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Lenkija nerami prieš 
seimo sąeigą

Trys asmens užmušti pa- 
slėptai bombai sprogus

Bomba buvo atsiųsta paštu: 
areštuota Ku-Klux-klanietis,

Sovietai įveda naujus 
darbo įstatymus

Trys asmens žuvo sprogus 
paštų atsiųstai bombai

įtariamas dėl piktadarybės

MUSKEGON, Mich., geg. 28. 
— Vietos piliečiui, Augustui 
Krubaechui, vakar atėjo stam
bus paštu pakietas. Kadangi pa- 
kietas gauta prieš pat Kruba- 

lecho dukters vestuves, tai buvo 
įmanyta, ftad atsiųsta dar ke
ikia vestuvių dovana. Pakietą 
betgi atidarant staiga įvyko 
smarkus sprogimas, ir Kru- 
baechas, jo duktė .laneta'ir jos 
sužieduotinis William Frank 
buvo užmušti. Atėjusiame pa- 
kiete mat butą paslėptos bom
bos.

Vyresnybė tuojau pradėjo 
tardymą, ir pagaliau dėl pikta
darybės buvo įtartas vienas 
Ku-Klux-klaniečių lyderis ir 
uolus prohibicininkas Asą K. 
Bartlet, Bhie Lake valsčiaus 
konstabelis ir didelis Kruba-i 
echo politinis priešininkas. 
Krubaechas mat buvo klaniečių 
priešas. |

Bartlet jau .tapo areštuotas 1 
ir, tyrinėjimams einant, uždą- • 
rytas kalėjime.

[Pacific and Atlantic Photo]
Prezidentas Coolidge ir Virginijos gub. Byrd William and

Mary kolegijoj, kur jiedviem buvo suteikta teisių daktaro

Neramu Lenkijoj artinan- 
ties seimo dienai

Vyriausybė išleido įsakymą, ku
riuo laikinai užginama par
davinėti svaigalus

VARŠUVA, geg. 28. — Nors 
girdai apie kilusį Galicijoj mai
štą prieš Pilsudskio valdžią ne
buvo patvirtinti, žinoma tečiau, 
kad, besiartinant krašto seimo 
susirinkimui, neramumas vieš
patauja visame krašte.

Krašto seimas, kuris turės 
išrinkti naują respublikos p re-

Klerikalu “fašistų” smurto 
žygis Raseiniuose 

............ i..........

I burmistrą Stankaitį šovė tamsoj pasislėpę. 
Policija parodė didžiausj pasyvumą. Polici
jos vadas visai nereagavo j. smurto aktą.

zidentą, susirinks ateinanti pir
madienį.

Tuo tarpu Pilsudskio valdžia 
išleido dekrptą, kuriuo nuo sek
madienio, geg. 29, ir iki toles
nio pranešimo, užginama par
davinėti visokį svaiginamieji 
gėrimai, tariamai dėl to, kad 
neatsitiktų girtų riaušių.

7,000 gyventoją be pasto
gės dėl gaisro

MASKVA. geg. 28- ----- Viatr
kos gubernijoj gaisras beveik 

visai nušlavė Kopelno miestelį, 
taip kad apie septyni tūkstan
čiai gyventojų libo be jokios 
pastogės. Miestelio namai bu
vo beveik vien mediniai, ir gai
sras siautė per tris dienas.

Atsiuntė teisėjui užnuo
dytų miltu blynams

KANSAS CITY, Mo., geg. 
28. — Apskrities teismo teisė
jui E. Porterfieldui buvo paštu 
atsiųstas maišelis miltų bly
nams, kaipo “sample”. Miltams 
išbandyti, teisėjo žmona iške
pė blynų, bet šeimynai ėmus 
jų ragauti visiems tuojau pasi
darė negera. Duota miltai iš
tirti ir, pasirodė, kad jie buvo 
stipriai užnuodyti.

Miltus buvo atsiuntęs iš Den- 
vero, Colorados, vienas chemi
kas, Aiva Estabrook, kuris jau 
tai>o areštuotas.

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
28. —Nors riffiečių vadas Abd- 
el-Krimas jau pasidavė, Ispani
jos karo departamentas skelbia, 
kad ispanų ir franeuzų jėgos 
tęsia toliau ėjimą į Riffo kraš
tą. c

f '

Atminimu Šventėje
’Panedėly, Gegužio 31, 

Naujienos neišeis ir Nau
jienų ofisas bus uždary
tas visą dieną.

Nedėlioj, Gegužio 30, 
kaip ir visuomet Naujie
nų ofisas bus atdaras nuo 
10 vai- ryto iki 2 po pie
tų. Šiaip kitomis dienomis 
Naujienų ofisas yra atda
ras nuo 8 ryto iki 8 vaka
ro. ---

Nauji darbo Įstatymai 
Sovietą Rusijoj

Samdytojams leista daryti kon
traktus ir atleisti darbinin
kus iš darbo, be darbininkų 
komiteto žinias

MASKVA, geg. 28. — Cent- 
ralinė Rusijos profesinių sąjun
gų taryba proponuoja padaryt 
radikalių pakeitimų sovietijos 
darbo įstatymuose, kuriais, jos 
manymu, busiąs pakeltas dar
bingumas ir sulaikytas, dabar 
nuolat didėjąs, nedarbas.

Paskutiniai Maskvos darbo 
i biržos skaitmens rodo, kad ba
landžio 15 dieną Maskvoj buvo 

(154,000 bedarbių, arba 18,000 
daugiau, ne kad jų buvo balan
džio 1 dieną. To skaičiaus 52 
nuoš. buvo vyrai, 41 nuoš. mo
terys ir 7 nuoš. vaikai, šiemet 

(per pirmas dvi balandžio mė- 
’ nėšio savaites bedarbių buvo 21 
nuoš. daugiau, ne kad per tą 
patį laiką pernai.

Profesinių sąjungų taryba 
proponuoja pavartoti 50,000 as- 
menų municipaliams <larl>am8, 
paprastiems darbininkams mo

klini 70 centu dienai, o išlavin
tiems darbininkams po 90 centų 
dienai.

Liaudies komisarų taryba nu
tarė padaryti šitokių pakeitimų 
sovietijos darbo įstatymuose:

1. Privatiniams samdytojams 
ir valdžios trustų vedėjams lei
sti daryti kontraktus su darbi
ninkais.

2. įmonių savininkams ir ve
dėjams leisti nestropius darbi
ninkus atstatyti iš darbo, nepa
sitarus dėl to su darbininkų 
komitetu.

3. įmonių vedėjai ir jų darbi
ninkai gali daryti tarpusavio 
sutartis dėl darbo ilgumo, žiū
rint tik, kad x darbo ilgum;/ 
bendrai nesiektų daugiau kaip 
192 valandas per mėnesį.

4. Atostogos turi būt duoda
mos išdirbus vienuolika mėne
sių, užuot tik po penkių ar še
šių mėnesių. ' , **

5. Moterims ir vaikams leista 
dirbti naktimis.

6. Darbui gali būt samdomi 
vaikai nuo 15 metu amžiaus, 
užuot nuo 16.

7. Darbo inspektoriaus lei
dimu galima samdyti vaikai da
gi 14 metų amžiaus, tik jie ne
turi dirbti daugiau kaip šešias 
valandas dienoj, ne naktimis ir 
ne po žeme.

8. Namų ir ūkių darbą dirbti 
leidžiama vaikams nuo 12 metų 
amžiaus, užuot nuo 14.

15 žmonių žuvo gaisre 
Egipto žemėj

KAIRAS, Egiptas, geg. 27.— 
Praneša, kad Sachlijos apygar
doj gaisras sunaikinęs vieną
miestelį ir kad penkiolika žmo
nių Žuvę ugny. Daugiau kaip 
trisdešimt žmonių buvę sužeis
ta. Daug gyventojų likę be pa
stoges.
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Kariuomenė Portugalijoj 
pakėlus maištą

PARYŽIUS, Francija, geg. 
28, — Kavas agentūros telegra
ma iš Lisabono praneša, kad 
dvi ‘kariuomenės divizijos Por
tugalijoj pakitusios maištą. 
Viena sukilusiųjų divizija esan
ti šiaurinėj Portugalijoj, ant
roji pietuose.

Fašistai kovos su “pikt- 
žodžiavimu” ir nu

sižudymais

fašistų valdžia ginkluojasi ko
vai šu “bliuznijimu” ir nusižu
dymais. Teisingumo ministeris 
Alfredo Rocco pranešė atstovų 
bute, kad esąs ruošiamas įstaty
mas, kuriuo piktžodžiavimas 
prieš Dievą padaromas krimina
liu nusikaltimu, aštriai baudžia
mu. '

Vidaus gi reikalų ministeris 
Federzoni pasakė, kad* valdžia 
imsiantis priemonių kovai su 
nusižudymais. Tie, kurie ban
dysią nusižudyti, busią baudžia
mi kalėjimu, o laikraščiai, įdė
ję jų fotografijas, busią bau
džiami pinigais.

Kenoshos Lazarevičių 
rado negyvą Floridoj
MIAMI, Fla„ geg. 28. — Van

deny ties Miami pakraščiu, bu
vo rastas pluduriuojąs kūnas. 
Pasirodė, kad tai butą Antano 
Lazarevičiaus iš Kenoshės, 
Wis.'

Policija, apžiurėjus kūną, ma
no, kad Lazarevičius buvo nu
žudytas ir paskui vandenin į- 
mestas.

MIRĖ ŽIURKĖS ĮKĄSTAS

KEWANEE, III., geg. 28. — 
Vietos farmerys A. Engstrom, 
kurs andais šieną kraujant bu
vo žiurkės įkąstas, šiandie mi
rė. Nuo įkandimo jis gavo 
kraujo užnuodijimą.

LOS .ANGELES, Gal., geg.
28. — Automobiliams susidūrus dutinis pietų rytų vėjas. 28. — Apopleksija mirė sto- 
buvo užmuštas George Phillips,1 Vakar temperatūrą vidutinis- riausias pasauly žmogus, The- 
26, sindikato Pacific and Atlan- kai siekė 57° F. pdoras Valenzuela, geriau žino-
tic Photos/fotografas. Trys kiti j šiandie saule teka 5:19, lei- mas pravarde Tom Ton. Jis 
asmens buvo sužeisti. džiasi 8:15 valandą. svėrė 945 svarus.

laipsniai.

Neramių Azijos giminią 
sukilimai plečiasi

—— <»■>■ ■ 1 ■ - - ■

7,000 kurdų eina į Diarbekirą 
prieš turkus; arabų įsiverži
mas į Mesopotamiją

BEIRUTAS, Sirija, geg. 28. 
— Pranešimai skelbia, kad išil
gai šiaurinės dykynių sienos, 
kame susiduria Sirijos, Turki
jos ir Mesopotamijos ribos, ki

lę rimtų neramumų.
I Pirma, sukilo kurdai,
7,000 ginklų smerkiasi Diarbe- 
kiro linkui. Prieš sukilėlius 
Turkija pasiuntė tris savo ka
riuomenės divizijas.

Antra, sukilimas arabų gimi
nių netoli šiaurinės Mesopota
mijos sienos, į kurį teko įsimai
šyti Britų kariuomenei.

Apie 2,000 Sirijos giminių 
vyrų įsiveržė per sieną į Iraką 
ir puolė jo gyventojus, kurie 
yra po Britų protekcija. Puoli
kams atmušti Britai pasiuntė 
savo kariuomenės dalį su šar
vuotais automobiliais. Puolikai 
buvo sumuoti ir išvyti, praradę 
daugiau kaip šimtą užmuštais 
ir sužeistais.

Libano kalnuose gyvena tarp 
40 ir 50 tūkstančių druzų, ku
rie kol kas buvo ramus ir nesi
dėjo prie kitų savo giminiečių 
sukilimo. Dabar betgi ir tarp 
jų ėmė bastytis atvykusios iš 
kitur maištininkų kuopos ir 
stengiasi juos sukurstyti maiš
tam Del pasirodymok čia tų 
maištingų burių, bendrai, sako, 
apie 1,000 asmenų, franeuzai 
labai susirūpinę ir bijo, kad, su
kurstę kitus, jie nepultų Beiru
to.

Chicagai ir apielinkei oficia* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Aplamai gražu ir Šilčiau; vi-

Francijos valdžios 
padėtis netvirta.

Parlamentas pareiškė premje
rui pasitikėjimo, bet čia jau 
vėl jį sumušė

PARYŽIUS, geg. 28. Par
lamentui vakar iš naujo sųsi- 
rinkus, pirmas jo posėdis pasi
žymėjo labai triukšmingomis 

scenomis. Premjeras Briand 
pareikalavo, kad debatai <lel fi- 

kurių nansinės padėties ir dėl sutar-
ties su Amerika dėl skolų mo
kėjimo butų atidėti ' neapribo
tam laikui, šį reikalavimą pa
statęs valdžios pastikėjimo 
klausimu. Atstovų butas 320 
balsų prieš 209 sutiko debatus 
atidėti, tuo pareikšdamas prėm.- 
jerui pasitikėjimo, bet čiajau 
valdžios pasiūlymą svarstyti 
rinkimų įstatymų pakeitimo su
manymą jis 283 balsais prieš 
263 atmetė.

Kadangi šito pasiūlymo 
premjeras Briand nestatė val
džios pasitikėjimo klausimu, tai 
dėl jo sumušimo jis dar nerei
kalauja rezignuoti. Bet jau pats 
atstovų atsisakymas pasiduoti 
premjero norams rodo, kad di
džiuma parlamento nusistačius 
prieš jį, nežiūrint franko su
stiprėjimo ir riffiečių vado 
Abd-el-Krimo pasidavimo.

Trys nusikaltėliai mirė 
■- elektros kėdėj

EDDYVILLE, Ky„ geg. v 28. 
— Vietos valstijos kalėjime 
šiandie tapo elektros kedęj nu
žudyti trys nusikaltėliai, mir
ties bausmei pasmerkti už 
žmogžudiybes apiplėšimo tiks
lais. Nužudytieji yra: Ed Lake, 
Elisha Sloan ir John Baker, pa
starasis negras.

Storiausias žmogus mirė
... ..I

LOS ANGELES, Cal., geg.

KAUNAS, geg. 13. [LŽj. — 
Gegužės mėn. iš 9 dienos į 10 
naktį Raseinių miesto burmist
rui, liaudininkui Jonui Stankai
čiui begrižtant iš miesto . bu
tai), pravėrus vartelius į kiemą, 
staiga piktadarys “fašistas” pa
leido iš revolverio į J. Stankai
tį tris šūvius. Pirmasis šūvis 
pataikė į kairiąją ranką ir pra
ėjo per alkūnę; kiti du pra
zvimbė pro ausis.

Nukentėjusis griebėsi savojo 
brauningo, bet iššovus vieną šū
vį j piktadarius, patronai kokiu 
tai bud u išbiro žemėn.

“Fašistai”, išsigandę šūvio 
leidosi bėgti.

J šūvių garsą tuojau atbėgo 
sargybą einantieji žiežirbinin- 
kai ir netoli gyvenantis I)r. 
Mankauskas. žaizda pasirodė’ 
pavojinga.

Tenka pabrėžti, kad tą naktį 
nė vieno policininko nesimatė 
gatvėse. Tik žiežirbininkams 
davus žinią nuovadom po neku
rto laikox policija atvyko atenta
to vieton. Nuovados viršininkas 
tiktai pasirodė 4 vai. ryto. Gi

Cechoslovakijos veteranai Del ko Anglija neįsileido 
prieš fašistus j. - Ch. E. Russell’io

Fašizmas reiškiąs anarchiją, h 
savo sekėjus randąs tik ne
apšviestų žmonių tarpe

V1ENNA, Austrija, geg. 28. 
— Pastaruoju laiku čechoslo- 
vakuose fašistai t-iipjau €m€- 
rodytis savo žygiais, kuopomis 

įsiverpdami į klubas, restoranus 
ir į vokiečių centrus Prahoje.

Dabar Čechoslovakijos sosti
nėj Prahoj čechų legionininkai 
laikė susirinkimą, kuriame jie 
griežtai pasmerkė fašizmą.

Senatorius Klovac, naciona
listų vadas, pasakė, kati fašiz
mas Čechoslovakijoj reiškiąs 
anarchiją ir kad fašistai save 
sekėjų randą tik tamsių žmo
nių tarpe.

• ---------------------------------------------------------------------

ROMA, Italija, geg. 28. ■— 
Karalius Viktoras Emanuelis 
išplaukė į Sardiniją, trijų de
šimčių karo laivų lydimas.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲST! PINIGAI

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Ęalstėd St. Chicago, III.

policijos vadas, tarsi nieko neži
nodamas, ramiausiai “į akį” 
traukė iki rytui.

Šį biaurų “fašistų” teroristi
nį aktą konstatuojant, reikia 
pažymėti, kad po šios šlykščios 
niekšybės policija jautėsi tar
si vokietys po pietų... Vietoj 
kari sukėlus visą policiją ant 
kojų ir suieškojus piktadarius, 
—policija tris valandas rašo 
protokolą, ir tik prašvitus pra
dėjo, it gandrai, po daržus 
braidyti, ar nerata kur piktada
rio po serbentų krumu pasilin- 
dusį.

šis policijos vadė šaltumas 
ar neparodo prijautimą “fašis
tų” kraugeriškiems darbams?

Policija aiškiausiai žinojo, 
kad vieną naktį prieš tai buvo 
paskelbti .L Stankaičiui, Viko- 
niui ir Šileikai mirties aktai, 
bet musų policijai, matyt, šis 
sprendimas suteikė linksmo nu- 

[sišypsojimo, ir įvykęs faktas 
j linksmą naujieną, tad aišku 
mums iš to, kad policija saugo 
ne viso krašto piliečių*gyvybę 
lygiai.

PARYŽIUS, Francija, geg.
28. — Amerikos rašytojas ir 
buvęs socialistas Charles E. 
Russell, kurio Anglija neįsilei- 
<lo Į savo žemę, at v.vl<ęs (l;ibar 
j Paryžių sako, kad Anglija 

veikiausiai esanti jtužusi am jo 
dėl jo kalbos, pasakytos Cin- 

cinnati mieste šv. Patriko die
na. »

Jis tada savo kalboj padaręs 
apžvalgą istorinės Britų politi
kos Airijai ir dabartines jos 
polit'kos lotynų kraštams Api-3 
bendią Anglijos užs.enio politi
ką ji; pasakęs, kad ji, dėl savo 
imperialistinių si-kimų. esanti 
pavous pasauli ? tail.a> Ta kal
ba L r.’ur pas k eist.t per radi o, 
ir Britų atstovui Jungtinėse 

(Valstijose ji galėjus labai nepa
tikti, sako Russell.



IŠKILMINGAS 24-tas PIKNIKAS
, Nedėlioj, Gegolio-Mo, 30 d„ 1926

NAUJAME CHERNAUSKO DARŽE
Prie 79-tos ir Archer gatvių

Rengia
Liet. Evang. Liuter. Pašalpos Draugystė
Visi lietuviai be skirtumo esate užkviečianii ant musų iškilmin

go pikniko, kuris įvyks puikiame Chernausko darže, Icur randasi 
daug gražių medžių ir žalios žolės, kas priduoda piknikui grožę. 
Chernausko naujas daržas yra įrengtas pagal naujausių reikalavi
mų ir gana didelis — didžiausia kokius mes apie Chicagą turime. O 
privažiavimas taip pat geras ir visiems žinomas automobiliais ir 
gatvekariais. Visi žino kelią į Tautiškas Lietuvių Kapines. Taigi 
pirm pasisukianl link Tautiškų Lietuviški} Kapinių nuo Archer gat
vės, antras j rytus po kairei nuo kampo yra Chernausko daržas. Šo
kiams grieš gera pono Charles Kinder muzika iki vėlybos nakties.

Kviečia L. E. L. P. D. KOMITETAS

CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Gubernatorius Small, pataria
mas Will pavieto grand jury, 
pašalino Joliet kalėjimo virši
ninką John L. Whitman. Jo 
vieton paskiriamas Ęlmer 
Green, buvęs Lake pavieto še
rifas, dabar einantis Chester 
kriminalistų beprotnamio 
šininko pareigas.

vi r-

PIRMAS METINIS PIKNIKAS
RENGIA BALTO DOBILO KLIUBAS

Įžanga 50c

šiandie ir ryto norvegai šven
čia “daino!r~šventę” — Sanger- 
fest. Iškilmėse dalyvaus daug 

1 chorą ir iš kitų miestų, net ir 
.iš Kanados, šiandie po piet 
koncertas bus Auditorijoj, kur 
dalyvaus 1,000 balsų choras; 
rytoj bus piknikas ■ Hiverview 
parke, taipjau su dainomis.

Tokias dainos šventes norve
gai rengia kasmet jau per pen
kis metus.

Nedėlioj, Gegužio 30,1926
• River Grove Darže

Wiliow Springs, III.
Pradžia 10 vai. ryto

Muzika HENRY
Važiuoti reikia iki Wiliow Springs, III., išlipus 

iš karų eiti po dešinei, kur bus ženklais nurodyta 
pikniko vieta.

PRAKALBOS

Eddie Chin, 30 m., chinietis, 
nutroško nuo gaso, o jo brolis 
Charlie, 40 m., pritroško, bet 
dar spėta jį išgelbėti. Nelaimė 

j įvyko jų skalbykloje prie 320 
E. 49 St., kur abiems miegant 
nukrito prašinamoji lenta ir 
atjungė gasą.

Lietuvių UatRliuosE.
TEMOJE:

KODĖL PASAULIO VALDŽIOS SVYRINĖJA?
KAS JAS IŠGYDYS?!

Iš Birutės
Išvažiavimas

Rytoj, kaip 9:30 vai. ryto, bi- 
rutiečiai kviečia visus susirinkti 

:prįę p. Kulio vaistinyčios ir, iš
ŽEMĖ SVYRINĖS LYG GIRTAS; — Jez. 24:2' 
štai, aš juos gydysiu ir išgydysiu; — Jer. 33:6

Nesiduok nė jokiam užsiėmimui nei pasilinks
minimo vietai sulaikyt tave namie, įstaigoj, ar kur 
kitur, bet ateik ir džiaugkis su tais, kurie džiaugsis 
besiklausydami tokių palinksminančių daiktų. Ne
nusigąsk jei reikėtų tau kiek karais pavažiuoti; nes 
taip darydamas pats sau naudą parneši. Pasiūlome 
progos IŠGULDYME, kuris atsibus:

Nedėlioj, Gegužio 30 d., 1926 m.

j kalnus,kur įvyksta 
'pirmas išvažiavimas.
■minėtą vietą labai paranku nu
važiuoti ir visiems yra žinoma, 
tečiaus dėl visko priminsiu, 
kad Ashland karais nuveža į pa- 
Čią vietą. Atsitikus gi blogam 
orui visi susirinkite į Auditori
ją; ten atliksim savo 
vimą ir dėl blogo oro 
čiai niekuomet neduos 
pasigadinti, todėl visi

Birutės
Nors į

išvažia- 
birutie- 

sau tipo 
prie bi-

GUNSAULUS SCHOOl HALI
44th ir Whipple St., Chicago, III.

KOKIE MES ESAME 
IŠLAIDUS!

Kalbės S. BeueckasPradžia 2 vai. po piety
Panedėly, Gegužio dieną, lygiai nuo 2-ros va

landos po pietų bus rodyta krutami paveikslai, 
aukščiau minėtoj publikos naujoj mokykloj.
JŽANGA LIUOSA NĖRA KOLEKTOS

Rengia ir kviečia T. S. B. S.

Paskiausia oficialė statis
tika parodo, kad Amerikos 
metinės medikalės išlaidos 
siekia iki 345 jnilionų dole
rių, du trečdaliai iš jų — 
$230,000,000 — yra išleista 
dėl apsisaugojimo nuo ligų.

MEN’S FURNISHING AND TAILORING.
3901 Archer Avenue

Pirkit pirkinius prie namų, sutaupykit 
laiką ir pinigus

Mes turime dideli pasirinkimą vyrams dėl dėvė
jimo visokių reikmenų labai prieinamomis kaino
mis- Mes atsakome už kiekvieną daiktą ir tokie ta- 
vorai yra kokius mes reprezentuojame arba pini
gus grąžiname.
Didelis pasirinkimas dėl vyrų 
šilkinių ir vilnonių kaklaraiščių 
visų naujų išmar- 
ginimų, po
Didelis pasirinkimas moterų pan- 

či“kų 25c 75c nuo v iki ■ w w
Vyrų gražus Union Siutai, Stand
ard pastovimo, 4 QE
38 iki 44, po* M* ■

Gražus vyrams marškiniai su 
kalnieriais, mierofe QC
14 iki 17 > I O
Vyrams balti broad cloth marš
kiniai, su kalnie- d* O O C 
riais, po $2.35

$1.95
Pilnas pasirinkimas 
nių skrybėlių, 
nuo $1.86 iki

vyri) Šiaudi-

$3.85
Vyrų BVD. styliaus 
tai, mieros 
36 iki 46

Union Siu-
95c

Vyrams gražios 
rėš nuo 
$1.45 iki

vasarinės kepu-

$1.85
ši krautuve bus uždaryta Decoration Dienoje

Jeigu skilvys yra gerame 
stovyje, kūnas gali atsilai
kyti nuo pavojingų užsikrė
timų ir pasipriešinti viso
kioms bakterijoms. Trine- 
rio Kartusis Vynas padarys 
jūsų skilvį gerame stovyje, 
išvalys žarnas ir sustiprins 
visą jūsų sistemą. “Aš ken
tėjau nuo skilvio trubelių, 
turėjau prastą apetitą, gal
vos skaudėjimą ir abelną 
nusilpnėjimą, bet Trinerio 
Kartusis Vynas vėl pastatė 
mane ant kojų, aš dabar 
jaučiuosi kaip naujas žmo
gus”, Mr. J. Karas rašo iš 
Ozone Park, N. Y., gegužio 
5, 1926. Jei jūsų vaistinin
kas arba pardavinėtojas gy
duolių negali jums jų su
teikti, tai rašykit pas Jo- 
seph Triner Company^ Chi-Į 
cago, III.

NAUJIENOS, Chlcago, UI.
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Po Chicagą Besižvalgant
Dr. GraiČiunas

V

Yra žmonių, kuri jauni pat 
sensta, bet yra senų, kurie ne
sensta. Dr. (iraičiunas pri
klauso prie tų, kurie ir seni bū
dami jaučias jaunais. Vargiai 
būt galima rasti bent vieną, 
jauną, kurie 4)0 Halsted. gatvę 
taip greit bėgiotų kaip kad 
daktaras Graičiunas, ir vargiai 
rasime kitą lietuvį inteligentą 
Amerikoje^ kuris tiek daug kai 
l>ėtų, peštom ir viską kas tiktai 
ne sulig jo nuomonės su pur
vais maišytų.

Daktaras yra buvęs nariu 
ar bent rėmėju visų partijų 
kokis tiktai randasi lietuviuose 
ir. kokius tik randasi pasaulyje 
pasaulėžiūros yra buvęs jų se
kėju. Bridgeportui. o ypačiai 
Halsted gatvei yra garbė tu
rėti darbštų pilietį, kuris ne
duoda tai apielinkei apsnūsti, 
bet būt dar didesnė nauda, jei 
daktaras visą savo energiją ir 
spėką, kurią eikvoja betiksliai, 
panaudotų kultunniniui lietu
vių visuomenės.

Dr. K. Drangelis
Brightpn Parkas pasidaugi

no vienu lietuvių profesionalu, 
tai dentistu Dr. K. Draugeliu^ 
kuris įsitaisė gana gražų ofisą 
4193 Archer Avė. Dr. Drauge
lis yra senas Chicagos tauti
ninkų darbuotojas ir Sandaros 
pirmininkas.

Dr. Al. Margerte

Greitu laiku Bridgeportas 
susilauks dar vieno naujo dak
taro, nes daktaras Margelis, ku
ris nesenai baigė medicinos 
mokslą, ieško vietos Bridgepor- 
te. Jo nuomone, Bridgeportas, 
tai sveikiausia biznio kolonija.

____—j— 1
“Naujienų” piknikas

Chicagos lietuviai išankslo 
pradėjo rengtis į “Naujienų

pikniką, kuris bus dar tiktai 
birželio 27 d. šitas piknikas 
sakoma, bus labai slaunus, nes 
dalyvaus lietuvis magikas če- 
kanavičius, kuris žada parody
ti daug tokių štokų, kokių dar 
nebuvo progos Chicagos lietu
viams matyti. Pertat černaus- 
ko daržas paregės tą, ko ne
matęs ir neregėjęs.

k 9Nemunas.

Prityrę Perka

Ir Būna

Daugiau Parsiduoda Negu Kitų

Šeštadienis, Geg. .29, 1925

Ii '

Šiandien Paskutinis Vaidinimas
MAGIJOS STEBUKLU

Subatoj, Gegužio (May) 29 d., 1926 m.
. MELDAŽIO SVETAINĖJE,

Pradžia 8:00 vai. vakare, 
įžanga 50c., Vaikams' 15c.

Gerbiamieji Chicagos 
Lietuviai:— t

Vos spėjo atsilankyti j 
Chicagą musų Tautoje vie
natinis magikas Prof. J. C«- 
kanavičius ir. suvaidinęs ke
lis vakarui apleidžia Chica
gą. Taigi Subatoj, 29 dienų 
Gegužio, 8 vai. vakare duos 
Chicagos Lietuviams pasku
tinių parodų magiškame per
statyme ir daugiaus jau mes 
Chicagos Lietuviai jo vaidi
nimų nematysim. O jai ka
da kur ir pamatysim, tai jau 
negirdėsi™ jo balso musų 
prigimtos Lietuvos kalboje. 
Magikui J. CekanavičiiĮi jam 
gaila išnykti iš tarpo musų 
lietuvių, bet priverstas par
siduoti savo svetimai tautai. 
Tad, nepamirškite 29 <1. geg. 
8 vai. vak. Visus kviečia

RENGĖJAI.

\ i VIENAS IŠ SVARBIAUSIŲ
im> . KAS?

Ogi! - Penkioliktas Apvaikščiojimas
Lietuvių Tautiškų Kapinių

- Įvyks

Pirmadienį, (Decoration Day) Gegužio 31 d., 1926
Programas prasidės 10:30 vai. ryte. Bus geriausi kalbėtojai ir Chorai. 

Po programo bus puikus piknikas Justice Park darže, kur 'galėsit linksmai 
laiką praleisti prie geros muzikos. ;

Visus širdingai kviečiame, kaip Chicagos, taip ir apielinkių lietuvius 
skaitlingai atsilankyti. , Rengimo Apvaikščiojimo KOMITETAS• •

Didelis Rakandu Pardavimas 
Pigiau negu Fabrikų Kainomis 

ŠIANDIEN
Pirkite šiandien rakandus musų krautuvėje. Šian

dien jūsų doleris pas mus perka daugiau negu dviejų . 
dolerių vertės tavOrų. Ant visų rakandų kainos numuš- v 
tos žemiau fabrikų kainos. t

i T Ą ‘ >
‘ * I z ,

Didelis pasirinkimas rakandų; puikus mohair par- 
lor setai; puikus valgomųjų kambarių setai; puikus mie
gamųjų kambarių setai. Liampos, lovos, pečiai, kėdės, 
veidrodžiai, šėpos, indai — viskas už pusę kainos ir dar 
pigiau.

Pasirinkite kas jums patinka, šiandien turite pro
gą; nepatingėkite atvažiuoti musų krautuvėn, nors ji ir 
tolokai yra nuo jūsų vietos. Už karferj ir pusę valandos 
laiko sutaupysite desėtkus arba šimtus dolerių.

Krautuvė atdara iki 10 valandą vakare

federal furniture co.
2894 Milwaukee Avenue
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North Side

EXTRA!EXTRA!

BoulevaM 4139

Į F V T

apie- 
dirva

persiauras, 
kiek galima 
anų veikėjų

musu
pagei-

jis yra ne tik 
advokatas, o

Columbian
Chicago .Bar

3222 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 9757

BRIDGEPORT AUTO SALES

PEERLESS CARS

Naujas Skyrius 
Dienraštyje

Graborius ir Pagrahų direktorias 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th Si., Chicago

idvokaturos
su advokatu Edward

Jis yra 
mokyklos

Lietuvių Real 
r eis kiekvieną 

Kadangi 
pirmadieni dėl

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Paštu prisiunčiami orderiai greitai išpildomi. Mes dastatome j visas dalis Chicagos ir priemiesčius dykai.
MUSŲ S. CHICAGOS SKYRIUS RANDASI 93rd & COMMERCIAL A VE. Tel. į visus departmentus Saginaw 4847

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

Ch. Sandariečių Konfe 
rencija Rytoj

Advokatas Vičas nėra ką tik 
iš mokyklos. Jau vieną metą jis 
dirbo generalėj 
praktikoj 
Scheffler.

paskui 
metu mokinosi North- 
University komercijos 
ir galutinai 4 metus 
University advokatu-

A. MASALSKIS
Graborius

Seniai laukta vietinių aanda 
riečių konferencija įvyks rytoj 
sekmadieny, 2 vai. po1 pietų 
Raymond Chapel, 31 ir Hals

Marijos 
Stanislo- 

North- 
alumnų, 

I^a Fayet- 
Phi Alpha

Mes Siunčiame Pinigus Lietuvon 
Ir Kitas Europos Dal;s

damas vis naujų ir naujų pro
blemų, tačiau sandariečiams 
neprošalį butų imties smarkiau 
ir užbaigti tą darbą, kurį pra
dėjo čia Amerikoj pirmieji min
ties laisvės ir demokratybės 
pionieriai, kaip Dr. J. Šliupas, 
Šernas ir kiti. Jdigu šis kelias 
mums pasirodytų 
tai naudinga butų 
daugiau atgaivinti 
dvasia ir o balsius.

Davis Scpiare parko svetainė
se ateinančią savaitę bus šie 
susirinkimai:

Sekmadieny, geg. 30 d. — 
mėnesinis susirinkimas Vjekš- 
niejių dr-jos.

Pirmadieny ir antradieny — 
nemokama vakarinė mokykla.

Ketvirtadieny 
liūtės pasakos 
vaikų rankdarbiai, 7 valandą

SAM H. VVIDMAN 
HARDWARE 

3405 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 3998

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

3307 A ubu r n Avė.
Chicago, III.

šitam 
norui 
nutarė 
“Namai ir Žemė 
kilnojamosios nuosavybes rei 
kalnius. Jisai bus vedamas, koo
peruojant su 
Estate Taryba 
pirmadienį. Kadangi tečiaus 
ateinantį pirmadieni dėl šven
tės dienraštis neišeis, tai pir
mą kartą skyrius “Namai ir 
Žemė” pasirodys birželio mėn. 
1 d. —Redakcija.

DECORATION DAY jau visai arti, taigi prisiruoškite dėl tų 
švenčių, per tą laiką, kuris neturi automobiliaus, jaučiasi kaip 
žmogus be kojų. Mes nutarėm \.štai ką padaryti dėl tų žmonių, 
kuriems reikia automobilių: — pirmiausia mums labai reika
linga vieta dėl naujų PEERLESS KARŲ, o antra mes norime 
pagelbėti ir žmonėms su mažu kapitalu, taigi PėtnyČioj ir Su- 
batoj, Gegužio-May 28-29, mes darome Clean-up Sale ant var
totų karų,,kurie bus parduoti po šimts pypkių visai pigiai, o 
niekurie už jūsų pačių pasiulyjimus, visi tie karai yra apžiū
rėti gerų mechanikų, ir mes juos garantuojam ir atsakom. Tai
gi brolyti neatidėliok, bet griebk vieną iš šių karų: — Hudson 
5 pasažierių Coach, Page 4 pasažierių Coupe, Davis 4 pasažie- 
rių Coupe, Packard 7 pasažierių, 12 cylinderių touring, West- 
cott Sport Model touring, Cadillac 8 cylinderių, Phaeton, Ford 
Coupe 1925 model, Ford 5 pasažierių Sedan, Nash 5 pasažie- 
rių touring, Lexington 5 pasažierių Sedan, Elcar 5 pasažierių 
Sedan, 1926. Duodame ir ant lengviausių išmokėjimų, už pri
einamiausias išlygas.

publikos ir biznierių 
patenkinti “Naujienos” 
įvesti tam tikrą skyrių 

pašvęsta 
nuosavybė

, 35th St., Archer ir Hoyne Avė.
Valstijinė banku priežiūroj Chicago Clearing House

Resursų virš $5,700,000.00
BANKINĖS VALANDOS: Visą dieną Subatomis nuo 9 ryto 

iki 8 vakaro. Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Ular- 
ninko vakarais nuo 6 iki 8.

Užganėdinti žmonės visuonr-t ; 
nuo finansinių rūpesčių žmonės yra 
sisekimo kelią, atidaryki! taupymų 
me banke.

3% nuošimčius mokame už taupymus
Mes teikiame paskolas ant jrengtų real estate South West 

Side Chicagoj. Atsišaukite, o persitikrinsite, kad musų kainos 
yra prieinamos ir patarnavimas geras.

M ei taipgi parduodame augštos rųšies pirmus morgičius 
ii- auksinius bonus iki net 6%. A įsišauki t arba rašykit dėl mu
sų Liepos 1,- 1926 irivestinentųi surašą.

PILNAI GARANTUOTA MALEVA
Egyptiška gatavai sumaišyta galionui .... $1.90 
St. Louis Dutch Boy Balta Cininė už
100 svarų ...................................................$13.50
Moore’s grindų varnišis, galionui............ $2.50
Mes turime pilną pasirinkimą šepečių, gryno 
aliejaus, Terpentinas, Hardware, Langų stik
lai, žuvavimo įrankiai, sporting tavorai, namų 
reikmenys visokios rųšies.

žmones genaus susi pa- 
i šituo dalyku, yrą su

kartu ir biznieriai, 
šitoje srityje — 
nuosavybės par- 
jų agentai. Tiems 

veda biznį teisin- 
kad žmonės butų 

nuo apgavikų — ly- 
kaip teisingiems gy- 

rupi, kad žmonių ne- 
humbugiški “dakta- Kokia linija tęsis musų vei

kimas? Nors gyvenimas, kaip 
žinom, kasdien keičiasi, iškel-

Rengimo komisija yra nuta
rus patiekti konferencijai vi
są eilę svarbių klausimų, kaip 
antai —• artimesnis bendradar
biavimas su laimėjusia rinki
muose opozicija; nustatymas 
Ch. sandariečių veikimo pro
gramos ; sudarymas centro vi
soms vietinėms sandariečių kuo 
poms; apsaugojimas SLA. turto 
nuo komunistų pasigrobimo ir 
kitus.

Kiekvienas minėtų klausimų 
bus plačiai išdiskusnotas, nu
statant budus jo atsiekimui. 
Keletas asmenų pasižadėjo su
teikti trumpus pranešimus.

yvera Pasiliuo.savę 
užguai<1 nti. Eikite j pa- 
sąskaitą šiame atipria-

Kaip matote, 
plataus mokslo 
ir veiklus socialiame gyvenime

CHICAGOS DIDŽIAUSIA RETAIL PLUMBINGO IR NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ 

22nd

narys sv 
alumnų, šv.

vo kolegijos alumnų, 
vvestern Universiteto 
Knights ol‘ Columbu 
te Tarybos narys, 
Delta advokatų brolijos narys. 
Priklauso į Triangle Club l)e 
Paul Universiteto 
County Club ir 
Association.

Northsidiečiams profesionalų 
stokavo. Gerai adv. Vičas pa
darė, apsistodamas musų 
linkėj. Geram advokatui 
čia plati. —P.

Jau senai iš daugeli! 
skaitytųjų buvo girdėt 
davimų, kad “Naujieno; 
čiaus informuotų juos apie ne
kilnojamos nuosavybės (real 
estate) reikalus. Chicajęoje ir 
apielinkėse nemažas skaičius 
lietuvių yra nusipirkę namus ir 
plecips (lotus), ir dar dides
nis skaičius kada nors pirks. 
Tie esamieji ir busimieji savi
ninkai interesuojasi žemės ir 
namų kainomis; jie nori žinoti, 
kaip išvengti klaidų, perkant 
arba parduodant nuosavybę, ir 
geidžia turėt šiaip aiškesnį su
pratimą apie “real estate’’.

Kad 
žinių 
interesuoti 1 
kurie veikia 
nekilnojamos 
davinėtojoj ii 
iš jų, kurie 
gai, svarbiu 
apsaugoti 
gini taip, 
d y tojams 
išnaudotų 
rai”.*

DIDELIS RAKANDŲ IŠPAR
DAVIMAS PIGIAU NEGU 
FABRIKŲ KAINOMIS ŠIAN
DIEN.

Pirkite šiandien rakandus mu
sų krautuvėje. Šiandien jūsų 
doleris pas mus perka daugiau, 
negu dviejų doleiių vertės ta- 
vorų. Ant visų tavorų kainos 
numuštos žemiau fabrikų kai
nos. Pirkite kas jums patinka, 
šiandien turite progą. Nepatin
gėkite atvažiuoti rrilisų krautu- 
vėn, nors ji ir tolokai yra nuo 
jusų vietos. Už karferį ir pusė 
valandos laiko, sutaupysite de- 
sėtkus arba šimtus dolerių. 
Krautuvė atdara iki 10 vai. va
karo. * • ‘
FEDERAL FURNITURE CO.

2894 Milwaukee Avė.

JOSEPH L KRASAUSKAS, 
Vedėjas NAUJO BIZNIO DEPARTMENTONorth Sidės lietuviai nudžiu

go išgirdę, kad jų apielinkė pra
turtėjo da vienu profesionalu. 
Kazimieras Vičas atidarė ofisą 
Fiat Iron Buildinge, 1579 Mil- 

lwaukee Avė., kampas Robey St. 
ir North Avė., ten, kur ir Dr. 
A. Montvidas turi savo ofisą. 
Advokatas Vičas yra jaunas 
lietuvis, lipšnaus ir draugingo 
budo, rimtas ir sąžiningas žmo
gus. Gyvena jis irgi North Si- 
dėj (2125 N. Maplewood Avė.) 
su tėvais Kazimieru ir Elzbieta 
Vičais, kurie yra Ibuvę įvairiuo
se bizniuose lietuvių apielinkėj.

Advokatas 
lyra augęs

Mirė Gegužio 27 dieną, 2 va
landą iš ryto, 1926 m., sulau
kęs apie 00 metų amžiaus; gi
męs I^atvijoje. Paliko didelia
me nuliūdint© gimines Stanis
lovą Pranckų ir Oną Pranckie- 
nę, Chicagoj; Julijoną Nevar- 
dauskj j Spring Valley, III. Da
bar randasi, namuose 5026 So. 
Keeler Avė.

Laidotuvės įvyks Gegužio 29 
dieną, 2 valandą po pietų iš na
mų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Montvido gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Stanislovas ir Ona Pranckai

State Streets
Telefonas j visus departmentus Calumet 0644—0645. Atdara vakarais iki 8 vai. Nedeliomis iki 1 po piety

S, D. LAGHAVVIGZ
Lietuvis Graborius 

ir Balz.amuotojas 
2314 W. 23 rd Place

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

J, F, R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje 
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

' j giau negu kiti, to- 
gp dėl, kad priklausau 

pŲ prie grabų išdirby-
‘ ■ stčs.

OFISAS:
668 W. 18th St.
I ei. ('anai 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

---- Tel. Blvd. 4063

Vičas (Wiczas) 
Amerikoje, vienok 

jis neblogai kalba lietuviškai ir 
lenkiškai. Pradinį mokslą jis ga
vo šv. Marijos mokykloje North 
Sidėj, paskui lankė šv. Stanis
lovo kolegiją. Augštesnio mok
slo siekė per du metu La Šalie 
Extention University, 
kitus du 
\vestern 
kolegijoj 
De Paul
ros kolegijoj. Da nebuvo baigęs 
kurso De Paul Universitete. 

I kaip jau išlaikė valstijos kvoti
mus ir tapo leistas praktikuoti 
advokatūra.

Simpatiškas 
Mandagiu 

^_W*®Geres f lis ir Pi 
Ur Ogesnis Už Ki- 

tų Patarnavi 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av, 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4417 So. Fairficld A ve n u e, 
Tel. Lafavette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė, Tel. Blvd. 3201

Į? (siveskit Patįs Plumbingą ir Narni Apšildymą 
| . Mes suteiksime jums progą tai padaryti. Jei jums reikia plum-
| bingo arba namų apšildymo reikmenų, pašaukit mus telefonu ar-
■ ba atsilankykit į musų krautuves, musų inžinierius atsilankys pas
I jus ir suteiks jums visas reikalingas skaitlines ir nupieš jums pla-
® ną, be jokio užmokesčio. Mes taipgi paskolinsime jums visus reika-

tingus įrankius tam darbui dykai. ' /B Jei juk negalit atsilankyti i musų ofisų, tųi musų inžinierius7 maloniai atsilankys pas jumis į namus. Jei jus neturite visų pini-
v gų apmokėti už materiolą, mes d uosime jums metams išmokėji-
T mais. Pirmiau biskį įmokėsite, o paskiau mėnesiniais išmokėji-

mais. i

[ Musų motto biznyje yra suteikti musų kostumeriams gerą ir
L. teisingą patarnavimą. , r . ,

Bile kokį plumbingą arba namų apšildymo materiolą nupirk- 
site nuo musų, jei nebūsit užganėdinti, mes permainysime arba 
pinigus grąžinsime laike penkių metų.

Štai kaip mes išdirbome sav o biznį iš mažos krautuvėlės į di- jęz 
džiausi plumbingo ir namų apšildymo materiolą Chicagoj. \ ff,

Mes patariame joms jei jus manote įvesti j savo namą apšil- į| ' 
dymą kitai žiemai, tai veikite tuojau, jus sutaupysit nuo 25 iki 30%. W

Nelaukite kol užeis rush sezonas. Tuomet kainos jums daug Jjt j
daugiau ir negalėsim suteikti greito patarnavimo kaip dabar.

Kad pertikrinus jumis, kad ką mes sakome šiame laikraštyje 
yra tiesa, mes galime suteikti ju ms šimtus adresų jūsų apielinkėj, IMT 
kurie yra pirkę nuo, musų apšildymo reikmenis, jie pasakys jums 
tą patį. - ' , ',

TIKRAI ŽIŪRĖK TIKROS VIETOS IR TEISINGO VARDO 
i Mes dabar kraustomės į musų naują namą visas blokas il
gumo su didele iškaba ant virš aus. ■ • , \

Išrastas J. Zimančiaus Plaučių Gelbėtojas
gyduolė yra išmėgin-11 ' Dlinunn M| ta per eilę 20-ties metų, tyĮ|Q |IZ OVOS ■L^jl kaipo tikra gyduole.’ 7

Kurie esate per daktarus pripažinti, kad KM jus sergate DŽIOVA, tai atsišaukite pas ma
ne ir gausite tikrą Plaučių Gelbėtoją su nu

rodymais kaip nuo džiovos pasigydyti. Jų prekė 
$2.25 su prisiuntimu. Kreipkitės:

JUOZAS ZIMANČIUS
4618 So. Western Avė. Chicago, III.

i į Pi
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The L3hu'uian Daily Neira

Ptblished Daily Except Sunday 
by tha Lithuanian Daily Newa Pub. 
Co. Ine.

Kditor P. GRIGAITIS ’

1719 Soath Halsted Street 
Ckicaro, I1L 

Telephone Rooeevelt 850Q

Subscription Ratas: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.0$ per year in Chicago.

8c. per copy.
Entercd as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
. sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben

drovė, 1739 Šo. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

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

Užsimokėjimo kaina;
Pusti moty___ __ ________ 4.00
Trims minesiams __________  $2.90
Dviem miaesiams---------- ----  1.50
Vianam minėsiu! ......_______  .76

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija --- -------------- -v 8c

. Savaitei —__________________ 18c
Minėsiu! ----------------- .------------- 75c

Suveinftoso Valstijose, na Chicagoje, 
paltu:

Metams .......—...........-............. $7.00
Pusei metų   __________ 8.50
Trims mėnesiams ........  ~ 1.75 j
Dviem minesiam.........    1.25 
Vienam minėsiu! __ u.... ...............75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams ~------ ---------------------$8.0$
Pusei metų ......... ——................ 4.00
Trims mėnesiams ----------------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
KUNIGAI TURI TRAUKTIS Iš 

POLITIKOS

$10,400,000,000 ĮDĖTA SVETIMOSE šALYŠE

FINANSINIS PASAULIO UŽKARIAVIMAS 
PROGRESUOJA

Žinomas amerikiečiams kun. 
F. Kemėšis, kuris dabar yra do
centas žemės Ūkio Akademijo
je, netoli Dotnuvos, sako, kad 
klerikalų pralaimėjimas Seimo 

| rinkimuose reiškia, jogei Lietu
vos žmonės yra nusistatę varyt 
kunigus iš politikos.

Tokią nuomonę buvusia Vy
čių organizatorius ir šv. Juo
zapo “darbininkų sąjungos“ į- 
kurėjas išreiškė straipsnyje, 
kuris tilpo So. Bostono “Dar
bininke“. Kasydamas gegužės 
mėn. 8 d., t. y. prasidedant rin
kiniams į Seimą, kun. Kemėšis 
sako:

MILŽINIŠKA DIRVA PRAMONĖS AUGIMUI 
NAMIE

KAPITALO EKSPORTAS TĄ AUGIMĄ TRUKDO

Viena faktų rinkimo agentūra Washingtone suskai- 
lyse įdėtieji Jungtinių Valstijų pini-te, kad svetimose ša

gai siekė, gale 1925 m., 10,400 ;000,000 (beveik pusvienuo- 
likto biliono) dolerių. Didesnė šitos sumos dalis tapo įdė
ta po pasaulio karo.

Tuo budu Jungtinių Valstijų finansinis pasaulio už
kariavimas sparčiai žengia priekyn. 1900 metais ameri
koniško kapitalo svetimose šalyse buvo 20 kartų ma
žiaus.

Bet yra netiesa, kad Jungtinių Valstijų kapitalas 
jau, kaip daugelis mano, esąs pavergęs Europą. Du treč
daliu aukščiaus minėtosios sumo^ pinigų yra įdėta šiame 
kontinente. Kanadoje, kuri turi 8,000,000 gyventojų, ran
dasi $3’000,000,000 (trys bilionai dolerių) Jungtinių Val
stijų kapitalo; Lotyniškoje Amerikoje (ispaniškai ir por
tugališkai kalbančiose Amerikos šalyse) — $4,000,000 00.

Iš dešimties su puse bilionų dolerių Jungtinių Val
stijų kapitalo, investuoto užsieniuose, apie 67 nuošimčiai 
yra Amerikoje; tik apie 33 nuošimčiai išgabenta į seną-

“Jei prakišime, tai prakiši- 
me dėlto, kad liaudis pasi
duos smalsiam žingeidumui: 
girdi, pamatysime gi kitus, 
kaip bus prie cicilistų; pra
kišime ir dėlto, kad bus jau 
nemaža atsiradę tokių žmo
nių, kurie ims skirti šiek tiek 
politiką nuo bažnyčios, kurie 
norės kunigus grąžinti iš sei
mo, iš politikos, į jų tiesio
ginį darbą.“
Klerikalai prakišo. Taigi Lie

tuvos žmonės, pasak kun. Ke-J 
mešio, išnešė nuosprendį, kad 
kunigai turi eiti iš politikos.

Įdomu, kati tai pripažįsta ir 
tas kunigas, kuris buvo vienas 
iš didžiausių politikierių lietu
vių dvasiškijoje. ' Amerikoje 
būdamas, jisai nieku kitu ir ne- 
užsiimdavo, kaip tižiai politika
vimu.

TUŠČIA “GARSO“ PASAKA

Europa, vadinasi, dar toli-gražu nėra Wall-stryčio 
vergas. Bet reikia pripažinti, kad finansinę Dėdės Šamo 
galybę jai tenka pajusti tolyn vis labiaus. Prieš karą 
Jungtinės Valstijos buvo skolingos Europai, o dabar Eu
ropa skolinga Jungtinėms Valstijoms.

Kam tečiaus Jungtinės Valstijos tiek daug savo ka
pitalo gabena į svetimas šalis? Ar čia jam nėra vietos su
vartoti?

Privatinių savininkų kapitalas eina ne tenai, kur jo 
labiausia reikia, bet tenai, kur jisai randa didžiausius 
pelnus. Kadangi Jungtinėse Valstijose yra daug kapita
lo, tai čia jisai, jeigu butų visas suvartojamas namie, ne
neštų tųkių didelių pelnų, kokius duoda investmentai už
sieniuose; todėl Jungtinių Valstijų bankininkai ir siun
čia savo kapitalus į užsienius, užmiršdami “tėvynės mei
lę”, kurią jie skelbia kitiems.

Tais pinigais, kurie yra išgabenami į svetimas šalis, 
butų galima padaryti Jungtinėse Valstijose milžiniškų 
dalykų. * *

Šis kraštas dar nepėrsenai yra išėjęs iš “naujokyno” 
padėties. Jame dar ir šiandie randasi didžiausi plotai že
mės, kuriuos vos suspėjo paliesti civilizacija. Rubsiuvių 
Amalgameitų unijos konvencijoje (Montreal) vienas kal
bėtojas nurodė tą įdomų faktą, kad Jungtinėse Valsti
jose vienam ketvirtainiam kilometre gyvena vidutiniškai 
tiktai 14 žmonių, kuomet tokiam pat plote Francijoje gy
vena 71 žmogus. Vadinasi, šis kraštas galėtų būt bent 
penkis kartus tirščiaus apgyventas.

Taigi Jungtinėse Valstijose dar yra be galo didelė 
dirva žemės ūkio ir pramonės augimui, šimtams milionų 
naujų gyventojų dar čionai galėtų užtekti darbo ir duo
nos. Tuo gi tarpu Jungtinės Valstijos yra uždariusios 
duris ateiviams iš kitų šalių.

“Naujienos“ anądien paste
bėjo, kad klerikalai, susibičiu- 
liuodaini su žydų rabinais ir 
kitais žydų atžagareiviais, pa
kenkė ir patiems žydams, nes 
pastarieji suskilo ir jų atstovų 
į Seimą šį kartą praėjo tik 3, 
vietoje 7.

Brooklyno “Garsas“ mėgina 
tatai užginčyti. Paėmęs (iš kur, 
nežinia) keletą skaitlinių apie 
rinkimų rezultatus vienoje Kau
no miesto dalyje, jisai stengiasi 
įrodyti, kad žydų atžagareiviai 
visai nėję su krikščionimis de
mokratais, ir kad žydų balsai 
tekę socialdemokratams. Todėl, 
girdi, pastarieji ir laimėję.

šituos katalikų Susivienijimo 
organo tvirtinimus sumuša kun. 
Kemėšio paskelbti “Darbinin
ke“ faktai. Ve ką jisai rašo:

“Naujanybes šiuose rinki
muose nebent tos, kad žydai 
irgi suskilo sulig pasaulėžiū
ros: tikintieji nuėjo su lietu

viais katalikais, liberalai ir ra
dikalai su musų kairiuoju 
bloku“.

Išgabentasai į užsienius kapitalas yra vaisius darbo, 
atlikto Jungtinėse Valstijose. Tasai vaisins pasidarė iš 
to, kad darbininkai gaudavo už savo darbą mažiaus, ne
gu, jie padarydavo (tokia jau yra kapitalizmo sistema). 
Jeigu šis perviršis butų suvartojamas namie, tai darbi
ninkų uždarbiai čia didėtų, algos kiltų i’r gyvenimas eitų 
pigyn. Dabar gi, kuomet jisai yra išgabentas į svetimas 
šalis, tai iš jo naudą turi tiktai jo savininkai. Jiems plau
kia nauji pelnai iš tų šalių, o Jungtinėse Valstijose dar
bas pramonėje claŽnai turi stoviniuoti,' kadangi žmonės 
nepajėgia išpirkti pagaminamų prekių.

Ir dėl to išvežto į užsienius kapitalo Jungtinės Val
stijos dar, kad kokios, jsivels į karą su kuria nors šalim, 
kur “jankiai” jausis nuskriausti!

Socialdemokratai^ kaip žinia, 
į jokį bloką nesidėjo. Vadinasi, 
jeigu liberalai ir radikalai žy
dai blokavosi su kuo nors, tai 
tik su liaudininkais, santarie- 
čiais* arba tautininkais.

Bet Kemėšis aiškiai sako, kad 
tikintieji žydai, t. y. tie, kurie 
seka paskui savo rabinus, ėjo 
su “krikščionimis”.

Šitų žydų vadas, kaip rašo 
Lietuvos laikraščiai, yra' rabi
nas Golcbergas, kuris kartu su 
klerikalų šulu Dr. Draugeliu 
(Ūkininkų Sąjungos lyderiu) 
įsteigė net laikraštį žydų kal
ba. O “Garsas“ mėgina įti
kinti amerikiečius, kad jokio 
ryšio tarpe “krikščionių“ ir žy
dų rabinų nebuvę.

LIETUVOS ŽMONĖS EINA 
GUDRYN

Kuomet Brooklyno “Garsas“ 
tvirtina, kad kairiosios partijos 
Uetuvoje laimėjo 
Seimą žydų dėka, 
“Draugas“ nesenai 
“bėdteviai“ paėmė 
klerikalų bolševikų
masonų pagalba, —tai 
•Lietuvos kunigai nurodo visai 
kitą priežastį.

Aukščiaus minėjome, kad 
kun. Kemėšis iš anksto numatė

rinkimus j 
o Chicagos 

rasė, kad 
• viršų apt 
ir užsienio 

patys

krikščionių demokratų pralai
mėjimą tame, kad Lietuvoje at- 

sirado gana daug žmonių, kurie 
yra priešingi kunigų dalyvavi
mui politikoje. Tas pats as- 

omuo savo straipsnyje, parašy
tam pirmoje rinkimų dienoje, 
sako:

“Tauta—liaudis eina gud- 
ryn. Jeigu seniau dar ji kiek 
tikėjo agitatoriais, tai dabar 
išmoko jau skeptiškai į juos 
židrėti ir tik ramiai šypsosi, 
beklausydama karštų kalbų.“ I • • .
Tai ve kame dalykas: 

vos liaudis išgudrejo ir 
saktį” klerikalams!

Kol žmonės Lietuvoje 
rėjo gudrumo, tai juos 
vadžioti už nosų visoki 
gogai. Karštas kalbas žmo
nėms laikydavo bolševikų agi
tatoriai, žadėdami tuoj aus į- 
steigti “rojų ant žemės“ — ir 
daugelis'jais tikėdavo. Tokias 
pat karštas kalbas, tik su dar 
didesniais žadėjimais, laikyda
vo kunigai ir jų klapčiukai; 
jie žadėdavo žmonėms ne tiktai 
“rojų ant žemės“, bet ir “dan
gaus karalystę“. Todėl paskui 
klerikalus sekdavo dar dauginus 
lengvatikių.

Bet per keletą metų Lietuvos 
liaudis įsitikino, kad 
vikiški ir klerikališki agitato
riai ją apgaudinėja, ir šiuose 
rinkimuose ji atidavė savo bal
są už kitas partijas.

Lietu- 
“davė

netu- 
galėjo 
dema-

ir bolše-

SUGAUTI MELAGIAI

Mes esame parodę, kad “Lais
vė’^ begėdiškai sufalsifikavo 
“Naujienose“ tilpusį straipsnį, 
prasimanydama. jogei tame 
straipsnyje buvę pasakyta, kad 
opozicinių partijų laimėjimas 
Lietuvoje reiškiąs “socializmo 
atsiekhną”, —kuomet iŠ tiesų 
tenai buvo pasakyta, kad Seimo 
rinikmų laimėjimas dar anaip
tol negali padalinti dabartinę 
darbininkų išnaudojimo tvar-

Sagauti bemeluojant, Brook
lyno komunistų šlamšto vedė
jai dabar teisinasi. Pas j nes, 
girdi, Įvykęs “mažas nesusipra
timas“ Jie kalbėję ne apie at- 
siekirną tikrojo s ializmo. o 
tiktai apie “lietuvišką socializ
mą“, kuris nčkick ncsiskiiiąs 
nuo kapitalizmo.

K Kad parėmus šilą savo k vai 
lą pasiteisinimą, “Laisvė“ nu
rodo, kad “Naujienos“ esančios 
priešingos prekylx)s nacionali
zacijai Rusijoje. Vadinasi, jos.

| norinčios, kad Rusijoje butų at- 
steigtas privatinis k a? italizmas.

Reikia stebėtis p. Vidiko 
žioplumu.

Viena, privatinio kapitalizmo 
atsteigimas Rusijoje priklauso 
visai ne nuo musų norų. Tas 
procesas jau eina Rusijoje per 
penkerius suviršum metus — 
nuo pradžios 1921 metų, kuo
met dar nabašninkas Leninas į- 
Vedė privatines prekybos lais
vę (“naująją ekonominę politi-

Antra, kada “Laisvės“ gudra- 
yra girdėję, kad “Nau- 
butų rašiusios, 

šiandie jau turinti 
turėt socializmo

j ienos jogei 
arba 
tvar- 
tarp

galinti 
ką? Juk visas skirtumas 
musų pažvalgos į Rusiją ir bol
ševikiškos pažvalgos ir yra ta
me, kad mes tvirtiname, jogei 
Rusija ^socializmui dar nėra pri
brendusi.

Beveik per devynis metus 
“Naujienos“ be paliovos aiški
no ir aiškino, kad tik besąži- 
niški humhugieriai arba galuti
ni ignorantai gali pasakoti apie 
“socializmą“ dabartinėje Rusi
joje. 'O “Laisve” tvirtina, kad 
atsteigimą privatinio biznio 
Rusijoje mės vadiną—socializ
mu !

Tai esąs “lietuviškas socia
lizmas“, ir tokį socializmą mes 
jau matą Lietuvoje.

Maskvos sendvič.fų maumoto- 
jai turėtų atsiminti rusų patar
lę: “Vri da znai mieru!“ (Me
luok, bet žinok saiką.)

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

Jack Londonas

GIPERBOREJOS GĖRALAS
(Vertė Tindi-Rindi)

1

(Pabaiga)

— čia žmonės pradėjo kinko- 
ti ir juoktis ir, palenkdami kits 
kitam galvas, šnibždėjosi apie 
duoną ir žuvis' Aš skubiai tę
siau : “Taip tat, aš pasiaiškinau 
savo kvailystę ir Musu išmintį; 
savo negabumą ir Musų gabu
mą. Todėl dabar susiprasįa- 
mas aš gailiuosi ir noriu pikta 
ateiteisti. Aš nuodėmingai žiu
rėjau į Klūktą, o atsitiko, jog 
tapo Musui paskirta. Pagaliau 
ji mano, nes nejaugi aš neda
viau Tumasukui lobio už ją už
mokėti? Tiktai aš jos nevertas 
ir ji pereis iš tėvų “adatos-“ į 
Musu “adatą“. Ar gali mėnuo 
šviesti prie saulės? O Tumasu- 
kas atgal sau viską pąsilieka, ką 
aš jam užmokėjau; tegul ji do
vanai teks Musui, kurį Dievas 
išrinko jos teisėtu valdovu.“

— “Ir dar: kadangi aš be iš
minties naudojausi savo turtais | dukters, jodvi plėšėsi su Tukeli-

keta. Ir gale visos trys, lyg 
audringi sūkuriai, iš visų pusių 
puolė Musų tiek, kad jis išbėgo 
iš savo “adatos“ ir visi žmonės 
pradėjo iŠ jo juoktis. Nes žmo
gus, kuris negali suvaldyti bo
bų — kvailas“.

— Paskui-pasirodė Angitas.
— “Didelė bėda užgriuvo Mu

sų, o ponas, nedovanai aš šnibž
dėjau, ir visi pas Musų nuėjo sa- 
kydamies išalkę ir reikalauda
mi įvykdyti pranašystę. Pasi
kėlė garsus riksmas: “Iltvili! 
Btvili!“ (mėsos). Savo per- 
pykusiomS ir °chučo” prisigčru- 
sioms boboms jis įsakė nutilti 
ir nuvedė žmonėš prie tavo san
dėlių. Ir liepe žmonėms atida
ryti ir prisisotinti. Bet kas? 
Sandėliai buvo tušti. Juose ne
bebuvo mėsos. Kadangi visus 
apėmė baimė, tylėdami stovėjo 
ir tyloj aš pakėliau balsą: “O, 
Musu, kur mėsa? Kad ji buvo, 
mes žinome. Nejaugi nemedžio
jome ir netempėme čia grobių? 
Ir melas butų sakyti, jog tai vie
nas žmogus suvalgė; mums ne
liko nė odos gabaliuko, nė plau
kelio. Kur mėsa, Musu? Į ta
ve savo klausą pats Dievas krei
pia. Kur mėsa?

— Ir žmones pradėjo šaukti: 
“Tavęs pats Dievas klauso. Kur 
gi mėsa ?“ , žmonės telkėsi bū
reliais ir buvo išgązdinti. Tuo
met pradėjau tarp jų vaikščioti 
baimingai aiškindamas apie tai, 
ko niekas nežino, apie mirusius, 
kurie kaip šešėliai ateina ir išei
na, darydami piktus darbus; to
kias kalbas tęsiau iki to,, laiko, 
kol pradėjo balsiai iš baimės de
juoti ir kol neišsiblaškė kaip 
vaikai, "kuriems patamsėse bai
su. Nivakas pasakė kalbą musų 
bėdoj visas kaltes suversdamas 
Musui. Kuomet jis baigė, pa
kilo baisus nerimas ir visų ran
kose pasirodė ietys, jurų vėplio 
iltys, basliai i pajūrio akmens. 
Bet Musu nubėgo, namo ir ka
dangi jis negėrė “chučo“, nega
lėjo pavyti, viens prie kito kniu
bo ir palengva judinosi. štai ir 
tuoj aus jie staugia aplink jo 
“adatą“, o jo bobos rėkįa viduje 
taip, jog negali jų užšaukti.“

—“O, Angitai, tu vįga gerai 
atlikai”, pagyriau. — “Dabar 
paimk šias tuščias roges ir liesus 
šunis ir greičiau gink prie Mu
su “adatos”! Kol susigriebs 
girti žmonės, vikriai įsimesk jį 
į roges ir vežk pas mane.“

Aš ėmiau laukti ir ligi pat 
Angito grįžimo pamokinau gero 
savo šąlininkus. Rogėse pasi
rodė Musu ir jo veido mėlyno
mis sprendžiau, kad bobos jį 
tinkamai apdirbo. Jis nusirito 
iš rogių ir kniubo sniegai! prie 
mano kojų šaukdamas: “O po
nas, tu atleisi 'Musui, tavo ver
gui, visus nusidėjimus! Tu — 
didis žmogus! Tu būtinai at
leisi I“

— Vadink mane broliu, Musu, 
— erzinau, pakeldamas savo 
mokasiną niuksais ant kojų. —

Todėl dabar susiprasįa-

ginčijasi. Niekuomet dar to- 
kibs bėdos nebuvo.“

— O kitas tarė: “Aš atlikau, 
ponas, tavo įsakymą^: gudrių 
žodžių prišnibždėjau į gobšas 
ausis, liepiau atsiminti, kas bu 
vo senovėj. Moterė Ipsukuk 
apverkia savo skurdą ir tuos 
turtus, kurie jau jai nebepri 
klauso. Tamasukas 
save vadu, o žmonės 
iŠ bado ir miršta.“ 

į — O trečia tęsė: 
apvertė visus Musu
beria keiksmus akyvaizdoj 
nų, iš senovės gerbtų dievų, 
visi žmonės prisimena gausų 
maistą, kuris plaukė jų burnon 
ir kurio dabar nebėra. Isani- 
tuke, kuri pradėjo sik tumtum 
(pavydėti) susikirto su Klūkta 
ir pasikėlė didis lermas. _ Paskui, 
abi būdamos vienos motinos

vėl ląiko 
kankinasi

“Nivakas 
altorius ir 

sė
li

ir jus engiau, o,, mano vaikai 
atnešu Musui dovanoms žibalo 
skardinį ir žąsies gerklę, ir šau
tuvo vamzdį, ir yarinį katilą. 
Todėl aš nebegalėsiu rinkti lobių 
r kai jus “chučo” troškulys ka

muos išgerti, jis numaldys. Nes 
is — didis žmogus, ir Dievas jo 
upomis kalba. /

— “Ir dar pasaysiu, kad ma
no širdis suminkštėjo ir kad gai- 
iuosi savo beprotysčių. Delko 
man kvailiui ir kvailių sunui, — 
man, kuris mato jūsų tuščius vi
durius ir nežino kuo juos pripil
dyti, kodėl būti vadovu, augš- 
čiau jūsų sėdėti ir vadovauti jū
sų pražūčiai? Kam aš darysiu 
kai tas negera? Bet šamanas 
Musu, kuris visų gudriausias 
žmonėse, tinka jums valdyti 
minkštąją ranka ir teisingai. Vi
so pasakyto priežasties delei aš 
atsisakau valdžios ir perduodu 
Musui, kuris vienfts težino kaip 
jus išmaitinti tose dienose, kuo
met jus neturite mėsos“.

čia stipriai paukštelėjo ka
tučių ir suriko žmonės: “kloši, 
kloši!“ kas reiškia: “gerai.“ Aš 
pamačiau Musu akyse neramią 
nuostabą: jis negalėjo manęs 
suprasti ir jam pasidarė prieš 
baltojo žmogaus išmintį baisu. 
Visur priešpiečiais jo norų sto
jau ir kaikuriuos net įspėjau; o 
jis suprato, kad dabar, kai savo 
noru nuėmiau nuo savęs valdžią, 
visai ne laikas prieš mane kir
šinti žmones.

— Kol dar nesuspėjau išsi
skirstyti, aš pranešiau, nors deg
tinės varymo reikmenys pereina 
Musui, kad visą likusį “chučą” 
aukuoju žmonėms.,Kadangi mu
du niekuomet neleidome gerti 
daugeliui iš karto, Musu mėgino 
protestuoti. Bet visi šaukė: 
“Kloši, kloši!“ ir prieš mano du
ris susirinko puotauti. Laike, 
kai išoris triukšmas virė ir kiek 
galįnt galvon smogė spiritas, vi
dury savo buveinės tariausi su 
Angitu ir šu ištikimaisiais. Aš 
paskyriau kas kiekvienam da7 
ryti ir kiekvienam aiškinau ką 
kalbėti. Paskui aš tyliai nuėjau 
miškan, kur būvą parengta dve
jos gerokai prikrautos rogės su 
pakinkytais neperšertais šuni
mis. Ar matote, pavasaris buvo 
ant nosies, sniegas apsidengė 
slyda, — vadinas, atėjo pato
giausias laikas važiuoti į pietus. 
Virš to-išsibaigė ir taboka. Čia 
aš lukterėjau, nes nebuvo kas 
bijotis. Jeigu griūtų mano pė
domis, kad pavyti, jų šunys bu
vo perdaug riebus, o jie patys— 
perdaug išdžiuvę; taip ir lau
kiau panašaus vijimosi, kurį pa
sirengiau pilnai sutikti.

— Iš karto pasirodė zovada 
vienas ištikimųjų, o už jo kitas. 
“O, ponas“, suriko pirmasis 
šniokšdamas. — “kaime baisus 
sąmyšis, niekas nebesupranta 
savo minčių ir visi įvairiai mąs
to. Visi pervirš išgėrė, - vieni 
tempia lankus, o šie savytarpy

Ar ateity klausysi manęs?
- Taip ponas, ----  žlembė, ----  

visuomet!
— Tai gulkis, štai taip, sker

sai rogių.
— Aš sugriebiau į kairę ran

ką šunims botagą-
— Gulkis — kniūpsčias, tik 

greičiau, todėl, kad mudu šian
dien važiuojam į pietus. Kai 
jis atsigulė, aš pradėjau jį čai
žyti išskaitliuodamas kiekvienu 
smugiu jo kaltes: —. “Tas ap
skritai imant už nepaklusnumą 
— paukšt! O tai už nepaklus
numą atskirais atvejais — 
čiaukšt, paukšt! O tas — už 
Isanitukę! O tas — tavo sielą
išgelbėti! O ta& — dėl tavo
dvasiško autoriteto! Tas — dėl 
Klūktos! Tas dėl • Dievo tau 
duotų eisiu! Tas — dėl bonkos 
pirgimių! Tas ir tas — dėl pa
jamų mokesnio ir dėl duonos su 
žuvimis! Tas dėl visų tavo • 
nepaklausymų! Ir gale tas — 
kad ateity tu butum ramesnis ir 
protingesnis. Na, šniokšt, kel
kis! Pasirišk šliūžes ir eik prie
šaky prieš šunis minti šniegą. 
čukai! Pirmyn! Gyviau!

Tomas Stivensas' nuoširdžiai 
nusišypsojo, užsirakė penktąjį 
cigarą ir pradėjo į lubas leisti 
garbiniuotus durnų žiedus. '

— O kas atsitiko su laukiniais 
Tatarate? — paklausiau. — Ne
jaugi ne žiauriA buvo palikti juos ' 
badauti?

Jis juokais tarp dviejų durnų 
žiedų atsakė; ,

Taip, bet jiems paliko visi 
riebus šunys!

1926. IV. 29.

DIDELIS RAKANDŲ 1ŠPAR- 
DAVIMAS PIGIAU; NEGU 
FABRIKŲ KAINOMIS ŠIAN
DIEN.

Pirkite šiandien rakandus mu
sų krautuvėje, šiandien jūsų 
doleris pas mus perka daugiau, 
negu dviejų dolerių vertės ta- 
vorų. Ant visų tavorų kainos 
numuštos žemiau fabrikų kai
nos. Pirkite kas jums patinka, 
šiandien turite progą. Nepatin
gėkite atvažiuoti eiusų krautu
vėm nors ji ir tolokai yra nuo 
jūsų vietos. Už karferį ir pusė 
valandos laiko, sutaupysite de- 
sėtkus arba šimtus dolerių. 
Krautuvė atdara iki 10 -vai. va
karo. '
FEDERAL FURNITURE (O. 

2894-Milwaukee Avė.

J. J.. STASULANIS
Eagle Music Co.

Ką tilt išėjo Victor Nauji 
Lietuviški Rekordai, Kasto 
Sabonio, gerai žinomo teno
ro, taipgi Juozapo Vaičkaus 
komiški.

Pas Darželį Trys Mergelės
Išėjo Tėvelis Į Mišką

Sabonis
Paukščiukų Veselė
Muzika — Vklcas

Sabonis

Mes Be Vilniaus Nenurim- 
sime' •

Tautos Šventė
\ Vaičkus

Šarlatano Daktaru Ofise
Dalis 1 ir 2

Vaičkus
Rinkinys Iš Liaudies Dainų

Dalis 1 ir 2
Vaičkus

Ir taipogi kitokių lietuviš
kų artistų daug naujų re
kordų,

3236 So. Halsted St.
Boulevard 6737

Chicago, III.

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

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

National Property Co.
. 11 So. La Šalie Street

501 Roanoke Bldg., Central 4757
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Pranešimai JIESKO PARTNERIU
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

šviekšniečių Ratelio susirinkimas 
įvyks ned., geg. 30 d., 3 vai. po 
piet, pas p. Kimčius, 4600 S. \Vood 
St. Visus narius ir norinčius pri
sirašyti į Sviekšniečių Ratelį‘kvie
čiame atsilankyti. Taipgi kurie ne
sugrąžinote šokių tikietus, Imtinai 
sugrąžinkite į šį susirinkimą.

Valdyba.

REIKALINGA moteris partneris, 
gera gaspadinė, tarp 30 ir 40. metų, 
prisidėti $1,000 prie Rooming Houke 
biznio nešančio gerą pelną. įneštus 
pinigus garantuoju; jeigu biznis ne
patiks laike 3 mėnesių, pinigus su
grąžinsiu su geru nuošimčiu. Esu 
atsakąs našlys, turintis prapertę ir 
gerą farmą, tai vienam yra ilgu ir 
sunku viską prižiūrėti. Meldžiu at
siliepkite ypatiškai, jeigu galhna nuo 
ll-tos iš rvto iki 1 po pietų arba 
laišku.JONAS AMBROZA, 3136 Conv 
gress St., Chicago, UI.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA kambarys vie

nam ar dviem vaikinam, be val
gio, garu šildomas, maudynė, tele
fonas. Pilkis, 739 W. 18 St., 3 fl. 
front. v

įvairus skelbimai
ATLIEKU pleistcruotojaus darbą 

gerai ir pigiai, senų ar naujų. An
tanas Dackevičius, 4632 S. Paulina 
Street.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI

EKSTRA

REIKALINGAS kambarys Nirth 
Side, turi būti šviesus, prie blaivių 
žmonių, Vincent Balchiunas, 4922 
Broadway. \

PAIEŠKA U vietos ant farmos 
prie gerų žmonių dėl siratukų vai
kų, berniukas 13 m., mergaitė 10 
metų. Su mokesčiu susitaikysim. 
Kas turėtų tokią vietą, rašykit:

ADOLF ŽEMAITIS
3350 S. Morgan Si., Chicago

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas 

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Rooaevelt 2794 

'Vartotų karų dalys visokiu išdir- 
bysčiu. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, mainomi.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, senai išdirbtas biznis, cash. 
Turiu parduoti iš priežasties mir
ties mano vyro. 6010 S. Kedzie 
Avė.

NAUJAS garažas pardavimui ar
ba rendavdjimui. A. KARN, 

2226—30 So. Leavitt St.

Dr-stė Gvar. Liet. Karai. Mindau- 
gio N . 1 mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadieny, gegužio 29 d., 7 ;30 
vai. vakaro, Dievo Apveizdos . pa
rapijos mokyklos kambary, prie 18 
ir Union Avė. Visi nariai malonė
kit susirinkti ir atsivesti naujų na
rių, nes bus priimami dykai nuo 
17 iki 35 m. Gera proga. —G. P.

RENDAI ruimas dvi vieno vyro 
ar merginos, su valgiu arba be 
valgio; pele mažos šeimynos, (it’a- 
žioje vietoje. 592.5 So. Throop St.

įvairus skelbimai

PENTUOJU ir popieruoju. L. Ge- 
luutas, 704 \V. 31 St. Tel. Yards 
3691. 

JIESKO DARDU

PARDAVIMUI “Aelamaric” 
trokas, vieno ir pusės tono. Vi
sai pigiai, model 1921, kaip 
naujas. $250.00.

4510 So. Laflin Stręet

PARDAVIMUI groserio' ir vaisių 
krautuvė. x Greitam pirkėjui paduo
siu pigiai; atdara iki 11 vai. vaka
ro. 8616 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė, .delica- 
tesscn ir kendžių krautuve. 3 pa
gyvenimui kambariai su visais fur- 
ničiais. Kaina $650.

6009 S. Ručine Avė. 
arba , 

1349 W. 69 St.

NAMAI-ZEME

SUSTOK, PERSKAITYK, 
, PERSITIKRINK

čion rasi tikrus bargenus

Birutė rengia didelj išvažiavimą 
gegužės 30 d., sekmadieny j Beverly 
Hills miškus. Važiuoti reikia Ash
land Avė. karais iki 87 St. Paskui 
eiti j vakarus iki kalnui, tonais at- 
rasit išvažiavimą. Birutiečiai ir 
svečiai .norinti dalyvauti išvažiavime 
meldžiami susirinkti j J. Kulio aptie- 
ka, 3257 So. Halsted St., U vai. die
ną. Visi sykiu galėsim nuvažiuoti j 
miškus. Jei oras nepavelis i laukus 
važiuoti, tai išvažiavimas atsibus lie
tuvių Auditorijoj apie 2 vai. i>o pie
tų. Birutietės pagamins gardžius 
užkandžius, taip pat galėsim links
mai laiką praleisti.

Kviečia visus Birutė.

Man reikalingas teisingas ir 
darbštus partnerys prie staty
mo namų. Jis galį būti jaunas 
arba senas, tas nedaro jokio 
sKirtumo toje šakoje biznio.

Kiekvienas žino, kad statyme 
namų yra geras uždarbis. «Bet 
mano partnerys turės būti ge
ras darbininkas ir turės dirbti 
su visu atsidavimu, tuomet tik
tai jis galės turėti pasisekimą 
ir galės susitaikyti su kitu sa
vo partneriu.

Kad dasigavus į. tų partnery
stę, kandidatas turi turėti ne
mažiau $3,000 arba 
giau, bet ne mažiau, 
nerys nori pastoti
pe n te rys, tai labai gerai, o jei 
ne, tai jis gali labai greitai tą 
amatų išmokti.

Nei vienas real estate broke
ris arba kitokis biznierius ne
gali pastoti į . šitą partnerystę-

Atsišaukite laiškais i NAU
JIENAS, 1739 So. Halsted St., 
Box 765, Chicago, III.

Tel. Yards 7282 
BR2DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam -ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Pre«.

Už-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handlipg 

Turimo daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

res. Yds 3408—Blvd 7667 officeTel

dar dau-
Jei part-

kaipo kar
Kapų dienoj Lietuvių Piliečių 

Brolijos Kliubas rengia atmintį pa
daryti ant M. M. Juodžio kapo 
Bus programas tam tikras atliktas 
a. a. M. M. Juodžio draugų. Mel
džiame atsilankyti. —Komitetas.

Roseland. — Birželio 1 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 S. Michigan avė., įvyks Lie
tuvių Improvement ir Benefit 

j Kliubo mėnesinis susirinkimas. Vi
si kliubo nariai atsilankykite pa
skirtu laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turi buti'apsvarstyti.

J. Tamašauskas, sekr.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restau ran
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos* kainos. 

Sostheims, 1912 Sb State St.

ISRENDAVOJIMUI

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų -prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik* patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lawndalc 0114.

DIDELIS RAKANDŲ IŠPAR
DAVIMAS PIGIAU NEGU
FABRIKŲ KAINOMIS ŠIAN
DIEN.

Pirkite šiandien rakandus mu
sų krautuvėje, šiandien jūsų 
doleris pas mus perka daugiau, 
negu dviejų dolerių vertės ta- 
vorų. Ant visų tavorų kainos 
numuštos žemiau fabrikų kai
nos. Pirkite kas jums patinka, 
šiandien turite progą. Nepatin
gėkite atvažiuoti musų krautu
vėm nors ji ir tolokai yra nuo’ 
jūsų vietos. Už karferį ir pusė 
valandos laiko, sutaupysite de- 
sėtkus arba šimtus dolerių. 
Krautuvė atdara iki 10 vai. va
karo.
FEDERAL FURNITURE CO.

2894 Milwaukee Avė.

RENDON I kambarių apartmen- 
las, garu šildomas, karštas vanduo 
visados, su lova ir visi palanku
mai. Ant Campbell, arti 63-čios/ 
Renda $60.

Z. S. MICKĖVICE, 
2505 W. 63rd St.

Ilemlock 0800. s
STORAS rendai geroj apielinkėj, 

2646 \V. 63 St. Plaza 0657.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
IEŠKAU savo draugo Stanislovo 

Žerolio. Girdėjau, kad gyveno Chi
cagoje ant Oakley Avė. Prašau jo' 
paties arba kas apie jį žino pra-Į 
nešti. Busiu dėkingas.

George R>szko
2350 S. Sacramento Avė., Chicago i

PAJIEŠKAU Klemenso Jašmenlo 
Vadagių kaimo, Židikių 
Mažeikių apskr. Girdėjau, 
vena Wittkerb, New York, 
kas žinot praneškit man už 
dėkingas.

D. TA U JANI S, 
901 W. 33 St., Chicago, III

valsčiaus, 
kad gy-
Pats ar 

ką busiu

Tel. Pu I! man 1413
- JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Placc
Chicago, III.

y

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam Įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci- 
PARENDAVOJIMUI 3 kambariai jas, programus, plakatus, tikietus ir 

ant 2 lubų, tinką naujai apsivedu-(visokias blankas. Spaudos darbus 
sieins arba vaikinams, ar inergi- padarome greit ir gražiai. Reikale 
noms. 4026 Arteslan Avė. Brighton • spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
Parke. (j musų spaustuvę.

STORAS rendai, garu šildomas. I 
Gera vieta kriaušiui, barberiui ar-' 
ba bile kokiam kitam užsiėmimui. į 

8022 S. Racine Avė.

RENDA1 4 ruimų flatas už 
darbą, katrie apsiimtų prižiūrė
ti boilerius 8 flatų namo.

B. TAMOŠAITIENE 
1900 W. 63rd Street 
Tel. Prospect 4628

RENDON 5—61 kambarių apart- 
irentai, garu šildomi, karštas van- 
hio, naujai dd^oruoti, gera trans- 
portacija, arti Normai ir 65 St. 
Renda po $65.

6450 S. Parnell Avė.
Tel. \Ventworth 6183

st

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA kambarys vie- 

i nam vaikinui, be valgio.
4638 So. Talman Avė.

RENDON kambariai dėl vyrų; 
1 kambariai su visais patogumais.
7034 So. Fairfield Avė., Tel. Repub-

, lic 8511.

PAIEŠKAI’ Vinco Mačiulio ir į 
Petronės Mačiidytės, abu paeina iš • 
Jurbarko miestelio, I 
Vincus pirmiau gyveno lietuviškam' 
hotely, Petronė yra vedusi, gyve-! 
na kur tai Brighton Parke. Reika
lu.* > ra kas link jūsų žemės ir na
mų Jurbarke. Atsišaukit tuojau, 
arba kas tinote praneškit.

P. MILLER, 
3210 S. Halsted St.

Tel.- Boulevard 9663 1

IENDAI ruimas dėl 
tukinu su valgiu

vieno
ar

<11/11 l/dvlllcl I Ii 1 •
Raseinių apskr. v<dgio.

r tai Brighton Parke. Rcika- 
t kas link jūsų žemės ir na- 
irbarke. Atsišaukit tuojau,

3343 So. Lowe Avė. 
Phone Yards 0170 

1-mos lubos iš fronto

PASIRENDAVOJA šviesus, švarus 
kambarys. 2500 W. 39 St. Tel. La- 
la.vettc 5632.

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI apsivedimui mergi

nos arba moteriškės, ne senesnės 45 
metų. AS esu vaikinus 35 inetų,^no- 

ll rėčiau susipažinti su dora ir iš
mintinga moteriške ar mergina. No
rinčios apsivesti atsišaukit. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. Katra tu
rit savo paveikslą, tai meldžiu pri
siųsti, kiirj ant pareikalavimo grą
žinsiu. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

' NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago 

Box 767

RENDAI kambarys vaikinui arba 
ženotai porai be vaikų. 'Kambarys 
šviesus, švarus ir didelis North St- 
des apielinkėj. Kreipkitės ypatiškai 
arba telefonuokit nuo 5 iki 8 vakarais 

2241 N. Western Avė.
Tel. Brunisvvick 5645

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaitę su valgiu, 

PETER GADE1KO 
1606 So. Halsted St.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

71O‘W. 33rd St., Chicago, III.
.Tel. Yards 6751

PIRKIT PLUMBING4 PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

. Levinthal Plumbing Supply CoM 
1637 West Divieion St- 

netoli Marshfield

Tel. Lafayette 8705-78706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė
CHICAGO

Juozefa Kavaliauskienė
Siuva vyriškus marškinius 

ant orderio nuo $2.50 ir aukš
čiau, savo materiolo.' Rankų 
darbo marškiniai ir vaikams 
blitiskos, savo materiolo nuo 
$1.25 ir augščiau. Kas duoda 
materiolą už darbą vyrams' už 
kasdieninius marškinius $1.50f 
už šilkinius ir kreiptašinius, $2. 
Duodu guzikus, siūlus ir pamu

šalą. Taipgi taisau senus marš-
kinius. Turiu daug sampelių dėl 
pasiskyrimo.

1306 So. 50 Ct., Cicero
Tel. Cicero 3370 R.

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

be IC8.
LITTLE STAR HAT CLEANERS 

3328 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 0179

IEŠKO DARBO
VAIKINAS, 19 metų, High School 

išėjęs, be kojos, reikalauna darbo 
ofise arba kitokį darbą, kuris yra 
atliekamus sėdint. Prašom pranešti 

JOE GALCO
1619 S. Union Avė.

PARSIDUODA automobilius 
5 pasažierių, 6 cylinderių, Con
tinental .motor, atrodo ir eina 
kaip naujas. Apleidžiu miestą.

842 W,. 33rd Place 
1-mos lubos, priekis

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė, geroj apiclinkėj, netoli didelės 
dirbtuvės arba mainysiu ant nuo
savybės South Sidėj arba aut omo- 
biliaus. Tel. Prospect 0321.

PARDAVIMUI bučernė 2903 So. 
Union Avė.

porčiai, ledaunės.
vienuolyno. Kaina

muro namas, 5 ir 
garu arba aliejum 

2 karų garažas. 
Marųuette kolonijoj.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų į dirbtuves, reg- 
tau rantus, Kotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY, 
833 MilwauMee Avė.

FORD BAKGENAI
TOURING, Roadster, Coupe, Se

danai. Tie visi kavai yra gerai per
taisyti ir turi prldėčkus, nuo $25 
iki $300.

Xieo. E. Sherman & Co.
1725 W. Division St. •

BUČERNfi ir grosernė parsiduo
da, geroj biznio vietoj. Pardavimo 
priežastis — turiu grįžti į ūkę.

Kreipkitės:
NAUJIENŲ SKYRIUS 

3210 S. Halsted St.
No. 51

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 10 patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų, P. Goldman and 
Sons, 1405 W. 21 St.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. Maža šeimy
na, gera mokestis. Mrs. A. Daunoras, 
3001 W. 41st Pi. Tel. Lafayette 
9324.

JIEŠKAU švarią ir gerą šei- 
myninkę, kuri norėtų savo na
muose prižiūrėti auklėti mano 5 
metų mergaitę. Užmokėsiu ge
rai. Rašyk A. Mazora, 1728 Lul 
PI. arti Hermitaige Avė.

REIKIA veitcrkos. Atsišaukit tuo 
jaus. 2113 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA darbininko vyro. Reikia 
patyrusio darbininko ant ūkės, už
tikrinta vieta, geras užmokestis, 
j Lemont, III.

Atsišaukite:
ROZENSKl-LEMONT CO. 

6312 Western Avė.
Prospect 2102

BEI KALINGAS bučerys dirbti 
subatomis. Chicago Meat Market, 
1845 W. 47 St.

šiuomi skelbiame formališką atida
rymą Highlands Subdivision

Nedėlioj,- gegužio 30. Randasi 
prie 87 St. ir Central Avė.

Mums reikia sales managerių ir 
salesmenų. ^Patyrimas nereikalin
gas, didelis komišinas.

Automobilių kelias: j pietus 
VVestern Avė. iki 95 St., į vakarus 
95 SI. iki Central Avė., į šiaurę 
Central Avė, iki 87 St. Del infor
macijų rašykit.

PIONEER REALTY CO.
128 N. Wells St., Wells Bldg.

Tel', Franklin 4070
, CHIŲAGO

REIKALINGAS geras mūrinin
kas, turi pažinti pieną, turi mokėti 
mūrininko darbą gerai ir sugebėti 
prižiūrėti kitus mūrininkus kaipo 
formonas, turi būti unijistas. Atsi
šaukit nedėlioj, 30 dieną gegužės, 
1101 S. Mozart St. Chicago, 111. Ar- 
lųi šaukit Lafayette 8662.

RE1 KALINGAS singelis kriaučius 
kaipo partnerys arba darbininkas, 
gera ir pelninga vieta. 3008 W. 
Pershing Rd. Lafayette 2119.

REIKIA shermenų į geležies at
karpų jardą. Steiner Iron and Metai 
Co„ 1103 S. Washtenaw Avė.

REIKALINGAS bučeris, 
ris moka darbą.

Atsišaukite tuojau.
3210 So. Halsted St.

Box 52

AUTOMOBILIAI

ku-

o

AUTOMOBILIUS VVILLIS 
Knight, 1924 septynių . pasažie
rių/ sedan, arba mainysiu j 
lotą.
3200 So. Halsted St.užpakaly

EXTltA

PARSIDUODA grosernG geroj 
vietoj, tinkama vieta dėl bučernės. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

Kreipkitės:
3514 So. Emerald Avė.

ssa

RAKANDAI
PARDAVIMUI REAL ESTATE
’ -;7 OFISO RAKANDAI
ParsldUoda 3 deskos, 5 krėslai, ra

šoma mašinėlė, ofiso baras ir didelis 
sofas/ taipgi ir kiti smulkus daik
tai. Parduosiu viską sykiu pigiausia 
kaina — už ketvirtadalį kiek daik
tai yra verti. Galima pirkti sykiu vi^ 
sus daiktus ir čia pat varyti biznį 
arba nupirktus daiktus vežtis j kitą 
vietą. Vieta randasi Roselande, arti 
prie Michigan Avė. Jeigu kuris pirks 
viską sykiu atiduosiu už $350.00. Kam 
reikalingi pirktis ofiso fikčeriai, ne
praleiskite progos. Kreipkitės “NAU
JIENOS”, 1739 So. Halsted Street, 
Box 768.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis gerai išdirbtas. Pardavi
mo priežastis — turim išvažiuoti 
gyventi i farmas. 2500 W. 69 St. 
Tel. Prospect 8014. \

PARSIDUODA ice cream parloris, 
kendėių, cigarų, cigaretų, ant kampo 
arti mokyklos, tarpe dviejų bažnyčių. 
Pasinaudokite proga, parduosiu pi
giai arba mainysiu į mažą namą.

Atsišaukite
1730 So. Union Avė.

NAUJAS muro namas, 4 ir 
4 kamb., aržuolo baigtas, viš- 
kos, apdirbti 
Randasi arti 
$10,800.

2 FLATŲ
6 kamb., 
apšildomas, 
Randasi
Pirmesnis laimės už $12,100.

SU $1500 nupirksi 6 kamb. 
modemišką mūrinį bungalovv, 
karštu vandeniu apšildoma. 
Randasi arti Marquette parko 
apylinkėj. Taipgi mainysime 
ant biznio namo arba bučernės.

MAINYSIME dar naują 2 fla
tų po 5 kamb. muro namą, ga
ru apšildomas, 2 karų muro 
garažas, ant bungaiow Mar- 
ųuette kolionijoj.

2 FLATŲ rtiurO namas, 6 ir 
kamb., karštu vandeniu apšil
domas, ' 2 karų muro garažas. 
Randasi prie 55-to bulvaro ir 
Marshfield Avė. Nelaimė 
mynoj verčia parduoti 
$12,900.

2 FLATŲ muro namas,
6 kamb., patogus įrengimai, 
vanos, aukštas beismentas. Ran
dasi arti Western ir Archer 
Avė. karų linijų. Kaina tiktai 
$11,300. . '

BIZNIAVAI LOTAS ant 60 
(ir Talmon, 25X125, už $1650.

VISŲ bargenų negalima čion 
sutalpinti, todėl malonėkite 
kreiptis pas mus, o mes tikrai 
parodysim gerus pirkinius arba 
mainus, kur tik norėsite.

už

6 ir

PARDAVIMUI visokios rųšies ra- 
kaiftlai pigiai. Brighton Park Stor- 
age House, 3101 W. 38 St.

PARSIDUODA 5 ruimų rakandai, 
dvi siuvamos mašinos— Singer ir 
VVhite. 822 W. 37 PI. 2 lubos.
——I'JI Į IĮ Į ■ ■

PARDAVIMUI
TURIU parduoti savo $600 vertės 

grojiklį pianą, benčių, kabinot ir 
150 rolelių, išmokėjimais, kiek aš 
esu skolingos piano 
JOE. DEMBROWSKI, 
Madison St. 1 fl. front.

kompanijai.
2332 West

PARSIDUODA Pool Room, ge
riausias vidurmiestyj; viskas gera
me stovyje, penkiolika biliardų. 334 
So. State St., šalę Rialto Teatro. Sa
vininkas ANDREW.

PARSIDUODA saldainių ir mo
kykloms reikmenų krautuvė. Arti 
mokyklos, priešais Bažnyčios. 4 pa
gyvenimui, kambariai ir garadžius.

1444 So. 50th Court 
Cicero, III.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, gera vieta, biznis gerai eina. 
Įlenda pigi. Lysas ilgas. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos, norin
ti gerą biznį, atsišaukit greitu lai
ku.

MIKE PAUKŠTIS
4511 So. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė, geroj vie
toj; turiu išvažiuoti, greitai noriu 
parduoti, arba priimsiu pusininkų. 
3 ruimai, garu apšildoma, renda$ 45 
į mėnesj. Kainu $500. Kreipkitės: 
1542 W. 59 St.

PARDUODU savo grojiklį 
su 125 rolelių ir bčnčiumi, 
už $140, Garantuotas pirmos 
•stovyje. Mainysiu bile į ką 
pirmą įmokėjimą, 

MR. KRENZ, 
., 6512 S. Halsted St.

viskas 
rųšies 
kaipo

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, 4 kambarių pagyvenimas už
pakalyje. Brighton Park lietuvių 
apgyventoj apielinkč. 4410 South 
Mozart Si.

PARSIDUODA ice cream ir mink
štų gėrimų krautuvė, cigarų, tabo
kos ir smulkių reikmenų.

1621 So. Union Avenue

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras.

5158 So. Sacramento Avė.

PARSIDUODA arba išsimaino mė
sos krautuvė, su visais puikiausiais 
įtaisymais. Parduosiu už pirmą tei
singą pasiūlymą. Mainysiu ant namo 
arba lotų. A- •!<

317 W. 79th’ Street
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbą; gera vieta, tik 
viena Lietuviška barbernė šitame 
mieste. Turiu apleisti miestą; kas 
pirmesnis, las geresnis.

320 E. 14th Street 
Chicago, Heights, III. 

šventadieniais nesikreipkit.

K. J. MACKE AND CO.
(Machiukas) 

2436 W. 59th St. 
Tel. Prospect 3140

PAIESKAU apsivedimui merginos 
nuo 30 metų iki 40 metų senumo. Aš 
esu 38 metų senumo, turiu pinigų apie 
10 tūkstančių dolerių, nirėčiau, kad 
ir mergina turėtų nors kiek pinigų. 
Malonėkit su pirmu laišku prisiųsti 
savo paveikslą,,ant pareikalavimo su
grąžiusiu atgal ir platesnių žinių su- 
ęeiksiu per laišką, N. W. Cor. Halsted 
aųd 3<įrd St. f. U. 

PASIRENDAVOJA kambarys vie
nam vaikinui, graži apielinkė, ivie-| 
ta patogi, arti gatvekarių, prie ge
rų žmonių, švariai- užlaikomas,. m«- 

viiikų ‘Įjėrjj. .Matykit -vakare ar- 
šaukit telefonu Hemlųek' 3579. 

6614 S. Arteslan Avė.
ių 
ba

PASIRENDAVOJA kambariai deĮ, 
pavienių arba vedusių. 30 Nortb 
Halsted St.

RENDAI kambarys, su visais Y»a 
Tankumais. 7004 So, 1 aiman Avu<

V

Tel, Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

Anglys, Coke ir Ix)das
Olselio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnės

4913-19 So. Paulina St.
Netoli 49th Street

SIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Stiidebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan~ kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų .karų, nesi gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pHbu- 
sim ■ at

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Parduosiu su namu ar be namo. 
Gera vieta. Parduosiu pigiausiai 
kaip galima. Priežastis pardavimo 
— savininkas prasišalino.

W. DAMBAUSKAS
4310 So. Wood St.

A

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

D. Kuraitis ir A. Kalulis, vedėjai

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
ir maža ‘ grosernė. Kąina\ $2500.

4434 Sd. Hermltage Avte.

DIDELIS BARMENAS

PARSIDUODA Shevrolet 
5 sčdinių,gerame) stovyje, 
$55. Veikit greit, .r. Shusho, 

S. State St*

karas, 
tiktai 
10929

Iš priežasties pasidalinimo biznio 
parduodama senas restąuranto biz
nis. Pirkėjas dėl kainos nesipriešys. 
Kreipkitės tuoj pas savininką.
\ 3955 Archer Avenue

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė; gali pirkt ir nelabai paty
ręs; galiu už dyką pamokinti; lietu
vių centras, prie strytkarių linijoj 
per 18 metų išdirbta vieta; darbas į 
namus ateina. Pasinaudokit proga. 
Savininkas Jonas Markūnas, 1309 S. 
50th Ct., Cicero, UI. Biznis kitoj 
vietoj.

GROJIKLIS PIANAS PAR- 
DAVIMUI. Už $125 nupirksite 
mano $700 vertės grojiklį pia
ną, 25 rolelius ,ir kabinet ben
čių. šis pianas yra taip geras 
kaip naujas ir turit jį pamatyti, 
kad gerai įvertinus. Atsišaukit 
šiandien iki 9 vai. vakaro, ne
dėlioj ir panedėly iki 5 po pie
tų. American Storage House, 
2216 W. Madison St.

PARDAVIMUI pigiai restauran- 
tas, biznis išdirbtas, priežastį pa
tirsite ant vietos. 11955 S. Halsted 
St. Tel Pulhnan 4396.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
cattessen, prie didelių paikių ir 
mokyklų; kito tokio biznio nėra 
per du bloku, renda pigi, 7 kamba
riai dėl pagyvenimo. Del svarbios 
priežasties parduosiu greit už tei
singą pasiūlymą. 1413 E. 58 St. Tel. 
Fairfax 2619. '
" " -f--'---""...... -.... - •• -•- ’ m •

PARDAVIMUI smuiką 200 metų 
senumo, A. Stradinariaus,- modelio 
1717; parduosiu pigiai ar mainy- 

patsiu ant autoinobiliaus. U’aip 
parsiduoda pianas už $40.

Atsišaukit greit.
1413 E. 58 St.

Tel. Fairfax 2619.
_________ _________ _____ »________4----

PARSIDUODA pirmos klesos res
taurantas už mažą kainą arba išsi
maino ant nedidelio namo. Arba pri
imsiu pusininką. Renda pigi. Ilgas ly
sas. 4548 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, 3486 So. Wood St. 1 fl. front.

PARDAVIMUI Meat Market ir 
grosernė, dešimts metų biznis iš; 
dirbtas, geroj vietoj. Mainyčiau į 
namą.

Kreipkitės:
5215 S. Halsted St.
Tel. Yards 6657 z'

PARSIDUODA restaurantas 
su penkiais kambariais. Geras 
biznio vieta ir išdirbta per daug 
metų.', DeJ*> informacijų i kreipki
tės 3711 So. Kedzie ’AveJ

PARSIDUODA grosernė Ice 
cream’, cigars, tabavo storas, 
labai geroj Vietoj, nes savinin
kas važiuoja ant farmų.

3346 So. Union Avė.

. —;n-..

P. S. Ofisas adaras kasdien 
ir šventadieniais.

PARSIDUODA lotas Riverside, III. 
Labai pigiai ir greitai turi būti 
parduotas. Lotas yra 60X154, pre
kė tiktai $1600; yra visi improve- 
mentai cash užmokėti. Atsišaukit 
prie savininko. *

5931 S. Albany 
Prospect 10366.

EXTRA
Parsiduoda 3 bizniai, kartu na
mas ir akeris žemės priešais 
tautiškas kapines.

Phone Villow Springs 47

NAMŲ STATYTOJAS
TURĮ parduoti pigiai dėl sukėlimo 
pinigų, 4 apt. po 5 kambarius, prie 
parko, moderniškas. Paimsiu gerus 
lotus kaipo dalį įmokėjimo.

JACK ROBINOVITZ, 
3436 W. 67 St. 

Republie 5380.

Geriausia pirkinys Chicagoje!

PARDAVIMUI vieno aukšto nau
jas muro bizniavus namas su sto
ru ir 5 naujos mados kambariai 
užpakalyje; augštas skiepas ir kar
što vandenio šiluma. Parduosiu pi
giai ir lengvom išlygom, arba mai
nysiu į bungalovv ar lotą.

Matvkit savininką
3647 ARCHER AVĖ.

PARDAVIMUI 3 aukščio mū
rinis namas 12 datų. Parsiduo
da arba mainysiu į mažesnį 
namą South Side, gražioj -vie
toj. Savininkas

500 W. 46th St.

PASISKUBINK
PARSIDUODA nedidelis namas su 

groserne arba grosernė viena be na
mo. Labai gražioj vietoj. Priežastis 
ne syaikata. Parduosiu pigiai.

834 W. 53 PI.
Tel. Yards 3236

2 FLATŲ po 6 kambarius muro 
namas, naujas su visokiais šios 
mados pagerinimais, taipgi parduo
du ir rakandus; parduosiu pigiai, 
nes Išvažiuoju į Lietuvą. Retos ne
ša gerą mprgičių, $6,000.

Kreipkitės:
7026 S. Artcsian Avė.

PARDAVIMUI 3 aukštų po 6 rui
mus cottage už pusdykę, 2 fialai 
po 4 ruimus. Kaiha $14,500. 2917 
So. Union Ąve.

PARSIDUODA mūrinis na
mas. Vėliausios mados. Parduo
da singelis vaikinas, nes važiuo
ja į Lietiivą.
25451/a W. 69 St. A. Blėdis.

■J
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NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME MOR'GECiAI-PASKOLOS

po 
po 
l>o 
po 
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6
5
i

ruimus Kaina $12.500 
ruimus 
ruimus, 
ruimus, 
ruimus.

1—6. 2

$6,IMKI, 
$4,300 
$4,200 
$4,500

$7,(tuo.
ruimus.
ruimus.

Kaina
Kaina
Kaina
Kaina

po 4 ruimus.

Kaina $27,500 
Kainu $11,.500 

i 4 rui-6 l t., po I
(» I LA l'U. P° G ir 3 po 

mus. Kaina $19,000.
43 I l-A I'U. G po 6 ruimus, 7 po 

5 ruimus. Kaina $60,300.
I Ruimų cottage.

6 Rl IMU cottage.
6 Rl IMU cottage.
5 RUIMU bungalosv. 

flatų ar ant didesnio 
vienuolyno, 
po 4 ruimus, 

5OV125. Malinsiu ant 6 
cottage namo, kad butų ant

ant 
Randasi prie

Kaina $2,900.
Kaina $5,300
Kaina $4,300

Mainysiu 
namo.

ruimų 
Brigh-

mainymo.
Rl I KALINGA 2(M) lotų. Kas nori 

mainyti senus namus ant naujų1 
namų, o naujus ant senų namų, tai Į 
keripkitės į mane, nes aš turiu ir 
\is,>se Chicagos miesto dalyke. Kas 
lik norit pirkti namus, parduoti ar 
mainvti, ar kokius biznius, visados

SPECIALIAI BARGENAI
2127 W. 45 PI. 2 po 4 kam

barius apartmentai, viškai ir 
sklepaą, sun parloras, naujas 
namas.

4356 S. Rockwell St. 33 pėdt,i 
kampas, 6—6 .kambarių, sun 
parlorai.

2443 W. 46 St., 2 po 5 kam
barius apt./ sun parloras. viš
kai ir skiepas, naujas namas.

4401 S. Artesian Avė., 2 po
5 kambarius apt., sun parloras, 
viškai Ir skiepus, naujas kam
pinis namas. -

2912 VV. Pershing Road, na
mas ant 37*/j pėdų loto, 2 po
6 kambarius apartmentai, sun 
parloras, viškai ir klepas, nau
jas namas.

6201—05 S. Whtpple St., 10 
apt. namas, 8 po 4 kambarius 
apt., garu šildomas, naujas na
mas.

3840 S. Albany Avė. 2 augš-
I tų mūrinis namas, gerame 
dėjime, krautuvė -ir 4 apt.

RUBIN BROS.
Naujas ofisas

4155 Archer Avė.
lafayette 8705-8706-5153Tel.

pa-

('. K. VALAITIS & CO.
3104 S. Morgan St. ŠTAI YRA BARGENAS

$25110 |MOK ATI

Special Bargenai MŪRINIS 2 APARTMENTŲ

Special bargenas North Sidėj
Naujas mūrinis namas, 2 fla

tų po 5 ir 5 kambarius, karšiu 
vandeniu apšildomas, budavo- 
tas pagal vėliausios mados, lo
tas 37x12^ f*- Garažas dėl 2 
mašinų; parduosime pigiai ar
ba mainysime ant namo soutb 
sidėj. 
Le

Namas randasi 2132
Vergiu Avė.

JOKANTAS BROS.

Liifavette 7(>7 I

3 NAMAI mainui, rendos neša 
$350 į mėnesį — mainysiu j dideli 
apftrtamentavą namą arba j visai ma
žą ir pigų namą. Iš 3-jų namų vie
nas yra kampinis biznio namas, ki
tas yra irgi biznio namas su 5 rui
mais gyvenimo, o trečius namas — 
4 flatai po 4 ruimus, šitie visi na
mai randasi lietuvių kolonijoje, va
dinamame Vienuolyno apielinkėje.

NAUJAS namas, 1 metų senas, 
North West Sidėje 2 po 5, garu ap
šildomi, lotas 40x125, taipgi 2 karam 
garadžius. Gražiausioje vietoje ant 
North Sidės. Mainysiu ant biznio ar
ba mažo namuko South Sidėje. Pri
imsime “Mortgečių” kaip “cash”.

ŠVELNIS ir MANKUS 
1443 N. Paulina Street 

Tel. Armitage 6411

— NE BLUFAS —

— BET TEISYBE —

Už $1500 gausi $3000.00

Pardavimui Namai
NAUJAS mūrinis namas, 2 pa
gyvenimų, 6 ir 6 kambariui, 
karštu vandeniu apšildomas 
1 flatas; įmokėti $3,500, Na
mas randasi 4430 S. Campbell

2 NAUJI budavojumi namai, 
po 4 ir 4 kambarius; parsiduo
da pigiai, po $3,500 įmokėti, 
kitus kaip vendą. Namai ran
dasi Brighton Park.

2 PAGYVENIMŲ minias, 7 
ir 7 kaml/ariu, karšiu vande
niu apšildomas, aržuolo tri
nias, maudynės, elektra ir visi 
parankubnai; įmokėti $3,(X)0, 
kitus kaip rendų. Namas ran-

4 PAGYVENIMŲ namas po 
5 kambarius, kampinis lotas 75 
by 125 ft. įmokėti tik $3,000, 
kitus kaip rendų. Namas ran
dasi 6604 —06 St. Louis Avė.

PAGYVENIMŲ mūrinis5
namas po 5 kambarius; įmokė
ti $3,000, kitus kaip rendų. Na
mas randasi 2804 So. Union

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

kambarių, mo/lincs arba murinės 
KAINOS $3600 iki $0200

Pirmas {mokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendų. šis namų olseiio 
pasiūlymas yra dėl Jūsų pasirinki
mo. Galit (sigyti viena tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tikta) 
su biskiu įmokėjlmo, kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. At
sišaukit šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 \V. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd.

\ s T»t| MORGUI \ I
Suu <M... n 6 a palūkanų.
Talpi,. pibkint I reciuB Morgičiuk 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8h 04 South Kedzae Av*^

Lafayette 6788

5 
įmokėti $300, likusius kaip rendą. 
Kaina $7,500.

4 FLĄTU muro mimas Marųuette 
Parko Manor, Garu šildomas, ar
žuolo Iriiningai, arti 63 Si. Rendos 
$240. Kaina $28,600. ,

'Puri būti parduota greitu laiku 
garažas ant 4 lotų su $10,000 įmo- 
kčjiinu ant VVestern Avė., arti 59 
St. Atmink yra \Vestern Avė.

Pirk šiandie, o lytoj bus vėlai. 
Ir šiaip turim didelį pasirinkimą 
mažų ir didelių namų.

Z. S. MICKEVICE 
2505 W. 63rd St.
Tel. Hemloek 0800 •

GERIAUSI SIU DIENU 
BARGENAI

ir 6 kambarių muro bungaiow,

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
. Namų Statytojai

2343 W. Armitage Avė.
(arti Western Avė.)

Tel. Brunswick 7020
• atdara vakarais

Jei turite savo lotą mes pasta
tysime namą ir paskolinsime pi
nigų. Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių. Perkame ir par
duodame bonus ir morgičius.

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

Atsineškit savo deeds ir ab
straktus prirengtus dėl biznio. 
Mes suteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdara kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

MOKYKLOS

PARDAVIMUI
RENDAVOJIMUI 

Ar 
MAINYMUI

$1000 JUMS REIKIA

Kitus taip kaip rendų

2 \l GATV naujas mūrinis, 
kambarių flatai. moderniškas, 
reikia tiktai $2000, kitus kaip 
da, Brighton Parke. 
Speciali-; bargenas ..

2 AUGŠTU mūrinis 
kambarių flatai, visi aržuolo tri
mingai. karštu vandeniu šildomas, 
2 karu mūrinis garažas, 30 pėdų 
lota’., rendų $7.5 j mėnesį, Mar-

... $13500
2 Al G.šTU mūrinis namas, su 

skiepu, 2—6 kambarių flatai, mo-( 
ilcrniškas. gera transportacija, cish 
reikia tik $2,000, kitus kaip remia.

$io3oo

ren-

$9900

5 kambarių — 2 skirtingi apšildy
mui boileriai, aržuolo trimingai m 
gindys, 2 karų garažas, bufetas, di
deli klosetai, labąi gerume stovyje, 
naujai malevotas ir dekoruotas. Pa
ranku j krautuves, bažnyčias, moky
klas, prie gatvekarių ir teatrų, galiu 
mainyti, kaina nupiginta iki $18.500, 
įmokėti $2500, kitus po $110 į mėne
si, įskaitant 6% nuošimčių už kiek
viena įmokėjimą. Dabar įplaukų yra 
$119 j mėnesį. Savininkas ant vietos 
subatoj, nedėiioj nuo 2 jki 5, prasto
mis dienomis pagal sutartį.

-Phone Beverly 7070
6940 S. I-aflin St.

Savininkas priverstas yra 
parduoti savo biznišką kam
pinį namą su 3 pagyveni
mais už $1500.00 įnešant, o 
$1500.00 paliks lengvais iš
mokėjimais. Rendos į mė
nesi $85-00.

Skubėkit spekuliantai. 
Agentai neatsiliepkit. 
šaukit Canal 5917.

NAUJAS mūrinis bungalow, 
5 kambarių, lotas 40X1 25 B. 
Įmokėti $1,500. Namas randa
si 5607 S. Natehez Avė. '*

5 KAMBARIŲ medinis cat- 
tage, įmokėti $1,500. Namas 
randasi $5538 So. Kostner Avė.

farma tinkama dėl Road 
House biznio ir Tarmeriavi- 
mo su 65 akrų žemes. Geri 
namai ir derlinga žemė, 
prie pat Ix?mont Miesto ant 
dvigubo “State Highway”.

Labai geras investmen- 
tas su užtikrinta ateičia. 
Mainysiu ant namo ar kuo 
turi.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės prie:

Nusipirkite naują 4 kambarių 
Honeymoon mūrinį bunga!ow, kiek-! 
vienas kambarys didelis ir šviesus,' 
aržuolinės grindys, karštu vande-l 
niu šildomas, moderniškas pluinbinj 
gus, dideli su sieteliais ir stikliniai 
porčiai, su grindimis viškai, dar 
yra vietos dei vieno kambario, jei 
norite. Cementinis skiepas, laund- 
rės lovys, gasinis šildytuvas ir t. t. 
Lotas 39X125, title garantuota per 
Chicago Title & Trust .Co., savi
ninkas ant vietos subatoje ir visą 
diena nedėlioję.

7204—7206 So. Rockwell St.

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

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

LIETUVIAI VYRAI

ELA I'U kumpinis -mūrinis na- 
■>_5 ir t—4 L milini r i 11 (bitai.

BARGENAS — 3 FLATŲ

KAINA, $11,385visi aržuoliniai trimingai. 50 pė
du (rimtas, namas labai gražus,' 
randasi netoli 57 St. ir S. J.......... . t
\vc. Parduosime arba mainysime rendą, $98 arba daugiau 

2 -6 kambarių mūrinis, 
Manor.

Mes turime visokių namų į mai
nu-. ir biznio namus. 

Lietuviai pas lietuvį.

Ashland įmokėti tiktai $2,555, o kaipkitus 
j mėnesj, 

įplaukų yra 
galime vie-

I name flate gyventi, jei norite. Pir
mas morgičius yra $6500. 10 metų

.6%. Paranku iki 63 ir Halsted St. 
piikinių distrikto, Englewood High 

' School ir Chicago Normai. Puiki 
; transportacija. Namas dėl spekulia- 
, rijos arba investmentas dėl taupių 
> pirkėjų. Mainysiu į lotą arba ma- 
Į žesnj namą. Savininkas ant 
i što.

KAS NORIT pirkti, parduoti ar- 
mairnti, važiuokit pas l.ucą. Ji-' 

patarna- _

Marųuette kur yra įskaitoma 6%.
• |$135 j mėnesj. Tuojau

J. R, PIETtlEIMCZ & CO
2612 West 171 h Street a u g

sai duos greitą ir teisingą

Tel. Beverly 7070
600 Engjlevvood Avė.

IŠSIMAINO 2 rialų po 4 
rius muro namas, mainys

, .... 1 kamba- 
inysiu ant ma-Į 
i nuo miesto,

’/'zAKRO BARGENAS

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

NAUJAS mūrinis namas, di
delis storas ir 3 pagyvenimai, 
garažas dėl dviejų mašinų, la
bai gera vieta. Namas randasi

FRANK L. SAVICKAS 
& COMPANY

726 West 18th Street 
Ganai 1603

PARDAVIMUI 5 kambarių nau
jas namas ir lotas šaly. Lotas apsė
tas daržovėmis. Didelė barnė, kaina 
$3,300. Parduosiu greit, nes važiuo
ju j Lietuvą. 4 blokai iki karu lini
jos. Karais j miestą 1 vai. laiko.

10713 S. Albany Avė.
Mt. Greenwood, III.

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.

l.šSIMAlNO 4 flatų naujas muro 
namas, inainssio ant mažesnio mi- 
iiri, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO naujas muro biznia
vus namas, 2 štorai ir 1 flatas; mai- 
nvsiu ant farnios, nepaisant valsti-

akro žemės, ne
lies, prie 
tiktai 45 

vidurmies- 
P alinsime

PARDAV1MU! P8 
toli \Vest llinsdale 
Burlington geležinkelio, 
minučių važiavimo nuo 
čio, kaina tikrai $965. 
$175 cash ir po $10 į mėnesį, jus 
galit statyti namą tuojau, yra van- 
' ' ’ * šalytakiai.

aš galiu jums parodyti šį

l’AHSl DUODA arba išsimaino 
gražiausis lietuviškas dvaras, tarpe 
dviejų didelių miestų ir netoli nuo i 
Chicagos; parduosiu arba mainy
siu su visais gyvuliais ir padar
gais, kas lik reikalinga prie Šito 
daliui. Mainysiu ant nedidelio 
nu. arba loto. Su viršininėtais 
kalais kreipkitės pas

na-

1108 Archer Avė.
Phone I-a f ay e t te 5107

DEL MAINYMO
Garažas, 100x100, mainysiu į 

mažą arba didelį apartamentinį 
namą. 10 flatų apartamentinta 
namas į Marųuette Manor, mai
nysiu į mažesnį namą, nepai
sant vietos. 4 flatų medinis na
mas, mainysiu į farmą, biznį 
arba lotus, S. Stanley, šaukite 
dienomis iki 6 vakaro. Lafeyet- 
te 3091. Vakarais Lafayette 
5688.

duo, gąsas, elektra 
Kuomet 
bargėną. 
šaukit

Telefonuokit urbti atsi

O. P. MILLER

Phone Austin 1810

PARDAVIMUI 13 APT. CICEROJ
Namas liktai 9 mėnesių senumo, 

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

. A. O. ZAHRADNIK,
• 2120 Sd. 51st Avė., 

Cicero, III.
Telephone Cicero 2360 W X

ra-

tol Al! LOTAI!-
Del rezidencijų ir biznių. Di

džiausias pasirinkimfts. Viena iš 
luikiausių vietų prie Chicagos. Prie 
centro didelių dirbtuvių, guriose 
dirba apie 250,000 žmonių. Kainos 
pigios ir visai maži įmokėjimai 
Jabar yra geriausi proga nusipirk
ti čia lotą ar tai dei budavojiino, ar 

ko greitu 
ir gausiai 
asmeniškai 

1739 South

Mes šituos. (visus namus par
duodame pigiau kiek galime 
arba mainysim ant didesnių 
arba mažesniu namu arba lotu.V v v

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. 

Lafayette 7G74

TfiMYKIT!

3 PAGYVENIMU muro namas po 
4 kambarius ir beismentas, tiktai 
$8,800, įmokėti reikia $3,000 Ran
dasi Bridgeporto apielinkėj.

PARSIDUODA arba apsimai
no 6 flatų mūrinis namas, aukš
tas stogas. Mainysiu ant bųčer- 
nes, grosernės arba garažo.

4051 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 3094.

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

investmento tikslais, iš 
laiku bus galima gerai 
pasipelnyti. Kreipkitės 
ar laišku į Naujienas, 
Halsted St. B0x 766.

MODERNIŠKAS--2 flatų mūrinis, 
6-6 kambarių, garu šildomas, aržuo
lo trimingai, 3 karų mūrinis gara
žas, ant viršaus 3 kambarių flatas, 
su viur.i, lolas 3(1x125, namas ąpie 2 
metų senumo, gatvė ir elė cementi
nė ir apmokėta, cash reikia $5,000.

6023 So. Troy Street 
Prospect 4452

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nė cottage, su augštu skiepu, stikli

niai porčiai, cash reikia tiktai $l,0(P0. 
Kaina $4,000. Savininkas

4114 So. Maplewood Avė.

BARGENAS

PARDAVIMUI namas ant 2 lotų, 
60x126, elektros šviesa, randasi ant 
Sawyer Avė. prie Kedzie ir 111-tos 
gatvės, Mt. Greenwood, III. Kartu 
ir didelė vištynyčia, kaina $1,900; 
įnešti tiek kiek galit, o likusius iš
mokėjimais.

Savininkas
11121 So. Sawyer Avė.

• PARSIDUODA 4 kambarių medi
nis namas, visi paskutinės mados 
įtaisymai, karštu vandeniu šildo
mas. prie tam 4 lotai, 2 blokai nuo 
stritkarių linijos. Savininkas duoda 
morgičius.

5793 S. Mason Avė.

PARSIDUODA kampas 
tinkamas dėl ROAD HOUSE 
su 10 akrų žemės ir 6 kam
barių medinis namas j PA
LOS PARK, galima pirkti 
žemės ir mažiau. Puiki ir 
gera vieta, visiems gerai ži
noma, ant dvigubo vieškelio 
(State Highway) priešais 
Forest Preserve. Didžiau
sias suvažiavimas žmonių 
prie tos vietos. Taipogi tin
kamas kampas dėl gasolino 
ir “sandwich” stoties. Ne
praleiskite šitos progos, ku
rie interesuojatės, neatbūti
nai pamatykite, retai pasi
taiko tokių progų. Del pla
tesnių informacijų kreipki
tės prie:

Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Westem Avė.

Prospect 2192

2 PAGYVENIMU muro namas, 
5—6 kambariai, aržuolo grindys ir 
baigtas. Yra elektra ir maudynės, 
dėl dviejų knrų muro garažas, tik 
$8,500, įmokėti reikia $3,000. Ran
dasi Brighton Parko apielinkėj.

Matykit
Stanley Mickevice

PAUL P. BALTUTIS & CO. 
901 VV. 33rd St., Chicago.

Tel. Yards 4669

PARSIDUODA namas su štoru, 
delicattesseri ir grosernė. Biznis 
eina gerai, 11300 Vincennes Avė. >

VYRAI, BARBERYSTe 
APSIMQKA

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

International Barber C'oliege
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.

va- 
kol 
pri- 

. . ga- 
Atsišaukit arba

PARSIDUODA 5 kambarių me
dinis naujas namas sykiu su ra
kandais ar be jų. Parduosiu pigiai, 
nes turiu greit išvažiuoti. 6954 S. 
R(X'kwe!l St. • j Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 So. Halsted St.

EXTRA nepaprastas pigumas na
mų, pažiūrėkite šituos namus ant| 
Map!ewood Avę. Mūrinis namas, 2 i 
flatų i)o 5 kambarius, bungaloxv! 
stogas, kaina iii3,500.

ANT Artesian Avė. 2 flatų po 4‘ 
kambarius, kaina $11,000,

ANT Campbell/ Avė. 2 flatų po 
6 kambarius, kaina $15,300.

ANT Campbell Avė. 2 flatų po 6 
kambarius, kaina $16,500.

NAMUS galite matyti vakarais su- 
batomis ir nekėliomis visą dieną.

Savininkas John G. Mezlaiskis 
7018 S. Campbell Avė.
Tel. Republic 4537

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas arti ą9 ir Robey. Namas 
tinka 
shop 
įnešti

bizniui, galima uždėti barber 
'ar grosernę. Kaina $4500, 
reikia $2000.

Klausti1 P. Sedemka 
3124 \V. 63rd PI.

ROCKFORD, Illinois. Pardavimui' 
naujas moderniškas bungalow, stu- 
c co, 5 kambarių, vana, landrė, fur-< 
mis, vietos dėl 2 kambarių viršuj,' 
didelis lotas, prie Pond St., išmo-1 
kėjimais. N. D. Taylor, RealtorJ 
410 Mead Bldg., M. 2104, Res. M J 
6312: ,

PARSIDUODA namas medinis, 210i 
2 flatai po 4 kambarius ir vienas 
7 kambarių; beismentas. Parduosiu 
labai pigiai —• tik už $3,600. Ren
dos 5o dol. į mėnesį.

Kreipkitės:
_______ 2554 S. Halsted St.,

PARDAVIMUI 4 flatų apartmen-( 
finis namas, gasas, elektra, 1 fl. 
frontas. 3636 VVallace 9t. Žemė juodžemė su moliu; gyvu

PARSIDUODA 6 kambarių muro 
bungalovv, cementuotas beismentas 
ir gftru šildoma. Garažas 2 karams. 
2103 — 50th Ct., Cįcero, III.

PARDAVIMUI lotas ant Maple- 
vvood Ave» 30x125, tarpe 69 ir 70 
St. Savininkas 2 lubos, 4053 So. 
Riehmond St.

TURIU gerą farmą Wisconsin 
valstijoj, 250 mylių nuo Chicagos.

PARSIDUODA kampinis namas, ąnt 
krautuvė ir 3 flatai, naujai ištai
syti, 4600 S, Sacramento Avė,

ir padargai geram stovyje. Mainysiu 
ąnt namą Chicagoj.

Kreipkitės:
2554 S. Halsted St.

PARDAVIMUI medinis namas, 5 
kambarių. Yra elektra, gasas, aukš
tas beismentas ir furnasu šildomas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
loto arba grosernės.

Malonėkit atsiŠaukt
510 W. 43rd PI.

2 IT-ATU naujas mūrinis namas, 
4 ir 4 kambariai, viskas moderniš
kai įrengta, aržuolo trimingai, por
ėtai. Kaina tik $10800. Savininką 
matyti galima prie namo nuo 9 vai. 
ryte iki 7 vai. vakore.

7010 So. Artesian Avė.

PARSIDUODA 2 flatų namas su 
groserne ir pagyvenimui kamba
riais,. 3 karų garažas ir lotas, ar 
mainysiu.

Labai pigiai.
Kreipkitės:

4422 S. Honore St/

2 flatŲ mūriniai - be cash 
arba tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,000 ir augščiau — bun- 
galow, $6,000, 3 flatų, $16,000. 
30 metų patyrę namųz statyto
jai. Teisingas patarnavimas. 
STERNFELD & CO„ 4106 N. 
Hamlin Avė. Phone Irvine* 860&

KANKAKEfc UPfi

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wąbash 6786-6787. >

1) Parsiduoda 9 kambarių muro 
namas — rezidencija, 2 karų garad- 
žitrs.

2) 
5539 
kitus 
mals.

3) .... ...... ____ _ v
pagyvenimo kambariai, 4014 South 
Western Avė., reikia $3,000, kiti iš
mokėjimais. Savininkas 5700 So. Ar
tesian. Priimu bile kokią nuosavybę 
kaip pirmą mokestį,

Tel. Republic 8289

5700 So. Artesian Avė.
5 kambarių muro bungalow, 
So. Albany Avė., $1’,000 cash, 
lengvais mėnesiniais išmokėji-

Dar vienas muro krautuvė ir

PRIE vįenuolyno parsiduoda nau
jas muro namas, 5 ir 5 kambarių,1 -----
apšildomas, vėliausi įrengimai; bar- PARSIDUODA 4 kambarių Cotta- 
gėnas. 6732 S. Maplowood Avė. Sa- ge, augštas basementas. elektra, toi- 
vininkas ant 1 aukšto. lėtas, $3200, 5235 S. Kolmar Avė.> 1 F

DABAR yra geras laikas įsigyti 
ramų gyvenimų ant farmų. Ant far- 
mų dabar gerai galima matyti kokia 
žemė ir kas auga. 60 akrų geros 
žemės, su gyvuliais ir padargais, 
parduosiu arba mainysiu namą, 
kaina $8000.

40 AKRU, su gyvuliais, kaina 
$0500, arba mainysiu ant namo, 40 
akrų žemės, su gyvuliais ir padar
gais, parduosiu už cash $5900.

40 AKRU, vienų fruktų, vyšnių, 
obuolių, žemvuogių. aviečių, juod- 
nviečių; kaina $5000.

100 AKRU farma, 22 akrai miš
ko, yra labai storų pušų, katras 
supranta apie inatcriolą, gali pada
ryti pinigų, o farma palieka’ už 
dyką, kaina $8500, lengvąją išmo
kėjimais.

.1. RIDULIS,
R. 1, Hari, Mich.

FARMA 204 akrų mieste, 130 ak
rų dirbamos žemės, o kita miškas ir 
ganykla, 11 kambarių namas, didelė 
barnė, svirnas, 4 arkliai, 11 melžia
mų karvių, 2 kiaulės, bulius, didelis 
vištininkas, 240 vištų, viskas 
aptverta, y r# visos reikalingos 
šinos.

Rašykit
- PAUL LYNCH, 

Carney, Mich.

gerai
ma-

PARDAVIMUI arba mainy
mui 2 flatų medinis namas 5 ir 
6 kambarių, eonerete funda
mentas. Mainyčiau ant bučer- 
nės,' grosernės arba loto. 6148 
So. Throop St., 2-ros lubos.

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas po 5 kaihbarius. Naujos mados 
įtaisymai, steam heat. Vienų metų 
senas. Išvažiuoju kitan miestan. 
Namas randasi gražioj vietoj ant 
80tos ir Paulina . Klauskite Luneh 
Room?

4938 Wentworth Avė.

PUIKUS 2 flatų, tiktai $7000, 
cash $2500, geros įplaukos, 4—4 
kambarių,' cementinis skiepas, ge
ras plumbingas, bufetai, naujai de
koruotas, gera apielinkė, gatvė ce
mentinė, renduok vieną flatą, gy
venk kitame. St. Paskewicz, 3151 
W. 63 St. Prospect 8341.

DELEI mirties vyto parduosiu 3 
augštų murini namą, yra nesvąigi- 
namų gėrimų partoras, 5 po 4 kam
barius flatai, skiepus ir viškai, lie
tuvių-lenkų kokmtjoi 
gerų pelnų, įmokėti $5000, arba 
mainysiu į 2 flatų namų. Atsišau
kit 3923 S. Kedzie Avė.

, namas neša

Kedzie Avė.

PARDAVIMUI ar mainymui gay. 
ražas. 55x125, ant Archer Avė. /l 

NAUJAS muro namas ant Bri/I- 
geporto, 2 rl. po 6 kainb. ir 2 fl. 
jx> 5 kainb. Vanos ir elektra, 
nysiu ant loto ar ant kitokio 
nio.

MITAS parsiduoda pigiai 
Western avė. ir 7L St.

JOS. AUGAITIS 
4100. Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6719.

Mai- 
biz-;

PARSIDUODA 7 kambarių medi
nis namas, elektra, gasas, maudynė, 
telefonas, garažas ir barne. Parduo
siu ir karvę, H medukų prie na
mo.

10020 So. Aberdcen St.
4 blokai nuo Halsted St. į vakarus 

Tel. Beverly 5316

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

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

P. S.: IŠduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me- 
Ateikite pasi- 

, Pagal musų naują 
j ir asmenišką prižiūrėjimą 

jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

1507 We«t Madison St.

SPECIALIS BARGENAS
2 PAGYVENIMŲ, 5 ir 5 kantbaj 

riai, muro namas. Visi. įtaisymai! Y™ s.va^b1j 
vėliausios madoff. Prie geros trans- j chanikų ir šoferių, 
portaciįos, netoli Marųuette Parko, rengę pradėti. F 
Pardavimo priežastis — važiuoju į sistemą " 
Lietuvą.

6729 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI medinis na
mas su bizniu, štoras, 4 kam- 
Jiariai užpakalyje ir 1-5 ir 1-4 
ant viršaus. Elektra, maudy
nės.

519 W. Root Street .

PARSIDUODA mūrinis namas, G 
pagyvenamų, namas šviesus, geroj 
vietoj ant Bridgeporto. Kurie ma
not pirkti tokį namą, arba agen-i 
lai, kurie turit kostumierį ant to
kio namo, malonėkit atsišaukti.

3210 So. Halsted St.

TURIU parduoti tuojau, 2 flatų 
medinį, 5—-6 kambarių, 2 karų ga
ražas, skiepas, rendų $72 j mėnesį, 
kaina tiktai $5200.

5129 S. Ashland Avė.

2 AUGŠTŲ mūrinis, 2—4 kamba
rių, moderniškas, geroje vietoje, 
netoli bažnyčios ir mokyklos, rei
kia $8000 cash. Kozlowski Bros., 
2525 W. 47 St.

M0RTGEC1AI-PASK0L0S
$250,000

Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 
mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

■ <XIXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXX>

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, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo I>e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, UI. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIX>

Per Vasara
Beethoveno Konservatori
joje eis specialės muzikoje 
pamokos.

3259 »o. Halsted Street 
Chicago

4847 W. 14th Street 
Cicero

Boulevard 9244 <
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Nuteistasis
Sunkus troškinantis oras 

pripildė teismo salę, kuri ap
šviesta keliomis silpnai žiban
čiomis žvakėmis atrodė pilna 
tiršto ruko. Kadangi išryto li
jo, tai dabar nuo šlapių rūbų

geru

fnas salę nejaukiu kvapu...
Buvo nagrinėjama garsi by

la.
Ant siauro neaukšto suolo, 

kuris matė daugelio žmonių 
ašarų ir nelaimių, sėdėjo kalti
namieji: Henrikas Gansenas, 
kaltinamas padirbime 
oficialaus dokumento,
žmona Chima Gansinienė, kalti
namojo slėpime.

Jis nervingai žiurėjo į apkal- 
tintojus, laukdamas tos minu

vieno 
ir jo

p.oeesas. Jau devynios valan
dos kaip jis -sėdi teismo salėje 
ir kas minulę jaučia, kaip juo-

kiau užgula jo likimą, daryda
mas jį vis neaiškesniu. “Ir ko
dėl taip ilgai, taip neapsako
mai kankinančiai tęsiasi ta by
la”? Kaipo juristas, jis malė 
daug procesų, bet neatsimena 
nė vieno, kuriam butų reikėję 
tokios daugybės liudininkų pa
rodymų. Daugybėmis klausimų 
ir atsakymų, mažu pamažu, bu
vo nušviečiamas paslaptingo
sios jo gyvenimo valandos, ta
rytum šaltais purvinais pirštais 
nurengia jį iki nuogumo prieš 
visą publiką.

Sau jis nereikalavo jokių 'pa
lengvinimų, bet žmonos likimas 
jį begalo kankino.

nėjas ir pradėjo kalbėti. liet ko- 
kf šalta ir neaiški jo kalba. “Ne
jaugi jis negalėjo surasti karš
tesnių. jausmingesnių žodžių,

jų nekaltumą”.
Nelaimingasis 

žmoną, ieškodamas

tarytumdėjo nesijudindama 
bejausmė negyva statula. Jos 
gražus, visuomet raudonas vei
das dabar buvo baltas lyg mar
muras. Tas gilus jos užsimąs- 
tymas padarė ją dar gražesne. 
Kas darėsi tuomet jos sieloje, 
niekis nežino. J teisėjo pa
klausimus įi atsakinėjo nesiju
dindama šaltu nusiminusiu bal
su, nors vyras tikėjosi 
apgynimui daug

rami, šiandien ji atrodė 
giliame

visiš-
nžsi-

Jam prisimin praeiti

vo neapsakomai graži ir toki 
pat rami kaip ir dabar. Pamy
lėjęs, jis su dideliu sunkumu 
gavo tėvų sutikimą ją vest. Ve
dęs jis išvažiavo į savo tėviš
kę, į mažą provincijos miestelį, 
kur užsiiminėjo advokatūra. 
Būdamas dar jaunas ii- turėda
mas mažai praktikos advokato

kuomet užeidavo jam juodos 
mintys, jis kiek galėdamas sten
gėsi paslėpti jas nuo žmonos 
akių, sakydamas: “Ji nepriva
lo kęsti”. () tas tai ir privedė 
jį prįe tos baisios nelaimės. Chi
ma gyveno l>e jokio rūpesčio 
tarytum kad kitaip ir būti ne
galėjo. Nors ji ir buvo gana 
darbšti* bet neturėdama gabu
mų ji mąstydavo labai paleng
va ir daugeliui, ji rodėsi labai 
nuobodi savo nuolatiniame ty
lėjime.

“Frisia non cantat”, pasakė

mą.
Kuomet jai pirmu kart padė

jo ant rankų jos kūdikį, ji pa
sidarė neapsakomai graži savo 
sieloje. Kūdikis po metų laiko 
sunkiai susirgo ir ištisus metus 
jo gyvybė buvo pavojuje. Kas 

akstinas 
nelaimės.

buvo dar didesnis 
prie virš' minėtos 
Daug kainuojantys 
operacijos bei 
vis naujiijč ir 
visu sunkumu 
šo tėvo, kuris

naujos išlaidos 
ant varg- 

ir be to vos-vos 
i tam tikroje

aukštumoje. Tuomet tai ir į- 
vyko tas baisus ivvkis, kuris
privedė ji prie to

ausis teisėjo
teisėjai apsi: išėjo

po ko 
iš sa-

įtem- 
kręsti|

Nuo per didelio nervų 
pimo Henriką praėjo 
šaltas drebulys. Atbukusi su
manė staiga virto liguistu visų 
jausmų didžiausiu įtempimu.

Galop durys atsidarė ir tei
sėjai suėjo salėn. Teismo pir
mininkas perskaitė apkaltina
mąjį aktą ir užklausė teismo 
narių: “ar kaltas kaltinamasis 
Henrikas Gansenas” ir gavęs 
atsakymą: “kaltas”, vėl klau
sia: “ar kalta jo žmona?” Tas 
klausimas išvedė nelaimingąjį 
iš lygsvaros ir jis vos ves galė- 

?. Be! išgir- 
:ymą: “neką!-į 
es nuslinko 
akmuo, ir jis*

leisėjų ats.i 
nuo jo šin 

sunkiausias
1 ngvai atsiduso.

James VV. MacLennan ir jo žmona (Oska'oose), la.). Jis buvo įsteigęs “kolegiją”, kuri 
buvo niekas daugiau, kaip tik “diplomų fabrikas”- Kai visa tai aikštėn išėjo, tai James su savo 
žmona nusižudė. " \

šikų, galvažudžių,' vagių ir 1.1. 
Jis visomis pastangomis sten
gėsi pernešti tą baisų išjuoki
me ir naniekinimą. Bet kuomet 
vi: (>s jo pajėgos išsisemdavo, 
jį apimdavo toks baisus nusimi
nimas. erha įpuldavo nusimini
mo desperaci jpn.

1 i ys me :.i sunkiųjų darbų
i kalėjime!' Kaip paprastai skam-

1. 1 tie žodžiui, bet kaip neap- 
neramumus, vieni pradėjo ran-( sakomai slankus ir baisus yra 
komis ploti, kiti sukauti, treti j tas gyvenimas, tas ilgas sielos 
rankomis mesikut, taip kad iei- merdėjimas.
sėjas buvo priverstas paprašę-į Jam buvo duota teisė susira- 
ti, kad nusiramintų.t šineti su žmona, kuri drauge su

Ik nrikas su maldaujančiu Į kl,dikiu ^vven<) I,as t€‘vus ir ne“ 
žvilgsniu akyse ištiesė jai savo 
ranką, o ji jam savo, bet šaltai 
ir su pikta veido išraiška. “Kam 
man ta laisvė su suterštu var
du?” tarytum klausti klausė 
jos akys. Jam rodėsi, kad ji 
nuolatos jam kalbėjo: “Ir už ką 
tu man padarei tiek įvairiausių 
nemalonumų ?”

Teisėjai išėjo galutinam pa
sitarimui ir neužilgo grįžo su 
nusprendimu: tris metus sun
kiųjų darbų kalėjimo.

šiandien jam buvo leista, po 
sargo priežiūra, pasilikti su 
žmon • sutvarkvmui šeimyninių

!ė j miestą.
Išpradžių jis su didžiausiu 

nekantrumu laukdavo tos bai
sio žinios, kuomet žmona pra
neš jam, jog reikalauja per-

c tėvai, beabejo, tam pritars ir

sui p '.daryti. Bet žinios kodėl 
tai vis nebuvo ir nebuvo. ,Savo 
Kiiškucse jis aprašydavo visą 
sa\o vacr,ą ir skurdą,aprašyda
vo

i>e. r.mo'.a per 
su juo ne 
nelaimė užėmė jai 
neišgirdo nuo jos 
minančio žodžio, 
landų ji kartu su
išvažiavo pas levus.

Jis pasiliko vienų vienas su 
savo mintimis ir nelaime. Per

visa vakare 
likėjo, nes didelė jos 

l uiną ir jis 
nė vieno 
Po kelių
savo kūdikiu

ra-
va-

apie saužudybę, bet iš ryto pas 
jį kilo noras gyventi ir viltis 
geresnės ateities, o prakeikimas 
likimui...

Piašymas apie pasigailėjimą 
nedavė jokių vaisių, ir jis galu
tinai nustojo vilties apie laisvę, 
nes jam jau buvo užrakintos 
laisvės durys, kuries ’ ilgam 
laikui atskyrė jį nuo pasaulio.

Jis-kaliuvš.
Nuo to laiko prasidėjo sun

kus, nuobodus, begalo ilgas ir 
liūdnas gyvenimas.

Išpradžių jis viską gana len
gvai pernešė, jam norėjosi pa
silikti tokiu pat stipriu, ener-
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apie ją vienas iš draugų, ir tą^ ryto suvalgęs nors ir negar-1 
tiko dėl daus valgio porciją, imdavosi 

Kažin ar ji I kasdieninio darb* ir taip be pa
mylėjo savo vyrą . taip karš- ( Kovos viena po kitos 
tai, kaip mylėjo ją vyras? 
meilėje ir švelnume buvo 
tai nesuprantamo šalto ir 
tai laivai retai iš jos sielos 
sirodydavo/tikras meilės 
švelnumo jausmas, kuris

jos ramaus budo.
.1.1 slinko

•los sunkios nuobodžios gyvenimo 
kas dienos. Vakare, nuvargęs nuo 
tik- sunkių dienos darbų, pargriū
na- davo ant kietų “narų” bendro

je je kameroje, drauge su kitais 
nu- kaliniais tarpe kurių buvo: ple-

nu-irę savo mei’ę, taip 
laiškai buvo pilni jaus- 
raminančių žodžių. Jos 
buvę perdaug oficialus, 
i šaltu tonu. Ir tik la

bai retai kada pasitaikydavo 
vienas kitas kiek jąusminffes- 
nis žodelis, kuris tarytum gai- 
vuiantis nektaras ramindavo jo 
sic’ą ir gydydavo tą neužgydo-

m i agi)'

“Juk ji kada tai, taip begalo 
įį mylėjo, o kūdikis gal ir da
bar, pamatęs jį, nusišypsotų, 
juk jis nežino dar kas tai yra 
kalinys”.

daug ramumo. • Jis kaip tai bu
vo paklausęs jos, kaip jai pa
tinka mieste ir kaip ji jame jau
čiasi. Po išsiuntimo to laiško 
su didžiausiu nekantrumu pra
dėjo laukti atsakymo, kurio 
ilgai nebuvo, ir štai galų gale 
jis jo sulaukė.

Ji rašė: “Miestas ir visa kas 
jame man neturi jokios reikš
mės. Visas mano nusiramini- 
rttas mano kūdikis ir darbas
Aš noriu mokėti kokį lioYs ama
tą, kadangi be darbo labai nuo
bodu ir liūdna. , Todėl ėmiausi 
mokytis sinti pas geriausią 
miesto siuvėją...

Nors tas laiškas nebuvo švel
nus, liet nebuvo ir toks kaip 
visi kiti, nes iš jo dvelkė koki 
tai jauki švelni šiluma, ir tas 
suteikė jam begalo daug ra
mumo.

“Matomai Chima apsiprato
su savo padėtimi ir nebenori rėjo.

atsisakyti nuo jo suteršto ir iš
juokto vardo. Bet nejaugi ji 
per ištisus du metus nepanorės 
pamatyti savo vyrą? Gana ilgą 
laiką jis vis laukdavo jos, bet, 
galop, matydamas, kad nesu
lauks, nustojo laukęs. Prasi i n-1 Yorką... 
kus me'ams laiko, jis galutinai 
apgipialo su kalinio gyvenimu 
ir jau daug ramesnis tęsė jį to
liau. Jis taip priprato prie to 
kalinio gyvenimo, kad jam ro
dėsi, kad kitaip ir būti nebega-

Įėjimo sunkenybes ir jo gyve
nimas pasidarė lengvesnis ir 
pakenčiamesnis. Be to,"ir n už

tris
vir-

nusiraminimą.c
Prabuvusiam kalėjime 

dešimts mėnesių, kalėjimo 
šininkas jam pranešę, kad už
pavyzdingą elgimosi jam baus
mė sumažinama ir jis yra lais
vas.

Laisvas? Kodėl neplyšta iš 
džiaugsmo jo širdis? Kodėl at
sidūręs gatvėje jįs jaučiasi silp
nas lyg ligonis po sunkios ope
racijos? .

•Jį viliot viliojo į'gimtąją 
miestelį, kur jis turėjo daug 
pažįstamų ir giminių. Gal ras 
jis tenai dar bent vieną iš sa-

’eido savo jaunystę ir gal ku
ria iš jų padės jam toje sun
kioje gyvenimo valandoje.

Taip, jis rado visus savo 
draugus. Bet sutikę jį, jie ni> 
sigrįžo nuo jo ir praėjo pro 
šalį, tarytum, nepažįstami, kaip 
tai padare gydytojo žmona, ku
ri sutikusi Chimą nusigrįžo ir 
praėjo lyg nepažįstama. O mies
to burmistras, artimas jo gi
minaitis, nors ir priėmė jį, bet 
už kokios dešimties minučių sa
ko: ' “Man begalo gaila, kad 
taip atsitiko, bet aš šiandien 
laukiu svečių iš dvaro ir 
nau, kad tamsta tai gerai

ma-
su-

ne-

Iš Hamburgo jis turėjo iš

leidžiantis garlaiviu “Atlantic”. 
Prieš tai dar jis parašė žmonai 
laišką, pranešdamas jai lai, kad 
jis ryt vakare išvažiuoja į New-

Taip, jis suprato, kad jį 
apkenčia, atstumia, paniekina, 
išjuokia. Ar galėjo jis'to tikė-

Ji giliai atsiduso ir po valau- pasiuntė nuo amerikoniškų la 
dėles tarė: j šinių antspaudų skusti. Tu<

“Jam gerai pas mano tėve- tarpu įvykęs socialdemokratu 
liūs, aš jam nereikalinga. O tau, 
Henrikai, reikalingas artimas 
mylintis žmogus. Prieš tavo 
akis stovi sunkus gyvenimas, 
kurį tu turėsi pergyventi”.

Jis tylėdamas paspaudė jos 
ranką ir pakėlęs tvirtai pri
spaudė prie savi) lupų...

Pasigirdo išplaukimo signa
las ir tuo pačiu momentu ho
rizonte pasirodė didelis besilei
džiantis saulės ratas, kuris lyg 
ugnies kamulys krito tiesiai į 
jurą..................... . . ....................

susirinkimas dalyvaujant virš 
500 žmonių praėjo su didžiau
siomis ovacijomis ir prięmė 
griežtą protesto rezoliuciją 
prieš budelišką policijos elgėsi.

Gegužės 3 d. įvyko velionies 
laidotuvės. Žmonių prisirinko 
virš 2,(MM). Kadangi policija 
buvo išsislapsčiusi, tai palys 
žmonės padarė tvarką laidoda
mi velionį. Del tos priežasties 
visos krautuvės buvo uždarytos.

“Pažiūrėk kaip čia begalo 
gražu tarė Chima — mudu 
plaukia va tiesiai į saulę”.

Henriko širdyje buvo chao
sas ; nesuprantamas džiaug
smas, ir jis jautėsi begalo lai
mingas, laimingas...

murmėjo jis. —šleinys,
su

Kas Dedasi

pinėse pasipylė gausios prakal
bos. Kalbėta vietos “Kultūros” 
būrelio vardu, Aušrininkų cent
ro komiteto vardu, šaip žmonių 
ir Lietuvos Sočiai. Partijos var
du. O žvalgybininkai ir kapuo
se rašinėjo, kas ką kalba.

Dideliu skausmu bei verks
mu minia palydėjo nekal
tą krikščionių teroro auką ir 
tuomi išreiškė didžiausią pro
testą.

J pilviškiečių protestą priva
lo atsiliepti plati visuomenė,

KRIKščIONIŲ TERORO 
AUKOS

miai praeiti.
šalin teroras

Mes privalome iškovoti laisvą 
gyvenimą!

die-Gyvendama paskutines 
nas kademų reakcija, kad užtik
rinus ateičiai savo viešpatavi
mą, griebiasi visai budeliškų 
priemonių.

Netaip senai girdėjome, kad

Tirštas pilkas rūkas dengė 
tolimus krantus, kuomet Hen
rikas užlipo ant laivo. Ant lai
vo vaikščiojo begalinė žmonių 
minia taip pat žiauiaus likimo 
vejama iš savo gimtojo krašto. 
Henrikas atsisėdo ant savo čemo
dano šalia vieno purvino ne
švaraus darbininko, kuris tuo
jau ištiesė jam bonką degtinės, 
bet Henrikui atsisakius, jis vėl 
nusigrįžo ir ką tai sau po no
simi niauzgėjo.

Sunkaus gyvenimo perspek
tyvos ir baisus likimas kanki
no jį begalo. “Ir už ką visa tai, i 
už ką visas tas baisumas?”

Kas tai tyliai, tyliai paliete 
jo pečius. Jis pakėlėakis ir 
persigandęs pašoko iš vietos 

- prieš jį stovėjo jo žmona, 
pilkuose paprastuose rūbuose ir 
nedideliu čemodanu rankose. 
Jos buvo taip neapsakomai gra
žios, kad jis vos vos galėjo 
išsilaikyti nesurikęs. Jo širdis 
.taip smarkiai plakė,\ jam rodėsi, 
kad ims ir išlėks iŠ krutinės... I 

raminančiu balsu n

I polskį, norėjusį šiek tiek ang
lių kurui “pasivogti”. Policija 
už lokį žingsni buvcTapdavano- 
la nograda, jog apsaugojo nuo 
“plėšikų” sandėlį. Gera visus, 
kas ne l^rikščionis paversti plė
šikais, komunistais bolševikais,

Ji „švelniu 
prabilo: 
‘ “Henrikai,

“Chima tu __ A „___ V„VJ1
V . VC14 MO V CIO U

turėjo tiek drąsos,'kad pirmas; p y, nedavė

Protestas prieš krikščionių 
reakcijos terorą.

socialdcmokra*

paskaitos, dėl 
Batiso ir areš-

Š. m. gegužės 
Pilviškių mieste • 
tų susirinkimas, 
500 žmonių, po 
nužudymo Kosto
tavimo Jono Skučo, vienbalsiai 
karštu delnų plojimu priėmė 
protesto rezoliuciją, kurią nu
tarta pasiųsti Valstybes prezi
dentui, Vidaus reikalų ministe- 
riui ir prašo perspausdinti vi-

štai Lalandžo 30 d. naktį už
puola cviliais persirengę polici
ninkai grįžtančius namo moki
nius Kostą Batisą ir Joną Sku
čą. Mokiniai nepažinę polici
jos bėga kaip nuo banditų. 
Už tai Batisą be jokio perspė
jimo iš karto peršauna ir vieni 
be liudininkų padarę kratą bu- 

‘ vo pagrobę apie 200 lt. Skučą 
■ sodina į kalėjimą.
paleidžia melagingą 
žinią, buk tai pasielgę, kad mo
kiniai komunistinius lapdlius 
sk’eidę. Ir užuot išaiškinus į- ■ 

xvvkį, po’icija prikviečia pilnus į budelišką
Pilviškitis žvalgybos ir šiaip ! žingsnį i 
policijos ir daro pas kai ku
riuos moksleivius kratą. Iš tie
sų pasirodo, kad tų mokini ūkų 
tiek turėta su komunistais hen- 

1 dra, kiek ugnies su vandeniu.
lai gerai suprato Pilviškių vi- 

' ę liemenė. Atsilankiusiam “aukš
tam svečiui” (taip “Rytas” dak- 

Drangeliui 
nė žodžio išsižio

ti, bet baidydami plytgaliais

ir aš čia”. | -......... •
čia ?”—Bets jis ne- tarus vadina) Dr.

pabučiavo jam

kaip aš tau dė- 
atėjai atsisvei-

argi gali 
mudu nesu- 
amžinai? Aš 
ir šiek tiek

“Kadangi š. m. balandžio m. 
30 d. begrįžtančius vėlai vaka
re namo nieko nekaltus Pilviš
kių seminarijos mokinius Kos-

lė civiliai persirengę Pilviškių 
nuovados viršininkas su kitu po
licininku ir bėgusį Batisą, kai
po nuo banditų, be perspėjimo 

Ir galop į§ karto peršovė ir padarę vie-
sensacinę ni kratą buvo pagrobę apie 200 

lt., o Skučą be jokios priežas
ties pasodino Vilkaviškio kalėji
mai!—tai mes visi prieš tokį

i teroristinį policijos 
ir • terorizavimą moki

nių griežtai protestuojame, rei
kalaudami. Skučą tuojau paliuo- 
suoti iš kalėjimo, o policija, 
kad butų kuo greičiausiai nu
bausta. Nekaltai žuvusio K. 
Batiso tėvams ir namiškiams 
susirinkimas reiškia gilią užuo-

Įgaliotas visų vardu
—S. šeštokas.

Pilviškiai 26 V 2 d.

Krėslas ant kurio buvo nugalabytas Stanko Jumich už savo 
meilužės nužudymą. Paveiksle parodoma Carson City, Nev., 
“mirties kambaris”. Tame kambaryj pasmerktieji mirti gala- 
binami nuodingomis dujomis.

lyg gėdydamosi 
į veidą.

“Ach, Chima 
dingas, kad tu 
kinti”.

Ji šypsodamosi pakratė galvą.
“Ne, Henrikai! Aš važiuosiu 

su tavim drauge!”
MTu su manim?
“Taip, Henrikai, 

būti kitaip? Argi 
rištu su viens kilu 
išmokau darbuotis
sutaupiau. Pažiūrėk ji ištiesė 
jam mažą piniginę, to man, 
rodosi, pradžiai užteks. O pas
kui bendromis pajėgomis im- 
sivosi už darbo ir kiek galėda- 
mu stengsivosi pataisyti 
yia pražudyta per tuos du 
tu”.

sekančią dieną jis gavo nuo 
jo laišką su n didele pinigų su-

0 jeigu Jus išvažiuotu
mėt į užsienį”? 1

“Taip, jie pasirengę paaukoti 
keletą centų, kad tik nuo ma
nęs nusikratyti?”

Po nekurio svyravimo jis 
prisirengė ir išvažiavo į Ham
burgą. žiaurus jo likimas pri
vedė jį prie tokio sprendimo. 
Jis privalo išvažiuoti nepama
tęs* savo žmonos ir kūdikio, jis 
visų atmestas, išjuoktas, panie
kintas,

• rfna.

netekęs viso, ką jis tu-

me-

“O bragioji jo balsas 
truko—ar tu pagalvoji apie 
kas aš? Kad jokiomis aukomis 
nebegalima grąžinti man praei
ties.” e

“Oi ne, . Henrikai, praeitis 
niekai, tiktai daugiau pasitikė
jimo pats savimi”.

“Chima/ o musų kūdikis? Ar 
tu pagalvojai apie jį? Ar tu ga
li persiskirti su juo?”

n li

tai,
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I Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

PRIE A. VANAGAIČIO 
STRAIPSNIO.

Per keletą ,‘Naujienų” nume
rių ėjo ilgi p. Vanapaičio strai
psniai po antgalviu “Chicagos 
Lietuvoje”. Tarp žingeidaus 
aprašymo apie Chicagos lietu
vių veikimą, viename savo 
straipsny p. Vanagaitis pareiš
kė savo nuomonę apie musų 
artistus ir dainininkus kaip 
čionaitinius, taip ir Lietuvoje.

Straipsnis savo tonu yra gan 
skaudžiai pašiepiantis musų 
dainininku>mėgejus, kuriems 
straipsnio autorius nesigaili 
Įvairių pajuokos žodžių. P-as 
Vanagaitis pataria norintiems 
studijuoti dainavimą pasiklaus
ti patarimo apie savo balsą pas 
gerą mokytoją ir padalo tokį 
išvedimą, kad jei mokinys turi 
tinkamą balsą ir muzikoje ta
lentą, tai tik toks privalo stu
dijuoti.

Minėto straipsnio autorius 
suCaruia tik <lu dainininku tarp 
lietuvių, kurių dainavime jisai 

randa užsiganedinimą, — tai 
Babravičius ir Kipras Petraus
kas. Dauguma gi kitų —tai 
tik “kankiniai”. P-as Vanagai
tis su savo straipsniu padaro 
ant skaitytojo tokį įspūdį: jei 
negali būti žvaigžd ,,kaip didie
ji dainininkai bei artistai, tai 
nesimokink.

Daleiskime; kad visi sutiktų 
su lekia nuomone ir paklausytų 
p. V. patarimo. Kas gi tada į- 
vyktų? Manau, nesuklysiu pa
sakęs, kad Amerikoje turėtų 
užsidaryti visos konservatori
jos, didžiuma muzikos mokyto
jų turėtų ieškoti kito užsiėmi
mo, nes gal čia atsirastų tik 
koks desėtkas-kitas su tokiais 
talentais žmonių, kaip McCor- 
mack, Kreisler, Paderewski, 
Martinelli, Marinu Talley ir tt. 
Kur gi butų • progresas ir visa 
civilizacija? Viskas turėtų ap
sistoti arba nužengtų keletą 
šimtmečių atgal.

Tas yra ne tik muzikos sri
ty, liet ir visuose moksluose. 
Daleiskime, jei mokytojai ga
lėtų permatyti mokinio ateiti ir 
priimtų į mokyklas tik tokius 
mokinius, kurie galėtų būti ko
kiais prezidentais, poetais, rašy
tojais, garsiais daktarais, išra
dėjais ir tt., visiems gi kitiems 
butų mokslas uždrausta dėl sto
kos “talento”. Kas gi tad atsi
tiktų? Mes. nužengtume į vi
duramžio gadynę.

Nepamenu kokį nuošimtį 
statistikai paduoda amerikonų 
farmerių lankiusių universite
tus. Rodbs, apdirbti žemę nė
ra reikalo eiti tokį aukštą mo
kslą, kaip universitetas, te- 
čiaus dauguma žmonių žengia 
prie mokslo-šx iesos ne vien dėl 
ekonominio išrokavimo, bet ir 
dėl dvasinio smagumo, kurį 
mokslas suteikia. Tas pats yra 
ir su muzikališku apšvietimu. 
Ne visi gali būti lygus Babra
vičiui, Petrauskui ir kitiems 
talentingiems žmonėms, vienok 
niekas neužginčys, kad muzikos 
mokslas yra dalis mokslo,—kurs 
reikalingas ^žmogaus tobulini
mui ir jo kiltesnių jausmų iš
vystymui. Jei kuris dainų 
“kankinys” (kaip p. Vanagai
tis sako) ir nebus geras daini
ninkas, vienok lavindamasis 
muzikos patobulins patsai save
ir gaus platesnį ir geresnį mu
zikos supratimą.

Kas link “sunkumo”, kurį p. 
Vanagaitis jaučia klausant ar
tistei-mėgėjo (dainavimo, gali
ma tiek pasakyti, kad p. V. su 
savo jautria muzikališka klau
sa ir aukštu dainų supratimu, 
atėjo į šį pasaulį tarp lietuvių 
bent keletą šimtmečių perauks- 
ti. Mes gyvename tik lavini
mosi periode ir “tobulas” dai
navimas yra tarpe mus da re
tenybe.

Vienok nemaloniausi dalis p. 
Vanagaičio straipsnio yra iš
juokimas musų kompozitorių.

Labai gaila, kad p. Vanagai- 

I lis nemato (ar gal nenori ma
tyti) musų operų bei operečių, 
kurių daugiausia yra parašęs 
M. Petrauskas ir, rodos, vieną 
St. Šimkus. Ar-gi ištiesų nėra 
nė vienos, kuri p. Vanagaičio 
artistiškam, skoniui patiktų? 
Mes didesnių kolonijų lietuviai 
turėjome progos matyti ir gir
dėti nekurias M. Petrausko ope
ras ir operetes ir gėrėjomės jo
mis. Jei p. V. mato pąs miis 
tik “neva”. operas, tai kodėl 
pats, turėdamas aukštesnį mu
zikos supratimą, nenurodo 
mums tų operų trukumus? Ko
dėl nesuteikia rimtą kritiką? O 
gal p. V. rodos, kad mes lietu
viai nesame užtektinai kompe- 
tentiški suprasti “aukštą” mu
zikos kritiką, tai mt taip sau, 
užteks “kritikos” pavadinti mu
sų operos “taip sau tararaikos”. 
lai nėra kritika, bet tik pa
prastas gnaibiojimaą.

Mes lietuviai amerikiečiai, 
kurie čia išgyvenome bent po
rą desėtkų metų, labai gerai ži
nome ir apverliname M. Pet
rausko nuopelnus. Kolonijose, 
kur Petrauskas turėjo progos 
ilgaiu apsigyventi, tuoj paliko 
ir savo pėdsakus. Likosi suor
ganizuoti chorai, jaunuomenė 
griebėsi lavintis muzikos (nes 
Petrauskas l< iole vieną paskali 11- 
davo mekintis), žmonės apsipa- 

žino su koncertais ir t.l. Clri- 
cagos “Birutė”, kuriai dabar 
vadovauja pats p. Vanagaitis, 
yra padaras ir-gi M. Petrausko.

K imta kritika žmogų tobuli
na, fiasi tyčioj inias-gi tik suer
zina ir nemaž nenušviečia ap
kalbamo dalyko.

“Naujienų” No. 95, p. Vana
gaitis išbara korespondentą, ra
šiusį ką tai apie jį “Drauge”, 
už vartojimą slapyvardžio. P. 
Vanagaitis Iurėtų žinoti, kad 
vartojimas slapyvardžio yra 
priimta visur laikraštijoje. Var 
toj a ne tik paprasti korespon
dentai, bet ir nekurie garsiau
si rašytojai. Musų lietuvių: 
Vidunas, žemaitė, Kapsukas ir 
tt. yra vis slapyvardžiai. Dau
gelis amerikonų rašytojų žino
mi vien iš slapyvardžių, tarp 
kurių r garsusis Mark Tvvain 
(Samuel L. (.lemens). Tad ko
dėl ♦ toji teisė turėtų būti atim
ta paprastam korespondentui?

šiuo savo straipsneliu netu
riu minties užgauti p. Vanagai
ti. Ypatiškai-gi aš p. Vana
gaiti didžiai gerbiu ir geisšiau, 
kad mes lietuviai turėtume nors 
keletą su lokiais gabumais ir 
energija žmonių, kokiu yra p. 
Vanagaitis. Vienok mes nevi
si ir nevisad galime sulikti su 
viešai išreikšta nuomone, kar
ta i r kad ii labiausia mums ger
biamo žmogaus. I ž lai tikiuos 
man p. vanagaitis atleis.

—Waterbu rietis.

Kačiukai, Šiaulių 
apskr.

Šiaulių apskr. čia nesenai j- 
vyko nelaimė, šurkaus Stasio 9 
metų podukrė, virdama arti 
krosnies prisiglaudė ir bemai- 
šydama puodą nepastebėjo, kaip 
rūbai užsidegė. Namie tuo me
tu nieko nebuvo ir kol nuo 
kiemo atbėgo žmonės, nabagės 
mažos virėjos visi rūbai buvo 
sudegę ir pati baisiai apdegusi. 
Keturias dienas pasikankinusi 
mirė.—Visa matęs.

Braškiai
Jauninto čia .nemažu. Kartais 

jis surengia vakarą, ar vaka- 
rašką. Rengdami pasilinksmini
mus jaunuoliai sakosi, kad jie 
jau nebe pavasarininkai, kad 
pavasarininkų kuopa senai iš
irusi, bet pasirodo, kad tas va
karuškas ir rengia viešumon 
biją pasirodyti pavasarininkai.

Laikraščiai ir knygos mažai 
skaitoma. Iš merginų tarpo at
siranda tokių, kurios, turėda
mos laiko valandėlę, kitus šmei
žia, apkalba, suvedžioja. Ne
jaugi jums jaunystė nebrangi, 
jei taip laiką praleidžiate? Lai
kas pabusti iš miego, susiburti 
į kokią nors pažangaus jauni
mo organizaciją ir žengti švie
sos keliu.

> —žibutė.
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Balsas Lietuviu Tautiškos Katalikiškos Bažnyčios 
į Chicagos Lietuvius ir į Draugystes •'

‘Lietuviai nuo pat pradžios liuosuota nuo šiandieninės po-
savo krikščionybės pribudavojo 
daug puikių ir milžiniškų baž
nyčių po visą savo šalį tai ne 
dėl savęs.

Del kogi Lietuviai po praslin- 
kimui tų ilgų šimtmečių po to 
didelio neužsiganėdinimo negali 
imtis prie sau tinkančio plataus 
darbo, įsisteigti savo neprigul- 
iningą nuo Romos bažnyčią, 
kurią jau ne mažas Lietuvių 
būrelis kituose Suvienytų Vals
tijų miestuose pažįsta. štai ir 
Chicagos plačiausioj Lietuvių 
kolonijoj, prie 35-tos ir Union 
Avė', stovi nedidelė medinė baž
nyčia, ant kurias čarterio yra 
pažymėta: Lietuvių Tautiška 
Katalikų Bažnyčia Amerikoje. 
O viršuj jos durių rahdasi pa
žymėta: “Lietuvių tautos Ka
talikų Bažnyčia”. Šitas galėtų 
atkreipti visų Lietuvių atydą, 
nes daug bažnyčių yra Lietuviš
ku prakaitu įsteigtų, bet nė vie
na iš jų neneša to garbingo var
do. Komos bažnyčios yra tik
tai dėl vieno tikslo ir viena ran
ku valdo.

Ik'lkogi ChiCUgos Lietuviai 
negal pritarti šiam nedideliam 
būreliui, kuris įsteigė šią nors 
mažą tautišką Bažnyčią, idant 
ji neštų tautišką ir garbingą 
vardą; užtartų ir veiktų žmo
nių labui. Dėlto tautiškos baž
nyčios nariai balsiai šaukiasi i 
Chicagos ir kitų miestų Lietu
vius, į visus be skirtumo kaipo 
į draugystes, daktarus, advoka
tus, biznierius, pavienes šeimy
nas ir kitus profesionalus. Visi 
malonėkite prie šio prakilnaus 
darbo prisidėti, šitas darbas 
priklauso nuo mus visų, ir dėl 
mus visų. Mes visi be abejo
nės mylime savo tautą ir ger
biame' ją,*del ko negalime my
lėti jos tautišką bažnyčią ir 
platinti ją. Gaila mums, kad 
randasi dar tamsių lietuvių su
sidedančių iš rymiškų, fanatikų, 
kurie persekioja ir keikia ją. 
Eidami pro šalį tyčiojasi iš jos^ 
Broli ir sesuo, Lietuvi! Del ko 
taip yra? Dėlto, kad jį nėra 
toki išlaukiniai puiki kaip ne- 
kurios rymiškos. Kieno yra ta
me kaltė, ar ne tavo Lietuvi? 
Jog tu myli ir budavoji sveti
miems bažnyčias, dėl ko tu ne
myli los, kurią tu priderėtum 
mylėti. Del ko tu išdrysti gerb
ti tą svetimą, ir jos vardo mie
stą sau nepažystamą, vadini 
garbingu ir amžinu ir remi ją 
pinigiškai, bet lietuvių grynai 
tautišką bažnyčią, vieną kuo
ne didžiausiame mieste, po ant
rašu aukščiaus minėtu; stovi 
surukusi ir į žemę sulindusi; 
tvoros surūdijusios ir apgriuvu
sios. Bet tas viršui durių vi
siems aiškiai matomas lietuviš
kas vardas tegul pasilieka .už
rašytas amžinai.

Mos Tautiškos Bažnyčios val
dyba, nariai, veikėjai ir jos rė
mėjai visus be skirtumo lietu
vius ir lietuves maloniai kvie
čiame prisidėti .prie šito tautiš
ko, tikėjimiško ir ekonomiško 
darbo, tai yra bažn'yčją tolinus 
pastumti , nuo Union Avė gat
vės ir pamūryti. Visą abelpai 
aptaisyti ir naujoms tvoroms 
aptverti, idant lietuviai .turėtų 
kuo pasididžiuoti, o svetimtau
čiams malonu butų pažvelgti 
ant šios puikios ir prakilnios 
tautiškos bažnyčios, šitas dar
bas i įvyks ‘šią vasarą ir turės 
būti atliktai;

Nenusigąskite brangus Lietu
viai ir nepadyvykite mums, kad 
išdrysome šauktis morališkos 
ir pinigiškotf pagelbos prie jū
sų. čionais nėra reikalinga, 
kad jus šimtais duotumėt, bet 
kiekvienas iš jūsų nors tiktai po 
mažą dalelę. Lietuvių auka 
daug pagelbėtų tautiškos para
pijos atstatymo dai'bųi, ant 
kurio malonu būt pažvelgti, ir 
nereikėtų paskola ir nuošim
čius mokėti. Tautiška Bažny
čia ne vien tiktai reikalinga čią 
išeivijoje, Amerikos Lietuviams, 
liet ir visa Lietuva laukia ati
darymo kelio į tą šviesybę, nes
Lietuva kitaip nepasiliks pa- 

litikos ir religijos jungo, bet 
tiktai per tautišką bažnyčią, 
kuri veda mus ir musų vaikus 
prie tautiško, morališko, ekono
miško ir dvflsiško gyvenimo.

Tegul nebuvo tuščias musų 
prašymas, tegul kyla Lietuva 
ir jos tautiška bažnyčia. •

Kadangi tarpe Lietuvių ran
dasi visokių ęninčių žmonių- ir 
vieni sako, kad tautiška bažny
čia nėra vožni; antri-sako, ko
kis skirtumas tarpe latviškos 
ir rymiškos ir kani-gi ji yra rei
kalinga?
- Gerbiami Lietuviai, Kurie 
tikite į rymišką, kokią kitą ar
ba ne į jokią bažnyčią ir kurie 
malonėtu te prisidėti pr& šio 
darbo ir geistute plačiau daži- 
noli apie tautiškų bažnyčią* ma
lonėkite su laiškais arba ypa- 
tiškai kreiptis žemiaus .pažy
mėtu antrašu Tautiškos parapi
jos ofisą:

3509 So. Unione Avė. 
Chicago, III.

Telefonas Yards 1636.
KOMITETAS,

Jurioa Mickevi^ia, pii-rr*ir»in- 
kas, .Jonas Sabaliauskas, sekre- 

torius, Antanas Vaičis, kasie- 
rius.

Truščiai: ' *
A. Vaicis
I. Strazdauskas
J. Bakas.

(Apskelbimas)

Babies Love lt
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mus. Winsi.ow’S 
Syrup 
\ a >' i n t l

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į ^Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu-7 
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laiktąštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos*’, žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmčnyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per
tai, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuviu gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “f'Jaujieny” spauda aiš

kį, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, ne tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenes 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

lodei jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”...,.Jie,jums bus di-

%
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džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims

Murina Co., Dpi. H. S., 9 B. Ohio S«., Chicago

mėnesiams $2. ^Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba 

NAUJIENOS
1739 S. Halstėd St. Chicago.

KAIP AUGANTIS
BERNIUKAS

Išauga savo siutą, taip ir šis 
bankas išaugo savo namą.

Kad suteikus patogesnį pa
tarnavimą publikai, mes padidi- 
nom sąvo bankinį namą.
* Musų nuolatiniu noru yra pa
gerinti musų greitą ir mandagų 
patarnavimą savo kostumeriams 
iki augščiausio laipsnio.

f

i

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

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

švarios, šviesios, Svei-* 
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra {{valantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutš “Eye Care” arba *Eye 
Beauty”. . Dykai pareikalavus.,
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KIMBALL
Maksim Gorki i.

Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

I $400, $495, $650, 
f $750, $850

Lengvi (mėnesiniai išmokėjimai

J IW

innutff (,

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

‘"'‘kelloggs
TASTELE5S CASTOR OIL

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skomo. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite 1 Ubellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekoriu*

ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTT' ‘

Klausyk ir Temyk 
0 Fotam

BRING-y)UR ,M ®w SMbscri'beF

Parke, išmestose iš kambarių 
Sąšlavose seno mažo vasarnamio 
pasieny aš pamačiau apdrasky
tą knygą; ‘matyt, jį senai čia po 
rudens lietum, po žiemos snie
gu gulėjo aplipus pageltusiais 
spygliais ir pastyrusiais per
nykščiais lapais. Dabar pavėsio 
saulė išdžiovino . purvu sulipdy
tus jos puslapius ir dabar jau 
nebegalima suprasti apie ką kal
bi išblukusios raidžių linijos.

Aš paliečiau ja batu ir nuėjau 
sau galvodamas apie tai, kad, 
gali būti, čia yra gera, nuošir
džiai parašyta knyga ir daug 
žmonių ją skaitydami ginčus 
kėlė, jaudinos, mokėsi galvoti; 
gali būti, ji kam nors davė nau
ją mintį ir daugelį šaltą vienu- 
mos valandą sušildė savo šilima-

Aš atsiminiau, 'koks- geras 
draugas buvo man knyga mano 
jaunatvėje, ir .ypač ryškiai atsi
miniau gyvenimą jnažoje gele
žinkelio stotyje ta*n Volgos ir 
Dono.

Stptis buvo Stepuose, apsup
ta negausiai apžėlusių pilkšva 
žolele plotų.tuštomos ir tylumos, 
kurią žiemą pamainydavo širdį 
įLaskančips pūgos gaidos. *Va- 

stotyje maudė uodai, išgel- 
tvsios Stepuos tyliai ir pašiepia
mai švilpdavo pliurpia), padu- 
gavusiam nuo karščių danguje 
tyliai skra’dė kirliai ir baltos 
ii.gės.

Rudavo žiuri huo perono j , 
Stepus: virš tuščios žemės švi
ne spalvos tolyje kyla rukai, ant 
kupstelių ties savo urvais stovi 
pi urpiai, jie prideda prie smai
lu snukelių savo mitrias prie- 
cnis kojytes, rodos meldž-asi. 
0 daugiau nieko nėra, kvėpuoji 
Aištuma i* širdį liūdnai suspau
džia nuobodulys.

Tik retkarčiais gauruoti avių 
piemenys, panašus į šventuosius ;

vienuolius 'nuvaro iš pietų į šiau
rę didžiulę avių'bandą ir 
tylumoje girdisi jų keisti 
mai:

R-ria-o! R-ria-u...
Papučia vėjas, užberia 

smulkiomis smiltimis, i 
liūdną žvėrelių švilpesį, 
vėl tylu, ir gyvenimas panašus 
i amžiną sapną.

Kažkur, stepų skardžiuose 
slėpės kazokų viensėdžiai; už 
stoties, už penketo verstų, ties 
Volga prie nederlingos žemes 
prišlijo sodžius — Smiltynai; iš 
ten į stotį žiemą ateidavo drą
sios merginos valyti sniego nuo 
bėgių, o naktimis j stotį lanky
davosi jų broliai ir tėvai vogti 
apsaugos tvorelių malkoms ir 
prekių iš vagonų.

Ypač-būdavo sunku vasaros 
kaitroms, prasidėjus: naktimis 
ankštuos kambariuos nėra kuo 
kvėpuoti, tvaikas ir uodai nelei
džia užmigti, visi stoties gyven
tojai išeidavo į peroną ir ap
kvaišę visur slankiodavo, nuo
bodžiaudami pykosi tarp savgs, 
pykino, budėtojus staugiančiu 
žiovuliu, skundėsi, kad miegas 
nčima ir kad sveikata esanti 
menkesnė, vienas kitam užduo
davo klausimų. Kiemuose lyg 
miegeivės, baltai apsirčdžiusios, 
’jasos, sutaršytais plaukais n|o- 
;orys vaikštinėja; rūksta žalia 
žole apriestas ugniakuras; nak
timis be vėjo ugniakuro durnai 
<yla dangun pilkšvu stulpu ir 
nebaido uodų, — uodai veisiasi 
Volgos tyliose užtvankose ir de
besimis skrenda čia į sausus 
Stepus, kur kankina žmones ir 
gauna sau galą.

Kurkioje tylumoje, kažkur to
li, tarytum, požerhiniuos, gimsta 
sunkus šnarėjimas; jis auga, 
apsupa stotį geležiniu, žvangė
siu ; bėgiai skamba, lempos vir-

stepų 
riks*

stot 
atneša 

> — ir
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pa; kati nors‘nuobodžiai sako:

— Tryliktasis eina...
Stepų pakrašty, j juodą tam

sos odą jbertas raudonas spin
dulys sužeidė naktį, ir žemėje 
pasipila vilgina šviesoj dėmė, 
kuri primena kraują. Lėtai 
slinkdamas artyn, spindulys ša
kojas, ir štai jis darosi pana
šus į kažin kieno geltonas bai
sias akis, 
įnirtimo - 
čius šliaužia iš nakties gilumos 
kažkoks piktas siaubas, rodps 
jis grūmoja viską sunaikinti. Ži
liai, jog čia tik prekių trauki
nys, bet norisi, įsivaizduoti ką 
nors kitų, nors baisu — bet ki
tą!

Keleivių traukiniai, praužda- 
mi pro stoti, tik padidina gyve
nimo sustingimo įspūdį, pagili
na jausmą, kad esi nuo jo at-

širdį 
spin-

garu

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

jt)s dreba iš didelio 
j tris stoties narnu-

skirtas. Sustoja minutę trau
kiny#, — iš vagonų langų, kaip 
porteriai1 iš rėmų, žiuri į tave 
kažin kokie žmonės; sužiba, lyg 
žiežirbos tamsoje, paslaptingos 
moterų akys, jos paliečia 
šiltais retų nusišypsojimų 
dūliais.

Piktas švilpukas — ir
debesyse traukinys šliaužia to
lyn, vagonų languose- žmonių 
veidai keistai iškrypsta, pasitie
sia j šoną, vis j vieną pusę.

Prie šio gyvenimo Žibsėjimo 
greit pripranti; pro šalį prava
žiuoją kasdien tie patys maši
nistai, pečkuriai, kondukturiai, 
rodos, kad ir žmonės visados 
esti tie patys, jie pasidarė ne
pažįstami, kai uodai.

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, piu 
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugeli iš gydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

I*egzaminavimaa ir patairyinai 
dykai » 

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas Congres» St., 2 U.
Valandos: Panedėly, Seredoj 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

Lietuviai Advokatai

Tel. Lafayettc 0094

E. V. K RŪKAS
REGISTRUOTĄ AK UšĖliE

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

Woi(kievir«k 
BANIS

Tel. rflvd. 8188 
M.

ii

fUŠERKA
Ptjiekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterim* 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted S’t.

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Al 
Ištaiso

DR. G. SERNER
Optomctrist

Lietuvis Akių Specialistas
" ii.: Nuo 1 iki 8:30 vakare

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St. 

Ant 2 lubų

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo Vlela 
3323 South Halsted St.

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

Advokatas
11 S. La Šalie St, Room 2001

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

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

Pėtnyčios.

J. SAUDARGS,
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State S’t., Room 844 

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

Bridgcporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

DR. HERZMAN<*

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
'Vaikų ligų.

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

dos ryto ikwl vai. po piet.
Tel. Midway 2880

U

Šis musų prietens dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai jr Jų*
Štai kiek kuponų gausit r4 

kiekvieną atneštą ar atsiustu 
paštu naują ska'tytoją:
Už metus-  150 kuponų 
Ųž pusę metų   75 kuponu# 
Už tris mėnesius .... 35 kuponu#

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

GEDIMINAS
BUDAVOJIMO IR SKOLINIMO. BENDROVES

METINĖ ATSKAITA

Nuo Balandžio 1 d., 1925 iki Kovo 31 d., 1926
. ATSAKOM Y Bi?
Sumckėta dalinių mo

kesčių ...........   $83,973.95)
Sumokėta iš aukšto dal. 

mokesčių       2,385.58 
Skolingų daliniu mokes

čių ..................  2,971.26
Su J*ykiu sumokėta už

Akcijas ...................... 31,231.51
Užbaigtos Akcijos ant

nuošimčių ................... 3,240,50
Trumpo laiko Paskola 2,000,00
Nuošimčiai ,1................... 1,600.00
Atsargos Kapitalas .......  1,991.11
Pelnas Padalintas ....... 11,567.13
Sulaikytos Akcijos ........... 455.95

. . -r-l----—*-----

Visa Atsakomybė $141,417.63

TIRTAS:
Paskolitą ant Pproper-

ėių (Real Estate) $123,600.00
Paskolita ant Akcijų
Užsilikusių nuošimčių
Užsilikusių dalinių mo- 

. kesčių ...................... ,
Liberty Bond .................
Rakandai ir Knygos ...
Pa: kol imta ant trumpo 

laiko ....
Bankoj ant

(iždas) ....

4,325.00
... 48,25

2,971.26
. 100.00

310.45

..................*3,000.00
Čekiu 
................ 7,062.67

Visas Turtas ....... $141,417.63

SUSIRINKIMAI*YRA LAIKOMI

Kiekvieno Trečiadienio (Seredos) Vakarą,
• 7:30 iki 9:00 valandai1 *

p. Pr. Stasiulio Real Estate Raštinėj,'
4405 So. Fairfield Avc.

PIRE SALE!
FIRE SALE!

Columbia, Victor, Bruns- 
yvick Rekordai po

10c — 25c — 49c

Rollės dėl Grojiklių Pianų 
vėliausios, su žodžiais, 
Lietuviškos ir Angliškos
po

39c — 49c — 79c

Freshman Radios, Pho- 
nografai ir Pianai už pu- 

kainos.

JOS. F. BUDRIU
3343 So. Halsted St

JOHN KUCHINSKAS
LAWYUR

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

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

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

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

Jr nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
1 Dienomis: Canal 

. 3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. iHalsted St. (

Vai.; 9—10 iš ryto ir po 8 v. 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 4100

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Telefonai:
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

< 8 iki 2 vai. po pietų.

arti Leavitt St.
Telefonus Cannl 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v, p. p.
■.... ... 11 .. i... fc. ■ ,... —

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel. Boulevard 9693 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth

.Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: > 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.

JOSEPH'V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias, legališkas popieras.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Rusus Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

Franklin 2460

Telefonas Boulėvard 1939
DR. S. A. BBENZA

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

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

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

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S*. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.

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

rz , j (nuo 9 ikt II vai. ryte; r alanaOS į nvo j|J g va|. vakare

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Naujos Serijos Atsidaro Kas 3 Mėnesiai
Pirmą trečiadienį (Seredų) Sausio, Balandžio, Liepos ir Spalio mėn. 
Akcijos (šėrai) kiekvienas po $100.00 ant išmokėjimo po 25c, ir 50c. 
Į savaitę ir po $100.00 sumokant ant sykio. Pinigai yra skolinami 
tik ant pirmų morgičių taip, kad saugumas yra pilniausiai užtikrin
tas. Nuošimtis už paskolintus pinigus**6% visiems lygiai.

Gediminas Budavojimo ir Skolinimo Bendrovė inkorporuota val
stijoj Illinois ir yra taipgi nariu Budavojinyi ir tSkol. Bendrovių 
(League) Illinois.' y

A J.' SANDARAS. Prez. J. J. PALĖK A S. Sekretorius.

Vedu visokiu^ reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

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

Res. 6029 ChampĮain Avė.
Tel. Midvvay 3639 

uNuo 7 iki 9 vakare

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

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

Vienas skaitytoje» c* skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau >/u per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidtj. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kupdllus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. '

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

........................................   Atkirp čia
Datp; Gegužis 29, 1926

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' Brunswick 4988.

Namų telefonas Spauldinįj 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

XXXXXXXXXXXXXTTXXXXXXXXXXX

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė,
VALANDOS i

*4 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakarenuccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

H

■<

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

M 
M

12th STREET
Tel. Kedzie 8902 Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

3514*16 Rooaevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. AŠ 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
nio plaukų.

Ateikite Ir persitikrinkit.
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.
y
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ne-
Siuvamos Maši
nos: Singer, White 
ir kitokių išdirbi
nių, nuo $3.00 
$35.00.

A. BERNOTAS,
629 VV. 14th St,

CHICAGO.

iki Kas Dedas Lietuvoj
Seimo Rinkimų Agitacija

INFORMACIJOS KELEIVIAMS 
I KANADĄ

žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines, i Kanadą iš 

, Ijetuvos arba kitų žemių, bus suteik- 
<’ tą kas yra reikalinga dėl kiekvieno 

keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą. 
Kreipkitės ypatiSkai arba per laiškus 
j musų laivakorčių Ofisų, o mes su
teiksime visas informacijas' ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalingą dėl norinčių važiuoti j Ka
nadą. Aš turiu korespondentus dides-

4 niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks Ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
kitės j

GEO. KAURAS & CO.
Lietuviška Agentūra laivakorčių 
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 

6603 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEME.

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

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

Ruffles
pleiskanų mirtinas priešas tą 
jumi padarys. Jtrinant švelniai 
1 galvos odą per savaitę ar 
dešimtį dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininkų šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
1 laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry and Sb. Sth S t s.

Brooklyn, N. Y.
\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ir tautininkų .susu vieni j imas' lėliuose visiems Lietuvos 
(blokas), šitam piktam darbui| prieteliams socialistams žyd- 
vadovauja i 
ir duoda jiems pinigus. Šitam 
judošiškam darbui nesenai Sle
ževičius gavo per žydų banką 
300 tūkstančių litų.

“Tarp Lietuvos žydų, social
demokratų, valstiečių liaudinin
kų ir Rusijos bolševiką yra 

__Mitinguose trukdymų! skipta sutartis. Joje sutartyje 
r pasipriešinimų šių rinkimų kita ko pasakyta, kad jei 

rinkimus laimės žydai ir so- ,
rialistai, tai jų valdžia tuojausH darbą, J garbingą darbą: Rei- 
turi įvesti bolševikišką tvarką pia gelbėti Lietuvą!

“Pradėk tą darbą nuo savęs 
ir nuo savo

“Lietuvos 
mitetas.
- “Šiauliai, 

J 15 d. 1926 m.

žydai ir bolševikai beriliams!
“Kova visiems ir tiems,
» ginklą mums ruošia,

TheNėw
mobileku- 

ir 
tiems, kurie savo balsus už Lie
tuvos neprietelius atiduoda. Vi
si jie yra Lietuvos priešai, visi 
turi būti nušluoti nuo kelio be 
jokio pasigailėjimo! Geriau te
gu žūva Lietuvos pardavikai, 
bet ne Lietuva.

“Taigi, dar, kartą kviečiame

didžiausis žmonių ūpo pakili
mas ir jų įsikarščiavimas. Re
tai kur atsibuvo mitingas, kur 

Seimo rinkimų agitaci-1nebuvo vieni kitiems trukdy- 
• • — “*'■ •' mų, ližmetinėjimų ir net susi

rėmimų. ] 
ir 
kampanijoj žymiai dauginu ne-Į 
gu kitados teko patirti valdau- 1 
čiojo bloko agitatoriams, bu-P 
tent krikščionims demokratams vijoje Lietuvoje. Derybos buvo 
ir federantams, kad prieita net vedamos slaptai, o sutartis bų- 

vietose vo galutinai pasirašyta kai ne
senai viešojo Kaune bolševikų 

ma- komisaras Cičerinas. čičerinas 
pirm sutarties ‘pasirašymo per

„ pietus Ministerių Kabinete pa-l , , , .
reiškė Sleževičiui: ‘Tamsta bu- ^°k\° turinio spausdinti at- 
vai pirmas ministeris pirminiu- Braukimai buVo išmėtyti ir iš- 

, kas tautiškos Lietuvos, o da- Kauno ^tvSse 7
’ bar Tamsta busi pirmuoju ko- žės! 0 Provincijoje jie pasirodė 

misani raudonosios Lietuvos.’ kelioms dienoms ankščiau.
J tai Sleževičius atsakė, kad I Vargo vaikas.

iose kuniffflil Pir,nuoju ministerių pirmininku 
1 ‘ g 1 buvo Voldemaras. Tuomet či- 

čerinas pastebėjo, kad ir da
bar kelioms dienoms pirmuoju 

J komisaru bus irgi Voldemaras.
balsuoti Be Mat, Voldemaras jau ištisi me- 

bažnyčiose, ,ai kaip tapo'slaptu bolševikų 
ndresn’ dm- agentu. Nesenai apsilankęs pas 
turinio bro Ka'lne Y<>‘-

šiurų bei atsišaukimų išplatino. dcmarasx a ujė bolševikams pir- 
miau užpulti L-atvijĄ, o paskui 

Prieš socialdemokratus jie užimti Lietuvą. Dabar bolševi-l 
daug paskleidė surašytus atski- kams keliai j Lietuvą ruošiami! 
roję brošiūroje buvusių toje kitokiu budu, būtent,x per rin- 
parti.joje atsivertėlių Miniaus, kibius. Vos Ilk socialistai-žydai 
Railos ir kitų burnojimus. Kny- laimės rinkimus, Lietuvoje tu- 
gute “Socializmas, Bolševizmas rėš viskas persikeisti porvers- 
ir kas toliau” pritepliota biau- mo keliu, štai kodėl žydai ir so- 
rios išvaizdos žydų tipo atvaiz- cialistai ir kitos gyvatės ir žal- 
dais ir k. čiai taip džiūgauja ir šnabžda

Tautininkams irgi nesigailė- patylomis, kad ilJetuva gyve- 
ta literatūros, ir be kita ko, nanti paskutines dienas.
plačiai išplatinta brošiūra, lai- «Mes tur6dami šias žinias iš 
koma A. Smetonos ir profeso-Į tikriausių šaltinių ‘ pranešame 

jas jums ir sakome:
“Piliečiai ir Pilietės! Budėki

te ir kovokite!
“Mes Lietuvos fašistai šau

kiame jus kovon su žydų ir so
cialistų vergija! Mes niekuo
met, niekuomet neleisime, kad 
Lietuvą pavergtų žydų ar so
cialistų, bolševikų liaudininkų 
budeliai!

“Žinokite visi ir pasakykite 
lai kitiems: vos tik socialistai 
ir žydai gaus daugumą Seime, 
mes tuoj pakelsime baisų gais
rą visoj 
ugnimi 
tas, kur

jos eiga. — Fašistai 
grūmoja išžudyti 
cialistus.

so-

Va-

die-todėl už poros-1 re j etos 
paaiškės rinkimų rezulta- 
Balsavimams susidarė la- 
nepa lankios sąlygos, nes 

o taip pat ir šiandien,

KAUNAS, 9 gegužės. — 
kar prasidėjo balsavimai į 
mą, 
nų 
tai. 
bai
vakar, 
Ii ja šaltas lietus, tad nėra abe
jonės, kad daugelis žmonių, o 
ypač kaimų seneliai nepanorės 
eiti kelių ar keliolikos varstų 
atidavimui savo balso.

šių ripkimų kampanijoj vb 
sos esančios Lietuvos teritori
jos ribose politinės grupės pa
rodė dideli aktingumą ir prieš-l 
rinkiminės agitacijos įsikarščia
vimas pasiekė aukščiausio laip
snio. Visos politinės organiza
cijos paskleidė daugybė atsi
šaukimų, brošiūrų, lipdė plaka
tus, darė susirinkimus ir t. t.

Surengtuose mitinguose bei gybę 
susirinkimuose visur pasireiškė1 š;’”"

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite bakselj 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas 

rodos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų, persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt. ■ 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Eifth Avenue, New York. '
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Speciali Speciali
PIRMOS PIGIAUSIOS KAINOS

Niekad Jums Negirdėta

I prie to, jog nekuriose 
I jų kalbėtojai gavo boksų, 

šių rinkimų kampanijoj 
tyt, nujausdami sau galą, itin 
šlykščias kovos priemones 
tojo šių dienų valdovai krikš- 

| čionys demokratai ir kiti juo
dojo internacionalo didvyriai. 
Artinantis Seimo rinkimams, 
daugelis Lietuvos bažnyčių bu
vo paversta stačiai politinių mi
tingų salėmis, nes „ 
iš sakyklų, užuot aiškinę tiky
binius dalykus, savotiškai aiš
kino klausytojams socializmą, I 
keikė bedievius ir teikė pata-i 
rimus už ką reik 
kunigų agitacijos 
dešinieji kairiųjų 

šlykščiausio

apylinkes! , 
Fašistų Kovos Ko

balandžio men.

Sveikatos Dalykai
IŠLEPINTI VAIKAI

Geras Investmentas

Jus didžiosites jo puiku
mu, jo patogumu ir fak
tiškai jis yra labai geras 
investmentas. Apsimo
kanti investmentai j Hup- 
mobilius visuomet yra pa
sižymėję. -

“Valgyk, ar palik, kaip, no
ri“, pasakys išmintinga moti
nu išlepintai vaikui, “šiandien 
daugiaus valgyti negausi.“ •

Kad nors tas vaiko išlepini- 
mas yra jos kalte, ji turi žino
ti, ką su tokiu Vaiku daryti. 
Vaikas, palikęs maistą ant to- 
nelkos kelis sykius, reikalau
damas ko jis nori, tuoj matys, 
kad jis lengvai gali valdyti sa
vo motiną. Ir ne tik prie stald 
valdys tėvus. Ktfslink valgio 
vaikai beveik visuomet pasiren
ka ko akys pageidauja, ne kas 
sveika ir geras sveikatai. Jie 
niekuomet nepasirinks daržo
vių, kiaušinių, pieno,' greičiaus 
saldžių daiktų. *

Vaikų specialistai /išmintin
goms motinoms pataria nepaisy
ti vaikų' norus, kuomet jiems 
maistas nepatinka ir jo neval
go. Matydami, kad motinos ne
gamins ko jie reikalauja, išal
kę, suvalgys kas paduota. Tė
vams neverta būti perdaug rū
pestingais. t

Kitas dalykas, jeigu vaikas 
negali valgyti nuo pavargimo, 
jeigu serga, arba J^igu nesi- 
bovina tyrame ore, tai su to
kiais vaikais aštriai negalima 
elgtis.

Vaikas, dar mažytis- būda
mas, turi išmokt, kad viskas 
negali būti jo, vien tik kad jis 
to nori. Nuo pat mažens reikia 
kūdikiui duoti daržovių, vaisių 
ir grūdinės1 košės, kad nors pir
mą kartą išspiauna, nepatinka, 
nereikia sustoti duoti. Jeigu 
maistas geras ir sveikas, rei
kia duoti kol prie to maisto 
pripras. -Net ir augusieji turi 
prie visokio maisto priprasti.

Nereikia pratinti vaikams 
duoti pinigų, kad tarpe valgių 
nusipirktų saldainių, salios ko
šės ir pan. Jų pilvukai turi die* 
ną ilsėtis, i

Sergantiems vaikams nerei
kia duętri sveiko vaiko maistą. 
Daugelį sykių pasveikęs to 
maisto daugiau nevalgys. Jam 
visad prirhins ligą.

Tegul tėvai kreipia atidos į 
savo maistą ir pažiūri, ar yra 
geras pavyzdis vaikams.

Išmintinga motina su links
mumu, nuoširdumu ir meile 
valdys savo išlepintus vaikus.

Vaikai labai lengvai gali įgy
ti visokius pripratimus, todėl 
reikia prižiūrėti, kad įgytų ge
rus, o ne blogus papročius.

' [FL1S].

Balzekas Motor Sales
6012 So. Kedzie Avė.

Tel. Republic 3733

riaus A. Voldemaro asmeniui Į j 
po antrašte: “Kaip Smetona su 
Voldemaru organizavo Lietu
vos kariuomenę“. Minėtoje bro
šiūroje Smetona su Voldemaru 
perstatomi didžiausiais tėvynės 
išdavikais ir Vilniaus prarado* 
jais. Mat, krikščionys demok
ratai ant tautininkų baisiai už
sirūstino už jų susiblokavimą 
su liaudininkais, kas krikščio
niškajam blokui įvaro didelį 
klyną.

Susidarius tokiai padėčiai, 
kraštutiniai reakcininkai neno
rėdami už leist savo pozicijų ir . 
gana šiltų vietų nei patys ne
beįmano kokių * priemonių ir 
besigriebti. Be anksčiau išban
dytų agitacinio pobūdžio prie
monių prieš pačius rinkimus 
penktadienį, 7 gegužės, Kaune 
pasirodė fašistų atsišaukimai, 
kurių turinys skamba šiaip:

“Skaityk ir slaptai perduok 
kitam!

“Gelbėkite Lietuvą! Suraši- 
nėkite Lietuvos pardavikus!

“Sujungtos socialistų ir žydų 
gaujos ruošia pražūtį visam 
musų kraštui!

“Ar Lietuva turi žūti ar bū
ti, tai nuspręs šitie rinkiniai. 
Lietuva žus, jei laimės socialis-

MALT TONIG - EKTRA PALE 
SPECIALIU ALUS

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

jais aukštos rųšies, setų ir darbą 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 00.
6637 S. Halsted St. ■
Tel. Wentworth 6890

6 HUPMOBILE 8
Perkant karą, priimsime Jūsų seną karų. Mainai. 

Lengvi iš mokėjimai.
x VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ BĄRGENAS 

Rickenbacker, Willys Eight, Ford, Dodge Bross ir Es$ex.
Visi karai gerame padėjime. Pardosime už teisingą Jūsų pasiūlytą kaina.
Galima matyt kasdien nuo 8 ryto iki 10 vai. vakare. Ateikite pasižiūrėt.

MID-WEST MOTOR SALES
ANTON MARGIS, Prop.

Telephone Lafayette 2082 4028-32 Archer Avė.

socialia-

tai die- 
ir slep-

Lietuvoj. Mes kardu ir 
aplankysime visas vie- 
randasi bent vienas so- 
žydbernis arba jiems 

prijaučiantis. Laimės socialis
tai ir žydai, ir bematant pate
kės kraujo upeliai ir nušvis 
miestų ir kaimų padangės di
deliais gaisrais! Geriau mirsi
me garbingoj kovoj, bet never- 
gausime žydams ir 
tams!

“Tad ruoškitės visi 
nai! Rūpinkitės ginklų 
kitę juos.

“Fašistai jau yra pasiruošę. 
Mes turime tuksiančius žmonių 
pratusių vartoti ginklų. Mes tu
rime kareivių, mes turime ka
rininkų ir generolų. Mes turi
me ir ginklų!

“Piliečiai! Jei norite Išveng
ti kraujo praliejimo, tai jau 
dabar patys turite kovoti su 
tais, kurie eina ar padeda Lie
tuvą pavergti, tai yra niekas 
neprivalo balsuoti už socialis
tines partijas. Dar daugiau: 
jus privalot surašyti savo kai
muose ir miesteliuose visus 
tuos, kurie veda agitaciją už

kurie leidžia jiems daryti pas 
save susirinkimus, kurie plati
na jų atsišaukimus, o ypač 
tuos, kurie balsuos už socialis
tinius sąrašus. Visi tokie žmo
nės yra Lietuvos pardavikai.

“Mums gerai bus turėti jų 
vardus ir .pavarde®, kai baus
mes Ir keršto dienoje savo bal
sais reikės atsiskaityti su tais, 
kurie prisidėjo, kad Lietuva pa
tektų į žydų socialistų Vergi
ją-

“Tad į darbą visi! Atminki
te, kad kova su socialistais yra 
garbinga kova su Lietuvos ir 
žmonių neprieteliais-pardavi- 
kais. Toje kovoje nesigailėkite 
jokių priemonių. Paskelbkite 
mirtiną kovą kaimuose ir mies-

na 45i 45 centąi. Galima gaui 
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted Street 
Chięągo, 111.

gauti:

užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu-/ 
vos žmonės Amerikos 
N AUJIENAS labiausia 
mėgsta.

,nvi»oratiho
>OOO »0R 

RtmtSHlNO
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Del žindamų moti- 
*1 nų. Nei vienas ne

gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaas, jeigu jie negaliPrašykite savo groseminko arba aptiekoriaas, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašalkite

FREDERICK BROS.
Boulevard 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

Jūsų Sutaupytas Pirmas Tūkstantis Doleriy
Tik pagalvokit kokį turėsite džiaugs
mą kuomet žinosite, kad jus tikrai 
turite sutaupę pirmutinį tūkstantį 
dolerių.
Padarykit šį metą sėkmingu. S'iste- 
matiškas taupinimas turi dvigubą tik
slą. Jis netik užtikrina ateiti bet 
suteikia jums apsaugojimą ligoje ar
ba bedarbei laiku.
Kokią jūsų ambicija gali būti — įsi
gyti biznį, namą ar ką kitą — taupu
mai yra žinomas dalykas iki pat 
galo.
Jūsų taupymų sąskaita yra didžiau
sia pagelba visame gyvenime.

The STOCK YARDS
IMSI & SAVINOS

-BANK
4150 South Halsted Št.



DR. VAITUSH 
OPTOMKTRISTAS

Kur gražus namai

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

NAUJIENOS, Chicago, UI. ~

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą* akių karštį, atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumparegystę ir toliregyatę 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma 
šiaušias klaidas. Specialė atvda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 va!. Nedalioj 10 Iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

. Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pi eitom galima valgyti kiečiausią mai 
stą. Garantuotame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savi 
dantis, kad nekenktų tusu sveikatai

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

...Kur gražus namai 
Žiba blizga langai— 
Klebonai pilvočiai dūmoja; 
Skaičiuoja litus, 
Centukus varinius
Ir vyną su ponais gurkšnoja... 

Skaičiuoja litus— 
Visus savo vargus; t .Baisiausiai bedievius koliojo. 
Nors klebonų valdžia, 
Nors davatkų galia, 
Bet liaudies sugniauži

Kas tamsta toks?—paklau
siau staiga.

Jis iš džiaugsmo trynė ran-

Ką duos mums . šeštinės, ar 
pergalę ar sugniaužimą iki ei
linių vėpliečių...

Susipraskite.
Į kovą, bitas sakė, ne brūk

liais ir pustelietais, bet gerklė
mis ir balsais ginkluoti už savo 
rinktinius visi nužemintai stoki
me. Kitaip jie visi eis šunims 
šieko pinutį. Kas tuomet mus 
valdys, kas dorovės kąnčiumi

, .............. . ... .. . i, ...... ,,
dų Kranklių Choras. Kas nori, 
gali jame da pasilikti, ir kas 
yra išgveręs da gali įstoti.

—P. M.

Tai aš dainavau

neva-

Girdėti jinai
(Kaip apsako šnipai) 
Pradėjo be juoko bruzdėti, 
čia kalėdų duoklių, 
čia apierų riebių — 
Ncnor klebonijai mokėti.

Tik davatkų būriai 
Jungą velka kantriai 
Tikėdamos gaut už,tai dangų; 
Bet šnipukų pulkai

Esu Vincas Kapsukas. Ne
senai atsikrausčiau, bet jau ry
toj eisiu... į gatvę, Žiūrėk tams
ta, viskas jau prirengta.i. 
Privedė mane prie lango. Stik
lai buvo raudoni.

— Matai tamsta —tarė į ma
ne—viskas surevoliucionizuota... 
Dangus, medžiai, namai, gatvės 
,ir žmones—viskas raudona!

Išbėgau. Užlipau ant pat 
pastogę. Ten gyveno 
Meiliai mane pakvietėpoetas.

vidun ir su žibančiomis akimis 
privedęs mane

buvo 
bro-

sakė,

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 nuolaidą. •

Krautuvė atdara kasdieną:

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

Tel. Yards 6062

brangų.
bakužių žemų,

vyrai.Balsuot renkas moterys, 
Kai ateis ta naktis 
Bus kademams pirtis 
Jie bėgs ten, kur ąuga pipirai 

Kas ten dejos tada,

prie lango Jš 
daugybės švariai spalvuotų 

.stiklų, tarė:
Žiūrėk Tamsta, koks pa

saulis gražus, kaip žavėtinai 
spalvuotas. Kaip stebuklingai 
mainosi spalvos dangaus ir že
mes. Gyvenimas tai burtų apy
saka laumės juosta nuvystyta. 
Kiauras dienas rašau čia poezi
jas... Esu laimingas!

Liūdesio prislėgtas išėjau iš

Pagalvokit! . '
Kaip saldu ir lengva 

gyventi, jus, gerbiamieji 
liai, gerai, žinot...

Ko mums, bitas kad
šiandien trūksta? Jūsų širdys 
trokšta linksmybių,— yra lin
ksmybių šaltinis— valstybines 
kiek nori...

Mokesčių nepajėgi nunešt su
mokėti iždinei!— yra policija, 
kuri uoliai visiems patarnauja, 
netik pati ateina, mokesčių pa
imt, 1x4 jeigu pinigų neturi ji 
ir pinigų padaro^— čia pat pa
skelbia mugę tavo karvėms ir 
kumelkoms, kurių’tu pats mu* 
gep ir parduot nemoki, nes 
nieks neperka... ' .

Nusibodo svietiškas gyveni* 
mas—stok į vienuolyną, o jei ir 
to nenori
kur kava auga, 
kaip Adomas rojuj: 
lyg pirty visą laiką, 
žiu nercik...

Aplodismentams nebuvo galo. 
Auditorija kupina* Žmonių, 
kaip musių: advokatai, dakta
rai, profesoriai, artistai^ biznie
riai, toksidos... frakai, suknios, 
perfiumai, pauderiai, gėlės, bu
kietai—viskas sukasi, raivosi... 
“Dainos karalaitis” triumfuo
ja. Mėnulis rodo savo šypse
ną. žvaigždutės taip ir mirga... 
Visi giria dainininką už jo gra
žų dainavimą... Tik vienas di
delis ponas sarkastiškai juo
kiasi ir tai vienam, tai kitam 
priėjęs į ausį šnibžda: 
Aš DAINAVAU”... 
taip 
tu. 
“Da

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Todėl, kad ji turi dailų ir 
stiklini paviršj ir nebijo oro 
permainų. Jos tamprumas 
ncdalcidžia supleišėti ir įsi
leisti drėgmės, kuri yra 
priežastimi puvimo.

važiuok į Braziliją, 
Ten gyvensi, 

. šilta sau 
nei drabu-

“TAI
O kodėl jis 

kalba—nežinau, nesupran- 
Gal jis žino ką kalba... 
ist der Hund begraben”.

—Bis.

: . i * *•
Išminčius mylėtojas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien.

\ Nedėl iomis uždaryta.
1140 So. Ashland Blvd.

Kampas 12-ton Gatvės 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

sassoisss^aass 
Tel. Yardn 3850

A. J. KAREIVA 
&SON 

HARDWARE
4537 So. Wood St.

Vyrai šiam’ sviete turi daug 
geresnius laikus negu moterys. 
Vienas dalykas: jie veda vė
liau. Antras dalykas: jie mirš
ta ankščiau.

IS SENŲ AUTOMOBILIŲ 
PADAROME NAUJUS

“OREMUS”

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Klelionų, davatkų sijonui;
'Tiktai, sako, nuo tų
Atmintinų naktų
Paliovė valdvti klebonai.

—Klipyta.

Kleboniška dūdelė

Papratęs aš dainuoti
Ir niekad nedejuoti...

Dul-dul-dudelė, 
(iraži mano mergeli

(Motyvas kaip “Dul-dul- 
dudelė”)

Žinau aš dainą vieną, 
Kuria'nakčia ir dieną 
Dainuoja tik klebonai 
Ir šiaip visoki ponai...

1 >ul-dul-dudelė,
(Iraži mano mergelė...

PEOPLES HARDVVARE 
AND PAINI 00.

Sapnuoju ją kasnaktį
Ir vis negal pakakti.,.

Dul-dul-dudelė,
Graži mano mergelė...

Myliu aš tą merginą,
Nors man ir stonas gina,

Myliu aš iš viso vieko
Ir nebijau aš nieko...

Dul-dul-dudelė,
Graži mano mergelė...

—Ant. Skir

Bolševikiška dūdelė
GREG0R0WICZ BROS.

Užlaikome:

Maliavos, Aliejų, Stik-

kių, Indų ir kitokių nami
nių reikalingų reikmenų.

Turime plumbinių ir 
elektros reikmenų.

Perkantiems 3 galionus 
dažų sykiu 
brpšį dykai.

duosime

1901 W. 47th Street
Telefonas Lafayette 4139

Chicago, III.

žinau Chicagoj vietą, 
Kur išleidžia gazietą; 
Ją leidžia komunistai, 
Trockiniai specialistai.

Dul-dul dūdelę, 
Latras “laisvės” diėdelė...

Du metai jau sukako, 
Kaip dienrašti leis. suko... 
Aukų, kaip tik gauna, - 

Sau į kišenių krauna.
Dul-dul dūdelė,
Girtas “laisvės” dėdelė...

Jei spyrių drožia Bimba,
Tai žiopliams seilės drimba, 
Bet pasitaiso jų ūpas, 
Kai pamato Driulio lupas.

Dul-dul dūdelė,
M unšainierius dėdelė...

—Pustapėdis.

Sapnas

sį butą. Ten ant grindžių, pa
balusiu veidu ir su sielvarta 
akyse gulėjo dvarininkas.

— Nesenai buvo žemės refor
mos komisija ir atėmė 
atėmė.

rinktiniai!
jų netekę?

lygintis,
peikti,

Senbernis yra tas, kuris no
ri pačios, bet džiaugias V kad 
neturi jos. •

BATTER1ES PIGIAI!!
Western Auto Supply & Bat- 

tery\ Service
4614 So. VVestern Avenue.

Tel. Lafayette 7422 
s Mes priimame 
batteries kuomet 
jas. 
Auto Accesories

jūsų senas 
pirkaite nau-

Ford dalys

Sapnavau keistą sapną, gal ir 
ne visai įmigęs. Mačiau žaliai, 
raudonai, geltonai išmargintą 
skylėtą tvorą. Įlindau per spra
gą. Už tvoros stovėjo apardy
ti, apspurę namai. Jųjų langų 
stiklai buvo 
vų. Norėjau 
kia tų namų 
j tretį aukštį, 
ris. Atidarė

įvairiausių spal- 
sužinoti, ką ved- 

gyventojai. Įlipau
Pabeldžiau į du- 
kokia tai keista

viską
Kaip tamsu ant žemes 

prastenėjo jis ir mostelėjo į 
langą.

Stiklai buvo- juodi. Už lango 
viskas jungėsi į kokį tai tamsų 
rudens debesį. ♦

Nulipau žemyn ir paskambi
nau pirmame aukšte. Ten gyve
no jo ekselencija aukštas val
dininkas. Po ilgų asmens patik
rinimų įleido. Sugirgždėjo su
rūdijusi jutrina'. Nustebau. Pa
klausiau gyventojo:

—^Tamsta niekuomet neišei- 
,ni?

Iš eiles nustebo:
-Tik šventadieniais į bažny

čią. Kur gi daugiau vaikščiosi? 
Rašau krašto išganymo suma
nymus...

—Ir senai jau rašai?
Į —O, senai... Net pamiršau.

Matai tamstii, kas dedasi 
gatvėje?

O kas?
—jyiačiau netoli dideles žmo

nių minias. Eina ir vis didėja. 
Gįsluotose sudirbtose rankose 
neša didžius kujus ir kirvius. 
Girdėjau, kaip per dagtis mur
ma: eikime išardyti tuos senus 
griuvėsius... nuvalysime vietą... 
įkursime naujus rumus...

Užsižingeidavo. Priėjo» prie 
lango.

* —Ką tamsia • šneki?—tarė į 
mane papykęs—gatvėje nieko 
nėra.

Žvilgterėjau. Stiklai buvo pa
baltinti kreida. Per juos nieko 
nesimatė. , 1 ' >

—Pasaulis baltas... šviesus— 
sakė su giliu persitikrinimu 
valdininkas— tik retkarčiais 
bažnyčių varpai girdėtis...

Prabudau. ]
Žaibavo...

—A. Bergždaitis.

M. Tralelevičiaus Mani
festas j Lietuvos 

rinkikus

Gerbiamieji broliai ir gerbia
mosios brolienės!

štai ir vėl, bitas kad sakė, 
aš Motiejus Tralelevičia su sa
vo tauriausiąja Kunigunda at
sišaukiu didžiu reikalu į tams
teles...
• Klausykitės!

Sunkus laikai prisiartino. 
Baigiasi musų rinktinių viešpa
tavimo gadynę. t

Svyra suolai ir aušta šiltosios 
vietelės. Velykų šventės ne- 
linksmybių, bet rūpesčio taurę 
atnešė. Kas bus, kur dėsimės 
su savo tauriausiomis prietel-

ypata—jo veido raudonoje prie-komis ir musų dorybėmis.

Argi negeri musų 
Ką mes veiktume 
Visi vėpliečiai imtų 
nosis kelti, valstybinę 
policijai pritruktų darbo, pul
tų žemyn musų autoritetas ir 
daug kitokių neenatų apsiznai- 
mintų...

Todėl į kovą.
Visi, kam brangi “valstybi

nė”, policijos nemokamas pa
tarnavimas surandant gyvu
liams parduoti* rinką, Brazilijos 
rojus, kur nereikia nei marški
nių vilkėti ir net senės davat
kos gali už negro ištekėti— mo- 
bilizuokitės ir šarvuok i lūs bal
sais. .Musų rinktinius ponus 
siaučia iš trijų šonų, bet nenu
siminkit— jūsų Vadas narsioji 
mano visų tauriausioji prietel- 
ka Kunigunda Tralevičiene ir 
aš, mudu abudu su jumis už sa
vo rinktinius ponus!

Su iškilminga pagarba
Motiejus Tralevičius.

Palaidų kranklių 
choras

Chicagoj žymiausias Choras 
yra Kakalių Choras, bet iki šiol 
da jis niekur nėra apsiėmęs dai
nuoti ir visiems koncertų rengė
jams yra proga jį gauti. Kelin
ti metai jau kaip čia laikosi ir 
Palaidų Kranklių Choras, apie 

pasaulį ap-kurį irgi reikėtų 
znaiminti.

Palaidų Kranklių Choras atsi
rado tik po to, kada karas už 
palaidumą arba laisvę musų 
organizacijose pasibaigė. Mat, 
prieš šitą karą viskas- turėjo 
darytis tvarkiai, suvaržytai ir 
Krankliai turėjo būti neišgverę 
ir choras turėjo harmoningai 
dainuoti, ir jo nariai nebūti pa
laidi, ir chorų mokytojai nega
lėjo būti išgverę. Palaidumo 
karui nusisekus, įsikūrė ir Pa
laidų Kranklių Choras.

Laisvas arba palaidais reiškia 

nevaržomas, neturįs taisyklių ir 
tvarkos, neatsakomingas. Šito
kį kursų eidamas Palaidų Kran
klių Choras yra palaidas, arba 
laisvas, arba laisvas ir nuo har
monijos ir nuo atsakomybės 
publikai už savo darbą, ir jo 

I nariai ir narės gali būti liuosi, 
| arba palaidi arba išgverę, kaip 
žemaičiai sako, čia yra vietos 
visokio liuosumo arba palaidu
mo mokytojams ir neriams. Ne- 
steliėtina, kad šitoj išgverimo 
gadynėj Palaidų Kranklių Cho
ras gauna vis daugiau narių, 
čia spiečiasi ir gyvanašlės, ir 
gyvanašliai, ir našlės, ir iiašlįąi, 
ir' burdingieriai ir šiap liuėko 
noro žmonės. Mokytojas irgi 
palaidas į visas keturias svieto 
puses, o kadangį yra da kitos 
geometriškos denominacijos 
sviete- augštuma ir žemuma,— 
tai jis palaidas ir augštyn ir 
žemyn. Tai šitokis yra Palai-

Vadinas, išbėgo

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Ii 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me vjską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

kuPrieš keletą metų, kada 
rėsi partija specialdemokratų, 
Tamošius Kučis Roselande sa
kė pamokslą. Savo pamokslu 
jis taip įšildė kominčunus, kad 
ir pačiam pasidarė karšta. Ka
da kominčunai pradėjo kėdės 
kilnoti, tai Kučis nėrė per lan
gą ir iki šiol dar nesugrįžo.

Mano sugestija
Padaužoms būtinai reikia su

šaukti speciali mitingą. Reikia 
apsvarstyti musų padaužiškus 
reikalus. Aš sužinojau labai 
svarbų dalyką, štai jis:- vienas 
pilietis nori kur tai “bušiuos” 
įrengti didelę armotą dėl savo 
burdingieriaus galvos. Kad iš
gelbėjus to burdingieriaus gy
vastį, mums reikia sušaukti mi
tingą. Mitingą galima laikyti 
Padaužų Filosofijos kabinete.

—Padauža Tarakonas.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po . pietų 

REZIDENCIJA:
2226 MarshalI Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Akinių Fritaikymo Mano 
25 JIETŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius <— šlifuoti stiklai 

t ant' vietos.

Dr. Jau 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 Nedėlioinis.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

Chemical Laboratory
Šitoj Laboratorijoj yra išdir- 
bamps garbios 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” Linimeitf 
ir geriamas į vidų, kurios 
greitai ir pasekmingai praša
lina iš kimo ir sąnarių skaus
mus. Šie vaistai'yra išdirbami 

t I ’* z
i Oremus Chemical 

Laboratorijoj 
(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Plumbiną, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir žeiinynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
'telefonas M ietigali 0342

į 

pi 
:t

— 1 --------------- J' ’ —u ■ 1 -

DR, K. DRANGEUS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel.* Lafayette 6792

B. Kanne s Fair 
HARDWARE IR NAMU PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos 

malevos galionui ................. $1.85
Calcimine visokių spalvų sva

rui »................................„....... G’/įc
Blekinės buteliams kepuraitės 

svarui .........   19c
3345-49 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 7022

Pykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kur) gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Mes turime metodu kaip sukontroliuoti 
dusulis ir įneš norime, kad ■ jus pabandy- 
tumėt Ją nnUų iMaidomia. Nedaro skirtu
mo ar jus venai sergate nr dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kailio chroniika Asth- 
ma arba aūgita temperatūra, j 
lote reikalauti dykai išbandymui 
todo. Nedaro .
jus gyvenate, jūsų '.amžius arba i 
l . _ į-—i___ __  " - -r_
;itos temperatūros, musų metodas 

jums greitai.
Mes specialiai norime pasiųsti 

eurie turi be vilties ligas, kur 
formos įkvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, “patentuotų aumų* 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam musų įkaičiais, kad musų 
das yra paskirtas pražallnti visus 
mus kvėpavimus, visus tuos nemaloniu. 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
cad nepralaidus bent vieną dienų. Rąžyki 
;e tuojaus ir pradėkite metodų tuojau. Ne 
tuokite pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
Varykite tai šiandien — jums neteiki* 

mokėti nei ui palto *enklel|.

lųa priva 
jykai Išbandymui musų me- 
skirtumo kokiame klimaU 

jūsų '.amžius arba užsiimi- 
mas. jei jų* kenčiame nuo dusulio arba au- 

pagal-
t ienų 

visokio* 
opiųm. 
ir tt» 

kiek-
meto 

negali-

Ataių.ikite dykai bandymui Junu ma-
Dykai bandymo kuponas

Frontier Ąsthina Co., Km. 51-D.
Niagara and Huduon SU., Huffalo, N. Y 
todo pas:

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

ALEI R. JUNIEYICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
CJHemija. 
kau Viliuj paKal 
ligą. Taipgi pa-

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yurds 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketveigais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, PėtnyČiomis ir Subatomis 
nuo 2 po piety iki 8 vak. Nedėlio- 
mis ir švent^uieniais pagal sutari į.

M 
M 
N
M 
N
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M 
H 
H 
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Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPS1CO COMPOUNI) mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėlas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina <>0c per

Knyna: “ŠA
KATOS“, aug 
kaina 50 centų,

JUSTIN KULIS
3259 Soiilh Halsted Street,

CHICAGO, 1LL.

gydyt irs,
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Peoples Furniture Co
KRAUTUVĖSE

DABAR TURĖS'

Didžiausi Išpardavimą
Rakandų, Pianu, Kaitry, Pečiu, Letlatiniu ir Lt.

UŽ NEGIRDĖTAI ŽEMAS KAINAS
Pastebėkite čia keletą pavyzdžių iš tūkstančių bar

menų, kuriuos rasite atėję į musų Krautuves-

3-jų Šmotu Dailiausi Seklyčios Setai

neįstengtų taip pigiai parduoti.
3 šmotų ant dailių io;nų, saugiai visas spHngsų subudavotas ir ap
dengtas su dailiu ir tvirtu Velour, pilnos mieros S 
Kėdė ir Wing Kėdė, t k už

Tas pats apdengtas su geresnės rūšies Mohair
pasirinkimas skirtingose spalvose po

s fa $89.75 
$149.75

NAUJIENOS, Chicago, III.

ĮVAIRENYBES
kailiukus ir sumaigink

Kalbąs rutuliukas
šių dienų mokslas stebėtinu 

greitumu žengia pirmyn, štai 
nesenai prancūzų mokslininkas 
de Lange išrado savotiškų ru
tuliukų, kuris kalba, šitas iš
radimas yra labai mažas tele
fonas, kuris/nepridedamas kal
bant prie ausies, bet i jų įde
damas. Kaip žinoma, paprasto 
telefono svai blausioji dalis yra 
ijiembraina arba plokštelė, kuri 
virpėdama perduoda garsų ta-

įos gali apseiti. šis išradimas 
kaip tik ir neturi plokštelės. Jis 
padarytas sulig Džaulio princi
pu ir susideda iš dviejų pusei- 
lindrų, sujungtų tarpusavy 
1/2000 milimetro storumo vie
lomis 
valus 
n i pė j

Abu cilindrai arba ap- 
trtšti indeliai, yra latu- 
gilzoje, kuri aptraukia 
gumos sluoksniu. Pats 

telefonas turi 15 milimetrų il
gio ir (> mil. platumo, (iilza, su
jungta plona viela su aapratu, 
ir Įdėjus j ausį aiškiai girdima 
kas kalba.

uodu stiprumu. Todėl moksli
ninkai paskirstė žvaigždes rū
šimis: pat šviesiausias žvaigž
des vadina pirmojo didumo, 
sekančias—gi, ne taip šviesias 
žvaigždėmis antrojo, trečiojo, 
ir t. t. didumo. Bet kad nors 
ir sakoma apie žvaigždžes, kad 
jiks yra įvairaus didumo, nerei
kia manyti, kad žvaigždė’ tre
čio didumo yra, pavyzdžiui, 
mažesnė negu .žvaigždę pir
mojo didumo, nes išreiškiamas 
“didumas” čia reiškia ne 
gždžių palyginamuosius 
žius, bet t’k jų šviesumo 
ginimų.

Kadangi, kaip žinome, musų 
žemė yra rutulio išvaizdos kū
nas, tai gyvena jos šiaurės pu
sėje negali matyti dangaus da
lies, kuri matoma gyvenantiems 
pietinėje jos pusėje, žvaigdžių 
stebėtojų yra abiejose žemės 
pusėse, lodei ir žinoma, kokios 
žvaigždės malonios visame 
danguje ir kiek jų matoma.

žvai-

busią naudotis šituo telefonu

goj, kur dažnai svarbu gauti 
žinia, bet šiaip gyvenime jis ne
turės liek dideles reikšmės.

Gimė raguotas vaikas

Šeštadienis, Geg. 29, 1926
f Nors ir labai daug žvaigž- 
! džių prislfailoma žiūrint į dan- 
• gų be jokių pagelbiniy opti
kos įrankių, bet tas skaičius 
yra visiškai mažutis, palyginus 
jį su žvaigždių skaičiumi, kurį

darni žvaigždes didelių žiuronų- 
teleskopų pagalba. Jie susekė, 
kad iš tikrųjų, žvaigždžių yra 
nesuskaitomai daug—dešimčiai

Kai kurie garsus astrono
mai išleido tam tikras knygas, 
vadinamas ‘.‘žvaigždžių katalo-

lenkti galvą su didžiausia 
gailia.—V ik tinas.

Amerikos gelžkeliai
Amerikos Jungtinės Valsty

bes liek turi gelžkelių, kad su
jungus juos visus j vienų juos
iu, galima butų apjuosti apie 
vienuolika kartu visa žeme ties 
pusiauju.

Kiek darbininkų dirba 
Fordui?

Žinomas automobilių fabrikų 
savininkas Henry Fordas savošus, nurodant jų didumų ir pa

dėtį dangaus skliauste. Pirma- 
sis toks katalogas yra senovės. )52 8OO žm((niu Taj fllir. 
žvaigždžių stebėtojo Hiparko hinin|(U, visų Vilniau^ miesto 
išleistas; jame pažymėtos tik 
1022 žvaigždės. Prancūzų as
tronomas Lalapdas 1800 m. iš
leido katalogų, kur jau pažymi 
17,390 žvaigždžių; vokiečių 
astronomas Argelanderis su
skaičiavo ir i “apkrikštijo” įvai
riais vardais 321,198 žvaigždes.

(gyventojų Fordo dirbtuvėms 
aprūpinti toli gražu neužtektų.

Oro laivyno regu
liavimas

ir oro laivynas kaiku-

gyvenamų vietų aeroplanams 
draudžiamu skristi žemiau kaip 
too metru aukštumo.c

Kiek buvo žemės 
drebėjimų?

Ligi 1903 metų mokytų is
torikų buvo užrašyta 159.782 
žemės drebėjimai. Daugiausiai 
žemės drebėjimif butą Italijoj, 
nes nei 27,672 kartų, toliau ei
na Japonija, kur istorikų pažy
mėta 27,562 žemės drebėjimai. 
Graikijoj10,306 žem. dreb., 
Pietų Amerikoj—8,018 #ž. dreb., 
Meksikoj—5,586 žemės drebė
jimai ir t.t. Žinoma toli gra
žu ne visi žemės drebėjimai is
torininkams yra žinomi.

Žibalo (naftos) 
gamyba

I Tikrai visų žvaigždžių aslro- 
■ nomai apskaičiuoti negali, nors, 

*? pasidaliję dangų zonomis (ruo- 
‘ k k O I 4J \

Jau
riose valstybėse turi savo laks
tymo taisykles, lokių taisyklių 
projektus priėmė bene pirmoji 
Austrija, kurių kaikuriuos pun-

Suradus naujus budus žiba
lu! gaminti, toji gamyba aukš
tai pakilo Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse ir Meksikoje, paly
ginant su gamyba buvusiąją 
prieš didįjį karų dabar trigu
bai padidėjo. Tuo tarpu Lcn-

žymiai sumažėjo.
sulig didumo. Iš jų 20 priskai-i 
tomą prie pirmojo didumo žvai-Į 
gždžių, 65 prie : 
mo (šiame skaičiuje yra ir

čiojo, ketvirtojo ąpie 100 ir 
penktojo apie 1105. Iš viso

tančiam žmogui galima pama
tyti 4027. Penktojo didumo 
žvaigždės mums tik silpnai mir
ga.

____  __ , 'Lodei šiuo laiku j klausimą, 
antrojo didu- kiek yra žvaigždžių danguje, 

galime tiek atsakyti, kad jų 
daug, be galo daug, taip daug, 
kad žmogaus protas jų skai-» 
čiaus negali apimti. Jeigu mes 
dar atsiminsim, kad kiekviena 
žvaigždė yra savotiška saulė, 
su daugeliu planetų aplinkui, 
tai jausdami ne išpasakotąją 
gamtos galybę, galime tik nu-

Aeroplanai negali vienas prie 
antro lėkdami prisiartinti ar
čiau kaip 200 metrų atstumo.

Susitikę aeroplanai Jori pra
silenkti vienas su antru b'iky- 
damies dešinės.

Lenkti antro aeroplano ne
galima nė viršumi nė apačia, 
bet reikia lenkti toj pačioj 
plokštumoj iš dešinės pusės.

Virš miestų ir kitų tirščiau

karų Karpatų žibalo gamyba 
stovėjo trečioje vietoje po Ame
rikos, dabar gi atsidūrė net j 
devintą vietą.

Pirmų vietų žibalo gamyboje 
užima Amerikos Jugtinės Vals
tybės, antrą Meksika, trečių- 
Rusija, toliau eina Persija, 
Olandijos Indija, Rumunija, 
Anglijos Indija, Perų valstybė 
ir gafop devintoje vieloje stovi
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XX Valgomo Kambario Setai
Dar niekuomet taip pigiai nebuvo parduoti

šis setas susideda iš pilnos mieros padidinimo stalo —■ 5 kėdės ir 
viena kėdė su alkūnėms — sėdynės afalengtos su dailiausiais tapes- 
tiy - tvirtus ir dailiai nubaigti i American Walnut. Tai tikrai yra 
verta, ir kitur parsiduoda po $100.00. Šiame išparda- CZK7 
vime pirksite musu krautuvėse visus 7 šmotus už * , I

Pilnas Grojiklio Piano Įrengimas
Už taip žemą kainą, kad dar niuokuomet niekur nebuvo pasiūlyta. 
Tik pamąstykite, Grojikais Pianas (pasirinkimas, Gulbransen, Mar- 
shall, Smith and Schultz padarymo), Rolėms šėpelė, Liampa, Suolelis 
ir 50 Volelių. Viską pirksite musu ftA
Krautuvėse tik už " 4>v4U.UU

Ant lengvų išmokėjimų, be palukų.
t, ert.,4 ’t* .“'i

GESINIAI PEČIAI DEL 
VIRTUVIŲ

Daug sutaupisite dabar pirkda
mi pečių pas Peoples — Pilnos 
Mieros pečius vertas $60.00, 
dabar specialė CQ7 ^(1 
kaina I • W

Krautuvės Atviros Vakarais 
Lengvi Mėnesiniai Išmokėjimai

AUGSTOS RŲŽIES 
LEDAUNES

Niekur kitur neparsiduoda taip 
pigiai kaip pas Peoples, su 2 
durim šeimyniškos CQ £21* 
mieros, su 3 durim
Per prieki ledas C 1 7 ftlS' 
dedamas po I ■ -Ov

Paminkite Vardą ir Krautuvių Adresus

M. KEZES, Vedėjau

[ARGE*0*5

VumrtURf *o"

1922-30 S. Halsted St.
J. NAKROŠIS, Vedėja*.

Prancūzų laikraštis praneša, 
kad Graikijoje, Tonantika kai
me gimė kūdikis, nei žmogus, 
nei žvėriukas, šio keisto su
tvėrimo pilvo oda esanti tokia 
plona, kad pro ją matyti visi 
viduriai, kojos kreivos, pėdos 
atsisukę atgal, ant galvos po
ra ragų, o nugarkaulis baigiasi 
maža uodegyte. Akys kaktos 
vidury, abi vienoje duobutėje.

krikštyti. Vaikas kitą dieną 
miręs. Kaimo gyventojai jsiti-

nias. Namai, kuriuose gyvena 
šito kūdikio motina, iš tolo 
žmonių aplenkiami, lyg tai bu
tų jie maru .užkrėsti. Be to tam
sus žmonės bijo ir laukia įvai
rių bėdų iš gimusio kūdikio.

Šiaurės polis esąs 
apgyventas

savo 
al- 

lauk s

mano

' Žinomas šiaurės kraštų tyri
nėtojas Amundsenas, su 
ekspedicijos žmonėmis jau 
vyko į Špicbergeną ir čia 
k< 1 oras nusistovės ir bus 
gus lėkti į šiaurės polių, 
klaustas Amundsenas, ar
jis rasti šiaurės poly žmonių— 
atrakę, jog jis griežtai nelvir- 
tiiia, kad ten žmonės gyvena, 
bjt nunustebsias, jei juos •ra
siąs. Linkės manvti, kad žmo
nių ten yra. šitų nuomonę 
Amundsenas susidaręs galvodu-' 
mas apie tuos šimtus banginių 
gaudomųjų laivų, kurie įstrig-

j Juk visj laivų žmones nežuvo.

Kiek žvaigždžip 
danguje?

Jei tamsių naktį pakelsime ; 
akis į dangų, tai nenoromis im
sime grožėtis tuksiančių tūks
tančiais mirgančių žvaigždžių 
tamsiame dangaus skliaute.

Danguje žvaigždžių yra be 
galo daug, bet mokslininkai 
tokiu neaiškiu apibrėžimu ne
galėjo pasitenkinti. Jid, kol dar 
neturėjo optikos įrankių ge
riau dangų apžiūrėti, skaičiavo 
tik tas žvaigždes, kurios mato
mos visiems gerai matantiems 
žmonėms. Kad palengvinti tą 
darbą, senovės žvaigždžių skai
čiuotojai dalijo dangų dalimis, 
kuriose yra įvairios žvaigždžių 
grupės, savo išvaizda 'primenan
čios gyvulius arba daiktus. Pati 
žinomiausia žvaigždžių grupė7 
yra Didžiojo Lokio, kas giedrų 
naktį matoma šiaurėje.

įsižiūrėjus į žvaigždes, pa
stebima, kad jos šviečia nevie- <

Antra Naujienų Ekskursija
LIETUVON

LIEPOS

Palydovas
J. Jankus
U. S. Lines

1926

Laivu Leviathan
♦ » ' - ;;

Kelionė į abi puses iš New Yorko Klaipėdon ir atgal
$186.00; į vieną pusę $ 107.OO

RENGKITES TUOJAUS, nepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savo gimimo metrikus, Lietuvos 
Pasą, Permitą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukite Amerikoš 
užsienio pasą. Visais reikalais kreipkitės į Naujienas, kur gausite geriausių patarimų 
ir patarnavimą.

NAUJIENOS
1739 So Halsted St Chicago, III


