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NAUJOJI LIETUVOS VALDŽIA YRA NETEISE’A
t *

Seimo posėdis, su 40 atstovų, ne
galėjo priimi valdžios rezignacijos
Smetona išrinktas preziden 

tu 38 balsais, nesant Seime

New Yorko laikraščiai praneša kiek smulkesnių žinių apie 
tai kaip “krikščioniški” smurtininkai nuvertė konstitucinę Lie
tuvos valdžią ir patys pasiskelbė “teisėta” valdžia.

Pu t šas padaryta penktadienio rytą, apie 3 valandą, kai-Sei
mo posėdy pasirodė karininko Plechavičiaus vedamas kareivių 
būrys.

šeštadienį Sleževičiaus kabineto rezignacija jau buvo pri
imta [kieno?] ir sušauktas Seimo posėdis.

Posėdin atvyko tik 40 atstovų. Pirmininkas Staugaitis su
tiko posėdį atidaryti, bet tuojau įteikė savo rezignaciją. Įteikė 
rezignaciją ir valstybės prezidentas Dr. Grinius. Seimas abi 
rezignacijas priėmė ir Seimo pirmininku išrnko Stulginskį, pir-1 
miau buvusį prezidentą. Paskui Seimas išrinko Antaną Smeto
ną Lietuvos prezidentu. Smetona gavo 38 balsus, o du balsai 
buvo prieš. i t

šie trumpi detaliai parodo, kad naujoji valdžia yra netei
sėta.

| sušauktą, po įvykinto smurto, Seimo posėdį iš 85 Seimo 
narių atvyko tik 40. Posėdis tat neturėjo kvorumo, o todėl ne
galėja įvykti. O jei jis vis tiek įvyko, jis buvo neteisėtas. Bū
damas neteisėtas^ jis negalėjo priimti nė Sleževičiaus kabineto, 
nė respublikos prezidento Dr. Griniaus rezignacijų.

Smetonos išrinkimas krašto prezidentu neteisėtame Seimo 
pasėdy, kuriame dalyvavo tik 40 atstovų iš 85, yra absurdas.

SMURTU NUVERSTOS DEMOKRATINĖS LIETUVOS ATSTOVAI (iš kairės dešinėn): M. Sleževičius, ministeris pirmininkas 
Dr. Kazys Grinius. Lietuvos prezidentas, ir VI. Požėla, vidaus reikalų ministeris. Visi jie fašistiškų smurtininkų areštuoti.

ingry deimaii įsrinKia v 1 - J i • . • Gen. Gaida išguitas iš
14 socialdemokratą ■lx3l6ClOS LlCtUVOJC Cechą kariuomenės

Visi jie išrinkti Budapešte, kur Hand: KALĖDOS LIETUVOJE 
balsavimas buvo slaptas; vi-! .
sur, kur buvo atviras baisa- Rytoj, gruodžio 25 d., Lietuvos žmonės kartu su daugeliu 
v imas, išrinkta reakcininkai kraštų pasaulyje švęs krikščionybės steigėjo, Jėzaus, gimimo 

'dieną.
Jau per kokius penkis šimtmečius krikščionybė yra vieš-

i •- -J. •• *v»

“Taika geros valios žmonėms!” — skelbs ryto besimeldžian-

Buvęs generalinio štabo 
nink.-s kaltinamas dėl 
vimo bolševikams ir 
tams.

NAUJIENŲ RASTINE 
bus uždara Kalėdų 
noj. Sekmadieny 
atdara nuo 10 

iki 2 po piet.

die- 
bus 

ryto

Ima nagan svetimšaliu 
i IuGų administraciją
Senatas kaltina konfiskuotų 

turtų globėjus dei milžiniškų 
suktybių \

WASI11NGT()NAS, XII. 23.
— Jungtinių Valstijų senate 
vakar buvo aštriai puolama 
konfiskuotų karo metais sve-^ 
timšalių turtų administracija.

' Senatorius Borah pareiškė, 
kad per aštuonerius šeiminin-

- Ravimo metus, svetimšalių tur
tų globos administracijos žmo
nės padarę milžiniškų vagys
čių, grafto ir aikvojimų, o se
natorius King pranešė, kad po 
švenčių jis tuojau prašysiąs 
paskirti 50,000 dolerių specia
liai senato komisijai, kuri pa
darytų pamatingą prikišamų 
administracijai nusikaltimų 
tardymą.

Cechosiovakija,1 Senatorius Borah pasakė, 
kad generalinio kontiolieriaus 
McCarlo padaryta investigacija 
svetimšalių turtų 
se parodanti, jogei 
dyta tokių biaurių 
kokių Amerika dar 
čiusi.

virti- 
šmpn- 
laši n-

BUDAPEŠTAS, Vengrija
XII. 23. Ką tik įvykusieji pataujantis tikėjimas • Lietuvoje. 
Vengrijoj parlamento rinkimai “Taika geros valios žmonėms!” • 
dar kartą parodė, kad ten, kur ėioms minioms to tikėjimo mokytojai.

rt •• • i • i • a r l a v • i . v» vra slaPtas/ balsavimas, žrhonės ar jįe įaiką davė Lietuvos liaudžiai?Smurtininkai Lietuvos lUkSiailCIS! OeSiDaStailCill b.^,8ll0’a prieš reaJ<cinę tasis- t8ik4 reiškia Lietuvai tas žiaurus smurto žygis, kurį 
■ tiška valdžią ir renka atsto

vais reakcininkų priešus.
Budapešte, beveik vieninte

liame Vengrijos t
diktatoriaus Horthy valdžia lei- Prezidentas Dr. Kazys Grinius, ministeriai ir liaudies pripažin-1bet gen. Gaida buvo Jcaltina- 
do mažiau daugiau slaptą bal- [ ^eji vadai-darbuotąjai suimti, ir smurtininkai dabar skelbiasi ma8 dei šnipavimo sovietams, • 
savimą, dauguma atstovų buvo save esant Lietuvos “vyriausybe”. Visam krašte įvesta karo kaj jįs mokėsi vienoj Franci-1 
išrinkta fašistų priešininkai.' stovis, spauda sutrempta, darbininkų organizacijos uždraustos, jos karo mokykloj, ir siūlymo-! 
Visuose^ kituose miestuose1 Pasakykite tie, kurie tikite į krikščionybės skelbėjų moks- sj j tarnybą sovietų armijai, kai 

juose, — ten, kur nauja-Į JĄ’ Ar šitie pasibaisėtini įvykiai atnešė taiką geros valios žmo- sovietų raudonoji armija žygia- 
i būtinai nėms Lietuvoje?

Ne, ir šimtą kartų ne!
Geros valios žmonės tam begėdiškam pasikėsinimui prieš

' krašto konstituciją, tam banditiškam smurtui prieš liaudies iš-

• PRAHA,
Xll. 23. —Po ilgų kariškos vy
riausybės tardymų generolas 
Gaida, štabo viršininkas, kurs 
buvo kaltinamas dėl šnipavimo 
fašistams ir bolševikams, .* vakar

kunigai su fašistais ir sulaužiusiais savo priesaiką armijos ka- 'buvo išmestas iš tarnybos, 
rininkais atliko pereitą penktadienį Kaune?

Teisėtoji, visuotinu žmonių balsavimu sudaryta,

globėjo ofi- 
buvę papil- 

vagysčių, 
nebuvo ma-

RYGA, XII. 23. — Pasak 
, Izviestija 

besibastančių 
šiemet esąs 

ne kad buvo 
Maskvos poli- 

gruodžio 17 ir 18

KAUNAS, XII. 20. [Paštu iš Maskvos laikraščio 
etuvos Pasiuntinybės \Vash- skaičius benamių 

pranešimu, vaikų Maskvoj 
Seimo prezidiumas sudarė šito- daug mažesnis, 

praeitais metais, 
cija, kuri

kioje sudėtyje: Piimininkas 
p. A. Stulginskis, pirmasis vi
cepirmininkas — kun. M. Kru- darius naktimis mažų pabastų 
pavičius, antrasis vicepirminin
kas — Dr. .1. Ambrozaitis, pir
masis sekretorius
liūnas, antrasi.: sekretorius 
p. Jočys.

[Visi įvardyti asmenys atsi
sėdę Seimo piezidiuman, yra 
kademai, federantai ir dvari
ninkai iš t k. Sąjungos. Ben
drai Seime, iš 85 atstovų, jie 
teturi 30 vietų.]

- Oficialiniame raporte jo ne-
Lietuvos garbingo pašalinimo Iš karino-! .

mieste, kur Į valdžia tapo niekšiškų budu utpuĮta nakties metu ir parblokšta. men6s priežastis nepaduodama, MOSlOV iŠNOk
tas parlamentan

’J

sai rinkimų įstatymas 
reikalavo, kad balsavimas butų 
atviras, rinkimus laimėjo 
beveik vieni reakcininkai.

Iš 195 atstovų, kurie buvo iš- rinktą valdžią, tam užsimojimui ant piliečių laišvės — nusilenk
ti negali. Taigi per “krikščioniškų” užpuolikų atliktą smurtą 

kova tarpe Lietuvos žmonių — kova, 
kurioje gal pražus ne viena gyvybe ir pat» krašto likimas gal 
bus pastatytas pavojun.

Mes, kurie iš tolimos Amerikos sekame savo brolių ir drau- I
Iš 21 opozicijos partijų at- gųi gyvenimą musų gimtame krašte, nenorime, kad tenai lie- 

Stovų, kurie buvo išrinkti slap
tu balsavimu, 14 yra socialde
mokratai. Visi jie buvo išrink
ti Budapešte.

Naujasis Vengrijos parla
mentas susidės iš 174 valdžios 
(Bethleno) partijos atstovų, 34 
krikščionių socialistų Įantise- 
mjtų, nieko bendra su socializ
mu neturinčių], 8 nepriklauso
mų dešiniųjų, 14 socialdemo
kratų, 9 demokratų, 3 nepri
klausomų progresistų, 1 košu- 
tisto, 2 monarchistų ir 3 fa
šistų.

rinkti atviru balsavimu, 192 
priklauso reakcininko premįe- pasidarė neišvengiama 
ro Bethleno politinei mašinai, o 

griovusiuose namuose, palėpė-‘Bethien yra faktiškas Vengri- 
se ir šiukšlynuose. Trisdešimt jos diktatorius, 
vaikų buvę rasta gyvenančių 
vienoj didelėj Maskvos srutyno 
kiaulinėj. Vaikai gyveną dau
giausiai vagišiaudami.

Izviestija praneša taipjau, 
kad Baku mieste (Kaukazijoj) 
policija suėmus 1,500 bena- 

kurie patalpinta 
senose kareivinėse, netoli nuo 
miesto. Dauguma tų vaikų esą 
užsikrėtę įvairiomis ligomis.

KAUNAS, XII. 20 LPašU iŠ. 
Lietuvos Pasiuntinybes vVash-1_____
ingtone]. — Elta praneša, kad 
Ministeris pirmininkas prof. A. 
Voldemaras laike savo inter- 
view su užsienių spaudos žur
nalistais, išaiškinęs perversmo 
priežastis, pareiškė, kad taip 
lengvai įvykęs, greitai legali
zuotas [Kas jį “legalizavo”, ar 
38 smurtininkai nelegaliame 
Seimo posėdy?] perversmas tu
rės nepaprastai svarbių pasek
mių, nes sustiprino tautinį jau
smą [Sustiprino fašizmą!] ir 
pasitikėjimą savo jėgomis. Ta
tai turės įrodyti lenkams, kad 
negalima Lietuvos pavergti, pa-ūš apačios, 
sinaudojant perversmu, ir to-(atsuktus, matyt 
dėl privers lenkus ieškoti tai- virtuvės krosnies gazo kranus, 
kinimosi geruoju. Perversmas 
parodė reikalą [Kaipgi!] re
vizuoti Konstituciją, kad Vy-.Ind., XII. 23. — Įiu^us upėj le- 
riausybė turėtų daugiau veiki- ’dui, kuriuo jie bandė Čiužinėti, 
mo laisvės. Užsienių politikoj prigėrė du vaikai, Eugene’ 
svarbesnių atmainų nenumato- Wright, 7, ir Fred Thompson, džiasi 4:24 valandą, 
ma. 12 metų. teka 9:50 vai. vakaro.

Rado penkis vaikus 
zu nutroškusius

BHUMJEPORT, Conn.
t

23. — Šį rytą rado gazu nu troš
kusius penkis piliečių Ayro 
vaikus. Tėvas ir motina -taip
jau buvo jau be sąmonės, pri- 
troškę, bet jie buvo dar atgai
vinti. Visi miegojo antrajame 
aukšte, ir gaao buvo prisirinkę 

, kur policija rado 
netyčia, du

vo prieš Varšuvą. Be to Gaida 
buvo kaltinamas dėl turėjimo 
politinių siekimų Chcchoslova- 
kijos armijoj ir dėl aktingo če- 
chų fašistų rėmimo.

darbiečių
Ošwald

t

RADO NUŠAUTUS. FARMER1 
IR JO ŽMONĄ

SMETHWICK, Anglija, XII. 
22. — Įvykusiais vakar papil
domais rinkimais į parlamentą 
buvo vėl išrinktas 
kandidatas, socialistas
Mosley. Jis gavo 16,077 balsus, 
kuomet jo oponentai — konser
vatorių kandidatas Pike gavo 
9,495, o liberalų Bayliss vos 
2,600 balsų.

XII.SPR1NGFIELD, Ohio, 
apie dvyliką'tusi kraujas! Ir nieko skaudesnio mums nebūtų, kaip žinia, kad 23, barmoj, 

kilusioje dei tarpusavinės žmonių kovos suirutėje tapo pražu- i pietus nuo Springfiel- 
dyta Lietuvos nepriklausomybė! Bet kieno tai kaltė — ar ne tų ^o, rado kieme negyvus farme- 
neva krikščionybės “mokytojų”, kurie su ginkluotos gaujos pa- ri ^h. Ihdleimaną ii jo žmoną, 
galba ryžosi uždėti savo jungą tautai? kūnuose buvo kulipkų žai-

“Taika geros valios žmonėms”. Tečiaus negali būt taikos z^os. Del piktadarybės įtr- 
su tais, kurie nepripažįsta nei teisės, nei doros, nei žmonišku- riftma vieną Šamą Sattei fieldą, 
moi kurs jau tapo suimtas. Satter-

Su tais, kurie apgaule ir smurtu pasikėsino užkarti savo pimiiau tarnavo pas fai- 
valią Lietuvos liaudžiai, taikos nebus, nors jie ir dar taip steng-!^61! Hallermaną kaipo dalin
tųsi pridengti savo žemus tikslus “krikščionybės” ir “tautybės” pinkas, bet paskui už girtavi- 
skmistėmis.

“Krikščionybė” ir “tautybė” jiems tai tiktai maskos — ly
giai, kaip banditui, kuris užsiima plėšimu!

Gruodžio m. 17 d. pervartas Kaune tatai parodė visiems. 
Plėšikų maskos nupuolė. Dabar Lietuvos žmones nebegalės būt 
daugiaus apgaudinėjami. Toliaus, jeigu godieji dvasiškiai ir jų 
sėbrai dar galės išlaikyti valdžią savo naguose, tai tiktai pasi
remdami nuoga ginklo pajėga. Bet karščiausias visų Lietuvos 
žmonių troškimas — tiek tikinčių į Kristaus evangeliją, tiek 
netikinčių — dabar bus: Kad kraštas kaip galint greičiaus nu
sikratytų savo despotų!

Ir tik tuomet, kai tatai bus pasiekta, Lietuvoje užviešpa- 
' taus “taika geros valios žmonėms!” 

ga!i ----- -
žie-

Naujas Guatenialos prezidentas
buvo SAN SALVADOR, XII. 23. 

— Iš Guatemalos praneša, kad 
gen. Lazaro Chacon formaliai 

šiandie saulė teka 7:16, lei- užėmęs prezidento vietą, ku- 
Mėnuo rion jis buvo išrinktas gruo- 

.džio 7 dieną.

ORAS
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras Šiai dienai 
našauja:

Daugiausiaį apsiniaukę; 
būt sniego; 
mių vakarų

Vakar 
vidutiniškai

Dideli potviniai pietų 
valstijose

LOUISVILLE, Ky., XII. 23. 
— Del smarkių lietų Kentucky, 
Arkansase, Tennessee ir West 
Virginijoj kilo stiprus potvy
niai, darydami daug žalos. Del 
potvynių atsitiko nelaimių, ku
riose, kiek žini#, penki asme
nys žuvo.

|mą buvo atstatytas. Sako', kad 
jis dar nesenai grūmojęs far- 
meriui 'atkeršyti.

------T---------
J. V. siunčia karo laivą 

į Hondurasą

4 oficierai žuvo,aeropla
nams susimušus

RANTODI., 111., XII. 23. — 
Dviem armijos aeroplanam su
simušus ore ir nukritus žemėn, 
užsimušė keturi oficierai: k& 

WASHINGTONAS, XII. 23. Foster iš Chicagos, pirmas Įeit. 
Amerikos konsului pranešus, Kunkel, antras Įeit. Lawter ir 

kad La Ceiboj, Hondurase, gre- Clayton. 
šią kilti didelių neramumų, I 
VVashingtono vyriausybė pa
siuntė į I^ą Ceibą, kam laivą.

KANADOS ČECHOSLOVAKL 
JOS PREKYBOS SUTARTIS

JAPONU SOSTINĖJ SIAU
ČIA INFLUENZA

TOKIO, Japonija, XII. 23. — 
Tokio mieste ėmė siausti influ- 
enza. Nuo gruodžio 1 dienos 
iki šiol ta liga mirė 
kaip 590 žmonių.

BANDITAI PUOLĖ BANKĄ 0TTAWA, Ont., XII. 23. — 
Kanada ir Čechoslovakija pa- 

XII. 23. darė prekybos sutartį. Nuo 
banditai laiko, kai Kanada gavo Jmperi- 

puolė vietos jos konferencijoj teisės daryti 
Trust sutartis, dabartinė dominijos

CLEVELAND, Ohio,
— Keturi ginkluoti
vakar po pietų
Commercial Investment

daugiau kompanijos įstaigą ir pabėgo sutartis su Cechais yira plrmu- 
su 1,500 dolerių pinigų. tinė.

M
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KALEOĮI IŠKILMES TAUTIŠKOJ BAŽNYČIOJ 
LIET. TAUTIŠKOJ KATAUKĮ) BAŽNYČIOJ

Prie 35tos gat. ir So. Union Avė.

Iškilmingos Bernelio Mišios Šv.
12 vai. naktyje, ir pamaldos, antros mišios 9 vai. 

Suma ir pumokslaa lt vai.
MALONUS BROLIAI IK SESERYS: —

*<alėdos, yra tai didžiausia metinė šventė. Nė prieš kokią 
kilų šventę žmonės taip nesirengia, kaip prieš Kalėdas. Rengiasi 
- laukia ko tai nepaprasto. — Laukia to, kuris atneša links
mybę ir ramybę ant žemės — Jėzaus Kristui gimus, tegul ir 
mumyse gema naujos spėkos darbui, naujos idėjos, nauji su
manymai pagerint musų gyvenimą. Tegul gema mumyse su
sipratimas atsikratyti svetimo jungo, o tverti savo — origi
nališko. Tegul gema mumyse dora, meilė prie Dievo ir savo 
Tėvynės Lietuvos.

SS

m
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Kun TAUTAS. Klebonas

Linksmas
Kalėdų Vakaras

Roselande
Rengia

Draugija Didžio Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ir Lietuvių Politikos 

ir Pašelpos Kliubas

STRUMILOS SVETAINEI
158 E. 107 St.

Kalėdų vakare, Gruodžio 25,1926
L. S. M. Ratelis suvaidins B. Vargšo 4 veiksmų

Režisieriauja M. Dundulienė
Pradžia 6 vai. vak. Šokiai prasidės 8 vai. vakare. 

W. ŠIMKAUS orkestrą
Kviečia KOMITETAS.

MILŽINIŠKAS ROŽINIS BALIUS
Rengia Draugystė Švento Jurgio

Šeštadienyj, Grilodžio-Oec, 25 d., 1926
KALĖDŲ VAKARA .

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOS SVET
3133 So. Halsted Street

Pradžia 6:30 vai. vak. įžanga 75c. ypatai

Tai bus vienas iš linksmiausių vakarų, nes čia susirinks daugybė 
jusli draugų, liūs proga suseiti ir pasišokti prie puikios Rožines 
Orchestros ( Blue Rose Orchestra). PASARGA: Norintieji įstoti į 
šv. Juigio Draugystę, bus priimami veltui Baliaus vakare. Rožės ir 
padėjimas drabužių veltui. Kviečia KOMITETAS.
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Nuo kada pradėta
Kalėdas švęsti?

Kristaus gimimo diena nėra 
tikrai žinoma.—Gruodžio 25 
d. buvo pagonių šventė.—Ka
lėdų eglaitė.— Kalėdų dova
nos.—Kalėdų sveikinimai.

švenčiama

Linksmų Kalėdų!
Milionai žmonių kas metą 

kartoja tuos žodžius.
Kodėl jie tai daro? Kokią 

reikšmę tie žodžiai turi?
Kaip tai?—paklaus nustebin

tas skaitytojas.— Visiems juk 
yra žinoma ,kad krikščioniška
sis pasaulis švenčia Kalėdas 
kaipo Kristaus gimimo dieną. 
Vadinasi, Kalėdos atsirado 
krikščionybės laikais.

Ret ar iš tiesų taip yra? Ar 
Kalėdų šventė kartais nėra 
pagoniško pasaulio palaikas? 
'Ar nėra tik krikščionys kai 
kurias KaKdų apeigas iš stab
meldžių pasiskolinę?

Tikrai lai p. Klemensas iš 
Aleksandrijos, kuris gal buvo 
mokyčiausias graikų krikščio
nis trečiojo šimtmečio pra
džioj, sako, jog jo laikais ne
buvo numatyta tikros dienos 
Kristaus gimimui apvaikščioti. 
Jis aiškiai pažymi tą faktą, jog 
Kristaus gimimo diena ir me
tai nėra tikrai žinomi. Trečio
jo šimtmečio krikščionys ne
šventė Kalėdų, kadangi pagonys 
gruodžio pabaigoj apvaikščioda
vo savo dievų stebuklingą gi
mimą. Laikui bėgant dalis 
krikščionių pradėjo švęsti Kris
taus ‘‘dvasišką gimimą” (krikš
tą). Tačiau buvo nemažai ir 
tokių krikščionių, kurie tam 
priešinosi. Tikras laikas tai 
šventei nebuvo paskirtas. Roma
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PRAKALBOS
Temoje: Išgelbėjimo Laikas 

Jau Prisiartino!
Kas tai yra išgelbėjimas? Ar yra 

reikalingas išgelbėtojas? Iš kur, 
kada, kas ir kokiu bildu? Tie klau
simai yra be galo svarbus, 'rinka
mai atsakys kalbėtojas Y. Nevulis 
iš New Yorko.
SUKATOJ, GRUODŽIO 25 1). 1926, 

Lietuvių Liuosybės svetainėj, 
14 St. ir 49th CL, Cicero, 1

Pradžia 3 vai. po pietų. 
Bengia ir kviečia T. B. S.

įžanga lįuosa, rinkliavos nebus

w

&
MĖJAMS LINKI

Linksmų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų

Visiems Rėmėjams ir Draugams Linki
OREMUS DRUG CO.

Gyduolių Išdirbėjai
3313 So. Halsted S.

Chicago, III.

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU III 
LAIMINGU NAUJU METU VI
SIEMS KOSTUMERIAMS IR RE-

r*
J. N. ZEWERT &: 00.
\ REAL ESTATE

4377 Archer Avė
v

Sto

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkią 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
Ilgas, 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su 
Žau. Jei tos ligos ne- 

ius tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr 
Ross kur jis yra išgydęs tuksiančius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis”'ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroniškų tru- 
helių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas* 
dien.

ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba 

s ligas, pasi- 
Dr. Ross tuo- 

Jei tos ligos ne-

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St. , £ 

Kampas Monroe St, Crilly Buildlng 
Imkite elevatorių iki penkto auglto.

DVIDEŠIMTS PENKI META) 
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506, Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedeliais, seredomis ii 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Ktsl&iukit, Inloruiacijiis Dykai./

□txxxxxxxxxxxxxxxxrrxxxxxx> 

vienok nebuvo labai skrupulin
ga kai dėl pasiskolinimo pago
niškų papročių. Apie ketvirto
jo šimtmečio vidurį Romos baž
nyčia nustatė, kad Kristaus gi
mimo diena butų
gruodžio 25. čia bus nr pro 
šalį pažymėti, kad gruodžio 25 
d. švęsdavo romėnai, ku
rie buvo pagonys. .Jų kalendo
riuj tą dieną buvo žymiama 
kai|x> Mithros, “Neįveikiamos 
Saulės”, gimimo diena. Rytų 
bažnyčia ilgai priešinosi šven
timui gruodžio 25 d. Ji švęsda
vo sausio 6. Armėnų bažnyčia 
tą dieną tebešvenčia dar ir 
šiandien.

Sir J. G. Frazer savo knygoj 
“The Golden Bough 
kiausia parodo, 
žiemos švenčių
mas prasidėjo ne su krikščiony
bės atsiradimu, bet daug anks
čiau. Reikia žinoti, kad apie 
gruodžio pabaigą ir sausio pra
džią prasideda taip sakant per
silaužimas: dienos pradeda eiti 
ilgyn, o saulė vis labiau ir la
biau ima šviesti ir šildyti. Stab
meldžiai džiaugdavosi, kad sau
lė vėl išėjo pergalėtoja.

Vadinasi,
kščionybes padaras, 
krikščionys padarė, tai tik pa
siskolino pagonių šventę ir 
pridavė jai kitonišką prasmę.

kuoaiš- 
jog Europoj 
apvaikščioji-

i ■ i-.

Kalėdos nėra kri-
Visa ac

Dabar skaitau busiant ne pro 
šalį apie kai kuriuos Kalėdų 
papročius pakalbėti.

Pirmiausia— kodėl Kalėdoms 
puošiama eglaitės*?
\ Tikrai į tą klausimą atsaky
ti nėra galimybės. Vieni aiški
na vienaip, kiti- kitaip. Pran
cūzai kai dėl Kalėdų eglaitės

tame šimtmetyje buvęs surastas 
milžiniškas medis, • ant kurio 
radosi daugybė žvakių. Vienos 
žvakės stovėjusios tiesiai, o ki
tos buvusios apverstos. Medžio 
viršūnėj 
piežiaus 
kinti to 
reikšmė,
buvęs toks: medis, 
prezen t uo j ą s ž m o n i j ą 
kis Išganytoją. Gi 
žvakutės
žmones, o apvirtosios — blo
gas. Nuo to laiko esą krikšio- c I
nys ir pradėję savo namus Ka
lėdų eglaitėmis puošti.

Žinoma, tai yra tik paprasta 
(Tąsa ant 5-to pusi.)

pasirodęs kūdikis. Po
būvy paprašyta išaiš- 

nepaprĮisto medžio 
Popiežiaus aiškinimas 

iirfli, re
ti kudi- 

1 lesiosios
reiškiančios gerus
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skaito
Tai vi-

Nuh dfyriuje Ulh«a 
nao hlko priUMKlM. r.1- 

kaliu Idomlua bflidanfioHU 

molinom. Ir molinom. jau
nu kOdlklg.

K adikly aprOpInlmu Ir M- 

nAjlmaa yra dalykai tyrai 

•varto. kaimynai Ir tautai 

Ir aMi jaukiam*, kad tai 

yra dalykai^ kar| mm ta- 

rime nzullnrUkala laika- 

iarplala atvirai ir laiavai 
parpUdaaU,

KŪDIKI
ROVėss

DEL APDUPINIM 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS. alinis
ir tikras 

užvaduotojas 
tmtinupietioinma 
negali peneti kudi- 

luįtsaMkrulimis
. ’ • • i 't . 4

Reikalaudami

RAKANDU

Diegliai
I’erdidelis skaičius motinų 

dieglius “reikalingu piktu”, 
sai -nėra priprastas dalykas, o dažnai 
gali būti ženklu rimtos ligos.

Dtegliem priežasčių gali būti daug. 
Gali būti todėl, kad perstaiga atvėsi
nai kūdikio valgj. Neprilaikydamas 
laiko penėjimui taipgi kiekio taipgi 
gali būti priežastis.

'rinkamas maistas yra labai svar
bus kūdikiui gaunasčiam dieglius. Ne
tinkamas penėjimas gali sukietinti vi
duriukus, kas savo keliu suteikia 
dieglius.

Jei tavo kūdikis turi 'dieglius, pa
žiūrėk ar kas o pilvuko ne veržia pi r* 
minusia. I4U rankutės ir koukės bū
na šiltai. Dažnaij šilto vandens atsi
gėrus arba šilto ‘vandens bonką ant 
pilvuko uždėjus, diegliai praeina. Jei 
tas negelbsti, pasirodavok su gydy
toju. Niekai! neduok vaistų, be dak- 
daro patarimo.

Ypatingai prižiūrėk, kad visi žindu
kai ir bonkutės butų švarios, taip, 
kad pilvas negalėtų užsikėsti.

Pasirenkant kūdikiui maistą vartok 
tokj pieną, kuris saugus ir liuosas 
nuo blėdingų mikrobų. Eagle Brand 
Kondensuotas Pienas yra saugus mai
stas ir sykiu sotus.

Dėkingiausių pasekmių buvo nese
nai gauta gydant nedapenėtus vaikus 
su Eagle Pienu. Mokyklos vaikai 
kentėjusi nuo netinkamo maitinimo iš 
sykio pradėjo gerėti su Eagle Pienu. 
Nekurto gavo du syk daugiau svorio 
negu normaliai reikėtų. Jei turi by 
kokią nuožvalgą, kad tavo vaikai nė
ra iki saiko, pradėk duoti jiems kas
dien Eagle Pieną, šviežias oras, už
tektinai miego, geri papročiai taipgi 
svarbus. Vaikams reikia duoti Eagle 

i Pieną du sykiu j dieną apart kitų 
valgių. Atmiežk du šaukštu Eagle 
Pieno su trimi-čvertimi puodelio šal
to vandens. Senesni vaikai myli ji 
su ginger ale, j vynuogių ar vaisių 
sunku, ar su kiaušinių. J; taipgi pa
togiai galima vąrtoti nekurtuose vir
tuose valgiuose.

Kiekviena motina turi labai atsar
giai pasirinkti valgius prieš gimdimą 
kūdikio. Nieko nėra geresnio nėš
čiai moteriai kaip karvių pienas. Ger
kit jj ir vartokit viraluose. Valgy
kit skanėstus su pienu kasdien. Jei 
jūsų viduriai yra užkietėjį, tai val
gykit reguliariai du stalavus šaukštu
kus Ijėilogg’s All-Bran kasdien. Kel- 
logg’s All-Bran yra grynas selenų 
produktas. Jis išvalo žarnas ir vi
duriai veikia normaliai.

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
'Į^epeople^fniniinre (ompatĮi

Lit.

Už 31 
kupomi. 

gausite 
ykai lietu

viukai painoki! 
kaip prižiūrėti 

Ir penėti savo ir 
jūsų kūdiki- iškirp

kite i r prifliųskite 
Šiandie su jūsų vardu 

Ir adresu.
THE BORDEN COMPANT 

Boiden Bldg. New York

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir 

Chirurgas
4930 W. 13 St., Cicero 

Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų lin
ki visiems lietuviams

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

Gyląs ir Skausmus

VImm apttokoM—Mc Ir <5c 
dudell. Childran’i Muiterole (lengv«i- 

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plastės.

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Pearl Queen
CONGERTINOS

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

"i
H

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 
ir Piano Soloms.

Parsiųskite musų 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.
7

Budriko Krautuvėse > Prieš 
Kalėdas Kainos Sumažintos

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PRANEŠIMAS

Pranešu visiems lietuviams, kad aš 
dabar užlaikau aptieką Grant Works 
Pharmacy, 4847 W. 14th St. Meldžiu 
atsilankyti pas mane, o aš suteiksiu 
geriausj patarnavimą, o ypatingai 
prieš Kalėdas, nes aš turiu didžiausį 
pasirinkimą Kalėdinių dovanų.

John J. Malachauskas
4847 W. 14th St., Cicero

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI

Victor, Bruns- 
Kainos po

Nauji Phonografai,
wick, Columbia.

$15 $25 $45 $65
V

Prie kožno Phonografo pridedame
12 rekordų dykai

Pianų didžiausis pasirinkimas Chica
goje. Kainos nuo 
$125iki$600

Prie kiekvieno Piano pridedame 
Liampą dykai. Išmokėjimai 

po $10 į savaitę

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brun»wick 9393 

CHICAGO, ILL.
M

6 Tūbų radio setas, prikonektuojamas prie elektriko, nieko daugiau nereikia 
pirkti; gražus kabinetas, už...... ........      $125
5 Tūbų radio setas, Freshman Masterpiece su visu pritaisymu ir garantija 
už ........ ............................... ...
4 Tūbų radio setas, su viskuo už

Dvi didelės krautuvės; kiekvienas apsilankęs gaus dykai kalendorių

S5&
S23

Sudrik Pianu KrautuvesJos
3417-21 3343 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 8167

SPECIAL
Skrybėlių Valytojai ir Dažytojai

Darbą atliekam gerai, skrybėlės 
atrodys kaip naujos. Valome ir 
prosiname vyrų ir moterų rubus. 
Darbas augštos vertės.
LITTLE STAR HAT
CLEANERS & DYERS
į 3328 S. Halsted Street

M Tel. Boulevard 0170

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

/
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DEL SAUGIŲ, 7.2% ĮPLAUKŲ

t

Utility SecuriTies

I

’t’lity Securitiei Company I
72 West /td ims Street, Chicago

Aš norėčiau, kad jus atsiųstumčt man literatūros apie 7.2% 
Prior Preferred šertis Rapid Transit Kompanijos. Aš supran- I 
tu, kad už tai man nebus jokios atsakomybės. i
Vardas ............................................................................... ......................

.......................... Valstija .........
(Malonėkite išdrukuoti aiškiai)

žemiu 
užima visaa 

Parkas.

Turi namu vertis $94,- 
536,017 ant pagrindu 
apskaitliavimo per Pub
lic — 
of

Ji 
metų

Kiekvienai doleri*
Prior Preferred iėrų yra 
paremtas su assets apie 
$4.50.

Utilitiea CommiHHioa 
lllinoia.

turi tetef dar dautr 
veikti.

Miestas

Garsinkities “NAUJIENOSE

Investuokit Savo Pinigus j 
the Rapid Transit Company

Aprubežiuotas skaitlius serų “L.” linijų dabar 
yra pasiūlomas lengvais išmokėjimais

Jus esate kviečiamas tapti vienu profit-shai ing partneriu Ra
pid Transit Kompanijos, kuli suteikia Chicagai ir priemies
čiams greita ir atsakančia elevatorių transnortacija.
Yra greitas, lengviu budu važinėjimas Chicago j pigiomis kai
nomis, the Kapid Transit Kompanija džiaugiasi patarnaudama 
augančiam miestui 3.000,000 gyventojų. Jos linijas eina D 
vidurmiesčio i šiaurę, į vak irus, į pietus, i visas dalis miesto 
ir priemiesčius.
Inžinieriai pripažysta, kad Rapid Transit Kompanijos linijos 
sudarys tvirčiausį pagrindą (’hieagos transportacijos siste
mos ateityj, nes reikės patarianti labai greit augančihni mies
tui. Chicago turės gyventojų apie 5,000,000 1950, taip yra 
spėjama.

Dividendų Čeki u Atsiunčiami Jums 
Kai; Mėnesį

Aprubežiuotas skaičius 7.2'. Prior Preferred serų yra gau
namas dabar. Jų par value yra $100 šėmi. Dividendai 60c už 
Šerų yra siunčiami savinink ms kas mėnesį.
Jus galit pirkti vieną arba daugiau serų už cash, arba lengvais 
išmokėjimais jei norit, $10 įmokėti ir po $10 į mėnesi, šeši 
nuošimčiai yra jums mokami kol jūsų pinigai nėra išmokėti už 
Šerą. Jei negalėtumėt išmokėti, jūsų pinigai bus grąžinti. •
Tapkite partneriu biznyje tęsiančiu Chicagai greitą transpor- 
taciją—ir džiaugkitės dalyvaudami greit augančiame mieste. 
Rašykit tuojau dėl gavimo 1'teraturos. Vartokit kuponą.

Racine, Wis.

ir mergi-

Univeraal
Bank

3514*16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILK
Viršuje

State

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Moterys

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai

ku pagal SUtkTt).

Faktai
apie

Rapid 
Transit 
Company
Operuoja 226.64 mylia* 
linijų ir turi 1906 kary. 
Operuoja 6 300 trauki
nių kasdien.

Turi Chieagoj 
t’<k. kiek 
WiiHhinirton

namų 
ant

NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS

Įdomu žinoti vietos ir apie- 
linkių miestelių lietuviams, 
kaip mes ruošiamės prie Kalė
dų švenčių. Per keletą metų 
atrpe Kenosha ir Bucine, tų 
dviejų knimininių kolionijų, žy
di santaika, broliškumas, susi
draugavimas. Nėra svarbesnio 
pa rengimo, kuri anie abiejų 
miestelių lietuviai nedalyvautų. 

(Ant žiemos šviečiu linksmų 
Kalėtų sutarta bendrai ruošti 
linksmą muzikai} programą ir 
užbaigai šokiai. Programą iš
pildys iš Kenosba Dailės Bate
lio choras, taipgi ir vietinės 
muzikalės spėkos. Susiėję abie
jų kolionijų lietuviai nepasi- 
tenkinsim vien sveikinimais, 
kaip kad nuo seno yra pripras
ta, ypač per Kalėdas, bei keno- 
shieėiai svečiai atvykę gražiai 
mums padainuos. Jų mes lauk
sime su išsilsimu, nes tiesa, 
jau virš pusmetis kaip Dailės 
chorą negirdėjom dainuojant. 
Vakaras įvyks Kalėdų antrą 
dieną, gruodžio 26 d., Lietuvių 
Svetainėj, 1528 12th St., 
Bucine, .3 vai. po pietų.

širdingai kviečiami visi vie
tos lietuviai ir apielinkių mes- 
telų imti dalyvavimą, atsilan
kyti j svečius. Vakarėlis bus 
visais atžvilgiais draugiškas ir 
linksmas. —M. Kasparaitis,

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA.

Jei jus norite suteikti sa
vo draugams ką nors bran
gaus, atsiminkite, kad Era- 
smus, didelis Danų moksli
ninkas ir kaipo pavyzdingas 
žmogus su “common sense” 
(gimęs Rotterdame, 1467), 
pasakė: “Nėra brangesnės 
dovanos, kaip geras patari
mas”. •

Company
72 West Adams Street, CHICAGO

St. I.ouis M:lwaukee Louisville Indianapolis

SVEIKINU VISUS MANO DRAUGUS, KOSTUME- 
RIUS, PRIETELIUS IR PAŽĮSTAMUS, VISUS NAMŲ 
SAVININKUS IR VISUS LIETUVIUS, IR LINKIU 

VISIEMS LINKSMŲ KALĖDŲ

PARDAVĖJAS PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK 

EDVARDAS BAKŠEVICIUS 
4336 So. Kedzie Avė.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

Visiems Kostumeriams, Rėmėjams 
ir Draugams

Nuoširdžiai Velija

f/rs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

INTERNATIONAL INVESTMENT 
CORPORATION

3804 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lafayette 6738 — 6716

Rusiškos ir Turkiškos. Vanos

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669
Tėmykit! Gyvenimo antrame nu
meryje pradėsiu talpinti niekur 
dar nespausdintą žemaitės apysa
ką — “Prakilni Meilė”; — tai tie
siog širdj veriantys vaizdai. Užsi- 
rašykit tuojau Gyvenimą, kad ne- 
praleistumėt tos apysakos.

Prenumerata metams ...... $2
Pusei metų ................   $1
Kopija ...................   20c

Tai yra 32 puslapių knyga, 
į metus išeis 12 knygų

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. Ą. R. BLUMENTHAL

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

trikTbiFFėmne

Tffg'TW6 FAITHfULS

Pasakyk jiems, kad Tri- 
nerio Kartusis Vynas yra 
geriausias skilvio tonikas. 
Nepalyginamai geros gy
duolės nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, užkietėjimo 
ir panašių skilvio trubelių, 
ir jie bus labai jums dėkin
gi. “Manistee, Mich., Nov. 
18, aš esu rekomendavęs 
Trinerio Kartųjį Vyną vi
siems savo draugams, ir 
kiekvienas mėgsta jį. Jo- 
seph Stepan.” 1 ‘butelis, 
$1.25, sampelinis butelis pri
siunčiamas gavus 15c. nuo 
Josepį Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, III Trinerio 1927 m. 
Sieninis Kalendorius, su žy
miu Old Faithful Gaiseriu, 
gražiomis spalvomis, tai yra 
gražus namų papuošimas. 
Reikalaukit nuo savo per- 
kupčio kopijos arba atsiųs
kit 10c. dėl persiuntimo iš
laidų augščiau minėtu adre
su.

v,wisiii
Lengvina skausmą 

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales 
Prancūziškas

BAUME BENGUE!
(ANALOtSlUUB >

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

3228 W. 38th Street, C h icaro, III.

Lietuviai Advokatai
v

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
• 127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cok Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

K.JURGELIONIS
A D V O K A t A « 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

,Bridgeporto Ofishs 
8335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 jyto iki 12 

Tel. Yards 0141
Rylos vlsunre teismuose. — Ab
straktai. —• Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mųrgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

VakiT 2151 W. 22 S't. nuo 7 iki 9 
Teicflnne Roosevelt 9090 

Namų Telekia’ Republic 9600

7

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEE

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo C iki 
Nedalioj nuo 10. ryto iki 1 ▼. p. p.

k

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
, Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531
Tel. Central 6890

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

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. MoriToe St.
Room 1414

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

Res. 4624 So. Francisco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti { tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e«

.u.

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. .Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite na- 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jurUs nereikia 

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

Ateikite ir persitikrink it.
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.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards

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 Plaza 3200

*>DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
paujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th SU netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Nakų

South 'hore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

b ..............  ■■■■■■■■!........................

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

[ DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

| Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškn 
Vaikų hgų.

OFISO VALANDOS:
I Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki
I 4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.I vakaro. Neile) Marois nuo 1O valan

dos ryto iki i .vai. po piet.
Tei. Midwly 2881

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Litų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tel. Fairfax 3858

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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KAUNO “PUTšAS" IR AMERIKOS LIETUVIAI

LINKSMU KALĖDŲ 
visiems Naujienų skaitytojams 
bendradarbiams, korespondentams, 
draugams ir visiems lietuviams 
linki - NAUJIENOS

Amerikos lietuvių visuomenėje jau ima pasireikšti 
jos nusistatymas sulig paskutiniais Lietuvos įvykiais.

Žmonės yra susirūpinę ir jaučiasi, lyg pergyvenda
mi baisią tragediją. Tos tragedijos tečiaus jie žino dar tik 
pirmąjį aktą, ir tai ne pilnai. Kiekvienas šiandie stengia
si atspėti, koks bus sekantis, antrasis aktas.

Žmonių nuomonės skiriasi. Bet ūpas beveik visų jų 
vienodas. Niekas nesidžiaugia, niekas netriumfuoja. Vi
si jaučiasi prislėgti ir numano, kad neužilgo turi įvykti 
kas nors dar rbstesnio, negu iki šiol.

Visų nuosprendis yra, nežiūrint kur linksta kieno 
simpatijos, kad Lietuva pradėjo naują savo Istorijos la
pą. Po gruodžio m. 17 d. pervarto Kaune Lietuva pasida
rė ne tas, kas ji buvo pirm to įvykio!

Smetoną renkant “prezidentu”, Seimo posėdyje daly- nyti, per savo laikraščius šmei- 
vavo tiktai 40 atstovų (iš 84), vadinasi, mažiaus kaip pu- R; mĮnisl®rj, nubirem: 
sė. Toks posėdis neturi sprendžiamos galios. 38 iš tų 40*z 
atstovų balsavo už Smetoną, o 2 prieš.

LIAUDIES IŠRINKTIEJI ATSTOVAI 
DAR NEPASIDAVĖ

N JSIGANDę NET KLERIKALAI IR ATŽAGAREI- 
VIŠKI TAUTININKAI

Kauno smurtininkų žygis, kaip sakėme, neiššaukė 
Amerikos lietuviuose jokio entuziazmo. Jisai tur-but ne
iššaukė niekame net paprasto džiaugsmo.

ręs linksmas, bet greitai apsiblausė ir ėmė dejuoti dėl 
‘‘nelaimių”, grasinančių Lietuvai.

Klerikalų pasekėjai Amerikoje yra šiandie gal būt 
labiau nusiminę, negu ta pažangioji visuomenė, kurios 
viltims tapo suduota skaudus smūgis Smetonos smurtu. 
Jiems darosi baugu dėl tos atsakomybės, kurią pasiėmė 
ant savęs Lietuvos katalikų dvasiškija ir “krikščioniškos” 
partijos, atvirai padavusios ranką laisvės ir demokrati
jos budeliams.

Be klerikalų, šiokio-tokio pasitenkinimo pervartų 
parodė kulkas tiktai Brooklyno “Vienybė“. Bet tame nie
ko nuostabaus nėra. Sirvydų siela visuomet buvo ne su de
mokratija, kurios skraiste jie dangstėsi, bet su reakcija 
ir priespauda. Tečiaus ir pusiau-fašistinė “Vienybė“ ne
drįsta pranašauti, naudą ar pragaištį lemia Lietuvai Kau
no “didvyrių” žygis.

Daugiaus kaip pusė Seimo, reiškia, yra pasilikusi iš
tikima teisėtajai Griniaus ir Sleževičiaud valdžiai. Du at
stovu, kuriuodu dalyvavo posėdyje kartu su klerikalais ir 
tautininkais, ėjo tenai, matyt, tiktai tuo tikslu, kad parei
kalavus “kvorumo” patikrinimo, t. y. kad nurodžius, jo- 
gei susirinkęs atstovų skaičius nėra pakankamas Seimo 
vardu daryti tarimus.

Kad Seimo dauguma boikotuoja smurtininkų užgrob
tą Seimą, aišku ir iš “premjero” Voldemaro žodžių, kur 
jisai pareiškė Amerikos korespondentui, jogei kairiosios 
partijos nedalyvauja Seime.

Taigi liaudininkai su socialdemokratais ir jų rėmė
jai dar nėra pasidavę smurtininkams. Jie sudaro daugu
mą ir Seime, ir Lietuvos visuomenėje. Teisė yra jų pu
sėje.

Smurtininkai gi turi ginkluotą pajėgą, bet neturi 
teisėto autoriteto.

Šitą konfliktądlabar nulems Lietuvos žmonių elgimą
si — jeigu neįsimaišys koks nors nevidonas iš oro.

1 Protestuoti prieš juodašimčių 
į žygius 
’sybės 
monių 
valais.
nukentėjusiam nuo 
šmeižtų, kurie dabar platinami

- jų spaudoje, reiškiame didžiau
sios užuojautos”.

Beto, mitingai buvo Šiau
liuose, Vilkavišky, Tauragės 
apskrity buvo mitingai prieš 
juodašimčius: pačioj Tauragėj, 
Batakiuose, Skaudvilėj, Eržvil
ke, Naumiesty, Šilalėj, Pagra
manty. Kur buvo darbininikų 
organizacijų susirinkimai— vi
sur svarstytas fašistų pavojus 
ir protestuota prieš inusoliniš- 
kus apuokus [Kretingoj, Rau
dondvary, Netonyse, Jurkšuose 
ir t.t.] Apie kitas vietas nesu
spėjom sužinoti.

Darbininkai! Jei reįkės, juk 
mes parodysim, kas tai yra dar
bininkų jėga. Jei smurtininkas 
rengsis atlikti savo blogų su
manymą, tai nė nepamatys, 
kaip darbininkas trenks jam į 
pasmakrę. Mes mokėsim ginti 
savo teisies!

ir reikalauti iš vyriau- 
imtis griežtesnių prie- 
kovai su panašiais gai- 

V. Reikalų ministeriui, 
klerikalų

PAŽANGIOJI VISUOMENĖ RENGIASI KOVON

Tuo tarpu susipratusieji Amerikos lietuviai darbi
ninkai ir šiaip protaujantys pažangus žmonės žiuri į Kau
no pervartą su nepaslepiamu pasišlykštėjimu. Juos dar 
labai trukdo tas faktas, kad iki šiol nėra tiesioginių ži
nių iš Lietuvos nei nuo socialdemokratų, nei nuo vai. liau
dininkų. Žmones čia dar vos tik spėjo atsipeikėti po to 
perkūno trenksmo, kuris juos buvo palikęs beveik be ža
do pereitosios savaitės pabaigoje. Bet jie jau rengiasi 
veikti.

Užvakar vakare buvo pirmas šitos musų visuomenės 
dalies protesto mitingas Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
IN i u fi ti t t<>, Rticl tai įvyko kuone prieš pat Kalėdų šven- 

tes, kuomet žmonės yra labiausia sutrukdyti įvairiais sa
vo asmeniniais reikalais; nežiūrint, kad vos per dvi die- 
nas mitingas buvo garsinamas, ir kad jam buvo užbėgę 
už akių savo rengimu toje pat svetainėje komunistai, — 
didžiulė Auditorijos salė buvo pilna. Ir rimtas tos publi
kos užsilaikymas, karšti jo aplodismentai kalbėtojams, 
griežtas pritarimas protesto rezoliucijoms — visa tai aiš
kių aiškiausia parodė, ką ji mano apie fašistinę Kauno 
klerikalų kompaniją.

Kai ta minia išgirs pagalbos šaukiantį Lietuvos de
mokratijos balsą — pamatysite, ką ji užgiedos!

SMURTININKŲ ‘VALDŽIA” NETEISĖTA
A

Šiandie jau yra aišku, kad Lietuvos žmonių išrinkto
ji valdžia tapo parblokšta, bet dar ne galutinai sugriauta.

Naujos valdžios Lietuva dar neturi!
r‘Prezidentas” Smetona ir Voldemaro “kabinetas” 

dar nėra paremti jokiu teisėtu autoritetu. Bizauskas iš 
Washingtono buvo pranešęs, kad prezidentas Grinius pa
tvirtinęs Voldemarą su jo “ministeriais”. Nežinia, ar tai 
tiesa. Bet jeigu tai ir butų^tiesa, tai dar tas patvirtinimas 
neturi jokios vertės — nei moralės, nei juridinės (įstaty
miškos), kadangi Dr. Grinius tuo laiku ir po to buvo smur-

Apžvalga
PROTESTŲ BANGA LIETU 

VOJE PRIEŠ FAŠIZMĄ

Tik-ką atėjusieji iš Lietuvos 
laikraščiai rodo, kad jau pir-į 
mose gruodžio mėnesio dienose 
plačiosios žmonių masės buvo 
sujudusios ir ūme aktingai dė
tis kovon tarpe demokratijos 
ir fašizmo. Kuomet kunigai 
sakė bažnyčiose kurstančius 
prieš valdžią pamokslus ir kle
rikalų agentai landžiojo po 
miestus ir kaimus, skleisdami 
fašizmo idėjas, tai, priešingoje 
pusėje, vis labiau kilo krašte 
protestų banga prieš fašistus ir 
klerikalus.
Darbininkų mitingai ir reika

lavimai
žinių paduoda 

su-
“Socialdemo- 
įšėjęs gruo-

Štai, kokių 
apie Lietuvos darbininkų 
judimą vienas tik 
krato” numeris, 
džio 2 d.

'l'ilmanso salėj... 
vo susirinkusių apie 2,000. 
bėjo daugiau Kaip 15 kalbėto
jų. Didžiausias pasipiktinimas 
prieš fašistus. Ūpas toks: jei 
fašistai dar mėgintų pasirodyti 
Kaune tai pūslėtu kumščių iš
lyginti jų minkštą nosį. Priim
tos 2 rezoliucijos.

Aleksote “žiežirbos 
surengė paskaitą 
bininkų jaunimas 
Publikos buvo 
Ūpas karingas.

Kybartuose Bendros Darb. 
Prof. S-gos surengtame bedar
bių mitinge dalyvauja apie 400 
žmonių. Gyvai apibudintas 
gręsias fašistų pavojus. Reika
laujama vyriausybės imtis 
griežtų priemonių jam likvi
duoti, susodinti fašistų vadus į 
kalėjimų, keisti laisvai organi
zuotis- visoms darbininkų or
ganizacijoms, nes ir darbinin
kų pusės negresia joks bolševis- 
tinis pavojus, tuo tarpu kai 
juodašimčiai griebiasi smurto. 
Taipgi |)olestuojama prieš Pa
nevėžio profsąjungų neteisėtų 
uždarymą.

(Kaune) bu-
Kal-

skyrius 
tema “Dar- 
ir fašistai”, 
sausakimšai.

Panevėžy Bendros Darb. prof. 
s-gos metalistų skyriaus ir 
Montvilos fabriko pora šimtų 
darbininkų, reiškiamas prita
rimas Požėlai ir Čepinskiui. 
Protestuojama prieš kunigams 
algų išmokėjimų.
..Kalvarijoj mitingas sutraukė 
irgi daug žmonių [apie 300]. 
Kalbėjo socialdemokratas Ž. 
Pritarimas didelis. Protestuoja
ma prieš juodašimčių antidemo
kratiškų smurto žygį Kaune 
lapkričio 21 d., pilnai pritaria
ma Požėlai ir Čepinskiui. Rei
kalaujama suvaldyti fašizmas, 
jis iš šaknų ištraukti, o jo liz
dai išdraskyti.

Ukmergėj sd. surengtame mi
tinge dalyvavo apie 500 ener
gingų darbininkų. Nutarta 
griežtai protestuoti prieš kade- 
mų kėsinimąsi nugriauti kons
titucinę tvarkų, pareikštas vy
riausybei pritarimas ir nuken- 
ėjusiems policininkams užuo
jauta. Kviesta organizuotis į 
L. S. 1). Partijų ir profsąjungas 
ir rengtis į kovų su liaudies 
teisių engėjais, ar jie bus fa
šistai. ar komunistai. ar Var
šuvos imperialistai. I>idžiau- 
sias darbininką pasiryžimas 
geriau žūti, negu vergauti. Vi
si degė ugnim sutriuškinti vi
sokius sostus. Pasirodžius 
“kairiųjam” tribūnoj, visa salė 
sujudo protestuoti, šis “kairy
sis” puolė ne fašistus, bet so
cialdemokratus. Su entuziaz
mu priimta sd. rezoliucija, prieš 
kurių balsavo tik 15 komunis- 
ų. Baigiantis visi sušuko: “Va
lio socialdemokratai”, “šalin 
fašistų ir komunistų bendras 
frontas”.

Veiveriuose buvo priimta ši
tokia rezoliucija: * .

“J 926 m. lapkričio 28 d. mes, 
Veiverių valse. Mod nuomonė, 
apsvarstę juodašimčių demon
stracijų, kuri įvyko Kaune 
lapkričio 21 d. ir rasdami:

.1) kad tųi buvo daroma nu-? 
si-bankru t j j iksių klerikalų,* J kurių 
tikslas nuversti demokratinę 
vyriausybę,

2) kad dabartiniu laiku vi
siškai susmukus Kv.upavičįaus 
kompanijai, norėdama vėl grįž
ti prie valstybino lovio pasipel- valstybę,

t

GYVENTOJŲ PAREIŠKIMAI 
VYRIAUSYBEI

| protestuoja ir reiškia valdžiai, 
pradėjusiai griežtų kovų su vi 
šokiais tvarkos ardytojais, pri 
tarimų.

Eržvilko miesto ir apylinkės 
gyventojai, apsvarstę prival- 
stybinių gaivalų pastangas 
įvesti fašistinę diktatūrų, pa
reiškė vyriausybei griežtų savo 
nusistatymų: 1) kuogreičiausiai 
likviduoti fašistinį judėjimų, 
2) Lapkričio 21 d. mušeikas ir 
tvarkos ardytojus, kaip ir Bir
želio 13 d. mušeikas ir tvarkos 
ardytojus tinkamai nubausti.

Panevėžio apskr. L. Vai. 
Liaud. K-tas 1. VII., apsvars
tęs paskutinių dienų įvykius, 
konstatuoja, kad krikdemai 
šmeižia dabartinę vyriausybę 
ir kursto prieš jų žmones todėl, 
kad jau čia besiartinant atsi
teisimo valandai už valstybei 
pražūtingus darbus. Turint

.susirinkimus,

“Liet. Žinios” savo gruodžio 
mėn. 4 ir 6 d. laidose (paskil
tinėse, kurias esame iki šiol 
gavę) aprašo tokį pat Lietuvos 
valstiečių ir kitų gyventojų su
judimą prieš fašistus. Mies
tuose ir valsčiuose žmones ren
gia skaitlingus
energingai protestuodami prieš 
fašizmą ir klerikalizmą, rei 
kšdami pasitikėjimų koalicine 
valdžia.

štai keletas pranešimų apie 
tokius susirinkimus:

Tauragė. 29. XI. Tauragės 
apskrities didesniuose centruo
se septyniose vielose įvyko mi
tingai, kuriuose protestuota 
prieš krikščionių demokratų fa
šistinį chuliganizmą ir pareikš
ta gailesio, kad dalis studenti
jos, apakintos krikščionių de
mokratų, eina prieš plačių vi
suomenę ir jos tvarkų.

Visur didžiausis pasipiktini
mas krikščionimis demokratais 
ir ūpas toks pakilęs, kad su 
minia eik nors į ugnį ir Van
denį.—j.

Mes Šilalės m. ir apylinkes 

gyventojai, susirinkę Šilalėje 
š. m. lapkričio mėn. 29 d. ir 
išklausę valstiečių liaudininką 
ir socialdemokratų pranešimų 
apie įvykius Kaune, šiuo pareiš
kiame:

1) Pilnai pritariame vyriau
sybės žygiams, kuriais sutruk
dyta įsivyriavimas fašistinio 
elemento Lietuvoje;

2) Griežtai reikalaujame vy
riausybės vesti 
su fašistišku 
tarpan, gaila, 
studentijos;

energingų kovų 
elementu, kurių

3) Vyriausybe privalo rei
kalauti iš kunigo Krupavičiaus 
ir kitų buvusių ministerių ir 
vaMininkų pridaiytus ‘ valsty
bei nuostolius.

Mes visuomet sft musų de
mokratine vyriausybe!

(Seka parašai).
apylinkės gyven-Batakių ir

tojai 28, XI susirinkime ap
svarstę klerikalų ir jų padarų 
fašistų pasikėsinimus prieš 

juos

omeny tas jų paslaugas pa- 
,prul’‘i nuo teismo, griežtai 
protestuoja prieš juodašimtiš
kus jų darbus vyriausybei, reiš
kia visišką pasitikėjimų ir rei
kalauja nubausti riaušininkus 
ir patraukti teisman už išaik- 
vojimų valstybės pinigų aikvo- 
tojus kademus.

Radviliškio 500 pil. susirin
kimas be to reikalauja dar 
energingiau ieškoti ir visiškai 
sunaikinti fašistų lizdus; trauk
ti atsakotnybėn kunigus, agi
tuojančius iš sakyklų prieš val
džią ir teisėtą tvarką; fašisti
niai nusistačiusius išvaryti iš 
visų valstybinių įstaigų.

Ukmergės ir Veiverių L. Vąl. 
Liaud. kuopa smerkia teisėtos 
tvarkos ardytojus ir reikalau
ja “Tautos Valios” “didvyrius”

LINKSMŲ KALĖDŲ
Visiems prieteliams, 
draugams, kostume- 

riams
Nuoširdžiai velija
VIRŠININKAI ’

DARBUOTOJAI

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard\5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Are., Kuom 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Canal U222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. beariu St.)

Rezidencija: 3114 West 42nd St. 
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III

A. L. Davidams, M. j)
i/ i j j nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
y alandO3 j nuo jjj g vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

' 8 iki 2 vai. po pietų

nuo 
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullnlan 1193

Namų Telefonas Cliesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

A.*K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
, j I nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nu0 6 jki g vaL vak

DR. M. T. 8TRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulreard 
7820. Res., 6641 So. Albany Are. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedSHoj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7942

Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Are.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Res. 6G00 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Denf isf as

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179

Res. Telefonas Hemlock 2615
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
musų visiems Kostumeriams ir Rėmėjams.

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciall- 

ikumas.
3315 South 
Halsted St.

Tol. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

PRIDĖKIT
APIE ĮVAIRIUS DALYKUS

(Tąsa nuo 2-ro pu»l.)

NAUJUS
METUS

p 

}•

I

TINKAMAI
Gaukit 6% už savo pinigus in
vestuojant į musų pirmus mor- 
gičius ir auksinius bonus. Atsi- 
šaukit į musų bankų ir gaukit 
reikalingas informacijas kas 
link geriausio budo dėl investa
vimo savo pinigų j saugiausius 
bonus su dideliais nuošimčiais. 
Didelis pasirinkimas musų in- 
vestmentų yra dėl jūsų patarna
vimo.

Peoples “s™’ Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

irLinksmu Kalėdų € c

Laimingų
Naujų Metų 

Linkime visiems mu
sų kostumeriams, rė
mėjams ir draugams

MID-WEST 
DRY GOODS 

STORE

t’ikel, Props.

High Grade 
Merchandise 
At low Prices

4172 Archer Avenue 
Chicago, Iii.

iveikinu visas savo pacijentes, drauges ir 
draugus su Kalėdų Šventėms ir Laimingais 
Naujais Metais.

EMILIJA V. KRUKAS
(Akušerė)

•Si

SS
SS
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Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų

linkiu visiems mano Kostumeriams 
ir Draugams

B. J. LIDIKEVICZ
l'uriu patyrimą per 16 metų tame 

biznyje

Foreign Exchange 
\V. N'orth Avė., Chicago 

. Huinboldt 6188. 
Humboldt 1097

pasaka, kuri nieko bendra ne
turi su tikrenybe. Senovės ty
rinėtojai suranda, jog romėnai 
vartodavo egles laike Saturna
lijos iškilmių ap vaikščiojimo. 
Medžius paprastai dekoruoda
vo Bacho atvaizdais. Tie tyri
nėtojai tad ir mano, jog krikš
čionys Kalėdų eglaitės puošimo 
įprotį pasiskolino iš romėnų.

Kodėl priimta pirkti Kalėdų 
dovanas?

' Daugelis mokslininkų mano, 
jog tas paproty# irgi tapo iš 
pagonių pasiskolintas. Pas pa
gonis buvo priimta Naujus 
Metus pasitinkant apsimainyti 
dovanomis. šv. Augustinas Nau
jų Metų dovanas vadino- “vel
nio padaru”. Kad atpratinti 
nuo to papročio, pirmieji krikš
čionys įvedė madą dovanomis 
apsimainyti laike Kalėdų. Ta
čiau ir šiandien dar yra daug 
šalių, kur dovanas pirkti yra 
priimta ne laike Kalėdų, bet 
Naujus Metus pasitinkant. Va
dinasi, pagoniškojo pasaulio 
papročiai tebegyvuoja dar ir. 
šiandien.

Paprotys siųsti Kalėdų svei
kinimus išsivystė Anglijoj”. Se
novėj Anglijoj buvo priimta 
Kalėdų rytą iškišus galvą pro 
langą šaukti praeiviams: “Lin
ksmų Kalėdų!” Laikui bėgant 
pradėta siuntinėti sveikinimo 
taškai. 1846 m. Joseph Cundall, 
Londono artistas, išleido pirmas 
sveikinimo atvirutes. Nuo to 
laiko siuntinėjimas specialių 
sveikinimo laiškų vis labiau ir 
labiau ėmė įsigalėti. Dabar tų 
sveikinimų kas metai išsiunti
nėjama milionai.

Tas pats ir su kitais kalėdi
niais papročiais bei apeigomis. 
Tyrinėtojai suranda, jog dide
lė dauguma tų papročių ir ap
eigų yra senovės palaikai, — 
tos senovės, kada apie krikščio
nybę niekas ir sapnuote nesap- 
navo.—K. A.

I

VEDYBOS, GIMIMAI IK 
MIRIMAI

Per pirmą š. m. pusmetį visoj 
Lietuvoj vedybų skaičius pasie
kė 11,696, kai tuo tarpu perei
tais metais tik 10,7Q9. Daugiau
sia vedybų butą Šiaulių apskr. 
Gimimų tuo pat laikotarpiu 
buvo 32,0223, arba 93 I mažiau, 
kaip. praeitais metais tuo pat 
laiku. Iš gimusių 17,182 ber
niukai ir 15,841 mergaitės. Gi
mimų daugiausia buvo taip pat 
Šiaulių apskr. Mirimų per tą 
pat pusmetį įregistruota 18,- 
026, iš jų 9,32 vyrų ir 8,694 
moterų. Mirimų skaičius tuo 
laikotarpiu, kaip ir pernai, su
mažėjo 798.

Daugiausia mirimų 
Šiaulių apskrity.

buvo

Vyties kryžiaus ordeno 
ba jau organizuojama. Ji 
paruošiamai 
pristatymo 
reikalus.

turės 
svarstyti ordenų 

ir apdovanojimo

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Sęredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

•Si
Si

M. T. Kežas
J. A. Krukas

S. J. Krukas
A. D. Lapenas
J. Nakrošis

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS KOSTUMERIAMS 

IR RĖMĖJAMS' 
NUOŠIRDŽIAI VELIJA

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK

47th ir Ashland Avenue

LINKSMŲ KALĖDŲ IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS

Linksmų Kalėdų ir t
Laimingų Naujų Metų

Linkime visiems musų kostumeriams 
ir rėihėjams

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė

44 4 i 4 i 4 m 4 4444 444 4444444* 
&

**
WEST SIDE TRUST 

and 
/ŠAVINGS BANK Į*

Roosevelt Rd. and Halsted St
Musų krautuvėj visada, mandagiai patar- 

naujia lietuviai pardavėjai.

* * ***

Peoples Furniture Kompanijos Valdyba ir direktoriai 
išreikšdami didžiausią padėką už rėmimą ir prisidėjimą 
prie išauklėjimo šios didžiausios Lietuvių prekybinės 
jstagos Amerikoje, sveikina visus šavo Rėmėjus, Priete- 
lius ir Draugus su linksmomis Kalėdų Šventėmis ir Lai
mingais Naujais Metais. '

V. Makaveckas
D. žemaitis.
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LIETUVOJ
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Padidinti savo įplaukas su Central Man- 
ufacturing District Bank Bonais ir Mor- 
*iciais.

Todėl
Kad tik geriausi yra pasiūlomi dėl jūsų. 
Geriausi bonai yra Saugus ir Tikri.

M

Ne laiku griaustinis ir žaibavi
mas

Laipkrlčio 15 d. pavakary 
ties Kauno buvo girdėtis smar
kus griaustinis ir malėsi dide
lis žaibavimas.

Sši
H

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Reiktų išleisti Seimui įstatymą, 
kuris apdraustų piliečius nuo 
kunigų persekiojimų.

TAUTININKŲ SUVAŽIAVI
MAS

Penktad. Gruodžio 24, 1926

PINIGAI TELEGRAMŲ 
Į LIETUVĄ

Išmokama Amerikos Do
leriais į 4-5 dienas.

Musų Kainos
$5.00 kainos $6.15
10.00...........................11.25
15.00..............................16.35
20.00.......................... 21.45
25.00..............................26.55
35.00 ....................... :.... 36.70
50.00.......................... 51.90
75.00..............................77.50
100.00..........................103.00
200.00......................... 204.50
300.00......................... 306.00
400.00...................... 407.50
500.00......................... 509.00

Ukmergėj š. m. 7. XI. prof. 
Voldemaras darė “paskaitą” 
apie dabartinį politinį stovį. Į 
paskaitą buvo atsilankę žmo
nių nemažai, bet iš paskaitos 
nesulaukė to, ko buvo š p. pro
fesoriaus tikėtasi, nes visi su
sidarė tokią nuomonę, kad vis
kas Lietuvoj yra bloga kas į- 
vyksta be p. Voldemaro. Po. 
paskaitos įvyko tautininkų su
važiavimas, kuris išėjo mizer- 
nokas ir todėl “vadai” vakare 
buvo susirinkę inteligentų klu
bą apsvarstyti, ką toliau veik
ti. Čia prie šiltos vakarienės 
ir alučio buvo aptarta kai ku
rie klausimai, ypatingai tar
tasi savanorių suvažiavimo su
šaukimu, dėl kurio beveik jau 
nutarė, kas išrinkti į prezidiu
mą, kas į suvažiavimą, kas tu
rės kalbėti ir ką kalbėti. Dar 
reikia pridėti, kad vienas iš 
dalyvių išsiėmė žinomą “fašis
to” p. Glovackio laišką ir bu
vo heskaitųs, bot pastebėjęs, 
kad klube, kur ateina ir išeina 
vienas kitas ir nesavas žmo
gus, kaipo valdininkui( rodos, 
dar teisėjui) demokratinėj res
publikoj nepatogu “fašistų” 
laiškai skaityti ir todėl pasiten
kino lik pasakę^, kad p. GI. pra
šąs suvažiavimą daryti su “ce- 
remonijomlis”: sugiedoti him
ną, pamaldas ir t.t.

Tai mat kokie tie savanorių 
suvažiavimai, todėl tikriems sa
vanoriams su tokiais ponais ir 
visuose suvažiavimuose reikėtų 
žinoti, su kuo turi reikalą ir 
tinkamai į tai reaguoti, kad 
Letuvos demokratinėj respubli
koj visoki p. Glovackiai ir 
jiems panašus neišnaudotų tik
rų savanorių valstybei kenks
mingiems reikalams.—J 7.

Gauta iš Rusijos paskutiniai 
varpai, kurie buvo karo metu 
iš Lietuves išvežti. Varpams 
išdalinti paskirta tam tikra ko
misija.

VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS
Kostumeriams ir Pažįstamiems

' Linkime
Linksmų Kalėdų

ir
Laimingų Naujų Metų

Jus čia surasite tokius bonus ir mergi
kių jus norite.

jWgali būti $100, $500 arba $1000 bo- 
nai, bet jie visuomet yra geri bonai.

Jie yra geri todėl, kad yra, išrinkti eks
pertų ir todėl, kad tai yra tie patys bonai 
i kurios bankos pinigai yra investuoti.

Jus galit pirkti bonus už cash arba 
lengvais išmokėjimais.

Atsilankykit ir pasikalbėkit su mumis 
apie piniginius reikalus.

Ss

Sši
Sši
Sši

Sši
Sši

Sši
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KUNIGAS VAGIA PLENTO 
AKMENIS

MR. JONAS ČAIKAUSKAS
Manageris Lietuvių Departmento

Si

I CENTRAL““™ BANK g
Šši
Sši 1112 West 35th Street
® CHICAGO, ILLINOIS

Si
Si
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SVEIKINU VISUS SAVO KOSTU- 
MERIUS ŠV. LINKSMOMS KALĖ
DOMS IR NAUJAIS METAIS YPA

TINGAI NAUJIENIEČIUS.

Iš Ukmergės per Širvintas į 
Vilnių eina platus dar Katrės 
II pravestas vieškelis. 19 šimt
mety tas vieškelis, matyt, buvo 
svarbus susisiekimo traktas. 
Bet iki pat užgrobimo lenkams 
Vilniaus tuo keliu buvo didelis 
judėjimas. Rusų valdžia nors 
buvo ir nerangi, bet šj kelią 
visgi sumanė paversti plentu. 
Iki karo suspėta nutiesti nuo 
Vilniaus tik 23 kl. Vokiečiai 
nutiesė apie 12 klm. Lietuvos 
gi valdžia ir vietos savivaldy
bės tą kelią visai apleido. Yra 
tekių vietų, ypač Širvintų vals
čiaus libose, kur pavasarį sun
ki! pravažiuoti. Likusi po vo
kiečių plentui prirengta medžia
ga iki šiol riogso nesudorota: 
riogso motorinis plentrulis ir 
akmens trupintoja.s. šešuolėlių 
klebonas kunigas J. Novickas 
iau pradėjo suvežtus plentui 
akmenis vogti; ilgainiui atsiras 
kitas kas, kuris nugabens ir 
mašinų dalis. Nesenai Širvintų 
vai. taryba susirūpino prapuo
lančiu medžiaga ir savo posėdy

J. NAMON AND CO. 
Real Estate Investments 
1-mas ir 2-ras morgičiai 
2418 W. Maruuette Rd.

Jokių kitokių ekstra mo
kesčių nebus ir pinigai 
bus išmokėti per telegra
mą

METROPOLITAN
STATE BANK

Si
M
Si
Si

Sši
Sši
Sši

EAGLE RESTAURANTAS
1745 So. Halsted St.

SS
SS

Linksmų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų

Visiems kostumeriams ir rėmėjams linki 
BRIDGEPORT CLOTHING CO.

3246 So. Halsted St.

2201 W. 22nd Street 
Chicago, UI.

Vai.: Kasdien nuo 9:00 
iki 4:00. Utarninkais ir 
Subatomis 9:00 iki 8:30 

valandą, vakare

viekas prisipažino ėmęs akme
nis (rodos 15 porinių vežimų), 
tik prašė, tarybos bylos nekel
ti, sutikdamas atlyginti, Tary- 
bos nariai kunigų už vagystes 
išgėdino, išrinko komisiją, ku
ri ištirs reikalą ir baigs geruo
ju.—Homo.

AR TAI TOKIA KUNIGŲ 
TEISYBĖ?

Linkime Linksmiausių Kalėdų 
Visiems musų gerbiamiems kostumeriams 

ir rėmėjams ir Jų šeimynoms 
Valdyba

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 W. 22nd Street

►

PASVEIKINIMAS NUO

SOL ELLIS & SONS, INGORPORATED
^Užbaigti metus be išreiškimo užganėdinimo link savo rėmėjų ir drau-j||J 
milukų už rėmimą laike paskutinių dvyliką mėnesių, tikrai paliktų kaipti 

«H|lir neapmokėta skola. I , a ’ W

1b
1*
1b

DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS

Sveikinam su Kalėdų šventėmis

J. L. Grušas ir šeimyna

^l'l as draugavimas su jumis yra malonus. Todėl linkime jums linksmų
^Kalėdų, o Naujiems Metams sveikatos, linksmybių ir pasisekimo. AA

ASOL ELLIS & SONS, INC.
^Turime pilną pasirinkimą plumbingo ir namų apšildymo reikmenų^ 

JT 2118-20-2^ So. State St.
Telephone: Vietory 2454 
Chicago, Illinois

4606-08 West 22nd St.
Cicero 130
Cicero, Illinois

Spalių mėn. 19 d., Suginčių 
bažnytkaimy, Utenos apskr., 
Civilių kaime mirė be išpažin
ties visiems žinomas apylinkės 
didžiausias girtuoklis ir degtin
daris Gaižutis. Suginčių kapuo
se klebonas pil. Gaižutę su vi
somis bažnytinėmis cermon i jo
mis palaidojo kaip “gerą kata
liką”.

Spal. 24 d. Suginčių sodžiuje 
mirė kitas pil. šyvis, doras ir 
apylinkėj gerbiamas žmogus.

Sūnus nunešęs špitolninkams 
ant varpų, prašė klebono sekan
čią dieną palaidoti, duodamas 
už tai 25 litus, bet klebouas 
griežtai atsisakė laidoti be 
Kuktiškės dekano leidimo. Ve- 
lionies sūnūs, nieko nelaukda
mas atsidūrė pas dek. j Kuk- 
tiškę, bet šis išvijo iš kleboni
jos, sakydamas:—“Prašyk sa
vo vadą Lukošiunų Bordrionį 
Morkų, o pas mus dabar ne
lysk! Pardavėt jus rinkimuose 
velniui dūšią, tai dabar žinoki
tės’’...

Sudus pąrjojęs namo, norėjo 
jau tėvą palaidot savam lauke, 
bet kaimynai pasipriešino ir 
pasipiktinę tokiu kunigų smur
tu, nuėjo keli iš jų ant kapinių,, 
iškasė duobę be klebono lei
dinio ir atlydėję mirusį palai
dojo. Klebonas stengėsi ne
duoti ir šunimis piudė ir pats 
lazda norėjo išvaikyti, bet vy
rai pravarė jį namo, pareikš- 
dami, kad ne jo (klebono) ka
pai, bet parapijos ir kad jie 
mirusius turi teisę laldot ir be 
kunigų, jei pastarieji atsisako.

^Pradėkit Naujus Metus teisingai pirkdami geresnį plumbingą ir Na-Į|4 
4|<nnų Apšildymo reikmenis dėl geresnių namų ir ofisų, augščiau mi-,^ 
Wnėtu adresu.

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

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

MUSŲ VISIEMS KOSTUMERIAMS, 
RĖMĖJAMS, DRAUGAMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE IMPROVEMENT CO. 

3335 So. Halsted Street

LINKIME VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS KURIE 
RĖMĖ MUS PER 1926 METUS, LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ. IR MANOME, KAD 
JUS REMSITE MUMIS IR DARYSITE SAVO BIZNĮ 
PAS MUS LAIKE 1927 METŲ 

4

JEI NORITE TURĖTI GRAŽŲ KALENDORIŲ 1927 
METAMS, RĄŠYKIT MUMS, MES MALONIAI PRI
SIUSIME JUMS VIENA

M. Levy G? Company
STATE and 22nd STREETS

Linkiu visiems mano kostu- 
meriams, draugams ir prie- 
teliams LINKSMŲ KALĖ
DŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ.
C.P.SUROMSKIS & Co.

5833 So. Western Avė.
Chicago, III.

NAUDINGI DAIKTAI DEL 
SVENCiy IR VISADOS

Didelis pasirinkimas au
ksinių daiktų laikrodėlių, 
deimantų, pianų, radio, 
phonografų, rakandų, už 
žemiausią kainų ir ant

JOS. K SUDRIK 
Pianų Krautuvė 

3417-21 So. Halsted St.
Chicago 

' Tel. Boulevard 4705
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CHICAGOS 
ŽINIOS

/prašo IŠDUOTI BROLIO 
VONĄ

LA-

bro- 
but-

Pildomojo Komiteto, susirinko kieji fašistukai Chicągoje ren- Vilniaus lietuvių našlaičiams/ Kraujo, odos, chroniškas 
užprotestuoti prieš Lietuvos gėsi pasekti savo sėbrų Lietu- dešimts dolerių sumoje.

Jūsų A. Vanagaitis.fašistinius 
gruodžio 

ginklo nu- 
demo-

PLĖšlKAS NUŠOVĖ
KROVININKĄ

John L. Clements, kurio 
lis llilary Clements, buvęs 
Jėgeris, prapuolė be žinios gruo
džio 16 d., kada jis x taksi kabu 
grįžo namo, dabar atsišaukė į

SAN- butlegerius, kad jie išduotų jo 
! brolio lavoną. John mano, 
kad jo brolį nužudė butlege- 

val riai, veikiausia iš Šaltis šaikos, 
, bet lavoną kur nors paslėpė, 

į Kreipėsi jis prie policijos, bet 
molė pasekmių, tad dabar
į I j.* atsišaukė į pačius buHegerius, 

kad pasakytų kur yra paslėp-

6į šešias valandas, nuo
iki 12 vai. nakties trečiadieny
papildyta gatvėse 22 plėšimai.

Du negrai plėšikai i
Robert Levy grosernę
Fulton St. Tuo laiku jo žmona , ,
telefonavo užpakaliniame kam-brolio lavonas, kad galima musų darbuotojų - 

butų jį parsigabenti nors ant Redaktorius P. Gri 
Kalėdų.

voje pėdomis ir mitingą išardy
ti. Bet pajutę didelį žmonių, . 
pasipiktinimą uzurpatoriais ir 
nusigandę labai skaitlingos mi
nios, paskutinėj valandoj savo 
sumanymo atsižadėjo. Tiesa, 
keli jų būreliai buvo atėję į sa
lę, bet pasirodyti aikštėn bijo
josi, nes pamatė, kad Chicagos 
lietuviai fašistams ir klerika-

Vieton Kalėdinių ir Naujų 
Metų pasveikinimų,
Vilnijos lietuvių moksleivijai
$5.00. —Art. Stasys Pilka.

senas žaizdas, ligas rectal, 
' slaptas ligas vyrų ir moterų

aukoju

bary. Vienas plėšikų užgirdęs 
ją telefonuojant bandė eiti i tą 
kambarį, bet I^evy jį pastvėrė 
ir ėmė su juo grumtis. Tada 
kitas plėšikas paleido i Levy 
kelis šūvius, jį ant vietos nu
šaudamas. GRUODŽIO 30 D. ROSELAN- 

DE BUS RISTYNĖS

\ENOR1 PALIUOSAVIMO 
VYRŲ Iš KALĖJIMO

Šeimininių reikalų teisėjas 
Francis Borelli buvo pasiūlęs 
54 moterims, kurių vyrai sėdi 
kalėjimuose, vyrus paliuosuoti 
iš kalėjimo, kad visa šeimyna' 
kartu galėtų praleisti Kalėdas. 
Tik 10 moterų priėmė teisėjo 
pasiūlymą, kitos 44 griežtai at
sakė, kad savo vyrų daugiau 
nenori matyti ir tegul jie esą' 
pūna kalėjime, Teisėjas iŠ lo
kio moterų nusistatymo labai i 
nusistebėjo. Esą jis nianęs.’, vojo 
kad paliuosavus šventėms vy-į -- 
rus įvyks susitaikimai šeimino- !rjstVnhi 
se, bet dabar pasirodė, kad 
tam susitaikimui labiausia 
priešingos pačios moterys, dėl 
kurių skundų jų vyrai ir buvo 
pasiųsti kalėjimam

Giuodžio 30 d. Strumilos sve
tainėje įvyks antros ir paskuti
nės šiais metais ristynės. Ris- 
lynėse 
ristikai 
ti

is metais ristynės.
žada dalyvauti
Jų vardai bus 

vėliau.
Universal Atletikos

paskelb

ki! ubas
Rytoj Universal Atletikos 

kliube (814 W. 33 St.) 3 vai. 
po pietų įvyks ristynių “show”. 
Dalyvaus: Kątauskas, Dudins- 
kas, • Bancevičius, Sarpalius, 

• Levickis, Johnny Mason, Ado
mas Wedzes ir Bagdonas risis 
su Gene Peck (Illinois valstijos 

i svorio čempionu).
Nedėlioj po pietų irgi bus 

ristynių “show”. — Z.i

Lietuvių Rateliuose
SIUSKIT PEK

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka*

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damo* pavyzdinės bonkutėa 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jų* iJbandytumet jį!
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. Sth Sts.
Brooklyn, N. Y.

k*®*

kleri Itališkus ir
smurtininkus, kurie 
17 d. naktį pagelba 
verte teisėtą Lietuvos 
kratinę valdžią, areštavo Prezi
dentą ir ministerius ir paskel
bė savo uzurpatorinę neteisėtą 
valdžią. Tą dieną minios Chi- 
cagos lietuvių iš visų miesto 
dalių suplaukė į Lietuvių Audi
toriją išklausyti kalbėtojų pra- iams nepritaria, tad klek pase- 
nešimų apie paskiausius įvy- dėję vėl iškiūtino iš svetainės 
kius Lietuvoj ir užprotestuot nieko nepešę. — B.
prieš smurtininkus. Į-----------------

| Kalbėjo visa eilė žymiausiu

Simokaitis, Dr. A.' Gralėunas, I korely Skyriuj 
adv. K. Gugis, Dr. A. Montvi-' - --------
das ir taipjau trumpai kalbėjo 
Lietuvos Prezidento I>r. Kazio žiuoja į Chicago 
Griniaus brolis, Antanas Gri- chukas žmona 
nius. Pirmininkavo J. Šmotelis, ėhukas. IJnksmų 
Visi kalbėtojai 
kuogriežčiausia 
smurtininkus, kurie ginklo pa
gelba, naktį, pasalingai užpuo
lė Seimą ir ministerius nuver- 

valdžią, Seimą išvaikydami, 
o Prezidentą ir ministerius 
areštuodami. Kalbėtojai nuro
dė visus uzurpatorių melus, ir 
kad jiems ne Lietuvos gelbėji-Į 
mas nuo bolševikų ir lenkų rū
pėjo, bet tik pasigrobti valdžią1 
į savo rankas, kad klerikalai ir į 
toliau galėtų Lietuvą engti;' 
smurtininkams rūpėjo ir savo 
kailį gelbėti, nes jie buvo trau
kiami teisman už valstybės iž
do eikvojimą, jiems ouvo bai
sus naujosios valdžios ėjimas 
prie bažnyčios atskyrimo nuo 
valstybės, o klerikalai

Gruodžio 24 d., vakare, atva- 
> George Po- 
Michalina Pe- 

K ai ūdų ir 
savo kalbose smagių Naujų Metų tai išnau- 

pa smelkė jo susijungusiai porai.
Gruodžio 25 d. sugryžta at

gal į Chicagą po ilgų vakacijų 
Lietuvoj ponia Veronika Bfk- 
nienė, 
Vėlinam ir ponams 
linksmių Kalėdų 
Naujų Metų.

kaip tik ant Kalėdų.
Bikniams

ir laimingų

Kalėdų Dovana
Neturėdamas tiek ii uosiai- 

kio, negaliu atsilyginti savo 
draugams ir pažystamiems, tuo 
pat; lodei Kalėdų ir Naujų 
Metų sveikinimus prašau pri
imti nuo manęs “Kalėdų dova
nos“ formoje, kurią siunčiu

yra ne 
jei Lietuva

(ai ne-,
storieji

negali būti katalikiška 
reikia jokios Lietuvos” 
gi klebonai bijojosi netekti ai- 

— Chicagos lietuviai pasmer- valdžių,- klerikalai su fašistais 

-kia Lietuvos smurtininkus rilis' rezignuoti, o jų vieton 
* visai’ neteisėtai pastalė Smeto

ną ir Voldemarą, kur^y visą lai
ką ne Lietuvos liaudies reika
lais rūpinosi, bet gynė Lietu
vos dvajininkų lenkų./reikalus 
ir griež’Čiąusuu'iMdŠinosi Lie
tuvos lenkinimo lizdų — dvarų 
dalinimui. Net jei senoji val
džia butų rezignavusi geruoju, 
o ne ginkluota piievarta, tai 
ir tada ta uzurpatorių valdžia 

lyra neteisėta, nes Seimo posė- 
’dis, kuris uzurpatorių valdžią 
I “patvirtino”, buvo neteisėtas, 
neturėjęs nei pusės atstovų (iš 
85 atstovų pasėdy dalyvavo tik 
40) — kvorumo ir todėl nega
lėjo būti posėdis laikomas. Ga
baus visi kalbėtojai reiškė vil
ties, kad Lietuvos liaudis vis- 
tiek atsikratys tų uzurpatorių 

i ir klerikališkojo jungo ir lais
vės saulutė Lietuvoj vėl pra
švis. Kalbėtojai visus kvietė 
padėti Lietuvos liaudžiai to 
jungo greičiau nusikratyti, kaip 
kai amerikiečiai lietuviai jau 
ne sykį yra padėję Lietuvos 
liaudies kovoje už laisvę.

Visas nepaprastai skaitlingas 
susirinkimas karštai 
kalbėtojų kiekvienam pasmer
kimui uzurpatorių ir 

rezoliucij 
kuogriežčiausia 
Tą rezoliuciją 

patiems

Dar niekad Lietuvių Auaito- 
rija nebuvo mačiusi tokio dide
lio masinio mitingo, kaip perei- 
tą trečiadienį, gr.

.Chicagos lietuviai,
1 ietuviu Socialistu

kviečiami

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis^-pamėginkite

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

i ir klerikališkojo

KSM

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS KOSTUMERIAMS, RĖMĖJAMS 
IR DRAUGAMS LINKI

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

pritai.'

vienbal-
i, tuos

•* Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
'** kime musų Kostumeriams ir Rėmėjams.

lin-

GLOBĖ UPHOLSTERING 
FURNITURE CO.

6637 S. Halsted St.

Linkiu visiems Linksmų Šv. Kalėdų ir Lai
mingų Naujų 1927 metų.

S. M. SKUDA
1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

šiai priėmė 
uzurpatorius 
pasmerkiančią.
nutarta pasiųsti ir
urpatoriams. (Rezolii 
“Naujienose” vakar), 
vienbalsiai tapo nutarta pa
siųsti uzurpatoriams ir telegra
mą, griežtai juos pasmerkian
čią ir reikalaujančią atsteigti 
Lietuvoj demokratinę tvaiką:

“Chicagos lietuvių masinis 
mitingas griežčiausiai protes
tuoja prieš fašistinį smurtą ir 
reikalauja atsteigti teisėtą de
mokratinę tvarką ir paleisti iš 
kalėjimų suimtuosius."

ši telegrama tapo pasiųsta 
Kaunan vakar ryte.

Aukų Lietuvos liaudies kovai 
su uzurpatoriais sudėta $130. 
Bet tai 
daugiau 
liaudies 
vą, tai, 
paremti
kiau sujus.

Besirengiant prie 
go buvo gauta ii 
šaltinių žinių, kad tūli lietuvis*

tik pradžia. Kai ateis 
žinių iš Lietuvos apie 

vedamą su fašistais ko- 
be abejonės, 
chicagiečiai

tai kovai 
dar smar-

šio mitin- 
patikėtinų

Lietuvių Nekilnojamo 
Turto Taryba Linki

VISIEMS CHICAGOS LIETU
VIAMS UNKSMIŲ KALĖDŲ 

ŠVENČIŲ

Susitvėrusi beveik du metai 
atgal Lietuvių Nekilnojamo 
Turto Taryba stengėsi per tą 
lail^y tarnauti sąžiniškai ir išti
kimai lietuvių visuomenei. Ji 
teikė patarimus tokiuose svar
biuose klausimuose, kaip įsigi
jimas nuosavybių ar invest- 
mentai. Ji informavo užintere- 
suotus žmones kur ir kokiomis 
išlygomis geriausia pirkti namą 
ar lotą. Svarbiausias gi Taryboj 
nuopelnas gludi tame, kad ji l 
pirma lietuvių tarpe pakėlė o-1 
balsį apvalyti real estate biz
nį nuo nesąžiningų gaivalų, 
kurie aiškiai išnaudoja visuo
menę, patys nieko nenusimany
dami apie teises ir užduočius 
real estate agento.

Taigi sveikindami 
lietuvius su Kalėdų 
mes, Lietuvių Neik,
rybos nariai, pasižadame Jums 
taip pat Ir ateity ištikimai tar
nauti.

Chicagos 
šventėmis, 
Turto Ta-

Dr. J, W. Baaudetts
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki lu. Neriš
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA)
2226 Marahall Biri

TELEFONAS CRAWFORD 148Q
TELEFONAS CANAL 6464

. PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu visuomenei, kad nuo 
ateinančių 1927 metų perkelsiu savo 
ofisą i naują vietą jm» adresu

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

. DR. VA1TUSH
' OPTOMETRISTAS

SPECIALISTASIS AKIŲLIET
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarnkią, afi 
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedčihj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
PUone Bovlerard 7589 \

S. D. UGHAWIGZ
. Lietuvis Graborius

jBM ir Halz^imuotojaHI 2314 W. 23rd I’lace 
Chicago, III.

Patarnauja laido- 
V'y’T , ? ; tuvėse kuopigiausia 

rak M meldžiu at-
o 

darbu busite 
nSdinti.

"l Tei. Canal
' ir 2199

mano 
užga-

1271

J.F.RADZIUS
PigiaafliaN Lietasis 

Grahoriva Chkagoje 
tl^aidotuvėse patar

nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų lidirby- 
•t-4s.

OFISAS:

668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
32S8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

Linksmų Kalėdų
Laimingų Naujų Metų

LINKIME

Visiems Chicagos
Lietuviams

Rubin Bros
NAMŲ STA TYTOJAI

4155 Archer Avė., Chicago
; i Phone Lafayette 8705-8706-5153

LEONAS BUMBLIS
Mirė gruodžio 22 d., 11126 

melais, 5 vai. iŠ ryto, 43 metų 
amžiaus, kilo iš Kauno rady
bos, Telšių apskri, Plungės 
parap., l’aluštų kaimo.* f ’

Paliko dideliame nuliūdi
me du vaiku: Albertų 9 me
tų ir Kotryną 12; 6 brolius, 
3 seseres ir motiną Lietuvoj.

Kimus pašarvotas randasi 
10213 S. Michigan avė. Laido
tuvės įvyks panedėlyje, gruo
džio 27 d. iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėtas į Visų šventų 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuošinlžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę:
Vaikai, Seserys, 

Broliai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra

borius Butkus Tel. Canal 
3161.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus,- todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė,
Chicago, B). 

---------------------- L.—,,.... —..............

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

Phone Boulevard 5263 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj.

1646 W. 46th SU Chicago, III.
► . - ___________ . . 4

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Tagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted Stn Chicago

A. PRABISH
GRABORIUS

Automobiliai visokiems reikalams. 
Pašaukus naktį greit suteikiam 

patarnavimą.
2205 Lake St., Melrose Park, III.

Phone Melrosd Park 797

Sivskit pinigus per 
NAUJIENAS



8 NAUJIENOS, Chicago, III.

nuro namas 
u šlaku, na- 
!<'isk SI.
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ROSE

Rengia Kalėdų vakarą

pirmiau

liehlviiį Nainiuose
Noiih Side

KALfiDŲ VAKARLANDĖ Pranešimai PARDAVIMUI NAMAI-ZEME MMAI-ŽEME MOKYKLOS

North Sidės Draugijų Sąry
šis rengia gražų pasilinksmini
mo vakaią su programų ir šo
kiais. nedėlioj, gruodžio 26 d., 
Liuosybės svet., 1822 \\ abansia 
avė., pradžia 7:30 vai. vakarb.

Del Kalėdų ir Naujų Metų šven
čių North Wcsl Šitie Liet. Statymo 
ir Skolinimo Bendrovės dlrektųrių 
susirinkimai bus laikinai atkelti Iš 
penktadienio j ketvirtadieni, tai yra 
įvyks gruodžio 23 ir 30 u., nuo 7 
iki 9 vai. vakare, paprastoj svetai
nėj, 1644 \Vabansia avė. Meldžiu 
visų tomis dienomis atvykti ir už
simokėti. —B. J. Lidikevicz, sekr.

SPECIALTS nnsiulvmpH Kalėdoms 
kitillniij kiiutn, s.'ul t i'i runot i, 
Southern Muskrat, $95. Didelis pu- 
sirinkimus kitokių kautų. Mes nu- 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kaulų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17, 

CAPITAL EUR SHOP
8 E. Randolph st.. Hoom 408

MAINYMAI Kalėdų Bargenai Piano Lekcijos

ir linksmas 
gijų Sąr

turėjir

pirmas toks gražus 
vakaras nes Drau-

šis buvo 
kurioje buvo taip sakant visas 
ce^Pas Nortli/ Sidės lietuvių. 
fJabar vėl tapo susitarta su 
svetainės savininku ir daug ge
resnėm sąlygom kaip kad pir
ma buvo.

Br. Liutkevičius

Dabar ir
Draugijų Sąryšis imsis už dar
bo, kurį dirlio per keletą metų. 
Todelgi ateinantį nedėldienį 
bus pirmas 
parengimas 
svetainės, 
komitetų, ta 
žus vakaras, 
žiai išdekoruota
netokia kaip kad pirma 
Be to da bus ir Kalėdų Eglaitė 
gražiai papuošta. Orkestras iš 
6 muzikantų grieš visokius šo
kius, kokių tik kas pnnorėL

dieną, 
rengia 
vietos 

Br.
Pir-

Vaidinime daly-
Draugijų 
arba. atidarymas

t ikrui' gia- 
svetainė gra- 
ir švari, jau 

buvo.

Rosėlandiečiai Kalėdų 
C. Strumilo svetainėje 
gražų vakarą, kuriame 
LSM. Rtftelis suvaidins 
Vargšo 3 veiksmų dramą 
mi žingsniai”
paus ir senas Rosęlando artis- 
tas-mėgėjas Br. Liutkevičius. 
Vakarą rengia bendiai D L K. 
Gedimino dr-ja ir Liet. Pol. ir 
Pašelpos Kliubns. Vaidinimas 
prasidės lyyiai 6 v. vak.,
vaidinimo bus šokiai. *

po

linkės lietuviai
Draugijų Sąryšį atsilankydami 
j viršminėtą vakarą.

Antanėlis.

Jau buvo rašyta, kad Naujų 
Metų dienoje LSS. 81 kuopa 
rengia vakarėlį su programų ir shall 
šokiais. Iš karto buvo nutarta 
tą vakarėlį turėti Spaulding 
svetainėje, bet tuo tarpu Drau
gijų Sąryšis paėmė Liuosybės 
svetainę. Sausio 1 dieną socia
listu vakaras bus lyg ir salės

Mar- 
Jose

įkūrimo vakaras.
Kurie jau esate ^irkę tikie- 

tus arba manote pirkti, lai ant 
Spaulding salės 

visi prašomi ateiti 
svetainę, 1822 Wa- 
Kas bilietus pirks

iš narių, gaus už 19 centų, o 
pi ie durų bus imama 50 centų. 

—Komitetas.

i Liuosybės
Lansia Avė.

I

7 eatras- 
Muzika

+

Iš Birulės
Sulaukimui

Ratelio priešineiinis 
yks ned., gruodžio 

KrenČhms 
šiame su- 

vuldyba 
svarstoma 

Visų narių 
susirin-

šviekšniečių 
susirinkimas 
26 d., 2 vai. po piet, P 
sv<'t., 4600 S. \Vood st. 
sirinkime Ims renkama 
ateinantiems metams 
kiti Ratelio reikalai, 
priedermė dalyvauti šiame 
kime. —Valdyba.

l'ėmykite nariai Drau- 
Apaštalo, laikys 
susirinkimą Pane
rt., 1926 m., Liet. 
3133 So. Halstert 
vai. vakare. Bus

Bridgeport. 
gytės Šv. Mateušo 
savo priešmetinj 
dėlyį, Gruodžio 27 
Auditorium svet., 
St. Prasidės 7:30
rinkimas naujos valdybos ant 1927 m. 
ir yra nutarta susirinkimus laikyti ne 
subatomis, bet paskutihį panedėlj kas 
mėnesį. Taigi visi privalot pribūti ir 

| tą dalyką aptarti.
N. Overlingas.

arba mainysiu bu- 
arba be namo. Im- 

‘iu maža narna arba lotą į mainus. 
Vlsišaukit 6734 S. Ručine avė. Tel. 
\Vcntworth 2235 po 6 ’ vai. vakare 
arba nedėlioj šaukite Virginia 0338.

PARDUOSIU 
namučernę su

PARDAVIMUI pirmos klesis bu- 
č°rnė nrie A P. storo, yra ’ 
$300. Parduosiu už 81200 liktai 
dšaukit 4551) M» S Kedzie avė. 
karais po 6 vai. šaukit 

Tel. Hemlock 5939.

Al

PARDAVIMUI grosernės fikčo- 
riai labai pigiai. Kam reikalinga, 
tas laimės; tinkami dėl grosernės 
arba dėl kendžių storo. Kam reika
linga, meldžiu atsišaukti.

3091 \V. 39th Place 
Telephone Virginia 0542.

EXTRA
PARDAVIMUI hardware storas 

už teisingą pasiūlymą. Geroj vie
toj. Kilo nesiranda per 8 blokus. 
Nelaukit pavasario, dabar' galima 
pigiai šitą biznį nupirkti.

7309 \V. Roosevell Rd.
Phone l-'orest Park 527

. EXTRA
PARDAVIMUI groserne; 

viela, biznis gerai eina, 
gi 
mu

puiki 
biznis gerai cinu, lenda pi- 

5 kambariai dėl gyvenimo, sty- 
šildoml. Pardavimo priežastis 

liga. Nepraleiskit progos.
4600 S. Mozart St.

------------------- n------------------------
PARDUOSIU _ savo $700 vertės 

grojiklį pianą, su benčium ir vole
liais už $110, cash $50 ii* po $10 
j mėnesj. Matyki! Mrs. Paulauski, 
6136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per 15 metų. 
Biznis cash. Pardavimo priežastis 
— mirtis šeimynoj. Parduosiu 
pirmą teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės:
4103 Archer avė.

už

j BARGENAS- Pardavimui karČe- 
I ma — soft drink parlor, su lais- 
niu. Turiu parduoti greit, biznis 

i geras, 4 katnb. gyvenimui ir vana. 
i Priežastis pardavimo — nesutiki

mas su partneriu.
2702 W. 47th St.
Tel. Lafayette 7444.

North Sidės Draugijų 'Sąrišis 
rengia halių su ptogramu nedėlioj. į 
gruodžio 26 d., Liuosybės svet.. 
1822 \Vabansia avė. Pradžia 7:30 i 
vai. vakare. Publika kviečiama Į 
skaitlingai atsilankyt, kur linksmai 
laiką praleisim ir sykiu paremsim 
Draugijų Suriš}. —Komitetas.

BARGENAS Columbia Fono
grafų. Rekordai dykai, .tiktai

1538 W., Chicago avė.

6—7 ruimų 
fialų namo, 

t. ir Union

IŠSIMAINO 4 flatų 
imt farmos, kad Imtų s 
imis randasi ant 33 ir

IŠSIMAINO 2 fialų, 
mūrinis nrmas nnl_ 1 
kuris randasi ant 70 J 
avė.

IŠSIMAINO 5 flatų, 2 
4 ruimus, bizniavus 
groserne; išsimaino ant 
ino.

LšSIMAINO 3 flatų puikus na
mas, po 5 ir 4 kambarius, parduo
siu pigiai nrbn mainysiu ant Road 
House, arba rooming house, arba 
bučernės.

ISS1MA1NO puikus bizniavus na
mas su 3 šlorais, mainysiu ant pri- 
vatiško namo nepaisant apielinkės. 
Atsišaukit pas

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5107

Pranešu chicagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pianų. Kas norite * 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite 
ma.

pas mane. Kaina labai prieina- 
Del informacijų kreipkitės:

BRONISLAVA POšKAITfi

po 
sunamas,

8 fialų na-

IŠSIMAINO 2 flatų po (i ruimus, 
pirmas fialas karštu vandeniu šil
domas, mainau į minią Bridgeporte.

IŠSIMAINO 2 gyvenimų 5—6 rui
mų namas į bučernę.

PARDAVIMUI 7 ruimų cottage, 
lotas 50 pėdų pločio, karštu van
deniu šildomas, cash $500.

2 FLATŲ po 6 kambarius Brid- 
genorte, kaįna $8,500, cash $1000.

4 RUIMŲ cottage, kaina $2,900, 
Ii ruimų coitage, $2000 cash. Kas 
norjt namų bargenų už pusdykį. 
Čia yra didžiausios dovanos Kalė
doms, 
biznius, 
liūs per

C. M. VALAITIS CO.
3404 S. Morgan St.

Pirkti, parduoti, mainyti 
farmas, lotus, automobi-

EKSTRA DEL CHICAGIEČIŲ

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Pirmi Morgičiai

4446 So. Sawycr Avė., 
Tel. Lafayette 4787

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat
uos 31 Hc, 35c, 38c ir 40c. Vilnonio! 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
62.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
ki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
•04 W. 33rd St„ prie Normai Avė.

65c iki

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. U4- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.Opera
Aštuntą savaitę opera pra

dės sekmadieny su “La Travia
ta”, kuri bus statoma pi imą

Sidės ir apie- kartą šį sezoną. Naujus Metus 
turėtų paremti gi pasitiks su senai žadėta me

lodinga ir-sunkia Mozarto ope
ra “Don Giovanni”,

Kalėdose gi (šiandie operos 
nebus) po piet bus duota ‘‘The 
Jewess”, dalyvaujant Bosą Rai
ša, Eide Norena, Charles 

Alexander Kipnis.
Mojica ir baletui.

Kalėdų vakare papigintomis 
kainomis bus duota linksma 
opera “Barber of Seville”. daly- 1 
vaujant Florence Machbeth, 
Charles Hackett, Giacomo Ri
mini, Virgilio Lazzari ir Vitto-! 
rio Trevisan.

Sekmadieny po piet eis “La 
Traviata”, pirmą kartą šį sezo
ną, dalyvaujant Claudia Muzio, 
Tito Schipa ir Richard Bonelli.

Pirmadieny, gr. 27 d., bus 
pakartota “Samson and Deli- 
lah”, dalyvaujant Fernand An-

Cyrena Van Gordon, Ce- j 
Formichi, Edouard Cot-i 
ir baletui.

bus pakartota 
Beffe”, daly-j

ASMENŲ JIESK0JIMA1 j
PAIEŠKAI; savo tetos Konstan

cijos Stritmlaitčs, paeinančios iš 
Lieplaukės parapijos, Paukštakių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą. .Ii pa- i 
ti ar kiti ją pažįstanti praneškite 
man šiuo adresu:

Ona Vaičiulaitė
218 AV. 107th PI., Chicago.

GROSERNĘ ir, bučernę parduosiu 
labai pigiai; randasi Brighton Parke, 

_ i 3935 So. Kedzie Avė. Visi nauji jtai- 
“ i symai. Priežastis pardavimo, turiu 3 

i biznius, negaliu visus apeiti. Arba 
I parduosiu bile vieną, galiu priimti 
j lotą arba automobilių kaipo‘cash. Tu- parduoti greitu laiku. 

5014 So. VVestern Avė.

Kurie norite apleisti Chicagą ir 
negalite, tai aš suteiksiu jums pro
gą. Aš turiu 3 namus, vienas 18 
kambarių, gyvena 5 šemynos. Ki
tas namas 6 kambarių ir garažas 
dėl 2 karų Trečias namas 12 kam
barių, rendos neša i mėnesį $190. 
Mainysiu į jūsų namą arba biznį. 
Viskas yra moderniška. Kas ųorit 
daryt su manim biznį, tai atsi
šaukit.

P. ŽOLĖN (JUZELIŪNAS), 
3222 R. St., 

So. Omaha, Neb.

Investuok savo pinigus j pirmus sau
gius aukso morgičius ir gaukite še
šis nuošimčius už savo sutaupytus pi
nigus. Geriausj patarnavimą gausite 
pas

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt Street 

Tel. CanaI 1678

Sol Filis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State St.. Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

sseu,

reti ii
Antradieny 

“La Cena Delle 
vaujant Claudia Muzio, Anto-
nio Cortis, Luigi Montesanto

Trečiadieny eis “Tristan and 
Isolde”, dalyvaujant Eisa Al-j 
šen, Cyrena Van Gordon, Char- į 
les Marshall, Richard 
Alexander Kipnis.

Ketvirtadieny eis 
“Aida”, dalyvaujant 
Muzia, Augusta Lenska,

Bonelli ir

chi, Virgilio Lazzari ir

Claudia
Fer-

Formi- 
Alexan-

belau-

MOKYKLOS

J1ESKO PARTNERIU

MEDUS MEDUS
, Grynas, garantuotas VViscoYisino me- 
j dus, atsižymėjęs savo skonių. 1 kvor- 
t ta už $1.00 arba 5 svarai už $1.35, 
I per paštą pridėkite 10c daugiau. At
sišaukite |pas ' |'

A. SHERBY
5612 So. Marshfield Avė.

REIKALINGAS partneris geram1 
bizniui. Pinigų reikalinga visai ma- * 
žai. Biznis įrengtas pirmos klesos, 
2 flatų rooming house ir studio 
fotografo. Namas ir studija naujai 
ir puikiai ištaisyti. Fotografijos dar
bas geriausios rūšies, tik su $2000 
gausLU’ biznio; įplaukų tik iš na
mo $£()() ant mėnesio, o ir studija 
skyrimu. Kai kada ir daugiau.

2953 S. Michigan avė.
Tel. Calumet 0337

NAMAI-ŽEME
PUIKIAUSI NAMAI

i Jus niekur nerasite geresnių namų, 
kaip pas mus; jus niekur negausite 
lengvesnių pirkimo ir mokėjimo są
lygų, kaip pas mus. Naudokitės pro
ga, kol dar ji laukia jūsų I

Nauji muro namai, 4-4 kambariai, 
viskas moderniškai įrengta, prie ge
riausios transportacijos, parsiduoda 
geromis sąlygomis — tik $1500.00 
{mokėjimu, o likusius kaip renda.

Dviejų augštų, nauji muro namai, 
5-5 kambariai, savininkas sutinka 
mainyti j gerą farmą, netoli Chica-1 IEŠKAU pusininko j kendžių, eiga- gos įr|)a : |otuSt «

• rų ir grosernės biznį. Esu viena naš-j Taipgi turime bungalow ir gerų 
Ie, negaliu apsidirbti. Reikia nedidelio hizniavų ir rezidencijoms lotų pil- 
kapitalo. AI -T„T_ i niausj pasirinkimą. Ateikit ir pama-

EMMA I ORMAL1ENE, tykit musų savastis!
3551 S. Halsted St. — — ----------------  ’

Tel. Blvd. 7075.

SIŪLYMAI KAMBARIU
'LIETUVIŠKAS HOTEI4S muilai 

■taisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darLminkų’ apsi- 
gvventi. vvrains 
valgiu arba be 
-8 j savaite «u 

PETER 
1606 So.

arba moterims; 
valgio, $3 ir 
valgiu 
GADEIKO 
Hak’.ed St.

su
$4.

KALĖDŲ BARGENAS
2 LO'ČAI 4mt '\Vestern avė 

davimui pusdykiai net 
Priežastis — bankrotas.

9 KAMBARĮ ražas, Brighton parke, 
už $3800, cash $1000.

117.
. par
is 1750.

2 karų ga- 
Parduosim

>, 5 ir 4 
Brighton parke. Parda- 

$4500 arba mainysiu ant 
arba lotų.

2 FLATŲ medinis namas 
kambarių 
vimui už 
bučernės

LOTAS ant Western avė i r 
St. už $6000. Atsišaukit 

P. RAMS , 
4100 Archer avė. 

Lafayette 6719

EXTRA, EXTRA

67th

DVI LIETUVAITĖS

-—-------------------
Tel. Lafayette 8705—8706

RlIBIN BROS.

W. HAYDEN BELL
Klauskit Ed. Bakševičius 

Manager
4336 So. Kedzie Avenue

Tel. Lafayette 8600

SOUTH SIDE

Mokina visokius šokius. Valandos 
t|uo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 Iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
a Pirmos lubos

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

Metų 
Birutės choras 

rengia gražų šeimynišką vaka
rą Mildos svet. Birutietės pa
gamins gardžią vakaiienę, bus der Kipnis.
linksmas programas ir visokių Penktadienio vakare, 
fonių, taip kad Birutė rengia- kiant Naujų Metų eind melo- 
si Naujus Metus linksmai su- dingą Mozarto “Don Giovanni”, 
tikti. Kviečia Birutė savo rė- dalyvaujant gerinusiems daini
umi us, draugus ir pritarėjus į ninkama —Rosa Raiša, Edi{h 
šią vakarienę ir linksmai su bi- Mason, 
rutiečiais pasitikti Naujus Schipa,

Louise Loring, Tito 
Vanni-Marcoux,- Alex 

Metus. andrer Kipnis, Virgilio Lazzari
t . ,,4 ..... - .. . .ir Vittorio Trevisan..Art. St. Pilkos paskutinis vai- t ,.... /. . . Naujų Metų diena, seštadie-dmimas (hieagoj . . , , ‘ , ,(rn. ..ny, po piet bus pakartota Tiet 

Chicagą land” (anglų kalboj) su tais 
Bi/utės pačiais dalininkais, kurie dąly- 
vaidini- vavo premieroj vakar —Eisa 
priruoš Alsen, Lerna Doone Jackson,

St. Pilka apleidžia 
ir g ryžta j Lietuvą, 
dramos skyrius rengia 
mą, kur 
sausio 5

18th St.
niuota komedija
din” ir

pats St. Pilka
dienoj, trečiadienio va- Irene Pavloyska, Helėn Freund, 
S. P. S. svet., 1126 W. Forrest Lamont, Giacomo Ri- 
Bus vaidinama kostiu- mini, Alexander Kipnis ir Jose 

George Dan- Mojica.
Klasta ir meilė” Pilka šeštadienio vakare (Naujuo- 

j šiuos veikalus turi sutraukęs se Metuose) populiarėmis kai- 
gerus sau pagelbininkus ir pa- nomis eis “Martha”, dalyvaib 
tys veikalai yra gana įdomus, jant Florence Macbeth, Anto- 
galima pilnai tikėtis, kad bus nio Cortis, Virgilio Lazzari ir 
ir gerai suvaidinta. — Busiu. , 

*
BIRUTE sveikina visus savo 

rėmėjus ir prietelius su šventė
mis Kalėdų ir Naujų Melų.

—‘‘Birutė’.

Vittorio Trevisan.
Sekmadieny, sausio 2 d., *po 

piet, iis “Otelio”, dalyvaujant 
Eleanor Savvyer, Charles Mar- 
shall, Luigi Montesanto, Jose 
Mojica ir Virgilio Lazzari. ,

ŽEMIAUSIOS kainos, lo
tų, 36x123, greitai augan
čioj apielinkėj, kaina $750,

• IEŠKAU merginos ar moteries Į trečdalį įmokėti, likUSitlS 
be vaiku kuri norSly pus mane gy- lengvais išmokėjimais. Ne- 

k',??," B"uli ger" k"",bar| “ž atidėliok, pirk tuojaus, 
dvigubink savo pinigus.

Kreipkitės.
Z. S. MICKEVIČE 

2505 W. 63 St.

PARDAVIMUI 3 aukštų, 6 flatų 
po 4 kambarius bizniavus namas; 
elektra,_ gazas ir didelis beismen- 
tas/ 3 karų garažas, 4429 So. Marsh- 
field avė. Krautuvė tinka dėl soft 
drink parlor arba buČernei ir gro- 
sernei.

PARDAVIMUI 3 aukštų 3 flatų 
po 5 kambarius mūrinis namas, 
elektra, gazas, 4431 So. Marshfield 
avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niškas beveik naujas bungalovv. Ar- 
žuolo baigtas. Puikus beismentas, 
2 karų garažas, lotas 33x125.

5532 So. Albany avė.
Prieinamos sąlygos. Kas pirks, 

nesigailės. Su kaina sutiksime.
Agentu nereikia.

/ SAVININKAS
5532 S. Albany avc.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison St., Chicago, III. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kuri karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi jvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų cĮarbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

f

>

mažą kaina.
HELEN RADEN 

3734 S. Washtenaw avė.
1 Tlatas

FLATAS 4 kambarių nuomon, 
rendos $23 mėnesiui. Yra vana, 
elektra ir gasas. 2104 W. Washburn 
avė.

pa- 75 KARŲ GARAŽAS

SU VISOMIS reikalingomis ma
šinomis dėl taisymo karų. Išsimai
no ant namo nuo mažesnio iki 12 
flatų, neskiriant vietos.

$2000 PIGIAU NEGU 
VERTA

ROSELANDE BUčERNfi

NUOMON 3 kambariai ant 2 lubų, ,
yra šiluma, elektra, gasas, neforni-Į AmWT
šiuoti, rendos $45, 3502 W. 66 St. I 6 F LA 1 Ų IHUTO namas j „d*i "i : — —— — *

LABAI geroj biznio vietoj. Išsi
maino ant nedidelio namo neski
riant vietos.

Rasta-Pamesta
PARDAVIMUI 3 kambarių rakan

dai. Gčra proga pavieniems. 1910 
Ruble st.

PARDAVIMUI
GROJIKLIS pianas $700 ver-

rendos $119 į mėnesj, kaina 
$8500, tik $1000 įmokėti. 
Pirk šiandien.

Z. S. MICKEVIČE 
2505 W. 63 St.

Tel. Memlock 0800

2 FLATŲ PO 6 RUIMUS

MURO namas, bungalow stogas, 
karų garažas, ant 42 pėdų loto, 
metų senumo, gražiausis namas

tčs už $110, 90 rolelių ir ben-(WhippTe "st 
Čius, $50 cash ir po $10 į mėne
si atsakantiems žmonėms. 

MIKOLAITIS
’ 6512 So. Halsted St.

Atidaryta vakarais

PARDAVIMUI cigarų ir cigaretų 
krautuvė. Apleidžiu Cnfcago. Turiu 
greit parduoti. 2523 S. Halsted st.

PARDAVIMUI arba parendavoji- 
mui namas su duonkepykla, bučer- 

’’ • kendžių krautuvė. 2241 South

Nupigintas namas iki $5250

1117 W. 59 St. nauju cementiniu 
pamatu, nauji stikliniai užpakali
niai porčlai, aržuolo grindys, pil
iai dekoruotas, dideli ir šviesus 
catnbariai. Didelė ateitis vien tik 

Labai lengvais išmokėjimais. 
ACKERMAN, savininkas, 

Phone Normai 3678

oto.

A

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W, MadUnn S'tre*»
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

ANGIŲ KALS
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
tės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo 
Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių 
aiškinimų klausk laišku.

G. LEVESKI,
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A

pa-

9
11
Roselande. Išsimaino ant mažesnio 
neskiriant vietos. i nnuu

Telefonuok kasdien iš ryto iki | gramatikos, sintaksės,
10 vai.

• Fairfux 2475.

NAMĄ, grosernę ir bučernę par
duodu arba mainau ant rezidenci
jos namo.

3 PAGYVENIMŲ namas, parduo
siu už $10,500, cash $2,500, kiti ant 
lengvų išmokėjimų.

Taipgi mes turim daug bai’genų 
Chicago,!

9250
Tel.

ir apielinkėj.
B. AUGUNAS, 
Cottage Grove avė. 
Chesterfieid 0008.

GREITAI IR PIGIAI •
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

’ , aritmetikos,
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinaj greitai užbaigiama 
pradinį mokslą p devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 

; padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- 
Darduo- vo ^uvl *yin’a^ pagerinsite, kai busi-

I te abelnai ir visose mokslo šakose ap
! sišvietę. Anglų kalbos visas kursa.<- 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė 
nėšiui.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausis Iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčęrjus ir tt.
W. P. Stephan Electric Co. (not inc)

2522 So. Halsted St., Chicago
Phone Victory 7452

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų
Mes per daugel; metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojame, 
kad musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš
margintas setas
Gražus Jacųuard 
setas

$99.50
$82.50

gerų bargenųIr daugelis kitų gerų bargenų 
musų didelėj dirbtuvėj.

Lincoln Upholstering 
Company

120840 No. Hoyne Avė.
Netoli Divisipn Street

Amerikos Lietuvių Mokykla kitės 
J, P. OLEKAS, Mokytojas , •

8106 S. Halsted St; Chicago, III.

PATARNAUJU
Patarnauju visokiems baliams, par

tijoms ir kitokiems pasilinksmini
mams. Gera muzika, kuri griežia 
linksmai amerikoniškus ir lietuviškus 

Reikale esant visados kreip-

F. KUZMARSKIS 
3494 So. Halsted St.

t

A-JtOu



Parį lwo NAUJIENOS Antra Dalis
VOL. Xltl Chicago, UI. Penktadienis. Gruodžio-Dec. 24 d., 1926 ''No. 302

Hansen’as Vertė Leonas Vitkauskas

Grovienės Sent-Enžan 
Šešėlis

(Istoriškas pa s a k o j i m a s)

Vieną iš tylių vasario vakarų 
1729 metų nešiotojai prancūzų 
miestely Ažane-ant-Garono už
dirbo daug pinigų.

Miesto svetainėje puotoms 
buvo surengtas didelis maska
radas, malonumas netiktai vi
sam miestui, bet ir visai apylin
kei.

[nas, priėjęs \>r i e nešiotojo, ta- kaip ir likusieji maskarado da- 
'-*• ilyviaų ponybė su savo ponio-

dar mis, įgulos karininkai, valdinin- 
jums kai Ir atsakomingieji miesto as- 

! menys.
tams-1 Jaunasai grovas su meile žiu-, 

rėjo j savo Marę ir, kas stebė
tina, galvojo tuo laiku apie m i-, 
rusiąją Hortensiją, kuri kadai-1 
se. taipgi nuotaka, šoko su juo j 
toje žibančioje ugnimis svetai
nėje, o dabar ramiai gulPšeimy-

rė:
—Aš samdau jumis 

dviems valandoms, štai 
du livrai!

—Nuolankiai dčkuojam
tos malonę, atsakinėjo Jonas.— 
Ko gi tamsta reikalausi?
nešti dar vieną ponią?

Ne, jus palaukite Čia 
ponios, ir nunešite ją ten 
iš kur atnešėt.

—Reiškia, į kapines, klauso- niniame rūsyje, šv. Sulpicijaus 
me, tamstos malonė! kapinėse.

Ir žiūrėkite, noplepėti apie Jisai stovėjo, paskendęs savo 
liūdinčiose mintyse, kuomet

—Ką, ką, tamstos malonė, prie jo priėjo įsikaukinęs ponai-

At-

tos 
pat,

Gyvenimas ir mirtis sudaro 
patį griežčiausį kontrastą. Ir 
toji skaisčiai nušviesta svetainė, 
iš kurios plaukė linksmi garsai 
muzikos, triukšmas ir juokas • tai! 
išsidabinusių kaukių sudarė 
griežtą kontrastą artimai mies-Įmes savo dalyką žinome, jau tis ir i&lengva palietęs jo petį 
to gulėjusioms kapinėms, nu- pasistengsime užsitarnauti. . ........
šviestoms tiktai mėnulio šviesa, 
mirgėjusia baltame 
paminklų, po kuriais 
ramiai amžinu miegu 
žmonės taipgi kadaise 
savo iš gyvenimo maskarado, iš- ’kapines, kad iš ten eiti į puo- 
tuštinę iki dugno taures links- tą. f’ 
mybių ir laimės.

Nešiotojai Jonas (Jean) ir 
Petras (Piure) tik-ką atnešė į 
puotą aukštą ponią, apsirengu
sią ispanų šokėja, ir dairėsi į 
šalis, žiūrėdami naujo samdy
tojo, kuomet prie jų priėjo po
nas, apsirengęs juodu ir juoda 
kauke, ir užklausė:

- Turite laiko?
—Taip tikrai, tamstos malo

nė, atsakinėjo Jonas, manda
giai pakeldamas savo kepurę,— 
mes tamstai pasirengę patar
nauti. ' <

sušnabždėjo jam į ausį:
—ršviesusis kryžeivi, tavo 

Hortensija siunčia tau savo pa
sveikinimą! Viena ponia iš ano 
pasaulio nori pakalbėti su ta
vim. Eik paskui manęs, grove 
Filil>erai, jeigu nori matyti ją. j

Ir juodai apsirengęs nepažįs- 
• tamasai atsitolino nuo gravo, 
praskleisdamas margą minią 
kaukiu.

Jaunasai grovas bu y o nuste
bintas ir sujudintas paslaptin
gąja kalba slėpiningo pranešėjo, 
kuris pažino jį nežiūrint jo dra
panų ir kaukės. Jisai tyliai 
pasilenkė prie nuotakos, pasa
kęs, kad tučtuojaus grįš, ir nu
ėjo paskui nepažįstamąjį, nu
taręs iškelti jį aikštėn ir parei
kalauti atskaitos, jeigu jisai 
leis sau misticizmu jį stebinti.

Jsikaukinęsis išėjo iš svetai
nės per šonines duris ir atsisu
kęs atgal, pašaukė grovą. Fili- 
beras paseko jį. Abu jie dabar ,

Įsikaukinęs padavė ranką pa-1 
marmure slaptingąjai poniai ir nuvedė ją 
taikiai ir laiptais į puotų salę.

miegojo | —Tai įdomu, tarė Petras, — 
pasiėmę augštosios ponios ėmė bėgioti į 1 v i i • 1 _ .1 • V x • A f • __ _ —

Ką tu nesakyk, o nešioto-! 
Ijui prisieina matyti daug “ste- 
• buklų rėtyje”.
Į —Taip, yra dėl ko palaužyti 
galvą, atsakė Jonas.— O ar tai 
dar dedasi Paryžiuje. Man pa
sakojo pažįstamas vežikas, kad 

Iten ant kapinių šv. Medardo 
ėmė rudytis dvasios ir numirė
liai keltis iš karstų. Ten pary
žiečiai naktimis važinėja žiūrė
ti tą nuostabumą. O jau ponios, 
ir nekalbėk, kai pamatys tokį 
vaiduoklį, taip ir alpsta. Tai 
mat kas!

—Na, jau tu meluok, tik ne
labai...

—Jus atnešite čionai ponią.1 —Man kasgi... tiktai vežikas 
štai jums livras ui darb«». Po- prisiekinėjo,—mes dar su juom 
nia pati nemokės ir nepasakys sėdėjome tuomet karčlamoj .pas ėjo ilgu prieangiu, 
jums nė vieno žodžio. dėdę Perreną, įtikinančiai įro-

—Puikiausia, tamstos mulo- dinėjo Jonas 
nė, o kur taikaisi gyventi tams- Ir tikrai, jo žodžiuose buvo

Na! tarė S.—Enžinas.
-r-Mes tuojaus busime, atsa

kė nežinomnsai.
tos ponia? dalis tiesos. Susižingeidavimas

—Matote augštus geležinius visukuo viršgamtišku tuo laiku 
vartus kapinių šv. Sulpicijaus. perėjo visokias ribas netiktai 
Išaukite ten, atidarę neštuvų Paryžiuje, bet ir visose prkn- 
duieles. Ponia ateis ir tylėdama euzų provincijose. Pasakojo, 
atsisės. Jūsų dalykas tiktai kad ant Prano Paryžiečio kapo 
atnešti ją čionai. Suprantate? kapinėse šv. Medardo, darėsi

Klausome, tamstos malonė, stebuklai: rodydavosi dvasios
lonrs ir Petras pagriebė ant mirusiųjų, ligonys iškart pa-
pečių neštuvus ir nuėjo prie bu
vusių per \dvejeią šimtų žings
nių kapinių\vartų tuo tarpu kai 
įsikankinęs ponas pakilo viešai
siais laiptais, įe)ą į puotų sve
tainę ir sustojo pi\e-kokmbs.

Svetainėje šoko. Trenkusi 
muzika stelbė linksmas kalbas 
ir juoką.

Priėję iki kapinių vartų, Jo
nas ir Petras nuieido neštu
vus, atidarė dureles ir ėmė 
laukti. Mėnuo aiškiai švietė. 
Jie pažiurėjo dešinėn, į kelią 
ėjusį pagal kapinių aptvarą, 
paskui kairėn, į tamsų skers
gatvį. šalę šv. Sulpicijaus baž
nyčios, - bet niekur nesimatė 
jokios ponios. Atsitiktinai ji
sai pažvelgė per vartų aptvėri
mą į mėnesio apšviestas kapi
nes ir tuojau prieš norą sudre
bėjo.

—Žiūrėkit, žiūrėkit, štai ji
nai! sušnabždėjo jisai savo 
draugui.

Prie augšto, puikaus marmu
rinio paminklo, netoli nuo var
tų, stovėjo ponia, apsivilkusi 
juodu ir juoda kauke. Pastebė
jusi nešiotojus, jinai nuėjo link 
vartų, be garso atidarė ir už
darė juos po savęs ir tyliai įėjo 
j neštuvus.

Nešiotojai nieku neparodė sa
vo nusistebėjimo. Jų daugmeti- 
niame prityrime jiems prisiei
davo matyti ir netolaus nuoti- 
kius. Nelaužant bereikalo gal-

sveikindavo ir sveikieji netikė
tai krisdavo konvulsijose. Į pa
saulį išeidavo ištisi veikalai 
apie dvasias. Pačius griežtuo
sius tikėtojus į dvasias vadino 
“konvulsininpais”. žmonės blai
vus juokėsi iš viso to, bet pa
juokai dar negalėjo išnaikinti 
to publikos bendriausio apaki
mo.

H.
Skaičium karštų garbintojų 

tikėjimo į viršgamtišką prigu
lėjo ir jaunas grovas Fili beras 
de-S.-Enžan, vienas iš turtin
giausių ponų Sienoje, valdyto
jas didžiulių dvarų ii puikiau
sių rūmų Ažaae. Metai tam 
atgal mirė kaistai mylima jo 
žmona, Hortenzija, lygiai 
taip pat tikėjusi į visus stebuk
lus, kaip ir jos jaunasis vyras. 
Po jos mirties grovas įpuolė į 
gilų nusiminimą, bet su briku 
jis apsiprato su tuo sunkiu nuo
stoliu, kurį palengvino užgims- 
tanti jame naujoji meilė.

Jauna ponia iš didžiūnų, Ma
rė (Marion) de-Kelius, kurioje 
jis atidengė tokias pat kilnias 
ypatybes širdies, proto ir gra
žuma, kokias kadaise puošė jo 
žmoną, užvaldė jo širdį, ir jisai 
visiškai atsidavė tai naujai mei
lei. Jau įvyko susitarimas. Nuo 
to laiko jisai vėl metėsi į aud
ringą bangą linksmumų, nuo 
kurių Šalinosi po žmonos mir-

vos bespčliojant, jie stropiai j ties. Kartu su nuotaka ir jos 
pildė savo pareigą, už ką jiems motina, markize de-Kelius, jisai 
gausiai mokėdavo. Jie saugiai dalyvavo ir virša^ašytame 
nunešė ponią nuo kapinių prie maskarade. Abi pdnios sėdėjo 
namo kame buvo maskaradas, ant minkšto suolo svetainės
Tenai jinai tylėdama išėjo iš kampe. Šalę jų stovėjo grovas 
neštuvų. * Filiberas dailiuose kryžeivio ru-

Laukusis jos įsikaukinęs po- buose. Visi jie buvo kaukėse,

—Kas tamsta?
—Pranešėjas iš nečionykščio 

pasaulio.
—^Tamsta, 'rodosi, leidi sau

juokauti! "
—Tai maskaradinė teisė, gro

ve. • v
Jisai atidarė duris gale prie

angio ir pakėlęs portjerą, tarė:
Prašau tamstą įeiti, grove.

Tuo pat laiku orkestras sve
tainėje užgriežė švelnią, dainuo
jančią meliodiją, Užintriguotas 
h kiek sujaudintas, grovas S.- 
Enžan įėjo į kambarį silpnai 
nušviestą tiktai viena lempele. 
Vaškinės žvakės dideliame kan- 
deliabriuje buvo kątik užgesy- 
tos, Lą rodė lengvas durnelis, 
kylantis nuo jų knatų.

Prieš duris, keliuose žings
niuose nuo krosnies stovėjo vi
sa juodai apsirengusi ponia, 
juodoje taipgi kaukėje.

—Filiberai! Filiberai! ištarė 
j irtai tęsiančiai,—štai kokiose 
sąlygose mes susitikome vėl!

Grovas buvo didžiai nustebint 
tas. Jisai girdėjo balsą savo
sios Hortenzijos. Ir stovyla, ir 
judėsiai ponios priminė jam mi- 
rusiąją. Jisai ieškojo akimis at
vedusį jį nepažįstamąjį.

—Ką tai reiškia? uiklhusė 
imąs nugąstauti grovas S.-En- 
žan.—Kam tie balaganiniai juo
kai?

Atsimink, Filiberai, iškilmin
gai ištarė juodoji ponia, —pui
kų gegužio vakarą dvejetą me
tų tam atgal. Mes sėdėjome 
sodno namelyje, aplink skleidė
si žydėti žasminai ir giedojo 
lakštutė. Atsimeni,tu pasa
kei: ‘‘Hortenzija, musų širdys 
surištos nepertraukiamai ir pa
ti mirtis negali jų perskirti! Ir 
po mirties musų sielos susivie
nys!” Tu atsimeni? ,

Išgąstis apglėbė grovą. Taip, 
tai buvo tie patys f.odžiai, ku
riuos jisai pasakė Hortenzijai, 
kuomet jie pirmu kart išgirdo 
apie stebuklus, dariusius šv. 
Medardo kapinėse Paryžiuje. 
Dar tuomet, jisai aiškiai atsl-

-

Stelia Woodward, turtinga našlė, su Herman T. Letourneau, 
kuris patapo jos vyru. Wood\vard turi 65 m. amžiaus, o jos jau
nikis 22. Ji paeina iš Sinith Deerfield, Mass.

mena tai, jie Ilgai kalbėjo apie vienė Hortenzija de-S-Enžan, 
vaiduoklius. bausdama už apgaulą, traukia

Tuo tarpu (poniu. tęsė nebyliu ją pas save į kapą.
balsu: ■ Su laukiniu išgąsčio riksmu

—O dabar? O, Filiberai! Tuo- jinai šoko pirmyn, ir pajuto, Jog 
met tavo lupo..? ir miegant ir šmotas jos drapanų likosi ran- 
gyvenime buvo vienas vardas— 
Hortenzija; dabar jį pakeitė ki
tas—Mare! Ar tai netiesa?. O, 
Filiberai!.. Tavo Hortenzija ne
žino ramybės ir kape.

peklos gunumas! sušu
ko išbalęs iš baimės S.-Enžanas. 
Tegul aš mirsiu, bet 
siu, kas Lt !..

Ir jis metėsi prie

aš r.užino-

koše vaiduoklio, — kaip bepro
tė metėsi nuo kapo prie vartų 
ir pasileido bėgti kebu, vedan
čiu prie pyjimo,

\
Už keletos valandėlių prie ka

pinių vartų pridaroėjo puikus 
vežimas, iš kurio išėjo vis dar 
fsikaukinęs ponaitis juodame. 
Jisai pasakė keletą žodžių ve
žikui, kurio lireja buvo saugiai

gosios ponios.
Tuomet jos juodoji kauke nu

krito ir iš po jos pasirodė nuo- 
(įas kiaušas, tuo tai pu kai kau
luota ranka grąsinančiai išties? 
grovo link.

Prnia užsidėjo juodą kaukę, 
nulipo nuo laiptų ir tylėdama 
įėjo į neštuvus, kuriuos Jonas ir 
Petras tučtuojaus nunešė. Ne
užilgo išėjo ir įsikaukinęs po
naitis juodame rūbe ir nuėjo 
į kitą pusę.

Prieš kapinių vartus Jonas ir 
Petras nuleido neštuvus. Pa
slaptingoji ponia išėjo ir išlcng- 
va nuėjo kapinemi?, prie to pi^ 
ties kapo, prie kurio pamatė ją 
pirmą kartą nešiotojai.

Sužingeida’iii nešiotojai žiu
rėjo jai išpaskos. Priėjus prie 
augšto, puikaus paminklo, jinai 
sustojo ir atsigrįžo.

Tuo akimirksniu laikrodis šv. 
Sulpicijaus bažnyčios bokšte 
nebyliai išmušė vidunaktį. Pas
laptingoji ponia, nušviesta mė
nesio šviesos, nuėmė juodąją 
kaukę.

Jonas ir Petras, iš Išgąsčio 
sušukę, sugriebė savo neštuvus 
ir kiek galėdami leidosi bėgti.

Tuomet ponia, stropiai apsi
žiūrėjus, nusiėmė ir bitą kaukę, 
pavidale priešakinės žmogaus 
galvos kiaušo puses, ir įsidėjo 
įą į kišenių. Jos tikrasai Vei
das buvo bevelk tiek pat atpik- 
rus, kaip kątik nuimtoji baisio
ji kaukė, nežiūrint į tai, jog 
ponia buvo jauna, nevyresnė 
dvidešimties metų.

Jinai norėjo eiti šalin nuo pa^ 
minklo, kad pasislėpti artimiau
siuose krūmuose, kol pribus jos 
kavalierius ir išves ją iš čia, 
kaip jie susitarė. Bet vos jinai 
padarė žingsnį, kaip pajuto, kad 
kas tai įsikabino į jos juodą rū
bą ir lyę traukia ją prie savęs. 
Neišaiškinamas išgąstis apglė
bė ponią ir be to jau sujaudin
tą aplinkybių, vėlyvą laikot Ir 
buvusių scenų. Jos įkaitusiose 
smagenyse žybtelėjo mintis, jog 
tai buvusi palaidota kape gro-

pridengta juodu ploščiu, ir sku
biai įėjo į kapines.

Jisai su dėmėsiu apsižvalgė į 
visas puses, valandikę palaukė 
ir paskui tyliai pašaukė:

—Fanšon žadi!
Atsako nebuvo, tiktai nakties 

vėjelis šnarėjo krūmokšliuose.
Nepažįstamasai matomai liko 

neramus. Jisai piktai sutrypė 
koja ir per dantis sumurmėjo 
kokį tai prakeiksmą. Paskui ji
sai pašaukė kiek garsiau:

—Fanšon žaoi!
Atsako nebuvo. Jisai išgirdo 

tiktai tylų niurzgėjimą, o kuo
met prisižiūrėjo geriau, paste
bėjo prie pąminklo mažutį šu
niuką. Jisai neatkreipė į jį jo
kios domės. Argi jisai galėjo 
daleisti, kad mažutis gyvulys 
suardė pieną, kurį jis taip rū
pestingai apgalvojo ir pradėjo 
vykinti.

Pašaukęs tretį kartą, jisai 
suniurnėjo balsu.

—šelmė-gi, rodos, apgavo ma
ne ir pabūgo... Gal būt, jinai 
.išsigando ko nors?... O jeigu iš
syk jinai praneša?..

įsitikinęs, kad tolimesnis lau
kimas nenaudingas, jisai išėjo 
iš kapinių, sėdo į vežimą ii < 
šūkterėjo Vežikui:

—Namo!
Ir vežimas nuriedėjo iš mies

to keliu į Villniavii.
m.

Kaip tiktai išmušė vidunak
tį, visi įsikankinusieji puotų 
svetainėje nusiėmė kaukes.
V Marė de-Kelius su neramumu 
laukė grįžtant namo .jaunikį. 
Tuo tarpu kokios tai dvi jaunos 
nergelės pripuolamai atsidūrė 
tame kambaryje, kur gulėjo 
grovas S.-Enžanas.

Atidarę duris, jos pamatė iš
sitiesusį ant grindų ir matyt, 
daugiau nebekvėpuojantį kry
žeivį ir pakėlė baisų riksmą, į 
kurį subėgo visi maskarado lan
kytojai ir jų skaičiuje ir L.-En- 
žano mergina.

Marė skubiai pasilenkė ir nu
ėmė kaukę nuo jaunikio veido.

—Dieve mano! Kas atsitiko?.. 
Filiberai! Filiberai!..

—Prašau, ponai, praleiskite 
mane! pasigirdo keno tai balsas 
minioj.

Senis, astrologo rūbe, prasi- 
stumdė per kavalierių ir ponių 
minią. Tai buvo daktaras Diu- 
ponšelis, naminis S.-Enžano gy
dytojas. Jisai. visuomet nešio
jo su savimi nedidelę vaistinė
lę.

—Nieko, nieko... Pažiūrėsime, 
kas bus... Ligonis reikalingas 
ramumo! Būtina jį kaip gaiima 
greičiau nuvesti namo.
Grovas tučtuojaus buvo nuveš 

tas į rumus, kame daktaras 
D uponšelis vartojo visus bu
dus. kad grąžinti jam sąmonę.

Ligonis kalbėjo ką tai apie 
šešėlį savo žmonos, apie mi- 
ruolio galvą.

Gydytojas išpradžių priėmė 
tai už karštinių kliedėjimą. Bet 
kitą dieną jisai įgavo kitą min
tį. Po visą miestą pasklido 
keista žinia, išėjusi iš dėdės 
Perreno karčiameles, kame abu 
nešiotojai buvo nuolatiniais sve
čiais. x

Jonas ir Petras pasakojo te
nai, kaip pereita naktį jie at
nešė iš kapinių į puotą moteriš
kę su miruolio galva ir po kiek 
laiko vėl ją nunešė į kapines.

Daktaras Diuponšelis davė ži
noti policijai, perdavęs visa, ką 
girdėjo iš beprasmių ligonio 
kalbų. Abu nešiotojai papasa
kojo taipgi v'sa, kas jiems bu
žo žinoma. Policijos viršinin
kas su keliais agentais, dakta
ru Diuponšeb ir nešiotojais nu
ėjo į kapines, kame Jonas ir 
Petras nurodė paminklą, šalę 
kurio stovėjo paslaptingoji po
nia. Tai buvo puikus pamink
las ant šeimyninio rūsio grovų 
S.-Enžan, kame buvo palaidota 
ir grovienė.

Kuomet visi stovėjo nieko ne
suprasdami, kas tai pastebėjo 
mažutį šuniuką.

—Bet juk tai mylimasai gro
vienės šuniukas, tarė Diuponše
lis. — Jisai žino, kad čia pa
laidota jos mieloji ponia. Gro
vas prieš savo naująjį sutarimą 
kasdieną važinėdavo čionai ir 
imdavo su savim šuniuką. Tik
riausia, jinai užbėgo čionai ir 
paleido naktį ant savo ponios 
kapo.

• šalo mažo šuniuko pastebėjo 
skiautę, išplėstą iš šilkinio juo
do rūbo. Niekas nežinojo, ką 
ir pamanyti. Visi skendo spėlio
jimuose. Skiautę delei viso ko 
pasiėmė.

Viršminėtieji slaptingi reiš
kiniai šv. Medardo kapinėse 
Paryžiuje žingeidavo visus 
Prancūzijos gyventojus, ir Aža- 
ne buvo taipgi daugelis tikinčių 
j dvasių rodymąsi. Jie sakė: 
‘‘Na, ką? Dabar 'jus matote, 
kad vis tai tiesa! Pas mus kar
tojasi tie patyk stebuklai!”

Skeptikai, kuriems priklausė 
ir daktaras Diuponšelis, trau
kė pečiais, bet nerasdavo išaiš
kinimo slėpiningam įvykiui. ,

I trečią dieną byla kiek išsi
narpliojo. Vaikščiai, žaidę už 
šv. Sulpicijaus kapinių, rado 
ant kelio kaukę, vaidinančią mi
ruolio galvą, ir gabiai padary
tus iš medžio rankos kaulus. 
Buvo aišku, kad tie daiktai tu
ri ryšį su vaiduoklio pasirody
mu. Bet kokiu tikslu buvo pa
darytas tasai maskaradas, iš
šaukusi? tokias baisias pasek
mes? Žinoma, čionai negalėjo 
būti ir kalbos apie paprastą 
maskaęadinį juoką-.. Dabar 
skeptikai su pajuoka sakė ti
kintiems: ,

—Truputį kantrybės ir vis
kas paaiškės.

Ir tikrai, laukti teko neilgai. 
Ketvirtos dienos po įvykio ry
tą, kuomet daktaras Diuponše
lis ėjo iš rūmų grovo, artimo 
beprotystei, jį einantį sutiko 
ligoninės gydytojas Serenas ir 
sušuko:

—O aš ėjau tamstos, kolega! 
Prašau tamstą greičiau j ligo
ninę. Kaimiečiai atnešė pas 
mane moterį, kurią rado miške

baisiausiame stovyje. Man rodo
si, kad jinai turi bendra prie 
visos tos kvailos istorijos su 
vaiduokliu, kadangi jinai vis 
kliedi šv. Sulpicijaus kapinėmis 
ir mano, kad ją vejasi ir grie
bia kokis tai vaiduoklis.

Diuponšelis paskubo kartu su 
Serenu į ligoninę. Jie įėjo j 
kambarį, kame gulėjo ligonė, 
šalę kurios buvo slaugė.

Jinai gulėjo karšty, ir iš jos 
lupų kartais girdėjosi bepras
miai sakiniai:

—Vėl, vėl!.. Ko tau reikia?.. 
O, maldauju, pagailėt manęs! 
Aš žinau: tu grovienė S.-En
žan... Bet aš nekalta prieš ta
ve... Tai vis prakeiktas ševalje!

—Štai taip jinai nuolat klie
di, tarė ligoninės gydytojas.

—Dabar aš suprantu viską, 
tyliai pasakė jam Diuponšelis, 

šitoji moteris tarnavo įran
kiu baisios intrygos. Palaukite, 
aš pasistengsiu sužinoti iš jos 
viską.

Jisai paėmė ligonės ranką ir 
tarė:

—Nelaimingoji, nuvalyki! sa
vo sąžinę pilnu prsipažinimu, 
ir tuomet aš paliuosuosiu tave 
nuo rankos vaiduoklio, tave per
sekiojančio.

Jinai su klausimo išraiška 
veide pažvelgė į jį.

—Tamsta buvai sekmadienį 
nakt {kapinėse šv. Sulpicijaus, 
kaukėj vaizduojančio] miruolio 
galvą, po kita, juoda, švelnaus 
audinio kauke?

(Ligonė tylėjo, nuleidusi gal
vą.

Ir ten buvai sugriebta vidu
nakti vaiduoklio ranka?

Taip, taip! su išgąsčiu su
dejavo ligonė.

Nusiramink, tai buvo ne 
vaiduoklis, o mažutis šuniukas 
grovienės de-S.-Enžan, kuris 
dažnai praleidžia naktį ant sa
vo ponios kapo. Aš pats ma
čiau sekančią dieną tą šuniuką 
ir skiautę kurią jisai išplėšė iš 
tamstos drapanų.

Tigonė lyg kad susikaupė 
b’aivose mintyse. Jos veidas nu
švito.

Ir tai tiesa? užklausė ji-\ 
nu i.

Taip, aš galiu įrodyti tams
tai.

Jinai pravedė ranka per kak
tą, lengviaus atsiduso keletą 
karių, su dėkingumu pažiūrė
jusi j Diuponšeli, tyliai prata
rė:

- Aš išpasakosiu tamstai vis
ką! Buvo pakviestas policijos 
viršininkas, kurio sekretorius 
užrašė sekantį parodymą:

‘‘Mano vardas-pavardė — 
Fanšon Žadi, man 21 metas, 
aš artistė ir nuo vaikystės me
tų esu scenoje. Už mano negra
žumą mane praminė pelėda. 
Turiu gerą balsą, aš dainuoju, 
šoku ir griežiu, bet netinku 
svarbiosioms rolėms. Iki šiol aš 
lošdavau vien ztik piktas miš
kines, biaurias raganas ir vai
duoklius. Musų trupė lošė neto
li Ažano. Tenai mes statėme 
leeriją, kurioje aš lošiau rolę 
vaiduoklio su miruolio galva. 
Kartą musų direktorius Diuga- 
s-anas sušaukė mus ir paskell)ė, 
kad jisai piniginiai suiro. Jisai 
padalino tarp musų savo pa
skutinius pinigus, ir mano da
liai teko 7 lirai, tuo tarpu kai 
aš buvau skolinga viešbučio 
šeimininkei, kame aš gyvenau, 
86 livrus. Aš atidaviau gau
tuosius pinigus šeimininkei ir 
prašiau palaukti likusių. Bet 
jinai įsišukavo, grąsindama pa
sodinti mane kalėjimai], jeigu 
per valandą aš nesumokėsiu li
kusios skolos. Pas mane dau
giau nebuvo nė. vieno su, o pa
galbas laukti nebuvo iš kur. 
Tuomet aš nutariau nusižudyti 
ir nubėgau prie upės. Bet te
nai mane apėmė baimė — ir aš 
nuklumpojau atgal, sugalvojus 
geriau pasėdėti kalėjime. Kuo
met aš baimingai įėjau pas šei
mininkę, aš radau ją visai kita. 
Jinai linksmai tarė man:

(Seka ant 2-ro pusl.()



NAUJIENOS, Chicago, III.

Petras Vileišis ir
Martynas Jankus (Seka nuo 1-mo pusi.)
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Penktad. Gruodžio 24, 1926

Įvairiuose sinoni
muose, kurių pilni buvo musų 
1. ikraščiai, tik Petrui Vileišiui 
mirus, labai paviršutiniai lie
čiamas Petro Vileišio veikimas 
spaudos uždraudimo laikais. O 
ten, kur buvo‘liečiamas, tai ne 
visada teisin^ri. Bet ir pats 
velionis, duodamas trumpų at
siminimų “Lietuvos” 1925 m. 
250 N r. irgi nedaug daugiau 
apie savo to laiko daubą yra 

/ parašęs. Tuo tarpu ir šis lai
kotarpis buvo vienas tų siūlų, 
kuris jungė jo legalų darbą 
Peterburge, c ar priešaušryje, 
su jo darbu “Vilniaus žinias” 
įsteigęs. Tos pačios idėjos, ta 
pati kryptis, tas pats nesigai- 
lėjimas lėšų spausdinti knygu
tėms, daugiausiai jo paties su
rašytoms ne vien P. Neries, 
bvt ir kitais, jum iri šiol ne-

J \ • 
priskirtais fclapy varc’žiais prL 
dengtoms.

Šiam Pe'ro Vileišio darbo 
laikotarpiui nušviesti šiek tiek 
medžiagos duoda M. Jankaus 
archjyo likučiai, perluoti L. 
Universiteto Kultūros Muzie
jui. Musų reikalui svarbiausi 
yra 29 Petro Vileišio kiškeliai, 
r.°šyti Jankui nuo 1886 vasa
rio 27 d. iki 1894 m. rugsėjo 
4 d. Kai kuriuos tų laiškų fak
tus padeda nušviesti ir Jankaus 
knygų prekybos v.črašų knyga 
iš laiko nuo 1887 m. gruodžio 
6 d. iki 1903 balandžio 4 d. 
Ištisai tiek užrašų knyga, tiek 
Vileišio laiškai, kartu su dau
geliu kitų veikėjų laiškų spaus
dinta “Tauta ir žodis“, čia tik- 
norėčiau juos trumpai atpasa
koti ir kiek paaiškinti.

Veik visas susirašinėjimas 
liečia išimtinai knygų spaus-

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų visiems 
musų Kostumeriams ir Rėmėjams.
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dinimo reikalą, aptaria spaus- j Jau gegužės mėnesyje Vilci- 
dinimo, lėšų, platinimo ir kt. 
smulkmenas; podraug laikas 
nuo laiko judinami ir kiti rei
kalai. ‘ '

Pirmieji 17 laiškų (nuo 1886- 
11-27 iki 1890-XII-15) rašyti 
Vileišiui 
Tų laiškų buvo 
daugiau, tačiau jų tik dalis iš- 
siliko. Kiti rašyti Vileišiui gy
venant Sarsovoj Tambovo gub.

Jau pirmame laiške Vileišis 
siunčia Jankui 15 rublių spaus
dinimui 2,000 egz. knygutės 
“Musu židai”, jo paties para
šytos Ramojaus slapyvardžiu. 
Šituo slapyvardžiu jis vėliau į 
parašė dar keletą kitų knygu
čių—“Karvės ir pienas” (1892 
m.), “Anekdotai Grekonų bej 
Rymijonų” (1893), “Plunksnos 
abrozėliai (1894) ir kitas, ku
rios savo turiniu nesiskyrė nu.o 
paprastų P. Neries knygučių, 
taigi joms vargu ar buvd bū
tino reikalo visiems jau žino
mą slapyvardį keisti. Tačiau 
dėl šitos Vileišio noras slapy
vardį pakeisti visai supranta
mas—antisemitu jis nebuvo, 
būt mate žyduose konkurentų 
prekyboj ir pramonėj liotu- 
viams, taigi neiškentėjo nepa
rašęs. Kartu nepanorėjo, ma
tyt, įgyti antisimito vardą, ir 
užsispyręs prašo Jankaus “nier 
kam neatidengti mano vardo 
—nenoriu, idant žinotų, jog tai 
aš rašiau”. Suprantamas no
ras, turint galvoj, kad tad bu
vo bene vienintelis tos rųšies 
Vileišio “griekuj”. Jankus sku
biai knygutę išspausdino, rods, 
Miško spaustuvėj Tilžėje, tik 
padėjo knygutės 'luoteliuose, 
didesnei konkurencijai, para
šą: Naujame Yorke. Spaustu
vėje “Lietuviškojo Balso”. Var
gu, ar buto jam už kokį pa
rašą J. Šliupas, “L. Balso” rtk. 
daktorius, dėkingas, tačiau ir 
tokios kontrafakcijos, kur dėjo 
Prūsų spausdinamoms 'kny
goms Amerikos firmas, o Ame
rikos knygoms—Prūsų firmas, 
buvo neretos, šita knygutė vė
liau pasinaudojo jau kitos sto
vyklos veikėjai, ir sujungdami 
ją su kita antisemitine knygu
te “Talmudas žydų” — ne kar
tą ją vėlinu perspausdino.

MES LINKIME VISIEMS MUSU 
DDAUGAMS LINKSMIAUSIU KA
LĖDŲ IR LAIMINGIAUSIU NAU
JU METU KOKIUS KADA YRA 

TUREJE.

LINKIM LINKSMU KALĖDŲ IK LAIMINGU NAUJU 
METU VISIEMS KOSTUMERIAMS IR PAŽĮSTAMIEMS. .

šis gavo Ufoj vieną išspausdin
tą egzempliorį, primokėjo už 
spausdinimą 2Ą rub. ir visą 
leidimą padovanojo Jankui. 
Veik su visomis savo knygutė
mis jis taip pat elgėsi — veik 
dvigubai apmokėdavo spausdi
nimo išlaidas ir išspausdintą 
knygutę kam nors dovanoda
vo. Tačiau ne matyt, kad ir 
iš šitos knygutės didelį butų 
biznį Jankus padaręs: jo už
rašų knygoje radau pažymėta 
tik 488 parduotų egzempliorių, 
kuriuos jis parduodavo įvai
riomis kainomis —nuo 1 iki 10 
kapeikų. likusį D/2 tukstan- 

l čio egzemr lioriij greičiausia jis 
lirgi kitiems padovanojo.*

Pradžioj 1887 m., išrašyda
mas Jankaus redaguojamąjį 
Garsą, P. V. negali susilaikyti 
ir nuo kai kurių pastabų, la
bai jam charakteringų ne tik 
tuo laiku, bet ir vūiau, jau 
“Vilniaus žinias“ leidžiant: 
“nėr ko mums erzinti musų 
priešus— gcriav.s ir naudln- 
giaus nešti lietuviams gryną 
peną, šviesą. Tegul priešai 
misliji, kad mes dirbkime, pla
tinkime šviesą. Kas gi kuoblo- 
giausiai išsiuiuri, tai barniai 
tarp lietuviškųjų inteligentų. 
Jegut aš bučiau rėditojų laik
raščio, tai ne vienas barnių, 
nei vienas aštrus keikimas mu
sų priešų nerastų vietos laik
raštyje”. TAm pačiam laiške 
žada atsiųsti knygutę “Pamo
kslai apie javus, žoles ir pie
vas“, kiek mažesnę už “Tris 
pamokslus apei gaspadorystę”, 
kuriuos nori atspausdinti 2,000 
egz. už 45 rub. ir žada netru
kus atsiųsti rankraštį su pini
gais. Iš tolimesnės korespon- 
dencijcs nematyt, kad ta kny
gutė butų atspausdinta. Biblio
grafija irgi jos nežino, gal būt, 
Kad ji visai nebuvo išsiųsta.

18$7 m. rugpiučio mėnesio 
pabaigoj jis siunčia rankraštį 
knygutės “Auginimas triobų 
nuo ugnies” kartu su 10 rub
lių jai spausdinti, vėliau žadė
damas dar 10 rublių prisiųsti 

dovanoti Jankui išspausdin- 
knygutę. Spalių mėn. laiš- 
jisai pradžioj leidžia knygu- 
spausdinti “Garse“, o gruo

džio m. —vėl siūlo išspausdin
ti per pus Jankaus lėšomis. 
Kaip baigėsi su ta knygute nėr 
žinios—1888 m. laiškų visai 
nėra, bibliografija tokios atski
ros knygutės nežin<>—gal Jan
kus ją įdėjo kokių savo reda
guojamų laikraščių, tik man 
kol kas neteko jos užtikti.

Viename tų laiškų P. V. Vėl 
grįžta prie “Garso” sąryšy su 
įvairiais netobulumais laikraš
čio medžiagą tvarkant. “Aš 
turiu keletą rankraščių— ma
loniai su Tamsta pasidalinčiau, 
bi‘t skurdu man žįprėt, jog 
pųpce raštininko neatneš pri
tinkančios naudos dėl blogo 
“Garso” materialio intalpini- 
mo. Parėdko nėr! ir talpinate 
—daleiskit pasakyti —visokius 
niekingus tauzėjimus“. Šis “pa
rėdko” reikalavimas, tiek 
spausdinant knygutes, tiek at
siskaitant, eina per visus P. Vi
leišio laiškus, 
v imas buvo 
kuris kaip tik 
materialiniuose 
pasižymėdavo 
tvarka—ne dėl 
dėl budo savybių kas ne kar
tą Jankų atvedė , beveik iki 
bankruto.

1887-X-23 d. siunčiama Jan
kui pirma dalis knygutės “Vai
čiaus irėda ir šūdas”. Jos spaus
dinimui gruodžio 'mėn. siunčia 
10 rublių, siūlydamas Jankui 
paimti ant savęs ketvirtadalį 
spausdinimo išlaidų, už ką jis 
gaus visas išspausdintas kny
gutes dovanai. Del neaiškių 
priežasčių, nežiūrint, kad P. V. 
nuolat siunčia pinigų, tiek tai, 
kiek kitai knygutei spausdinti 
ir nuolat Jankui primena savo 
knygutę, ji buvo išspąusdinta 
tik praėjus^ 51/2 metams U- 
1893 mėtų antroj 1 pusėj, Jan
kaus spaustuvėj. Autorium nu
rodytas Giedris trečias P. Vi
leišio slapyvardis. Tuo slapy
vardžiu jis dar paskelbė “Rė
dos įstatymą“ (1886 m.), “Kaip

Grovienes Sent-Enžan 
šešėlis

Tačiau reikala- 
statomas žmogui, 

visuose savo 
santykiuose 

didžiausia ne
blogo noro, bet

Viskas susidarė geriausia! 
Pas mane buvo direktorius 
Marselio teatro; jisai matė 
tamstos1 lošimų ir liko nuo jo 
stovyje aukščiausio pasigerėji
mo. Jisai’ nori pakviesti tams
tą.

“Aš buvau ir nustebinta, jr 
nudžiuginta taja netikėta peri 
maina aplinkybių, šeimininkė 
nusivedė mane į gretimąjį kam
barį, kaine aš pamačiau gražų, 
jauną žmogų, kuris greičiau bu
vo panašus j karališkų rūmų 
kavalierių, negu' į teatro laiky
tojų. Jisai davė ženklą šeiminin
kei prasišalinti ir tarė man:

Aš buvau teatre. Tamsta 
stebuklingai sulošei savo rolę. 
Tamstos balsas man nepapras
tai simpatingas, jisai primena 
man balsą vienos mano pažįs
tamos, kurios jau nėra pasau
lyje. Aš kviečiu tamstų, užmo
kėsiu tamsiai skolą ir, virš to, 
tamsia gausi tris šimtus livrų. 
Ar nori tamsta rytoj pat va
žiuoti su manim? Vežimas pas 
mane itin patogus.

“Aš priėmiau jo pasiūlymą 
su ašaromis dėkingumo. Kitą 
dieną mes išvažiavome, l?et ne 
i Marselį, o į mažutę pilį Vili- 
niovę. Kelyje jis man pasakė 
sekantį:

—Aš šMfllje de S. Enžanas, 
netikras brolis grovo de S. En- 
žan<^ kurio titulas ir dvąrai su
lig, įstatymų pereina man, jei
gu jisai mirs be įpėdinių. Bet 
dabai’ jis nori vesti, kas aiškiai 
eina griežtai prieš mano reika
lus. Aš noriu sudaryti vieną 
dalykėlį, delei kurio aš pakvie
čiau tamstų. Tamstai teks su
lošti tris scenas: pirmą — ka
pinėse, antrą — baliuje, ir tre
čių.— vėl kapinėse: visa tai 
užims nedaugiau valandos.

“Iš karto aš labai išsigan
dau, bet jis nuramino mane:

—Nebijok, tamsta, tai mas
karadinis juokas, nedaugiau. 
Betgi, jeigu jisai pavyks, tams
ta gausi tūkstantį livrų ir kas
metinę pensijų dviejų šimtų liv
rų, su sąlyga laikymo paslap
ties.

“Pažadėjimai buvo perdaug 
viliojanti, kad nuo jų susilaiky
ti, ir aš sutikau. Tuomet jis 
ėmė mane mokyti mano rolės. 
Aš privalėjau sulošti prieš gro- 
vų S. Enžaną vaiduoklį jo žmo
nos. ševalje pripuolamai nugir
do pašnekesį grovo su jo žmo
na prieš dvejetą meti/. Aš turė
jau, delei pilno apgavimo gro
vo, pakartoti tuos žodžius. Aš 
sėkmingai atlikai) savo rolę. 
Bet grįžus j kapines man pasi
rodė, kad vaiduoklio ranka su
griebė mane. Tuomet išgąstyje, 
graužiama sąžinės, aš leidausi 
bėgti, nesulaukus ševalje, norė
jusio manęs užvažiuoti. Aš at
ėjau savin miške, kame ir rado 
mane gerieji kaimiečiai.” •

Į tolimesnius klausimus Fan- 
šon Žadi davė tikslius detalius 
atsakus, taip 
n ės dingo.

ševalje de 
žymus ponas, 
Įima iššaukti
liško paliepimo. Nusiuntė pra
nešimų karaliui arba, tikriau, 
pirmajam ministeriui Fliori, 
kadangi jaunasai Liudvikas XV 
dar neužsiiminėjo valstybiniais 
reikalais.

Fliori atsiuntė paliepimą areš
tuoti ševalje, bet šis, pranešęs 
policijai, pąbėgo • Ispanijon, o 
iš ten Vakarų Indijon, kame, 
kaip girdėt, ir žuvo.

Fanšon 
nedideliu 
talpinimo

Grovas
bai saugaus slaugymo ir suge
bėjimo gydytojo Diuponselio, 
greit* pasitaisė. Jisai vedė Marę 
de Kelius ir gyveno laimingai, 
nekliudomas jokių viršgamtiš- 
kų pasirodymų. Vienas jo ainių, 
pulkininkas S. Enžanas, tarna
vo prie Napoleono I.

CentHK yra smulkua daiktai*, bet 
VVrigley, Woolworth. Kre»g«. ir kiti 
milionieriai. taupindami centu h, tapo 
didžiaiK turfoliais.

Taupymas smulkių centų veda prie 
siitaupymo didelio turto, nes doleriai 
susideda ne iš ko kito kaip tik iš cen
tų — kas centus 
rių neturės.

netaupina — dolc-

4? .<t
yra bankų Kalėdų

UNIVERSAL
STATE BANK
3252 So. Halsted St 

Chicago, III.

g GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ DOVANAS g

4216 Archer Avenue
Tel. Lafayette 8617

t

Čia yra didelis pasirinkimas auk
sinių daiktų, deimantų ir visokių 
muzikališkų instrumentų: kainos 
yra prieinamos dėl visų.
Pianai, Victrolos, Radio ir Voleliai 
dėl Player Pianų ir Rekordai di
džiausiame pasirinkime.

m

įį Musų kainos yra pigiausios ir tavoras garantuotas

ao o o * a a a aa a aaa a a aa a a a a

Pirkite dovanas seniausioj, per daugelį 
metų žinomoj auksinių dalykų krautuvėj. 
Čia Jus rasite didžiausių pasirinkimą ir 
garantuotas prekes už kurias mes visada 
atsakome. — Musų kainos žemesnės kaip 
kitų. Todėl pas mus pasirinkę Kalėdų do
vanas tikrai turėsite linksmas Kalėdas.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted Street Chicago, Illinois J*■

SS

Al

Sši
Sši

Mes užlaikome didžiau 
sį staką importuotų bri
liantų. Didelis pasiski 
rimas gražiausių dei- 
mantų ir auksinių daik
tų. Parduodame pigiau
sia Chicagoj.

SS
SS

St

SS

WATCHMAKER & JEWELER

Geriausia vieta yra pirkti laikrodėlius, deiman
tus ir visus kitus auksinius daiktus dovanoms 
dėl savo mylimą draugų, ši lietuvio krautuve 
suteiks geriausj patarnavimų. Taisyme laikrodė
lių estui turintis daug metų patyrimo, 
miiškite antrašo, kad prie 
galėtum lengvai atrasti.

2422 W<kt 47th St. Tol. Lafayette 9760
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KIMBALL
Grojikliai Pianai • 

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
ta ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Kuomet rengėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medaįjus, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

ŽEMOS KAINOS

Norėdami įsigyti aukštos rųŠies 
seklyčios setą ir kitus naminius ra- 
kandus, neužmirškite atsilankyti j 
lietuvių dirbtuvę, kurioje rasite ge
riausius rakandus iš geriausio mate- 
riolo padarytus už labai žemas kai
nas; darbą garantuojame.

Teisingas ir mandagus patarnavi
mas.

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.

“OREMUS"
1) “Oremus” garsios gyduolės 
nuo šviežių ir chroniškų vene- 
rioeškų ligų, kuriuos greitai 
ir pasekmingai išgydo že
minus minėtas ligas, kaip ve: 
Pulėtekį ir užsilaikymą šla
pumo. Geriamos į vidų, bon- 
ka su prisiuntimu $3.15. Lei
džiamos į vidų, honka su pri
siuntimu $2.15.

2) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo akių ligų, kuri greitai iš
gydo užsišaldymą ir uždegi
mą akių. Bonkutė su prisiun- 
timu 60c.

Oremus Chemical 
. Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
(’hieago, III.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus * 
brangi dovana.

Petras Vileišis ir . 
Martynas Jankus

Seka nuo 2-ro pusi.)

įgyti pinigus” (1891 m.), “Apie 
arklius” (1893 m.), “Gražus 
pamokinimus” (1894 m.) “Gra
žią dainų knygelę” (1893 m.). 
Anot Zanavikučio-Angrabaičio, 
tas knygutės išspausdinta 'net 
3,000 egz., pusė parduota po 5 
kap., 1,000 i>o 10 kap. ir 500 
po 15 kap. Tačiau šitos, kaip 
ir visos Zanavikučio dedamos 
knygų kainos daug išpustos— 
reikėjo jam įrodyti, kad mate
rialiai nuostoliai iš spaudos 
uždraudimo yra daug didesni, 
negu buvo iŠ tikrųjų. Jankus 
‘‘Valsčiaus rėdą” pardavinėda
vo daug žemesne kaina —nuo 
6 net iki kapeikos už eg- 
zempliorj. Pirmąjį egzemplio- 
rį pardavė 1893 rugpiučio 1 d. 
—viso pardavė 1372 egz. Ki
tus, tar būt, atidavė. • *“» « • »*

1889 m. gruodžio mėn. pabai
goj. P. V. jau laukia išspausdi
nant knygutei “Kaip įgyti pi- 
niguį ir turtą. Parašė Gied
ris”. Matyt dėl jos pradėta su
sirašinėti 188$ ir 1889 m. laiš-. 
kais. Knygutę Vileišis vertė iš 
Barkumo, bet parašas, matyt, 
padėtas paties Jankaus: Gied
ris, Tilžėje 1891 
spausdino Jankus 
tuvėje 3,000 egz. 
na 15 kap., nors 
duodavo ją nuo 5
visa pardavęs pats 427 egz.; 
knygutė pasirodė 1891 m. pra
džioje, nes jau 23 balandžio 
Jankus ją parduoda.

Pradžioje 1890 m. išvažiavęs 
iš Ufos laikinai į Iglevą, Vi
leišis nusiskundžia netvarkin
gumu Tilžės krautuvninkų, jų 
skaičiuje ir paties Jankaus, 
kad jie gaudami pinigus su 
knygų užsakymais, tų užsaky
mų neatlieka: “aš jau ne vieną 
ietuvį pažįstu, kurs- ir norėtų 

sau knygas arba gazietas iš
sirašyti, bet to nedaro, saki- 
<lavo: Icą sri leisti pinigus, kad 
už anuos nieko neapturėsi m... 
Tamstos, kurie po didžiąją Lie
tuvą paturėjimo savo darbuo
se ieškote, turėtumėt dėl visų 
naudos ant to sakimo stropiaus 
atsižiūrėti”. Tokių nusiskundi
mų tiek Jankus, tiek kiti Maž. 
Lietuvos knygų prekėjai gau
davo daugybę iš įvairių žmo
nių, tačiau, manau, tie skun
dai dažnai visai nebuvo teisin
gi—ir pats Vileišis reikalavo, 
kad jam knygos paštu butų 
siunčiamos, o pašte nemaža jų 
dingdavo. — Tuo pačiu metu 
P. V. mini, kad turi dar tris 
rankraščius, kurių vieną “Kar
vės ir pieningas (!)” žada ne
trukus išsiųsti, tačiau jos vie
toje 1890-1-20 d. siunčia “Daj- 
nų knygelę”, kuriai spausdinti 
buvo sutikęs užmokėti tiktai 
15 rub. ir tai knygutę išspaus- 
dinus. Pasirašęs buvo Ramo- 

- jum: “aš mainau dėl nekuriu 
knygelių savo pavardę — tik 
prašau to niekam nesakyti”. 
Jankus , išspausdinęs ją savo 
spaustuvėj tiktai 1893 m., pats, 
matyt, pakeitė Vileišio slapy
vardį į Giedrį. Išspausdinta vi
sa 2,(M>0 egz., Jankus pradėjo 
pardavinėti nuo 1893-VI1I-9 ir 
viso pardavė pats 1,500 egz. 
Nors oficialė kaina buvo 10 
kap., bet jis pardavinėjo po 
21/a iki 4 kap. už vieną egzem- 
plioriųK

i 9-X-1890 siunčia Vileišis 
knygutę “Graži vaikų knyge
lė”, versta iš kun. šmidto, ku
rią nori išleisti būtinai ta ra
šyba, kuria pats yra ją sura
šęs ir su trimis paveikslais. 
Gailisi, kad jo rankraščiai, ku
riems “daug darbo esmu padė
jęs” guli dažnai nespausdinti. 
Tačiaušios knygutės ilgai lauk
ti neteko, nes jau gegužės 
mėn. 1891 Jankus ją spausdi
na savo spaustuvėj. Viso spaus
dinta 2,000 egz., oficiale *kaina 
8 kap. Jankus tik mažą dalį J pardavė i>o 8 kap., šiaip gi 
daugiausia nuo 2 iki 7 kap.; 
pats pardavė tiktai 505 egz.

1891 m. Vileišis išsikelia į 
Sarovą Tanibovo gub. ir visi 

j kiti jo laiškai iki 1894 m. pa-

m. Viso iš- 
savo spaus- 
oficiale kai- 
Jankus pal
iki 10 kap.,

baigai iš ten yra rašomi, čia 
ir materialiai, matyt, daug ge
riau jam sekėsi, nes jo siunti
mas pinigų knygų spausdini
mui žymiai padidėjo. 1891 m. 
siunčia Jankui 25 rub.; gegu
žės mėn. 92 m., skundžiasi pil
nu Jankaus tylėjimu ir stebi
si, “ar jau su manim jokio su
sinėsimo nebenorite turėti?” 
Kartu užjaučia Jankų ištiku
siais vargais ir paramai naiki- 

, no visas Jankaus jam skolas. 
Stebisi visgi: °ar Tamsta — 
sako —savo spaustuvę turėda
mas... ir mano rankraščius 
“Karves ir pieningos”, “Ark
lių auginimas” nenorėtum anų 
išduoti, kada aš už išdavimą 
apsiimu apmokėti?”

Knygutė “Karvės ir 
Ramojaus slap. buvo 
dinta 1892 m 
5 kap. Jankus pardavė 1,364 
egz. po li/jj iki 5 kap. 
arklius 
1893 m. ir vėliau dar kelis kar
tus perspausdinta. IŠ 2,000 
egz. po 10 kap., Jankus išpar
davė 1,478 egz. po 2%—6kap.

1892 m. P. V. siunčia dr. 
Priulžiui žinomą straipsnį “Už 
ką mes lenkams turime būti 
dėkingi arba nedėkingi”, kurį 
be jokio parašo išspausdino 
“Varpas” 1892 m. 1—2 Nr. ir 
Jankus už atsiųstus jam 25 
rub. atmušė savo spaustuvėj 
1,000 egz., oficialiai po 10 kap., 
o faktinai pardavęs 604 egz. po 
2 iki 6 kap.

16-IX-92 m. užjausdamas 
Jankų dėl laikinio spaustuvės 
netekimo, siūlo spausdinti pas 
Mauderodę ir siunčia knygu
tėms spausdinti 30 rub.; 30- 
X-92 m. vėl. 30 rublių spau
dai; 20-XII—vėl 30 rublių, 23- 
1-1893—100 rub. Bene tų pačių 
metų pradžioje mini “Vilnios 
aprašymą”. Yra tat “Praeito 
Vilniaus ir jo pirmbuvusios 
akademijos”, kurią Neries sla
pyvardžiu Jankus išspausdino 
1893 m., 2,000 egz. neva po 
15 kap., bet faktinai po 3J/2 
iki 10 kap.; pardavė 1,364 egz. 
Vileišis prašė jos išspausdinti 
3,000 egz. .<n imu 
bendrų nurodymų, kaip jo kny
gutes spausdinti : “Knygelėms 
priduoti kogražiausį pavidalų 
ir išrinkti tokį formatą, kad į 
paprastą 
mo butų 
nustato 
knygoms 
iki 10 kap. 5 kap., iki 20—10 
kap., 35—15kap., 50—20 kap., 
70—25kap. “Ant kitokios pre
kes aš netikiu. Tegul kas ne
nori, tegul neperka. Kitaip pra
šau neparduoti”. Kartu jam 
praneša, kad pelnas iš knygų 
pardavimo bus dalijamas į tris 
dalis, kurių viena bus Jankaus, 
o dvi Vileišio. Kitam laiške 
31-VIII-93, matyt,gavęs Jan
kaus nurodymus, kad šios kai
nos yra per brangios 
matėm, pats Jankus 
nėjo jas už 1/T dalį 
nustatytos kainos), 
sutikęs tik nuleisti 
dviem knygutėm, visoms gi ki
toms paliko senąją, kartu (rei
kalaudamas, kad tik perkup- 
čiams, imantiems urmų, butų 
duodama 25% nuolaidos. “Ki
tiems nėr rabato”, i

Šitie du laiškai gali padaryti 
įspūdžio, kad Vileišis lyg buvo 
sumanęs pelno iš knygų rasti. 
Tačiau turint gklvoj, kad galų 
galais jisai visas tas knygutes 
kitiems padovanojo, tenka pri
leisti, jog jis tik norėjo, kad 
knygų spausdinimas ir platini
mas 
kad 
butų 
mai. 
savo 
matyt, manydamas, kad bran
gias knygas mažai išpirks ar 
visai nepirks, jis parduodavo 
jas savo nustatytomis kaino
mis, visai nežiūrėdamas reika
lavimo tikrojo tų knygų savi
ninko Vileišio, kuris negalėjo 
visai pardavimo kontroliuoti. 
Vileišio kainos liko dalinai par
davimo kainomis jau Lietuvo
je ir tai, nežiūrint didelio skir
tumo, vargu ar daug uždirbo 
knygnešiai ir ypatingai di
džiausias Jankaus klijentas

3,000

pienas” 
išspaus- 
egz. po

Apie
Giedriaus slap. išsp.

konvertą be sulenki- 
galima įdėti”, čia pat 
savo išduodamoms 
ir nuolatinę kainą

(kaip 
pardavi- 
Vileišio 
Vileišis 
kainas

neliktų vien labdarybe, 
knygų prekybos pamate 
ir komerciniai apskaity- 
Na, o Jankus turėjo ir 

komercinių apskaitymų:

to per ištisus metus Vi- 
laiškų Jankaus archyve 

Paskutinis—4-lX-94 m.

keliones į Prusus ir atgal iš
laidas, taip pat ir tą, kad kny
gų krautuvninkai dažniausiai 
nesiėmė iriziko už knygas pra
žuvusias bevežant.

Tuo pat metu Vileišis susi
rūpina antruoju (iš tikrųjų 
trečiuoju) leidimu “Trijų pa
mokslų apie gaspadorystę”, 
kurie kadaise Pietario iŠ Lys- 
kovskio išversti ir Vileišio per
dirbti buvo dar Peterburge 
1877 m. išleisti, o 1883 m. 
Prūsuose perspasdinti. Dabar 
juos 1894 m. trečią kartą iš
spausdino Jankus; ketvirtas 
leidimas—1900 m.

1893 m. XX 26 d. P. V. žada 
siųsti “Grekenų bei Rymionų 
anekdotus”, kurie buvo Ramo
jaus slapyyardžiu Jankaus 
1893 m. išspausdinti (2,000 
egz.) ir perduodami neva po
5 kap., o iš tikrųjų po Vi iki
6 kap. Jų Jankus pardavė 1187 
egz.

Po 
leišio 
nėra.
—užbaigia Vileišis sąskaitas su 
Jankumi. Užbaigimas Vileišio 
ypatingai charakteringas. Jis 
siunčia “dėl rokundos atlygi
nimo” 50 rublių, ir visas kny
gas, jo lėšomis pas Jankų iš
leistas, dovanoja Jonkui ta są
lyga, kad kiekvienos knygutės 
po 150 egz. savo vtirdu (Jan
kaus, ne Vileišio) jis pasiųstu 
dovanoms Noveskiui-Myko(lad- 
niui, ir “Varpo”, “Ūkininko” 
ir “Apžvalgos” redakcijoms, 
taigi po 600 egz. Ar Jankus 
tą reikalavimą išpildė, nėr ži
nios. Tuo galima kiek paabe
joti, turint galvoj, khd Vilei
šis tokios dovanos reikalavo 
manydamas, kad kiekvienos 
knygutės spausdinama po 3,- 
000 egz. (už tokio skaičiaus 
spaudinimą jis ir mokėjo). 
Tuo tarpu veik visos buvo 
spaudinamos tik po 2,000 egz., 
taigi atmetus Jankaus parduo
tas knygas, veik neliktų do
vanoms. Tačiau ir Jankui di
delio uždarbio nebuvo. Kad jis 
į 13 metų ir pardavė įvairių 
Vileišio knygučių apie 15,000

Bet 1 ln.k>ai
pigiai, galėjo iš jų' daugiausia

kokį 1,500 markių gauti.
Tuo, matyt , baigėsi santy

kiai Vileišio su Jankum. Nuo 
to laiko Vileišis perkėlė savo 
leidžiamų knygučių spausdini
mą pas Mauderodę.

—Vaclovas Biržiška.

Bieliakas, turint galvoj dideles

ATSIKIRTO

Kartą skaitlingame susirin
kime vienas aukšto laipsnio ka
rininkas sako: »

—Jei turėčiau kvailą sūnų, 
tai leisčiau jį į kunigus. Išgir
dęs tai klebonas, ramiai atsako:

—Tamstos 
buvo kitokios 
klausimu, nes atidavė tamstą f 
karo mokyklą.

tėvas, matyti, 
nuomonės šiuo

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramu

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ ME
TŲ LINKI VISIEMS KOS- 

. TUMERIAMS
CHAS. MICHEL 

3320 S. Halsted St.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Nau
jų Metų Linki Visiems Kostumeriams ir 

Rėmėjams.
Ačiū visiems už parėmimą praeityj, neuž

mirškite ir ateityj.

BRIGHTON PARK CLOTHES SHOP 
.' 4249 Archer Avė.

Linkime Visiems Musų Rėmėjams

Linksmų Kalėdų
Laimingų Naujų Metų

mama i     nmm h ii—
I A ’

Ačiū musų draugams, mes padarėm apyvartos per 1926 m. 
virš MILIJONĄ DOLERIŲ ($1,000,000.).

Mes pardavėm bei išmainėm 116 namų, 10 farmų ir 32 lotus, 
reiškia, padarėm virš 3 transakcijas kas savaitę.

Visi musų Agentai yra bondsuoti ir registruoti State Depart
ment of Illinois. Pamatas musų biznio yra “TEISINGAS PA
TARNAVIMAS” ir dėlto biznis auga.

Mes esame pilnais žinovais savo užsiėmimo ir prisirengę at
sakančiai atlikti pavestus mums dalykus. ’ ’

Toks musų Organizazcijos sutvarkymas užtikrina Jums atsa-
kantj patarnavimą. • ' r

Norėdami gauti teisingą ir atsakantį patarnavimą visuose 
reikaluose, kreipkitės j x

^į£Įšį&^
HALSTED AND 35TJ STRECTS

Ši įstaiga yra Vedama ypatos turinčios atsakantį mokslą ir 
gerą patyrimą kaip REAL ESTATE ir MORGIČIŲ SRITYJ, 
taip ir abelnoj Bankininkystėj.

Negali duoti geresnio patarnavimo už mus jokia kita ištaiga, 
nėra skirtumo kaip’ didi ir sena ji gali būti.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VI

SIEMS KOSTUMERIAMS IR RĖ

MĖJAMS LINKI

ROZENSKI LEMONT 00
6312 So. Western Avė

"

LEMONT ROZENSKI S
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

džineli

Pakasynos

iiiimiiiĮiiiiimiinii!

užpakali nėn K rimas

Krikščioniška košė

Jei spaudos raštas išrodo dvigu

Tyrimas Kraujo
Žemai

Chicago, III

Vardas

Adresas

Gas

kabinetas- buvo

LIETUVOS SALDAINES
MALT TONIC’O

arba

Eitra Pale Alaus

Dr. J. R. Mabee

Kon Plungės žemaitis 
sapnou aplink vestas

žarnų, kepe- 
nosies, akių

Nnpirkit jam ką nors 
dėvėjimui Kalėdoms

Plungės 
tretje

Pagadins ji skilvį,
Sukilimas kils gal pilve, 
Gal po košės ne iš pigo, 
Keiks važiuot kai kam į Rygą

Užtikrina Teisingą Diagnozę ir Atsakantį Gydymą. 
Jūsų Kraujas Yra Nurodymu Stovio Jūsų Sveikatos

Ešeetau į 
ont mona 
teik, 
sakau, er

Tačiau kam čia tas galvoje 
Vqs Krupaučius suvaitojo,— 
Penki vyrai atsilošę 
Patyloms kabina košę.

Moterys ima viršų 
— nepasiduokime!

“.MIDY”
Parsiduoda vi 
s o s e va-istiny 
ėiose.

pas kavolį kavolaitį 
kirvj-kirvėlaitį.
į mišką-miškelaitį, 
pušę-pušelaitę.

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

25 METU PATYRIMO v
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė 
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į (laik

Mlch. Vienok neradau paTurime įvairių rųšių, ge- 
saldainių

žodžiu, turint tokių vyrų 
Možna dėt daugiau pipirų. 
O jei alkanas bent vienas, 
Možna dėti ir kiaulienos.

Man mergoe griebia už kiškų 
Davatkos šaukia: "Kas per bie-

Del žindamų moti 
nu. Nei vienas ne

Kinkinius skaudžiai pralošę 
Mus krikščionys verda košę 
Turi jie gerų kaimynų, 
Kas jiem košę iškabiiyi.
Skipitis prie stalo geras, 
Dar geresnis Voldemaras, 
O jei košėj randa kleksą, 
Tai nulaižo ir Aleksa.

Prarykite savo

keta keta tep, kap pavasari 
eš klevą sula laš. Tarpreitė to
roje apžergosis dėdelį tešme
nį, vo mona boba melža peina. 
["Ž.’’l Pronceškos Bertašios.

Gal tu velnio esi apsėstas?” 
Jos pradėjo mane švęsti. 
Aš joms į akis prunkšti. 
Žuvo klebonui graži šimtinė, 
O moterėlėms skani kiaušinienė 

("Tarka”!

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Mergelių rupesnių 
dalykai

vis negal pakakti.
Džim-džin, džin, dzin 
Skaisti tavo spalvelė.

Matome kas yra netvarkoje jūsų 
kūne, taip kaip automobilio eks
pertas iitiria motorą ir suranda 
priežastį negero 
veikimo. ' .Taip.
kaip #.iurėti\nėm L ' į- " 1 
| krutamusjpa- / fįįį
veikslus. s’ Kf c.* M I

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastojant narėmis Moterų Welfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų

800 So. Ashland Boulevard

PASTABA 
lite matyti 
iA mano 
tą, kure vėli, 
kua, taip 
spausdintas, 
pažintų tiesų

Kam Bereikalingai 
Kentėti

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tyomet jau jums reikia 
akinių.

Muitų pilnai fizinis ištyrimas laboratorijoj 
Atidengia jueų tikrą stovi sveikatos, kaip at
vežimas knygos. Tyrimas yra daromas su 
pagelba X-Ray ir mikroskopo, ištiriam krau
jų ir šlapumą su pagelba oftalnoskopo ir 
tyrimas spaudimo kraujo. Reikalingi yra vi
ii moksliniai įrankiai dėl tikro kūno išty
rimo. Musų nužeminta kaina už (Alną 4 

egzaminavimą yra tiktai .................. AąF I

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabos 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

Tad ir džiaugiasi krikščionys, 
Kad surado tokius žmones, 
Kurie iš krikščionių bliudo 
Išsrebia visokį bruda.

[LŽ]

Išėjau artų keverzoki, 
Radau šilką išplėčiotą 
Nuėjau

Phone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS 

DENTISTAS
1340 So. 48th Ct., Cicero, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

Kunigas užgiedojo: “Momest 
[mora glinda”, 

Mano dūšia vėl į kimų lindo. 
Aš tuojaus bėgu ant ti'škų,

Skausmas pūs
lėje. Tu o j aus 
sustabdo San
tai Midy. Per
sitikrink, kad 
gausi tikrą vai
stą. Pastebėk

Pakabučiai, skaros, griekai 
Andarokai, šienas, plaukai; 
Skuros, briliantai, šuniukai 
Vakaruškos ,lova, šokiai.

Viena 
privertė mi
nėt naują į- 
kad ji galėtų 
nori laimėti, 

moterys dar 
pora savaičiųMALT TONIC - EATRA PALE 

SPECIALIS ALUS

Pakula, kunigai, vaidai; 
Pasninkai, braslietai, rudai. 
Sidabras, saldainiai, žiedai; 
Kermošiai, deimantai, šiaudai

pacijentų atsiunčia čia savo drau

Kuomet teikiame tą žemą kainą, grąžiname 
sveikatą ir gelbėjame gyvybę, to|dą kainą 
gali užsimokėti kiekvienas kenčianti*. Ko
dėl nepažinti tikrą priežasti eavo silpnumo 
ir "ligos.* Kuomet persergėjimo žodis gali pra
šalinti daug nusiminimo ir bėdos, o 
net ir gyvybe.? Jūsų liga gali būti tik 
teisingas veikimas, kuri galima lengvai 
taisyti. Pilnas išegzaminavimas pasakys

Sergu aš kitą dieną.
Nebgeriu aš neh vieną.
Manau, kad aš jau auka
Ir kažkas mane traukia,

Džin, džin, džin, džin džinelt
Noris kita stiklei1.

(Dainuokit, kaip norit ir kada 
norit)

Babego, sakau, yra rudenį: 
Deivo dovenos yra užtenkama, 
vaalga keik lend, meigli kol šo
ną praded gelte, o nak temis 
mondrius mondresnius sapnus 
sapnus sapnouji.

Jau buvau visai nusiminęs, bet pamatęs . jūsų skelbimą laikraštyj*, nutariau 
pasimatyti su jumis.

Po gero ifzinio ištyrimo atvirai pasakėt, kad galit man pagelbėti. Greit pradė
jau gydytis, ir greit įgijau palengvinimą su pagelti* jūsų gydymo. Dabar esu vi
sai nauju žmogumi. Linkiu kiekvienam kenčiančiam panašia liga tuojau pasima
tyti su daktaru Mabee. Mano darbas dubar yra man malonumu."

Valandos: Panedėly, Seredoj. Ketverge ir SubateJ nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Ket
vertais ir Pėtnyč:oniis nuo 9 ryto iki 5 po pietų. Nedalioj nuo • ryto Iki

1 po pietų, i

Vainikėliai, auksas, karvės 
Pienas-, davatkos, vestuvės; 
Meilužiai, teatrai, katės. 
Kortos, miškai, apgavystės

(“Tarka”]

Paraudo mano nosis, 
ligai aš nebkovoąiu;
Pradėjau aš jau drebėti
Ir velnius regėti.

Džin, dži% džin džin, džinelė 
Dreba mano širdelė.

—Padauža N r. 1.

Dentistai
Drs. Kelia ir VVinberry

Atlieka puikiausią dentisterijos 
darbą už kainas, kurias yisi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray
11215 Michigan Avenue 

Roseland
Phone Commodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien 
9 iki 12 Nedaliomis

6558 So. Western Avė.
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutartį

Phonb Hemlock 2061

Mona boba sapnou ketokius 
sapnus, nego a.v pats. Ana bus 
naktį matiosi priš kalis metus 
inerosi gentį, kaimyną arba šeep 
pažystamą. Ves daugiau ana 
tor reekalų so anou pasaulio. 
Teisa, kartas dar sapnou ana 
aplink suno Kaze, kurs mokose 
Plungės žemes ūke mokyklo. 
Ženaa, veiną ton vaaką teto- 
rev, Jirongenau abodo kaap sa
va akį. Leedov permo j gem- 
nazeje: aš norėjau, kad ont dak
tarų ešsemokytų, vo motina no
rėję ont leonegun. Neeje velnio- 
kou į galvą: dve žeimas ešsede- 
je, votkaap parvažiavo ontrą 
metą ont Velykų, pakešau ve
lykinį “Žemaite”' numerį pa- 
skaityte po noses sau morm, 
vo aiške nepaskaita.

So motino paskou er kalbau: 
ar tos gemnazejes tokes yra, 
ar tei mokytoje tokei, kad 
vaaks sėdėjęs dve žeimas na
rnėk dar geraa sava laikraštį 
“Žemaitis” paskaityte, kor ve- 
sor ten leep jau aiške padro- 
kavota yra. Paklausket jus 
mones, kiek aš eso mokės, 
mon dešimtus metus eetonl, 
omžena atelšį, motina pri kal
varatu sėdosis po beškį parodė 
er veskas. Dabar aš 
tį” kaap žemius bėro.

Spjoviau aš į ton 
gemnazeje er ešleedau 
Žeimy vaaka į Vyskupo Valon 
čiaifs žemės ukio mokykla Phin

Aš pats ves daugiau sapnou- 
jo aplink gaspadorstvą, aplink 
gyvulius: ta matau karvę so 
dėdelio tešmenio, kos veršaus 
maskatou; ta mašiną koke, kor 
nareek nė arkliun kjnkyte nė 
nieką, vo atėjęs paspaudi kokį 
gozeką er vejzis ronkas į ke- 
šenes sosekešęs, vo ana berb 
nugali nė apseklausyte.

Šct koren naktį sapnavau ap
link vestą, kori l/ova dedele de- 
dcle, eš oudegos kiauše kreta po

Krūmai, karčiamos, riešutai 
Rožančiai, pančekos, burtai 
Marškiniai, berniokai, batui 
Karoliai, bažnyčios, ratai.

IIIIIIIIIIHIH
Sveikata Brangiausias 

Turtas
Vartokite vidurių Kartaus Vyno, 

geriausiai sudrutina vidurius, nervus 
ir kraujo nusilpimą, tikrai pagelbsti 
ligoniams, kenčiantiems vidurių ne
smagumų kaipo: skaudėjimą po kru
tinės, vidurių užkietiejimu, skilvio 
nedirbimu, atsirūgimu, neturint ape
tito, galvos skaudėjimu, abelnai nuo 
visokių nesmagumų. Jaučiant pas sa
ve kokj nesmagumą, tuojaus varto
kite Salute Bitterj, jis pataiso ir žo
džiu sakant padaro sveiku. Salute 
yra pripažintas geriausia gyduole dėl 
žmogaus sveikatos per Washington, 
D. C. Galima gauti kožnoj a p tiekoj, 
arba tiesiog reikalaukit iš dirbtuvės. 
Kaina $1.00 bonkai.

Salute Bitter Mfg. Co. 
616 W. 31st Street 

Chicago, III.
Boulevard 7351

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Munšainieriaus daina 1,s*'(‘rsil1 aš tik vienų 
Pagirioms dar šiandieną 
Ir daugiau aš nebgersiu, 
Dar gal aš ilgiau tversiu, 

Džin, džir. džin, dzin dzin 
Dreba mapo rankelė.

Pabudęs aš kas rytą 
Patraukiu vieną, kitą. 
Geriu, pakol išvirstu 
Ir draugo neužmirštu,

Džin, džin, džin, džin 
Skausta mano galvelė

Ne tas vaaks pasedare Ka
ze: jau žinoneškiau paskaita er 
“Žemaitį”, knygek'ių aplink gy
vulius parvažioudams į namus 
parsevež. Paskaita er mon. 
Pykšt kam aš geera tvartą, gy
vulėms nepastatau: ons nor
kad tvarta būtum so longas, 
kap troba, kad mėšlu n nelaiky
to tvarte er, veino žodžio, nor 
teep gyvolių tvartus parėdyto, 
kad ož žmonis geriau gyventų.

Natink Kaze mona gaspado- 
rstva er po laukus, 
laukus, ons spiaudos 
laukun surėdymą er

Patrakęs vaaks, 
teik! Kon tata mokslos reišk: 
moni seeną gaspadorio toks 
vaaks, pabovęs veiną žeimą 
gero mokyklo, j vožė ragą so- 
vara. Dome, sakau, vese yra, 
korei vakun naleed į ūke mo
kyklas.

— Beveik kasdien ga- 
ičeinančius nacijentus 

ofiso, aUcavunius sveika- 
raAo padėkos laii- 

kaip laiškas čia at- 
tuo tikslu, kad kiti

Šiuomi pranešame Gerbiamai 
Publikai kad mes ką tik gavom 
iš Lietuvos šviežių saldainių.

Kurie dar mylite Lietuvą, ir no
rit Lietuvos pramonę paremti, tai 
pirkit ir vartokit Lietuvos saldai- 
nes.

-Kas tiktai galite, nepraleiskite 
Kalėdų Švenčių be Lietuviškų sal
dainių. Turime {vairių rųšių, go
riausių saldainių ir šokoladų.

Visad kreipkitės dėl saldainių 
pas:

V. M. Stulpinas & Go.
3311 So. -Halsted St., Chicago, III.

Yards 6062.

Kaip matyti iš laikraščių, 
moterys nejuokais pradėjo 
vo teises ginti Lietuvoj 
moteris, sakoma, 
nisterių kabinetą 

, statymą pravesti, 
laimėti tai, ką ji 
Re t negana to, 

' smarkiau sušuko 
atgal Kaune.

Ministerių
sumanęs pravesti .įstatymą, ku
riuo važiuojant, jeigu vyras ir 
jo pati arba pati ir jos vyras 
dirba valdiškoj įstaigoj, tai vie
nas iš jų turi būti atleistas iš 
darbo, kad davus progos be
darbiams gauti darbo. Bet kas 
tau moters apsileis. Tuoj jos 
ėmė rašyti laikraščiuose (mat 
jos redaguoja didžiumą Lietu
vos lainraščių), kad, girdi, tas 
įstatymas tiesiai taikomas mo
terims, kad įžeisti jų garbę. 
Ir ministerių kabinetas išsi
gandęs, kad jų moterys nesu
streikuotų bei salvotažą nepra
dėtų vartoti nusiliedo joms.

Man rodos, kad mums, vy
rams, kurie dar esame ringe
liai, arba, kurie dar esame, taip 
sakant, laisvi turime faituti 
prieš moterų kėsinimąsi ant 
musų teisių. Aišku, kaip die
na, kad vedusieji vyrai nemoka 
ir negali kovoti su moterims 
ir jų padėtis yra todėl apgailė
tina. Taigi visi cingeliai ir vien
gungiai, sukruskime ir marš 
faitan už vyrų teises, kol dar 

J jas turime.—P.

MUSŲ VAIKAI
- Iš kur imasi tiek daug to 

lietaus? sako tėvas, žiūrė
damas per langų.

— Aš žinau iš kur, — atsako 
vaikas.

Tai iš kur, jei žinai?
- 4lš musų bobutės kaulų, 

nes ji prieš lietų nuolat sako: 
“Oi, aš jau savaitė 
kauluose lietų”.

Jau skausta mano pilvas 
Užtai, kad jis jau pilnas. 
Jaučiuos, kad aš jau virsiu 
Ir tuoj čia pat numirsiu,

Džin, džin, džin, džin džinelė 
Rausta mano noselė.

DR.W.
YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na 

turalis (be gyduolių ir be operaci 
jų). Pasekmingai gydome reu 
mutizmą, paralyžių, chronišką ka 
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepe
nų, inkstų, gerklės 
ausij ir kitas ligas.

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
Tel. Brunswck 3164

Valandos nuo, 9 reto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Pacijentai atsiunčia draugus. Šimtai dėk-ngų
gus. Musų rekorduose randasi daug padėkos laiikų. Viai ateb'.ai musų pigiu gy
dymu. (gydysim jumistaip kaip ir milijonierių, o kaina bus prieinama.

Kviečiame jumis atsilankyti. DYKAI patarimas, nežiūrint kokia liga sergate, 
ir nežiūrint kas jus galėjo išgydyti. Gydome visokias užsisenėjusias Ilgas, nervų, 
kraujo, vyrų, moterų ligas, reumat'zmų, neuritis, plaučius, kepenis, skilvi, Alni), 
inkstus, slogas, dusuli, žodžiu visas sunk as ligas, kurių kiti negalėjo ižgydyti.

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandom nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien. 

Nedėliomis uždaryta.
3302 So. Union Avė. 

CHICAGO, ILL.
Valo, protina vyri) ir moterų 

drabužius.

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

K. ANDRIJONAS
1735 So. Halsted St^ Chicago

Paskutiniojo virimo 
Košė lyg ir dvokti ima. 
Lyg suzmekus, lyg suskrudus, 
Kolerius jos visai rudas.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
lejimai naikina kūno gyvybę ir 
lažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPAIJND mo- 
itis lengvai prašalina viršml- 
ičtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
zones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už fl.05.

Knyga: "ŠALTINIS SVEI
KATOS*’, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

JŪSŲ KASDIENINIAI VITAMINAI
Kiekvienas reikalauja vitaminų kasdieniniame 

gyvenime. Kur randasi palinkimas prie silpnų kau
lų arba negerų dantų arba kitų žymių dėl badavimo 
stokos vitaminų vaikuose arba ir suaugusiuose žmo
nėse; tie lengvai pagauna kosulį, slogas ir panašius 
užsikrėtimus.

SCOTT SIMUISION 
yra turtingas vitaminais cod-liver aliejus, yra didelė 
pagelba. Jos suteikia kunui sveikatą iš cod-liver 
aliejaus vitaminus labai skanioje formoje. 
Visuomet reikalaukit nuo aptiekoriaus Scott’s 
Emulsion !^

Scott X Bowne, Bloomfield, N. J

“Mano Darbas Yra Malonumas”
Taip sako ponai*' Fred Wa«emann, 348H Bosworth Avė., Chicago, laižke Dakta

rui Mabee:
"Noriu jums didžiai padėkavoti už stebėtiną gydymą ir prieglaudą, kokią ga

vau nub jūsų. Kentėjau nuo Neuritie ir turėjau llapinimoei trubeVus, ir Uleidau 
daug pinigų ieškodama* pa geibo* ir važinėdamas nuo vieno pas kitą daktarą ir 
paskiau jau buvau pakliuvęs J Sanatoriją Battle Creek 
geibo*.

Nuėjau
Kirtau
Taukšt! viena skiedrą krūtinėn

O dvi trys 
fuoj palikau visas štyvas. 
Ir dribsėjau ant žemės, kaip 

[negyvas.
Buvo pėtnyčios rytas, 
\š gulėjau grabe paguldytas.
Apie grabą daug žvakių žibėjo, 
Nes kunigo kišenėj šimtinė čiu-

Mažyčiai briedukai, kurie sveria 1!) svarų 
Diego (Cal.) zoologiškame darže.

Myliu aš savo džinę 
Užtai, kad ji naminė;* 
Geriu aš ją per dieną 
Ir vis dar noris vieną,

Dzin, džin, džin, džin 
Gersiu kitą stiklelį.
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