matyti vi
są dieną nedėlioj, 725 W. 10th St. 
Paskutinės lubos, užpakalyje.

(VAIRUS SKELBIMAI»
1

Mėnesiniai Apmokami Kon
traktai Del Deed

Mokame gerą kainą, Gycitas veiki
mas. Jei jljs gaunate mėnesinius iš
mokėjimus už parduotą savo namą,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MĖNESINIAI APMO-
kami KONTRAKTAI

Del Deed
Mokame Gėrę Kainą. 

Greitas Veikimas.
Jei jus gaunate mėnesinius išmo
kėjimus už parduotą savo namą, 
atsineškite savo visus dokumentus 
ir kontraktus dėl deed, mes už
mokėsime geriausią kainą Chica- 
goje už likusią neišmokėtą sumą 
pinigų.

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

BANKERS’ DISCOUNT 
COMPANY

Suite 405 Otis Building 
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

Cash Pasiūlymas 
i 24 valandas 

Geriausios Kainos Chicagoj
Už išrenduotus rezidencijų na

mus arba lotus. Mes perkame vi
sokias praperčių rendų įplaukas. 
Prapertės turi būti išmokėtos ar
ba pirmo morgičio. Atdara vaka
rais 6:30 iki 8:30.
Bankers’ Discount Co.

Suite 405 Otis Bldg.
10 South La Šalie Street 

Frąfhklin 4431

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

bėles.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0179

r
PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 

IR SUTAUPYKI? 35% 
Mes pardundame visiems olselio 

kainomis
Levinthal Plumbing Snpply Co., 

1637 Weet Diviolon St., 
netoli Marshfield

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

PETER A. SEDEMKA

Tel. Yards 7282
BRZDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. L 

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

T

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 

rtJL4*; Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 

~tų-, ? Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spausdinam įvairius spaudos dar

bus: laikr.aščius, knygas, konstituci
jas, programas, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės j--------------1.....musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

re». Yds 3408—Blvd 7667 officeTel.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkčj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawndale 0114.

SPECIALIS PRANEŠIMAS
Jai jums reikalinga pirma operaci

ja ant jūsų elektrikinio proso ar va- 
šing mašinos ar kitokių elektrikos 
instrumentų.

Kreipkitės prie 
JUSTINAS

449 W. 103 PI.,
DIKA^S, 

Chicago, 111.

PAIEŠKAI) darbo prie stubos. 
Noriu kambario ir valgio, o su 
mokesčiu susitaikysim. Aš esu naš
lė, turiu 2 metų mergaitę. Kam 
reikalinga toki moterįs, prašau at- H iAnukti 

3703 So. Halvted .St. 
M. VVALIS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusios d rusių siuvė- 
ios, turi kalbėti lietuviškai ir len- 
;iškai. Mrs. C. Marcinkenas, 4603 

S. Marshifeld Avė.
REIKIA selektorkų — penkiasde

šimtis smarkių merginų, darbas 
jrie dešrų suvarstymo. Nuolat dar- 
)as ir gera alga, puikus darbo 
cambariai. Pasilsio laikas iš ryto 
ir po pietų. Atsišaukite į Superiten- 
dento Ofisą

OPPĘNHEIMER CASING CO.
1020 W. 36 St.

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo. Maža šeimyna, nereikia 
skalbti. Su ar be kambario. .1. Ma- 
siliauskas, 3350 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

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

REIKIA pardavinėtojų su patyri
mu arba be patyrimo, dirbti va
karais arba Ii uosti laiku, kalban
čių lietuviškai arba kita kokia sve
tima kalba, šaukit Vincennes 4000, 
visą dieną, o po 6 vakare šaukit 
Rėpublic 4313. 5037 S. Marshfield

REIKIA VYRŲ

darbas dienomis arba naktimis

operatoriųPunch press
IR GALVANIZER’IŲ 

gera alga, darbas visuomet 
su didele ateičia

JOSLYN MFG.
3700 S. Morgan St

REIKALINGAS senyvas vyras 
prie namų darbo. Gaus kambarį, 
valgį ir užmokestį. 1616 S. Halsted 
Street.

REIKIA salesmenų prie pardavi
nėjimo automobilių. Turi mokėti 
anglų kalbą. Patyrimas nebūtinai 
reikalingas. Geri uždarbiai. Gera 
proga išsidirbti sau puikią ateitį. 
Atsišaukite į

NAUJIENAS,
1789 S. Halsted St.

Asmeniškai arba laišku

ina- 
vie-

REIKALINGAS senyvas žmogus 
už janitoriaus pagelbininką už 
žą mokestį. Pragyvenimai ant 
tos. Atsišaukit tuojaus. 

JOHN POST 
1217 Lunt Avė. I 

ROGERS PARK, ILL. 
Tel. Sheldrake 9814.

Ge-

REIKALINGAS dreiveris prie 
fiuničių mufavimo, turi turėti šo
ferio laisnį; darbas visados. Ge
ras mokesnis.

Kreipkitės:
W. Dumbrauskis 

817 W. 34 St.

REIKALINGA 10 vyrų dirbti prie 
statymu namų. G. Chernauskas, 
79th Archer .Avė. Willow Springs 
23-W.

GBINDEBIŲ
Reikia grindelių prie 

grindstones.
Whitaker Mfg, Co.

5723 W. 65 St.
Imkit 63 St. karą iki Clearing

wet

REIKALINGAS kriaučius ant se
no ir naujo darbo. 749 W. 31 St.

REIKALINGAS kukorius dirbti 
naktimis. 3103 S. Halsted St.

REIKIA 2 gerai išrodančių 
sales managerių ir 6 smarkių 
salesmenų pardavinėti apart- 
mentinius ir biznio lotus Chi- 
cagoje, 8^ mylios nuo vidur- 
miesčio, 63 St/ ir Marquette 
Park distrikte. Atsilankykite 
kol mums dar reikia pardavinė
tojų, Room 1506, 10 So. 
Šalie St., J. R. Arvidson.

La

GRINDERTŲ
' TURI turėti patyrimą prie 
grinding bąli bearing racers. 
Pageidaujama operatorių, ku
rie yra operavę Van Norman 
Mašinas.

AHLBERG BEARING CO. 
317 E. 29 Str.

REIKIA patyrusių vyrų shearme- 
jjų, tiklai patyrę atsišaukit. Aetna 
Auto Part Co., 2101 S. Stale St.

ĮIEŠKO DARBO AUTOMOBILIAI
o

SIUOMI F’HANKSAM Chieaftoa 
visuomenei, knd turim naujų au- 
tomobilių agentūrų, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebakcr 
yra 27 arklių jėgos II. P., ir pil
nai aprengtas 4 jiurių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu
siu:

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

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

OGDEN AUTO WRECK1NG CO., 
3349 Ogden Avė, Rockwell 4994
Brangiai mokame už senus netin

kamus karus.

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

1725 D. DIVISION ST.

PARSIDUODA Kordus sedan 1925 
metų, beveik naujas. Pigiai. Vaka
rais 4357 So. Washtenaw Avė.

I^afavette 1329

Ant
dan

FORD 1925, coupe, $275. 
išmokėjimo. 1 Chrysler se- 
$775.

J. J. Bagdonas, 
4404 S. VVestern Avė.

Tel. Lafayette 9030

PARDAVIMUI 2 automobiliai 
Apperson, touring, 7 pasažierių, 
su stiklais apdirbtas. Jordan sedan 
5 pasažierių. Abu geri kaip nauji; 
geras bargenas. Motorsiklis su said 
karu parsiduodh.

3233 So. Halsted St.

RAKANDAI
APLEIDŽIU miestą, turiu parduo

ti 5 kambarių rakandus labai pigiai: 
mohair parloro setas, 2 miegruimio 
setai, valgomo kambario setas, kau
rai, liampos, grojiklis pianas kaip 
naujas, parduosiu dalimis. Veikit 
greit. 1611 W. 55th St., 1 fl. netoli 
Ashland Avenue.

PARDAVIMUI rakandai parloro, 
miegruimio, valgomojo, vygė, lem
pos, kaurai, gerame stovyje, 5520 
Drexel Avė. 2 fl. Plaza 1576.

PARDAVIMUI
JOHN CHURCH Autostyle Gro

jiklis, šis pianas yra superior 88 
notų, $850 grojiklis, parduosiu už 
$150 cash arba paimsiu $30 cash, 
o kitus po 810 į mėnesį, jei pirkė
jas suteiks gerus liudymus. I’ama- 
tykit šiandien

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

ĘUČERNĖ turi būti parduota, vi
sas biznis cash. Parduosiu, nes išva
žiuoju j Europą, 2903 S. Union Avė.

KAS nbrit gero biznio, atvažiuo
kit pažiūrėti. Arba priimsiu pusi
ninką. 1063 Van Buren St.

PARSIDUODA restaurantas ir 
soft drink parloris; tarpe didelių 
dirbtuvių. 2417 W. 43rd St.

PASINAUDOKITE iš manę 
svarbių reikalų; parduosiu savo 
dalį forničių štor6, darome. la
bai gerą pelnų; arba mainysiu 
ant gero namo, apie tryliką ar 
keturioliką tūkstančių dolerių 
vertes. Svarbus dalykas mane 
priverčia tų padaryti. Užinte- 
resuotų meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: 4559 South Paulina SI. 
John J. Zolp. Yards 0145.

• PARSIDUODA kampinė bučernė 
ir grosernė. Gerai išdirbtas biznis. 
Pardavimo priežastis svarbi. Pa- 
tirsit ant vietos. 3935 S. California 
Avė.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restaurantas, gera 

vieta dėl biznio, ilgas lyses, pigi 
renda. Turime du bizniu, vieną tu
rime greit išleisti.

Kreipkitės:
3202 S. Halsted St., 2 lubos 

Tel. Boulovard ^285

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nč su namu; biznis išdirbtas ge
riausiai, geroj apiclinkėj. Atsišau- 
kit bile kada krautuvėm 5531 So. 
Albany Avė.

PARDAVIMUI štoras visokių 
smulkių daiktų: cigarų, tabako.

153 E. 107 St.

TOWN OF LAKE
PARDAVIMUI bučernė ii 

grosfernė už pusę kainos.
4758 So. Loomis St.
Phone Lafayette 9117

PARSIDUODA landžių Storas ir 
mokyklos reikmenų krautuvė. įlen
da $25; 2 kambariai pagyvenimui. 
530 W. 26 St.
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NAMAI-ZEMENAMAI-2EME MORTGECIAI-PASKOLOSNAMAI-2EMF
PRATURTfiK

čionai rasi tikrus bargenus

NAMAI-ZEME

atsišauki!

WASLOVAS

MOKYKLOS

kaina $11,38
vieturi

PASISKUBIK

LIETUVIAI VYRAI

CHAS ZEKAS & CO

Kaina
ŠTAI BARGENAS NAMĄ TUOJAU

BARGENAS

arbaNAMŲ IEŠKOTOJAI

160 AKERIŲ FARMA

Carney, Mich

ockwell St

I fl. front

MORTGECfAI-PASKOLOS

VVestern

s kam* 
mažos, 
vanduo

turime 
apart- 
geroje 
veikti

$1500 
matyk it netoli Ashland 

kambarių, 1%

bažnyčios.
OEŲ VISŲ

nupirks 4 flatų namą, 
tuoj kol dar neparduo*

Francisco Avė 
lubos.

NAUJAS
7 karų garažas

PARDUODI 
lymo 
biznį.

ant namo 
bizni įsi- 

? turi būt

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

TEIKIAM GREIT PASKOLAS
$1,000 ir daugiau, 2H nuošimčic 

>e komiso. ;
Lincoln Loan Association
1931 Milwaukee Avenue

Netoli Western Avė.

karų, $9500, išmokėjimais po $65 j 
mėnesį.

BARGENAS. Pardavimui 2 flatų 
medinis namas, 6—7 kambarių, va*

MR. FEENEY 
559 WK 31 St.

BARGENAS. Del svarbios 
priežasties labai pigiai parsiduo
da 4 flatų naujas mūrinis namas 
ant lengvų išmokėjimų arba 
mainysiu ant bile ko.

3Š30 W. 38 St

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St

kriaučių 
lažymo biznis;

storų, va- 
einu į kitų

STATY
NEREIKIA CASH

Anglų kalbos, lietu

NAUJAS mūrinis namas, 2 flatai 
po 6 kambarius, karštu vandeniu šil-

SUSTOK, PERSKAITYK 
PERSITIKRINK

ISSIMAINO grosernė 
arba loto; kas nori gei 
gvti, pasiskubinkit. Biz 
išmainytas j trumpų laikų. Kas pir 
mcsnis, tas laimės.

Kreipkitės.
F. G. LUCAS AND CO.

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

kambarių bnngalow 
. „____ i, kaina labai pigi
puikiausi lietuvių apielinkė Chica- 
goję. 6807 S. Claremont Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų, 5 ir 6 
kambarių mūrinis namas. Garu šil
domas. Naujos mados itnlsyifiai, 3 
karų garažas.

SAVININKAS 
745 Kolmar Avė. 

Arti Harrison Street

BARGAIN
MŪRINIS bizniavus namas, gro

sernė ir bučernė arba atskirai na
mų už cash arba mainysiu ant gro- 
sernės arba kendžių Storo. 3 ren
dos ir Storas, Namas randasi 2606 
21 St. Tel. Armitage 2677.

2 FLATŲ mūrinis $9000. Randasi 
geroje vietoje, dėl biznio. Parduosiu 
pigiai. Cash reikia $800 ar dau
giau. Mr. Corneli Tel. Central 2462

SPECIALIS BARGENAS
PARDAVIMUI

Bizniavus muro naujas namas 
2 aukštų, storas ir flatas, ce
mentuotas beismantas vėliausios 
mados intaisymai, ant dideles 
bizniavos gatvės ir karų linijos. 
Kaina ................................$12,000

BARGENAI
MURO namas 8 pagyvenimų, ge

rame stovyje, renda $2200į metus, 
Kaina tik $18,000, įmokėti $5000 
Randasi North Sidėj, lietuvių ko-

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.

PARSIDUODA latviškos duo- 
I nos 
i per daugelį metų

kendžių, 
bekernė, 

pagyveni- 
Parsiduoda dėl ne- 

Galima matyti po piet

PARSIDUODA 2 aukštų puikus 
mūrinis namas, su visais paranku- 
mais, garu šildomas, arba mainy
siu ant mažesnio namo ar kokio 
biznio. Viena moteris negaliu už
laikyti.

7046 S. Aberdeen St.
Tel. Vincennes 2709

RANDASI Michigan valstijoje, 
prie pat ežero kranto, su gyvuliais, 
trobomis ir mašinomis, kas tik rei
kalinga ant farmos. Savininkas mai
nys ant namo, loto arba biznio. Ga
lima pirkti su mažai pinigų.

C. P. SUROMSKIS & CO., 
' 3352 S. Halsted St.

Boulevard 9641

PARSIDUODA restaurantas. Se
nai išdirbta vieta. Geroj biznio 
apielinkėj. Parduosiu už prieinamų 
kainų.

Kreipkitės tuojau
4725 S. Halsted SI.

TURI BŪT parduotas prieš bir
želio 1 dieną 2. flatų medinis na
mas, 4—4 kambarių, 5753 South 
Hermitage Avė. Naujai dekoruotas, 
kaina $5000, cash $1000.

, Arthur Rinck & Co. 
3711 W. 63 St. 
Prospect 0268

7 KAMBARIŲ namas, pardavimui 
arba rendon, 8748 Indiana Avė. 
stucca

Nusipirk puikiausi restaurantą, 
Bridgeporte, pigiai, nes aš išva
žiuoju Iš Chicagos. Savininkas. 

3103 So. Halsted St.

Kaina tik $5750, lengvais išmokėji
mais. Del informacijų kreipkitės

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
namo delicattcssen, kendžių, mo
kyklos reikmenų 
ras biznis, pigi renda 
mui kambariai 
sveikatos. C 
arba vakarais.

2855 W. 59th St

PARSIDUODA soft drink parlor. 
Gera biznio vieta. 4343 South 
Hermitage Avė. Tel. Yards 1945.

TAUPYKIT SAVO RENDŲ 
PINIGUS.

MŪRINIS naujas 2 flatų namas 
2 po 5 kambarius, 3 miegami kam
bariai, aržuoliniai trimingai, par
duosiu arba mainysiu ant mažes
nio arba seno namo.

J. LILEI K A
6750 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI 6l/2 akrai že
mes, 123 St. ir Central Park 
Avė. Parduosiu pigiai; važiuo
ju į Lietuvą. A. Antanaitis, 3436 
S. Union Avė. 1 lubos frontas.

MOKINA
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stėfi, 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 LIRAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdaine paliudijimus 
ir diplomus.

Nupliksite Šilų puikų didelį 2 fla
tų namą, 5-5 kambarių, su sieteliais 
ir stiklais porčiai, geriausis plumbin- 
gas, karštu vandeniu šildomas, aržuo- 
lo trimingai, bufetai, knygynai. Pui
kus namas, geroje vietoje, kaina tik 
$14000, vash $3500. Mainysiu j ma
žesnį namų.

Pašaukite
S. J. PASZKEW1CZ,

• 3151 W. 63rd St., 
Tel. Prospect 8341

PARSIDUODA grosernė-bučernė, 
geroj biznio vietoj, biznis išdirbtas 
per ilgų laiką, 5 ruimai pagyveni
mui. Pardavimo priežastis — ne
sveikata. Pirmutinis gaus hargeną.

5306 S. Union Avė.
Tel. Yards 1321

RASTAS BARGENAS
Kas jneš $2000, tas galės nu

pirkti 4 flatų namą. Prie pat 
lietuvių

namų ant 
(mokėjimo. Paskiau 
rendų. Daleiskite pa- 
planus ir pastatytus 

suteikti jums pilną 
Musų patarnavimas

GROSERIO fikčeriai ir registeris 
parsiduoda pigiai.

5530 So. Honore St.

PARSIDUODA mažas *namas, lo
tas 37 pėdų, 2 karų garažas, savi
ninkas duos paskolų kiek reikės, 
arba mainysiu j mažų grosernę. At- 
sišauikt nedėlioj. visų dienų.

4626 S. Rbckvvell St. 
Agentai lai neatsišaukia 

ALĘX

3 FLATŲ mūrinis namas, 2 lotai
2 karų garažas, vra elektra, tolin
tas, pigiai. 906 W. 19 PI.

GERIAUSIS mainas Chicagoj, 6-6 
kambarių namas, prie Marpuette 
Parko, 2 karų garažas. Mainysiu 
ant bučernės arba restauruota.

4338 Archer Avė.

MAINAI
MŪRINIS namas 7 ir 6 kamb. 

ir lotas šalę namo ant biznio arba 
mažesnio namo, arba fanuos, neto
li Chicagos.

LABAI gera bučernė, maino ant 
namo ir pinigų pridės, jei reikės.

2 LOTUS prie 54 St. ant Union 
Avė. maino ant biznio, automobi
lio, arba mažo namo. Šaukit Lafa
yette 6719. 4100 Archer Avė. Leon 
R. Jarusz.

WISEMAN, 
Superior 1431

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
pagyvenimų po 4 kambarius; ge
ras beismentas, šalę lotas kampinis, 
2 garažai dėl 5 mašinų. Kaina tik 
$9000.

Kreipkitės.
bl56 So. Paulina St.

Marąuette Park, 2 flatai mu
ro, naujas namas, aukštas beis
mantas, bungalow stogas, vė
liausios mados, gatvė ištaisyta. 
Kaina ................  $10,800

ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 
namai, 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
galovv ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus aprokavi- 
mus ir teisingų darbų, šiuo reika
lu kreipkitės pas

JUOZĄ GAUDUTI 
Building Contractor 

6551 S. Francisco Avė. 
Tel. Republic 8761

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
cigarų ir kitokių daiktų krautuvė. 
Parduosiu už pirmą teisingų pasiū
lymų, nes išvažiuoju į Lietuvų. 

3407 S. \Vallace St.

4 KAMBARIŲ moderniška cot
tage, f urnas Šildoma, skiepas, 2 ka
rų garažas, $1600, cash $1500, li- 

į mėnesį. 5929 Bishop

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir va
karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išmokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti | biznj. Atsišaukit arba 
rašykit

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

CHICAGO. ILL.

PARSIDUODA residencijos lotas 
ant 70-tos ir Oakley Avė. Noriu 
greit parduoti. 1322 — 49 Ct., 

CICERO, ILL.

MURO namas 5 ir 6 kambarių, 
beismentas, aržuolo baigtas. Taip
gi 2 karam garažas. Lotas 50 y 125 
Gražioj apielinkėj. Kaina 813,500, 
įmokėti tiktai $3000.

švelnis ir Mankus
■ 1443 N. Paulina St. 

Tel. Armitage 6411

namas; gražiais medžiais 
labai dailioj vietoj — 115 
Kedzle avė. Kainu $6500, 
(mokėjimu.

PIRKITE mano vienų gražų lo
tų, pigi kaina. Biskį įmokėti, o ki
tus išmokėjimais. Žemė prirengta 
dėl statymo namo. Reikalingi agen
tai. E. J. Lennartz, 4849 N. Kilbourn 
Telephone Kildare 5577.

PARDAVIMUI 8 kambarių rezi 
dencija, garu šildoma, cementuo
tas skiepas, 2 karų mūrinis gara
žas. kaina $6800, išmokėjimais 
11918 Eggleston Avė. Pulhnan 0755

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių krautuvė, nes einu į kitų 
biznį. 3530 Parnell Avė.

150 — NAMŲ — 150
Dabar budavojumų: 4, 5 ir 6 

kambarių, medines arba murinos.
KAINOS $3600 iki $0200 

Pirmas (mokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendų, šis namų olselio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinki
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su biskiu (mokėjimo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At
sišaukit šiandien.

SA\VIAK & CO.
7181 W. Grund Avė. 

6407 Irving Park blvd. 
6537 Irving l’ark blvd.

PARDAVIMUI GROJIKLIS 
► , PIANAS

Parduosiu už $165, 2 metai 
atgal aš mokėjau $675 už jį. 
Atsišaukite iki 9 vai. šį vakarą 
arba nedėlioj iki 5 po pietų, 
American Storage House,

2216 W. Madison Str.

Svarbi priežastis verčia sku
biai parduoti gražų muro namą, 
6 ir 6 kamb., aržuolo trimin
gai, karštu vandeniu apšildo
mas, jmurytos sienoj ledaunės 
ir kiti puikus įrengimai, 2 ka
rų didelis muro garažas. Ran
dasi West Side, ant 22-ros ir 
Robey. Rendų neša į mėnesį 
$145. Parduosime už teisingą 
pasiūlymą, taipgi priimsime į 
mainus lotą arba mažesnį na-

3 FLATŲ namas 
ir 79 St., 5—5—; 
metų senumo, kaina tiktai $25,000, 
cash reikia apie $5000. Geriausis 
bargenas šioj apielinkėj.

1738 W. 79 St.
• Tel. Triangle 3252

MŪRINIS 2 flatų namas, $9900 
netoli 35 St. ir Archer Avė. Nau
jas moderniškas bungalovv styliaus 
$1300 cash, po $60 j mėnesi.

3332 S. Hamilton Avė. 
Hough 1213 S. Halsted St. 

Yards 0808.

PARDAVIMUI 3 akrai žemės Ir 
5 ruimų 
apaugęs, 
St., arti 
su mažu

Tel. Republic 8611
Duoda Piano Lekcijas 

kasdien arba sulig sutarimo
Vaikams ir suaugusiems

Pigios Kainos
ONA KASMAUSKAITĖ
7084 S. Fairfield A ve.

Marąuette Park apielinkėj
PASIRENDAVOJA 2 gražų 

bariai dėl 3 vaikinų prie 
mandagios šeimynos, šiltas 
visada.

S. M.. 6723 S. Maplevvood 
Tel. Hemlock 4939

Cfish Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir luotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

Atsineftkit savo deeds ir ab
straktus prirengtus <lel biznio. 
Mes suteiksime tuojau gerų pasiū
lymų. Atdara kas vakaras.

National Finance Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

IŠSIMAINO 3 akrai geros žemės, 
gražus namai, geroj vietoj, kur yra 
lotai pardavinėjimui, Mt. Grcen- 
wood, kur galima atvažiuoti ( Chi
cago už 7c. Mainysiu j grosernę 
ar saldainių štorų.

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

GEO. WASLOVAS 
1GOO So. Francisco Avė 

2 lubos

BARGENAS, biznio lotus, Western 
Avė. prie 65 St. 6630 S 

Avė., 2 fj. fr.

PARDAVIMUI grosernė Ir ken- 
džių štoras. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vielos. 3602 South 
Emcrald Avė.

MARQUETTE KOLONIJOJ
Naujas muro namas, 4 ir 4 

kambariai, arŽuolu ištrimuotas, 
viškos, ledaunės, plesteriuotas 
beismentas. Randasi arti par
ko ir Western karų. Kaina tik 
$10,800.

2 FLATŲ muro namas, 5 ir 
6 kamb., garu apšildomas, 2 ka
rų garažas. Turi būt parduotas 
greitai tik už $12,400.

MAINYSIME ant bungalovv 
2 flatų dar naujų muro namų, 
5 ir 5 kamb., garu apšildomas, 
2 karų muro garažas. Randasi 
Marųuette Manor, prie mokyk
lų, biznių ir karų.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės pas

BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas, 2 pa 

gyvenimų, ekstra lotas, 5 ir 6 kam 
barių, furnas šildomai*, elektra, va 
nos. Parduosiu pigiai; važiuoju Lie 
tuvon.

130 N. 15th Avė., 2 aukštas 
MELROSE PARK, ILL.

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų mordčių, 

mažas komisas. Teisingai aUfksim 
reikalą j 24 valandas. /

H. EPŠTEIN Z
155 N. Clark St., Rg6m 820 

Phone Central/n260

PARSIDUODA medinis namas ir 
lotas 42^3 pėdų. Cash $1700. Na
mas randasi 524 W. 37 St. Savi
ninkas, 1616 S. Halsted St.

Iš PRIEŽASTIES mirties 
duoda daktaro ofiso baldai: 
case, įvairios daktariškos 1 
daug visokių elektriškų gydymui 
mašinų ir medikališkų instrumen
tų. Parduosiu pigiai. Kreipkitės 

3327 S. Halsted St.

PARDAVIMUI sodos fountanas ir 
kitokį daiktai dėl sodos reikalingi. 
Keliuos į kitų vietų. 3528 South 
Halsted St.

IR INVESTORJAI, mes 
keletu gerų pirkinių namų, 
mentinių ir biznio namų, 
apiclinkėje, galima pradėti 
su įmokėjimu 2 arba 3 tūkstančių 
dolerių. Mr. Holtzhall, 

c/o H. J. Coleman & Co., 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

MAINYMUI 2 namai ir garažas 
2 karam, stotas, kaina *9,500. Mai
nysiu ant 2 flatų namo Brighton 
Parke.

G. WASLOVAS
4600 So. Francisco Avė 

2 lubos.

Biznis išdirbtas nas... t kas kapines nauji Iro- 47
kai, pardavimo priežastis labai 
svarbi. Tclefonuokit Boulevard 
9641.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FĘDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 VVest Madison St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namus, 6—6 kambarių, karštu van- 

1 deniu šildomas, aržuolo trimingai, 
stikliniai porčiai, ugnavietė, kny
gynus, bufetas, netoli Westem 
Electric, savininkas 2 fl.

1830 — 48 Ct., Cicero

PARSIDUODA ir mainyti galima 
į lotus ar namų. Duonos kepykla, 
senai išdirbta vieta. Biznis veda
mas cash. Norintiems pirkti yra 
geriausi proga. Už teisingų pasiū
lymų galima greitai nupirkti ar iš
mainyti. Norintieji daugiau žinoti 
pašaukit po pietų Pulhnan 5444; 
gausit visą informacijų.

MŪRINIS, 2 FLATŲ
5 kambarių, 2 skyrium, 

vandeniu šildomas, aržuol 
mingai ir grindys, 2 karų garažas, 
bufetai, didelis sandėlis, gerame 
stovy, naujai malevotas ir deko
ruotas, netoli krautuvės, mokyklos, 
bažnyčios, gatvekariai ir teatrai, 
galiu mainyti, kaina nupiginta iki 
$13500, įmokėti $2500, kitus tiktai 
po $110 į mėnesi, Įskaitant 6% nuo
šimčių ant įmoksimų, nupirksi! jį 
už remias, dabar įplaukų $64 į mė
nesį, tuojau galit gyventi, savinin
kas randasi ant vietos subatoj ir 
nedėlioj nuo 2 iki 5, šiai)) dieno
mis pagal sutartį.

Phone Beverly 7070
6910 S. LAFLIN ST.

IMOKRTi tiktai $2555 cash, kitus 
mokėkit kaip rendų; $98 į mėnesį, 
čia iškaitoma visi nuošimčiai 5% 
ant pirmo morgičia nuo $5500 ir 
6% už likusius, kas sumažina liku
sius kas mėnesi, įplaukų yra $135 
j mėnesį. Gyvenkit viename finte 
ir imkit rendos po $85 kas mėnesj. 
Didelis nuleidimas už cash virš 
*2555. Tuojau galit gyventi. Na
mas gerame stovy, nesenai male
votas ir dekoruotas. Elektros švie
sa, gatvė cementuota ir apmokėta, 
į kainų (skaitoma rakandai 1 flato, 
i blokas nuo 63 ir Halsted St., ge
ra transportacija, paranki vieta (lel 
pirkinių, arti krautuvės, bažnyčios 
ir mokyklos, netoli nuo Engle- 
wood High Mokyklos ir Chicago 
Normai. Galiu mainyti. Matyki! sa
vininkų, 1 flatas.

MRS. CASEY 
arba tclefonuokit Beverly 7070 

660 ENGLENVOOD AVĖ.

PARDAVIMUI pigiai grosernė su 
bučernės fikčeriais yra pagyveni
mas. Priežastis pardavimo — turiu 
kita biznį. 704 W. 120 St. Tel. Pūtimai) 0085.

PARDUOSIU ar mainysiu ant ma
žesnio 3 aukštų po 6 kamb. muro 
namas ir 3 karų garažas. Lotas 
50X125. 6616 S. Albany Avė. Pusė 
bloko nuo parko.

$4000.
KAS FIRKS

Už $500 2 fintų namą arba 
mainys į lotą.

Del tolesnių įpformacijų Sau
kit įgaliotinį. .

S. J. DARGUŽIS
652 W. 18th St.

Tel. CanaI 5947

FARMA 204 ųkru mieste, 130 akrų 
dirbamos žemės, o kita miškas ir ga
nykla, 11 kambarių namas, didelė 
barnė, svirnas, 4 arkliai, 11 melžia
mų karvių, 2 kiaulės, bulius, didelis 
vištininkas, 240 vištų, viskas gerai 
aptverta, yra visos reikalingos maši
nos Rašykit

PAUI/LYNCH,

KAS NORI mainyti senus namus 
ant naujų namų, o naujus ant se
nų namų; kas pirks per C. K. Va
laitis A' ('<>. tas pirks pigiau 1000 
ar da mažiau. Kas tik norit namus 
parduoti ar mainyti, ar kokius nors 
biznius, visados duokit dėl

C. K. VALAITIS & Co.
3404 S. Morgan St.

Tel. Yards 1571

PARSIDUODA grosernė. saldai
nių 'ir minkštų gėrimų krautuvė. 
Biznis eina gerai. Parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti miestą. Rendos 
$45, kambariai pagyvenimui.

Kreipkitės:
6802 Yale Avė-

PARDAVIMUI grosernė, turiu 
parduoti iš priežasties ligos pigiai. 
4157 So. Albany Avė.

BARGENAS. BARGENAS
PARDAVIMUI krautuvė notion, 

mokyklos reikmenų, saldainių, ci
garų, žurnalų, ice creain. Užpaka
ly krautuvės 5 kambariai gyveni
mui, jiertaisyti, renda pigi. Tony 
Jasutis, 5613 S. Barine Avė. Tel. 
\Ventworth 1082.

2427 W. 45 PI. 2 po 4 kambarius 
apartmentai, viškai ir skiepas, sųn 
parloras, naujas nnmas.

2448 W. 46 St., 2 po 4 kamba
rius, viškai ir skiepas, sun parlo
ras, naujas namas.

4005 S. Maplevvood Avė. 2 po 4 
kambarius apt., viškai ir skiepas, 
sun parloras, naujas mimas.

2143 W. 16 St., 2 po 5 kambarius 
pat., sun parloras, viškai ir skie
pas, naujas mimas.

1101 S. Artesian Avė., 2 po 5 
kambarius apt., sun parloras, viš
kai ir skiepas, naujas kampinis na
mas.

1554 S. Washtenaw Avė., 2 po
5 kambarius apt., sun parloras, viš
kai ir skiepas, naujas namas.

2912 W. Pershing Road, namas 
ant 37'Ii pėdų loto, 2 po 6 kamba
rius apartmentai, sun parloras, 
viškai ir klcpas, naujas namas.

6201—05 S. \Vhipple St., 10 apt. 
namas, 8 po 4 kambarius ir 2 po 
5 kambarius apt., garu šildomas, 
naujas namas.

3810 S. Albany Avė. 2 augštų nut
rinis namas, gerame padėjime, 
krautuvė ir 4 apt.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

Tel. Lafayettc 8705—8706—5153

PARDAVIMl’I hinch ruimis i 
saldainių krautuvė, rendos *35 i 
5 kambariai, kaina $9110. 602 \\

MAROUETTE MANOR l FLATŲ. 
Man reikia pinigų, parduosiu savo 
4 flatų namų su ekstra Ilatu skie
pe, aržuolo trimingas, tile sienos, 
lietaus lašų vana, miegojimui por- 

futnas šildomas, miegojimui(čiai, 2 karų mūrinis garažas, ren
dų $1800 į metus, matykit savi
ninkų. 2814 W. 63 St., arba šau
kit Hemlock 4373.

PARSIDUODA dry goods štoras, 
geroj vietoj, renda pigi, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant namo, lo
to. Turiu parduoti iš priežasties ki
to biznio.

25(5 W. 69 St.
A. Michalo

PARDAVIMUI pigiai namas, su 
ekstra lotu, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 
kambarių. AtsisaukiL nes važiuo
ju | Lietuvų, 12135 Ktnerald Avė.

BUČERNŽ ir grosernė ant par
davimo, arba mainymo ant loto, 
namo arba automobilio. Kreipkitės 
1211 W. 63 St.

PARDAVIMUI, Lake Vilią, Illinois, 
prie Cedar ežero, 7 kambarių su ra
kandais namas, yra elektra, stikli- 

, niai užpakaliniai porčiai, telefonas, 
PARSIDUODA 3 bizniai ir na- namas naujai malevotas, lotas ap- 

ekeris žemės, priešais tautiš- svadintas medžiais, garažas, laive- 
Wi)Io5V Springs Ijaj, gera transportacija, North Shore 

| Electric Linija, Koute 21, 14 mylių 
" nuo Mundelein. Tel. savininkui Lake 

Vie\v 2803.

PARSIDUODA I kambarių me
dine cottage. Geras f 
elektra, gazas, maudynė ir toile- 
tai. Kaina $3300. 5235 S. Kolmar

MAINYMUI 2 gyvenimų muro 
namas po 6 kambarius su beis- 
mentu. Mainysiu ant bungalovv; na
mo kaina $11,500. Nepraleiskit pro

gresai pas

NAUJAS moderniškas 2 flatų mu 
rinis namas, 5—5 kambarių, landa si, 4119 S. Montgomciy St. Bus par 
duotas labai pigiai šią savaitę. Kar 
štu vandeniu šildomas, aržuolo 
mingai, 4—4 kambarių, geroje 
toje, gerame padėjime. Dabar 
laikas pii;kti.

HENRY KOPLEWSKJ 
3992 Archer Avė. 

Tel. l^afayelte 9305 arba 
r Republic 8915

MAN reikia pilnai apmokėtų šė- 
rų Cooperative Society of America, 
mokėsiu $10. industrini Loan & 
Guarantee Co. $10. Motor Gar Pref. 
$11, common, $5. Telefonuokit 
Englcwood 0187. po 6 vakare.

L. J. MATHER 
6807 Union Avė.

BARGENAS
PARSIDUODA bučernė ir gro 

sernė, biznis išdirbtas per daug me
tų, lietuvių apgyventai kolonijoj 
parduosiu už prieinamų kainų, su 
namu ar be namo.

1325 S. 50 Ct., Cicero.

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

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedne Aven 

Lafayette 6788

PARSIDUODA bučernė ir gro _ _
I sernė. Ulbai gera vieta, kam tinkavusius po $3.
I toks biznis. Pigiai. 2837 W. 39 St. St.

Kodėl laikote savo lotų? Dabar 
vra geras laikas dėl statymo namo. 
Mes pastatysime jums 
jūsų loto be 
mokėkit kaip 
rodyti jums 
namus 
aprokavimų 
yra pilnas.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535

r , GERAS bargenas. Parsiduoda 
medinis namas, 5 kambarių beis- 

ar?*1’' mente. Yra elėktra, vanduo, vanos, 
. , . ...... u ,o° j barnė, garažas visas naujas, ake-
ivainos daktariškos knygos, rįs iemės, sodas medžiais apsodin

tas, daržas ir 30 vištų. Adresas: 
10612 So. Homan Avė.

Mt. Greenvvood, III.

PARSIDUODA bučernė, lietuvių 
apgyvento! vietoj. Biznis varomas 
cash. Niekam jokių kreditų neduo
dant. Galima pirkti ir su namu. 
Del gilesnių informacijų

Kreipkitės:
Lafayette 0470

PARDAVIMUI 13 APT. CICEROJ
Namas tiktai 9 mėnesių senumo, 

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

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

Cicero, III.
Telephone Cicero 2360 W X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

ANGLU 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, pilietybes ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdų mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3801 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

TURIU parduoti savo 5 kamba 
rių bunga)ow Ciceroj, furnas šildo 
mus, aržuolo trimingai, netoli mo 
kyklų ir bažnyčių, tik $7500, mai 
nysiu i lotų, Naujienos, Box 751.

beismentas,1 (lomas. Naujos mados įtaisymai. Mai 
nysiu ant mažo namo už miesto. Na 
mas randasi Brighton -Paike.

2887 W. 39th Street

K. J. MACKE AND CO. 
(Machiukas) 

2436 W. 59th St. 
Tel. Prospect 3140

P. S. Ofisai; adaras nedėlio 
mis ir vakarais.

6 FLATŲ namas su bclsmentu, 
2 karų garažas, geroj vietoj — 63 
ir Carpenter St. Kuiną $11,a00, imt 
lengvų išmokėjimų.

2 FLATŲ muro namas po 6 kam
barius, lotas 50x125, 2 mašinų ga
ražas. Visi patogumai; namas ran
dasi 53Artesian Avė. Kaina $12,500, 
cash $5000.

4 FLATŲ po 4 kambarius, mu
ro namas, su aukštu beizmentu ir 
visi patogumai. Namo kaina $10,500, 
cash *5000. Raminsi prie pat lie
tuviškos bažnyčios — 33 St. ir 
Auburn Avė.

3 FLATŲ, 2 po 5 ir 1 3 kam
barių. medinis namas. Visi patogu
mai. Namo kaina $6000, cash $1300. 
Randasi 35 ir Emerakl Avė.

3 FLATŲ, 2 po 4 ir 1 3 kamba
rių, 1 mašinai garažus; lotas 50 X 
13&; visi piitogumui. Namo kaina 
$7000. Randasi 40 Maplesvood Avė. 
Kas turėtumėt 5 kambarių namą ir 
norėtumėt mainyti, aš mainysiu.

2 FLATŲ po 6 kambarius, muro 
namas, visi namo patogumai. Ran
dasi 53 Spaulding Avė.

3 FLATŲ, 6 po 2 ir -I kamba
rius. Visi patogumui. Namo kaina 
*7000, cash $3000. Randasi 31 
Union Avė. i

5 KAMBARIŲ bungalovv, mainy
siu ant 2 flatų ar ant dedesnio na
mo. turi būt ant Bridgeporto. Ran
dasi prie vienuolyno.

6 KAMBARIŲ cottage, karštu 
vandeniu šildoma, visi patogumai. 
Kaina $4,200, cash $1<MK).

5 KAMBARIŲ cottage, lotas 60X 
125: visi namo patogumai. Kaina, 
*5000, cash $1000, arba mainysiu, 
į didesnį namų. Randasi 111 Savvyer

■ ■ ■ ..........................................
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J. V-tas

Dangaus Deivė
(žvaigždžių romanas).

romanas vra imtas iš;Oi ne! Jai buvo viena iš devv- 
nių dangaus deivių, kuri globo
ja astroųomiją; tai buvo ta,

garsaus franeuzų astronomo 
('.jimille (Kamill) Flammario- 
iio veikalo “Uranija”. Flam- 

nelurtingų 
Jisai pa- 

popujiarių

mariomis gimė
valstiečių šeimoj 
rasė labai daug
mokslo veikalų, kurie yra iš

Išviso Flammarionas paliko 
virš 10 veikalų iš astronomi
jos. Jis mokslų puikiai su
jungia su beletristika, ir jo 
mokslo veikalai skaitomi lyg 
puikiausi, žavintys romanai. 
Sausas mokslo tiesas jisai 
mokėjo apvilkti puikiais me
no rūbais. Žinomiausi kuri
niai yra “t ranija“. “Dai
gaus stebuklai“, “Apgyventi 
pasauliai” ir k. Juose Flam
marionas sujungdamas moks
lų su dubia fantazija sten
giasi įrodyti, kad ir kitose 
planetose, pasauliuose yra 
gyvybė. Žinoma, tai fantazi- 

užginčyti,

milionus pasaulių ir teikia 
jiems gyvybės. Joje^mvo įkū
nyta mintis, kuri viešpatauja 
visatoje. Ji neturėjo kūno, 
kuris veikia į jausmus, netu
rėjo širdies, kurios karštas pla
kimas butų nuo tolo jaučiamas, 

► neturėjo kūniško karščio, bet 
vis tik ji gyveno savame, idėji
niame, aukštesniame, visuomet 
tyrame pasaulyje.-. Vienok joje 
buvo kas tai žmogiško, ir to 
užtiko, kad jaunikaičio sieloje| 
sužadinus neišreiškiama ii 
išaiškinamų jausmą 
mo ir net meilės.

ne-
pasigėrėji-

NAUMENOS
Chicago, H!., šeštadienis, Gegužis-May 15 d., 1926 - ---------------------------- J-------------------

III
-

šerifas John E. Potte plaka James 
more mieste balandžio 30 d.

savo pačios mušimų. Tai įvyko Balti

ja
kad ten nėra gyvybės? Ir, 
kad ne tobulesnė kaip pas 
mus?

Flammariono veikalai 
didžiulės įtakos jauni- 

Jis nuolat ragino pa
žiūrėti 

mes 
dangaus vaizdų,! 

mes nebetikime blogiems 
darbams ir nebemokėsime 
žinoti kaip gali išmintingoj 
būtybės viena kitą kankirfli 
ir niekinti.“.

Žmonijai Flammarionas at
nešė didžiulę dovaną savo 

raštais, 
J /io- 

Autorius vedamas “Dan
ei vės” skrenda visa-! 
persitikrina, kad jinai! 
iii i pradžios, nei pa
rauda, kad kiti pa- 1 į 
apgyventi net tobu- 

, tvariniais negu mu- 
persitikri- 

amžina. 
mirė 1925 
metų am- 

J; V—tas.

turi 
mui.

“Kuomet

puikiais, skaisčiais, 
kuriu vienų ir paduodu 
nai. 
gaus 
ton 
neimi 
baigė*

Jaunikaitis, kurio 
neprisilietė aistraus 
džio vaisiaus, kurio 
nejautė karšių vilionių, kuriol dėmis ir planetomis, 
širdis dar neprakalbo, kurio Tai paprastas, L__ 
jausmai vos vos pradeda at- darbas. Su pagelbi 
busti nuo neišaiškinamo, nesu- jie daromi i 
prantamo patraukimo, tokis prie darbo galima mąstyti anie 
jaunikaitis, dirbdamas sunkų ką norima, 
protinį darbą, laisvomis vienu- l’uo laiku direktorium Pary
mos valandomis nujaučia, kad žiaus observacijos buvo garsu- 
gyvenime ką tai sutiks ir tam sis Leverje. Nors tai buvo ne 
turės paaukoti visas savo jė- dailininkas, Iret savo dirbamam ___ v .. ,____ ___________
gas, ir tų nežinomą stengiami kabinetui įsitaisė puikų stalo kad statula gyvena, mąsto šyp- 

žiurime į tų] įkūnyti į puikias žavinančias laikrodį iš paauksuotos bron- soai... Mane apėmė koks tai 
lormaš, kurios užima visą jo zos. Jį dirbo Pradjė. Laikrodis nesuprantamas, neišaiškinamas 
svajų pasaulį. Jisai nesulaiko- reiškė gimimą Astronomijos jausmas: buvau valdžioje tos 
mai veržiasi prie to slaptingu- Egipto lygumose. Ant viršaus stebuklingos statulos. Iš gerbėjo 
mo. neri prie jo prisiartinti, bet buvo puikus dangaus globas 
nedrįsta žengti pirmo žingsnio laikomas sfinksų .apsuptas za- 
nel ir tuomet, kai į pagelhą at- diako juosta. šonuose buvo 
eina kokia nors drąsesnė jėga. Eginto dievų paveikslai. Bet 
Net ir tuomet ekstazėje garbi-| puikiausia buvo maža Uranijos 
nimo dar svyruotų.

Visa, kas tik mums kalba 
apie tas traukiamas jėgas, gali 

ir suvilioti, 
ir senobinis, 
visa tai už-

ranka 
rojaus 
lupos

dar ptaleisdavau prie neįdomių iš- 
me- skaičiavimu: reikėdavo patik- 
dar| rinti nakties lyrinių, su žvaigž-

, vaisius.1 
bet nuobodus

sužavėti, užimti 
Paveikslas, nors 
statula, ypač ji, 
gauna musų sieloje naujas sty
ga?
lomis greičiau, 
šingaisu menkute žemė 

na, kad visa yra
Flammarionas

m. sulaukęs 83

Uranija. 
n y s, 
gaiti 
žydriomis
pavasario sapnų,

buvau 17 metų.
Skaitytojai

ją vadino 
gal ma- 

kad tai buvo jauna mer- 
su auksiniais plaukais ir 

akutėmis. panaši į 
nekalta, bet 

.Ievos duktė?

Kraujas tuomet teka gys- 
prie- 

apsistoja. Mintis žaibu 
perskrodžia smegenis po raus
tančia ir tvirtai užviešpatauja 
musų protą. Tai pradžia ais
trų, Įžanga gyvenimam aušra 
puikaus vasaros ryto, kuri ža
da gražų saulės tekėjimą, 
mėnulį..

Mano pirmutinė meilė, jauni
kaičio aistra, nors ir ne visiš
kai pavergta, tai bent iššaukta... 
senobiniu laikrodžiu. Keista, 
bet taip. Popietinį laikų, nuo 
dviejų ligi ketvirtai valandai,

Artistas Richard Jack iš Londono baigia piešti Anglijos kara- 
paveikslą, kuris bus atiduotas karališkai akademijai.

mel, kai pastebėjau, kad jos 
veido išraiška mainosi nuo švie
sos, 
vi ras.
pa, i 

pagelba lentelių vę.
mechaniškai, taigi tai apšvietė jos;balta kūnų, . 1*__ _ _ _ i_A* _ • i i • ■ ■

radau kabineto duris at- 
Ant židinio stovėjo lem- 

ryškiai apšviesdama dei- 
Įkyrus spinduliai minkš- 

, vei
dus lupas ir kaklų. Veidas atrodė 
žavėtinas. Priėjęs labai nuste
bau. Po valandėlės man atėjo 
mintis padėti lempą į k/itą vie
tų, kad šviesa kristų ant pe
čių rankų ir plaukų. Rodėsi,

tapau Įsimylėjusiu- Tuo laiku 
bučiau labai nustebęs, jei kas 
butų pasakęs, kad tai ne tik
roji meilė, ir kad tokSb plato
nizmas tegalimas tik vaikų 
svajonėse. Iš svajų pasaulio 
prižadino vaidentuvę; bijojau, 
kad radęs mane kabinete bar
sis, bet jisai visai nekreipė 
dėmesio (mat, dažnai pasitai
kydavo per jo kabinetą eiti į 
tyrimų kuorų). Tik man sta
tant lempą ant židinio tarė:

Jupiterio tyrinėjimams pa
sivėlinai.

O išeinant iš kabineto pašie
pei pinučiai pridūrė:

Gal tamsia poetas? — už- 
kirsdamas pirmų skiemenį.

Aš bučiau galėjęs tai atrem
ti, primindamas Kepleri, Gafi- 
lėjj, D’Alambe.xų, abu Gt įsė
lins ir daugelį kilų garsių mo- 
kslininkų-astronomų, kurie bu
vo atstronoinai ir — poetai; 
bučiau galėjęs pirminti pirmą
jį diktatorių šios observatori- 

nn Domininką Rassini, 
apdainavo

Į statulėlė, puiki, net didinga!
Deivė stovėjo tiesiai. Jiesioje 

rankoje laikė skiestuvą, kuriuo 
matavo dangaus kamuolio, lai
psnius, o nuleistoje kairėje lai
kė nedidelę astronomijos trim 
bų. Buvo pašiau tusi plačiu 
apsiautu; jis figūra reiškė sie
los didingumą ir garbę. Aš 
niekados nemačiau taip gra
žaus veido kaip jos. ApšvietusI 
iš pryšakio atrodė rimtas. J_i 
šviesa puolė įkipais spinduliais, Į 
tai būdavo užsimąstęs, 
kuomet tasai stebuklingas 
das būdavo apšviečiamas iš 
no arba iš viršaus, lai ji 
gimdavo slaptingoje šypsenoje;' 
žvilgsnis tapdavo maloniu, ir 
tasai džiaugsmingas atgijimas- 
staiga pereidavo i laimės iš
raiškų, kuria matant sieloje 
nenoromis pradėdavo skambėti '! 
malonus, žavintvs akordai. Kai-: ! . , . . ,, .. . .v. . kuris apdainavo uraniją jvai- po deive, ii buvo graži, puiki,’ . . .. . .■ . _ nomis kalbomis; bet observalo-zavinti. ... , .... . . . _ .j rijos auklėtiniai buvo pratę

Kiekvienų kartą būnant pas 
Leverje i mane daugiausiai pa
veikdavo ne jo pasaulinė gar
bė. Užmiršdavom logoritmus, 
ir net visa užmiršdavau; teno- 
rėdavom tik pasigrožėti puiku
mu. Pradjės kūrimo. Jos pui
kios formos, pridengtos antikos 
rūbais, tie reikšmingi 
bruožai užkariaudavo 
Dažnai, kuomet ketvirtą valan
dų baigdavome darbų* ir grįž
davome į Paryžių, aš pažiūrė
davau pro atviras direktoriaus 
kabineto duris ar nėra jo- Pir
madieniais ir trečiadieniais bū
davo laimingiausios man die
nos, ik s pirmadienyje būdavo 
instituto narių posėdis, o tre- 
čiandieniais posėdžiaudavo ty
rinėtojai geografijos ilgumų 
šių posėdžių Lelevje baisiai ne
kęsdavo ir jiems susirinkus po- 
sėdžiaut į observatorijų, jisai 
visai išeidavo. Tomis dienomis 
atsistodavau prieš mylimąjį 
Uraniją ir gėrėdavausi kiek tik 
norėdamas; džiaugdavau* gra
žumu jos formų, ir išeidavau 
daugiau patenkintas, bet labiau 
ir nelaimingas. Ji manė žavė
jo; sieloje palikdavo gailesčio 
jausmą.

Vieną vakarų, tai buvo t įlo

vei- 
šo- 
at-

veido 
mane.

rijos auklėtiniai 
ncatsakinėti
senatoriui.
toriai lošė nemenka rolę šalyje, 
o observatorijos direktoriaus 
vieta buvo neliečiama. Jisai ne
mėgo poezijos ir nėra abejo
nės, kad ir geriausius Dantės, 
Ariosto arba liūgo eilėraščius 
butų paneigęs, kaip doras ber
nardinas stiklinę vyno. Be to, 
juk ne mano pusėje ir teisybe 
buvo.

O! Kaip mane persekiojo 
malonus Uranijos paveikslas! 
Jos šypsena taip buvo puiki! 
Iš jos bronzinių akių kartais 
švitėjo tikras, gyvas žvilgsnis. 
Truko tiktai kalbos. Naktyje 
vos spėjau užmigti, kaip didin
goji deivė atėjo pas mane ir 
šiuo kartu kalbanti.

Ji buvo patsai gyvenimas. 
Koks puikus balsas! Man taip 
norėjosi tuomet bučiuoti kiek
vieną jos žodį...

Einame, tarė jinai, — 
į padanges, toli nuo žemės. Iš 
ten galėsi pažiūrėti į šių ma
žutę visatos dalelę, iš ten pa
matysi berybį pasaulį 
pilnybėje. Va, žiūrėk!.

II.

nukrito į berybės budegnę. 
Greitai' išnyko observatoriai 
kuorai, Paryžiaus ugnys- Nors 
aš nejudėjau, bet jaučiausi lyg 
aviatorius greitai kyląs orlaiviu 
ir mačiau kaip nyksta smulkes
nieji daiktai žemėje. Kokia tai 
stebuklinga jėga nesulaikomai 
nešė mane Į nepasiekiamas au
kštybes ir kilau, ilgai kilau. 
Uranija buvo arti, tik truputį 
aukščiau. Ji maloniai žiurėjo i 
mane ir rodė visas žemės šalis. 
Pažinau, Francijų, Beiną, Vo- 
keliją, Austriją, Italija, Vidurže
mio jurą... Bet visa tai grei
tai mažėjo, nyku. Tuo ir visas 
kamuolys atrodė nedidesnis už 
mėnesį.

Žiūrėk— tarė ji. —Va ta 
garsioji žemė, kurioje yra tiek 
aistrų,1 ir kuri siaurame savo 
akiratyje uždarė milionus in
dividų nemokančių giliau pa
žvelgti i gyvenimų. Žiūrėk kaip 
ji mažėjo didėjant musų ak i ra-1 
čiui, Jau negalime atskirti Eu-j 
ropos nuo Azijos. Va Kapada 
ir šiaurinė Amerika. Kaip visą 
maža, niekinga!

Mums pralekiant pi u 
lį aiškiai mačiau kalnus

menu
musu 

miglo- 
dau-mis apsuptas, lygumas, 

bas ir man užsinorėjo sustoti, 
kad arčiau susipažinuš su tuo, 
arčiausiu prie musų, dangaus 
kunu. Bet Uranija net nepa
žvelgė ir greitai skrido j aug- 
štį, į berybį žvaigždžių laukų.

Vis kilome- Vis mažėjanti 
žemė dabar atrodė jau kaip 
mažutė žvaigždutė, ir atmušda
ma saules šviesą aiškiai žibėjo 
juodame, tuščiame berybės lau
ke. Skridome prie saulės, kuri 
žibėjo erdvėje, neapšviesdama 
jos, tuo pat laiku malėme 
žvaigždes ir planetas, kurių

savo- direktoriui-< šviesos nenustelbė saulė, nes ji 
Tais laikais sena- negali apšviesti hematomą ete-

rą. Deivė, panaši į angelų, pa
rodė Merkurijų netoli saulės, 
paskui Venerų šviečiančią ki-

sa
lūs i
riais milžinais
mėnuliais, Saturnų

Visi tie kūnai

vi so j t

Ir aš pamačiau kaip žemė

nuo trečiosios saulės spindulių, 
kuri buvo toli, toli. Besiarti
nant prie atmosferos to pasau
lio ore pasigirdo skambėjimas 
stebėtinos muzikos, kuri buvo 
panaši į sapną, i puikiausius 
kvapus. Niekados gyvenime aš 
negirdėjau nieko panašaus. 
Minkšti, skambąs akordai ty
liai plaukė iš toli. Rodėsi, kad 
kur tai dainuoja arfos ir smui
kai vargonams pritariant. Tai 
buvo stebėtina muzika, kuri 
žavėjo iš pirmo akordo, kuri 
be jokio paaiškinimo buvo su
prantama kiekvienam, kuri iš
karto pripildo sielą neišreiškia
mu pasigailėjimu. Man rodėsi, 
kad tos meliodijos galėčiau 
klausyti amžinai. Nedrįsau 
pertraukti tylos ir kreiptis i 
Uraniją, bijojau praleisti, ne
išgirsti bent vieną tik garsą. 
Uranija tai pastebėjo. Ranka 
nurodė ežerų, kur virš mėlyno 
vandens skraidė kokie tai spar
nuoti gyvūnai.

Juose nieko nebuvo pana
šaus į žmogų, ar kurį kitą že
mės tvarinį. J'ai buvo gyvūnai, 
matyt, sutverti lik- skraidymui. 
Rodėsi jie sukurti iš šviesos. Iš 
tolo maniau tai esant avižėmis: 
turėjo tokius pat ilgus, baukš- 
čius kūnus, didelius sparnus, 
buvo labai gyvi ir judrus. Bet 
kai prisižiūrėjau jiems arčiau, 
pamačiau, kad dydžio lygus su 
žmogumi, o protingi žvilgsniai 
aiškiai kalbėjo, kad tai ne vabz
džiai. Jų galvos buvo panašios 
į avižių, tik neturėjo kojų. Taip 
nustebinusi mane muzika pasi
rodė paprastas sparnų šlamėji
mas nuo judėsio. Jų buvo labai 
daug keletas tūkstančių.

lyiJ|nų š'rfituos. nustebėjau 
augalus, kuriuos negalima pa
vadinti nei medžiais, nei gėlė
mis. Jie turėjo nepaprastai 
aukštus, • plonus kamienus, o 
ant jų šakojosi, panašus į iš- 

• tiestas rankas’, tulpių žiedai. 
Jie buvo gyvi, bent taip atrodė; 
lyg musų mirftozG» ar dezde- 
monijos reiškė savo vidujinius 

; jausmus judančiais lapais. Bū
riai tų- augalų sudarė tikrus 
augalų miestus. Gyventojai to 
pasaulio neturėjo kitokio gy
venimo, kaip tuos augalus ir 
tarpi* tų kvapiųjų mimozų jie 
ilsėjosi, kai nežaidė ore.

Jasai pasaulis tau atrodo 
fantastiškas, , tarė Uranija, 

tu tikrai klausi savęs, ko
kios tų gyvūnų mintys, papro
čiai, mokslas; ar turi dailę, li
teratūra *ir istorija? Reikėtų 
labai daug laiko, kad atsakius 
į tuos klausimus, kuriuos man 
gali užduoti. Pasakysiu tik, 
kad jų akys geresnės už jūsų 
geriausius teleskopus, su pagel
ba elektros jie daro tokius at
radimus, kurių jus niekados 
nepadarysite. Atrikišimai ant 
sparnų, tai jų rankos, jos daug 
minklesnės už jusįškias. Vieto
je knygų ir spaudos pas juos 
veikia fotografijos ir garsų už
rašymas žodžiais. Be to, jie te
užsiima tiktai moksliniais ty
rimais, t- y. gamtos tyrinėjimu. 
JTys aistros, kurios atima žmo
gui didesnę dalį gyveninio: ieš
kojimas laimės, troškimas gar
bės ir meilė, jiems nežinomi, 
nes pas juos nėra luomų, val
džios, tik vienas valstybinis 
seimas; galiausiai — jie visi 
dvilyčiai.

svaiginančiu greitumu velka 
apie saulę, Saturnas, su savo 
aštuoniais palydovais, kurie ly
di jį, tarytum dangiška garbės 
sargyba, patsai yra jau lyg at
skira sistema.

Kylant mažėjo ir musų sau 
le. Greitai tapo lyg žvaiždė, 
neteko savo didybės, nickuom 
nesiskyrė iš kilų dauginus kū
nų ir jos šviesa tapo panaši į 

^šviesų paprastų žvaigždžių.
ft\š susikaupiau betyrinėda

mas tas žvaigždžių begalybes, 
tarp kurių mes kilome ir sten 
ginusi pažinti atskirus žvaigž
dynus, bet — nuo lėkimo per
simainė žemiška perspektyva 
užtat ir visi žvaigždynai susi
maišė, persimainė. Paukščių 
keliais, pavyzdžiui, atrodė srovė 
atskirų kūnų, beprotišku grei
tumu lekiančių bedugnėn, 
žvaigždės, 
leido 
spindulius, 
savo spindėjimu, 
žemiškų žaibų. Man rodėsi, kad 
musų saulė, tapusi mažutė, vos 
užmatoma žvaigžde, susivieny- 
jo su Centauro žvaigždėmis. 
Tuo laiku iš ten, kur vedė Ura 
nija, ant manęs krito silpnai 
melsva, labai stebėtina šviesa- 
J’oji šviesa nesulyginama nė su 
niekuom žemišku; ji nepanaši 
nė j y ienų šviesos reiškinį, ku
riuos pažįstame, kuriuos mato
me betemstant po audros, arba 
auštant rytų, arba, galiausiai, 
tyliu vidurnakčio šviesai, kuo
met mėneulis savo ramiais 
spinduliais aplieja jurų veidro
dinę lygmę. Į šį paskutinį 
reiškinį naiiioji šviesa buvo pa
našiausia. J'a šviesa vis didė
jo ir didėjo savo esmėje, o ne 
dėl kokio nors atspindžio, arba 
delei 
džiui 
rodo 
balo 
šviesa buvo tikrai mėlyna, tar- 

| tum tai buvo leidžiama mėly- 
į nes saulės!

Ir kokia buvo mano nuosta
ba, kai mes išt’krųjų prisiar
tinome prie mėlynos saulės, 
tartum iškirptos iš 'puikiausios 
mėlynės musų dangaus. Tasai 
niėlynas kamuolys aiškiai sky
rėsi juodoje bedugnėje prisėto
je žvaigždžių. Ir ta safirinė sau
lė buvo centru visos planetų 
sistemos, apšviestos jos švie
sa. Mes lėkėme pro vienų pla
netą šios sistemos. Mėlynoji 
saulė aiškiai didėjo mano aky
se, bet ir naujas reiškinys
buvo taip stebėtinas, kaip ir 
pati saule, šviesa, kuria 
buvo apšviesta planeta, iš kitos 
pusės buvo kokia lai žalsva. 
Pažiurėjau i tą pusę ir* pama
čiau antrą saulę izumrudiniai 
žalių. Netikėjau savo akimis!

—Dabar mes skrendame per 
saulės šeimyną žvaigždės Ga
mos, Andronedos žvaigždyne, 
bet tu kol kas tematai tik dali 
tos sistemos; ištikrųjų, tai ji
nai susideda iš trijų saulių: 
mėlynos, žalios ir geltonai 
oranžines. Mėlynoji, mažiausia, 
sukasi apie žaliųjų, o abi apie, 
didžiausiąją oranžinę, kurią! 
tuoj pamatysi.

Ir tikrai, sekanti akimirks
nį atsirado trečioji saulė, lei
džianti aiškiai ordnžinę šviesų, 
kuri susiliedama su mėlynąja 
ir žaliąja sudarė labai stebuk
lingų spalvą. Aš gerai pažinau 
šių stebėtiną žvaigždžių siste
mų, nes ne kartų tyrinėjau per 
teleskopų, bet pirmiau neturė
jau jokio supratimo apie tų 
grožę, kokia ištikrųjų yra. Ko
kia švięsa! Kaip aiškios, gyvos 
spalvos 
tinyje 
žaliame 
lės, ir 
auksiniuose 
čios- v

Kaip jau sakiau, prisiartino
me prie pasaulio safirinių sau
lių sistemos. Vanduo, augalai, 
uolos, žodžiu, visa buvo mėly
na su žaliu atspalviu ir vos te-

lekiančių
pro kurias lėkėme, 

auksinius ir sidabrinius 
kurie akino mus 

primenančiu

kontrasto, kaip pavyz 
elektros šviesa mum at- 
mėlsva sulyginus su ži- 

šviesa. No, toji stebėtina

kuriame pažinau jo kana- 
juras. Jupiterį su ketu- 

palydovais 
, U rimą... 
, — savi, — 

laikosi pasaulyje dėka saulės 
traukos,, apie kurią ir sukasi 
milžiniški! greitumu. Jai har- 
moniškas ratas sukantysis apie 
bendrą centrą. Žemė yra lik 
plaukianti salutė didžiulėje sau
les šeimynoje, o pati saulės šei
myna, tik mažutė sodyba be
galiniame žvaiždžių pasaulyje.

Mes kilome yis aukšti n ir 
ankštim Saulė su savo sistema 
tolinosi nuo musų., su dideliau- 
siu greitumu. Žemė jau vos 
tesimatė. Net toksai didžiulis 
kūnas — Jupiteris pavirto į 
didelį taškų.

Pralėkėme pro Saturną 
juosta milžiniškais žiedais, 
rie vieni jau gali prirodyti tų 
įvairumų, kuris viešpatauja pa
saulio bery'bėje! Saturnas su 
savo žiedais, susidedančiais iš 
atskirų kūnų, kuriuos su galvą primatomu rausvu atspindžiu

ne

ap- 
ku-

tame stebėtiname šal- 
mėlynos šviesos, tame 
apšvietime antros sau- 

balsganuose, rausvai 
spinduliuose tre-

(Bus daugiau)

M. Peret, franeuzų finansų 
ministeris, kuris rengiasi atvyk
ti j Ameriką.
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9 Nuošimčius į Metus 
9 

už Indelius

Tai yra Geriausis Investmentas, kokį kada nors 
Amerikos Lietuviai yra Girdėję

200% APSAUGA

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 
metų po 4 ir pusė nuošimčio.

Indeliai grąžinami po vienų metų kiekvienam, kuris 
neduos išanksto pareiškimo, jog nori palikti ant 
ilgiau. Visi indeliai 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 

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

INDBDAMI ČIA SAVO PINIGUS PADARYSIT DVIGUBA NAUDA: SAU IR LIETUVOS ŽMONĖMS.
's. ' ♦ V- f

Bankas
KAUNAS

1739 So. Halsted St Chicago. III

Banke padėtą indėlį dviguba atsakomybe. Visų 
Banko narių turtai paėmus į krūvą siekia virš 300 
milionų dolerių ir kiekvenas indėtas doleris momen
taliai padidina turtą ir sykiu apsaugą. Didesnės ap
saugos nė negali būt. x
Nuošimčiai prasideda nuo tos dienos kai bankas 

gauna pinigus ir praėjus šešiems mėnesiams moka 
nuošimčius už pusmetį, o kitiems šešiems mėne
siams — gražina sumą ir likusius nuošimčius. Pasi
naudojant telegrafo parankumais pinigai gaunami 
Kaune į 4—5 dienas po indėjimui pas musų kores
pondentą — NAUJIENŲ BENDROVE.
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Literatūra ir esperanto 
— Papročiai (manda

gumas)

Jeigu ne literatūra, 
praeitį spręstų tik iš 
daiktų, tuo tarpu, kai 
žodis ierogbl’as 
į senovės mintis, 
karta nebežinotų 

darbų,
savotiškai, 
kiekviena nuomonė,! 
įvykis, kuris tik už

tų gyvenimo sąlygas, praštyi 
vidaus reikalų ministerį pa
vesti draugijai tikslią emigran
tų registraciją, kad be jos ne
būtų išduodamos jokios vizos, 
nė parduodamos laivakortės. 
Registruojant turi būti emi
grantai tiksliai, neklaidingai in
formuojami. Be to, manoma 
statyti emigracijos reikalams 
namus Kaune ir steigti emigra
cijos savišalpos kasą. —Č.

gracijos istoriją. Tarp kitų 
nutarimų pažymėtini: apmoka 
mų paskaitų, koncertų ir vaka
rų rengimas, aukų rinkimas; 
nutarimas kreiptis per spaudą 
į visuomenę, nustatyta 1926 
metų sąmata, nutarta kreiptis 
į vyriausybę ir prašyti pašalpos 
10,000 litų, leisti emigracijos 
reikalu lietuvių kalba laikraštį, 

operaci- pasiųsti į Pietų Ameriką ir Ka- 
sutaupė nadą delegaciją ištirti emigran-

šimtą tu- __
išstodama

I vyrų laikosi, jos kitaip įverti
namos. Papročiai paeina iš 
žmonių nusistatymo arba se
novės tikyba nurodo, o tiky
boj negalima keisti nieko. 
Taip pat titulai, dar prieš karą 
turėję reikšmės Busijoj suskirs
tant žmones, dabar jau išnyko 
įstatymuose. Bet kultūros kraš
tuose Anglijoj ir kitur* titulai 
tebeveikia ir juokai, kai už 
darbus apdovanoja “lordu”. Bu
šų tauta turėjo kitokius titu
lus, grafus, ir jais apdovanoda
mi pridėdavo dvarų žemes. Iš
keldavo ne žymius, bet sau pa-< 

’l tinkamus žmones. Dabar, kai 
dalina dvarus, traukiasi titulai 
ir niekas nebesvajoja. Kas kar
tą vis aiškiau iškyla darbinin
ko gyvenimas. Iš papročių 
kultūringuose kraštuose belieka 
siauras mandagumas. Bet ir čia 
hygiena nebenori rankų bučiuo
ti ar kitokius išmislus gerbti. 
Musų krašte dar šie dėsniai 
giliai įsišakniję ir tenka raudo
nuoti, jeigu moterei nebučiuo-

I ja rankos (kitos rankos tokios, 
kad pabučiavus bėk vemti). Ir 
štai valdininkų ar panašių ra
teliuose dar daug apie tai kal
bama, kad 
bučiuoja

£
0> 2.
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laiką abiejuose sąjungose augo 
šiaip:

1919 253 14.884 ’ 55.890 832 2.770 2.821.571
1920 315 29.512 103.804 75.992 94.265 5.223.317
1921 845 41.577 144.233 94.284 106.534 4.696.535
1922 387 55.033 205.857 170.195 210.844 6.718.422
1923 410 59.358 318.881 190.478 255.326 9.318.722
1924 492 61.580 426.015 202.810 292.264 18.872.481

įsų bendra suma per tą kių iš užsienio, šitos

griūti kitų obalsių. Dabar gi 
kalbų sarongas stabdo minties 
judėjimą. Kad pažinti vien Eu
ropą, reikia keletą kalbų žinoti, 
bet čia dar nėra pasaulio galas. 
Ir esperantininkai pilni vilties, 
kad jų kalbą kada nors pripa
žins teisėta ir viso pasaulio! 
mokyklose vers visus mokintis. 
Tai butų žingsnis prie pasku
tinio didžiausio smūgio tamsai. I 
Jau ir dąbar yra mokyklų, uni-j 
versitetų? kur mokina esperan
to. Tuomet ir mudu, skaityto
jau, nebesvajotume daug kalbų 

"i mokintis, kada ši viena visur 
skambėtų, filologai gi nežūtų, | 
jie rastų archyvuose kalbų pa
minklus senovei tirti ar ki
tiems reikalams, bet visuome
nė nebesi įdomautų apie tai, 
'kaip duoną vadina pietuose, ry
tuose ar vakaruose.

* * * '
Papročių pasauly yra 

riaušių, galbūt didesnis skaičius 
padėjo juod-i negu kalbų. Ir vėl žmogus ei- 

Ir dar na šarangu, kad prisitaikinti 
Ji vietiniams, kad jo užtai nepa- 

Dabar . civilizuotuose 
mažiau yra belikę 

Tik dar bažnyčios

žmogus 
akmens 
gyvasis 

atidaro kelią
Kas antroji 

pirmosios 
arba juos 

Dabar
svarbesnių 
iškraipytų 
gi žinoma 
kiekvienas 
rašytas, ir kuo daugiau žinome, | 
tuo lengviau orientuotis ateity-’ 
je. Kad rasti vidurį (kriterijų) | 

priešingumų, o 
visados

reikia dviejų 
trečiasis sprendimas 
pataiko tikresniu keliu, iki at-. 
gyvena savo laikotarpį. Litera
tūra daug įneša naujo, panai
kina seną. “Don Kishot” panai-J 
kino ar bent nužemino burbuli 
linį karžygių luomą; “Dėdės 
Tomo Bakūžė” 
odžiams kovoje laimėti, 
daug ką padaro literatūra, 
padėjo ir padeda skurdžiams-'j nok tų. 
darbininkams, liūdesy nuramina kraštuose 
estetinėmis mintimis tuo tarpu, skirtumo, 
kada darbdavys šiurkščiai ap- ir nekultūringos tautos laikosi 
koliojo, kai kalėjimo sienos 
baugina. Taippat ji kambarį-■ lingas tam
nei “kunigaikštytei” duoda su- Monialas nusimauti klumpes į- 
prasti kaip gyvena kasyklų ur
vuose darbininkai, o jie paskai
to jos gyvenimą. Ir savo teises 
prislėgtieji reiškia Ii tėra t u roję. 
Viena yda, svarbiausia ta, kad 
daug kalbų yra. Ką parašo 
vokietys sunku suprasti mums,1
o ypač dabar, kada musų jau-' sumina bavahis, nes neturi pi- 
nimas mažiau bcišmoksta kai-' nigų tarną samdyti. Žydų si- 
bų, o savo literatūra menka ir, nagogose moterys atskirai nuo 
ta imti cenzūruojama. Kalbų esą' 
apie 899, vadinas, visų tautų 
žmonėms perskaityti reikia 
knyga paleisti šarangu 800 kal
bų. Paprastai įdomias knygas 
neišverčia Į daugiau kalbų, kaip 
į keliasdešimts. Yra tautų, ku
rios dar nieko nežino apie nau
jas idėjas ir ilgai nežinos. Mes 
tuomet jau visai kitaip galvo
sime, kada jie pradės gromu
liuoti musų idėjas. Vėl skirtu
mas bus žemės paviršiuje, kaip 
kad dabai' yra. 
vienos bendros 
vienas geras patriotas 
savo kalbą, dėlto, kad ji dau
giau kam prieinama, kad jo 
senesnė už kitų, kad laikraščiai 
spaudžiami, kad gražiausia tik 
jų kallios tarmė, lengviausia ir 
daug kitų obalsių rastųsi pat
riotai kalbos lenktynėms (peš
tynėms).' Tokie ginčai \ ilgai 
tęstųsi, nes esant vienai kalbai 
išnyktų tautos garbinimas, nyk
ių šovinistai, nes žinotų, kad 
hotentotai taip pat gali šia tar
me kalbėti, kaip ir jis. Karus 
tuomet keltų kiti obalsiai, dėl
to, žinoma, nėra

Ir kodėl nėra 
kalbos? Kiek- 

siulys

Esperanto su- 
calba šiandien

reikalo nusi
minti; kiek čia senai karai bu
vo apšaukiami tik grobimosi 
tikslais, tikybos, garbės ir 1.1. 
O dabar, Europa kariavo “tauti
niais” ūbaisiais, vien dėlto, kad 
daug kalbų, ir kiekviena atstu
mia žmones nuo kitaip kalban
čio. Kad pavergtiems išnaikin
ti savo patriotizmą, kitatau
čiai pavergę nutautina. D-ras 
Zamebhofas bandė surasti ben
drą kylbą, dėl kurios nesipeštų, 
ir jam pavyko 
kurti. Ir to j a
naudojasi milijonai, net valdiš
kos simisiekimo įstaigoj pato
gumui įvedė, šios kalbos lite
ratūra yra platesnė negu musų 
tautinė. Eina daug laikraščių, 
žurnalų, daug knygų leidžia ir 
1.1. Mažne kiekvienoj kultūrin
gesnėj valstybėj didesniuose 
miestuose rasi ja kalbančių. 
Pora metų kaip Tautų Sąjun
gai įnešta posėdin buvo pripa
žinti legalia, bet iki šiol dar 
klausimas atviru palikta. Tur
būt bijota numušti tautų auto
ritetų... ir pačios Sąjungos var
dą butų prisiėję kitu pakeisti. 
Kalbos lygiai taip pat, kaip 
kiniečių olx*cėlė, trukdo civili
zacijos plėtojimąsi. Bendra kal
ba pasiektu net plėšriausius 
žmones ir juos paragintų mė-

L. K. B. S.

į va i-

štai toks ir toks ne- 
rankas kad ne- 
asąs ir ne vie- 

išreiškia pasipiktini- 
Kitas apžiūri ar ge-

senovės. Indų bažnyčioj reika- 
tikras vietos cerc-

einant į šventylklą ir t.t.t Taip- 
pat jų tikyba draudžia žudyti 
gyvybę, ir turtingesnieji samdo 
tarnus, kurie nuo kelio visus 
vabalus nušluoja pirmyn eidami 
ir jis be grieko gali eiti toliau. 
Beturtis ir čia neiąirpingas: jis

no lupos 
mą jam. 
rai tu pas jį sėdi atsilankęs. 
Bet ką jis manytų, jeigu svė- 
tys kojas ant stalo užsikeltų, 
kaip pavK Amerikoj. Bet šie rū
pesčiai taip pat bereikalingas 
balastas, kaip kalbų arba skir
tingų abėcėlių. Žmonės lais
vėje, ir tokie bereikalingi prie
dai (išgalvoti) užleidžia vietą 
protui ir mašinoms. Mažiau 
kreipia dėmesio į šias liekanas, 
bet nykstant dar kaikur seno
vės pėdos laikosi, o ypač musų 
parceliuojamoj šaly.

—Tindi-Rindi.

Koperacija Lietuvoje
Vartotojų Bendrovių Sąjungą

Praeitame mano straipsny bu
vo minėta, kad dauguma var
totojų bendrovių Įėjo nariais* į 
Lietuvos Koperacijos Bendrovių 
Sąjungą (L. K. B. S.) ir Šiau
lių Srities Vartotojų Bendrovių 
Sąjungą. Šios Sąjungos turi 
tikslo padėti vartotojų ben
drovėms pildyti savo uždavi
nius, būtent: 1) pristatyti tiii/ 
kainam vartotojui prekių, suda
rant tiesioginius ryšius su/ga
mintojais ir tokiu budu išven
giant nereikalingus tarpininkus, 
2) instruktuoti ir revizuoti įei
nančias į sąjungą vartotoji] 
bendroves, 1) leisti literatūrą 
visais koperacijos klausimais ir 
I) bendrai rūpintis visai ben
drovių reikalais, kurie negali 
būti tinkamai atlikti pavienius 
draugijos.

Vartotojų koperacija, kaip 
jau aukščiau buvo minėta, yra 
seniausioji koperacijos rųšis, 
kuri prigijo Lietuvoje. Jai pir
mai prisėjo susidurti su iširu
sia po karo Lietuvos ekonomi
ka. Spekuliacija, kai kurių 
prekių nedatektius rinkoje, blo
ga prekių rųšis, kapitalų truku
mas, vokiečių markių smuki
mas ir visi kiti pokariniai stin

gulė ant pečių dar jau- 
ir nesustiprėjusios var- 

Didžiausia

kainos markėmis pakilimą pa
siekdavo miėštcVus pervėlai — 
tokiu budu nuostoliai buvo ne
išvengiami.

žiūrint j praeitį, mums pri- 
seina dabar stebėtis ir klaus- J t

ti, Kur koperacijoje atsirado

k/i didėjantį krizį, kurio cent
ais buvo ne Lietuvoje, o kai- 
my n i nė je valstybėj e—Vokieti-
joje. Skaitmenys aiškiai paro
do, kad koperacija, nežiūrint 
savo silpiuimbr išėjo laimingai 
iš minėto krizio. Vartotojų 
bendrovių kapitulai 1922 me
tais bendrai nesumažėjo suly
gina t su 1921 m. (1921 m. — 
967.712, o 1922 m.—1.011.952 

žiur. mano straipsnį “Naujie
nų” 106). Tas pats atsitiko ir 
su L. K. B. S. kapitalais, kurie 
1921 m. sieke Lt.
19^2 m. paaugo 
396.

šitas pavyzdis 
tina koperacijos 
n y 1 h* j e—ga 1 ybe”. 
kuomet kitokiu
tvertos įstaigos žuvo, kaip mui
lo burbulai, arba geresniame 
atvėjy, nustojo pusės savo ka
pitalų, koperacijos įstaigos net 
sutvirtėjo.

Pergyvenus
vartotojų bendrovių sąjungos 
pradėjo smarkiai, vystyti savo 
apyvartą ir 1 indrai tvirtėti, 
nors, visiems gerai žinoma, kac| 
suduotas Lietuvos ekonomikai 
vokiečių markių kritirrtii smū
gis ir paskutinių metų nederlius 
Lietuvoje dar iki šiol giliai jau
čiamas.

Lietuvos Koperarijos Bend
rovių Sąjungos išsivystymą ga
linta sekti iš žemiau paduotos 
lentelės.

315.051, o 
iki Lt. 586.-

aiškiai patvir-
obalsj —-“Vie-

Tuo laiku
pagrindu su

1922
1924
1923

1.067.158
3.317.426
2.517.871

sąjungos

Šiaulių Sr. 
V. B. S-ga

430.898
943.859
603.653

savo rei- 
vokiečių

Minėtos
Italams įsigijo dar 
markių laikais nejudomojo tur
to, kuris šiuo laiku įvertina
mas bendrai apie 575 tūkstan
čius litų ir susidedąs -daugu
moje iš sandėlių prekėms lai
kyti centre ir provincijoje. 
Apart L. K. B. S. turi Panevė
žy skerdyklą ir Šiauliuose sal-

Be savo tiesioginių uždavinių 
L. K. B. S. užsiima supirkinė
jimu žemės ūkio produktų eks
portui ir kariuomenės intendan
tūrai, o taipgi pristatymu mi
nėtai intendantūrai įvairių pre-

jos su intendatura 
Valstybei apie vieną 
katančių litų, nes 
varžytinėse L. K. B. S. numuk
davo kainas ant pristatomų 
prekių. Paskutiniu laiku, tvir- 
tūjant žemės ūkio koperacijai, 
žemės ūkio produktų supirki
nėjimas pereiną į žemės ūkio 
organizacijų rankas, o L. K. B. 
S. kreipia daugiau domės į sa
vo tiesioginius uždavinius, o 
netolimoj ateity mano užsiitn- 
tf ir gamyba tų prekių, kurių 
kainos prie dabartinių aplinky
bių yra nenormalus.

Prie šito reikia dar pridėti, 
kad minėtos šiame straipsnyje 
sąjungos dirba artimame kont
akte su kitomis sąjungomis, bū
tent: Žemės Ūkio Koperatyvų 
Sąjunga ir Lietuvos Koperaci- 
jos Banku, į kurį visos tos są
jungos jstpjo nariais.

—A* Vaitkevičius.

Jusy Sutaupytas Pirmas Tūkstantis Doleriy
Tik pagalvokit kokį turėsite džiaugs
mą kuomet žinosite, kad jus tikrai 
turite sutaupę pirmutini tūkstanti 
dolerių.

Padarykit šį metą sėkmingu. Sięte- 
matiškas taupinimas turi dvigubą tik
slą. Jis netik užtikrina ateitį, bet 
suteikia jums apsaugojimą ligoję dr- 
ba bedarbės laiku.

’ - rKokia jūsų ambicija Rali būti įsi
gyti biznį, namą ar ką kitą — taupu
mas yra žinomas dalykas iki pat 
galo.

Jūsų taupymų sąskaita yra didžiau
sia pagelta visame gyvenime.

Kas Dedasi

Linkmenys, Utenos ap.

Š. m. bal. 24 d. apie 6 vai. 
ryto lenkų 
perstatinėti 
jos kaiščius 
policininkui 
kas pradėjo

sargybinis pradėjo 
demarkacijos lini- 
niusų pusėn. Musų 
pasipriešinus, len- 

šaudyti į viršų,
tuo paduodamas pavojaus ženk
lą. Į šiuos šuvius tuoj subėgo 
pabudusi iš miego, visa esanti 
miestely lenkų sargyba, vežant 
su savim kulkosvaidį. Musų 
policijai užėmus savo poziciją, 
lenkų karingas ūpas “nusmuko” 
ir iš savo apkasų jie grįžo sar
gybos butan. Atvykus rajono 
viršininkių p. Žemaičiui ir jam

griežtai užprotestavus prieš 
kaiščių perkėlimą musų pusėn, 
po ligų ginčų su lenkų “poruč- 
niku” linijos kaiščiai tapo at
statyti senon vieton. Tačiau 
vieną kaištį, kuris jau dveji me
tai stovi nepajudintas, lenkai 
atrado esantį perkeltą jų pusėn 
ir reikalavo jį pastayti ant 1.5 
mtr. toliau, lietuvių pusėn. Ra
jono viršininkas su tuo nesuti
ko iki atvyks specialė komisi
ja tam dalykui ištriti.

—Rep. E. Slins.

The STOCK YARDS 
IRUSI & SAVINGS 

BANK
4150 South Halsted St.

Kaunas

LIETUVES MOTE
RYS MĖGSTA ŠI' 

BANKĄ

(?'■ f'

Balandžio 15 d. šaulių Sąjun
gos salėj įvyko Lietuvių emi- 
rgantams padėti draugijos vi
suotinas susirinkimas. Draugi
jos pirmininkas p. Pikčilingis 
padarė pranešimą apie draugi
jos tikslą, jos veikimą ir emi-

Dar Yra Laiko
Išvažiuosime iš Chicagos 19 d. Gegužės

Jeigu norite vykti Lietuvon, ruoškitės ir prisidėkite 
prie Milžiniškos pavasarinės

Yra labai malonu atkreipti jūsų 
atydą į tą faktą, kad via daugiau 
ir daugiau lietuvių moterų atsilan
ko i Central Manufacturing 
District Banką. Jų atsilankymas 
liudija musų gerą patarnavimą ir 
su kokiu atsargumu mes viską 
atliekame.
Mr. John čaikauskas, Vedėjas mu
sų Lietuvių Departmento, pašven
čia visą savo laiką bankinio biz
nio dėt musų lietuvių draugų ir yra 
išdirbęs didelę reputaciją dėl šio 
banko tarpe lietuvių.

CENTRAISS8ANK
1112 West 35th Street

ATDARA ŠĮ VAKARĄ IKI 8 VAL.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE

nutės 
totjų koperacijos. 
tų sunkumų puse prisiėjo išneš
ti sąjungoms ant savo pečių.

Ypatingų prisiėjo kreipti do- 
mę į vokiečių markės smuki
mą, nes čia gręsė pats, didžiau- 
sis pavojus. Markės kursas 
nuo 1921 m. vasąros galo nu
puolė per vienus su viršum me
tus nuo 60 markių už vieną do
lerį iki 1750-už tįi patį dolerį, 
I. y. 29 kartus. Rezultate to
kio skubaus markes kurso kri
timo dauguma prekybos įstai
gų nustojo savo kapitalų, nes 
‘ankiai ripkos kainos negalėjo 
pavyti valiutos smukimo tėm- 

tekiu midų pikes buvo iš
parduodamos pigiau aegd vė
liaus buvo galima pirkti. Tuo 
kuku susis’ekunas musų laiki
nosios sostini." su provincija 
buvo labai netobulas ir žinios 
apie valiutos smukimą ir prekių

minėtą krizj.

CHRYSLER KARAI 
GERIAUSI 

Stipriausi, Greičiausi 
ir Gražiausi

Kas norite įsigyti gerą kąrą at- 
silankykit pas muštinės duodame 
ant 18 mėnesių išmokėjimui. In- 
šiurinas dykai. Mainome ant senų 
karų ir ant kitokių praperčių. 
6 cy) indėvių sedan ................ $1,295
JOHN J. BAGDONAS

4404 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 9030

Zolp’o Ekskursijos
Visiems pažįstamas Jon^s J. Zolp, važiuoja j Lietuvą ir ypa- 
tiškai lydės ekskursiją iš Chicagos iki pat Klaipėdos ir Kauno

DIDŽIAUSIU PASAULYJE LAIVU

UNITED STATES LINE

LEVIATHAN
H NEVV YORKO I SOUTHAMPTONĄ IŠPLAUKS

Gegužės 22-rą dieną, 1926
Jonas J. Zolp’as yra patyręs laivakortininkas, per 20 metų tūk
stančius yra išleidęs ir pergabenęs iš Lietuvos ir j Lietuvą, 
taigi prisidėję prie šitos ekskursijos neturėsite jokio vargo, nes 
jis viską sutvarkys kėlionSj. Informacijų kreipkitės:

JOHN J. ZOLP
4559 S. Paulina St. Chicago, III
Išvažiuosime Seredos vakare, Gegužio 19 dieną, ant Erie gelž- 
kelio, nuo stoties 47tos ir Stewart Avė., 11:20 vakare.

JOHN J. ZOLP

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė. •

Raportas banko stovio peržiurint biznį Balandžio 12, 1926, kaip yra 
padarytas Auditoriaus PubliškipAliskaitliavimų Illinois Valstijos.

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

Viso turto ...............................

Capital StakJs .....
Surplus ..........................
Neišdalintas pelnas ....
Rezėrva accouritai .......
Dividendai neapmokėti
Depozitų ........................
Priguli Bankpms .........
Kitų atsakomybių .....

Viso atsakomybių

ATSAKOMYBE
........................i.............................

$3,066,988.35
.......... 500.51
.... 127,673.73
.... 570,445.90
... 181,704.85
.... 803,721.25
........ 3,694.00

$4,7G4,72«.59

$ 200,000.00
.. 150,000.00
.. 128,954.98
.. b 1,.'.78.92

...... „ 394.50
4,206,848.56

10482.34
J..... 8,269.29

$4,754,728.59

Ą STATE SAVINGS BANK s
įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

•u>
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B 1 K U T Ė S
Saldainiai (Kendėa) iš Lietuvos

Jau yra Kalima gauti skaniau
sių iv geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupėiams, piknikų ir halių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą. ,

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Čo.
3311 S Halsted St. Chicago

Tel. Yards C062

PADAUŽŲ FILOSOFIJA
žmonių dar labiau nekenčia ii 
juos smarkiau puola;

“Kadangi kademiškos pader
mės žmonės nusistatę #iki gy
vos galvos ėsti, šmeižti ir ap
keiki! kitaip manančius lictu-
vius;

“Kadangi šitų pačių dalykų 
veislėstrockinės

PEŪPLES HARDWARE 
ANO PAINI CO, 

SAVININKAI

GREG0R0WICZ BROS.
Užlaikome:

Maliavos, Aliejų, Stik
lų, Auto reikmenų, įran
kiu, Indu ir kitokių narni- 
nių reikalingų reikmenų.

Turime plumbinių ir 
elektros reikmenų.

Perkantiems 3 galionus 
dažu sykiu — duosime 
brušį dykai.

1901 W. 47th Street
Telefonas Lafayette 4139 

( hicago, III.

Kleboniškas suktinis
Oi tai dosni, tai gadynė! 
Stok j ratų, gaspndinę. 
Griebkit merga pirmutinę— 
Smarkiai treptemim suktini!

Šokim, trypkim, nenuliuskim!
Bedieviškas grindis gruskim 
Labui Dievo ir 'Tėvynes - 
Apsisukime smagiai...

Musų seimas, musų žemė----
Bankai nuošimčius mums semia, 
O bažnyčios ir mokyklos— 
Tikros musų avių ganyklos 

šokim, trypkim ir 1.1.
Nuo tabako ir degtukų— 
'Tenka mums šimtai litukų;
O yž tautišką degtinę
Skaitom pelną tūkstantinėms... 

šokim, trypkim ir 1.1.
Dtar už žemę, už miškelius 
Žmonės moka mums litelius, 
l'ž bažnyčią ir už vierą 
Gerą surenkam apiorą...

šokim, trypkim ir tt.
Oi, Lietuva, tu tėvyne, 
šok ir tu, kaip gaspadinė...
Džialigkis valdančiais klebo

nais—
Jėzuitais, marumais, 

šokim, trypkim ir 1.1.
Vienuolynų pristatysim... 
Mokytojus išvaikysim, 
Priauklėsim vienuolėlių 
Paklusniausių davatkėlių... 

šokim, trypkim ir 1.1.
Bedieviaujančius iškarsim! 
Propesoriais žemę arsim! 
Priešų laikraščius uždengsim, 
Žemėj dangų pasirengsim... 

šokim, trypkim ir 1.1.
Oi tai čėsai, tai gadynė!
’Tur suktinį šokt Tėvynė.
Linksminas valdžia kleh-onų, 
Jėzuitų, marionų...

šokim, trypkim, nenuliuskim! 
Bedievivkas grindis grusNm! 
Labui Dievo ir Tėvynės—l 
Spekuliuokime smagiai... J

—K lipyta.

neramių ar 
žmonių, nes 
žymėjo dideliu 
dyniu viso ko, 
ma ardyti.

Klerikauskio 
mėjo kiaušiniais 

supuvusiais 
kalbėtojus

nelaiku gimusių 
visi anūkai pasi

imk.šmu ir at
kad ka
su troc- 

kame eitų 
būtent, šitokiu budu:

veislė pasižy- 
, ne bet kokiais, 

kiaušiniais ji- 
vaišino — jus 

ii atmenate, ar 
Prisiminkite šliupo gady- 

Klerikauskiniai visą laiką

nai
lai
ne?
ne.
šmeižė socialistus, sandariečius, 
tautininkus ir visus tuos, kurie 
kunigams 
išpažinties

nebučiuoja, 
ir minyškas 

neskaito šven- 
ir į stebuklus

veislė sugriovė

rankas 
neina 

negarbina arba 
tųjų gyvenimus 
netiki.

BolŠevickio
Socialistų Sąjungą 
rų rėksnių 
“partiją 
slas buvo tas pats 
cialistus,

lic tuviai,
“lai šiuemi nutarta 

domini akai susijungtų 
Liniukais ir 
iš vieno,

“1) Trockiniai pasižada, gar
sinti savo vakarus kademiškių 
gazielose.

“2) Kademiškiai kariauja su 
Hilais, tiktai bolševickius palie
ka ramybėje. «

“3) Ir kademiškiai ir troekiš- 
kiai visuomet sykiu eina į ko- 
-au lipnus ’sn^TAaęuoui soi.ul ua 
eitis ir visus ne kademus ir ne 
bolševikus.

“šitas projektas
abiejų 
abiejų 
domis

Čia 
bi olis

protokolą 
raidėmis.” 
pat atėjo

vienbalsiai 
užgintas ir į 
Įrašytas juo-

ne-

B. Kanne’s Fair*
HARDHARE 'R NAMU PAPUO

LI MO REIKMENYS
(laso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos 

maiet’os galionui ............... $1.89
Calcimine visokiu spalvų sva

rui ........  .................................................
3345-49 So. Halsted St., 

1‘hone Boulevard 7022

BATTERIES PIGIAI’!

\Vestern Auto Supply & Bat- 
tery Service

4614 So. Western Avenue.
Tel. Lafayette 7422

Mes priimam^ jūsų senas 
batteries kuomet pokšite nau
jas.
Auto Accesories Ford dalys

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems

Leiskit i Tėvynę
Leiskit i tėvynę, 
Leiskit pas savus, 
'Ten aš klerikalams 
Nulaušiu ragus.

Ten mano krūtinė 
Ramiai pasilsės, 
Kunigai iš Seimo, 
Kaip varnai išlėks.

>
Tenai darbininkai
Jiems pirtį užkurs, 
O šimtai davatkų, 
Kaip varlės užkurks.

Leiskit į tėvynę 
Leiskite centus, 
Tenai šmugelninkams 
Nudaužys ragus.

— Pustapėdis.

Du broliai
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodų kaip aukontroiiuot 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy 
turn-t ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jųe senai sergate ar dabar pradėjo 
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Aath- 
rna arba augėta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musu me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klima^ 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi- 
m*», jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
gitu* temperatūros, _ musų metodas pagel
iam jums greitai.

Mew specialiai norime pasiųsti tiems
kurie turi be vilties ligas, ' kur visokio* 
formos (kvėpuojančių gyduolių. opium. 
prirengimų, “patentuotų durnų* ir tt 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiais, kad musų meto 
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuoe nemalonius 
paroxy z.mus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu 
kad nepraleido* bent vieną dieną. Rašyki
te tuojau* ir pradėkite metode tuojau. Ne 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
r>s«-*-l<tte tai Šiandien — jums nerelkis 
mokėti od ūš pašto Ženkleli.

Atsiųskite dykai bandymui Jusu mfe 
Dykai bandymo kuponas 

Fronticr Asthnia Co., Km. 51-D.
Niagara and Hudson Sts., Buffulo, N. Y 
todo pas:

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

-------, . , —✓

(Padaužų beletristo pirmasai 
kūrinys)

Dešimts ar penkiolika metų 
atgal atvyko į Ameriką du bro
liai lietuviai: Klerikauskas ir 
Bolševikauckis. Tai buvo vie
nos motinos, tiktai dviejų tė
vų vaikai, užtai ir pavardės 
truputi kitokios, bei vistiek tik
ri broliai. Paskutiniu laiku jie
du vadinasi šitaip: Klerikaus- 
kis brolis Kristuje, Bolševickis 
brolis Trockyjo.

Klerikauskis apsivedė, žino
ma, kaip pridera tikram lietu
viui ir katalikui, ir jo veisle 
išsiplatino visose kolonijose. Vi
si jo veislės nariai, žinoma, pa
liko kademiški, kitais žodžiais 
sakant, klerikališki lietuviai.

BolŠevickio veislė ir-gi pla
tinosi, nors ne taip smarkiai. 
Jisai ir-gi apsivedė ir jo veis
lėje atsirado įvairių Trockio 
garbintojų, prisidengusių įvai
riais vardais — Mizerovkių, 
Vabalauskų, Andrulevskių, Zol- 
pinskių ir kt.

Žmonės spėja, jogei alii šios 
veislės išsivystė iŠ kokių ten

Padaužų centro raštininku pa
prastu adresu. 0 paskui jau ži
nosime kas daryti. Padaužų in
žinierius, girdėjau, kiek vėliaus 
pradės ir per radio dangiškos 
kalbos mokinti.

ę ■ •Padaužų dangiškos kalbos 
kursų vedėjas

Padaužų dvasiško vado prie
rašas: davatkas ir minyškas, aš 
manau, galėsime ir dykai dan
giškos kalbos mokinti, bet nuo 
kunigų gaspadinių imsime nu
statytą mokestį.

Lietuvos valdžia padarė
didelę klaida

Dabartinė Lietuvos valdžia 
padarė didelę ir neatitaisomą 
klaidą, atsisakydama imti da- 
lyvumą visasvietininėj parodoj, 
kuri atsibus šiemet Philadel- 
phijoj. Atsisakymas yra teisi
namas tuo, kad perdaug bran
giai atsieitų valdžiai dalyvavi
mas parodoj. Tiesa, atsiunti
mas tinkamų eksponatų iš Lie
tuvos gal butų ir kainavę bran
giai. Bet dalykas yra tame: kai
na atsiuntimo priklauso nuo 
kiekybės, tai yra kiek ir ko 
siunti, ir ar tie daiktai sunku

ar lengva atsiųsi i. Reikia pasa
kyti, kad dabartinė Lietuvos 
valdžia gavo labai šviežių eks
ponatų nuo Papots, kurie tikrai 
tiktų parodai. Tie eksponatai, 
— tai tik ką gauti nuo Pajuos 
vyskupai ar arkivyskupai. Jie 
nebūtų sunku atsiųsti ir juos 
atsiuntus butų naudos. Jie tik
rai patektų į krutumus paveik
slus dagi į lietuviškus.

Ar dabartinė Lietuvos val
džia sužiniai ar nesužiniai pra
žiopsojo tą progą, tai sunku pa
sakyti. Galėjo būti ir taip ir 
kitaip. Viena, gal ji neįvertino 
svarbos šių eksponatų, o antra, 
abejojo apie savo pačios am
žių. nes rinkimai j Seimą buvo 
čia pat. Gi naujoji valdžia, ku
ri kartais gali būti išrinkta, 
senosios valdžios eksponatus 
gali atmesti kaipo netinkamus 
ir nedarančius garbės Lietuvai.

Bet kaip ten nebūtų, nedaly
vavimas visapasaulinėj parodoj 
yra didelis apsileidimas Lietu
vos valdžios. Jeigu ji butų iš
stačius parodoj minimus eks
ponatus, tai tikrai visas pa
saulis butų įvertinęs Lietuvos 
progresą, padarytą per trum
pus kelis jos gyvavimo metus.

—C.

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

įtt 3/ Tel. Yards 3850
/&7 A. J. KAREIVA

& SON 
HARDWARE 

4537 So. Wood St.ant steidžiaus 
kis ir brolis 

Bolševickis. Jiedu akivaizdoje 
rišu susirinkusių pasibučiavo.

Susirinkimas užsibaigė. Ku
nigas sukalbėjo maldą, o komi
saras sudainavo “komunizmas 
jau gyvuoja“.

Jaunas Padauža.

ir trukšmadarių 
kurios vyriausias lik- 

šmeižti so- 
sandariečius, tauti

ninkus ir visus tuos, kurie 
garbina Trockį, Leniną ir 
tus bolševizmo apaštalus, 
taip sakant, šiedvi veislės 
bo vienokį darbą, liktai trupu-' 
ti kitais žodžiais jį vadindamos.' 
Vienos veislės ol/alsis buvo: 
Dievas ir Tėvynė, kilos — Troc-J 
kis ir proletariatas, o proleta-’ 
riatas reiškia, kaip žinote, bol
ševikų įnagis aukoms rinkti. 
Draugai bolševikai gerai žino 
Padaužas ir, manau, už šitą tei
sybę nepyks — mes visi žino
me, 1 
tų nė aukų Įvairiems fondams, ‘ tat, 
nė prakalbų, nė maršrutų, nė 
kitokių paibelių. Klerikaus
kio veislė tėvynę naudoja ly-. 
giai tiems patiems tikslams,; 
kaip bolšrviekiniai proletariatą. 
Vieniems tėvynė melžiama kar
vė, antriems proletariatas mel- ti, kad kiekvienas gali lengvai 
žiama karve. , ; išmokti gan trumpu laiku. 0

Striukai sakant, abidvi veis-.kad pagelbėjus lietuviams, tai 
lės laikui bėgant pradėjo dirb-, Padaužos ėmė ir įsteigė dan- 
ti visais žvilgsniais vienokį dar
bą. Ir vieni ir kiti paliko fana
tikais vieni Rymo, kiti Mask
vos, vieni kademų, kiti bolševi
kų. Tikslai vienodi, vienodos 
nirtodės, vienoki Įrankiai, abie
jų veislių obalsis “tikslas pa
teisina priemones” ir “šmeižk, 
keik, o gal būt kas nors iš to • v „ !i • įseis .

Prisėjo keršto jKlerikauski- 
niai, prisėjo keršto ir Bolševic- 
kiniai.

Ir atėjo laikas jiems iš 
jo atgimti, kitaip sakant, 
L*roliauti, kaip tikriems 
liams išpuola ir ugadoj gyven
ti. Ir sušaukta konferencija ar
ba kongresas. Atvyko atstovai 
Klerikauskio veislės ir BolŠe
vickio veislės. Kalbėta, disku- 
suota, sukauta ir galų gale pri
imta sekama rezoliucija:

“Kadangi kademiškos pader
mės lietuviai nekenčia socia
listų, sandariečių, tautininkų, 
laisvamanių ir kitų;

“Kadangi bolševickinės pa
dermės proletarai ir-gi tų pačių

Ki

Dangiškos kalbos 
kursai

Paskutiniu laiku lietuviškas 
talikiškas jaunimas (žiūrėk 

paskutinį numerį laikraščio 
“Vytis”) susirūpino dangiška 
kalba. Daugumas gerų žmonių 

kad . be proletariato nebu-'tikisi P<> mirties patekti į dan- 
, žinoma, reikia žinoti 

dangiška kalba, — kitaip ką tu 
žmogus veiksi be kalbos, kad ir 
tokioj vietoj kaip dangus.

Kas toji dangiška kalba, ko
ki jinai, čionais neturiu įgalio
jimo skelbti. Tiek galiu pasaky-

•» A :v: '■*

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

nau- 
susi- 
bro-

giškos kalbos kursus. Jau turi
me patyrusius instruktorius, ku
rie garantuoja kiekvieną išmo
kinti dangiškos kalbos arba gra
žinti pinigus. 1

Į kursus liuesais klausytojais 
priimami visi be skirtumo am
žiaus, lyties ir kitokių dalykų. 
Baigusiems kursus bus duoda
mi atatinkami diplomai, kuriuos 
šventas Petras, pamatęs dangu
je, tuoj aus duos gerą vietą. Įsi
rašyti galima visuomet^ piktai 
reikia gauti paliudijimas‘bent 
iš vieno Padaužų. Seniams duo
dama tinkamas nupiginimas, 
vyčiams ir kademams dar leng
vesnės sąlygos.

Pasarga: — Tie, kurie ren
giatės po mirties pekloje apsi
gyventi, neatsišaukite, nes jums 
dangiška kalba nėra reikalin
ga.

Atsišaukite kam brangi dan
gaus karalystė. Kai tik susi
rinks tinkamas kandidatų skai
čius, tai paskelbsime ir vietą ir 
laiką. Tuo tarpu suneškite su

Toni Ton, kuris sveria 745 svarus. Jis gyvena Californijoj. 
Tai sunkiausias žmogus pasaulyj.

„Gražus veidas, bet o, kokia galva!“
Ar kuomet nugirdote ka nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura. pudra, lupoms ir 

veidams d. žai... visa tai randa vieta ant 
just) pasidabinimo stalelio. O kaip su

F Pleiskanų mirtinas priešas
Lygiai tiek pat reiškia turėti nešvarų veidų, kaip ir nešvarių galvos 

odų, todėl kad pleiskanos nesislepia.
Ruffles pagelbės juma atsikratyti pleiskanų j savaitę ar dešimti dienų 

laiko. Pamėginkite jį. ,
65c. vaistinėse, arba prisiųskite 7Sc. tiesiai j laboratorijų.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Speciali Speciali
PIRMOS PIGIAUSIOS KAINOS

Niekad Jums Negirdėta

Nuo $75.00 ir aukščiau
pas mus, nes mes patys esame išdirbė- 
rųšies, setų ir darbų gvarantuojame. 
krautuvėj didelį pasirinkimą naujau-

Ateikite 
jais aukštos 
Turime savo 
sios mados ir parduodame už žemesnes kainas negu 

niy rakandų didžiausiame pasirinkime. Ateikite pas
kitur. Taipgi mes užlaikome visokios rūšies nami-
r‘ ’ .......... - - - -
mus, o mes Tamstoms sutaupinsime pinigų.

GLOBĖ FURNITURE & UPHOLSTERING 00.
663T S. Halsted St.

' Tel. Wentworth 6890
X^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH

MALT TONIC - EKTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

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

K hm r*u»

INVieORATlHO 
5000 ron convalUO*t» 

airarsaiNO 
oooo ton THl homs 
imrrt *■•• .•-«»*«» 
RC

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen- 
duoj^mas per ,

Dr.B.McNicholas UįįįP
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pasaukite

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

Del aplinkinių miestelių 1 /. eipkitės prie St. Bartkus,
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Naujausios Mados 
Šliubiniai žiedai

ALEX R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDVVIFE

Pasekmingai gy- 
■ dau įvairias ligas, 

o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a I 
vėliaus) išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistine 
Chemija. Pritai
kau valgį 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 Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

IŠ SENŲ AUTOMOBILIUI
PADABOME NAUJUS )
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyžčių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me visk^ teisingai ir gerai.

KreipkitSs i

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Mtchignn 0342

<
Reumatizmas sausgėlė

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, SausgSle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nilas 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.
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BIRUTĖS
Saldainiai (Kendės) iŠ Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidu.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co.
3311 S Halsted St. Chicago

Tel. Yards C062 
k——... ... ■„ /

PADAUŽŲ FILOSOFIJA
žmonių dar labiau nekenčia ii 
juos smarkiau puola;

“Kadangi kademiškos pader
mės žmonės nusistatę .iki gy
vos galvos ėsti, šmeižti ir ap
keikti kitaip manančius lietu
vius;

“Kadangi šitų pačių dalykų 
veislės

vėliaus
ratilo dangiškos

Kleboniškas suktinis

PEOPLES HAROWARE 
AND PAINI CO. 

SAVININKAI

GREGOROVVICZ BROS.
Užlaikome:

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

Turime plombinių ir 
elektros reikmenų.

Perkantiems 3 galionus 
dažų sykiu — duosime 
brušį dykai.

1301 W. 47th Street
Telefonas Lafayette 4139 

Chicago, III.

Oi tai čėsai, tai gadynė!
S lok j ratą, gaspadinę.
Griebkit mergą pirmutinę— 
Smarkiai treptersim suktini! 

šokim, trypkim, nenuliuskim! 
Bedieviškas grindis gruskim 
Labui Dievo ir 'Tėvynės - 
Apsisukime smagiai...

Musų seimas, musų žemė----
Bankai nuošimčius mums semia, 
D bažnyčios ir mokyklos— 
Tikros musų avių ganyklos 

šokim, trypkim ir 1.1.
Nuo tabako ir degtukų— 
'Tenka mums šimtai litukų; 
O už tautišką degtinę
Skaitom pelną tūkstantinėms... 

šokim, trypkim ir 1.1.
Dar už žemę, už miškelius 
Žmonės moka mums litelius, 
Už bažnyčia ir už viera 
Gerą surenkam apierą...

šokim, trypkim ir tt.
Oi, Lietuva, tu tėvyne, 
šok ir tu, kaip gaspadinė... 
Džiaugkis valdančiais klebo

nais—
Jėzuitais, mariečiais, 

šokim, trypkim ir 1.1.
Vienuolynų pristatysim... 
Mokyto j u s išvaikysim, 
Priauklėsim vienuolėlių 
Paklusniausių davatkėlių... 

šokim, trypkim ir 1.1.
Bedieviaujančius iškarsim ! 
Propesoriais žemę arsim! 
Priešų laikraščius uždengsim, 
Žemėj dangų pasirengsim...

šokim, trypkim ir 1.1.
Oi tai čėsai, tai gadynė!
Tur suktinį šokt Tėvynė.
Linksminas valdžia klebonų, 
Jėzuitų, marionų...

šokim, trypkim, nenuliuskim! 
Bedievivkas grindis gruskim! 
Labui Dievo ir Tėvynės— 
Spekuliuokime smagiai...

—Klipyta.

neramių ar netaiku gimusių 
žmonių, nes visi anūkai pasi
žymėjo dideliu trukšmu ir ar
dymu viso ko, ką tiktai gali
ma ardyti.

Klei ikauskio
mojo kiaušiniais, ne bet kokiais 
bet
nai
lai
ne?
ne.

pa si ž y

kiaušiniais ji 
vaišino — 

gerai atmenate, ar

rankas nebučiuoja, 
minyškas

supuvusiais 
kalbėtojus 
patys
Prisiminkite šliupo gady-

Klerikauskiniai visą laiką 
šmeižė socialistus, sandarieeius, 
tautininkus ir visus tuos, kurie 
kunigams 
išpažinties neina ir
negarbina arba neskaito šven
tųjų gyvenimus ir į stebuklus 
netiki.

BolŠevickio veislė sugriovė 
Socialistų Sąjungą, sukūrė tik
rų rėksnių ir Irukšmadarių 

kurios vyriausias lik
tas pats: šmeižti so- 
sandariečius,

visus tuos, kurie
t au Ii-

ii e-

Leiskit i Tėvynę

kad ka
su troc-

ištroškę ir trockinės 
lietuviai,

“l ai šiuomi nutarta, 
domini ūkai susijungtų
kini n kais ir visame kame eitų 
iš vieno, būtent, šitokiu budu:

“1) Trockiniai pasižada gar
sinti savo vakarus kademiškių 
gazielose.

“2) Kademiškiai kariauja su 
kitais, tiktai bolševickius palie
ka ramybėje. «

“3) Ir kademiškiai ir trockiš- 
kiai visuomet sykiu eina j ko- 
-91.1 upinis ‘siofĮAoęuoui soi.ul ha 
čius ir visus ne kademus ir ne 
bolševikus.

“šilas projektas
abiejų 
abiejų 
domis

čia
bi olis

Padaužų centro raštininku pa
prastu adresu. O paskui jau ži
nosime kas daryti. Padaužų in
žinierius, girdėjau, kie 
pradės ir per 
kalbos mokinti.

’ I \

Padaužų dangiškos kalbos 
kursų vedėjas

Padaužų dvasiško vado prie
rašas: davatkas ir minyškas, aš 
manau, galėsime ir dykai dan
giškos kalbos mokinti, bet nuo 
kunigų gaspadinių imsime nu
statytą mokestį.

Lietuvos valdžia padarė 
didelę klaidą

f rak ei jų 
protokolą 

raidėmis.” 
pat atėjo

Klerikauskis

vienbalsiai 
užgirius ir į 
Įrašytas juo-

f1' 
d ir-1

ant steidziaus 
ir brolis 

Bolševickis. Jiedu aky vaizdo jo 
Tisų susirinkusių pasibučiavo.

Susirinkimas užsibaigė. Ku
nigas sukali,ėjo maldą, o komi
saras sudainavo “komunizmas 
jau gyvuoja”.

Jaunas Padauža.

“pa'rtiją”, 
slas buvo 
cialistus, 
n inkus ir
garbina Trockį, Leniną ir 
tus bolševizmo apaštalus, 
taip sakant, šiedvi veislės 
bo vienokį darbą, liktai trupu-'
tį kitais žodžiais jį vadindamos.1 
Vienos veislės obalsis buvo: 
Dievas ir Tėvynė, kitos — Troc-' 
kis ir proletariatas, o proleta-I 
riatas reiškia, kaip žinote, bol- \ 
ševikų įnagis aukoms rinkti. 
Draugai bolševikai gerai žino 
Padaužas ir, manau, už šitą tei
sybę nepyks — mes visi žino-

Dangiškos kalbos 
kursai

Dabartinė Lietuvos valdžia 
padarė didelę ir neatitaisomą 
klaidą, atsisakydama imti da- 
lyvumą visasvietininėj parodoj, 
kuri atsibus šiemet Pbiladel- 
pliijoj. Atsisakymas yra teisi
namas tuo, kad perdaug bran
giai atsieitų valdžiai dalyvavi
mas parodoj. 'Tiesa, atsiunti
mas tinkamų eksponatų iš Lie
tuvos gal butų ir kainavę bran
giai. Bet dalykas yra tame: kai
na atsiuntimo priklauso nuo 
kiekybės, tai yra kiek ir ko 
siunti, ir ar tie daiktai sunku

ar lengva atsiųsti. Reikia pasa
kyti, kad dabartinė Lietuvos 
valdžia gavo labai šviežių eks
ponatų nuo Pupos, kurie tikrai 
tiktų parodai. Tie eksponatai, 
— lai tik ką gauli nuo Pupos 
vyskupai ar arkivyskupai. Jie 
nebūtų sunku atsiųsti ir juos 
atsiuntus butų naudos. Jie tik
rai palėktų į krutumus paveik
slus dagi Į lietuviškus.

Ar dabartinė Lietuvos val
džia sužiniai ar nesužiniai pra
žiopsojo tą progą, tai sunku pa
sakyti. Galėjo būti ir taip ir 
kitaip. Viena, gal ji neįvertino 
svarbos šių eksponatų, o antra, 
abejojo apie savo pačios am
žių, nes rinkimai į Seimą buvo 
čia pat. Gi naujoji valdžia, ku
ri kartais gali būti išrinkta, 
senosios valdžios eksponatus 
gali atmesti kaipo netinkamus 
ir nedarančius garbės Lietuvai.

Bet kaip ten nebūtų, nedaly
vavimas visapasaulinėj parodoj 
yra didelis apsileidimas Lietu
vos valdžios. Jeigu ji butų iš
stačius parodoj minimus eks
ponatui, tai tikrai visas pa
saulis Butų įvertinęs Lietuvos 
progresą, padarytą per trum
pus kelis jos gyvavimo metus.

Todėl, kad ji turi dailų ir 
fctiklinj pavirš} ir nebijo oro 
permainų. Joh tamprumas 
nedaleldžia aupleišėti ir įsi
leisti drėgmės, kuri yra 
priežastimi puvimo.

(lt
Tel. Yards 3850

A. J. KAREIVA 
& SON 

HARDWARE
4537 So. Wood St

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

B. Kanne’s Fair-
HARIHVARE »|{ NAMŲ PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
(•aso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkite geriausios , maišytos 

malė vos galionui .............. $1.89
Calcimine visokių spalvų sva

rui .....................................................  6 Vi c
3345-49 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 702*2

BATTERIES PIGIAI’!
\Vestern Auto Supply & Bat- 

tery Service
4614 So. Western /kvenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimamv jūsų senas 

batteries kuomet pirksite nau
jas. ■
Auto Accesories Ford dalys

Leiskit Į tėvynę. 
Leiskit pas savus, 
Ten aš klerikalams 
Nulaužiu ragus.

Ten\mano krūtinė 
Ranįiai pasilsės, 
Kunigai iš Seimo, 
Kaip varnai išlėks.

Tenai darbininkai 
Jiems pirtį užkurs, 
O šimtai davatkų, 
Kaip varlės užkurks.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems

Leiskit į tėvynę 
Leiskite centus, 
'Tenai šmugelninkams 1 
Nudaužys ragus.

— Pustapėdis.

Du broliai
Dykai išbandymas metodo kurj gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

.Mes turime metodą kaip sukontroliuot 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandr 
turnšt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu 
mo ar ju«» senai sergnte ar dabar pradėjo 
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus 
iote reikalauti dykai išbandymui mus 
toiio. Nedaro l„„.------
jus gyvenate, jūsų amžius 
man. jei jus kenčiame nuo 
Kėtus temperatūros, musų 
l>ės jums greitai.

Mta» specialiai norime 
kurie turi be viltim ligas, kur 
formos {kvėpuojančiu gyduolių, 
prirengimu, "patentuotu durnu* 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam mušt) iškaščiais, kad musų 
daa yra paskirtas prašalinti visus 
mus kvėpavimus, visus tuos 
paroxyz.mus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai tvarbu 
kad nepraleidus bent vieną diena Rašyki 
te tuojau* ir pradėkite metodu tuojau. Ne 
siuskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
Ps<-<-kite tnf *iandien — jums nereikli 
mokėti nei iit pašto Ženkleli.

(Padaužų beletristo pirmasai 
kūrinys)

Paskutiniu laiku lietuviškas 
katalikiškas jaunimas (žiūrėk 
paskutinį numerį laikraščio 
“Vytis“) susirūpino dangiška 
kalba. Daugumas gerų žmonių 

me, kad be proletariato nebu- tikisi po mirties patekti į dan
tų nė aukų Įvairiems fondams,‘ fiTU* tai, žinoma, reikia žinoti 
ne prakalbų, nū maršrutų, ne dangiška kalba, — kitaip ką tu 

paibelių. Klerikaus- žmogus veiksi be kalbos, kad ir 
„tėvynę naudoja Iv-'tokioj vietoj kaip dangus.

tiems patiems tikslams, Kas toji dangiška kalba, ko
ki jinai, čionais neturiu įgalio
jimo skelbti. Tiek galiu pasaky
ti, kad kiekvienas gali lengvai 
išmokti gan trumpu laiku. O 
kad pagelbėjus lietuviams, tai 

, Padaužos ėmė ir įsteigė dan- 
li visais žvilgsniais vienokį dar- gj^kos kalbos kursus. Jau turi- 
bą. Ir vieni ir kiti paliko fana
tikais vieni Rymo, kiti Mask
vos, vieni kademų, kiti bolševi
kų. Tikslai vienodi, vienodos 
nutodės, vienoki Įrankiai, abie
jų veislių obalsis “tikslas pa
teisina priemones” ir “šmeižk, 
keik, o gal būt kas nors iš to 
išeis .

Prisėjo keršto Klerikauski- 
niai, prisėjo keršto ir Bolšev te
kiniai.

Ir atėjo laikas jiems iš 
jo atgimti, kitaip sakant, 
broliauti, kaip tikriems 
liams išpuola ir ugadoj gyveib 
ti. Ir sušaukta konferencija ar
ba kongresas. Atvyko atstovai 
Klerikauskio veislės ir BolŠe
vickio veislės. Kalbėta, disku- 
suota, šūkauta ir galų gale pri
imta sekama rezoliucija:

“Kadangi kademiškos pader
mes lietuviai nekenčia socia- 
listų, sandariečių, tautininkų, 
laisvamanių ir kitų;

“Kadangi bolševickinės pa
dermės proletarai ir-gi tų pačių

kitokių
kio veislė
giai tiems patiems tikslams, 
kaip bolševiekiniai proletariatą. 
Vieniems tėvynė melžiama kar
vė, antriems proletariatas 
žiama karvė.

Striukai sakant, abidvi 
lės laikui bėgant pradėjo

mel

veis

nau- 
susi- 
bro-

me patyrusius instruktorius, ku
rie garantuoja kiekvieną išmo
kinti dangiškos kalbos arba gra
žinti pinigus.

Į kursus liuosais klausytojais 
priimami visi be skirtumo am
žiaus, lyties ir kitokių dalykų. 
Baigusiems kursus bus duoda
mi atatinkami diplomai, kuriuos 
šventas Petras, pamatęs dangu
je, tuoj aus duos gerą vietą. Įsi
rašyti galima visuomet, tiktai 
reikia gauti paliudijimas bent 
iš vieno Padaužų. Seniams duo
dama tinkamas nupiginimas, 
vyčiams ir kademams dar leng
vesnės sąlygos.

Pasarga: — Tie, kurie ren
giatės po mirties pekloje apsi
gyventi, neatsišaukite, nes jums 
dangiška kalba nėra reikalin
ga.

Atsišaukite kam brangi dan
gaus karalystė. Kai tik susi
rinks tinkamas kandidatų skai
čius, tai ptyskelbsime ir vietą ir 
laiką. Tuo tarpu suneškite su

priva- 
Tykai iSbandymui musu m*- 
skirtumo kokiame kliina-' 

arba užsiėmi- 
dusulio arba au- 
metodas pagel-

pasiUAtl tiem* 
vkokior 
opiutn. 
ir U

kiek 
meto 

negali
nę maloniu*

A te i iiakite dykai bandymui Tugh rrv 
Dykai bandymo kuponas

Frontier Asthma Co., Km. 51-D.
Niagara and Hudson Sta.. Buffulo, N. 
todo paa:

Y

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

Dešimts ar penkiolika metų 
atgal atvyko j Ameriką du bro
liai lietuviai: Klerikauskas ir 
Bolševikauckis. Tai buvo vie
nos motinos, tildai dviejų tė
vų vaikai, užtai ir pavardės 
truputi kitokios, bet vistiek tik
ri broliai. Paskutiniu laiku jie
du vadinasi šitaip: Klerikaus- 
kis brolis Kristuje, Bolševickis 
brolis Trockyje.

Klerikauskis apsivedė, žino
ma, kaip pridera tikram lietu
viui ir katalikui, ir jo veislė 
išsiplatino visose kolonijose. Vi
si jo veislės nariai, žinoma, pa
liko kademiški, kitais žodžiais 
sakant, klerikališki lietuviai.

BolŠevickio veislė ir-gi pla
tinosi, nors ne taip smarkiai. 
Jisai ir-gi apsivedė ir jo veis
lėje atsirado įvairių Trockio 
garbintojų, prisidengusių įvai
riais vardais
Vabalauskų, Andrulevskių,

Mizerovkių,
Zol-

Žmonės spėja, joge i alii 
veislės išsivystė iš kokių

šios
ten
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Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

„Gražus veidas, bet o, kokia galvai“
Ar kuomet nugirdote k4 nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms ir 

veidams d:.žai... visa tai randa vieta ant 
just) pasidabinimo stalelio. O kaip su

Pleiskanų mirtinas priešas
Lygiai tiek pat reiškia turėti nešvarų veidų, kaip ir nešvarių galvos 

odą, todcl kad pleiskanom nesislepia.
Ruffles pagelbės- juma atsikratyti pleiskanų i savaite ar dešimt) dienų 

laiko. Pamėginkite jį.
65c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai į laboratorijų.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

Speciali Speciali
PIRMOS PIGIAUSIOS KAINOS

Niekad Jums Negirdėta

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

ALEX R. JUNIEVICZ 
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

K

M
M

M

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

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy
dau jvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senejusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a I 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgj 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 Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 
mis ir šventadieniais pagal sutarti.
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MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Tom Ton, kuris sveria 745 svarus. Jis gyvena Californijoj. 
Tai sunkiausias žmogus pasaulyj.

Extra Pale Alaus
IHVIftORATlHO

OOO ron CONVALtiC* 
RtlRtSHlNO

OOOD THl HOHB

DrOcNictolas

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

MALT TONIG’O
arba

Jis yra rekomen
duojamas per 4

M
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IŠ SENŲ AUTOMOBILIUI
PADARUME NAUJUS 1
Viską sutaisome kas tik priė au- 

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

Kreipkitės |

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

VVALLACE GARAGE
3115 So. VVallace St.
Telefonas Michigan 0342

XXXXXXXaXXXXX X X xxxxxxxxxxx

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO C0MPOUNI) juo
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėlas 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 gydyt ies, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, 1LL.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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