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Tiktai mažumoms susilaikius nuo 
balsavimo Voldemaro kabinetas 

išliko sveikas

Latvijos maištininkas 
Uolius išteisintas

Karo teismas pripažino jį “pa
kvaišėliu”, kurs turįs būt pa
siųstas ligoninėn

KAUNAS, (Elta), kovo mėn. 8. [Paštu iš Lie
tuvos Pasiuntinybės Washingtone]. — šiandie 
pasibaigė deklaracijos debatai.

Opozicijos pasiūlytoji nepasitikėjimo formu- 
la gavo tik 36 balsus, dėlto kaipo negavusi abso
liutūs Seimo visų balsų daugumos, einant statu
tu, atmesta. Mažumos susilaikė.

Ministeris pirmininkas Voldemaras savo 
kalboj konstatavo, jog niekas nepareiškęs rimtų 
principinių prieštaravimų deklaracijoj numaty
tai užsienių politikai.

Iš šio Eltos pranešimo aišku, 
kad nors opozicijos pasiūlyto
ji nepasitikėjimo rezoliucija at
krito “negavusi absoliutūs Sei
mo visų balsų daugumos“, 
Smetonos-Voldemaro valdžia 
Seimo pasitikėjimo vis tik ne
gavo.

Seimas, kaip žinia, susideda 
viso lalio iš 85 narių. Jųjų, val
stiečiai liaudininkai (22) ir 
socialdemokratai (15), sudarą 
opoziciją, kontroliuoja 37 bal
sus; klerikalų blokas su tauti
ninkais ir santarieciais (ūkinin
kų partija) yra valdžios parti
jos ir bendrai turi 35 vietas; 
tautinių mažumų yra bendrai 
13 atstovų. Kai kurie opozici
jos atstovai, kaip socialdemo
kratas Plečkaitis ir valst. liaud. 
Badys po pervarto išvyko j už
sienius. Jei dabar, balsuojant 
nepasitikėjimo valdžia rezoliu
ciją už ją balsavo 36 atstovai, 
o 13 tautinių mažumų atstovų 
susilaikė nuo balsavimo, tai 
prieš rezoliuciją galėjo būt 
daugių daugiausiai 34 balsai. 
3G prieš 34. 'l ik dėl to, kad tie 
36 balsai, paduoti prieš valdžią, 
nesudarė absoliučios visų Sei
mo balsų daugumos, valdžia iš
silaikė. Kitaip butų buvę, jei 
valdžią remiančios partijos bu
tų pasiūliusios pasitikėjimo re
zoliuciją.

Šveicarija nori susitaikyti 
su Sovietija

Prižada pilną saugumą Mask
vos delegatams, kurie daly
vautų tautų konferencijų |

RYGA, Latvija, kovo 11.. — 
Karo teismas armijos leitenan
tui Uolinšui, kurs buvo kalti
namas dėl bandymo “putšu“ 
nuversti dabartinę Latvijos so
cialistinę valdžią, dabar pasi
baigė. Colius tapo išteisintas. 
Karo teismas išsprendė, kad 
jis esąs pakvaišėlis ir turįs būt 
pasiųstas j nesveikapročių ligo
ninę.

Socialistų vadai viešai parei
škė, kad su teismo nuospren
džiu jie nesutinką. Vyriausybės 
nariai yra įsitikinę, kad Uo- 
linšo žygis Valmieroje buvo 
latvių fašistų bandymas “put
šu” padaryti tą pat Latvijoj, 
ką gruodžio mėnesį padarė lie
tuvių fašistai Lietuvoj.

Japonija pritaria laivynų 
konferencijai

20 studentų pašalinta iš 
universiteto

BEBKELEY, Gal., kovo 11.
Iš Kalifornios Universiteto 

tapo pašalinta dvidešimt stu
dentų ir studenčių, kaltinamų 
dėl dalyvavimo girtoj puotoj, 
kuri buvus suruošta studentų 
bendrabuty vasario 18 vakarą 
ir kurioj “viso ko“ buvę.

GENE V A, šveirarija, kovo 
11. — Šveicarijos vyriausybė 
siunčia Maskvai antrą notą, ga
rantuodama pilną saugumą so
vietų valdžios atstovams, ku
rie dalyvautų Tautų Sąjungos 
konferencijose Genevoj ar kur 
kitur Šveicarijoje. Tikslas yra 
prikalbinti sovietų Husiją daly
vauti tarptautinėj nusiginklavi
mo konferencijoj.

[Sovietų valdžia atsisakė da
lyvauti bet kuriose tarptautinė
se konferencijose, laikomose 
Šveicarijos žemėj, nuo 1922 
metų, kai Lausannoj vienas 
šveicarų inžinierius, Gonradi, 
nušovė sovietų delegatą Vorov- 
skį. Sovietai reikalavo iš Švei
carijos valdžios satisfakcijos, 
bet jos negavo. Pats šovikas 
Conradi buvo šveicarų teismo 
išteisintas.]

Girdėt, kad daugumą sovietų* 
valdžios reikalavimų Šveicarija 
dabar sutikus išpildyti.

Minn. atmetė anti-evoliu- 
cijos įstatymą

ST. PAUL, Minn., kovo 11 — 
Minnesotos legislatura šiandie 
galutinai atmetė įstatymo pro
jektą, kuriuo siektasi užginti 
evoliucijos mokslo dėstymą tos 
valstijos mokyklose. Senatas 
55 balsais prieš 7 tą bilių pa
skandino.

kabinetas šiandie ( 
balsu pasisakė už

trijų valstybių
Valstijų, Anglijos

“Naujienų“ Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų“ skelbimų ir 
knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 

1 kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

Smarki audra nukentė
jusioj Japonijos srity
TOKIO, Japonija, kovo 11. — 

Centralinę Japoniją, kuri ne
suskubo dar atsigauti nuo bai
saus žemės drebėjimo, padariu
sio milžiniškos pragaišties, šian
die vėl atlankė smarki audra, 
išdraskiusi daugybę palapinių, 
kurios buvo greitomis įsteigtos 
nukentėj tįsiems ir be prieglau
dos likusiems žmonėms.

Didėjimas imigracijos i 
Kanadą

0TTAWA, Ont., kovo 11. — 
Imigracijos departamento pra
nešimu per dešimt mėnesių pa
sibaigusių sausio 31 d., į Kana
dą imigravo 118,000 žmonių. 
Metai anksčiau per tą patį lai
ką buvo imigravę tik 76,000.

[Pacific and Atlantic Photo]
Charles Ponzi, žinomas Bostono prikavikas (po dešinei), ku

ris išviliojo iš Žmonių apie $14,000,000. Jis tapo nubaustas nuo 
7 iki 9 metų kalėjimu.

Sovietu Rusija Įspėja 
Pekino valdžią

Nežiloj radę turtinga 
aukso gyslą

Grūmoja daryti griežtų žings
nių, jei areštuotieji 
butų nuskausti

TOKIO, Japonija, kovo 11.— 
Ministerių 
kaip vienu 
dalyvavimą 
(Jungtinių
ir Japonijos) laivynų apriboji
mo konferencijoje, kaip kad 
prezidentas Coolidge [ 
ir kabeliu instruktavo savo am-,no,4 r.vsy 
basadorių Washingtone, Matsu- 
dairą, pranešti apie tai valsy- 
bės sekretoriui Kelloggui.

ŠANHAJUS, Kinai,
Sovietų Rusija

kurjerei
žmonės iŠ visur ėmė plaukti 

tą apielinkę aukso ieškoti

Banditai plėšiniams ima 
vartot bombas

kovo 11. 
pasiuntė 

pasiūlė. Pakirto valdžiai antrą aštrią 
“"*7 su šiaurės Kinų jė

gų suėmimu sovietų garlaivio 
Pamiat Leniną. Sovietai įspė
ja Pekiną, kad jeigu sovietų 
kurjerams, kurie buvo kartu su 
M. Borodino žmona areštuoti

TONOPAII, Nevada. kovo 11. 
— Prieš dvejetą savaičių du 
devyniolikos metų vaikinai, 
aukso ieškotojai, Weepah kai 
nuošė, apie 40 mylių į vakarus 
nuo Tonopjh, netyčiomis užėjo 
obsraus urvą, kur jie kasmeno- 
se pastebėjo aukso gabalėlių. 
Ėmę toliau urvą kasinėti jie 
užtiko turtingą aukso gyslą,

.garlaivy, butų padaryta kurios(Garsas apie tai tuojau paskli- 
nors nuoskaudos, tai Maskva do plačiai, ir žmonės iš visur 
busianti priversta daryti gniež 

automo- čiausių žingsnių.
$100,000

Bombardavę šarvuotą 
bilį paspruko su 
kompanijos pinigų Dideli mūšiai Honane

Latvijos “pučas” tardymo 
šviesoje

Yla išlindo iš maišo

Neramumai Graikijoj
Atėnuose kariuomenė šovė i 

demonstrantų minią: trys 
žmonės užmušti

I ATĖNAI, kovo 11. — Pro
testuodami prieš didelius mo
kesnius ir prieš tai, kad valdžia 
žada panaikinti nuomos butams 

j suvaržymą, mažų krautuvių 
i savininkai ir smulkesni versli
ninkai vakar suruošė gatvėse 

.demonstraciją, kurioj dalyvavo; 
jfipie tūkstantis žmonių.

Susirinkus vienoj miesto aik
štėj minia, su iškeltomis ve-1 
liavomis ir šaukddama “šalin 
mokesnius!“ iš čia žygiavo 
Universiteto gatve, bet netrif- 
kus ją pasitiko gaisrininkų 
komanda, kuri iš savo šmirkš
tynių ėmė leisti minion smar
kius vandens srautus. Čia jau 
gaisrininkams pagalbon atvyko 
kareivių būrys, ir minion imta 
šaudyti. Galų gale demonstran
tai buvo išvaikyti. Trys jų buvo 
mirtinai nušauti, daug kitų su
žalota. r >

Zogu reorganizuojąs 
Albanijos armiją

VIENNA, Austrija, kovo 11 
— Gautomis iš jugoslavų šalti
nių žiniomis Ahmed Zogu, Al
banijos vadas, su pagalba Ita
lijos karininkų reorganizuoją.; 
Albanijos karo jėgas, vietoj se
nųjų atskirų genčių formacių 
įvesdamas regularinės armijos 
vienetus. Albanija dabar pa
daloma į penkias divizijas — 
Skutari, Tirana, Avlona, Elba- 
san ir Korica. Kiekviena di
vizija turės tris infanterijo:> 
regimentus. Generalinio štaco 
viršininkas esąs vienas austrų 
karininkas.

KAUNAS, vas. 14. [Lž].
Nežiūrint į visas Latvijos fa
šistų pastangas užtušuoti tik
rąjį leitenanto Uolinšo žygio 
pobūdį — tardymo faktai paro
dė, kad Valmieroje iš tikro bu
vęs perversmo mėginimas. Lat
vijos karo ministerio paskelb
tame įsakyme, kuriuo Įeit. Uo- 
linšas ir seržantas Lapko ati
duodami karo teismui, aiškiai 
sakoma, kad jis provokacijos 
budu ir apgavimu, išvedė iš 
kareivinių' kareivius, įsakė 
jiems užimti miestą ir nugink
luoti policiją. Kareiviams bu
vo pasakyta, kad Valmieroje 
įvykęs komunistų perversmas 
ir reikią eiti gelbėti valstybę. 
Kareiviams buvo išduotas pil
nas šovinių komplektas.

Užėmęs miestą ir nuginkla
vęs policiją Įeit. Uolinšas mėgi
no dar plėsti savo pučą. Jis te
lefonu pranešęs savo pulko šta
bui, kad Valmieroje pervers
mas ir jis atvedė dvi kuopas 
tam perversmui numalšinti.

Uolinšo byla bus nagrinėja
ma kovo mėnesy.

lydy atstovas rezignavo 
iš Lietuvos Seimo

KAUNAS, kovo 11. — Lietu
vos Seimo narys, žydų atsto
vas Finkelšteinas, atsisakė nuo 
savo mandato.

Finkelšteinas pareiškė, kad 
jis nebematąs prasmės ilgiau 
pasilikti Seime, kurs virtęs vi- 

!sai bejėge įstaiga.
Rezignavusio atstovo vietą 

Seime užims kitas žydų kandi
datas, advokatas Lando.

ėmė plaukti į tą apygardą auk
so ieškoti. Vaikinams siūlyta 
10,000' dolerių, kad jie užleistų 
savo atidengtą aukso kasyklą, 
bet jie nesutiko.

Aukso ieškojimas toje srity 
kas rodo, yi’a surištas su didelėmis sun- 

_ | kenybėmis. Kraštas yra dideli

I PEKINAS, kovo 11. i— J 
, kovo 11. pekiną pargabenta šeši šimtai 

banditai sužeistų kareivių, I
Pittsbungh kad Honano provincijoj prasi- t 

Terminai kompaniją, pasprukę dėjo dideli mūšiai tarp naciona-!dykynė, dabar padengtas snie
gu $100,000 kompanijos pini- lįstų (Kanto’no) kariuomehės ir gu, be to šaltis naktimis sic 
gy.

Terminai kompanija buvo pa
siuntus šarvuotu / automobiliu 
$100,000 kasyklų darbininkams 
algas mokėti. Kai 
vežimas, kito dar 
lydimas, artinos 
kasyklas, esančias 
mylias nuo Pittsburgo, tykoję 
šalykely ' pasislėpę banditai 
staiga metė bombą, kuri sprog
dama sudaužė šarvuotą auto
mobilį ir pavojingai sužeidė 
penkis abiejų automobilių žmo
nes. Pasigrobę pinigus, plėši
kai nudūmė savu automobiliu, 
kurį čia pat turėjo irgi paslė
pę. Pasirodė, kad Coverdale Bandomas suimti pamišėlis Lu- 
apielinkėj telegrafo ir telefono ke Williams nušovė policinin- 
vielos buvo prieš tai bandytų ką R. Hesterą, bet paskui ant- 
nukapotos.

PITTSBURGH, Pa
— Devyni ginkluoti 
šiandie apiplėšė ’

šiaurinių Kinų jėgų.
be to šaltis naktimis sic 

i kia iki 20 laipsnių.

DEL

Nori suvaržyt komunis
tų mokyklas Anglijoje

KALINĖS SUSTREIKAVO: 
REIKALAUJA “KEN-

DŽIŲ”

šarvuotasis 
automobilio• 

j Goverdale 
apie šešias

Penki asmenys žuvo 
namų gaisre

Du laivai susidūrė; vie
nas paskandintas

ŠKARLETINOS 
Rfi KOLEGIĄ

MOLINE, III., kovo
Kadangi studentų tarpe ėmė 
siausti škarletina, vietos Au- 
gustana kolegija, kurią lanko 
800 studentų, tapo uždaryta. 
Du studentai taja liga jau mi
rė.

LONDONAS, kovo 11. — JACKSONVILLE, Fla., ko- 
Konservatorių atstovas kap. vo 11. — Miesto kalėjimo far- 
Herbert Hoit įnešė atstovų bu- moj sustreikavo moterys kali
te bilių, kuriuo turėtų būt su- nės, reikalaudamos, kad joms 
varžytos komunistų sekmadie- vietoj nuolatinių kopūstų butų 
nio mokyklos Anglijoje. Kap. * duodama porci ja saldainių. Su- 
Holt sako, kad tose komunistų sirinkusios į vieną kambarį jos 
sekmadienio mokyklose vaikai užsibarikadavo, atsisakydamos 
nokomi “biaurių piktžodžiavi- eiti dirbti, ligi joms nebusią 
mų, maišto ir klasių neapykan- duota kendžių (saldainių), .los 
jos”, ir toki mokymai turėtų betgi buvo priverstos apleisti 
būt baudžiami pinigais ir kale-. kambarį, kai kalėjimo sargyba 
jimu. įmetė vidun ašaroj amą bombą.

ko-; NEW YORKAS, kovo 11. — 
šį rytą dėl

BR()WN’S MILLS, N. J.,
11. — Ties Sunset ežeru, ne- New Yorko uoste 

toli nuo čia, praeitą naktį gaiš-, tirštos miglos susidūrė prekių 
laivas Sac City su kitu prekių 
laivu EI Sol. Pastarasis, smar
kiai sužalotas, paskendo, 
nas jo jgulps jžtmonių,. 
Brovvn, prigėrė, visi kiti 
išgelbėti. Laivas Sac Gity
taipjau sužalotas, bet menkiau. 
Susidūrimas įvyko netoli nuo

i Laisvės stovylos.

vo

ras sunaikino gyventojo Wil- 
liamo Stevensono namus. Pats 
šeimininkas ir jo penki vaikai 
žuvo liepsnose. Tik motina ir 
viena duktė buvo išgelbėtos, 
bet ir jos skaudžiai apdegusios.

DANV1LLE, III., kovo 11—

Vie- 
John 
buvo 
buvo

RADO RIŠULĮ SU DVIEM 
ŽMONIŲ GALVV 

ŠAIS
KIAU-

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

UŽDĄ-

ras policininkas nušovė Wil- 
• liamsą.

HARTSDALE, N.
11. — Netoli nuo 
National banko rado 
riame buvo įvinioti 
kiaušai. Daktarai

kovo
Užpakaliniame kamba-

Y., kovo 
Hartsdale 
rišulį, ko
du galvos 
sako, kad

vienas kiaušas esąs vyro, 
Ghicagai ir apielinkei federa- , vaiko. Prisegtas prie 

linis oro biuras šiai dienai pra- ( adresas buvo ištrintas, 
našauja: I ja daro tardymą.!ja daro tardymą.

antras 
rišulio 
Polici-

BUNKER, Hill, Ind 
U. 
ry rado negyvą, nusišovusį vie
tos Farmers State banko iždi
ninką Zehringą, 45 metų am
žiaus. Bankas tapo uždarytas, ' 
ligi bus padaryta pilna knygų džiasi 5:53 valandą, 
revizija.

i Reikia laukt lietaus; nedide
lė temperatūros atmaina; stip
rokas mainąsis vėjas.

Vakar temperaturos buvo 
minimum 43°, maksimom 60° 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 6:08, lei- 
Mėnuo

leidžiasi 4:07 valandą ryto.

Bankas užsidarė
KOKOMO, Ind., kovo 

Bankrotavo Galvestono 
ly First National bankas. Per 
pastaras dienas depozitoriai 
urmu atsiiminėjo savo įdėlius, 
ir tas privertė banką užsidary- 

iti. , . A

11. — 
mieste-

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos' Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paStą ift kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, Kovo 12, 1927

IŠKILMINGA VAKARIENE
lietuvių Tautiška parapija

3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Nedėlioj, Kovo (March) 13 d., 1927

Pradžių 6:30 valandų vakaru
Parengia iškilmingų vakarienę navo svetainėje, su puikiu programų, 

prie kurio bus galima linksmai laiką praleisti. Tautiška Parapija visuomet 
stengiasi užganėdinti publiką, taipgi ir toliaus stengsis prie to. Visi be 
skirtumo esate maloniai užkviesti.
panga $1.00 KOMITETAS

SVARBUS MĖNESINIS SUSIRINKIMAS
LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPIJA

3501 So. Union Avenue, Chicago, III.
Turės svarbų susirinkimą savo svetainėje

Nedėlioj, Kovo (March) 13 d., 1927
1 valandą po pietų

Visi tie kurie mažiau arba daugiau interesuoja i Tautišką Bažnyčią, 
malonėkite atsilankyti dėl apsvarstymo šiandieninio stovio parapijos. Šitas 
ne finansiškas reikalavimas.

PARAPIJOS VALDYBA

Rytoj, Kovo 13 d.
M. Meldažio svetainėj

2242-44 West 23 PI.

Didelis
LSS. VIII Rajono Vakaras

Bus suvaidinta 2 aktų juokingas farsas

‘Ekspropriatorius’
dalyvaujant M. Dundulienei, P. Petraičiutei-Miller, K. Buoriutei, 
J. Stasiūnui, V. Pačkauskui, P. Daugėlai, A. Daukšai, J. Radišauskui 
ir V. Preikšai.

Dalyvauja dar

S. L. A. 183 kp. Jaunuolių Orkestras ir 
dainininkas F. Skamarakas, Jr.

Po to šokiai

Pradžia 7 v. vak. įžanga 75c

Visi kviečiami atsilankyti j šj linksmą vakarą.

MALT TŪNIC - EXTRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

IKVlOOftATlHO

RtVUCSMlNG

Del žindamų moti
nu. Nei vienas ne- 

C r

gali būti be

MALT TONIC'D
arba

Eitra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

SJ Dr.B.McHiciiolas
Prašykite savo groserninko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

c<

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Te). Kedzie 8912

3514>16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louia Aro. 

CHICAGO, ILL.
M

ĮkorespondencijosĮ
Grand Rapids, Mich.

Raudonųjų širšių lizdas prie
varta norėjo įuisiulyti SLA. 60 

kuopai

SLA 60 kp. jau senai rengiasi 
apvaikščioti 25 metų sukaktu
ves nuo savo įsikūrimo, kurios 
turės įvykti kovo 19 ir 20 dd. 
Buvo nutarta pakviesti visas 
dr-jas ir kps dalyvauti šiame 
apvaikšČiojime, kuriame pasi
žadėjo dalyvauti ir generalinis 
organizatorius p. Vilaitis. Nu
tarta ir išpildyta,—pasiųsta vi
soms dr-joms ir kuojx>ms po

Oetroit, Mich.
Kaip visur, taip ir pas mus, 

labai daug bubnijama apie tų 
tariamųjų “prosperity”. Bet 
kažin kodėl darbininkai nie
kad nemato los “prosperity”. 
Netik kad nėra “prosperity’’, 
bet yra didelė bedarbė, o jei 
kuris ir dirba, tai nedaug teuž
dirba. Mes skundžiamės pras-

laišką su užkvietimu. Buvo nu
rodyta laikas ir vieta dėl su
sirinkimo delegatų. Pirmame 
delegatų susirinkime pasirodė, 
kad ne visos draugijos prisidė

tais laikais, bet dar labiau skun
džiasi atvažiavę iš kitur. Jie 
sako, kad kituose miestuose 
darbininkams moka po 40c į 
vai., kuomet pas mus dar mo
kama 50c. Bet kapitalistai vis- 
tiek savo atsiima: jei ir dau
giau uždirba, užtai pragyveni
mas daug brangesnis.

Visų išnaudojamų ir paverg
tų darbininkų pareiga yra norsda prie apvaikščiojimo, o ku

rios ir prisidėjo, ne visos savo 
atstovus prisiuntė. Atstovai bu
vo prisiųsti nuo šių draugijų: 
švento Jurgio dr-jos, Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų dr-jos, Moterų 
Progresyvių kp. ir L1PL1) 5 k p. 
šiaip dalykams susidėjus, SLA. 
kuopos komitetas buvo privers
tas paskirtį porų savaičių vė
liau dėl delegatų susirinkamo.

Sekmadieny, kovo 6 d. įvy
ko viršminėtas susirinkimas, j 
kurį atvyko atstovai nuo LDLD. 
k p. ir nuo švento Jurgio Dr-jos, 
o kitas dwųos ir kp., kurios 
buvo pirmiau prisiuntusios sa
vo atstovus ir kurios žadėjo 
prisiųsti, atsiuntė tik du ir lai 
ne nuo draugijų, bet nuo kaž
kokio tai sąryšio, kiti vadina jį 
sųširšės, kuris visai nebuvo 
kviestas. Todėl SLA. kuopos 
komitetas po gana ilgų disku
sijų atmetė tų sąryšį ir jų pa
siūlytų programų, kaipo iš
kviestų svečių ir nutarė su
rengti apvaikščiojima be jų pa- 
gelbos.

Dabar klausimas, kodėl ko
munistų valdomos dr-jos ir kp. 
nesiuntė savo atstovus ‘atski
lai, taip kaip buvo kviečiamos, 
arba kaip pirmų sykį* buvo at
siuntusius, bet sulindo j tų są- 
širšj? Mat, pora metų tam at
gal SLA. 60 kp. komunistų pa
stangomis, buvo pritraukta 
prie to jų sąryšio, bet rimtesni 
kuopos nariai pamate, kad kuo
pa turi iš to tik nuostolių, o 
naudos jokios, tai ir atsimetė. 
Tai dabar raudonųjų širšių bū
rys, gavęs progos, prievarta 
Landė įsiūlyti savo sąryšio var- 

’dų ant virš minėto apvaikščio
jimo. Buvo dar ir kitas svar
bus išrokavimas. Būtent, sųj- 
ryčio vardu butų galėję pastai 
lyti tokius kalbėtojus, kaip 
šūkis ir kiti, kurie kitose drau
gijose visai m priguli ir kalbė
ti negautų progos.

Taip taip komunistai nori pa
minėti 25 metų sukaktuves šios 
kp. Jei kitaip negali kuopa 
užkariauti, tai skverbiasi bent 
tam vakarui uždėti savųjų dik
tatūrų ir priversti SLA. kp. 
skaitytis su tuo sąryšiu.

—G ulbininskis.

PRAKALBOS
Su paveikslais iš Biblijos mokslo

Nedėlioję Kovo 13, 1927
11145 S. Michigan Avc, Roseland, III.

Pradžia 3 vai. po pietų

Antros prakalbos, C. S. P. S. svet. 
48ht ir Donore Str., Chicago, III.

Pradžia 6 vai., vakare
Kalbės S. J. BENECKAS

Įžanga liuosa—nebus kolektų.
Rengia ir kviečia T. B. S. S.

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

sykį susiprasti, prisidėti prie 
jiems naudingų organizacijų ir 
visiems skaityti savus—lietuviu 
laikraščius. Turime sekti ir 
žinias, kad žinoti kas deaasi pa
sauly. Tada mes remsime ir 
lietuvių spaudų. O jei mes, 
lietuviai, užmirštame savo laik
raščius, tai mes kartu užmirš
tame, kad mes esame lietuviai, 
štai kiek laiko atgal šv. Jurgio 
parapijoj buvo rekolekcijos. Bu
vo ir kunigas svečias, kuris per 
tris dienas sakė pamokslus. Jis 
baisiausia draudė skaityti tau
tiniais laikraščius. Būt jei mes, 
katalikai, skaitysime vien tik 
savo Draugų ar Darbininkų, tai 
nieko nežinosime. Ten matysi
me tik kunigų girinius, bet tie
sos ten neieškok, štai Drau
gas įdėjo paveikslą šv. Jurgio 
bažnyčios. Betgi tokios baž
nyčios, kaip paveikslėly, ąnes 
neturime. Bet apie tai kas de
dasi toj parapijoj, Draugas tie
sos neparašys. Mes, katalikai, 
turime skaityti visokios pa
kraipos laikraščius, kad žino
tumėm visas nuomones ir pa- 
matytumėm, kur yra tiesa. O 
katalikiški laikraščiai toli ne- 
paduota tiesos ir negali pa
duoti, nes kartais* jiems tiesa 
yra labai nemaloni, štai dievo 
baimingos moterys,, priklausan
čios ne kokioj ^pašdpinej drau
gijoj, bet grynai maldos drau
gijoj, pati mačiau, vienos pa
rapijos bazare niunšainų parda
vėjo. Motinos katalikes, pasi
gailėkite bent savo vaikučių,

duokite nors jiems gražesnį 
pavyzdį. Dabar gi išeina į baž
nyčia, o nuėjusi pardavinėja 
skiepe svaigalus, po 25c už stik
lelį—“Dievui ant garbės’’. Esu 
tikra, kad Dievas lekios garbės 
visai nereikalauja, nereikalauja 

r ir bažnyčių, kurias munšainas 
palaiko. . ,

Štai vienas kunigas per pa
mokslų keikė divdrsus. O ji’s 
pats savo giminaitei liepč atsi* 
skirti ir ji jau.su kitu apsive
dė, <> jos 4 vaikučiai liko be 
priežiūros.

Kunigai vienų sako bažny
čioj, o visai kitą daro.. Bet mes 
neturime visko klausyti. Mes 
turime pirmiausia rūpintis sa
vo namais, savo šeimyna, kad 
musų vaikučius gražiai išauklė- 
tumem, kad jiems daugiau mo
kslo ir supratimo duotumėme. 
O duoti to susipratimo mes ne
galėsime, jei mes patys nebu
sime susipratę. Tad mes patys 
pirmiausia turime susiprasti ir 
apsišviesti, o tą. mes galime pa
siekti tik skaitydami savus laik- 
raščius.—Tčvynes Ašara.

Indiana Harbor, Ind.
Lietuvių Baltos Božės Poli

tiško Kliubo mitingas įvyko ke
žo 8 d. Pirmininkas p. llender- 
sonas atidarė mitingų.

Šiame mitinge įstojo 3 nauji 
nariai. Du- jų palikti priėmimui 
sekamam susirinkime. Paštinin
kas perskaitė protokolą, kur 
įrašyta, kad praėjusiame mitin
ge įstojo 5 nauji nariai. Jeigu 
taip ka mitingą rašysis, tai ga- 
ima tikėtis, kad metų gale nau
jų narių bus 50.

Dabar einame prie komitetų 
raportų. Buvusiojo baliaus gas- 
padorius p. St. Bartkus išduoda 
raportų. Iš .raporto pasirodo, 
kad balius davė pelno dėl Kliu- 
b-o lygiai $90. Kaip matoma ir 
balius gana gerai pasisekė. P-as 
Bartkus, Kliubo vardu dėkojo 
visiems darbininkams už labai 
gerų pasidarbavimų dėl Kliubo. 
Dar buvo pardavinėjamos ro
žės, kur darbavosi pora moterų, 
>p. P. Laučius ir E. > Paulaus
kienė, nors jos nepriklauso prie 
Kliubo. Pirmininkas ir joms 
ištarė širdingų ačiū.

Nutarta rengti piknikų su 
’aimėjimu radio ir kitų dovanų. 
Visi kliubiečiai pasižadėjo pa
sidarbuoti prie pardavinėjimo 
tikietų. Tikietai tik 25c.

—Sekretorius.

t Pirmas
t ■

■ A

Pakvietimas

NAUJIENŲ

KONCERTĄ

Žinokit gerbiamosios ir gerbiamieji, kad 
kovo 27 dieną, šių metų, pradedant ketvirtą va
landą po pietų, Wicker Park svetainėj, žiemiuo
se ant North Avenue, netoli Robey Street, didis 
Naujienų koncertas bus.

Tai bus koncertas lyg ir ne koncertas, 
opera ne opera, teatras ne teatras, nei vodevilis, 
nei show, bet tikrai naujoviškas Naujienų 
vakaras su koncertu, susidedąs iš dainų, 
kopletų, ^omedijų, solų, chorų, duetų, kvar
tetų, sikstetų, armonykos, klernetos, bubno. 
smuikos ir orkestro; viskas specialiai parašyta, 
prirengta, sukomponiuota ir išmokta tik dėl 
Naujienų ir naujieniečių, per profesorių Vana
gaitį ir profesorių Bunge.

[Pacific and Atlantic Photo]
Michael Ponkrashaw (Richmond Ilill, N. Y. stovi viduryj.

Apiplėšimo tikslais jis nužudė krautuvininką Marcus Gold. Pan- 
krashavv yra 12 metų amžiaus.

Garsinkites “NAUJIENOSE”

Tai bus programas pusiau klasiškas, pusiau 
komiškas; įvairus, margas, nepaprastas, jau
kus, gražus, žavėjantis ir gyvas kaip ir pats 
gyvenimas.

O šiame nepaprastame koncerte dalyvaus, 
veiks, dainuos, los ir gros nepaprasti ale pri
prasti artistai, kompozitoriai, solistės, žvaigž
dės ir ne žvaigždės, muzikai, dainininkai ir dai
nininkės, kuriems talentus pats Dievas yra 
suteikęs ir nė gyvenimo rūpesčiai, nei bėdos, nei 
sunkus darbai neišplėšė — nesunaikino.

Iš kitos pusės koncertas eis sykių su 
šokiais. Kiekvienas asmuo, kuriam Dievas 
davė kojas, galės šokti pradedant 4-tą valandą 
po pietų iki 12-tos nakties arba kolei pails. 
Šokiams gros ir šokikams energijos priduos pui
kus orkestrai, kuriuos tam reikalui specialiai 
suorganizavo ponas J. Grušas.

Ten pat ant vietos bus užkandžių ir refreš- 
mentų sulyg šių dienų styliaus ir aplinkybių. 
Bus rūpinamasi ir dabojama, kad kiekvienas 
butų pasotintas ir patenkintas.

Atidengęs jums gerbiamosios ir gerbia
mieji visas koncerto slaptybes ir scenas, kviečiu 
atidėti į žalį visus kitus gyvenimo reikalus ir 
atvykti į šį nepaprastą Naujienų Koncertą 
ir Balių! , .

NAUJIENŲ KVIESLYS.

jau.su


TIKTAI 3
DIENOS LIKO

Peoples Bank

Gerai žinoma* bankas tarpe 
lietuviu vioojr Amerikoje sa
vo stipru m n ir geru patar
ia* imu.

Del užsimokėjimo jūsų incomę 
taksų. Mes norime jums pagel
bėti juos aprokuoti dykai, nėra 
skirtumo ar turite reikalų šia
me banke, ar ne.

Musų pasiryžimas yra patarnau
ti žmonėms sulyg geriausių mu
sų žinojimu ir tas padarė ši ban
ką didžiausiu banku. vidur
iu iesč i o.

Ponai Macikas, Grisius, Sedem- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

DIDELIS BANKAS 
ant- kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 

net ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau
č ir išmokėdavau, ir buvau pristygęs vilties, 

kad bepasveiksiu.
Mane kankino vidurių nedirbimas pilvelio 

nuslabnėjimas, skilvio nemalimas ir nervai; 
a skaudėdavo galva, po krutinę, strėnas ir t.

t. neturėjau apetito ir neskanius atsirugi- 
mus; abelnai buvau visai suvargęs.

$ Matydamas, kad niekur negaunu pagel- 
’ bos, ėmiau tyrinėti pats. Ir man tiek pasi- 
$ Kekė surasti vaistus, vardu SALUTES BIT- 

TERIS VYNAS ir j 6 mėnesius palikau svei- 
£ kas ir tvirtas, ir dabar čionai aš pasirodau 
a visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių 
jjj pasveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO 

ir dėkavoja jo Geradėjystei.
y Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 

naudokite SALUTES HITLERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
y vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėmi skaudėjimą ir abel- 
>* nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
į tvirtumą įaumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo- influ-
* enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
& aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina l bonka $1.00, 12 bonkų
* $9.00. Siunčiant j kitus miestus už* vieną bonką $1.25, o už 12 bon- 

kų $11.00.
£ Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau- 
3 ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė- 
9 darni greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 

padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi- 
5 me dėl tamstų reikalaujami) gyduolių.

PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo-

tai visą daktarams

Dabar Pirmiau

ž
kit taip:

SA LUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31st St., Chicago, 111., Tel. Boulevard 7351

t

NAUJIENOS, Chicago, III.

DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams
Pusei metų

Užsieny — dvigubai

$1.20
0.60

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

“NAUJOJI GADYNE”
Socialdemokratu mėnesinis ihokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų . 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

CHIOAGOS
ŽINIOS

►

švietimo konferencija
šiandie, Congress hotely, Flo- 

rentine Koom, bus laikoma pi
liečių švietimo konferencija, 
kurioj bus svarstoma kaip ug
dyti pilietinę sąmonę tarp žmo
nių ypač santikiuose tarp val
stybių. Konferenciją šaukia 
daugybe moterų, taipjau mo
kytoj ų orga n izac i j u.

Posėdžiai bus 10 vai. jyto ir 
2 vai. po pietų. Rytmetiniame 
posėdy 
J. Paul 
World 
Harold 
tion of 
the
national 
pietiniame posėdy kalbės prof. 
Harry A. Overstreet: “Build- 
ing up the International Mind” 
ir rašytojas Normai Augeli: 
“Why the Obvious Failures of 
Education?” Po pranešimų eis 
svarstymai.

darys pranešimus prof. 
Goode: “Gecgraphy and 
Citizenship” ir prof. 
Rugg: “The Construc- 
the Carriculum and a

Development of Inler- 
Understanding”. Po

tis Seattle, VVush., Chicago 
Open Foruin susirinkime sek
madieny, kovo 13 d, 3:15 vai. 
po pietų, Enlangei teatre kn 
bės temoj: “Ar naujoji Chini- 
ja yra pavojus pasauliui?”

už
liko 
ga-

Ugniagcsis užmuštas
ekspliozijoj

Vienas ugniagesis liko 
muštas, šeši ugijiagesiai 
sužeisti ir šeši pritroškinti
su ir durnų, ekspliozijoj ir gai
sre A. Daigger and Co. chemi
kalų reikmenų dirbtuvėj, 159 
W. Kinzie St. Ekspliozija atsi
tiko laike antro gaisro. Pirma
sis gaisras liko užgesintas ir 
ugniagesiai buvo sugryžę Į sa
vo stotis, kuomet 
kilo gaisras. Veik 
tieji ugniagesiai 
laiku buvo viduje

Moterys

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Viršuje
State

Yards 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUiERKA 
3252 So. Halsted St.

nos kreipkitės su
reikalais nuo 12 iki

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street

antru kartu 
visi sužeis-

dirbtuves.

SIŪLO MEYERS’UI $500, KAD 
RISTŲSI SU POŽĖLA

Prieš porą dienų 
šiuo 
nas,
$500. kad jis ristųsi 
la. Tuos pinigus,

- Įgaus tik tame
Gatvekarių kompanij’os palis Požėlą. 

Meyers, regis,biznis didėja

iš Wiscon- 
buvo atvykęs Tamošiu
ku ris pasiūlė # Meyersui 

su Požė- 
žinoma. jis

atvėjyj, jeigu 
Tą pasiūlymą 

nepriėmė.
tynęs Tamošiūnas rengtų 

pa-'kuriame nors VVisconsino vais
ine- |ti jos mieste.

BANCEVICIUS RISIS SU 
SHERRY

daugiau.
Mokėjusių paša-1 

turėjo j
j Rytoj, 3 vai. po pietų, Jack
oi------  —:„c| dzūką

arba 4.04 nuoš. dau-įdu kartu į pusę valandos. Jei-
Įgti jis to nepadarys, tai sumo-

57,000,-* kės $50. Sherry yra labai ge
ni.

Gatvekarių kompanija 
skelbė, kad pereitais, 1926 
tais jos pa.-an ’
601, arba 4.06 nuoš. 
negu 1925 m.
žierių taipjau pernai 
daugiau, negu užpernai. Pernai i 
mokančių pasažierių buvo 34,- Sherry turės paristi

giau. Transferių išduota 1,574 
969,902, taipjau virš 
000 daugiau, negu 1925

Open Fonini

per

Universal
Bank •

ir mcrgi-

Kampas 31-mos gatvės
Tel. Yards 1119

Prof. Frederick Starr, 
virš 30 metų vienas iš geriau 
.< iai žinomų Chicagos universi
teto profesorių, dabar gyvenan-

j ras ristikas, bet ar jis galės taip 
i lengvai su dzuku apsidirbti, 
i tai dar klausimas.
* Sherry — Bancevičiaus su
sikibimas Įvyks Universal kliu- 
be (814 W. 33 St.). Be to, ten 
bus dar kelios poros boksinln-

Balio Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS VYČIĮI ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠI METĄ 

—ĮVYKS—

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

j

■■■
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TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “LITUANIA” Gegužės 3 d
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

VAŽIUOKIT ŠJ PAVASARĮ { LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Kainos stačiai į Klaipėdą: 
Trečia kliasa.... $107

Turistine trečia .... $117

Kainos į Klaipėdą ir atgal 
Trečia kliasa ..... $181

Turistine................ $196

Revenue Tax ir Head Tax

Sekanti laivai plauks

May 
May 
June
July

LITUANIA 
ESTONIA 
LITUANIA 
LITUANIA

C

tiesiai

3-čią 
24-tą 
14-tą 
19-tą

Atskirum

j Klaipėdą:

1927
1927
1927
1927

j/

Naujas Radio setas, su 
katra gausi iš visur, vie
nu dialu, 6 tūbų už $49.50
Atwater Kent 6 tubu 
už $70 

Nupigintos kainos 
ant Radio

Freshman 5 tūbų už $22 
R. C. A. Radiola, 4 tūbų 
už ...................................$12
R. C. A. Radiola, Super 6 
tūbų už ....................... $79
DeForest 5 tūbų už .... $49 
B. Baterijos ........... $3.75
45 volt už ............... $1.95

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

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

4120 So. Richmond Street

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
vusi Pennsyb 
vanijos ligron- 
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 
gclbą.

Valandos nuc
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo G iki
9 vai. vakare.
4“ ■ 1,1 —••——••—•• ———<<,
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 'n 
skaudėjimą

JOS. F. BUDRIK
RADIOS, PIANOS 

FURNITURE
3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

j

DR. J. F. KORECKI 
Gydytojas, Chirurgas, Akušėras 

1574 Milw<aukee Av., kamp. Robey 
Ofiso valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8 

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligos

Gydomos Eksperto 
27 metai prie State SL

Kreivos akys ištaisomos, Nosies li
gos prašalinamos, Tonsilai išimami 
su “twilight sleep”, akiniai pri
taikomi už $6 ir augščiau. Reika
laukit dykai knygutės* 
FRANKLIN O. CARTER

177 N. State St.. 2 fl.
Valandos 8-5, Nedėlioj 10-12

Patyrusi gydytoja ir akušere 
Napraputė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Phone Pulhnan 0621
Ką tik grjžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS’ 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8

Nedčlioj 10 iki 1

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom 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 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
Nedėlioinis nuo 19 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit. •
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

(vairus Gydytojai
<1

Telephone Yards 0D94

OR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

į vakare. Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8200

K. JURGELIONIS
ADVOKAfA® 

Miesto Ofisas 
190 No. State S t., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

Po pietų nuo 8:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN MINSKAS

Advokatas

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinj agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald < 
S. L Fabian 
Vinc. Milaslewicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
Jno F. Zolp

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St., Chicago, III

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 85th St, Chicago, III.
17?3 West 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.
726 West 18th St, Chicago, III.
3311 S’o. Halsted St, Chicago, III.
3252 So. Halsted St, Chicago, UI.
4559 So. Paulina St, Chicago, III.

t

Lietuvis .
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėiioj nuo 10 ryto

nuo
iki 1 P P

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 53« 
Tel. Central 6390

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

Garsinkitės Naujienose

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1303

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Central 3905

Res. 4624 So. Francisco Avė.
Tel. Lafayette 9477
Nuo 7 iki 9 vakare

^DR. HERZMAN
-Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniikas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 platų 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

. Dienomis: CanalTelefonai: J 8110’ NakJ*
j South 'hore 2288
* Boulevard 4186

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

» I ■■■!!■■■ UI Z
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai 
Ofisas

4729 So. Ashlahd Ave^ 2 lubos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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 
Naktinis Tel. Fairfar 8858 

<

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

Optemestrist 
Boulevard 6487 

^^H^M^.^4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th SL

Kenvcod 1752



NAUJIENOS, Clflcago, BĮ. šeštadienis, Kovo 12, 1927

NEI PASITIKĖJIMO, NEI NEPASITIKĖJIMO

NAUJIENOS
The Lithaanlao Daily Nesro

Published Daily F.veept Bsnday 
hv the Lithuaidan IkaJly Mewc ptb
Ca. Ine. H

Edltor P. GRIGAITIS *

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltu: 

i Metams-------- ------------------- - $8JH
Pusei moty  ---------------------- $4.$i
Trims mėnesiams------—.— 2.00
Dvlsni rainMinms ------—-----
Vxaaam nAnaaiai „ -— -75

Chicagoje par neAlotujas:
1739 Soath Halsted Street 

Chicago, III. 
Telepeonr Roosevelt

V10DH KopiJU —.ov 
Savaitei _______ —---------------- 18c
Minėsiu!-------------------------- ---- 76c

Suvienytose Valstijose^ no Chicagoje, 
paltui

Motume______________—.— $7.0$
Pusei metą    —.... ...... 8.60 
Trims mėnesiams ——.....—— 1«76
Dviem mėnesiams___ ...--------- L26

Subscription Kateri 
$8.00 per ye.’ir in Canada. 
$7.00 per yaar outsida ot Chicago. 
$8.00 par year in Chicago. 

8c. per copy.
Entered as Sacrnd Class Matter 

March 7th, 1914. a* th» Post Office 
of Chicago, III, irdar act of
March 8rd 1879.

Vienam mėnesiui —------------
Uaturou Ir kitur utaiunluoMi 

(Atpiginta)
Metams .........  ........... .......... $3.00

Naujienos aina kasdien, ilskiriaut 
•akmadianius. Leidžia NanJIeną Bau- 
drovC, 173® S. Helsted St. Chicafo, 
UI. — Talefimaai RouaartJt P5<W.

Pusei matų------------------ —----- 4.00
Trims mlnesiams-----------------2-10
llnigus reikia siųsti raito Monay 

o r dari u kartu su užsakymu.

gavę. Ir jisai klausia, ar gavo kvietimą “Naujienų” re
daktorius.

“Naujienų” redaktorius taip pat nėra gavęs jokio 
kvietimo į tas “diskusijas”.

Taigi aišku, kad Worcesterio komunistai, pasivadi
nusieji “tarptautinio darbininkų apsigynimo kuopa”, už
siima tikriausiu šarlatanų darbu. Jie be jokios teisės nau
doja laikraščių redaktorių vardus, mėgindami apgauti 
publiką, kad ją pritraukus į savo sueigą. Teisingu budu 
suinteresuoti žmones savo rengimais jie, matyt, jau ne
begali, nes visi, kas girdėjo paskutiniu laiku komunistų 
“spykerius”, spiaudosi iš pasipiktinimo.

Komunistai žino gerai, kad joks gerbiąs save žmo
gus neis, kad ir kviečiamas į diskusijas su jais, — nes kas 
gi nori bimbiškų ir mizariškų pliovonių klausytis? Te
čiaus jie neturi gėdos garsinti savo humbugišką biznį, 
dengdamiesi vardais asmenų, kurie jokio įgaliojimo jiems 
taip elgtis nėra davę.

Na, ar dar reikia aiškesnio įrodymo, kad komunistai 
tai tokie pat suchuliganėję visuomenės mulkintojai, kaip 
ir fašistai?

‘•Eltos” pranešimu debatai dėl Voldemaro deklaraci
jos Lietuvos Seime pasibaigė kovo 8 d. Po to buvo bal
suojama opozicijos pasiūlytoji nepasitikėjimo formula.

Už tų formulę balsavo 36 atstovai. Kiek balsavo 
prieš, nepasakyta. Bet kadangi “Eltos” telegramoje nu
rodoma, kad tautinės mažumos susilaikė, tai aišku, kad 
prieš nepasitikėjimo formulę negalėjo būt paduota dau
ginus balsų, kaip 35 (30 atstovų krikščioniško bloko, 3 
tautininkai ir 2 ūkininkų partijos). Tuo budu nepasitikė
jimo formula surinko daugumų balsų.

Galėjo būt ir taip, kad valdžios pusę palaikė dar ma
žiaus, kaip 35 atstovai, nes ūkininkų partija kažin ar 
balsavo.

Šiaip ar taip, bet Seimas dauguma balsų išreiškė ne
pasitikėjimų V oldemaro kabinetui.

“Eltos” pranešimas tečiaus sako, kad nepasitikėji
mo formula buvusi “atmesta”, kadangi ji negavusi “ab- 
soliutės Seimo visų balsų daugumos” (t. y. 43). Toks esąs 
Seimo statutas.

Taigi smurtininkų pastatytoji valdžia dar kolkas pa
siliko savo vietoje.

Bet Lietuvos konstitucija reikalauja, kad ministe- 
rių kabinetas* privalo turėt Seimo pasitikėjimų. Po Vol
demaro deklaracijos perskaitymo, vadinasi, reikėjo val
džios partijoms įnešti Seime pasitikėjimo rezoliucija, ir 
ji turėjo būt pastatyta balsavimui. Bet to nei tautinin
kai, nei klerikalai nepadarė, nes jie žinojo iš anksto, kad 
pasitikėjimo rezoliucija bus atmesta dauguma balsų.

Neturėdama Seimo pasitikėjimo, Voldemaro valdžia 
mėgina laikytis tiktai tuo, kad kolkas nedrįsta prieš ją 
balsuot, karininkų teroru išgąsdintos, tautinės mažumos 
ir kad todėl nesusidaro Seimo absoliute dauguma, prie
šinga valdžiai. Tečiaus, kaipo negavusi Seimo pasitikė
jimo, Voldemaro valdžia vistiek yra neteisėta.

Ilgai laikytis ji negali, nes nei Lietuvos žmonės, nei 
užsienis jai nepripažįsta autoriteto.

Lietuvos Socialdemokratų (rakei
jos pareiškimas

SMULKESNĖS ŽINIOS APIE PERVERSMĄ

Pagaliau, pradėjo ateiti iš Lietuvos smulkesnių ži
nių apie įvykusį gruodžio 17 d. valstybės perversmą. 
Šiandie “Naujienose” įdėta Lietuvos socialdemokratų 
Seimo frakcijos pareiškimas, kuris buvo išspausdintas 
atskiruose lapeliuose ir paskleistas po visą Lietuvą (ka
dangi cenzūra neleido paskelbti jį laikraščiuose).

Kartu su tuo lapeliu gavome iš savo bendradarbio 
taip pat ir kitą Įdomų spausdinį, užvardintą “Tiesa apie 
gruodžio 17 d. perversmų Lietuvoje”. Kas jį išleido, tik
rai nežinia, bet iš turinio nuomanu, kad vai. liaudininkai. 
Jisai yra taip pat, kaip ir socialdemokratų frakcijos pa
reiškimas, išleistas slaptai (pažymėta, kad Tilžėje) ir pla
tinamas slaptai. Ant šito spausdinio (mažiukės brošiūrė
lės pavidale) uždėta žodžiai:

“Slaptai duokite iš rankų j rankas”.
Jisai bus perspausdintas “Naujienose” ateinantį pir

madienį.
Apie tai, kas šiandie dedasi Lietuvoje, įsigalėjus sme- 

toniniems smurtininkams, skaitytojai gali patirti iš Liet, 
profesinių sąjungų Centro Biuro rašto, kuris telpa šian
die “Naujienose”, ir dar daugiaus patirs iš straipsnio 
“Diktaturos agonija prasidėjo”, kuris bus įdėtas poryt.

ŠARLATANU DARBAS

Mums tik-ką tapo atsiųstas plakatas iš Worcester, 
Mass., kur pranešama, kad šį sekmadienį, kovo 13 d., 
“tarptautinio darbininkų apsigynimo lietuvių sekcijos 
13-ta kuopa” rengianti viešas diskusijas tema: “Koks yra 
skirtumas tarpe komunistų ir fašistų?”

Tame plakate pasakyta, kad į tas viešas diskusijas 
esą užkviesti laikraščių redaktoriai: “Naujienų” Grigai
tis, “Keleivio” Michelsonas, “Sandaros” Paulauskas, 
“Vienybės” Sirvydas, “Tėvynės” Vitaitis, arba Bajoras ir 
“Laisvės” Mizara.

Asmuo, kuris atsiuntė mums tą plakatą, rašo, kad ji
sai patyręs, jogei nei “Keleivio”, nei “Sandaros”, nei “Tė
vynės” redaktoriai jokių kvietimų į tas diskusijas nėra

Vienas bendradarbis prisiun
tė mums lapelį, kuriame buvo 
išspausdintas Lietuvos Socialde
mokratu Seimo Fakcijos pareis-' 
k imas. Tą pareiškimą smurti
ninkai neleido ištisai perskai
tyti Seime, ir tik jo dalys, cen
zoriaus apkramtytos, buvo įdė
tos Kauno “Socialdemokrate“. 
Amerikos lietuviai dabar galės 
jį pirmų kartą perskaityti iš
tisai.

Frakcijos pareiškimas, iš
spausdintas lapeliuose, tapo 
plačiai paskleistas Lietuvoje, 
ypač tarpe kareivių, bet val
džiai dar iki šiol nepasisekė pa
tirti, kur jisai buvo spausdina
mas, ir nepavyko sugauti nė 
vieno platintojo. Socialdemo
kratų Seimo Frakcija visai ne
sigiria, kad tai yra jos pareiš
kimas, bet atsisako valdžiai pa
sakyti, kai j) ir kur ji jį išleido.

Pareiškime, tarp ko kita, 
yra labai skaudžių priekaištų 
vai. liaudininkų partijos viršū
nėms. Jie yra paremti faktais, 
bet ar tikslu buvo taip liaudi
ninkus atakuoti, tai kitas klau
simas. Tuoj po perversmo te
čiaus galėjo išrodyti, kad Sle
ževičiaus partija gal rengiasi 
susitarti su smurtininkais. Bet 
šiandie liaudininkų nusistaty
mas jau yra paaiškėjęs: jie ei
na griežtai prieš smetonininkus 
ir jų pakalikus.

Socialdemokratų pareiškimas 
skamba taip:
LIETUVOS DARBININKAI IR 
VALSTIEČIAI! LIETUVOS DE- 
MOKRATINGOJI VISUOMENE!

Po gegužes rinkimų reakcinis 
krikščionių blokas nebeteko 
/aidžios. Susidarė nauja demo
kratinė vyriausybė, bet reakci
ninkai nenurimo. Ištroškę au
kštų ir pelningų vietų tautinin
kai, išsiilgę iždo pinigų krikš
čionys demokratai, ūkininkų 
sąjunga ir lederantai, algų ne
lėkę kunigai, iš vietų pavaryti, 
nrasikaltę valdininkai ir visokie 
spekuliantai subruzdo ir ėmė 
skubiai ruoštis prie atviros 
kumščio diktatūros. Jų pastan
gas rėme savo užuojauta dva
rininkai,. stambus ūkininkai ir 
lalinai buržuazija, tikėdamies 
paimti krašto valdymą į savo 
rankas.

šiandien reakcininkai smurto 
keliu vėl grįžo prie valdžios. 
Naktį iš 16-os į 17-tą gruodžio 
dieną Seimo posėdin įsiveržė 
būrys karininkų ir “diktato
riaus“ vardu pareikalavo, kad 
Seimas tuojau išsiskirstytų. 
Kuomet Seimo prezidiumas iš 
jų pareikalavo, kad apleistų po
sėdžių salę, kad jie gerbtų Res
publikoj konstituciją ir Seimo 
suverenumą, ' karininkai, gra
sindami* jėga, pareikalavo, kad 
Seimas išsiskirstytų per vieną 
minutę.

Įsiveržusieji karininkai prie
varta nutraukė Seimo posėdį, 
Seimo pirmininkas ir vice-pir- 
mininkas buvo suimti, nuvežti 

generaliniu štaban ir sulaikyti 
arešte. “Diktatoriaus“ įsakymu 
buvo areštuoti ir teisėtos vy
riausybės nariai. Iš laikomos 
sukilėlių nelaisvėj vyriausybes 
buvo pareikalauta, kad ji arba 
tuojau pasirašytų atsistatydini
mo aktą arba ji bus per pusę 
valandos išvežta Alytun. Kartu 
vyriausybės nariams buvo duo
ta suprasti, kad už jų saugumą 
kelyje lydintijei nesiima atsa
komybės. Tuo budu buvo pri
versta atsistatydinti teisėtoji 
vyriausybe.

Tuo pat daiku buvo išvaiky
tas Seimas ir areštuota vyriau
sybė, sukilėliai areštavo patį 
Respublikos prezidentų jo na
muose ir apstatė sargybomis. 
Iš Prezidento buvo pareikalau
ta, kad jis priimtų senosios vy
riausybės atsistatydinimą, pa
skirtų naują ir pats pasitrauk
tų. Grasinimais ir prikalbinė
jimais Prezidentas buvo pri
verstas išpildyti sukilimo vadų 
reikalavimą.

Gruodžio dieną įvyko se
kamas neteisėtas aktas. Seimas 
buvo sušauktas posėdin ne pre
zidiumo kvietimu, bet parėdy
mu tų, kurie įvykdė pervers
mą. Reinio posėdin susirinko 
tik krikščionys-demokratai, ūki
ninkų sąjunga, darbo federaci
ja, tautininkai, ūkininkų parti
jos atstovai, trys atstovai len
kų frakcijos, vienas klaipėdiš
kių, atstovas Kinderis, vienas 
žydų frakcijos ir Seimo pirmi
ninkas Staugaitis—viso 42 at
stovu iš 85. Kuomet Seimo 
pirmininkas paskaitė Respubli
kos prezidento atsistatydinimo 
raštą, nei vienas Seimo narys 
dalyvavusiųjų posėdyje, gerai 
žinodami smurto įvykius ir 
Konstitucijos paniekinimą, ne
pakėlė protesto balso ir nepa- 
reiKalavo, kad teisėta tvarka 
butų atstatydinta. Tokiu budu 
dešinieji Seimo atstovai, sulau
žė duotąją priesaikų, pamynė po 
kojų Konstituciją ir įstatymus 
ir tuo pačiu jie patys nebegali 
skaidytis teisėtais atstovais. Del 
to ir naujo prezidento rinkimai 
yra neteisėti. Tie prezidento 
rinkiniai tiktai dar karta su- 
mindžiojo Dievo Visagalio var
du paskelbtąją Konstitucijų. 
Tiek pat ir naujoji p. Volde
maro vyriausybė, atsiradusi iš 
smurto ir Konstitucijos sulau-’ 
žynio negali būti ir nėra teisėta 
Lietuvos vyriausybė.

Perversmui įvykinti buvo pa
vartota kai kurių kariuomenės 
dalių karininkai. Kareiviai bu
vo išvesti gatvėn melagingu 
obalsiu eiti malšinti sukilusius 
bolševikus. Ar gręse Lietuvai 
komunistų sukilimas? Mes 
griežtai tvirtiname: ne. Husijos 
pinigais apmokami. komunistų 
agitatoriai seniai šūkauja Lie
tuvos darbininkų tarpe, bet jų 
įtaka žymiai sumažėjo kaip tik 
per paskutinį pusmetį. Didžiule 
profesinių sąjungų dauguma, 
sukoncentruota socialdemokra-

[Pacific and Atlantic Photo]
LYMAN PANHURST (Denver, 
Colo.), seniausias masonų or- 
deno narys. Jis yra 97 metų 
amžiaus.

tų vadovybėje, 
parode.

geriausiai tai
I

Mes per daug nekaltiname tų 
jaunų kapų, kurie davė save 
suklaidinti arba tiesiog buvo 
apgauti. Tikrieji perversmo 
kaltininkai yra smetonininkai, 
krikščionys demokratai, ūki
ninkų sąjunga ir federantąi. 
'los partijos smurtu pagrobė 
valdžią, bet nedrįsta prisipa
žinti sTnurtą padariusios ir bą'!*? 
liai slapstosi už suklaidintų ka
rių nugaros.

Pagalios yra kalti ir atsako- 
mingi už konstitucinės tvarkos 
sumindžiojimą, už liaudies va
lios paneigimą, už smurtu už
grobtas vyriausias jos teises — 
valstiečiai liaudininkai. Jų žmo
gaus vedamoj krašto apsaugos 
ministerijoj buvo leista pri
bręsti sąmokslui ir jam įvykti. 
Liaudininkų partijos vadovybė 
paragino senąją vyriausybę, 
kad ji pasiduotų smurtui ir at
sistatydintų. Liaudininkų vir
šūnės pastūmė paskutinėj krū
tingoj valandoje .Respublikos 
prezidentą Grinių pasiduoti su
kilėlių reikalavimams. Už tai 
jie trigubai atsakomingi, nes iš 
prezidento išveržtas atsistaty
dinimas paraližavo konstituci
jai ištikimą kariuomenę ir lei
do smurtininkams- įsitvirtinti. 
Liaudininkų viršūnės padarė 
viską, kad prikalbinti Seimo 
pirmininką Staugaitį eiti į 
smurtu šaukiamą Seimo posė
dį, ten paskaityti smurtu iš
veržtą iš prezidento atsistaty
dinimo aktą ir kad pats atsi
statydintų. Liaudininkai savo 
rankomis pašalino visus akme
nis iš smurtininkų kelio, patys 
padėjo suterlioti Konstituciją 
ir demokratinę Respublikos 
tvarkų, patys virto klastingais 
tų minių išdavikais, • kurioms 
jie per rinkinius žadėjo kovoti 
iki paskutiniųjų už liaudies su- 
verenes teises. Ir todėl mes 
skaitome liaudininkų partijos 
vadus ne tik liaudies išdavikais, 
bet ir svarbiausiais kaltinin
kais dabar susidariusios padė
ties.

Jaunas Lietuvos darbininkų 
judėjimas, sujungtas sorialde-

SVARBUS PRANEŠIMAS

Gera proga atsitraukti sa
vo gimines iš Lietuvos, Latvi
jos, Lenkijos ir Rusijos, j Canadų,
jeigu tik jie sveiki ir gaii
skaityti nors vienoj kalboj. Ūkinin
kų pagelbiriinkai ir namų ruošos dar
bininkai turi pirmenybę. Norint in
formacijų, rašykt musų agentui, ku
ris turi 20 metų i patyrimą laivų kom
panijose. Jis buvo 4 metus pas 
United States IJnes prie valdžios lai
vų, taipgi Vice Prezidentu Boston 
National Banke ekspertas Immigraci- 
jos įstatymų ir patvarkymų.

1 Del informacijų kreipkitės 
3257 So.'Union .Avė. 

Chicago, JII.
D. GALMINAS 

LEWIS & MURPHY 
Generaliai Agentai 

45 Windsor $t., Montreal, Canada 

mokratų partijoje ir socialde
mokratinėse profesinėse sąjįn 
ose, buvo dar per silpnas da
bartiniu metu apginti demokra
tinę Respublikos tvarką. Bet 
darbininkiškoji socialistinė de
mokratija nuo kovos prieš ku
niginę ir fašistinę reakciją ne
atsisako. Kiekvienas darbo žmo
gus gerui žino, kad tvarka, 
įvesta Smetonos ir Voldemaro 
bus negeresnė, kaip ta tvarka, 
kurioje mus laike per šešerius 
metus Vailokaitis ir Ambrozaitis. 
Todėl lieka griežtos kovos ke
lias, į kurį kviečiame visus dar
bo žmones. Nes reikalas ginti 
kraštą nuo fašistinio smurto, 
nuo skaudžių ir gal mirtinų 
Lietuvai įvykusio perversmo 
pasekmių yra reikalas visos 
musų demokratinės visuomenės.

Lietuvos darbininkai ii’ val
stiečiai, demokratingoji visuo
mene! Dabar metas jums pri
siminti, kad liaudis pati turi ne 
tik iškovoti savo politinę lais
vę, bet ir ją apginti nuo liet 
kurio pasikėsinimo. Lietuvos 
demokratingoji ateitis yra jūsų 
rankose.

Už demokratijos siekimus 
prieš liaudies teisių užgrobi- 
kus, už Konstitucijos ir demo
kratinė* tvarkos apgynimą, iš- 
vieno su socialdemokratija! — 
štai obalsis, kuris dahaT turi 
sujungti mipstų ir .kaimų dar
bininkus, valstiečius * ir visą de
mokratiniai nusistačiusią vi
suomenę kovpje’.prieš smurtą ir , 
reakciją.
Seimo Socialdemokr. Frakcija.

Pirmadienį tilps “Naujieno
se” tik-ką gautas iš Lietuvos 
nuo musų bendradarbio straips
nis apie diktatorių galios smu
kimą. Nepraleiskite neperskai
tę “Naujienų” numerį!

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Atėjo Kultūros Žurna
las No. 1 išleistas 1927 

m. Kaina 45 cetnai.
Galima gauti 

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
TTrnrrftiiiiniiinnmi

Lietuviai Daktarai
.......... ................. ......... ... '

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street

.....-

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 4Gth St. Chicago, 111.

A. L. Davidonis, M. D. |
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rz » J I UVO 9 iki Ii vaI. ryte, Valandos j nuo 6 iki 8 vaL vakafe K

Dr, A. HARAlfs”
Gydy tujas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandvg — 

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

! GYVENIMAS 
Mėnesinis žnmalun

Antanas žymontas 
Redaktorius-leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
Štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jj rasti “Gyvenime”. Isigykit 
“Gyvenimą!”

Prenumerata metama ...... $2
Pusei metų ............................  $1
Kopija ..........................  20c ’

k.—---------- --- ------------ . r

DENNIS
BACIUS

Augštos r ų 
Sies siuvėjas 
Siutai daromi 
ant orderio

Valome, 
Dažome, 

Prosiname
2005

Janalport Av
Phone

Roosevelt 2061

♦

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—S A SS

1707 W. 47tb St.

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

8 iki 2 vai. po pietų 
k ..........— —- t

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 

< ----................................... —

DR. 1. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
Į I /

I DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukce Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaukiing 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diuthermia 
________ *

V

Kės. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospeci 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, IU.



' NAUJIENOS, ChlcagO, UI. ’ 5
—

.313, Kove
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Begėdiškas Smurtas Prieš 
Lietuvos Darbininkus

Žerųiaus dedame Lietuvos 
Darbinikų ir Tarnautojų Pro
fesinių Sąjungų Centro Biuro 
pareiškimą, kuris šių metų va
sario mėn. 7 d. buvo įteiktas 
Voldemarui. Jo turinys kalba 
pats už save. Keikia tečiaus 
dar pridurti, kad Centro Biuro 
rašte išdėstytieji 
maža dalis to, kas 
ma su darbininkų 
gomis Lietuvoje.

Centro Biuro protesto karo 
cenzorius neleido spausdinti 
Lietuvos laikraščiuose.

Pareiškimas seka:

arba atimdami aukščiau išside
rėtas atostogas ir j va irius prie
dus (Kaune—br. Vailokaičių 
gelež. fabr., nekurtos spaustu
vės, odos fabrikos ir t.t.), taip 
pat imd fiiažinti darbo dienų 
skaičių, vaduojantis daugiau* 
kerštu, negu fabrikos sutvarky
mo reikalu (“Tilkos” fabr. iš 
209 darbininkų sumažinta tik 7

lakiai tik 
dabar daro- 
prof. sąjun-

ir sųmoningas ekonominių dar
bininkų organizacijų ardymas, 
kuris sunkiai atsilieps į darbi
ninkų ekonominę ir kultūrinę 
būklę, gi dėlto turės nukentėti 
ir visas kraštas. Lietuvos darbi
ninkai turi teisės organizuotis 
į savo ekonomines organizacijas 
ir organizuotu keliu gerinti sa
vo begaliniai skurdų gyvenimų.

Keldami protestą prieš esa
mus darbininkų ekonominių or
ganizacijų ir jų narių perse
kiojimus, norime tikėli, kad 
Vyriausybė duos parėdymą ka
ro komendantams, apskričių 
viršininkams ir kitiems valdžios 
organams liautis persekiojus 
profesines sąjungas ir jų na
rius, ir jau įvykdytus ar vyk
domus nutarimus atmainys.

(pas.) J. Paplauskas,
Centro Biuro Pirmininkas

(pas.) J. Januškis,
Sekretorius.

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

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

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 W. 22nd Street 
Chicago, Iii.

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

- valandą vakare

buotojų areštuojami, ištremia
mi arba vietose administracijos 
organų jiems daromi įvairus 
spaudimai.

Profesinių sąjungų spauda darbininkams darbas savaitėje 
uždaroma ir konfiskuojama, 
net tie leidiniai “Proletaro”, 
kurie buvo išleisti dar pradžio
je 1926 m. esant irgi karo sto
viui. Net liuosą nedraudžiamą 
spaudos leidinį— Centro Biuro 
išleistą .“Darbininkų Kalendo
rių”—išduotą platinti prieš per
versmą gelžkeliečių prol. są
jungos skyriams, vietos polici
ja kartu su šios sąjungos turtu 
konfiskavo ir, suprantama, tuo 
padarė didelių nuostolių Centro 
Biurui.

Nuo perversmo dienos nei 
vieno profesinių sąjungų susi
rinkimo karo komendantai ne
leido padaryti. , 

Akivaizdoje šių faktų mums 
nesuprantama, kuriuo tikslu 
valdžios oficiozas “Lietuva” ir 
dabartinių valdančiųjų grupių 
laikraščiai skelbia žinią, buk 
valdžia nedarys kliūčių profe
sinių sąjungų veikimui.

Ardydama darbininkų ekono
mines organizacijas profesines 
sąjungas,—valdžia sąmoningai 
paveda iškrikusius darbininkus 
darbdavių sauvaliai, kurie tuo 
jau plačiai naudojasi, numuš- 
dami atlyginimą net iki 59%

iki keturių dienų). Centro Biu
ras gauna žinių, kad darbda
viai išleistą visų karo komen
dantų įsakymų, kur grąsinant 
aštriomis bausmėmis, draudžia
ma darbininkams streikuoti, 
supranta kaipo ypatingą sau 
globą ir tą {sakymą linksniuo
dami kiekvienu atsitikimu di
džiai darbininkus naudoja. Šios 
visos nukreiptos prieš profesi
nes sąjungas priemonės stato 
j nelygią padėtį ekonominėje 
kovoje darbininką su darbdaviu.

Lietuvių darbininkų ir Tar
nautojų Profesinių Sąjungų 
Centro Biuras kreip'damas Vy
riausybės dėmesį i visus čia nu
rodytus persekiojimus ir ne- 
leisetum.us mano, kad visi tie 
įvykiai yra gryniausia sauvalė

Peoples furniture CoK M 
H
H
M

M 
M 
M 
H 
M 
M

Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų. 

%

H 
M 
M 
M 
M 
H

M
M

rasiteŠiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet 
platų pasirinkinfų naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

M
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4177-83 Archer Avė 
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjai

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

PARDAVIMUI
• . - * ■* * , . - . ,.

NAUJI NAMAI, AUKŠTOS RŪŠIES

Moderniški įrenginiai: ant 69tos ir Rock-

vvell St. Parduosime su mažu jmokėjimu:

ant mėnesinių lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės prie

lubm Bros9

1927 m. vasrio mėn. 7 d.
MIN1STEIUŲ KABINETUI
Po perversmo pirmomis die

nomis tapo uždaryta viena iš 
didesnių Lietuvoje profesinių 
sąjungų Lietuvos (ielžkelių 
Darbininkų ir Tarnautojų Pro
fesinė Sąjunga ir josios turtas 
konfiskuotas. Padavus pareiš
kimą ir atsilankius tuo reikalu 
Centro Biuro delegacijai pas 
Ministerį Pirmininką p. Volde
marą, buvo pažadėta šį dalyką 
ištirti ir sutvarkyti. Tačiau 
iki šiam laikui, nei Centro Biu
ras, nei minėtose sąjungose 
Centro Valdybos šio klausimo 
išsprendimo nėra susilaukę ir 
j paduotus skundus jokio atsa
kymo nėra jjavę. Priešingai, iš 
pastarųjų dienų įvykių matosi, 
kad profesinio judėjimo slopi
nimas ir persekiojimas eina vis 
platesniu mastu, štai gautas 
pranešimas apie naujus uždari
nėjimus profesinių sąjungų. 
Šiuo kart uždaryta net dvylika 
profesinių* sąjungų, tarp kurių 
šoferių ir Auto-Mechanikų, 
Odos Pramones ir Metalo Pra
monės Darbininkų Profesinės 
Sąjungos, kurios yra nariais 
Profesinių Sąjungų Centro Biu
ro. Uždaryti taipogi kai kurie 
skyriai Bendros Darbininkų 
Profesinės Sąjungos ir Žemės 
Ūkio Darbininkų Profesines 
Sąjungos (Kėdainių, Tauragės, 
Jonavos ir kit.).

Atsakomingi aktyvus profesi
nių sąjungų veikėjai, net social
demokratai, persekiojami ir 
areštuojami: Markovas Kostas, 
Centro Biuro iždininkas, buvo 
laikomas sunkiųjų darbų kalė
jime nuo giuodžio mėn. 22 d. 
p. m. ir šią savaitę prievarta iš
tremtas į užsienį. Malinauskas 
Kazys, Bendros Darbininkų 
Profesinės Sąjungos Alytaus 
skyriaus sekretorius, Alytaus 
Karo Komendanto verčiamas

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

4155 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 8705

Atdara Nedėlioj visų dienų

EKSKURSIJA LIETUVON PO VADOVYSTE
DR. ŠIMAIČIO

Ar esi pasirengęs — iš
vykti Lietuvon, Gegu
žės 8 dieną, 1927, laivu 
“Lituania?”
Kadangi neperdaugiau- 
siai beliko laiko tadgi, 
norintieji vykti su šia 
Ekskursija, kuriai va
dovaus gerai žinomas 
chicagiečiams Dr. Ši
maitis, tuojaus kreipki
tės dėl informacijų į 
Ekskursijos rengėjus.

vasario mėn. 7 d. areštuotas, 
širvinskas Juozas, tos pat są
jungos Mariąmpolės skyriaus 
pirmininkas, buvo areštuotas ir 
vėliau ištremtas į šakių aps
kritį. Mažeika Kazys, tos pat 
sąjungos Vilkaviškio skyriaus 
sekretorius, išlaikytas kalėjime 
7 dienas ir priverstas politinės 
policijas duoti pasižadėjimą 
raštu nedalyvauti jokioje orga
nizacijoje. Matutis Nikodemas 
ir Bajorynas Antanas, tos pat 
sąjungos Tauragės skyriaus, iš
tremti pirmas į koncentracijos 
stovyklą j Varnius, antras gi į 
Seinų apskritį, ir dar ištisa ei
lė kitų profesinių sąjungų dar-

i

Ros. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

1008 North American Building
36 So. State St., Chicago

Phones Humboldt 4532—0506
KAPLAN PIRTIS

Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 
rųšies

Atdara dieną ir naktj. Moterų vąnos 
atdaros iki 10 vakare.
1914-1916 W. Division St., arti Robey

Justi Namai-Jusu Laime■f

V. M. STULPINAS
& 00.

Atstovauja visas Laivų Linijas /
Parduoda laivakortes ant visų 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, geriausias patar

navimas. Parūpina pasportus, 
pagryžimo permitus, ir far- 
merių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS i 
& 00.

3311 S'o. Halsted Street ' 
Chicago, III.
Yards 6062

— Notary Public —

Įsigykit sau vieną iš musų puikiausių namų Chicagoje ir gyvensit laimingai. At
siminkit, kad šiuose namuose yra sujungta trys svaigiausi dalykai reikalingi lai
mingam žmogaus gyvenimui, būtent: grožė, ekonomija ir transportacija. čia rasi 
didžiausį pasirinkimą namų, sulyg savo skonio ir kišenės. ILGO LAIKO PATYRIMAS

ir po $50 į mėnesį » J
2-jų flatų muro namai $12,650 

Įmokėti $1,500 ir po $60 j mėnesį

4-rių flatų muro namai $23,500 
Įmokėti $2,500 ir po $150 į mėnesį

Muro bungalows $7,500 ir augščiau 
Įmokėti $350

r/

Norėdami įsigyti naujausios rų
šies geriausio padarymo seklyčios se
tų, turite eiti prie paties dirbėjo, o 
šitas, tai yra musų amatas per dau
gel) metą ir labai žinomas. Mes at
liekam darbų geriausiai, duodam ge
riausi materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar
navimas geriausia.

PUBLIC REAL ESTATE KORPORACIJA
1616 W. 47th Street

Arba Tiesiog Į DR. ŠIMAIČIO Ofisą
4652 So. Ashland Avė., Chicago, Iii.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DR-JOS APŠVIETA

rengia
20 metų sukaktuvių vakarienę— 

Jubiliejinis vakaras 
Nedėlioję, Kovo-March 20 d., 1927 m. 
CHICAGO LIETUVIŲ AUDITOR. 

3133 So. Halsted St.
Vakariene rengiama su programų 

ir muzika. Tai bus vienas iš links
miausių vakarų.
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga $1.00 

Kviečia visus atsilankyti
KŲMITETAS.

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

1/

Visus namus galit matyt kasdien ir Nedėlioj iki pietų.

Tel. Lafayette 8600
Ed. W.

Bakševičius 
Vedėjas

W. HAYDEN 8ELIM
4336 So. Kedzie Avenue

GLOBĖ FURNITORE &
UPHOLSTERING GO.

6637 So. Halsted St.

SIUSKIT HtK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
»pataria Lietuvos bankai
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UžMORGIčIUOKIT 
ATEITJ ,

Jei jus perkate laikrodėlį, 
rakandus, kailinį kautą, 
brangy automobiliu “leng
vais išmokėjimais”, tie iš
mokėjimai visuomet bus di
delė kliūtis jūsų tolimesnių 
įplaukų, algoms—jei jus gy
venate be prižiūrėjimo savo 

skilvio, persi valgot, arba 
valgote pergreitai ir t.t. jus 
taipgi užmorgičiuojat savo 
ateitį, ir greitai jus busite 
pusiau sergantis iš priežas
ties jūsų chroniško skilvio 
trubelio. Trinerio Kartusis 
Vynas per 37 metus didžiuo
jasi kaipo esančios atsakan
čios skilvio gyduolės, kurios 
išvalo žarnas ir užlaiko jas 
švarias, prašalina nevirški
nimą ir prastą apetitą, už- 
iietėjimą gasus galvos skau 
dėjimą ir panašius skilvio 
nemalonumus. Jos visuomet 
pagelbsti. Mr. Pilar Ramirez 
rašo mums iš Richvale, Ca- 
lif., vasario 7: “Trinerio 
Kartusis Vynas turi gerą 
efektą į mano žmoną”. Nu-, 
sipirkite butelį nuo savo 
vaistininko šiandien! Sam- 
peliai prisiunčiami gavus 15 
c. per Joseph Triner Com- 
pany, 1333 So. Ashland A v., 
Chichgo, III.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vilnius ir Naujoji Lietuvos 
Valdžia

i
Rytoj, 10:30 vai. iš ryto Lietu

vių Auditorijoj užgirsime i- 
domų pranešimą tuo klausi*, 
m u

Kiekvienas, kuriam žingeidi! 
susipažinti su ta keista ir pai
nia padėtim, kurion atsidūrė 
Lietuva po perversmo, yra 
kviečiamas atsilankyti rytoj, 
Lietuvių Auditorijom Čia bus 
aiškinama Lietuvos-Lenkų san
tykiai; Vilniaus atvadavimas 
ir pagaliau, kodėl kiekvienai

VINCENTAS VABALAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Ketverge, Kovo 10 dienų, 5 va
landų ryto, 1927 m., sulaukęs 
61 metų amžiaus, gimęs Bebrų 
kaimo, Veisėjų valsčiaus, Seinų 
apskričio, paliko dideliame nu
liūdime 4 sūnūs: Povilų, Juoza
pų, Petrų, ir Jonų, ir moteris. 
Kūnas pašarvotas, randasi 723 
W. 17th St.

Laidotuvės įvyks Kovo 14 
dienų, 8:30 valandų ryto iš na
mų į Apveizdos Dievo parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Vabalas | 
giminės, draugai ir pažįstami I 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
hunai ir jų žmonos

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus či Co., Telefonas 
Canal 3161.

J valdžiai yra reikalinga turėti 
daugumos žmonių pasitikėjimas, 

i jeigu ji nori laimėti užsienio 
politikoj, šie dalykai yra gana 
svarbus ir tie, kurie ateis, ne 
bus sugaišę laiko veltui.

Kalbės p. J. Ilertmanavičius, 
i Dr. A. Zimontas ir kiti. Publi
kai, kaip jau buvo minėta, bus 
progos tarti savo žodį, šį susi- 

• rinkimą kviečia A. L. Tautinės 
Sandaros 25 kuopa.

Kadangi šis ,yra jau pasku
tinis pakvietimas, Jai, tikiuo
si, kad pasimatysime rytoj, 
Lietuvių Auditorijoj. Tas Pats.

torth Šiite
j .Jaunuolių kimokos šiandie

SLA. 226-tok kp., Jaunuolių 
“Bijūnėlio” skyrms šiandie pra
dės dainą pamokas, Liuosybės 
salėje, 1822 \Vabansia Avė., 
pradžia 2:30 vai. po pietų.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Pėtnyčioj, Kovo 11 dieną, 
4 :0() valandą ryto, 1927 m., sulaukusi 40 metų amžiaus, gi
musi Švenčionių apskričio, Daugėliškiu parapijoj, Mikala- 
vos kaimo No. 1, paliko dideliame nuliūdime vyrą Kazimie
rą, švogerį .lulioną ir švogerką Irene Aboravičienę ir gimi
nes. Lietuvoj brolį Kazimierą Teruševičia, 2 pusseseres ir 
2 pusbroliu. Kūnas pašarvotas, randasi 1745 W. 44th St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, Kovo 15 dieną, 8:00 va
landą ryto, iš namų j Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Zuzanos Aboravičienės gimines, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, švogeris, švogerką ir Giminės

Tėvų susirinkimas kovo 9 
d., užgyrė organizatorių pradė
tąjį darbą. Mokytojaus p-ia 
čerienė, kini yra plačiai žino
ma visiems kaipo rimta ir įtek
minga mokytoja. P-ia čerienė 
iš savo pusės dės pastangas, 
kad musų jaunuolių kuopa to
bulintųsi dailės srity. Tikroji 
dailė daug prisidės prie išvys
tymo jaunųjų sielų ir pakėlimo 
ant aukštesnio kultūros laips
nio.

Musų liaudies dainelės yra tai 
akstinas, kuris išreiškia musų 
tautinę sąmonę, meilę ir grožį. 
Ne visiems buvo lemta susipa
žinti su šiais dalykais, bet mes 
savo jaunajai geni kurtei priva
lome suteikti tą prakilnią progą.

Northsidiečiai remia ir įver
tina kas tik yra gera, dora ir 
gražu. Todėl gerb., šį šeštadienį 
atsiųskite ir atveskite savo jau
nuolius. Mes turime sudaryti 
skaitlingą dainorių būrelį, taip 
kaip kitados būdavo. —Org. S.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL. --------------------------------  .

Zuzana Aboravičienė

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

PADeKAVONe
Dr. A. Montvidui, 1579 Milvvaukeo 
Avė., už jo mandagų patarnavimų. 
Jis matie išgydė j trumpų laika, be 
operacijos ir be skausmo, su napra- 
patiškais įtaisymais. Mano dešinioji 
koja buvo sulaužyta ir kiti daktarai 
neapsiėmė gydyt be operacijos, o Dr. 
A. Montvidas išgydė. Tai turiu gar? 
bes pranešti visiems lietuviams, kad 
su reikalu kreiptumėtės pas Dr. A. 
Montvidų. Taipgi ačiū SLA. 226 kuo-j 
pos viųiems nariams ir narėms ir vi
sai valdybai už jūsų patarnavimų ir 
pašelpos atlyginimų.

Petras Sublinskas, 410 Hari St., 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ‘ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pintų

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 4

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS 

Akiniai $4 ir aagičiaa

LIETLAJSI AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimų, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervu otų- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregyatų 
Prirengia teisingai akinius. Yvuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žii usiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama Į mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedilinj 10 ild 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boukvard 7589

A t A
URŠULĖ JERUšEVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 9 dienų, 2 valandų ryte, 
1927 m., sulaukusi 53 metų am
žiaus, gimusi Burbiškiu kaimo, 
žiežmarų valsčiaus, Trakų ap
skričio. Amerikoj išgyveno 14 
metų, paliko dideliame nuliūdi
me sūnų Kazimierų, 34 metų, 
dukterį Stanislavų 12 metų čia 
Chicagoj, seserį Oną Mereckie- 
nę, du broliu Jokūbų ir Juoza
pų Malaškevičiai, brolienes Pet
ronėlę ir Malviną, o Lietuvoj 
sūnų Stanislovų 28 metų ir 2 
dukteris Emilijų ir Justinų Am
brazevičienę, žentų ir 2 seseris 
Marcelę Macilevičienę ir Domi
cėlę. Kūnas pašarvotas, randa
si 4504 So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Kovo 14 dienų, 8 valandų ryto 
iš namų j Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines ant 
savo loto No. 1.

Visi A. A. Uršulės JeruŠevi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patama- ‘ 
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Valkai, Broliai ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp, Tel. Blvd 5203

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

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabama 

Vainikams
3316 So. Halsted St„ Chicago

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.
Nedėlioj, Kovo 13 d.

THE LUNATIC AT LARGE

Komedija ir 4 aktų vodevilis

ih

Pranešimas Visuomenei
Naujai Atidaromos Manor Furniture Krautuves

Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo 11 ir 12,1927
Viena iš puikiausią Krautuvių Marpuette Manor, 
čia bus pripildyta gerinusiais rakandais, kaip 
tais Parlor Setais vėliausios mados, Dining Setais, 
Pianai, Radio, viskas bus dideliame pasirinkime.

V * 1

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti.
•/B.

Dovanos bus duodamos visiems pagal pirkimo < •
vertės prekių.

NE SKELBIMO GERUMAS, BET TEISINGUMAS MUSŲ PATARNAVIMO

MANOR FURNITURE CO. 
2447-49 West 63-rd Street

HENRY JANULIS, Savinikas, ADOLFAS DOVEIKA, Manageris
/
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių Announcemente

Pranežimai
"■ ' —— Joniiikiečių Labdaringo ir Kul-

t turos Kliubo susirinkimas atsibus

Ryloj bus LSS. VIII Rajono
* • t i *. j Malonėkite atsilankyti j susirinki-

linlfOmOOIC l/okoroo nes turim daug svarbių reika-IlIlnulllUulu VUAUlUu . Į lų1 aptarti. Bus praeito baliaus at- 
______  skaita ir kiti reikalai.

Kliubo Komisija.

Exchange—MainaiFurnished Rooms Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

RENDON puikus šildomas kam
barys, su visais patogumais, ant 
pirmų hibų, su valgiu arba be val
gio. Puikioj ir parankioj vietoj. 
Arti Racine avė. gutvekarių.

F. Vitkauskas
1117 W. Garfield blvd.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Visi bukime lytoj pas M. Mel
dui!

Rytoj vakare, kovo 13 d., 
kaip 7 vai. prasidės linksmasis 
LSS. VIII Rajono vakaras ir 
tęsis iki po 12 vai. Tai bus pir
mas, o gal ir vienatinis Rajono 
vakaras šį sezonų.

Kas bus?

Draugystė Lietuvos Vėliavos Am. 
Nr. 1 laikys savo mėnesinį susi
rinkimų paprastoj svetainėj kovo 

♦ 13 d. Draugai ir draugės meldžiu 
; atsilankyti į šį susirinkimą, o yra 

I daug svarbių dalykų apsvarstyti. 
f i. J. Dabulskis, rašt.

RENDAI ruimas vienam arba 
dviem vyram, su valgiu. Gera vieta 
gyvenimui. 4440 So. Campbell Avė., 
2-ros lubos.

REIKIA lietuvių vyrų, gerai at
rodančių atlankyti lietuvių šeimy
nas. Real estate patyrimas pagei
daujamas, bet no būtinai reikalin
gas. Suteiksime jums pilnų kopera- 
ciją, garsinsime Jus laikraštyje Nau- 
ieuose kasdien. Tikrai gera proga 
dekvienum. Galima matyt nuo 
ki “12 vai. ryte.

Matykit Mr. Collins, 
Room 503

32 W. Washington St.

10

PARDAVIMUI grosernė ir deli
katesen su namu arba be namo. 
Geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
daug metų. Priežastį patirsit 
vietos. .

6955 So. Talman avė. 
Republic 6724

per 
ant

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa- 
j vitarpiiičs Pašelpos susirinkimrts 
I atsibus nedėlioj, kovo 13 d., Ma- 
1 sonie Temple svetainėj, 1547 N. 
[ Leavilt st. ir kampas North avė. 

Visko bus šiame vakare. Tik Nariai malonėkite susirinkti laiku. 
. , , x i „ ' .... I Užsimokėkite savo duokles, taipgivieno daiyko truks, ašarų : |iurjc persikėlėte i kitas vietas, bu- 

priduokite savo antrašus.
X. šalk u s, rašt.

RENIX)N kambarys, šviesus 
su visais pigumais, prie ma
žos šeimynos dėl 1 ar 2 vyrų 
ar merginų. Su valgiu ar be.

6736 S. Campbell Avė.
2 lubos

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, 3 kambariai 'gyve
nimui, yra daug stako, barge- 
nas. Turi būt parduota šią sa-

DIDELĖ PROGA, kampinis, 
dvigubas dry goods štoras, se
nai įsteigtas, naujos .mados 
stakas, geros t įplaukos, geras 
lysas, rendos $85, nuplaksite pž 
$7,500.

3157-59 Wallace 'Str.

PARDAVIMUI vana, giedanti ka- 
narka, 1 smuiką ir koncertina, 1626 
Ruble St., 1 lubos iš užpakalio.

iPARDUOSIU arba mainysiu 
morgičių arba automobilių 2 lotus 
60v 125. Ubas. Sauklis. 7124 South 
Hockvvcll st.

tiASOLINE station ant pardavi
mo arba mainymo. 5035 S. Western 
blvd.

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

jame nebus, nes vakaras ren-, linai 
giamas pasilinksminimui ir pa
linksminimui visų Rajono drau-
gų ir pritarėjų, - visų, kas tik , ss g| kuo|>(>a nli(in([a8 jvyks 
atsilankys į šį vakarą. I šeštadieny, kovo 12 d., nuo 8 vai.

Linksmins mus senieji drau-1 vakaro. Liuosybės svet., 1822 Wa- 
. , , Gausia avė. Nariai prašomi laiku

gai, kurie jau per daugeli me-' a|V>kli. —J. Lapaitis, rašt. 
tų davė mums daug gerų, tai 
linksmių. tai liūdnų vaidinimų, 
šį kartą jie suvaidins vieną juo-ji 
k i ilgiausių farsų, “1 
torius”, dviejų aktų, iš Lietu-1 
vos dvarininkų gyvenimo 
kai. Vaidinime dalyvaus:

M. Dundulienė,
P. Petraičiutū-Miller,
K. Budriutė,
J. Stasiūnas, 
V. Pačkauskas, 
P. baugela,

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų kovo 13 d., 

- - _ | 1 vai. po pietų, Mark White par-
Ekspropria-! ko svetainėj. Visos narės turite bū

ti susirinkime, nes yra svarbių rei
kalų aptarimui. —V. Kazlauskienė.

1 Bridgeport. — Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo mėnesini 

i susirinkimų nedėlioj, kovo 13 d., 1 
' vai. po pietų, Mark White Sųuare 
I svet., prie 29-tos ir So. Halsted gt. 
I Visi nariai-rės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. —Raštininkas.

juo-

J. Badi.šauskas, 
V. Preikšą.

Muzikais
Palinksminę ir i 

prijuokinę savo 
farsu, 
jai, užleis 
kurie išpildys gražiąją — 
r-ikalę programų dalį.

Jaunas dainininkas F. 
marakas, Jr., gražiai padainuos 
mums keletą lietuviškų ir ang
liškų dainelių. Dar daugeliui rieĮdicny, 
teko jį girdėt dainuojant, tad y*: .l- " 
klausysim visi, kad galėtumėm i lankyti,

dalis, 
iki sočiai

pilnu juokų 
senieji musų darbuoto- 

vietą jauniesiems, 
mu-

mus

Labai linksmą vakarą rengia LSS 
V111 llajonas sekmadieny, kovo 13 

M. Mel.lužio svotuinej. 2242 
\V. 23 PI. Bus vaidinamas pilnas 
juokų 2 veiksnių farsas “Ekspro- 
priatorhis”. Dalyvauja dar SLA. 
183 kp. Jaunuolių Orkestras ir dai- 
nininkas F. Skamarakas, Jr. Pas
kui Šokiai. Pradžia 7 y. v. įžanga 
75c. Visi kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

Bridgeport. — Šv. Alponso Drau
gystės susirinkimas įvyks nedėlioj, 
kovo 13 d., 1:30 vai. po pietų.

J. V. Dimša, pirm.

I)r. Vinco Kudirkos Dr-jos mė
nesinis susirinkimas įvyks šešta- 

, kovo 12 d., 8 vai. vakaro, 
meldažio svet., 2242 W. 23 PI.

nariai malonėkit laiku atsi- 
, nes randasi daug svarbių 

tinkamai įvertinti šį naują mu-|(,a,ykŲ aptarti.... 1 € A. Kaulakis, nut. rašt.
sų dainininką.

Bus dar ir SLA. 183 kp. Jau
nuolių Orkestras, p. J. Grušo 
vedamas. Orkestras šį vakarą i 
švęs savo šešių metų sukaktu
ves. Tad visi jaunuoliai-ės nas 32 
pastaruoju laiku labai stropiai j '
rengėsi prie šio 
pasirodyti kuogeriausia, —‘ Ką 
jie per šiuos šešis metus yra! 
išmokę. Tai yra seniausias 
geriausias lietuvių 
orkestras netik Chicagoje, 
gal ir visose Jungt. Valstijose. | 
Be viso orkestro 
solistų, orkestro narių.

Kaip matote, programas 
bus trumpas, liet nebus ir la- gero budo, neįtikau, i . 
bai ilgas. Jis bus įvairus ir riu Pehiingų bizni ir automobilių;

, butų geistina, kad moteris turėtų 
į kięk turto. Atsišaukit laišku ir pri- 

linksmais siųskit paveikslų. Kiekvienai duo-
jsiu atsakymų. X. N. W., 119 E. 107 
St., Chicago, III.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI’ apsivedimui mergi
nos nuo 18 iki 35 m. Aš esu vaiki- 

ir nevartoju 
Turiu savo

- Į namų ir name turiu biznį — štorą 
vakaro, kad : VVatchmaker, Jeweler, & Engraver. 

IČla yra gera proga atsišaukti ge- 
, ra i merginai. Gerai butų, kad mer- 
! gina

j j- ■ rinti

m. Nerūkau

atsišauktų daug maž pasitu- 
Su pirmu laišku prisiųskit 

.. .savo paveikslų. Platesnių infonna- 
jaunuolių (.įjŲ suteiksiu per laišką. J. F.Z., 

bet l‘« 6. Box 21, Foley, Alabuma.

bus dar ir
I arba našlės be vaikų, arba su vie

no- nu va*ku, nuo 25 iki 40 metų am
žiaus. Aš esu vyras 38 m. amžiaus, 

, nerūkau, negeriu; tu-

apsivedimui merginos

gražus ir niekam nenusibos.
Vakaras baigsis 

šokiais prie J. Grušo gero or-

Visi kviečiami . Inteligentiška, rimta europietė
kviečiami atsilankyti I mergina nori susipažinti su mokytu 

. čia sueisite .vyru, Amerikos piliečiu tarp 30 ir 
i 40 metų amžiaus. Rašykite: ‘Naujie- 

IV kartu ' jienos” 1739 S. Halsted St., Chicago, 
lišhekėsi. lb«» Box 887.

šį linksmą vakarą 
savo senus draugus 
pasilinksminsite ir ] 
te, — atnaujinsite senas pažin- ’

; Aš vienas nevedęs vyras ieškau 
i kambario prie mažos šeimynos.

----- - ....j.,....., ne-’ Atsišaukit laišku. Norėčiau gauti 
reniną vakaru nelniii tai ir I kambarį prie tokios šeimynos, ku- rengia vaa.nų pelnui, lai n sj . nevu|.toja perdaug munšaino. Na

mas gali būti nelabai puošnus, nes «>A esu paprastas darbininkas. Pa
geidauju apielinkPj Town of I^ake. 
Naujienos, 1739 S. Halsted Street, 
Box 888.

...........I. fa. ■■ I I R! III —

tis.

vakarą įžanga bus kuožemiau- 
sia., — tik 75c (vien šokiams 
50c), vien kad tik rengimo iš- 
kasčiai apsimokėtų. .

Tad rytoj, 7 vai. vak.,
bukime pas Middažį!

— Rajonietis.

visi
Furnished Rooms

Paskutinė registracijos 
diena

LIETUVIŲ HOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

žmonių dei gyvenimo, su valgiu 
$8 į savuitę, be valgio $3 ir aukš
čiau už ruimų. Gera vieta dėl at
važiavusių iš kitų miestų.

PETER GADE1KO,
1606 S. Halsted St., Chicago.

RUIMAS rendai vienam 
ba dviem vyram su valgiu 
ba oe valgio.

4455 So. Taltnan Avė.
2 lubos

ar
ti r-

RUIMAS rendai dėl vaikino; ga
lima ir virtuvę vartoti. Du doleriu 
į savaitę, 2 lubos, užpakalis. 819 W.

IšRENDAVOJIMUI kambaris dėl 
vienos ypatos, su valgiu ar be val
gio. Garu šildomas. 6727 S. Artesian 
avė.

For Rent
CICERO

štoras rendon, geroje vietoje, ant 
14-tos gatvės, tinkamas dėl Real 
Estate arba kitokiam nedideliam 
bizniui. Rendos $25, lysą 
kiek norėsite. Atsišaukite.

S. Kiela, 4843 W. 1 Ith St.
2 lubos, užpakalyj.

duosiu

RENDON 6 kambarių flatas kar- 
u vantleniu šildomau. 

3456 N. Neenah Avė.

RENDAI mažas Storas, garu ap
šildomas, tinkamas mažuni bizniui 
6009 S. Rockvvell st.

rūmai ant
2908 W. 38

RENDOS, 6—
Brighton parko,
PI. $30 per menesį, visi ruimai 
išdekoruoti; taip pat mažas 
štorelis $14 rendos. Graži vie
ta. Savininkas.

5014 So. Wedtern Avė.

NUOMON apšildyti šeši 
šviesus kambariai, yra elek
tra, gasas ir maudynė; ge
roj apielinkėj ant Bridge- 
porto; gera transportacija.

Atsišaukit
901 W. 33rd Street 

Yards 4669
RENDAI 6 kambarių flatas, 2 lu

bos. 4247 S. Sacramento avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

OFISO dąrbų norėčiau gauti kur 
lietuvių įstaigoje: Real Estate, pas 
advokatų ar krautuvėje. Esu baigus 
mokyklų stenografijos, knygvedys- 
lės ir turiu biskį praktikos. Moku 
lietuviškai ir angliškai. Meldžiu 
kreiptis telefonu:

Prospect 8758

PAIEŠKA U darbo prie kepy
klos. Galiu dirbti visokį kopi
mo darbų. Atsišaukite:

3210 So. Halsted Str.
Phone Boulevard 9663\

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

ATYDA sales manageriams. Mes 
garantuojame sales manageriams 
pilnų arba dalį laiko darbą. Atsi
šukit ir pasikalbėkit su Mr. Clemens 

SHEKLETON BROS.
Subdividers and developers 

Room 416 — 160 N. Sa Šalie St.
Phone Centrui 8008

REIKALINGA 3() agentų par
davinėti nejudinamų turtų 
(real estate), visų laikų arba ir 
tiumpas valandas. Patyrimas 
nereikalingas. Z. S. Mickeviče, 
2505 W. 63 St.

LIETUVIŲ darbininkų, į 
dirbtuves, mechanikų, klerkų. 
Del specialio darbo tris vaka
rus į savaitę. Valandos nuo 7:30 
iki 9:30, arba nuo 8 iki 10. Ge
ra mokestis. Atsiųskit savo 
dų ir. adresą.

1739 S. Halsted st.
Box 880

4633 S. Spaulding avė.

var-

MES TURIME tarp 20 jr 25 žmo
nių norinčių pirkti namus ir lotus. 
Kas turite parduoti namus ar lotus, 
daugiausia Brighton Parke, Mar- 
(|uette Manor ir kitose kalanijose, 
kreipkitės pas mus. Taipgi perkame ir 
parduodam pirmus ir antrus morgi- 
čius ir duodam paskolas nuo $50.00 ir 
daugiau.
New Republic Building & Ix>na Assn.

♦ 4600 So. Wood St.
REIKALINGA senyva poru ar 

pavieniai prižiūrėti namus ir 2 me
lų vaiką. 1812 S. Halsted st., 2 fl.

Automobiles
$10 jmokėti—$10, kitus savaitiniais 

išmokėjimais, 25 vartoti garantuoti 
karai. Visokių išdirbysčių ir modelių. 
Arba į mainus. Visada atdara 3106 
Montro.se Avė., Phone Irving 2334.

PARDAVIMUI trokas, 1% “lo- 
ngliousc”; Muliitut i,- vietiĮ i&vužio- 
no l>iKiii<> renciiioti piHitit.

3-441 So. Auburn avė.

EXTRA ' m
PERKANTIS automobilių paina- 

lykit mano mašinų, -sutaupinsit ke
lis šimtus dolerių. Auburn, 5 pa- 
sažierių naujų automobilių parduo
siu pigiai, Cash ar ant lengvų iš
mokėjimų. 1901 S. Halsted st. Tel. 
(amai 2655. _ ,

i PARDAVIMUI Ford Turing Ka
ras 1921 metų, pigiai, nes neturiu 
vietos kur pastatai. 416 Hart St.

Furniture iši Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI visi namų rakan
dai, labai pigiai. Važiuoju į Lietuvą, 
tad skubiai parduosiu. Galima matyt 
po 6 vai. vakare.

K. VALANČIUS
3225 S. Hąlsted St., 2 aukštas.

Musical Instruments
, Muzikos Instrumentai

GROJIKUS pianas, pirmos 
klesos stovyj, už $110, 75 vole
liai ir benčius', priimsiu $25 cash 
ir po $8 į mėnesį.

6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne. Cash .biznis. Gera proga norin
čiam padaryti pinigų.

2837 W. 89th Street

EXTRA Bargenas. Pigiai parda; 
vimu i bučernė ir grosernė, nauji 
fikčeriai ir stakas, biznis cash 
$125 į dieną. Parduosim pigiai šių 
savaitę turi būt parduotas. Parda
vimo priežastis — liga šeimynoj.

1833 So. Halsted St.

KEND2IŲ, cigarų > krautuvė, ra
šymui popieros, mokyklos reikme
nų, žurnalų, soda, fountain ir t. t. 
Senai Įsteigtas biznis ir gerai ap
simokantis. Geriausioj vietoj smar
kiame biznio bloke West Side. Pi- 

, gi rendn, karštu vandeniu šildo
ma. Kitas svarbus biznis verčia 
greitai parduoti. Atiduosiu viską 
už $1650, 1

PARDAVIMUI 3 nauji mūriniai, 
dviejų flatų namai, arti vienuoly
no, 1 blokas nuo gatvekarių; visi 
flatai po 5 kambarius, tuoj bus 
užbaigti, lotai 33% pėdų platumo, 
gatvės išmokėtos, pirmi flatai visi 
yra karštu vandeniu apšildomi, 
taipgi yra išvestos paipos ant ant
ro floro dėl šilto vandens. Jtaisy-

"2 verta dvigubai. Atsišau- mai naujos mados, ice boxai, pro- 
kit taipgi nedėlioj. 503 So. Cicero Hinimui lentos, ----- ; ;.....

sekama nuo kampo Congress. baltų akmenų floras toiietuose; kie-ttve

PARDAVIMUI šiaučiškas varsto
tas pigiai, iš priežasties kitų reika
lų. Pirkėjas turi mokėti biskj len
kiškai. 4408 So. Honore St.

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai, nes apleidžiu miestų.

5626 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI grosemSs krautu
ve ir fikčeriai. 3456 N. Neenah Avė.

PARDAVIMUI retail olselio pe- 
krirnė, keksų ir duonos maišytuvas, 
nauji fikčeriai, su $1000 galit pra
de*! veikt, šaukit po 10 ryto. Hem- 
lock 6028. 6540 S. Ashland avė.

PARDAVIMUI gerai išdirbtas pie
no išvažinėjimas ir trekas, $80 į sa
vaitę, kaina $1500 cash. Lafayettc 
2676.

I*A Ii 1 >A VIM UI bučernė ir

grosernė, geroj biznio vietoj.
Kreipkitės į

Naujienų Skyrių
3210 S. Halsted St.

Box 210
PARDAVIMUI saldainių štorelis 

ir minkštų gėrimų. Kas nori, gali 
pirkti ir narna arba išrendavosiu, 
tinka viskam, labiausia dėl vaisti
nės. 2900 W. 40 st.

PARDAVIMUI cigarų ir ken- 
džių štoras, nupirksit pigiai, 
5 ruimai gyvenimui, renda pi
gi, su ilgu lysu. Pardavimo 
priežastis svarbi.

919 W. 35th St.

RESTAURANTAS ant pardavimo, 
labai geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
renda pigi. Priežastis pardavimo, tu
riu du bizniu.

3000 W. 47th Street

GROSERNĖ su namu arba vienų 
I bizni parduosiu arba mainysiu ant 
loto, ar cottage. Prospect 2559.

____________  _ PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
..r.,,,,.., ... . . . katbsen, ice cream, cigarų, mokyk-

31 SI EGIALIS bargenas pianų ir j()S reįknienų, geras stakas ir fik- 
Atsuankykit dabar ir šeriai. Mėsos kapotuvas, elektrinis 

... .... • Grojikhai pianai j kavos maliklis, ^2 svarstyklės,
iki $135. Fonografai $15 iki ’ • * •
Grand pianai $175 iki $300. 
šitie pianai ir fonografai da- 
specialiai parduodami ir pil- 
garantuoti, sampeliniai arba

fonografų. < 
apžiūrėki! juos. 
$75 ■■ 
$35.
Visi
bar 
nai 
biski vartoti. Visų žinomų išdir
bysčių. Nesibijokit apie išmokėji
mus, $5 įmokėjus dastatysime vie
nų į jūsų namus ir po $2 į savai
tę. Atdara vakarais.

National Piano Stores/
2332 W. Madison St.

j se
na įstaiga, kampas, 4 kambariai, 
renda $35, turi būt parduota 'Iš 
priežasties ligos. 4634 S. Wallace st.

PARDAVIMUI barbernė, geras 
biznis, vieta apgyventa visokių 
tautų, lietuviais daugiausiai. 1726 
S. llalsled st.

PARDAVIMUI pigiai cpffee house 
ir minkštų gėrimų užeiga, yra 
kambariai gyvenimui, pigi remta, 
lysas ilgam laikui, yra maudynė, 
gera proga uždirbti pinigų, prie
žastį patirsit ant vietos.

153 E. 107 St.

LABAI gera proga lietuviui nu
sipirkti spnai įsteigtų kvietkų ša
pų, pigiai iš priežastis ligos. 6912% 
So. Western Avė.

lentos, vanos įmūrytos, 
baltų akmenų floras toiietuose; kie
to medžio trim ingai, bungulow sto
gai, ^stikliniai porčiai. Parsiduoda 
labai prieinama kaina, nes pats 
kontraktdriiu parduoda. Agentai lai 
neatsišaukia. Namai randasi po nu
meriu

6813—15—17 So. Campbell avė. 
Chicago.

Atsišauki! vakarais po 5-kių
4456 So. Washtenaw avė.

Lafayettc 5677
J. Baltikauskis

EXTRA BARGENAS!

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, 35 metų senumo. Randasi 
ant didžiausios gatvės Bridgeporte. 
Kredito nėra, apyvartos daroma i 
mėnesį $5,000; gyvenimui 5 ruimai 
viršuje. Greitai norintiems pirkti 
šitų biznį yra gera proga padaryti 
daug pinigų. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į Lietuvą.

Naujienų Skyrius,

TAIPGI turiu ir kitoniškų namų 
Brighton Park, prie pat lietuviškos 
bažnyčios, 5 šeimynų mūrinis na
mas, kij tik baigiamas, 3 karų ga
ražas, turiu, mažų.*pigesnių namų. 
Galima pirkti su mažu įmokčjimu.

Saukit1:
4456 S. Washtenaw avė.

Lafayettc 5677
J. Baltikauskis.

Box

Exchange—Mainai

SAVO NAUJĄ 3 FLATŲ

MAINYSIU
LOTUS ARBA BUNGALOW

Kainos $25,000, Campbell Ay., 
netoli 61st St., netoli geros 
transportacijos. Savininkas' no
ri rezidencijos, loto arba bun
galovv kaipo dalį įmokėjimo. 
Pirkėjas gali užimti vieną apart- 
mentą.

HINKAMP & COMPANY 
Ine.

724 W. 63rd Street
Tel. Englewood 6960

IŠSIMAINO mažas namas i auto 
mobilių arba lotų, ar kas kų turi 
te. Randasi 3621 S. Wallace st. 
delis bargenas.

Kreipkitės:
301 S. 4th St.

ST. CHARLES, 1LL.
Tel. St. Charles 451

Di-

♦

PARDAVIMUI Brighton Parke 6 
kamb. medinis namas, ant cemen
tinio beismento, furnasu šildomas, 
kieto medžio vidus, '2 porčiai ir 2 
karų garažas, lotas 31 y 125. Par
duosiu nebrangiai; žadu važiuoti j 
Lietuvų.

4011 S. Campbell avė.

MARQUETTE MANOR savinin
kas turi parduoti naują 6 kambarių 
gražų mūrinį bungalovv, karštu van
deniu šildomas, stikliniai miegoji
mui porčiai, gražus jardas, garažas, 
imokėti $4,000, likusius ant išmo
kėjimų. Lotas 3()><125. M. Stanley, 
6235 So. Sacramento avė.

KAS turit lotų Marųuette Parke 
mainyti ant mašinos? 6915 South 
\Vestern avė.

PARDAVIMUI naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalovv. Parduosiu 
pigiai, nes apleidžiu miestų. 7019 S. 
Talman avė.

U KR 80 akrų pardavimui ar mai
nymui, Mich. valstijoj, geram sto- 
vyj, 18 galvijų, 3 arkliai, visi įran
kiai, $5500. 42 E. 103 St., 2 lubos. 
J. G.

PARDAVIMUI 6 kambarių rezi
dencija, karštu vandeniu šildoma, 
cemento pamatu ir garažas, kaina 
$5800, cash $1000, išmokėjimais po 
$60 j menesį.

Lafayette 2676.

Sekantį antradienį, kovo 15 
d. bus paskutinė piliečių regis
tracija. Kiekvienas balsuoto
jas, vyras ar moteris, kurie iki 
šiol nėra užsiregistravę, priva
lo būtinai užsiregistruot tą 
dieną, kad galėjus dalyvauti 
miesto majoro ir kitų viršinin
kų rinkimuose. Svarbu yra 
kiekvienas balsas.

— Dever Liet. Komitetas.

RUIMAS rendon, apšildomas, prie 
mažos šeimynos. Yra garažas. 6107 
S. Rockvvell St.

REIKIA vyrų dėl janitorių 
darbo, nuo 2 iki 11 vakaro, 
$20 į savaitę. Moterų kaipo ja- 
nitorkų, nuo 2 po .pietų iki 11 
vakare, $14 į savaitę.
Louis, 1018 So. Wabash Avė.

KELETAS kambarių ant rąpdos 
dėl vaikinų, su valgiu' ar be. J. Stu- 
pek, 4601 S. Wells str.

RENDAI ruimas vienai arba dviem 
merginom, galima ir pati sau maistų 
pagaminti. 4440 So. Campbell Avė., 
1-mos lubos.

REIKIA vyrų mokintis mųrinin- 
kyslčs ir pleisteriavimo. Gausit 
darbų kol mokinsite* ir po išmo
kimo. Duodam įrankius. Išmokit 
būt “A Mastei- Builder”, vienoje 
didžiausių mokyklų Chicagoj/

Western Bricklaying School
(Iperuojama kontraktorių

231 W. Grand avė., 
Prie L stoties

PARDAVIMUI
Mes turime $900 vertes gro- 

jiklį pianų tįktai vienus metus 
vartotų, parduosime už $165, 
taipgi $300 vertes, už $75, taip
gi 9X12 karpetą, parduosime: 
pigiai, yra taip geras kaip nau
jas, 3 šmotų prikimštas living 
room setas, taip kaip naujas, 
parduosim pigiai. Atsišukit šian
dien iki 9, arba nedėlioj iki O 
vakare. American Storage 
House, 2216 Madiaon st.

PARDUOSIU pigiai regi.sterį, dvi 
svarstykles, slicing mašinų, kala
dę, mėsos kanterį. 4821 S. Honore 
St.

PARDAVIMUI arba mainymui 60, 
80, 160 akrų įrengtos farmos Indiana 
valstijoj, su staku ir mašinerija, 70 
mylių nuo Chicagos. Mainysiu j bun- 
galovv arba 2 flatų namų.

PARDAVIMUI 2 aukščio namas. 
Kaina gana pigi, namas geras. Kreip
kitės tuojaus, 5 vai. vakarais.

8202 So. lame St.

STORAS pardavimui arba paren- 
davojimui su 4 kambariais pagy
venimui ir garažas, didelis beis- 
mentas, furnasu apšildomas, mau
dynės, elektra, 106 pėdų nuo Archer 
ve., 5339 S. Central avė. Gera vie-

1 ta dėl čeverykų taisymo šapos ar
ba dėl kito biznio. Galim priimti 
bizniavę lotų ant mainų, bu mažais 
pinigais.

J. N. ZEWERT. & CO. 
4377 Archer Avė.

PĄRDAVIMUI arba mainymui 60, 
80, 160, 240 akrų farmos Illinois val
stijoj, įrengtos farmos su staku ir 
mašinerijomis, 60 mylių nuo Chica
gos, mainysiu į bungalovv, 2, 4 arba 
6 flatų namus.

KO.UPEL & POLKA 
3756 Ogden Avė. 

Lavvndale 0527

PARDAVIMUI 5 ruimų Cat- 
tage. Pečiu šildoma, geroj vie
toj. Kaina $3,300.

3222 So. Lowe Avė.

Norintiems 
Svarbu Žinot

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI restaurantas. Geroj 
biznio vietoj, tarpo dirbtuvių, viso
kių tautų apgyventa. Turiu du biz
niu. Gausit bargeną, nes vieną tu
riu biznį išleisti. Galima pirkti sy
kiu su namu. Mainau į lotą arba 
mašiną.

1338 W. 59th Street
.... ................................... .—.u . Ą.....................

DELIKATESEN, grosernė, taba
ko, cigarų ir saldainių, 4 gyveni
mui kambariai, rendos $40, $1200 
cash. 1010 W. 09 St,

PARDAVIMUI Malt and Hops ir 
variety krautuvė. Parduosiu todėl, 
kad turiu 2 krautuves, vienas ne
guliu užžiurčti tinkamai. Pagyve
nimui ruimas ant vietos. Renda pi
gi, lysas ilgas. Mainysiu ant bunga
lovv ar loto.

3049 W. 59th st.'

KANARKOS, Dėlei stokos vietos 
išparduodu kanarkas visai pigiai. 
2031 W. 19 St., pusė bloko nuo 
Robey. Motiejus Stankus.

j
KAS turit dviejų flatų namų apie

linkėj Marcjuette Manor arba Au
burn Park, o norėtumėt mainyt ant 
keturių flatų; naujas moderniškas 
namas Auburn Park kolonijoj. No
rinti susižinoti, kreipkitės adresu 

(>218 So. Rockwell st.
Tel. Republic 7129. V. B.

boileriai, V/% 
parko, 
savai- 
mažų

PARDAVIMUI rooming house 
su soft drink parloriu. Geras biznis 
lietuviams. 4346 S. Ashland avė.

PARDAVIMUI pelningas biznis 
prieš pat Tautiškų Kapinių vartus. 
Soft drink ir iee cream biznis. Tur 
būt parduotas greit, pigiai.

Kreipkitės:
4505 S. Sacramento avė.

1 aukštas

PARDAVIMUI arba mainy
mui maža farmukė 
namo. Yra karvė, 
vištų, keJi desėtkai.

Phone Republic
7118 So. Westenn Avė.

ant mažo
2 kiaulės,

9244

PARDAVIMUI soft drink 
parlor su saliuno fį8čęria|s, 
kampiniam name, renčia pigi, 
parduosiu pigiai arba priim
siu partneri.

434 W. 31 St. 
įėj imas; iŠ užpakalio.

Tol. Michigan 0611

PARDUOSIU arba mai
nysiu 9 flatų mūrinį namų 
po 5 ir 6 kambarius, štymu 
apšildomas, rendos į mėnesį 
$580.00; viskas išrenduota, 
reikia cash. Priimsiu mažų 
ar bizniavų prapertę. Savi
ninkas F. JUCEWICZE, 
6450 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI naujas muro 
namas, 4 flatų po 5 kamba
rius ir 4 karams muro garažas, 
octagon frontas, vėliausi įrengi
mai, Kewanee
bloko nuo Ma.rquctte 
Parduosiu už $31,000 šią 
lę, $9,000 cash. Paimsiu 
mainą.

S. Paszkewicz
6345 So. California avė.

* Hemlock 4555

BRIGHTON PARK
Didžiausis bargenas Bright
on Parke, 2 flatų medinis 
namas, 
mento pamatu, yra gasas, 
elektra, vanos, reikia tik 
biskį pinigų, kaina $4700.

PEOPLES REAL 
ESTATĘ CO.

4338 Archer Avenue z 
Netoli Kedzie 

Lafayette 7635
(Continued on page 8)

j, & iiatų medinis 
4-4 kambarių, ce-

Montro.se
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Rcal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

ČIA RASI TIK
BARGENUS

NAUJAS nuiro namas, 5 ir 
5 dideli kambariai, aržuolu 
baigtas, atskirai apšildomas, 
viškos, apdirbti porėtai, lotas 
33X1-3. Randasi arti vienuo
lyno. Reikalingi pinigai buda- 
votojui. Kaina tik .$13,700, jmo- 
kėt $3,18)0.

NAUJAS muro namas, 5 ir 
5 kamb., trys miegruimiai, at
skirai apšildomas, viškos, ap
dribti porėiai. Randasi arti vie
nuolyno. Kaina tik $12,800, 
Įmokėti $3.000.

I FL. naujas muro namas, I 
po 5 kamb., moderniškai įreng
tas, 4 karų muro garažas, lo
tas 50X1-3. Randasi Marųuctte 
ppielinkėj. Parduosiu už tei
singa pasiulvma arba mainysiu 
ant išmokėto namo.

8 FL. naujas muro namas, 
gražus kampas, tik baigiamas 
budavoti. Randasi gražiausioj 
apitlinkėj, arti Marųuette par
ko. Parduosime arba mainysime 
ant išmokėto namo.

PUBLIKAS garažas 50 X 
125 ir gerų automobilių agentū
ra. Randasi ant VVestern avė., 
kur milijonai automobilių kas 
dicn pravažiuoja. Kaina grei
tam pardavimui $33,000.

MURO namas, 6 ir 6 kamb., 
beismentas ir kili parankamai. 
Randasi Brighton parke, arti 
Archer ir Wcstern avė. Kaina 
$10,500, Įmokėt $3,000.

NAUJAS medinis ant muro 
pamato namas, 4 ir I kamb., 
viškos, išlaukinės ledaunės, 2 
karų garažas. Randasi Brigh
ton Parke. Kaina tik $(8,800.

storas ir 5 flatai, medinis 
ant muro pamato namas, gera
me stovyje, rendos neša $94 j 
mėnesį. Randasi Bridgęporte 
arti 35 ir Union avė. Kaina tik 
$7,500, įmokėti $1,000.

Kreipkitės pas:
K. J. MACKE and CO.

(Machiukas) 
2130 \V. 59th Street 
(kampas Artcsian) 

Tel. Prospect 3140 
Ofisas adaras kasdien ir 

šventadeiniais

BRIDGEPORTE
Pardavimui nauji moder

niški du gražus namai, tik 
Z beliko, pasiskubink, nes ir 
šitie bus parduoti greit. 
3205-7 So. Auburn Avė. 2 
augštų, nauji mūriniai na
mai, 2 i>o 6 kambarius gy
venimai, karštu vandeniu 
gildomi, aržuoliniai trimin- 
gai ir grindys ir kiti visi vė
liausios mados Įtaisymai. 
Kaina žema.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

JIEŠKOK ...

RASI....
ATEIK ...

ir
GAUSI...

Atdaros durys prie pelno
Skaityk

6 flatų medinis namas.
Pigiai už $9500.00.
Rendos neša j mėn. $170.
Cash reikia tik $3500.

Atsiliepkit į

NAUJIENOS 
Box 890

IŠSIMAINO 2 flatų naujas muro 
namas, po 5 ir 5 kambarius; par
duosiu už $14,550, arba mainysiu 
ant dry goods Storo, restauranto, 
bučernčs arba mažesnio namo.

F. G. LUCAS & CO., 
4108 Archer avė.

Lafayelte 5107

Real Estate For Sale 
Nj>mai«žtmė Pardavimui

BARGENAI~

PARDAVIMUI 4-4 kam
barių naujas mūrinis namas, 
yra skiepas ir viškai, bunga- 
low stogas, $2500 cash, kitus 
lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais.

NETOLI Marųuette Par
ko ir lietuvių bažnyčios, 73 
St., ir Fairfield Avė., 5-5 
kambarių namas, yra skie
pas ir viškai, Įmūrytos va
nos, lietaus lašų vana, Įmū
rytas ice box, namas 24x50, 
nebrangi kaina.

68th St. ir Talman Avė., 
4-4 kambarių mūrinis nau
jas namas, yra skiepas ir vi
škai, 1 apt. karštu vandeniu 
šildomas, įmokėti $2,500 
cash.

BUNGAL0W 5 kamba
rių ant G9th ir Washtenaw 
Avė., šiltu vandeniu apšil
domas, gražiausiai i rengta. 
Kaina $7,800.00.

Nedėlioj atdara 
visą dieną

RUBIN BROS. 
4155 Archer Avė.

Lafayette 8705

ČIA
$ $ $ _ Pelnas — $ $ $

Ateitis

$ $ $ — Biznis — $ $ $
2 Bizniavi kampiniai lotai 
Marųuette Pk. Distrikte — 
pigiai parsiduoda. Reikia 
savininkui pinigų.

Atsiliepinčiam bus didelė 
nauda.

Savininkas

NAUJIENOS
Box 889

BRIGHTON PARK
2 augštų medinis, 2—I kambarių 

flatai, su vana, cash reikia $500, 
kitus kaip rendą, rendos atneša $40 
į mėnesį. Ekstra bargenas

$4400
2 augštų mūrinis, 2—4 kambarių 

Dalai, moderniškas, cash reikin 
$2000, kilus kaip rendą. Bargenas 

$8800
2 AUGŠTŲ mūrinis, 2—5 kam

barių fialai, moderniškas, labai ge
ras namas. Didelis bargenas

$10600
5 KAMBARĮ U cottage, su ekstra 

lotu, labai geroje vietoje. Didelis 
bargenas

$5500
10 FLATŲ namas, labai geroje 

vietoje, remtų atneša $8000 j me
tus, cash reikia $8000. Didelis bar
genas

$48000
Mes turime gasolino stočių ir ga

ražų, mainysime į privačius namus. 
Taipgi turime visokių mainų. Atsi- 
lankykit pas mus, mes turime vi- 
soko.

B. R. PIETKIEWICZ 
& CO. ‘ 

2608 WEST 17 STREET

PARDAVIMUI mūrinis kam
pinis bizniavai namas su 4 pa
gyvenimais, 2po 6 kamb., 2—5 
kamb. ir Storas. Elektra, gesas, 
vanos visuose flatuose, bunga- 
low stogas, beismentas 7 pėdų 
aukščio, viskas išrendavota, 
rendos neša į mėnesį $260, ge
ras dėl biznio, lysas 7 mėne
siams. Kas turi $7,000 cash, 
gali pirkti. Savininkas duos ant
rus morgičius. Savininkas gy
vena tame pačiame name ant 2 
lubų iš fronto. 1858 W. 47 St.

MURO namas, 2 flatai 5—6 
kamb., garu šildomas ir 3 karų 
muro garadžius. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant namo 
nežiūrint apielinkės. Savininkas, 
3303 S. Lowe Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

LAIME JŪSŲ DURIS 
BALDO

BARGENAIPADARYS 
JUMS PINIGŲ

• DVIEJŲ pagyvenimų, 4 
kambarius, su visais įtaisy
mais. Kaina $7,200.00. Įmo
kėt $1,000. Savininkas mai
nys ant bile kokio biznio. 
Randasi Brighton Park.

10 FLATŲ naujas muri- 
'nis namas po 5 ir 4 kamba
rius. Įmokėt $5,000. Savinin
kas mainys ant lotų arba 
farmos.

3 FLATŲ mūrinis namas 
po 6 kambarius, su ‘ visais 
įtaisymais. Įmokėt $1,500. 
Savininkas mainys ant bū- 
černės arba kitokio biznio. 
Priims lotus už pirmą įmo- 
kėjimą.

4 FLATŲ medinis namas, 
atneša daug rendos į mėne
sį. Savininkas mainys ant 
farmos’arba lotų.

2 FLATAI po 6 kamba
rius, naujas namas. Garu 
apšildomas, ant dviejų lotų 
statytas. Įmokėt $3,500, ki
tus kaip rendą. 68th ir 
Campbell Avė.

C. P. SUROMSKIS 
&CO.

Real Estate Investments
5833 So. Western Avė.
Phone Hemlock 6151

BARGENAI

2 pagyvenimų už $12000
5 ir 6 KAMBARIŲ mūrinis na

mas, lotas 37x125, rendos neša 
$1801) į metus, tiktai $3000 įmokėti. 
4 pagyvenimų už $9800 

MEDINIS namas geram padėji
me ant kampo.
1 pagyvenimų už $19000

KAMPINIS lotas, 3 pagyvenimai 
po 5 kambarius ir vienas (i kam
barių, mūrinis namas, rendos $2,700 
6 pagyvenimų už $27000 

MŪRINIS namas ant kampo, 4 
pagyvenimai po 4 kambarius, vie
nas 5, ir vienas 6 kamb.

12 pagyvenimų už 
$36000

MŪRINIS namas, tik $3000 įmo
kėti.

Tik $18000
UŽ 2 Storus ir 8 pagyvenimų na

mas, įmokėti $3,000. Del platesnių 
informacijų kreipkitės

J. SINKUS and CO.
6959 S. HAI-STED ST.

PARDAVIMUI du maži nameliai, 
po 6 kambarius, su mažu štorellu 
ir garažas dėl vienos mašinos. Kas 
norit pasidaryti pinigų, nepraleis
kit progos, arba mainysiu ant 2 pa
gyvenimų po 5 ruimus, garu šildo
mo namo

900 W. 37 St.

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas, 5-6 kambarių, yra 
viškai, skiepas, pečium šildo
mas, 2 karų garažas, kaina 
$9800, 1 augštas.
1232 So. 50 Ct., Cicero, III.

Didžiausi Bargenai
6—6 kamb. naujas muro namas, 

pinuos klesos įrengimas. Randasi 
7036 S. Artesian avė.

5—5 KAMB. naujas muro namas. 
Randasi 6830 S. Rockwell St.

2 Nauji namai, po 5—5 kamba
rius, su 3 bodruimiais. Randasi 
401'4—16 So. Brighton Place, prie 
Archer avė. Visi tie namai parsi
duoda labai žemoms kainoms. Taip
gi jeigu kas turite lotus, priimsi
me kaip ir už pinigus. Kas norit 
tikrų bargenų gauti, atsišaukit pas 
savininką

JUOZAS VILIMAS
4405 SO. FAIRFIELD AVĖ.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Pavasarinei Bargenai
NAUJAS mūrinis namas po 6x6 

kambarius, karšiu vandeniu apšil
domas 1 flatas, garažas dėl 2 karų 
lotas 37X125. Randasi Brighton 
Parke.

NAUJAS mūrinis namas po 5X5 
kambarius, karštu vandeniu apšil
domas 1 flatas, graži vieta Brighton 
Parke.

4 PAGYVENIMŲ naujas mūrinis 
namas, kampinis, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, garažas dėl 3 ka
rų, graži vieta Marųuette Manor. 
0601 S. Rockwell st.

1 PAGYVENIMŲ kampinis namas 
po 5 kambarius, įtaisyta pagal vė
liausios mados, lotas 75 X125. Prie 
parkų ir mokyklų, randasi Chicago 
l,awn.

2 NAUJI bungalowai, vienas 5 
kambarių, antras šešių, įtaisyti pa
gal vėliausios mados, karštu van
deniu apšildomas, randasi Brighton 
Parke.

2 PAGYVENIMŲ naujas mūrinis 
oamas, po 4 ir I kambarius, tik 
užbaigta būdavot, randasi Brighton 
Parke.

2 NAMAI ne visai nauji, 2 pagy
venimų po lyl kambarius, graži 
vieta, randasi Brighton Parke.

Tuos visus namus parduosiu pi
giai ar mainysiu ant namų, biznių 
ar lotų. Jeigu tamsta neišsirinksit 
iš musų gatavų namų, tai mes pa- 
budavosime kokis tik lamstai pa
tiks.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avc.

Lafayette 7671

SAVININKAS apleidžia miestą, 
nori parduoti tris gerus biznio kam
pus, visus sykiu ar skyrium. Grei
tiems pirkėjams pigiai atiduosiu.

1659 W. 21st Street 
2059 W. 21st Place 
1701 W. 14th Place

Visos sąvastys su geromis įplau
komis.

WIERENGA & OTTENHOFF 
1837 Roosevelt Rd.

Cinai 1294 
----------------------4----------------------

SVARBI priežastis verčia mane 
parduoti 3-jų pagyvenimų namą ir 2 
karų garadŽių, 13-jų metų senumo. 
Vienas blokas nao Westem Electric 

dirbtuvės. Kaina $12,500. Taipgi tu
riu kitą namų Visai naują, kuris ran
dasi Maywood, III., taipgi $12,500, ir 
vieną turiu su bizniu, kuris randasi 
ant Cicero Avė. Tą ir pigiai parduo
siu. Visi namai yra mūriniai.

Atsišaukite prie savininko. 
1312 So. Cicero Avė.

Telephone 3738

Pardavimui Brighton 
Parke

BIZNIERIŲ ATYDON!
Naujas 2 augštų mūrinis namas, 

su skiepu, krautuvė ant pirmų lubų, 
5 kambariai, 2 ofisai ir palaukime 
kambarys ant antro aukšto, garu šil
domas, labai geroje vietoje. Tinka 
dėl Dry Goods krautuvės, aptiekos, 
vyrų aprėdalų krautuvės arba kito 
kokio biznio. Randasi prie Archer 
Avė., netoli California, galite tuojau 
apsigyventi.

$2500 įmokėti, kitus taip kaip ren
dą, nupirksite naują 2 augštų mūri
nį namą, 4-4 kambarių, skiepas ir 
viškai.

2 augštų, mūrinis, 6-6 kambarių, 
narduųsiu išmokėjimais. Bargenas, 
kąina $10,500.

2 lotai prie Archer Avė., netoli 
California, kaina tiktai $10,500, jei 
bus parduotas į 10 dienų.

Savininkas

K PARDAVIMUI naujas muro, 2 
aukštų namas, su garažu, pirmos 
klesos įrengimais, stikliniai por- 
čiai, atskirais boileriais su karštu 
vandeniu apšildoma. 3133—35 So. 
Lowe avė. Kreipkitės prie savinin
ko. A. Petrulevvicz, 3344 ,S. Emerald 
avė. Tel. Yards 4292.

PARSIDUODA 7 kambarių namu
kas, gali gyventi 2 šeimynos. Vis
kas naujai ištaisyta, arti prie gat- 
vekari'i ir patogioj vietoj.

W. HAYDEN BELL
Ed. W. Bakevičius vedėjas 

4336 So. Kedzic avė.
Tel. Lafayette 8600

6 DIDELI kambariai ir miegoji
mui porėtus, naujas mūrinis bunga- 
low, karštu vandeniu Šildomas, vė
liausios mados phimbtngas ir elekt
ros fikčeriai, aržuolinės grindys, 
aržuolu baigtas, su grindimis viš
kai, didelis skiepas, 30 pėdų lotas. 
Atdaras dėl apžiūrėjimo kasdien ir 
nedėlioj. Nepraleiskit progos nepa
matę.

SAVININKAS
7141 So. Campbell avė.

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas, 5—6 kambarių, 
pečiais šildomas, kaina $12,200. 
Randasi 1954 So. Homan Avė. 
Savininkas.
1941 So. Trumbull Avė. 2 flat.

Real Estate For Sale
Namai-žemt Pardavimui___

Atyda Biznio Jieškoto- 
jams, Spekulantams 

ir Agentams

Pardavimui arba mainy
mui mūrinis garažas, 50 pė
dų pločio, 125 ilgio, ant 
Western Avė. kur milionai 
žmonių kasmet pervažiuoja. 
Rendos neša $350.00 į mėne
sį. Yra du Show ruimai dėl 
parodymo ir pardavimo ka
rų. Gasiniai tankiai ir kiti 
reikalingi dalykai prie ga
ražo. Lysas pasibaigė. Per
kant galima tuoj vietą už
imti arba lystą atnaujinti. 
Greitam pardavimui kaina 
tik $38,000. Cash reikia Įne
šti $10,000. Arba mainysiu 
į bungalow, 2 ar 4 flatų na
mą, lotus, farmą, vasarinį 
rezortą, morgičius, arba j 
kokį biznį. Matykit tuoj sa
vininką.

J. NAMON 
2418 W. Marųuette Road 

Tel. Prospect 8678
BARGENAI

581)0 S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namas, 2 flatai 6—7 kamba
rių, yra vanos, elektra, gas heater 
ir vandens heater’iai.

1100 W. 5!) St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių flatas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3125 \V. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
flatai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
Clark si., Room 820. Tel. Central 
6260.

6 KAMBARIŲ ąžuolo užbaigimo 
medinis namas, ant brukuotos gat
vės, lotas 60x200, netoli 63-čios 
gatvekarių, mokyklos ir bažnyčios, 
tik $1500.

Tel. Hemlock 1701 
Mr. DRAPER

6 KAMB. muro namas ir flatas, 
ant 00X125 lt. loto, randasi 5210 
Carpenter st., netoli Ashland karų 
linijos, gali būti suvartota 2 fin
tams. Garu apšildomas, ant išbro
kuotos gatvės, netoli mokyklos ir 
bažnyčios.

Tel. Hemlock 1701 
Mr. DRAPER

5508 So. State St. biznio prapertė, 
80 pėdų nuo bulvaro, gera ateitis, 
3 augštų mūrinis namas, krautuvė ir 
2 flatai po 6 kamb. kaina $16,000, iš
mokėjimais. N. J. Coleman & Co., 
4705 So. State St., Drexel 1800.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
7 kambariai viršui, 4 kambariai 
apačioj, cementinis skiepas, su 
landres loviais, ekstra vaisiams 
sklepukas, vanos, karštu vande
niu šildomas, $6300, įmokėti 
$2300. 2004 Coulter St.

6 KAMBARIŲ karštu vandeniu 
šildomas bungalow, garažas, nau
jos mados įtaisymai, parsiduoda 
kartu su raakndais. Pigiai.

Kreipkitės:
6837 S. Washtenaw avė.

Tel. Republic 8070

PARDAVIMUI 2 augščių namai su 
beizmentu, elektriką, gazas. Turiu 
apleisti miestą. Pigiai.

1724 String St.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, prie
šais naują parką, Ciceroj, 6-6 kam
barių, karštu vandenių šildomas, 2 
boileriai, aržuolo trimas, 2 karų ga
ražas. Del informacijų matykit savi
ninką. Agentų nereikia.

1811 So. 51st Avenue 
Cicero 2133 R

Englewood Bargenas
KRAUTUVĖ ir trys flatai, netoli 

transferinio kampo, akmeniniu pa
matu, rendų .$120 į mėnesį. Pažiūrė
kit prie 1114 W. 59th St., kaina tik
tai $7500, cash $2000.

Savininkas
THOMAS ZURIS - 

6029 So. Champlain Avė.

PIRKIT dabar, kol kainos dar 
nėra pakilusios Šiuos parinktus lo
tus, tarpe 55 ir 59 St., Central Park 
ir Crawford avė., netoli gražios 
naujos mokyklos. Yra sakoma, kad 
visos šios gatvės, įskaitant ir 59 st., 
bus išcementuotos iki Cravvford 
avė. Kainos dabar $575 iki $750 Jo
tui. Suros, vanduo ir šalygatviai 
dabar yra.

Kreipkitės:
John L. Sheridan & Co. 

5312 S. Kedzie avė. 
Phone Prospect 3630

BARGENAS
6048 So. Ashland avc., krautuvė 

ir 2 flatai, garu šildoma, garažas. 
Savininkas važiuoja į Europą.

JI. CAMPBELL CO., 
Vienatiniai agentai 
6241 S. Ashland avė.

Prospect 8431

Real Estate For Sale
Namai-ženig Pardavimui

BRIGHTON PARKO BARGENAI

PARDAVIMUI vieno aukšto nau
jas^ bizniavas muro namas; Storas 
ir 5 naujos mados kambariai. Karš
tu vandeniu šildoma; vieta tinka 
Bile kokiam bizniui; reikia $3,000 
įmokėti, likuisią sumą lengvais iš
mokėjimais. Savininkas mainys j 
bungalovv ar lotus.

PARDAVIMUI nauja 6 kambarių 
muro bungalovv; aržuolo išlrimuo
ta. Randasi geroj Brighton Parko 
lietuvių apielinkčj. Kaina $8,000, 
lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI puikus ir naujas 
2 augštų muro namas; 2 fialai po 
5 kambarius; 3 bedruimiai; aržuo
lo užbaigia; bungalovv stogas, augš
tas beismentas, geroj Brighton Par
ko lietuvių apielinkūj. Reikia įmo
kėti tik $3,000. Kaina $11,500, leng
vais išmokėjimais.

Norintieji pamatyti minėtus na
mus atsilankykite dieną ar vaka
rais pas

Joseph Yushkevvitz 
3647 Archer avė., prie Oakley avė.

KAS PASINAUDOS PROGA?

NAUJAS, ką tik užbaigtas mūri
nis namas, dviejų pagyvenimų, 5 
ir 5 kambarių, karštų vandeniu šil
domas, augštas, cementuotas skie
pas, vidus išpuoštas pagal vėliau
sios mados aržuoliniu medžiu, vė
liausio išradimo durų jutrinos, vi
sos kristalinės rankenos, vėliausios 
mados sinkos, maudynės ir skal
byklos. Naujausios mados sidabro 
ir kristalo elektros fikčeriai, stik
lais uždaryti užpakaliniai porčiai. 
Didelės, kietai apdarytos viškos.

šis namas turi būti parduotas 
iki pabaigai šio mėnesio, ir bus 
parduotas už pirmą vertingesnį pa
siūlymą. .Mažiau turinti pinigų ne
gu $2,500 prašomi visai neiti nė 
žiūrėti.

Matykit savininką
411'1 S. Rockwell st.

Pirmos lubos. Matyti galima po 
5 vai. vakare. Subatoj ir nedėlioj 
per visą dieną.

PARDAVIMUI ar mainysiu ant 
groserio 4 kambarių medinį namą 
su 62 pėdų lotu ir 2 karų garažu. 
Taipgi parduodu 60 pėdų lotą ant 
71 Talman avė.

Kreipkitės:
7424 S. Claremont avė.

Tel. Hemlock 2847______
TIKRAS BARGENAS

MŪRINIS namas, 10 kambarių, 
lengva padaryti į du flatu, visi 
kambariai šviesus, vasarinė virtu
vė ir landrė ir 4 kambarių cottage 
iš užpakalio, yra elektros šviesa, 
$7600 cash, išmokėjimais $8250, 
title clear, 5333 S. Emerald avė., 1 
blokas į rytus nuo Halsted st. 
Agentai pridėkite savo komišiną.

Financial
Finansai-Paskolog________

BE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki $300 
ant notų. Pinigus išmokame į 12 
valandų. Vienatinis ofisas šiaur-va- 
karinėj dalyj miesto, kuris teikia pa
skolas tokiomis sąlygomis. Pasinau- 

dokit iš tos progos.

INDUSTRIAL LOAN
SERVICE

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama
• j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraKtus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Miscellaneous 
__________ Įvairus__________  

\ RUBIN BROS. 
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

Miscellaneous

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

HOME
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą j namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted St. 

Tel. Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosernių, Bučer- 

MirĮ nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

—STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lawndale 0114

PARDAVR1MUI Seni Lumberiai 
pakaktinai 4 kambarįių namui ar 
garadžiui pastatyti. Parduosiu pi
giai, o taipgi arklį ir vežimą.

416 Hart St. 
i——— «n —

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes moklnam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

PAMOKOS
Lietuvių kalbos dideliems ir mažiems. 
Antradieniais nuo 7 iki 9 vakare. 
Penktadieniais nuo 3 iki 5 po pietų. 
Einu į namus.

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7372

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 vai. vakarais. 
Nedėliomis nuo 2 iki 5 po pietų.

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)

JUOZO ZURONO muzikos 
studija mokina dainavimo, smili- 
ko ir piano. Lekcijos labai pi
gios.

7043 S. Rockwell St.
Tel. Hemlock 1757

AR JUS NORITE 
lidesnĮ užmokesnj, geresnes darbo 
ąlygas? įleiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės
im. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
nokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
langiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

1W7 W. MmHmd Street

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioje šalyje. Kurie kal
ba gerai angliškai visur turi pasise
kimą ir pirmybę. Anglų kalbos .arit
metikos, knygvedystės, pilietybės ir 
daug kitų dalykų gali lengvai ir grei
tai išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių paaiški

nimų klausk laišku.

G. LEVESKIS
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.
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ŽiurkiŲ, pelių ir kitų j stiprumo siena, kuri laiduotų 
cirko lankytojų neliečiamybę.

I Palikime dabar didžiuosius 
_ Igyvulius ir eikime prie mažųjų.

Kad didesnieji gyvuliai pasižy- 
i tai nėra 

I nieko stebėtina, nes ir priežo- 
Prof P’s sak°: didesnis ugiu, didesnis 

ir protu. Bet ir mažieji gy
vuliai turi protų. Pasirodo, 

[kad ir mažųjų gyvulių ne visus 
veikimus galima išaiškinti iš
imtinai instinktu, taigi ir šie 
gyvulai turi protų, žinoma, ata- j 
tinkamų jų ugiui ir jų dirksnių 
sistemos išlavėjimo laipsniui.

Pavyzdžiui, paimkime peles ir 
žiurkes. Pelės ir žiurkės pri
klauso prie griaužikų gyvulių ir 
veikia arba naktimis, arba šiaip !

, Rusų] 
buvo to-1

Vienam name žie-

gyvūnų protas
laukinių žvėrių tresavimas.

Ma į šali o zooliginis sodas.
Tigro džiaugsmas. — Cirko l)ro^11’
žvėrys.—Pelės ir žiurkės. <— 
žiurkių sumanumas.— I 
Bagdanovo pasakojimas. —
Durovo žiurkės.—Kaip pelės 
išsigelbėjo nuo prigėrimo.

Ligi šiolei buvo manoma, kad 
tekių žvėrių, kaip tigras, leo
pardas ir kai kurios kitos di
džiosios katės, visiškai negalima 
prijaukinti dėliai jų žiaurių in
stinktų. Bet pasirodo, jog tai 
yra ne visai teisinga. Reikia 
pastel>ėti, kad gyvulių protasĮtamsįuosg užkampiuose, 
ypatingai apsireiAkia laike jų ■•Zo„i(,gijos žiniose 
tresavimo (mokinimo), kuriam kia žinutė.
pasiduoda ^eveik visi gy vuliai, Įmos metu iš kambario pradėjo 
jei tik atatinkamai imties daly-kįngtį kiaušiniai. įtarta buvo

... ... , I moteriškė, kuri dažniausia j tų
Mokėjimu apsieiti su lauki-kttrnj)arj vaikščiojo. Ta mote- 

niais gyvuliais ypatingai pasi-Įi^įkė nieku negalėjo įrodyti, 
žymi anglų kapitonas T' 
šal’is.
delis laukinių 
ir užsiima jų 
nai kaipo mėgjas. Būdamas gar 
na turtingas žmogus, kapitonas 
Maršal’is įsitaisė sau tikrą žvė
rynų iš prijaukintų ir išmokin
tų laukinių žvėrių. Ir reikia 
pripažinti, kad pačių žiauriausių 
žvėrių jaukinimų jis pastatė 
n-girdėtame tobuly'bės laipsnyj. 
Maršaiio liūtai, tigrai, panteros 
ir leopardai—tai tikri paklus
nus šunys ir katės. Kas pirmą 
kartą pamato ka|). Maršalį, sė
dintį savo zoologijos sode an. 
suolelio atsilošusį ir ant kelių 
laikantį kurį nors dėmėtoj) 
žvėrį, tas vargu iš* karto įti-i 
kės, kad tas žvėris-—tai žiauru
sis leopardas, kuris, ačiū su
maniam kap. Marš, tresavimui, 
virto visiškai jaukiu rankiniu 
gyvuliu ir tarytum visiškai 
užmiršo savo žiauriuosius in
stinktus. Kap. Maršalis tvirtina, 
kad mokant auklėti laukiniai 
gyvuliai iš pat mažens, galima 
jų būdą visiškai pakeisti.

Reikia pastebėti, kad žvėrių 
tresavimui kap. Maršalis imasi 
visai kitokių priemonių, negu 
piofcsicnalai tresuotpjai: jis 
m kankina ir nebaudžia ; savo 
“auklėtinių”, stengiasi sukelti 
juose ne baimę, bet atvirkščiai 
- maloniu elgesiu stengiasi pa
žadinti juose meilę ir prisiriši
mą. Tai, ačiū įgimtam kiekvie
no gyvulio protui, visuomet 
jam ir pavyksta. /

Čia dar paduosiu vienų fak
tą apie žiaurųjį tigrą, kuris aiš
kiai liudija apie šio žvėries pro
tingumą. Vienam tigrui, kuris 
buvo laikomas tam tikroje ląs
toje, nagas įaugo į kūnų ir 
kėlė jam didelį sopėjimą, 
dideliu pavojumi gydytojui 
vy ko las nagas nuplauti, 
tat kitais metais, kuomet 
pat tigras netikėtai įsivarė į 
koją pašiną, jis pats iškišo ko
jų iš ląstos ir kantriai 'leido 
gydytojui ištraukti pašiną. Po 
to jis rodė didelį džiaugsmą ir 
dėkingumą, šokinėdamas po 
ląstų.

Apie šių pačių žiauriausių 
žvėrių protingumą galima butų 
dar daugiau faktų paduoti, bet 
laikraštyje stoka vietos. Paga
liau šių žvėrių daugelis turėjo 
progos prisižiūrėti cirke. Ar 
neklauso jie savo šeimininko 
ir ar nedarė to, kas jipms bu
vo liepiama? Daugelyje cirkų 
dabar tigrus ir liutus rodo ne 
ląstose, bet palaidus ir nuo 
publikos tiktai virvė teatekfria, 
kaipo ženklas, per kurį jiems 
negalima peržengti. Ir jie savo 
ribų laikosi. Taigi, jeigu šie žvė
rys gyventų vien instinktu, tai 
labai abejotina, ar .paprasta 
virvė galėtų būti užtenkamo

Kap.
kapitonas
Maršal’is yra di- 
gyvulių mėgėjas 

mokinimu išimti-

•*Iar'lkad ji kiaušinių neima. Tuomet 
jai tik viena išeitis beliko — 

(susekti vagį, kuriuo ir pasiro
dė esu žiurkės. Kiaušiniai Ini- 
vo sudėti ant* aslos. Iš volos 
išlindo viena žiurkė, o tuojau 
paskui ir kita. Pirmiausia vie
na žiurkių kojukėmis atsisky- 
rė vieną kiaušinį į šalį, o po 
to tvirtai apkabino jį pirmgali- 
nėmis kojomis, žinoma, dviem 
pasturgalinėm kojom ji negalė
jo eiti. Tuomet antroji žiurkė 
paėmė ją už uodegos . ir įtrau
kė į volą kartu su kiaušiniu.

llius. Artistui noriai ėdė. “Tu 
yra geriantieji mano mokiniu 

J—pastebėjo Durovas; aš bevei 
galiu sakyti—geriausieji man 

I draugai. Jos jau senai karti 
Įsu manim. Aš prijaukinau ja 
trumpu laiku, žiurkė lengvini 

I prijaukinti, negu visi kiti gy 
vuliai. Geras maistas, malonu 
elgc.ds ir muzika tai viso 
reikalingosios sąlygos, kad 

laštubnias dienas iš žiurkės pa 
[darius visai gabų mokinį.
prijaukinu žiuękę, pačių lauki 
nę p?r dvi valandas. Atneški 
man kų tik sugautų žiurkę, p< 

[dviejų valandų ji iš mano ran 
I kų neis. Po 8 dienų ji ės, š<> 
kinės mano delne. Norit įsi
tikinti? Jis paėmė vieną žiur
kių ir pasodino sau ant kumš
čio. Paskui pasigirdo kaman- 
da: “Muška”, “tarnauk!” h 
“Muška” tuojau atsibojo ant 
paskutinių kojukių, suglaudi 

Į pirmagalines kojukes ir taip 
stovėjo ant kumščio, kaip ka
reivis. Kų jis jai liepė, tų ji ir 
darė. 'Presuojant žiurkės— to
liau paaiškino p. Durovas,—la
bai yra svarbu muzika. Kai aš 
pradėjau darbą su šiais gyvu
liais, aš nelaikiau jų ląstoje. Iš
eidamas iš namų, aš paleisda
vau jas ir jos galėjo vaikščioti 
visą dieną, kur tik norėjo. Su
gūžęs vakare namon, aš sugro
davau ant fleitos signalą ir visi 
mano mokiniai sugrįždavo.

St. Olaf kolegijos' muzikos salė (Northfield, Minn.). Salė ta- 
pastatyta pinigais, kuriuos uždirbo kolegijos choras bekoncer- 
damas. Kolegijoj choras kas metai uždirba nuo $12,000 iki 
1,000.

^viršių. Tada kitoji pelė pa- 
ažu ir atsargini ėjo tolyn ir 
10 budu ištraukė savo draugę 
vandens. Panašus proto ap

reiškimas sutaikė mane su 
ažoinis vagilėmis ir dabar aš 
nis nieko piktu, nedarau. Lai 
s džiaugiasi gyvenimu, sunai-

kinti (manęs jos vis tiek negali. 
Pagaliau, šalta vonia joms ma
tomai nepatiko ir, galimas 
daiktas, apdovanojo jas sloga 
arba reumatizmu, nes nuo tos 
dienos jos nustojo lankiusios 
mano spintoje”. —Z. P—n.

keturius esant, l»et gyvenime 
pasitaiko dvidešimt du. Kaipo 
aritmetikos tiesa ji yra teisin
ga, bet gyvenime dažnai būna 
iliuzija. Daug gabių žmonių 
bankrutavo prisilaikydami aklai 
tos taisyklės.

Visame kame bukite ramus. 
Bekonas tvirtina daugelį žmo
nių kenčiant nepasisekimus dėl 
savo neramumo.

Kiekvienas musų turi šiokius 
tukins reikalus, kuriuos pats 
tvarko. KiekVienas turi įplau
kas ir išlaidas, kurias reguliuo
ja. O neretai maži reikalai 
painesni ir sunkesni didelių.

Laimei, reikalų pasisekimas 
daugiau priguli nuo sveiko pro
to ne nuo talento. “Pringulin- 
čiai laikyki savo krutinę,— sa
ko sena patarlė, -ir ji jus iš

Šiam laikui žmonės negali jo 
užmiršti.

“Ar gali duoti turtai laimės? 
Pažiūrėkit aplink, ir jus panuv- 
tysite linksmybę, pilnų kančią 
ir prabangą, pilną vargų.

Aš nepavydžiu tos tik rodo
mosios prabangos, aš nepavy
džiu tų paauksotų vargų.”

•Turtingi žmonės visuomet 
savo turtų reikalais tiek daug 
užimti, jog neturi laiko rūpin
as savo kūno ir dvasios svei
kata.

Kiekvieni pančiai, nors ir au
ksiniai, yra sunkus.

k Pinigai suteikia mums daug 
rūpesčių, jie valandomis sun
kesni vargo ir skurdo. Labai 
dažnai žmonės būna vergais sa
vo turtų. Turtai gali duoti lai
mės tik
Žmogus, perdaug turtų ieškąs, 
visuomet bus nelaimingas.

“Galimas daiktas,- sako Res
kinas, —kad tas, kuris gyvena 
mažame namelyje ir turi pro
gos gėrėtis Varvik’o pilimi, yra 
laįmingesnis to, kuris gyvena 
Varvik’o pilyje ir neturi kuo 
džiaugtis ir stebėtis. H

Kad turtas- duotų laimės ir 
latenkinimo, nereikia perdaug 
stengtis jo įgyli.

Turtai veda žmogų į šykštu
mą.

“Aš negeidžiu nei aukso nei 
žemės, aš tik prašau likimo, 
kad man pasiųstų truputį dau
giau to, kų aš išleidžiu.

(Galius).
“Vargšui,— sako Seneka, —

protingam žmogui.

aliejų iš bonkos su plonu kak
leliu. Tam tikslui jos pirmiau
sia nukanda kamštį; paskui vie
na žiurkių atsistoja, patogioj 
vietoj, įkiša
paskui ištraukia 
kitoms aplaižyti, 
leidžia savo vietų

specialistas 
gyvuliams, 
paprastųjų

su- 
Su 
pa
la
tas

uodegą ‘į aliejų, 
ją ir duoda 
Paskui ji už
kilai žiurkei, 
patį.

Apie žiurkių protingumų ga- 
’i liudyti lakta, kad jos taip pat 
pasiduoda dresavimui. Prof. Rog- 
ianovas štai ką pasakoja. “Aš 
turėjau draugą gimnazistą, ku
ris buvo didelis 
jaukinti įvairiems 
Kartų jis sugavo
žiurkę ir ne tik padarė ją labai 
•aukia ir rankinę, bet dar iš
mokino ją įvairių fokusų. Ji 
jam paduodavo, kas reikia, 
kaip šuo, stovėdavo sargyboje, 
kaip kareivis ir nuduodavo ne
gyvą esant, kai į jų šaudavo”.

Paryžiaus teatre seniau gas
troliavo (“Folies Bergers”) ru
sas klounas A na tolis Durovas 
ui savo trupe. Jis rodydavo 
įpie 200 dresuotų žiurkių. įtai
kė jo vaidinimų dalyvaudavo 
scenoje, kaipo asistentas, dide- 
ė katė. Griežiant fleitui de
šimtys žiurkių išbėgdavo sce- 
lon. įdomu tai, kad kate vi
sai nepykdavo ant savo ma
žųjų artistų. Priešingai, ji jas 
'aižydavo ir glamonėdavo. Vie
nas Paryžiaus dienraščio 
“Temps” bendradarbių, susido
mėjęs tais nepaprastais sean
sais, apsilankė pas Durovų ir 
taip aprašė savo apsilankymą. 
“Aš radau p. Durovą gulintį 
ovoj, šalia jo gulėjo šuo. Greta 
su jo lova stovėjo nedidelė vie
linė ląsta, kurioje greit ir ty
kiai bėgiojo kažkokie juodi gy
vuliukai. ‘ “Tai man*o trupė, 
mano pirmieji šiužėtai”— tarė 
DŪrovas- -ir išėmė iš ląstos ke
turis kažkokius juodus žvėru- 
kus. Jis paleido juos ant lo
vos. šuo pabudo, bet gulėjo 
sau ramiai, žvėrukai pasirodė' 
esą žiurkės. Keletą sekundžių 
jos nesijudino iš vietos, bet 
paskui pradėjo laisvai vaikščio
ti po lovų. Durovas pabėrė ant 
lovos kiek grudų ir numetė ke
lis suvilgintus' duonos gabale-

Viename vokiečių žurnalų 
[buvo tokia žinia. “Nesenai aš 
turėjau progos pastebėti, kokių 
gudrumų imasi nekartų gyvu
liai kritiniais momentais. Mano 
virtuvėje stovi didelė spinta, 
kurioje laikoma maisto produk
tai. Nuo kurio laiko aš paste- 

I bėjau, kad naktimis ten pradė- 
Į jo lankytis pelės, tai yra pada- 
I rai, prie kurių aš nejaučiu di
delės simpatijos. Neturėdamas 

[čia pat palėkautų, a,š sumaniau 
gąudyti jas kitokiu \budu,_. bū
tent, praustuve. Apksti rytų aš 
tykiai įsėlinau į virtuvę, pusę 
praustuvės pripyliau vandens 
ir pastačiau ją prie pravertų 
spintos durų, kur dar galėjo 
būti užsilikusių pelių. Mano 
spėjimas tuoj aus pasitvirtino: 
vos aš spėjau atsitraukti nuo 
pintos, kaip praustuvėje tuo

jau du syk supliukšėjo.

Dabai jau nebuvo abejonės, 
kad į praustuvę pateko dvi pe
lės ir kad dabar jos jau nebe- 
ištruks. Todėl aš sustojau ir 
pasislėpęs pradėaju tėmyti, kų 
ios darys. Išsyk pelės mėgino 
išlipti iš praustuvės, tačiau tai 
joms nepavyko, nes praustu
vės sienos buvo s-tačios ir ga
na aukštos. Tada jos smar
kiai pradėjo šokti* aukštyn ir 
tuo budu stengėsi pasiekti apa
tinę spintos lentyną. Tačiau 
visos jų pastangos ėjo niekais 
ir aš jau rengiausi padaryti ga
lą jų kančioms, kaip, netikėtai 
pastebėjau, kad mano belaisvės 
sugalvojo kaž kokią naujų gud
rybę, kas nųine labai sudomino. 
Viena pelių beždžionės mitrumu 
užsikraustė kitai ant nugaros 
ir padarė, smarkų šuolį aukš
tyn; tuo pačiu momentu apa
tinė pelė taip pat pašoko ir 
viršutinė laimingai pateko ant 
lentynos. Aš smarkiai apsiri
kau, manydamas, kad išsigelbė
jusi pelė pasiskubins pasislėp
ti pirmoje voloje. Kaip tik iš
sigelbėjusi pelė pajuto tvirtų 
dirvų po kojų, tuojau pradėjo 
rupi uties savo draugės gelbėji
mu. Ne pastebėdama man^s, ji, 
po daugelio įvairių mėginimų, 
pagaliau atsargiai atsitojo ant 
krašto lentynos, snukučiu į 
spintų, tvirtai įsikabino j spin
tos durelių klemkų ir nuleido 
savo uodegų j praustuvę. Visa 
tai atsitiko labai greit; tačiau 
belaisvė, matyti, visai nekaip 
jautėsi; nes visų laiką mėtėsi 
po vandenį, kad neprigėrus. 
Vos ji pamatė nuleistų uodegų, 
kaip tuojau įsikando į ją, nes 
uodega beveik siekė vandens

Apie Piniginius Reikalus
-....... ........ -......

v Dž. Ix‘baku sekant rašo P. B.
—...........

Ne visi ir nevisur taupo pi
gus. Paprastai turtinges- 
uOse kraštuose mažiab taupo-
1, negu ten, kame kąsnis duo- 
s sunkiai atseina.
‘Nuo to, kiek tu išleisti, ne 
o to, kiek tu uždirbsi, pri- 
lės, ar tu paliksi turtingu ar

'laupyti reikią ne dėlto, kad 
[taupymas daughja musų turtą, 
bot dėlto, kad neikia save ap
drausti nuo nelaimių ateityje. 
Sakoma—“vargas pro duris, 
meilė pro langą”. Nors tai tru
puti šlykštus pasakymas, bet 
kiekvienam? atvėsyje sunku ir 
skaudu matyti žmoną ir vai
kus badaujančius, nuplyšusius 
ii pripažinti, kad to nebūtų, jei 
savo laiku butų atsisakyta nuo 
visai mažai reikalingų dalykų.

Taupymas dėl krovimo tur
iu dalykas biaurus, taupymas 
dėl pasiekimo savistovumo, ne
priklausomybės dalykas teisin
gas, žmogaus vertas.

Visuomet veskite išlaidų už
rašus. Aš nesakau kiekvieną 
menkniekį užrašinėti, aš sakau 
tik vesti užrašus taip, kad 
matytųsi kam pinigai išleidžia
mi ir kiek kainuoja kasdieni
niai reikmenys, žmogus pino
damas savo įplaukas ir išlaidas 
niekuomet nepaliks išlaidus. 
Pinigu mėtvmas prasideda ta
da, kai žmogus nenori mąstyti 
apie savo darbus. Nieks są
moningai atviromis akimis ne
sistengs sau duobę kasti ir tai
syti šau prapultį.

Kokios nebūtų jūsų įplaukos, 
išlaidos neturi viršyti jas. Kas
dien atidėkite nors- truputį juo
dai dienai,' ir jokiu budu ne
darykit skolos. “Jei žmogus,— 
sako Dikensas,- turi metuose 
20 svarų įplaukų, o išleidžia 
19 ir 19y2, tai jis bus laiminu 
gas; jei jis pelno 20, o išlei
džia 20 svarų ir 6 pensus, tai 
jis tikrąi bus nelaimingas.

Skolos Veda į vergiją. “Kas 
daro skolas, užsitraukia ant sa- 
'Vęs vargą ir nelaimes.*

Daug kas gyvenime sunku ir 
nemalonu. Goracijus. Grilėjus, 
daug patyręs žmogus, sako: 
“nors 'badas, šaltis, nuplyšimas, 
sunkus darbas, pažeminimas, į- 
tarimas, neteisingi užmetimai 
yra sunkus, bet skolos už vis 
sunkesnės. Niekuomet 
kitę skolos. Jei jus 
uždirbti daugiau 50 
savaitę, tai nupirkite
grudų ir jais maitinkitės, tas 
bus kur kas geriau, nei skor 
lintis dolerį.

“Pasaulye, sako Kobdenas, 
—žrųonės visada dalijasi į dvi 
rųšį į taupančius ir leidžiam

Tvarka 
svarbus 
kaip ir

taisyk- 
daiktui 
darbas

Duokite visa, 
nesitikėdami

mažai pinigų 
tai nenusimin-

Ne- 
ačiu 
per-

piemenų

nedary- 
negalįte 
centų j 
truputį

čius pinigus.” Namai, fabrikai, 
tiltai, laivai ir visi kiti dideli 
darbai, kurie leidžia žmogui ci
vilizuotai ir laimingai gyventi, 
buvo sukurti tais, kurie taupė, 
tie gi, kurie neapgalvotai leido 
3avo tui tų, visuomet buvo pir
mųjų vergais. Toks gamtos ir 
apvaizdos įstatymas. Ir aš bu
čiau nerimtu žmogumi, jei sa
kyčiau, kad galima turėti pa
sisekimo būnant tinginiu, nerū
pestingu, apsileidėliu, išlaidžiu.

Artemiflos šventovė Efese,— 
sako Plutarchas, — buvo vie
ta, kame slėpdavosi persekioja
mi savo kreditorių skolininkai. 
Bet blaivus, protingas žmogus 
ras visur sau prieglaudų, kuri 
leis jam teisingai, lengvai1 ir 
ramiai gyventi.

Neskolinkis pinigų ir kitam 
neskolink. Paskolinę, ^negausi 
nei pinigų nei dėkingumo, nes 
skolininkas visuomet skaito sa
ve nuskliaustu, 
ką galite duoti 
grąžinanat.

Jei, pradžioje 
seksis uždirbti,
kitę, kelias į gerovę ilgas ir ne
reikia sukti iš jo, o jei daugiau 
pelnysite, tai nereikia visų iš
leisti. Atminkite, jog gali vis
kas atsimainyti; būna pasiseki
mų ir nepasisekimų, ir gali at
eiti tokis laikas, kad dažnai 
reiks į piniginę pažvelgti, 
mažai žmonių nusmuko 
tam, kad pradžioje jiems 
daug sekėsi.

Neskubėkite likti turtingais. 
Reskinas sako: “nesistenkite 
paveikslų įkainuoti, ateis lai
kas jis'pats save įkainuos.”

Nebūkite godus pinigams. 
Nedaugelis gali įsįgyti turtus, 
bet kiekvienas, taupumo ir 
darbštumo dėka, gali amžių per
gyventi be vargų. Dažnai mes 
girdime kai ką neteisingu bu
du turtus įgijus, bet reikia pa
sakyti, kad ir vargšais žmonės 
retai palieka einant teisiuoju 
keliu.

Neturtingi ne tie,'kurie ma
žai turi, bet tie, kurie daug no
ri.

Tikrenybėje, nėra reikalo la
bai rūpintis gyvenimo reikme
nimis. Gamta reikalauja ma
žai ir duoda daug. Užtat visos 
prabangos surištos su didelėmis 
išlaidomis. Franklinas sako: pi
nigų išleistų vienai ydai, už
tektų dviejų vaikų auklėjimui.

Neužmirškit gercogo Veligto- 
no teisingo patėmijimo, kad di
deli procentai—mažas užtikri
nimas.

Visur atsargumas ir apskai
tymas kuo nuodugniausias. 
Vaikystėje mus moko dvieja du

Ksenofontas pasakoja šiokią 
istorijų. Kartą persų caras par 
norėjo greičiausiu laiku atliuob- 
ti vieną savo puikiausių arklių; 
jis klausė ark lydžių užveizdų, 
kuo ir kaip tas pasiekti. Už- 
veizda atsakė:—“priežiūra”

Labai svarbu veiklumas pa
daryti įpročiu. Vienas daug te
ini jus žmogus priėjo išvados, 
kad nepasisekimo priežastys 
daugumoje buvo šios: nemokė
jimas mandagiai su žmonėmis 
apseiti, užsispyrimas- mažmo
žiuose, sudribimas, nestropumas 
ir abelnai neveiklumas, 
ir sistematiškumas 
mažmenuose taip pat, 
dideliuose reikaluose.

Reikia laikytis aukso 
lės, kad kiekvienam 
savo vieta. Nežymus
paliuosuos mus nuo bergždžio 
’aiko aikvoijmo ieškant reika
lingų daiktų.

“Pilną netvarkos vaizdą, 
sako Ksenofontas, —duoda šis 
pavyzdys. Daleiskime, kad 
ūkininkas, vietoj supylus atski
rai, supylė žirnius, kviečius, ru
gius į vieną aruodą. Ir kada 
jam prireikė kurių nors grudų, 
tai rinko po vieną grūdą.” 
(Ksenofontą, “Ekonomika“.).

Daugelis didžiausių, laimin- 
‘iausių ir geriausių žmonių bu
žo beturčiais. Vordsvordas dau
gelio metų bėgyje gyveno su 
>avo seserimi uždirbdamas 30 
šilingų į savaitę, ir, aš manau, 
ai buvo jo laimingiausias lai

kotarpis. Jei likimas nepada
rė mus turtingais, tai draugys
tė ir prisirišimas, mažas kam
pelis ir malonios ypatos pamai- 
lys mums pilnai viso pasaulio 
turtus. •

Stebėtinai daug didžių žmo
nių gyveno varge. Bet mes 
nesakysime kartu su Mahome
tu, kųd “Dirvas
tarpo renkasi sau pranašus”.

Visi žmonės linkę perdaug 
pinigus garbinti. “Jei turtingas 
žmogus nori būti sveiku,—sa
ko R. Tempi,—tai jis- privalo 
gyventi vargšo gyvenimu”.

Ar gali kas geriau tikti pus
ryčiams, kaip kava s duona ir 
sviestu, kiaušiniais, silkė ir 
medus? Ar'rasis kas skanesnis 
priešpiečiams, kaip suris, duo
na ir stiklas alaus?

Paprasti, gerai išvirti pietus, 
prie gero apetito suteiks jums 
daugiau malonumo nė iškilmin
gi lord-mero pietus. Sveikiau
si ir gardžiausi maisto produk
tai kainuoja ne taip jau bran
giai.

Ar didelės svarbos turi pini
gai perkant knygas, žmogus 
turi būti iš tikro didžiausiu✓ * 
vargšu, jei neįstengia nusipirk
ti knygų tiek, kiek gali perskai
tyti. Geriausios knygos, kaip 
Šekspyras, Miltonas ir kitos ga
lima nupirkti už niekus.

Ar galim už pinigus nupirk
ti sveikatą, genialumą, drau
gus, gražumą ir šeimyninę lai
mę?

Gercogas Cę,- sako Konfuci
jus, buvo be galo turtingu žmo
gumi ir nieks jo nemylėjo, o 
Peina — numirė iš bado ir iki

riskų.
Gerai jei turtas yra ir jis 

gerina gyvenimą, bet gyveni- 
nas neprivalo būti pašvęstas 
auto įgijimui ir dauginimui.

Sakoma, kad neturtas yra 
nokslavyrio sužiedotinė. tie

sų, “be mulų ir krovimų, — 
Emersonu sakant, gali apsei- 
ti kas valdo sparnuota va- 

**
Protingai pinigais nudojantis, 

galima daug gero padaryti. 
Auksas jėga. “Pinigai— valdo
vas valdovų“. Pinigai leidžia 
nums Įgyti lai, ko mes norime. 

Jei tyras crfts, geras, namas, 
knygds, muzika ir t. p. suteikia 
.minis smagumą, tai juos* už pi- 
ligus galime įgyti. Jei reika- 
ingrs poilsis, pinigai duos jį 

mums. Jei norime pamatyti 
>asaulį, pinigai apmokės kelio- 
ię. Jei pasitaiko reikalas pa
loti savo Draugams ir paleng
vinti gyvenimą tų, kurie vargs- 
a ir skursta, tai pinigai gali 

suteikti munrs tų didelę laimę, 
šykštuolis—tai 'žmogus, kurs 
myli pinigus dėl pinigų, kurio 
taupumas pasiekęs aukščiausio 
laipsnio, kuris virto godumo 
mašina.

Neturime paskęsti paprastuo
se, kasdieniniuose rūpesčiuose.

Pinigų meilė- vienas žemiau
sių jausmų.

Didelis dalykas protingai 
naudotis turtais. Visiems žino
ma epitafija ant kapo Eduardo 
Kurtenėjo skamba taip:

“Kų mes davėm—tą mes tu
rim;

Kų mes išleidome tų 
turėjome;

Ką mes atidėjome— tą 
nustojome”.

Turtingi turėtų atminti,
jų turtai, tai jiems tik patikė
tas turtas, kurį reikia sunaudV- 
;i protingai ir iš kurio duoti at
skaitų.

Niekas pats vienas turtų ne
sukrovė; jums krauna kartais 
vienam žmogui šimtmečius šim
tui žmonių.

Piniguose nėra nieko, kuo ga- 
ima butų didžiuotis.

mes

mes

kad

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

I I
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X-RAYS atsigulė lovoje, at-

*
serei-

pri pažinti save bank-

vas.

uz-

gyvenimo vė-

Dievaitis galvą apsikaišęs 
ir rankose laikydamas rėtį, 
visokias sėklas susimaišęs, 
keliauja pilna sauja sėti.

su jumis darosi? — 
žmona.

KV i

išvedžiojimų 
kad musų

lik n?'malus, 
binis gyvenimas

be ilgų 
pripažinti,

sudejavo
To lai butų baisu...

pasakė: i
taip jau blogai jau- 
reikėtų šaukt pris- 
but, atsigausiu.
Dieve — sustenėjo

Ivanovas at- 
paliesėjęs... 

jisai įsmuko į pri- 
pasigriebė 

į miega-

Todėl 
turime 
žemės ūkio finansinė būklė vra

eliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

• Eina kartą savaitėje.

Reduktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted St., Chicago, Illinois

Svarbiausio dalyko 
nepamirškime

Margalis.
PAVASARIS

NAUJOKOS, Cfflėlgč, m. ’

Iš koperatyvų sąjungų rašto, 
įteikto vyriausybe i sužinome, 
kad musų žemės ūkis įsiskoli
nęs vien bankuose ir kitoje kre
dito įstaigose daugiau kaip 60 
milijonų litų. Iš tos sumos šiais 
metais laukit! sumokėjimo apie 
23 milijonai litų. žemes mo
kesnių . valstybei ir savivaldy
bėms ūkininkai turės sumokėti 
taip pat apie 23 milijonus litų. 
Kadangi jau ir ligi šiol ūkinin
kai su dideliu sunkumu tesėjo 
sumokėti mokesnius, kadangi 
kai kurie mokesnius mokėjo iš 
IHtsiskolintų pinigų, kadangi šie 
mitai jau tik dėl pereitų metų 
nederliaus ūkininkams bus sun
kus, kadangi dėl svetimų val
stybių neįsileidimo |>as save 
musų žemės ūkio gaminių —. 
raguočių, arklių, linų, kainos 
nukrito, tai aukščiau paminėti 
milijonai gresia musų žemės 
ukiui rimtu pavojum.

Koperatyvų sąjungų rašte mi
nima, kad nuo pereitų melų 
gruodžio mėn. žymiai pradėjo 
augti protestuotų koperatyvilo
se ūkininkų vekselių suma. Da
bar jau ji išaugusi iki 2 mili
jonų litų. Tas rodo, kad musų 
ūkininkai jau pradeda netesėti, 
pradeda 
rotais.

kad jeigu musų žejnės ūkis pa
siners bankrotų ir skurdu ban
guose, tai ir pačiai valstybei 
yra didelis pavojus, nts musų 
va’stybė laikosi ant žemės ūkio.

Taigi šiandien krašto vado
vų pirmutinis ir didžiausias rū
pestis turėtų būti kaip gelbėti 
musų žemės ūkį. Vet šiandien 
pas mus daug kalbama apie 
konstitucijos keitimą, apie ant
ruosius rūmus, ginčijamasi kas 
geresnis yra lietuvis, o apie že
mės ūkio reikalus minima kuo 
mažiausiai, šiandien pas mus 
politikuojama daugiau kaip nie
kad, siūloma naujais pavadin
tų pasmilsiu, atgyventų recep
tų valstybė politiškai tvarkyti, 
o ekonomiško gyvenimo patai
symo receptų nesiūloma, šian
dien daug kalbama apie butus 
ir nebūtus politiškus pavojus, 
o apie didžia usiąj į ekonominės 
suirutės pavojų pamirštama.

Perniek nueis visi politiniai 
gudragalviavimai ir net pačios 
naujausios konstitucijos, jei 
musų ūkininkai kasdien vis 
daugiau netesės savo skolų mo
kėti, jei už žunės mokesniu^ 
reikės vis daugiau karvių apra-

Kiekvieno išmintingo valsty
bės politiko pirmutinis rupes- 
r»is šiandien turėtų būti subur
ti visas sryvas krašto pajėgas, 

jungiant jas vion& kitai pasi
tikėjimo, o ne kokių “pritari
mų” pagrindais, atstatyti kraš
tą į normalaus

ramus valsty- 
gali sudaryti 

f-ąhgas įtemptam ir suderin
tam krašto ekonominio tvarky
mo darbui. Be šito darbo kal
bėti apie naujas gadynes neiš
mintinga. —V-as [“Liet. Uk.*’]

Nupliko jau visi laukai; 
vanduo vagas ant kalno graužia; 
upeliai, upės, ežerai 
žiemos nukaltą tiltą laužia.

Linksmai šai py damos gamta 
per sapną regi metų rytą; 
apdrungo oras ir nušvito —

X-rays yra tam tikru apara
tu pagaminta šviesa. Tą švie
są išrado Rontgen 1895 metais. 
Bedarydamas eksperimentus 
Rontgen patyrė, kad ta šviesa 
turi nepaprastą jėgą pereiti per 
nepermatomus daiktus,
kia čia nė sakyti kokią svarbią 
rolę lošia šioji šviesa šių dienų 
žmonijos gyvenime. Su pagal
ba X-rays nuimama fotografi- 
jes sulaužytų žmogaus kaulų, 
matoma žmogaus viduriuose 
prarytus metalinius daiktus ir 
atliekama kitus žmogaus gyvy
bei gelbėti dalykus.

Iš spektroskopo aprašinėjimų 
musų skaitytojai veikiausia at
simena, kad šviesa savo kelio
nėje eteru daro tam tikras 
kvoldas arba vilnis. X-spindu- 
liai taip pat daro vilnis-, tačiau 
tos vilnys yra labai trumpos.

pa-
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žiurėjo į Ivanovą.
—Kairėj i ?
—Kairėju?...
—Gal gydytoją pašaukt?

Kam gi čia gydytojas 
kalingas!? x

—Tada gal pristavą
kviest?

—Kaip ir visi, beveik ligo- 
nys, kurie ne mėgsta kada pa
šaliniui pastebi jų padėties pa
vojingumą, — Ivanovas taip gi 
susiraukė, sušnė>pštė ir nepa
tenkinančiai 

—Aš ne 1 
čiuos, kad 
tavas. Gali

—Duok 
žmona.

Ivanovas
sisuko veidu į sieną ir tylėjo.

žmona patylomis priėjo prie 
miegamojo kambario durų ir 
klausėsi. Ji giračjo kaip Iva
novas, lovoj gulėdamas, kairė
ja.

Ivanovas sėdėjo kėdėj susi- 
raulųss, oesūkulętt ir vbų Aky
se kairė jo. Uošvis su žmona 
Ivanovna stovėjo kampe, tylėjo, 
žiurėjo į Ivanovą ir abiejų 
akyse matėsi baimė ir pasigai
lėjimas.

Atėjo pristevas.
Jisai patrynė rankas, manda

giai linktelėjo gaivą į Ivanovo 
žmoną ir švelniu baritono bal- 
^u užklausė:

i —Na, kaip, jūsų mylimasis 
serga ? »

—Kairėj a!
—A-a! — Ivanovas savo niū

riomis akimis pasižinrčj^s į 
pristavą kalbėjo. — Atstovas 
atgyvenusio iMdlcijos-biurokra- 
tiškojo regimento! Mums reika
linga teisėta lygybė...

Pristavas paėmė Ivanovo ran
ką, pažiurėjo pūko ir užklau
sė:

- Kaip dabar jus jaučiatės? 
—Naujojo pasaulio žmogum! 
Pristavas pirštais pabadė 

Ivanovui į galvą:
—Dar megatava..’. Nepribren- 

dai! O kaip jauteisi vakar? •
—Oktebristu — atsiduso Iva

novas. — Prieš piet — deši
niuoju sparnu, po piet kairiuo
ju...

—Hm.... blogai!
progresuoja sparčiais 
riiais...

Žmona puolė tėvui ant 
nes ir pradėjo raudoti.

—Aš tvirtai laikaus, tęsė 
Ivanovas, už priverstiną savi
valdybę...

—Palaukite! 
pristavas. — 
programas...

Ivanovas išsitempė ir susL 
griebė ąž galvos.

—Tas reiškia, kifd aš jau ka
detas !

—Vis dar kairėjate?
—Kairėju. Eikite šalin! Ge

riau pasiskubinkit... Į visus jus 
aš žiuriu ir kairėju.

Pristavas išskėtė rankas ir 
ant galų pirštų išėjo iš kamba
rio.

Žmona pašaukė tarnaitę, tar
ną ir griežtai užgynė į stubą 
atnešti laikraščius. Ji paėmė 
nuo sunaus tomą “Robinsono 
Kruzo“ iliustruotos knygos ir 
padavė vyrui.

—Ot, pasiskaitykite, gal pra
eis liga.

Tavo liga
žings-

krutl-

— nusistebėjo 
Tai yra kadetų

Arkadijus Averčenko.

Ivanovo Ligos Istorija
[Feljetonėlis]

Visai nepartinis Peterburgo 
gyventojas Ivanovas, susiner
vinęs, išbalęs, įbėgo į kambarį 
pas savo žmoną ir numetęs 

rankomis susiėmė užlaikraštį 
galvos.

—Kas 
užklausė

—Blogai! — pasakė Ivano- 
Aš kairėj u.

—Negali būt!
žmona.
Tau reikia gult į lovą, apsikloi 
šiltai ir išsitept terpetinu.

—Ne-gi... ką čia terpetinas!
— Ivanovas papurtė savo gal
vą, nusigandusiomis ir klai
džiojančiomis akimis pasižiurė
jo į savo žmoną. — Aš kairėju!

—Iš kur gi tas pas tau atsi
rado, vargas mano!? — dejavo 
žmona. •

—Iš laikraščio. Atsikėliau ry
te — taip sau, visą* laiką jau
čiausi nepartyvišku, bet, neti
kėtai pasiėmiau laikraštį...

—Na?
Žiuriu aš, rašo, kad gu

bernatorius čenstakavoj
draudė laikyt pamokas apie 
pasidauginimą azoto iš oru/.. Ir 
kaip tik aš jtničiu, kad man 
jo ir trūksta... r

—Ko trūksta?
—Nagi oro!... Nusliugo po 

širdžių, kas tai truko, plyšo 
vienam šone, antram... K Ah, 
manau, kasgi čia toks? Bet tuoj 
r supratau, kad kairėju!

—Noi's pienelio išgerk... — 
atsiliepė žmona, ašgttynis ap- 
siliedama.

—Kokis ten jau pienas... 
Gal būt neužilgio balandas rei- 
cės srėbt! \

Išgąsčio apimta žmona pusi-

Išlu.šo rytas, o 
sibudo susivėlęs, 
Patylomis 
imamąjį kambarį, 
laikraštį ir sugrįžęs į miega
mąjį kambarį, pradėjo vartyt 
naują laikraštį.

Už penkių minučių Ivanovas 
nubėgo į žmonos ^kambarį ir 
drebančiomis lupomis prakalbė-

—Dar labiau sukairėjau! Kas 
iš to išeis — nežinau!

Ak tu dangiškas. Tu ir 
vėl skaitei laikraščius, — pasi
šokėjo žmona. — Sakyk! Skai
tei?

—Skaičiau... Rygoj guberna
torius hubaudė laikraštį dėl ži
nios apie siaučiančios choleros 
pavojus...

Žmona pradėjo verkti ir nu
ėjo pas tėtušį. s

—Mano brangus...—verkšlen
dama ji laužė savo rankas. — 
Kairėja.

—Negali būt?! — šuktelėjo 
tėvas.

- Tikra tiesa. Vakar rytą 
buvo sveikas, jautėsi neparty- 
viškas, o paskui patruko kepe-

—-Reikia surast būdą, — dė
damas ant galvos kepurę pasa
kė tėvas. — Atimk iš jo visus 
laikraščius ir paslėpk. Aš einu 
į policiją ir padarysiu ponui 
pristavui pranešimą.
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pabi

vardu, 
ir pa-
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bėjo imdamasis kepurę nuo 
galvos ^enis. — Bėigk pašaukt 
prūiUmgL

♦ ♦

Už pusės valandos Ivanovas 
išbalęs gulėjo išsitiesęs lovoje, 
o rankas laikė sudėjęs ant kru
tinės. Prie jo sędėjo uošvis ir, 
patylomis skaitė , erfpr.skinę

programą. Kampė su nusigan
dusiais vaikais, kurie nesupra
to tėvo ligos, sėdėjo žmona ir 
verkė.

Atėjo ir pristavas.
Stengdamasis nebarškinti 

batais, pristavas priėjo prie lo- 
pačiupinėjo Ivanovui gal

vą, išėmė iš jo kišeniaus pur-

dą proklamacijų su kokios tai 
metalistų organizacijos 
Pristavas linktųjo gglvą 
sakė:

—Baigta! Pribrendai.
Pristavas gailestingai

žiurėjo į vaikus, mostelėjo ran
komis ir atsisėdo rašyt skumlų 
į Vologodską guberniją.

Vertė Don PUotas.

Atlankykit musų 195 Išpardavimą
MES ATPIRKOME VISį STAKį NUO

sušuko ne-
pa- 

langų rė- 
apklijuoti... •

'l

»:« * *

Už valandos laiko pasižiurė-’ 
jo žmona į vyrą, suplojo ran-1 
komis ir klikdama puolėsi? prie1 
lovos.

Ivanovas laike įsikibęs ranka 
už lango rėmo, žiurėjo į rėmą 
ir ką tai šnebždėjo... |

Viešpatie!
laiminga žmona. — Aš ir 
miršau. kad musų 
mai laikraščiais
Na, nusiraminkit, gerbiamasis, 
nusiraminkit! Nežiūrėk f mane 
tokiomis akimis... Na, pasakyk,’ 
ką tu tenai perskaitei? Kas* 
ten tokio?

—Apie pašalinimą Koliubakl-' 
no... Ha-ha-ha!
Ivanovas, svyruodamas kaip 
girtas. — Atsikratysime nuo 
senojo pas-sTs... x

Įėjo j kambarį ir uošvis.
—Pabaigta! — išdidžiai kal-

sukriokė

3623-25 W. 26th Street

Už 50c. ant dolerio
Ir dabar mes šį švarų, naujos mados staką išparduodame

UŽ PUSĘ KAINOS JO VERTES
Tik pagalvokite kokį bargeną mes gavome ir kokį didelį bargesą jus gausite jei 
tik praleisite biskį laiko ir atsilankysite į musų krautuvę. Per vieną savaitę mes 
pardavinėsime tokiomis pigiomis kainomis, kad visi mieste apie tai kalbės. Mes 
esame tikri, kad čia jus surasite ko jums reikia ir tokiomis kainomis kurias norė- 
rite mokėti, ir jus rekomenduosite mumis ateityj visiems savo draugams. Štai 
kodėl mes bandome padaryti šį išpardavimą

DIDŽIAUSIU IŠPARDAVIMU IŠ VISŲ MUSŲ IŠPARDAVIMŲ
Ar Jau Buvai?

Pribuk Tamista, pribukite visi!

IMPERFECT IN ORIGINAL

/ 
i / 
I

Tūkstančiai lietuvių dalyvauja UNIVERSAL 
STATE BANKCT Jubiliejaus apvaikščiojime ir 
gauna gražias dovanas pasidėdami ten savo tau- 
pamų pinigų, ir džiaugėsi kad ta puiki lietuvių 

'įstaiga susilaukė dešimts metų sukaktuvių ir taip 
puikiai vystosi.
Tas Jubiliejus tęsis vos keletas dienų. Todėl nepa
mirškite atsilankyt ir savo draugus paragint kad 
atsilankytų. Nauji depozitoriai gauna dovaną gry
nais pinigais, sulig- įęiliul-oio.

Univorsal StateHfiank^H
3252 So. Halsted St 

Chicago, UI.

Ir mes vis ir toliau dadėsjme naujus kostumerius prie daugelio tūkstančių, kurie 
perka sau pirkinius musų krautuvėj. ■

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS PANEDĖLYJ, KOVO 14 IR TESIS- 
. IKI PĖTNYČIOS KOVO 18 DIENOS

PADANUYKIT PAS MUS PIRMIAUSIAI
Nemajiykit, kad yra geriau pirkti pirkinius kokiame kitame (.lideliame centre. 
Pirmiausiai Pažiūrėkite Cianai ir mes esame -tikri, kad jums nereikės niekur 
toliau važiuoti. Šis stakas, sujungtas su musų stąku suteiks jums didelį pasirin
kimą visokios rūšies tavorų kokius mes užlaikome. Musų tavoras yra geriausias.

3323-25 S. Halsted St., prie 33 Piace
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Sugriauta Laimė
(Gyvenimo vaizdelis)

sesute, jis man toks geras ir 
aš su juo nors visų... 
Po to Jonelis lankėsi rečiau ir 
rečiau. — Kodėl, Jonuk, vakar 
neatvykai — laukiau, laukiau, 
žiurėjau, žiurėjau pro langų, o

Kam sunkus laikai, o kai kam 
pelningi, malonus. Vieni netu
rėjo nei tai dienai duonos kąs
nio, d kiti gišeftus varė. Nors 
Vokiečių okupacijos metu Lie
tuvoje buvo visokiais budais 
persekiojama spekuliacija, bet 
visgi ji klestėjo. Jos žymesni 
punktai buvo ne miestai bei 
sodžiai, bet pakrūmės ir miš
kuose bakūžės ir kiloki lizdai, 
kuriuos sunku butų rasti sve
timtaučiui ir užkluptajam len
gva pasislėpti nuo pavojaus. 
Tenai per dienas virė negęsta
mi bravūrai, kurie šutino samu- 
gonkę. Maukė tik ką per dū
deles išsisunkusį baltą, dar šil
tą skystimėlį miesčioniukai ir 
šiaip kaimų visoki vertelkos. 
Skambėjo jų girgždanti balsai 
per dienų dienas, pakol gauda
vo žinią, kad tuo kampu, kdr 
nors, atsilankys smailakepuris 
— žandaras. Gavę tokią žinią, 
visi išsiskirsto, kiekvienas sa
vo keliais ir vėl viskas ramu, 
tik dvokiantis brogos kvapas, 
lyg sako, kad čia lizdas tų, ku
rie per dienas varo ir maukia 
baltakę, kuriems nei darbas 
nei poilsis nerupi.

Nepertoli nuo Pandėlio mies
telio, vienoje girioje yra mažas 
girininko ūkis. Jame' gyveno 
neturtingas girininkas su savo 
penkiėmis dukrelėmis ir .sūnu
mi. Užėjęs nelaimingasis ka
ras persunktai nubaudė vargšą 
girininką; atimdamas net jam 
gyvybę. Sužinojo vokiečių ka
reiviai, kad tame namelyje yra 
pora gražių merginų ir suma
nė jomis pasinaudoti. Nors pas 
juos jau toki žiaurus geiduliai 
įsivyravo karo metu,' bet visgi 
jie nenorėjo, kad tėvas matytų 
savo dukteris išnaudojamas ir 
varginamas žiauraus likimo. Iš
sivedė du vokiečiai senuką, 
nors verkė kruvinomis ašaro
mis dukters ir sūnūs, suklaupę 
ir laužė rankas iš gailesčio. Ne
žiūrėjo jie į veikiančius našr 
iaičius, nes jų širdys buvo už
girdytos dar baisesniais karo 
vaizdais, jau tas įvykis, matyt, 
jiems buvo nepirmas ir nepas- ■ 
kutinis. Senukas nesijautė nie
ko bloga padaręs, nesipriešino 
jiems, bet ir nieko bloga netikė
jo nuo jų. Jautėsi sieloje drą
sus, ramus, ir pats ramino ver
kiančius vaikučius, kad be rei
kalo nesivargintų. Išsivedė. Bu
vo tamsi vasaros naktis. Vedė 
seniuką per tamsią girią. Sekė 
iš užpakalio du budeliai. Liūd
nai šlamėjo medžių lapai, rasa 
krito nuo jų dideliais lašais,' 
kad net buvo girdėti, kaip iš
tykšta atsimušdama į kietą ke-( 
lią. Ėjo nelaimingas senelis ir i 
galvoj neturėjo, kad jau pas
kutinį kartą atsisveikino su sa-' 
vo mylimiausiais vaikeliais,’ 
kad jau daugiau jie jo nebere-J 
gės žibančių akių, atskirs jį 
nuo jų prakeikto priešininko 
ranka, kad pasinaudojus jo 
skaisčiomis nekaltomis dukrelė
mis, kad pasotinus savo gyvu-' 
tiškus jausmus. Paėję nuo namų > 
į miško gilumą, paleido vokie-. 
čiai vargšui senukui į širdį

ligoms buvo tų vargdienių sesu
čių mylimas brolelis — Jonukas. 
Kaip jos jo gailėjo, slaugė, kaip 
tik mokėjo, bet kruvinoji ne
pasigailėjo — nusinešė. Liko 
penkios seselės, kaip girioj ge
gelės. Kukavo dieną naktį, ver
kė tėvelio, motinėlės, verkė iri 
mylimo brolelio. Keikė tą pra
keiktą karą, kuris išplėšė joms) 
mylimiausius užtarėjus ir ga 
nytojus. Nusiminė vargšės, ii 
nebežinojo ar kada bus diene
lės joms šviesesnės, ar dar su
žibės kada nors joms saulės 
spindulėliai, ar bus jau jų toks 
žiaurus likimai. Vargino alkis 
r šaltis, nebuvo kam rūpintis, 
rxuž<Hrbti duonos kąsnelį, šalo 

visos susispietę į kampą pe
čiaus ir laukė bet nežinojo ko.

Užėjo šaltoji žiema, vokiečiai 
nusikraustė toli — į Daugpilį; 
ik karininkų siunčiami karei

viai dažnai atsilankydavo nuo 
fronto pirkti jiems kiaušinių, Į 
sviesto ir t|. Jau ir jiems ilgai 
bekovojant truko maisto. Virė 
prekyba produktais pafrontėje11 
ir toliau, bet buvo žandarų be 
pasigailėjimo persekiojama: 
žandarai nelenkė nei kariškių, 
jei tik sužinojo, kad gabena į 
pafrontę produktus, o apie lie
tuvius jau netenka ir kalbėti. 
Vienkiemiai ir miškuose bakū
žės virto prekybos* arba mainų 
centrais, kame vieno kroiso 
(apskrities) atveždavo, o iš ten 
imdavo ir gabendavo toliau ir 
toliau. Našlaičių bakūžė irgi 
virto tokiu i>at prekybos cent
ru, o gal kiek nors dėl savotiš
kų aplinkybių ir skyrėsi nuo 
kitų. Dažnai pradėjo panašiais 
įeikalais, o vėliau ir meilės, lan
kytis Pandėlio m. Jonukas. Jo 
tikslas ne prekyba, bet pamy
lėti. Kaziunę. Ji buvo dar vos 
septyniolikos metų mergaitė, 
dar niekada ne buvo mačiusi 
tokių ponaičių ir nesuprato, ko 
jie iš jos nori. Laikas bėgo 
linksmai. Pažįstamieji lankėsi 
dažniau ir dažniau. Atvažiavo 
vieną kartą Jonelis ir sako:

—Na, sveika gyva, Kaziune, 
kas gero girdėti?

—Ką čia miške mes girdėsi
me, šalta, malkų nebeturime 
kuom pbčius pakūrenti ir duo
nai pakepti. Arklio nėra, nei su 
kuo atvežti nei ko... Gyva bė
da...

—Neaimanuok, aš duosiu ark
lį, tegul važiuoja sesutės, mudu 
pasiliksi va namų saugoti.

A— bijau, Joneli, su tavimi 
pasilikti, žmonės sako, kad mie- 
sčionys labai ištvirkę...

7—Ką čia pliauški niekus, o 
kągi jau tau blogo padarė.

—Man nieko, bet girdėaju...
—Tegul greičiau važiuoja 

malkų, tuoj bus vakaras.
Išvažiavo, o meilužiai liko na

mų saugoti...
Iškarto atrodė jai nepapras

tai, o vėliau jau net aimanuoti 
pradėjo, kad Jonukas neatvyks
ta. Jam meilė nekalta mažai te
rūpėjo, nes jau jis jos senai ne 
turėjo, be to jis dar turėjo sau 
ir kitą tokią mylimą, o gal dar 
ir geresnę. Kaziunės širdis vis 
linko arčiau ir arčiau. Pamilo

tavęs kaip nėra, taip nėra. Man 
rodos, kad tada ir diena tam

pesnė, kai tavęs aš nematau 
ir žmonės bjauresniais atrodo, 
nes jų ištikrųjų nematau, dar

ybas nesiseka ir tt...”
—Kur aš galiu kasdieną pas 

tave važinėti, man ir be tavęs 
darbo užtenka, tai šen, tai ten 
reikia nuvykti, nejaugi aš galiu 
visus reikalus dėl tavęs vienos 
pamesti, be to dar turiu dau
giau pažįstamų, juk aš žinau, 
kad ir tu turi daugiau negu 
mane vieną. Užgintus tokius 

įžodžius mergelė, po tokių meilių 
ir daug laimės žadančių žode
lių taip užsigavo, kad nesusilai
kė nepravirkus ir susiėmus a- 
šarotas akis, dingo jam iš akių. 
Pervėrė jo aštrus žodžiai jos 
minkštą širdį, pasijuto be galo 
apvilta ir gailiai, gailiai verkė. 
Ilgai skambėjo jai ausyse: \‘Tu 
turi daugiau negu mane...’”

—M aš tau nesakiau, sesu
te, kad buk tu atsargesni su 
tokiais valkatomis. Kur mes da
bar dingsime? Sužinos kaimie
čiai, o kiek tada kalbų. Kas 
mus paguos? Sakys: ištvirkė
lės paleistuvės tik su miesčio- 
niukąis, su kareiviais.....

—Kodėl nesakei, kada buvo 
laikas, o jau dabar vėlu. Jau
čiuosi apvilta. Dingo mano lai
mė, užgeso dėl manęs tas žibu
rėlis. O rasi jis ir ves mane, nes 
jis taip daug kartų dėl , manęs 
sakė: —Aš be tavęs negaliu gy
venti nei valandėlės, sapnuoju 
naktimis, matau ir diena savo 
akyse ir vien tik apie tave sva
joju.

Jonelis lankėsi vis rečiau ir 
rečiau, o pagaliau ir visai nu
stojo. Kalbėjo jau kaimo mo
terys, kad Kaziunė ne viena. 
Pasipylė bobų pletkai, kaip žir
niai iš maišo. Nebedrįso ji nei 
į kaimą pąs drauges nueiti, bet 
ir pas ją niekas neateidavo, 
verkė per dienas, žiurėjo pro 
langelį ir dar vis laukė Jone
lio, bet jau jis...

Prabėgo š!lK)Ji*Vasara, užslin
ko šaltas rudenėlis. Kaziunės 
sena pažįstama ir gera draugė 
Elžbieta, sąnai žinojo šią isto
riją ir drovėjosi su ja susitik
ti, bet nelaime slivedė vėd abi į 
artimą kontaktą. Prie Elzbietos 
prisisuko turtingas ūkininkaitis 
Juozukas, žadėjo mylėti, vesti 
ir tt...

Pasitikėjo * mergelė jo mei
liems žodeliams, bet labai labai 
apsivylė...

—Girdėjau daug kalbų apie 
tave, Kaziunyt, bet netikiu, ar 
taip ištikrųjų yra.

—Žinoma taip, bet ką aš pa
darysiu. Nors iš gėdos lisk į' že
mę, bet Jonuką dar mylių, 
kaip mylėjusi ir vis dar laukiu 
kasdieną ateinant.

—Aš jau savo Juozuko ne
kenčiu, kaip kruvino, jei gau
čiau tokį žmogų, kuris jam ga
lėtų atkeršyti už mano apvyli
mą, tai jam aukso kalną supil
čiau. Bet aš jam vis tik nedp- 
vanosiu. Nepraeis jam\už dy
ką, atmins įįs melagis, sukčius 
prakeiktas, paminės jis mane 
iki gyvens. Nors aš ^jam ne pir-

norėjo. Tik joms širdužės plakė, 
bet ir kerštas augo plėtojos.

Mėnesiena, žvaigždės šviečia, 
oras šaltas, sniegas kietas, 
brisk per laukus kur sumanęs, 
nereikia nei kelio nei takelių, 
kur panorėsiu ten nueisi.

Susiėję nelaimingosios merge
lės vėlų vakarą, tarėsi atkeršy
ti sukčiams berneliams už jų 
suviliojimą, už garbės suterši
mą ir didį paniekinimą, kad ne
galinčios nei | žmones išeiti, su 
draugėmis susitikti, — nuo gė
dos akys svyla...

—Aš jau, Kaziunyte, sugal
vojau, kaip atkeršyti savo su
vedžiotojui. Jei tu man padėsi, 
tai paskui aš tau. Jis turtingas, 
nors ir aš ne blogai gyvenu, bet 
fio teismus bylinėtis nenoriu, 
verčiau aš pati jį nubausiu. Jo

javai dar nekulti ir stovi su
krauti kluone, o kluonas ne — 
toli — daržinių, daržinės — klė
čių, o klėtys gryčios. Padėk 
man nueiti iki jo kluono, paki
šiu aš po šiaudiniu štoku ug
nelę,^ nueis viskas durnais, kaip 
jo man žadėta meilė, tada gal 
jis mane atsimins nuskriaudęs.

—Ne, sesele, to bijau, gali 
dar kas patėmys, įtars, sakys, 
kur tos paleistuvės naktimis 
trankosi, o kas tada, kai...

—Na, kad tu visko ir bijai, 
padėk tu man, o paskui pada
rysim taip ir tavajam, tegul 
atmena, kad'yra ir jie ką nu
skriaudė. z

—Gerai, padėsiu.
Išėjo. Ėjo tiesiai per lauką, 

nes sniegas gerai laikė. Širdis 
abiejų krūtinėj šokinėjo, jaulė-

Isi esančios kruvinos kovos lau
ke. Girdėjo čirškant po kojų 
baltą sniegą, vis joms rodėsi, 
kad kas iš užpakalio vejasi. Ei
damos nei žodžio viena į kitą 
neprakalbėjo, tik retkarčiais 
viena į kitą pažvelgia ir nusi
minimo šypsena perbėga per 
veidus. Štai ir kluonas, Elžbie
ta išsitraukė iš sijono kišenės 
dėžutę degtukų, apsidairė ap
link, ar niekas jų nemato, Ka
ziunė išsitraukė iš po skverno 
grįžtę sausų ruginių šiaudų, už
dėjo abi už kluono nuo lauko 
pusės, kad nepastebėtų taip 
greit gaisro. Įbrėžė degtuką, pa
kišo po pastoge ir leidosi bėgti 
per lauką namų link. Buvo šal
tas, bet sausas laikas, bežiū
rint apėmė liepsna visą šiaudinį 
kluono stogą. Degė pleškėjo,

skrido stulpu milijonai kibirkš
čių į padengės. “Piktadarės” 
griudamos bėgo per lauką, atsi- 
gręždamos ar kas nesiveja. Tai 
buvo pirmadienio pirmą valan
dą nakties. “Piktadarių” nelai
mei, ėjo iš vakaruškų Bučių 
kaimo vaikinai ir pamatę de
gant... šikų kaimą, leidosi bėg
ti į pagalbą, kadangi buvo švie
si mėnesienos naktis, bebėgda
mi pastebėjo, kad nuo kaimo 
miško link, bėga, dvi žmogys
tos. Jsmygo jiems į galvą pa
vyti ir pažiūrėti, kas tenai bė
ga. Klausė viens kito: “Kodėl 
tie žmonės bėga nuo gaisro, ar 
ne bus jie tik patys padegę. 
Jei žrrtogus matai kitam nelai
mę, tai eini gelbėti, o čia nuo 
jos bėga”. Leidosi vyti. Pavijo.

(Bus daugiau)
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Už Negirdėtai Nužemintas Kainas
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS < . 4/

Per 3 dienas, Subatoje, Panedelyje ir Utarninke Kovo .12,14 ir 15 d.

mirš tanią kulką, suklupo varg-'jį karštai, kaip tik gali mergina 
šas ir neprataręs nei žodžio, Į mylėti. Jonas pradėjo jai auk- 
užmigo amžinu miegu, nuo pra- so kalnus žadėti; bet visgi ji 
keikto budelio rankos. Sugrįžę jam netikėjo. Daug šviesių mė- 
budeliai dar rado verkiančius nesienos nakčių nemiegojo, 
našlaičius ir jau norėjo išsives- daug viens kitam meilės žadėjo,
ti dvi pati ilgesnes merginas, 
bet nespėjo išpildyti savo suma
nymo; kilo nuo vaikų verksmo 
didelis trūkimas: išbėgę į lauką 
mažosios dukrelės rėkė spie
giančiais balsais, broliukas nu
bėgo pas netoli stovinčius vo
kiečių kareivius ir pranešė, kas 
jų namuose darosi. Užgirdęs 
riksmą, vokiečių karininkas 
pasiuntė patrulius patikrinti, 
kas tenai atsitiko. Budeliai, pa
matę ateinant daugiau savo ka- 
meradų, pabėgo į mišką.

Praūžė karo viesulą. Nusira
mino ir našlaičiai, bet dar vis 
jiems skausmas kramtą krutinę, 
negalėjo užmiršti tėvelio. Po 
karo viesulo kilo šimtai įvairių 
ligų. Neaplenkė ir miškuose 
riogsančių bakužių. Auka toms

glamonėjo vienas kitą, spaudės 
prie karštos krutinės, plakė šir
dis abiejų, bet jai rodėsi, kad 
jis į ją vis žiuri, lyg arelis rau
donomis akimis ir ko tyko... 
Nesigailėjo jis jai nei meilės žo
delių, nei saldžių lupelių, ku
rių iš karto labai kratėsi, o vė
liau... Meilė virė liepsnojo, kaip 
saulė, rodos, kad ji niekada ne
užges, švies per amžius. Tol ji 
žibėjo, pakol Jonas pasiekė sa
vo tikslą... Pastebėjo ne kurtą 
Kaziu nei sesuo Emilija sakyda
ma: ‘‘Žiūrėk, sesute, kad ko blo
go nenutiktų, man rodosi, kad 
tu jam tik tesi reikalinga tam 
kartui. Jei kas blogo atsitik
tų, kur mums tada dėtis, žmo- 
nėrf pirštais užbadys’*. Bet Ka
ziunė atsakydavo: “Nebijok,

mutinė buvau, jau jis daugeliui 
mergelių suteikė tokią malonę, 
kurios verkią šiandieną, bet nei 
viena nedrįsta atkeršyti, tai tą 
padarysiu aš.

—Argi tau jo negaila?
—Ko čia gailėtis, jeigu jis ne

sigailėjo.
—Man visgi Jonuko gaila, jis 

toks buvo geras...
—O man nei kiek, kad galė

čiau, tai aš jį kaip silkę iškep
čiau, ta<ja daugiau nenorėtų 
mylėti ir...

Ilgai skaitliavo abi vargšės 
"laimingus ir saldžius vakarus, 
daug prisiminė saldžių žodelių, 
kurių širdelės užmiršti vis ne
galėjo. Dar vis tikėjo kiekviena 
savo širdyje, kad ateis myli
masis, ves prie altoriaus ir gy
vens iki mirties, — laimėje ir 
santaikoje. Bet svajones ir liko 
svajonėmis. Jau jie apie jas 
daugiau nebemanė, ieškojo kitų 
tokių lengVo budo mergužėlių, 
o apie senąsias ir prisiminti ne

Grojikliai pianai — Negirdėtas pigumas! 
Pirk dabar pas \

PEOPLES, SUČEDINK PUSĘ!!
$450.00 Vertas Kerzheim Grojiklis Pianas, per

taisytas, kaip naujas.......................... $225.00
$600.00 Vertas Schmit and^Schultz Grojiklis 

Demonstratorius, kaip naujas   $300.00
$500.00 Vertas Gulbransen Grojiklis, pertaisy-' 

tas  ...... ..... ....................... $250.00
$600.00 Vertas dailiausi nauji Grojikliai pianai, 

pasirinkimas skirtingų bargenų po .... $345.00
$650.00 Vertas Kimball Grojiklis volelių demon

stratorius ....... ............r....... .. .......... $400.00
$900.00 Vertas Bradford Grojiklis, naujas, di

džiausia ir gražiausia Grojiklis Pianas 
Amerikoje .... ,x....................... $575.00

Daugiaus desėtkus nepaliginamų bargenų rasite 
atėję , musų Krautuvėse.

Atidarydami savo dirbtuvę dėl išdirbinėjimo Sekly
čios Setų ir kad padarius vietą savo Krautuvėse visai 
lainei musų pačių dirbtuves setams radome reikalą 
neatbūtinai išparduoti .visus setus kaipo “Floor 
Samples”, už taip nužemintas kainas, kad Jus nusi

stebėsite pamatę. — Pavizdžiai:
* * '

$125.00 3-jų šmotų iškimštas setas, apdengtas su 
puikiausiu Velour, pasirinkimas skir

tingose spalvose ......y............ $87.50
$225.00 3jų šmotų setai apdengti su vėliausios 

mados, Jacųuard, puikiai subudavoti, 
pasirinkimas po ....  $148.00

$350.00 3jų šmotų Mohair apdengti setai, dai
liau iškarfiuoti rėmai, pasirinkimas t 
skirtingų išmarginimų ir spalvų tik po $198.00

$450.00 3jų šiųotų Linu Frizai apdengti setai 
dailiausi rėmai, geriausio padarymo, 

didelis pasirinkimas po..  $295.00

šimtai ir Tūkstančiai kitokių Naudingų daiktų dėl Jūsų namų tik šiose Krautuvėse yra galimybe Jums įsigyti 
su didžiausiu sučedyjimu. Lengvais išmokėjimais.

I » • • •

41 77t83 Archer Avė
M. KEŽAS vedėjas

" . bh 11 r hone

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROšIS vedėjas

M 
M
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NAUJIENOS, Chicago, III. ---- --- -- -—. .. .
važiavimo išleistuvės, ar^/a pas- piraminkit, o jei ne, tai aš ne-

m— ■amt u — i 
Rusijoje

šeštadienis, Kovo 13, 1927

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Penki broliai fašistukai 
ir jų bėdos

Už surūgusią smrtoną 
Žmonių laisvę jie parduoda.!

O kaip gardi smetonėlė!

Padainuosiu jums, sesytės, 
Padainuosiu jums, broleliai, 
Apie penkis didžius vyrus 
Iš fašistų pakalenės, 
Ką Kaune išsiperėjo.

Penki broliai fašistukai 
štai čia pat Chicagoj musų 
Netikėtai atsirado! 
Kad už jūrių, už markizių, 
Mus. tėvynėj, Lietuvoj 
Žmonės kenčia ir dejuoja. 
Nuo sunkių laikų, nelaisvės, 
Nuo grobikų smūgių; 
Del sumindžiotų teisių, 
Del nedarbo, (lėliai skurdo, 
Del pavojų netikėtų— 
Džiaugias musų fašistukai! 
Pašnobž(|omis lėtai kugžda, 
Už smetoną, smetonėlę 
Kraują lieti pasiryžę! 
l’ž smetoną, smetonėlę 
Beik 
Beik 
Reik 
Reik

Oi kaip gardi, stebuklinga! 
Kad nors lyžtelėt galėčiau.

—Nors Kiškutį paragauti!
Gal tuoj konsulu pastočiau?
I-'ašistukai visi penki, 

laiko, laiko į smetoną — 
I smetonos puodą menką, 
| surūgusią smetoną 
Snapelius nor padkžyt, 
Kad 
Kad 
Kad 
Kąd
Bonkutes- kasdien mazgoti: 
Kad neveiklų už abraką 
Sunkiai dirbti, prak&itlioti-— 
Smetonėlę reik laižyti!

Bet smetoną toli, toli, 
Vilniaus gatvėj, Kauno mieste, 
Užsidaręs ten kaužoja, 
Bugsta kunkuliuoja.

—Rep. Pupa.

jų sielos atsigautų, 
urėdų kokį gautų.

nereiktų vaistinyČioj

kariauti!
kalbėti !
rašyti!
koliotis!
meluoti ! Art. Pilkos nuvažia

vimo išleistuvės
Socialistus reikia šmeišti!
Reikia Sandarą sugriauti!

l’ž smetonos vieną puodą,
l’ž smetonos puodą menką,

[ilep. Rap.J

Vakar buvo nedūlia laiko, 
\rt. Pilkai buvo surengta

kai
ini-

kutinę vakarienė. Kšs tą va
karienę rengė, tikrai nežinau 
“Birutė“ ar “Birutės” Dramos 
Skyrius.

Vakarienė buvo nuo sfcnai, 
dar prieš didįjį x karą Žinomoj, 
Mildos svetainėj.

Tai buvo pėtnyčios diena. 
Vakarienė, prisilaikant kanonų, 
buvo su žuvia. Ją ir “Draugo” 
redaktorius būt galėjęs valgyli. 
Be žuvies buvp ir silkių, duo
nos, kavos ir‘ kitko, l’ž vaka
rienę perdaug negalima kikinti. 
čia galėjo ir katalikas, ir be
dievis pasitenkinti. Ypač 
galėjo didžiuotis nebedievis, 
jo dūšia buvo patenkinta, 
je, juk tai buvo kartu ir gavė
nia.

Gavėnioj nevalia šokinėti, bet 
šokiai vistik buvo. p. Petras- 
Sarpalius rėžė ant skripkos, o 
viena panelė jam turavojo ant 
piano. Sveičiai, kurie neturėjo 
reumatizmo kojose, šokinėjo.

v Dabar eisime prie pačios svar
biausios vakaro dalies, būtent, 
programos. \»

Dainininkų, nežinia dėl ko, 
ndbuyo. O gal ir buvo, tik ne
dainavo. Dainininkus pavadavo 
kalbėtojai. Kalbėtojai buvo 
visi, arba visi buvę buvo kal
bėtojai. Katrą neperstatė, tas 
nekalbėjo; o katrą tik persta
tė, tas ir kalbėjo. Kadangi la
bai daug kalbėtojų kalbėjo, tai 
visų jų kalbų nei neminėsiu. 
Paminėsiu tik kai kurių.

Kalbėjo artistas Misevičius. 
Jis atsistojo ir sako: Jeigu jus 
norit, kad aš kalbėčiau, tai nu-

tuo
nes
Bo-

kalbesiu. Klausytojai nusirami
no Misevičius kalbėjo. Ką jis 
kalbėjo nesvarbu.

Dr. Na i kelis pasakė, kad 
List ai ąt važiavę Cliicagon 
ančių mums perdaug pataikau 
,i. Jie esą turėtų pareikalauti 
luosit tiek ir liek 
mosiu 
žiuoju sftu.

Dr. Montvidas pasakė, jog iki 
šiol kai kurie artistai mus ne
gražiai apgaudinėjo atvažiavę 
’š Lietuvos, todėl mdsų publika, 
pradėjo ir j gerus, sąžiningus 
artistus kreivai žiūrėti.

P-ia Nausėdienė sakė, jog ji 
“Birutę” mylinti ir visuomet 
lankosi į jos parengimus. O p-ia 
Krasauskienė jai atrėžė, kad ne 
visai tiesą kalba. Be to, p-ia 
Krasauskienė buvo toslmasteris.

Komp. Vanagaitis gailėjosi 
Pilkos, kad jis išvažiuoja ir sa
kė, kad neteksiąs burdingie- 
riaus. Juodu esą abu bulves 
akutę ir bendru frontu kovoję 
su blakėmis ir bambatierais.

Buvo susidaręs kampe “koro
neris”, iš vyrų ir iš moterų, ku
rio visi nariai iškovojo sau tei
sę kalbėti ir kalbėję. Vienas jų 
memberis buvo net iš New 
Yorko.

ar-
ne-

losiu, dal
ėte., o jei ne, tai aš va-

Dabar, 
matyt, ir kitos valstybės pase
kė SSSR, ir jau steigia “komu
nistų respublikas” savo šalyse, 
šiai eilės respublika atiduoda 
save I <’?.< Ckams Afr.s-a-l'uera 
adą, kur bolševikai-komunistai 
pilės įsteigti savo “respublikų”. 
Šilėi val/ži? tokia gera komu
nistams, kad veltu, juos nuga
bens i salą; bet ne tik komunis-* 
tus, o ir jų pačias (kurie turi), 
ir įrankius žemei dirbti ir stu
burus statyti. Be to, valdžia, 
sakoma, aprūpins juos sėklomis, 
augmenimis ir naminiais gyvu-j 
liais.

Minima sala randasi netoli' 
garsiosios Robinsono Kruzo sa
los-.

Komunistų “respublika“ nuo 
pat užgimimo bus komunistiš
ka. Ten nebus nei kapitaliz
mo, nei kapitalistų. Nebus nei 
buržujų. Tik yra pavojaus, kad 
gali koks socialistas įsimaišyti. 
Tada jis' sugadintų visą biznį 
bolševikams.—P.

Kaip Galvoja Motefys
(Is “Segodnia”)

■s............. ..

įrangas

Dabar Tiktai Išrastas
NAUJAS RADIO SU KATRUO GAUSIT BALSį IS VISUR

Six tubes -One Control

GRAŽUS KABINETAS
Už $99.50

Pasinaudokit proga. Dabar yra laikas gauti iš oro visokią muzi
ką, dainas, žinias iš kur tiktai norite, vienu “dalios” pasukimu. 
Tai yra didžiausi stebuklai pasaulyje ir už menką kainą. Tokio 
Radio poras metų atgal nebūtumėt gavę nei už $2000, o dabar už 
$99.50 ir ant lengvų išmokėjimų Budrikas jums patarnaus. 
Budriko krautuvė yr<a atidaryta kožną vakarą.‘Pašaukit Boule
vard 4705, o Radio bus jums pristatytas į namus. Jos. F. Budrik, 
autorizuotas Freshman distributorius Chicagoj.

Jos.
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE RADIO, PIANŲ, PHONOGRAFŲ 

3417-21 So. Raisteli St., Ctiicago, III.

Budri k

Jis sakė Cicagoj bebu- 
išvirto tikru lietuviu. 
Cicagoj jis tiek daug iš- 
j metus,' kad kitur per

PMė Viktorija ir p-Ia Milerie
nė virė kavą, fiksino valgius ir 
nešė juos ant stalų.

Ką tik neužmįršau pasaky
tu kad kalbėjo ir ką kalbėjo p. 
Pilka, 
damas 
Be to, 
mokęs
tris metus nebūt tiek išmokęs. 
Žiūrint iš ekonominio atžvilgio, 
jis nieko nenustojęs. Kai atsi
durs Kaune, tai bus—nė liko, 
nė reik. i .

Konsulas šį kartą nekalbėjo^ 
Jis, mat, į vakarą neatėjo. Ne
kalbėjo nė vienas iš pa- 
triotų-fašistų. Ir jie nebuvo čia. 
Nesimato čia nė Dr. Draugelio, 
nė Krukonio, nė p. Tūlio.

1 Dr. Karalius buvo, bet nekal
bėjo. Jam niekas nedavė bal
so. l’ž tai jis norėjęs pirminin
kę suploti.

Pirmininkė pareiškė, kad jei 
p.p. Šatkauskai butų nedavę sa
lės, tai čia vakaras nebūtų į- 
vykęs. '

P-s J. Čeponis, su svaikais 
nervais, išėjo iš vakaro nelau
kęs kalbų.

Butų dar ir daugiau kalbėto
jų kalbėję, bet gaidžiai pradė
jo giedoti, tai skirstėsi visi na
mo.

'lai matote, ponuliai, kaip yra.
P. S. Visi gailėjosi, kad p. 

Pilka išvažiuoja ir reiškė pa
geidavimo neužilgo turėti jį sa
vo tarpe. . ’ ' (

Moterys gavo lygias 
teises su vyrais

Moterys nuo senų senovės 
kovoję už lygias teises šu vy- 
ržiiis, mažu pamažu pradeda į- 
gyti jas. Jos įgija vis ‘daugiau 
ir daugiau teisių ne tik priva- 
tiškame gyvenime, t. y. kuknioj, 
liet ir viešąjame gyvenime. Iki 

“šiol beveik visose civilizuotose 
Į pasaulio šalyse moterys buvo 
iškovoję teisę balsuoti kartu su 
vyrais ir užimti visas kitas vie
tas, kurias iki šiol buvo mono-

1- T f
polus avę vieni vyrai. Joms ta
čiau buvo neleidžiama eiti į ka
riuomenę.
ir tą teisę iškovojo, štai tele
grama iš Paryžiaus praneša, 
kad Francija pravedė įstatymą, 

j kuriuo einant, karo metu, bus 
! imamom kariuomenėn ir moteęys.

Didžiausiais moterų teisių nu- 
savintojais, pasirodę komunis
tai. Jie balsavo prieš suteiki
mą moterims teisės eiti j ka
riuomenę.

Moterims pradėjus eiti ka
riuomenėn, reikia tikėtis, bus 
daug vyrų savanorių.—P/ '

Gi dabar jos jau

Nauja “komunistų 
respublika”

Kiek laiko atgal laikraščiai 
pranešė, kad Rusijos bolševikų 

-j | valdžia žada steigti “Lietuvos

Germusis
i (šiame

Vasaros metas.
Karlsbado viešbutis 
viešbuty nunuomuoti 
gali tik turtuoliai). Trečia va
landa po pietų. Prieš viešbu
tį kitas namas su balkonu ir 
terrasa. Balkone daug žmonių. 
Apačioj terrasoj kiti geria ka
vą. Iš viešbučio kertinio lan
go, daili poniutė ir kreipiasi į 
vyrą, kurs tuo taupu geria ter
rasoj kavą, klausdama:

—Levuk, aš noriu paskaityti 
laikraštį, bet nerandu jo. Kur 
tu jį dėjai.

Visa publika žiuri į lange sto
vinčią gražią poniutę. Jos vy
ras, žymus Budapešto^ bankie- 
rius, atsako nenoromis;

—Rodos, ant staliuko yra.
Poniutė paeina iš lango. Tuoj 

pasirodo gretįjpąipp lange ir 
vėl šaukia:

—Nerandu!
Vyras atsako:
—Tokiu budu nežinau kur

Poniutė atstoja nuo lango, 
bet greit pasirodo jau trečiame 
lange.

—Ar tu nepaėmei jo su sa
vim? i

Eina ir nuo to* lango ir^vėl 
pasirodo iš eilės ketvirtame.

-—Gal'turi jį kišenėj?
—Neturiu!
Iš penkto lango vėl šaukia:
-—Niekur negalima surasti.
Vyras nebenori atsakinėti, 

nes visi terrasoj esantieji žiuri
i į jo žmoną.

Ieškok, rasi!
Poniutė pranyksta tam kar

tui, bet vėl pasirodo šeštame, 
septintame ir aštuntame iš ei
lės lange vis su tuo pačiu klau- 
s’imu. Vyras nebtųiakęsdamas 
eina prie kiosko, ktff ir nuper
ka laikraštį ir neša žmonai. 
Įeina ir mato, kąd sėdi kėdėj 
ir skaito laikraštį. 1 •

-Kame 9 dalykas? — klausia 
vyras. Tu radai jau laikraštį?

—Aš jo ir neieškojau—atsa
ko žmona.

Vyras žiuri nustebęs.
- Ko tu taip žiuri į mane? 

—sako ji.—Mes tik šiandien 
atvykom ir man buvo reikalin
ga pasirodyti prieš žmones, kad 
mes nuomojam keturius kam
barius su astuoniais langais pir
mame aukšte.

Naujienu Spaustuve 
vra Unijini Snunatuvl

buvęs senas
jlis Patarėjas

jį»

V.', t. -TANKUNAS.
fTH’OGRAFAN

Vestuvių (tru
pių b š»-«»nyt«ų

.Vii •'. ....... ’

Tel, imi’b ••>16 
lt*R. Tel.

Be veri y 2300

LEIBOWITZ
Persikėlė j nauja vieta 

Valandos nuo 2 iki 7-tai valandai 
vakare, kasdien.

722 W. 35th St.
Kam. Emerald Av. arti Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

Nuo pleiskanų S
Naudok |

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
lizrno,' nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sulferinėB vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
binkais nuo 8 iki 12 Vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

M

H

^rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPAUNI) mo- 
įti$ lengvai prašalina viršmi- 
lėtas 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.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

150,000
yra pasekmes

ŠALČIŲ
šalčiai pavojingi. ,
šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas, 

užkrečiamas. Neapleiskite jo nei valandė
les. Niekas nežino, kur jis gali

Virš 150,00 mirčių kasmet 
priežasties šalčio.

šalčiui reikia keturių dalykų 
reikia daryti tuoj. Sulaužykite šaltį, pa- 
liuosuokite- vidurius, sustabdykite karštį, 
suvikrinktte sistemą.

Hill’s tą padaro j 24 valandas — ir be 
nemalonių pasekmių kaip kitos gyduolės.

Nežaiskite su šalčiu. Gaukite tikrąjį 
Hill’s ir pradėkite kada altis pradeda. Vi
sos aptiekos parduoda Hill’s.

TBMYKIT
KAD BUTŲ

CASCARA>'QIIININE
RAUDONA SU

DĖŽUTĖ PAVEIKSLU

nuvesti.
kįla iš

— juos

KAINA 
30c.

Naujas Smagumas Dėl 
Nuvargusiu Persidirbu
siu, Nervuotu Žmonių

Nuga-Tone Atlieka Darbą ir 
Atlieka Jj Greitai >

Nuga-Tone sugražina gyvumą, 
veiklumą ir pajiega nusidėvėjusiems 
jų nervams ir muskulams. Budavoja 
raudonąją kraują, stiprifis. pastovius 
nervus ir stebėtinai padidina jų iš
tvermę.
gerą apetitą, puikų žlebčiojimą, tin
kamą vidurių veikimą, daugiau entu
ziazmo ir ambicijos. Jei Jus nesijau- 
čiat kaip reikiant tai pats dėl savo 
labo turit išbandyt jį. Jus negalit 
prarasti. Jums nieko pekainuos, jei 
nepagelbėtų. Jis yra malonus imti ir 
Jus tuojaus pradėsit jaustis geriau. 
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užrašęs 
jo dėl Jūsų, tai nueikit pas Jūsų ap- 
tiekorių ir nusipirkit bonkutę Nuga- 
Tone. Nepriimkit įkaito. Imkit jj per 
keletą dienų ir jei Jus nesijausit ge
riau, neatrodysit geriau, nunešk li
kusią pakiuko dalį pas aptiekorių ir 
jis sugražins Jums Jūsų pinigus. Iš
dirbėjai Nuga-Tone įsako visiems ap- 
tiekoriams garantuoti j j ar sugra
žinti Jūsų pinigus jei Jus būtumėt 
neužganėdintas. Rekomenduojamas, 
garantuojamas ir parduodamas per 
visus aptiekorius.

stebėtinai padidina ju ifi- 
Suteikia gaivinantį " miegą,

BUDAVOK
Kad pinigų ir neturi, bile lotą iftmokCtą turi

Kas turite lotą, tai nelaikykit ilgiau tuščią, ir nemokykit kjtam 
rendos. Bet tuojau kreipkitės pas mus; mes pabudavosime namus to
kius, kokius norėsite, kad tik lotą turite išmokėtą.

Duodame Ist ir 2nd Morgičius, kitaip sakant, parupinam visus 
pinigus reikalingus de! budavojimo namo. Budavojimo reikalu, grei
tai kreipkitės, rašykit ar telefonuokit pas

STULPIN & CO.
BUILDING CONTRACTOR
3311 So. Halsted St.,’ Chicago

Notary Public Yards 6062
V. >11 I I !■................................. -...................................... ................... ................................................................................................................

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street 

, Atdara dieną ir naktj
Phone Boulevard 4552

25 METU PATYRIMO
Pritaikiftie akinių dėl visokių akių

nuo galvos skaudė-Jei kei
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja i daik-

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

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 8:80 
ro. Ned.

DR.W.
YCJSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
I

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

Tel. Brunswck 3164
Valandos nuo 9 rrto iki 12 dieną, 

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

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dylcai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
. THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo' kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedaliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

specialistas
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