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Piudo Jungtines Vai-Fas5™ .,eks,,feL 1° ninku streikas Lietuvos žinios
stijas prieš Meksiką

Atakuoja kongresą išleis
ti įstatymus prieš sąžinės 

laisvę

Streikininkai privertė 
leisti susirinkimus ir 
pikietavimą

Baisios žmogžudystės 
. byla Lietuvoj

Kanados vyriausybė suė 
. mė Monako konsulą
Kaltinamas dei šmugeliavimo

Jugoslavijos emigrantų
Jungtines Valstijas

Didelės tekstilės pramonės 
streikininkų demonstracijos 

Passaic‘e

kad polic 
streikininkai 

masinį pikie’

milžiniška d 
tukstanči 
ir motei

Kongiesmanas piudo Į Bažnytininkai darosi vis 
Ameriką prieš Meksiką agresingesni

PASSA1C, N. J., kovo 5. 
Po trijų dienų atkakliausios 
vos Jersey tekstilės pramo 
streikuojantieji darbininkai 
mėjo bent tiek, 
pagaliau leido 
susirinkimus ir 
vimą.

Vakar įvyko 
monstracija, kur
streikininkų,, vyrų 
susirikiavę kariškomis eilėm 
žygiavo iki šiol jiems užgint 
mis gatvėmis, pro tekstilės fa 
rikus, kur streiklaužiai bau 
savo dienos darbą. Daugel 
demonstrantų buvo apsišarvoję 
dujų maskomis ir karo plieni
niais kalpokais ant galvos.

Kaip karo fronte

[Pacific and Atlantic Photo]

ROKIŠKIS. Sausio 18 d. 
Kariuomenės teismas nagrinėjo 
žmogžudžių bylą.

1925 m. iš 31 d. sausio į 1 d. 
vasario nakties metu tapo iš
plauta Knverkių kaimo Kirs
tuko šeima neišskiriant nė ma
žų vaikų 3 6 metu amžiaus, 
po ko išgrobtas visas turtas.

Po neilgo tyrinėjijno pavyko 
nustatyti, kad šį darbą atliko 
sentikis Pantelejevas su 2 savo 
sūnumis, ‘‘ x
silievo šeimai.

Kadangi tokiu žvėrišku pasi
elgimu buvo pasipiktinus visa

MONTREAL, Quebec, kovo 5. 
— Kanados raitoji policija are
štavo čia Monako kunigaikšti
jos konsulą M. Campbell.

Konsulas kaltinamas, kad jis 
imdavęs kyšių iš emigrantų į 
Jungtines Valstijas, duodamas 
jiems leidimus kaipo Monako 
piliečiams, nors žinodamas ge
rai, kad jie ne Monako, bet Ju
goslavijos piliečiai.

Edith B. David >;m, skalbyklos 
Sonierville, Mass., miesto tarybą.

savininke, tapo išrinkta j apylinkė, tai iš anksto buvo ga-,_

Reikalauja, kad Jungtinės Val
stijos atšauktų pripažinimą 
Meksikos valdžios

Reikalauja, kad kongresas iš
leistų įstatymą Sekmąją 
dieną griežtai švęsti

VVASHINGTONAS, kovo 5. 
— Kongiesmanas Boyland 
(dem., N. Y.) savo kalboj at
stovų bute reikalavo, kad Jung
tinės Valstijos atšauktų pripa-j 
žinima Meksikos valdžios, saky
damas, kad Jungtinės Valstijos 
negalinčios turėti reikalų su 
valdžia, kuri nebojanti tarptau
tinio kodekso. Lūkuriavimų lai
kas jau praėjęs.- Amerika ne
begalinti ilgiau vesti peilrakta- 
cijų su Meksika, arba palaikyti 
draugingų santykių su ja, kaip 
kad negalinti tokių santykių 
turėti su Rusija. Abidvi tos 
valstybės esą tolygios, bent sa
vo nusistatymu pamatinėms 
žmonijos teisėms. Meksika ne 
tik nuolatos skriaudžianti A- 
merikos piliečius, konfiskuoda
ma jų turtus, jų nuosavybes, 
bet dar blogiau: einant Meksi
kos konstitucija, ten neliesą 
nė tokių dalykų kaip tikėjimo 
laisvės, nevaržomos kultūros, 
edukacijos, arba Dievo garbini
mo laisvės.

WASHINGTONAS, kovo 5.- - 
Sekmosios Dienos Šventimo Su-’fal riku 
sivienymo (Lord’s Day Al- plar 

'lianee) kunigai, su penkiais fais 
šimtais savo sekėjų 
moterų, vakar užplūdo kongre
są kac paremtų Lankfordo įne
štą bilių, kuriuo reikalaujama, 
kad sekmadienis butų griežtai 
švenčiamas Columbijos distrik- 
te, tai yra, kad liūtų užginta 
ką nors veikti, kokį nors, kad 
ir menkiausį, darbą dirbti, žais
ti, vaidinti etc., 
sekmadienis butų 
bas.

Lietuva negausianti pas 
kolos Amerikoj

Amerikiečiai nenori skolinti, 
nežinodami, koki bus rinkinių 
į Seimą rezultatai

. VARŠUVA, kovo 5. — Iš 
Kauno praneša, kad pertrakta- 
cijos dėl paskolos Lietuvai nu
trukusios, kadangi amerikiečių 
finna pastačius lietuviams sun
kias sąlygas.

Vyriausia betgi derybų nu
trūkimo priežastis esanti ta, 
kad Amerikos kapitalistai neno
rį daryti kontrakto paskolai, 
nežinodami, koki bus ateinančių 
Lietuvos seimo rinkimų rezul
tatai. Amerikos atstovai jau 
apleidę Kauną.

NUSIPIRKIT 
TIKIETUS

Naujienų Koncerto ti
lt ietai jau gatavi. Krėslai 
numeriuoti. Kas pirmiau 
nusipirks tikietą, tas 
gaus geresnį krėslą. Ti- 
kietų kainos nuo $1.10 
ir augščiau. Galite juos 
gauti Naujienų Ofise, 
1739 So. Halsted St. ir 

Naujienų Skyriuje, 3210 
S. Halsted St. Nusipir- 
• niBAfi!

dalinai padedant Va- i - , -. •mai 'Žmones mokėjo po $2 uz
vietą pamatyt negrą 

kariant
LEXINGTON, Ky., kovo 5.

• Kauntės kalėjimo kieme 
šiandie rytą buvo pakartas vie
nas negras, Ed Ilarris. Jis bu
vo mirties bausmei pasmerktas 
už užpuolimą vienos baltos mo
teriškės, Margaretos Bryan- 
tienės, ir užmušimą jos vyro ir 
dviejų vaikų.

Ekzekucijos pamatyti kalėji
mo kiemas buvo 
sikimšęs žmonių, 
betilpo kieme, 

‘doleriu už vietą
šio garažo stogo, kad galėtų iš 
ten matyti negrą kariant.

,lima manyti, kad jų 
dienoje

1 nių, kas
I Vietos 
ra buvo 
dar keletas šimtų stovėjo gat
vėje.

Buvo teisiama 2 šeimos Pan-

teismo 
susirinks daug žmo- 
ir atsitiko.
Taikos Teisėjo kame- 
kimšte prikimšta irVorošilovas apie soviety 

karo ir laivyno jėgas
Leningrade nužudyta try 

lika asmeny
Aplamai tekstilės pramonės 

centrai, kaip Passaic, Garfield 1 
ir Clifton, atrodė, tartum karo 
lauku miesteliai tuojau už mū
šių linijos. Tūkstančiams 
streikininkų marguojant pro 

js, viršum lakiojo aero- 
su laikraščių fotogra- 

Čia gatvėmis slinko šar- 
vyrų ir vuotas automobilis, kuriame ir į 

gi spaudos fotografai šaudė 
savo kameromis, apsisaugoję 
nuo Cliftono ir Passaico polici
jos, kuri užvakar, žiauriai puo
liu laikraščių reporterius ir 
fotografus, sudaužė $3,500 ver
tės kamerų.

Kiti laikraščių reporteriai va
žiavo metaliniame sedane, su 
kulipkų nepramušamais, kone 
colio storumo stiklais, irgi šau
dydami kameromis ir imdami 
kiekvieno įvykio paveikslus “iš 
fronto”.

žodžiu, kad 
visiškas ša-

šitokį įstatymą bažnytinin
kai sieksis, pagaliau, padaryti 
įstatymu visam kraštui.

Sekmosios dienos šventimo 
lyderiai labai pasipiktino, kai 
pamatė -kongresmanus cigarus 
rūkant. Vienas “reverendas” 
nebegalėjo susivaldyti ir garsiai 
pasakė, kad kongresas esąs vi
sai ne vieta cigarams rūkyti. 
Kitas “reverendas” jam pritarė.

Bažnytininkus remia ir Boy 
Scouts of America nacionalės 
tarybos pirmininkas Living
stone, kurs atstovų buto komi
sijoj pareiškė, kad Lankfordo 
bilius, kuriame numatoma bau
smė $500 pinigais ir šeši mė
nesiai kalėjimo tiems, kurie 
šventa diena ka nors dirbtu, nė 
kiek nevaržąs žmonių tikėjimo 
laisvės.

įspėja nuo smurto žygių

Nors streiklaužiams aplei
džiant fabrikus demonstrantai 
tyčiojos iš jų, traukdami juos, 
kaip sako, per dantis, bet šiaip 
nieko jiems nedarė, ir paga
liau patys demonstrantai ėmė 
ramiai skirstytis namo.

Dienos metu įvyko milžiniš
kas streikininkų susirinkimas, 
kur streiko vadai graudeno 
darbininkus saugotis provoka
cijos if susilaikyti nuo bet ko
kio smurto. Kalbėtojai smer
kė policijos elgesį, 
streikininkams “verkiamųjų 
bombų” ir mušimą beginklių 
moterų ir vaikų.

Mirties bausmei buvo pasmerk
ti kaipo Estijos ir Anglijos 
šnipai sovietijoj

ne.

Raudonoji armija susidedanti įelejevo ir Vasilievo iš viso 7 
iš 560,000 kareiviu; laivynas;žm0|)6Sj jr iššaukta apie 20 liu- 
ir gi ne visai menkas dininku.

Teismo tardymo1 metu paaiš-, 
kėjo, kad prieš įvyksiant Kirs-j 

pastipo jo 2 
buvo

MASKVA, kovo 5. — Sovietų 
Rusijos raudonosios armijos ir 
laivyno komisaras Vorošilovas

LENINGRADAS, kovo 4. -
i Vakar Leningrade buvo sušau
dyti trylika asmenų, kurie va
sario 19 dieną buvo sovietų 'pareiškė, kad baltagvardiečiai 
teismo pasmerkti mirtleš baus- daug perdeda sakydami, 
mei. i

Jie buvo kaltinami kaipo šni- kią daugiau kaip 1 milioną ka
pai, tarnavę Estijos ir Anglijos . reivių. 
militarinėnis žvalgyboms, ir jų susidedanti
direktyvomis veikę prieš sOVie-Įkartu su teritorijų milicija ir 
tų valstybę.

Pasmeiktieji buvo 
dėl susimilimo, bet jų 
mas buvo atmestas.

jogei 
raudonosios armijos jėgos’ sie-

prašy-

Ir Kinai reikalauja nuola
tinės vietos Taryboj

GENEVA, Šveicarija, kovo 5.
Kinija formaliai kreipėsi i 

Tautų Sąjungą, reikalaudama, 
kad jai butų suteikta nuolatinei 
vieta Sąjungos taryboj.

Geležinkeliečiai
lauja daugiau algos

Sovietų armija šiandie 
iš 560,000 vyrų,

sienų sargybos kariuomene.
Apie sovietų laivyną Voroši

lovas' pasakė, kad nors jis nega
lįs susilyginti Su britų laivynu, 
vis dėl to esąs tiek stiprus, 
kad sugebėtų ginti Kronštadtą, 
jei britai bandytų prie jo prisi-

kimštinai pri- 
0 tie, kur ne
mokėjo po du 
'ant artimiau-

žmogžudžių iRiffiečiai bombarduoja
j Tetuaną; 8 užmušti
• TE'I'UANAS, Morokka, kovo 
.5,. £-.7 Riffiečių bombardavimu 
iTetUano uštuoni gyventojai bu
vo užmušti ir keletas sužeisti.

| Riffiečių armotos stipriai 
bombarduoja apielinkės kalvas, 

■kad tuo budu neleidus ispa
nams piisiartinti.

Prancūzai turi skelbti 
savo pajamas

PARYŽIUS, kovo 5. At
stovų butas priėmė įstatymą,Sovietų oro laivynas esąs jau 

gerai išvystytas, o dar per vie
nus antrus metus jis patap
siąs tokia jėga, kad kaimynai 
turėsią truputį susidomėti.

Vorošilovas nusiskundė tik, 
į gaminama 

;amunicija nors labai brangiai 
pareinanti, bet esanti ne kam 
tikus. Sovietų karo fabrikai, 
sako, turėtų išmokti gaminti 
ypač šautuvus pigesnius, 
geresnius.

tuko žudynėms 
šunes, po ko Kirstukas 
ypatingai atsargus.

Bet vienas iš 
retkarčiais lankydavos pas Kir
stuką ant darbo ir kartais iš 
ktir grįždamas nakvodavo, kas 
ir atsitiko nužudymo dieną. ' 

Vienas iš Pantelejevų apie 
12 vai. nakties pabarškino Kir
stukų durysna ir įsiprašė nak
vynėn.

Kirstukas įleidęs seklyčion 
paliepė šeimininkei duoti sve
čiams valgyti i>r pakloti patalą, 
šeimininkė tą atlikus atsigulė, 
o šeimininkas, lyg ko lūkuriuo
damas, rengėsi eiti laukan. Jam 
beeinant per seklyčią vienas iš
Pantelejevų kirviu davė į gal-j kuriuo reikalaujama, kad kiek- 
vą, kuris vietoje susmuko ir vienas pilietis duotų pilną pra
smė kriokti, tuo laiku pabudo nešimą apie savo pajamas, vis 
šeimininkė, prie kurios pribėgo‘tiek, ar taksų mokėtinas, ar ne. 
Pantelejevai ir ėmė -reikalauti ---------------- :-----------------------
pinigų. Po to stvėrė už kasų I Kariuomenės teismas išklau- 
ir peiliu perpjovė gerklę. Lsęs kaltinamųjų pasiaiškinimus

Pasidarius didžiam triukšmui ir liudininkų parodymus nu- 
subudo ir vaikai, 
antras 6 m 
džiai bijodanji, 
čiai jų nepažintų, stvėrė pake-( 

l iė aukštyn 
i gerkles.

šeši jurininkai išgelbėti i Susigrobę 
ikė Kirstuko

į kad sovietų fabrikų 
reilv<l“ lamuniriin nnrs lai

SCRANl'ON, Pa., kovo g.
Daugiau kaip šeši šimtai 

vartojimą ’seranton Raihvay kompanijos

Italijos fašistu valdžia 
rūpinas beturčiais

Ministe-ROMA, kovo d.
lių kabinetas patvirtino pasky
rimą 100 milionų lirų (4,020,- 
000 dolerių) namams beturčių

rinktis vieną
kongresma-

Kaip gi bus ta- šeimynoms statyti.

Kongresmano McLeod pa
klaustas, ar visos tikybos sek
madienį laiko ^šventą, Living- 
stone atsakė, Kad

“Na, tai kam
dieną?” paklausė 
nas McLeod.
da su Sekmosios Dienos adven
tistais, su mahometonais, su 
žydais? Ar mes galime įstaty
mu panaikinti jų šventadienius 
dėl to, kad jie ne jūsų?”

Livingstone atsakė, kad 
Jungtinėse Valstijose krikščio
nių esą dauguma, o -daugumos 
įstatymui mažuma turinti nusi
lenkti.

Paliko $14,000,000 meno 
muziejui

bet

darbininkų nutarė • reikalauti 
daugiau algos. Jie nori, kad 
prie dabartinių algų butų pri
dėta nuo 11 iki 17 centų valan
dai.

vandenyne

Vienas 3 m.,'sprendė:
amžiaus, žmogžu- j Pantelejevui su 2 sūnumis 

kad šie mažy- paskirti mirties bausmę.
2 Vasilievanis po 8 metus 

ir peiliu perplovė kalėjimo, ir 2 pateisino.
• Du Pantelejevai neprisipaži- 

visą turtą, pasikin- no ir gynėsi, vienas iš jų prisi- 
arklį ir išvažiavo, pažino.

■7

NEW YOBKAS, kovo 5. — 
Gauta čia radiograma praneša, 
kad llolland-American linijos 
garlaivis Volendam išgelbėjęsR Atlantiko vandenyne šešis juri-

, ninkus, kurių škuneriui dėl au-

TOLEDO, Ohio, kovo 5/ 
Mliltimilionieyius stiklo fabriki- 
ninkas Edward Drummond Lib- 
bey kurs nesenai mirė, savo 
testamente paliko Toledos Me-| 
no Muzejui 14 milionų dolerių. d£.ag. 5;45 valandą

----------- droš nukentėjus ir sugedus, jie
Chieagai ir apielinkei oficia- nuo gruodžio 17 

lis oro biuras šiai dienai prana-jvandenyno bangų 
šauja: \ škunerio vardas

Didžiumoj apsiniaukę; nedi- nepaduodamas, 
dėlė temperatūros atmaina; vi
dutinis, didžiumoj pietų rytų 
vėjas. j

Vakar temperatūra siekė mi-l 
nimum 15°, maksimum 29° F.1

šiandie saule teka 6:18, lei^Į?a|()s

FORT ATKINSON, Wis. ko- 
vo 5, — Praeitą naktį gaisras 
čia sunaikino vidurinę mokyk
lą, padarydamas apie 125,000

Ryfoi'Naujienų Koncertas
6 vai. vakare ■ ’ J

Ashland Boulevard Auditorium ‘
Maloniai kviečiame visus lietuvius-es atšilau p .

Lvti ir nusioereti Dulkiausiu koncertu. jo r

Ashland Boulevard ir Van Buren St 
(įėjimas iš Van Buren Street)

dienos buvo 
blaškomi, 

radiogramoj

NAUJIENOS

T elegraf u okit H 
Pinigus Lietuvon

Per Naujienas Jus galite nusiųsti pini
gus Lietuvos žmonėms telegramų į 4-5 die
nas primokėdami tiktai 50 centų daugiau 
už siuntinį, negu mokate siųsdami paštu. 
Kam laukti mėnesį, kad j keletą dienų gali 
nusiųsti telegrafuojant per Naujienas.

Siųsdami dovanas ar pagelbą gimi
nėms, skolindami kam pinigus ant vekselių, 
pasidėdami į bile Lietuvos banką ant nuo
šimčių, pirkdami nuosavybę — visados 
kreipkitės į Naujienas.

Naujienų patarnavimu gali naudotis 
kiekvienas, kaip viefos gyventojas, taip ir 
iš tolimesnių miestų.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, UI Šeštadienis, Kovo 6, 1926

“KUMUClV ROJUS”
KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA

Naujai parašyta J. J. Zolp. pirma karti) stato arenoj
TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA”

Nedelioj, Kovo-March 7 d., 1926 m.
SCHOOL HALL SVET., 48ta IR SO. HONORE GAT.

Pradžia 7:80 vai. vakare
Gerbiama visuomene: — “Kūmučių Rojus” yra naujai parašytas per ,mums visiems gerai žinomų 

veikėjų, Joną J. Zolp. Kas yra matęs jo pirmuosius veikalus, kaip tai: “Valkata”, “Du Broliu” ir kitus, 
žino, kad juose yro ko tai prakilnaus, bet pastarasis “KumuČių Rojus” yra tikrai sensacija, ir visuomenė 
turės progos gerai pasijuokti ir paverkti. Lošime dalyvauja pats veikajo autorius Jonas J. Zolp ir kiti

• T K. veikėjai. Todėl nepamirškite visi ta dieną pamatyti “Kūmučių Rojų”.
! < Kviečia visus. T. K. “LIETUVA”.

KORESPONDENCIJOS

Springfield, III. Padėk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio

JŪSŲ NAMUOSE
KIMBALL

Grojiklis Pianas
Teiks kasdieną visai jusy šeimynai

bile moži-KIMBALL GROJIKLIS PIANAS pilnai patenkina 
kantus, nes su KIMBALL GROJIKLIU PIANU labai yra leng
va akompanuoti bile instrumentališką muziką arba žmogaus 
balsą.
JSIVAIZDINKIT SAU, kad Jūsų Sūnūs paėmęs smuiką arba 
bile muzikališką instrumentą grojitų ir Jūsų duktė jam akompa
nuotų su KIMBALL GROJIKLIU PIANU, — Motinos ir Tėvo 
širdis pripildytų džiaugsmu kuomet sujungta visa šeimyna galės 
gėrėtis muzikos perlais ir deimantais kurią teiks KIMBALL 
GROJIKLIS PIANAS. Ar dar ilgai sknausite save ir savuosius 
atidėliodami pirkti Kimball Grojiklį pianą? — Ateikite šiandien 
į PEOPLES PIANŲ KRAUTUVES ir pasiskirkite Kimball.
Musų Krautuvėse rasite platų pasirinkimą KIMBALL GROJIK- 
LIŲ už žemą kainą ir lengvomis išlygomis.

$400, $495, $650, $750 ir $850
Didelis rinkinis kitokių padarymų grojiklių pianų 

esti musų krautuvėse.
$175, $195, $250, $375 ir $450

Mėnesiniais išmokėjimais

Pianų Krautuvės
4177-83 Archer Avenue
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted Street
J. NAKROŠIS, Vedėjas

£xXXXXZXXXXXXXXXXXXX;iXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX4.

J Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

961 LIG Roogevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CH1UAGO, ILL. •

Kenčiantiems nuo Pilė
Labai žingeidi ir pamokinanti kny

gutė išleista Dr. R. A. Elliott, kuris 
turėjo virš 20 metų patyrimo Rectal 
ligose. Jis išgydo Pilės (išeinamąją 
žarną labai greitai be vartojimo pei
lio, žirklių, deginimo.

Dr. Elliott’o knygutėj labai aiškiai 
aprašoma ir naudingu sergantiems 
Rectal ligomis, kurie nenori sutruk
dyti laiko namie arba ligortib ličiuose 
su operacijomis. Ta naudinga kny
gutė jūsų jei pareikalausit.

DR. R. A. ELLIOTT,
1600 Capitol Bldg*, Chicago.

(iarsi riki ties “Naujienose” Garsinkitės Naujienose

SJLA. 275 kp. laikytume sava 
susirinkime vasario 14 d., iš
klausė raportą keturių savo de
legatų iš Lietuvių Progresyvi^ 
kų Draugysčių Viešo Knygyno 
metinės konferencijos, laikytos 
sausio 31 d. Iš raporto pasiro
dė, kad dabartiniu laiku LDP. 
V. K-ną valdant Rusijos politi
kieriams, nebuvo galima pra
vesti ir nutarti kų-nors naudin
go dėl apšvietus ir knygyno, 
bet tik svarstytą rezoliucijų 
prieš Lietuvos valdžių. Bet ir 
pati rezoliucija yra panaši dau
giau į įstatymdavystę, negu j 
rezoliuciją.

Todėl musų SLA. 275 kp. 
užgyrus savo atstovų susilai
kymų su protestu nuo balsavi
mo už viršminėtų rezoliucijų, 
vienbalsiai nutarė atšaukti sa
vo vardų iš po tos rezoliucijos, 
jei jis butų kur spaudoje pa
tai pi n Lis. Mes tai darom ne 
tam, kad užgyrus dabartinę Lie
tuvos klerikalų valdžią, bet kad 
rezoliucijoj apsilenkiama su 
tiesa.

(a) Rezoliucijoj minima, kad 
reprezentuojama 750 ypatų iš 
šešių draugijų, palaikančių 
L.P.D.V.K., kuomet tikrenybėj 
nebūtų ne pusės to skaičiaus, 
jeigu neskaityti vienas žmogus 
tris kurtus, kuris priklauso 
prie trijų draugijų;

(b) Nematom reikalo nuro
dinėti Lietuvai kokius Įstaty
mus leisti, nes tai yra bergž
džias darbas;

(c) 'Lietuvos darbininkas tu
ri daug daugiau laisvės, negu 
Rusijos darbininkus ir darbi
ninkams simpatizuojantiems pri-< 
tiktų protesto rezoliuciją, siųs
ti Rusijos valdžiai, vieton Lie
tuvos valdžiai.

SLA. 275 kp. valdyba:
Pirm. S. Jaijiratiskas,
Hrf. RašL W Trečiokas,
Sus. Rast. K» Juozapavičius, 
Ižd. W. Augustaitis.

Zeigler, III,
Konstabelis plėšikas nušovė 

lietuvį.—Kitos žinios.

Nuo vasario 1 d. čia liko už
daryta viena anglių kasykla ne- 
apribuotam laikui. Liko išmestu 
iš darbo suvirs dvylika šimtų 
darbininkų, kurių tarpe yra ir 
lietuvių nemažas skaičius.

Pavieniai važiuoja į miestus 
kitokių darbų ieškoti, tik šei
mynoms yra vargas. Kurie turi 
pirkę nuosavus namelius, tie 
tikrai apgailestauja savo liki
mo. Pirkdami namus ^sumoke- 
jo savo sunkiai uždirbtus pini
gėlius, o kitokio darbo čia gau
ti negalima. Labai nemalonu 
gi yra žmogui palikti savo šei
mynų ir namus, o pačiam eiti 
į didesnius miestus darbo ieš
koti. Taipgi jau artinas pava
saris, reikės taksus ir “impro- 
vements” mokėti,—o darbo ir 
pinigų nėra. * *

>3

Vasario 8 d., apie 6 v. vak. 
čia plėšiko konste'belio Oglesby 
liko nušautas lietuvis Aleksas 
Kartokas, apie ką jau buvo mi
nėta Naujienose, čia Aleksas 
Partokas laike valgomų daik
tų krautuvę. Plėšikas prieš už
darant krautuvę įpuolė j vidų 
ir radęs lik vienus savininkus, 
Parteką ir jo moterį, iškratė 
kišeųius ir registerj ir radęs 
pinigų gal keletą šimtų dolerių, 
pasakė nesijudinti iš vietos be 
penkiolikos minučių ir išėjo per 
duris. Nors velionio moteris 
verkdama prašė, kad nesivytų 
plėšikų, bet vyras pastvėręs 
revolverį bėgo vyties plėšikų. 
Išbėgęs vyras pradėjo šaukti ir 
porų sykių šovė, bet plėšikas 
nubėgo i elę ir pasislėpė už 
visti n i n ko. Palaukęs kada Par? 
tokus priėjo arčiau, plėšikas 
paleido keletą šūvių į Parteką

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Už pinigus padėtus ant musu Augšty Pirmu Morgičiy 
nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo

Jeigu jus norite perkelti savo pinigus iš kitų bankų j šią bunką, atsineškite sa
vo bankinę knygutę pas mus, o mes jūsų pinigus perkelsime su nuošimčiais.

Siųskite pinigus į Lietuvą per šią stiprią banką, nes musų kainos yra žemiausios.

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR 
NEIŠDALINTAS PELNAS 

1 $350,000.00
augiausia vieta jusy pinigams

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd Kampas Leavitt Street
Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 valandą ryto iki 4:00 valandą vakare 

UTARNINKAIS ir SUBATOMIS iki 8:30 valandą vakare

Metinė Atskaita ir Ahelnas Stovis
Simono Daukanto Skolinimo ir Budavojimo Dr-jos

■ u

Uždėta Sausio 2 d., 1905 m. Illinois Valstijoj
Inkorporuota ant $5,000,000.00

METINE ATSKAITA

Išmokėta:

Paskolinta .......................
Ištraukta ant akcijų ....
Nuošimčių ant akcijų .'... 
Taxai .........T.....................
Depozitų .........................
Prepaid Stock .................
Nuošimčių už depozitus 
Iškaščių .........................
Raštininko alga ..............
Spauda no štampus ....... :
Atsargos kapitalas ........
Bankoj randasi........„......

Viso išmokėta

įplaukė:

$171490.00
95990.33
14052.29

..... 48.06
44704.90 
70425.00. 

.. 6945.90
.. 1414.25

1118.59
.... 237.72
.. 2000.00
. 13528.17

Bankoj buvo iš 1924 m.................  20377.61
Sumokėta ant akcijų................... 150860.78
Nuošimčių už paskolas u............... 24137.76
Komišinų .......................................... 1967.75
Instojimas ..........   756.00
Pervedimų .....77..................................  80.75
Bausmių ........................................... 203.77
Paskolų sugrąžintu j—-y............ 113340.00
Depozitų ........................  5j>780.79
Prepaid Stock ................................  5Ž450.00
Atsargos kapitalas ..... ................... 2000.00

$421,955.21 Viso įplaukė $421,955.21

ABELNAS STOVIS DRAUGIJOS
Randasi:

Paskolinta ant namų ............... $477050.00
Paskolinta ant knygučių ............... 4860.00
Nuošimčiai ........................................ 123.38
Nesumokėta ant akcijų ................  5019.39
Skolingi už Insurance ......................... 11.00
Skolingi už taxas .......................... ..... 48.06
Rakandai ...................   100.00
Bankoj randasi.............................. 1352847

Susideda:

Ant akcijų sumokėta ............... $317682.34
Permokėta ant akcijų ................... 2067.06
Skolingi ant akcijų ......................  5019.39
Prepaid Stock ..............................  67850.00
Depozitų ..............v...................... 50652.71
Nuošimčių neišmokėta ................... 4^4.38
Atsargos kapitalas ....................... 1326,5.00
Pelnas išdalintas ..........................  89271.18
Pelnas neišdalintas ,..........................  407.94

Viso $500,740.00 Viso $500,740.00

Akcijų parduota per 1925 metus.......................... .................................. 3033
Akcijų ištraukta per 1925 metus..................................     1305
Akcijų užbaigta mokėti per 1925 metus .........................   763

Viso mokamų akcijų randasi ..................................................... 9085

Pradėti taupyti pinigus yra geriau
sias būdas prisirašant prie SIMANO 
DAUKANTO SKOLINIMO IR BUDAVO
JIMO DRAUGIJOS (SPULKOS) Paimant 
mokėt keletą akcijų (Šerų). Akcijų kaina 
12Į/2C., 25c.. ir 50c. Mokant po 25 centus j 
savaitę per 6 metus ir 3 mėnesius Spulka 
išmoka $100.00 ir mokant po 50 centų per 
3 metus ir 6 mėnesius, Spulka išmoka 
$102.50. Taigi už sumokėtus pinigus 
Spulka duoda pelno virš septintų nuošimtį.

Taigi kur galima gauti didesnį pelną kaip 
prisirašant prie SIMANO DAUKANTO 
SKOL. IR BUD. DR-JOS. Pinigai yra ap- 
sougoti taip kaip ir didžiausiose įstaigose, 
nes yra po prięžiura Illinois Valstijos val
džios.
Simano Daukanto Skol. ir Bud. Dr-ja sko
lina pinigus ant pirmų Morgičių ir ant leng
vų išmokėjimų mokant 6% (nuoš.).

Susirinkimai laikomi kas seredos vaka
ras nuo 7:30 iki 9 vai. vakare M. Meldažio 
svetainėje, 2244 W. 23 Place.

Vaidyba 1926 metams:

Krank Balchunas, Pirm., 
2212 W. 23 St.

William Duoba, Vice-Pirm., 
2328 W. 23 St.

M. Meldažis, Iždininkas, 
2244 W. 23 Place

Ben. J. Kazakauskas, Rast., 
2247 W. 23 Place

John Kuchinskas, advokatas, 
2221 W. 22 St.

Direktoriai: »
Frank Balchunas, William Duoba, M. 

Meldažis, Ben. J. Kazanauskas, Anton 
Vilkas, Anton Misevich, John Kazanaus
kas, Joseph Balsevičius, Michael Kona- 
peckas.

Garsinkitės NAUJIENOSE
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DYKAI INCOME TAX 
PATARNAVIMAS

Ar jau jus išpildėt blankas 
savo Income Tax? Kovo 15 
yra paskutinė diena.
Ateikite į šį stiprų banką ir 
daleiskit Mr. Caikauskiui, 
Vedėjui musų Lietuvių De- 
partinento. jis pagelbės jums 
išpildyti blankas teisingai. 
Apsisuugokit nuo padarymu 
klaidų ir už tai mokėjimo 
pabaudų. šis patarnavimus 
dykai.

Central Manufacluring District
BANK 

1112 West 35th Street
ATDARA ŠI VAKARĄ IKI' 8 VAL.

PASIUSKIT PINIGU I 
LIETUVA VALYKOMS

Musų Užs'enių Departmentas yra prisi
rengęs nusiųsti jūsų pinigui dėl Švenčių la
bai pigiomis persiuntimo kainomis.

Saugiausias ir išrankiausias būdas tai 
siųsti Jungtinių Valstijų Doleriais, geriau
siais pinigais pasaulyje.

Musų susinėsimas su didžiausiomis ban
domis užsienyje daleidžia dastatyti jūsų 
pasiųstus p iv gus greitai ir be laukimo.

Ar jus manote atlankyti savo 
gimines Europoje šį pavasarį?
Dabar yra laikas pasirūpinti apie savo 

kelionę. Važiavimari į Europi) šį pavasarį 
bus lahai di.klis ir juo greičiau jus nusi
pirksite tikietą, tuo geriau jums patiems

Peoples Bank

(>>

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicagro

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

Nereikia Gailėtis
5 centu

Už telephoną. Tie 5 centai sutaupins Jums šimtus 
dolerių valandoje Jūsų nuliudimo, jeigu pašauksite 
graborių Radžiu. Tai yra tikra tiesa — ne melas. 
Katrie man daleido patarnauti laidotuvėse, tie ir 
šiandien dėkavoja. Aš garantuoju, kad ir Jus busi
te užganėdinti ir dar kitiems pasakysite, kad imtų 
Radžiu už graborių.

OFISAS

668 W. 18th Street
Teiephone Canal 6174

SKYRIUS

3238 So. Halsted Street
Teiephone Boulevard 4063

KORESPONDENCIJOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

ir pabėgo j miškų. Kulkos pa
taikė velioniui į ranką, j skilvį 
ir j kepenis, 
buvo nuvežtas
po operacijos 9 
siskyrė su šiuo

Tuojaus velionis 
j ligoninę, 
d. vasario 
pasauliu.

kur 
per-

Velionis 
sario 12 d. 
so.

liko palaidotas
Benton, J H. kapinė-

va-

s paėjo iš 
Paliko čia, 

seserį ir du

buvo 
mylė- 
velio- 
j sla-

bet vaikučius

I aipgi,

. Velionis Partok 
Kauno gubernijos. 
Amerikoj, vieną 
brolius, lupą ir Juozą, taipgi 
nioterį ir keturis kūdikius—Al
doną, vyriausių 13 metų; kiti 
jaunesni. Velionis 
laisvų pažiūrų ir 
io lietuvystę. Nors 

į ni« ii- buvo \ 
! viškos kilmės,
. mokino lietuviškai. Taipgi, re
gis, velionis buvo Naujienų skai
tytojas. Paliko jis nemažai tur
to, taip kad vaikučiams nerei
kės kęst didelio vargo. Už 

į žmogžudystę tapo apkaltintas 
vietos konstabelis Oglesby, 

'kurį pažino Partokienė ir ke
letas praeivių. Jis laikomas ka
lėjime be kaucijos.

Taipgi čia 13 d. vasario pasi
mirė Vincas Laukaitis. Velio
nis neturėjo čia giminiu ir ne
prigulėjo prie jokios draugijos; 
taipgi jau senai, apie trys me
tai nedirbo, jau buvo pametęs 
ir uniją, l’ž tai nebuvo lęšy 
jį palaidoti, tad turėjo tuomi 
rūpintis vietos lietuviai. Vasa
rio 14 d. susirinkus draugų 
būreliui buvo nutarta padalyti 
rinkliavą tarp vietinių Lietu
vių ir biznierių. Tam buvo iš
rinkti du vyrai, L. Lastauskas 
ir M. Mikalauskas. Aukų buvo 
surinkta netoli poros šimtų, iš 
kurių buvo nupirktas grabas ir 
gražus kvietkų vainikas. Dar 
liko ir pinigų, už kuriuos liko 
nutarta nupirkti paminklą ir 
pastatyti ant velionio kapo.

Vasario 16 d-, po piet, susi
rinko nemažas būrelis palydė
ti iš Jono Repšio namų į vie
tines kapines. Lydėjo velionį 
apie 13 automobilių.

Kadangi Laukaitis čia gimi
nių neturėjo, tai negalima nie
ko apie velionį ir pasakyti. Am
žiaus buvo apie 50 metų. Saky
davos, kad turįs seserį Pennsyl- 
vanijos valstijoje. Iš Lietuvos, 
sakydavos, paeinąs nuo Balbie
riškio, Suvalkų guQ). Taipjau 
sakydavo, kad antrą karti) gy- 
venąs Amerikoje, Velionis bu
vo pamokytas, sakydavo esąs 
dirbęs bankoje pas Obcčiuną 
Pittsburge. Taipgi sakydavo,

KIMBALL PIANAI
Del . tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu 
jlti gaidas teisingai 
geriausiai ištobulintą 
ziką.

galite gra- 
ir girdėti 
piano mu-»

lengvųParduodam ant 1 
išmokėjimų

PIANĮJ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St. 

4177-83 Archer Avė.

Vi tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti J tas sankrovas, kurios

NAUJIENOS, Chicago, III.

knd veikęs draugijose ir Sočią- 

prieš amžiaus pabaigą velionis 
buvo nupuolęs j girtuokliavi
mą kas ir mirtį greičiau priar-

JUBILIEJINES SUKAKTUVES
Pirmutinės Lietuvių Didžiausios ir Tvirčiausios 

Finansinės Įstaigos Suvienytose Valstijose

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO 
DRAUGIJOS No. 1 

Kapitalas $5,000,000.00
Uždėta Kovo 1897. Įkorporuota Kovo 1901

99-ta Serija Prasidėjo Vasario 4-tą, 1926, dova
nos visiems, kurie prisirašys prie šios įstaigos.

8^0 W. 33rd St., Yards 2790

Lietu visti

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Central 4111.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 

Gyvenimo F teta .
3323 Soutlv Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
A D V O K A T A S 

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

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEli 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt SI.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Petnvčioj • nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. L. THOMAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
abstraktai, morgičiai.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk ši kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis tąisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmamymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

“ ■ metų—75, už tijis mėnesius—£5.
Katalogai su tuksiančiais dovanų i
.......................................... Atkirp čia

Data: Kovas 6, 1926

. cOR PORATI Ojų
PRESENT p0R RITMAI 

UNITED PROF ** —

ŠEN V 9 aite ph e pai o t o 
SrIMG CORPORATION
VORK.N.V. -

tino.
Labai buvo gražu abejose 

minėtose šermenyse, kad Janky* 
tojai nebuvo vaišinami svaiga
lais. Angliakasis.

11

3241

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards (|0f»2

7- 9 v. v. apart Panedėlio ir.
Pėtnyčios. V'

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbom St. Room 1538 
Teiephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Rcpublic 9600

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: (

Tel. Pullman 5950
1075(5 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearbom 6096 

Valandos: Mieste iki pietų;
Rose landė po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St. 
Room 1414

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

Res, 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midvvay 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare •

Mrs. MICHNIEVICZ-VIŪIKIENE1
AKUŠERKA

Yards 1119 
akuše- 

kolegiją; 
praktika-

z "

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel.
Baigusi 
rijos 
ilgui ] 
vusi 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
li ms ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų. •

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Dr. Anelia Kaushillas
(IIIUOPK A< TOK ir MinVVIFE

FaHokmingrHi XX- 
—į <Luu įvairias li^as, 

o labiausiai užsi- 
senejusias vyrų, 

. moterų ir vaikų.
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a l 

| vėlinusį išrastą 
Į būdą - - C h i r o- 
Į praktiją, Elektro 
| - terapiją, Mag

netinės Maudy
nės, Maistine 
Chemija. Pritai
kau valgj pagal 
liga. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 9 rvto iki 8 vai. va
kare. Nedėlioms ir šventėms pagal 
sutait). . >

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Garsinkilės Naujienose
LIETUVIAI DAKTARAI

Namų telefonas Yardš 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3161 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

4—.—.... .. į "

A. L. Davidonis, M. D
4643 So. Michigan Avė.

rz i J 5 nuo 9 ikt II vai. ryte; 
r alūnuos i nuo 5 jį; q vai. vakare

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

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

3421 So. Halsted S’t.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8633 • 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

h ■■■■■■ ' ............■'>

M Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė, 
VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare h xxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulęyard 7042
Dr. C. Z. Veželis

LIETUVIS’ DEflTISTAą 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 So. Ąrtesian Avė.
Pilone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. |». Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Blvd. 3138 
Woitkjevicz- 
BAMS

AKUAERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim- 
IVmo, patarimai 
tykai moterims 
T merginoms.

3113 >out h 
Halsted S't.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

SERNERDR. (
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

1 Nedalioj 9 iki 12 ryto
L Akiniai $5 ir augšAau <

DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

ir nuo 6 iki 7:30 vai. Dakare.
t Dienomis: Canal 

0110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

Teiephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

.vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. teiephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Rr.A.R. BLUMENTHAL
Optametrist 

Tel. Boulevard 6487 
4649 S’. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St„ Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

DR. F. A. DŪLA K 
Specialistai* Gydyme 

Akių. Ausų, Nosie* (r Gerklės 
Ofisas: 1053 Mllwauke« Avenne

kamp. Noble St. Tel. Armitage 0664. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų (r 7 iki 0 vak.

Nedėlioj 10 iki 12 dieną
Rezidencija: 2950 Losan Hl.u

Tel. Beimont 1217.

lei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.



I

NAUJIENOS, CHcago, IR šeštadienis, Kovo 6, 1926

.NAUJIENOS
The Llthuaniun baily Nevva 

Published Duily Except Sunday 
by Ihe Lithuunian Daily News Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

J ______ f—

PRASIMANYMAS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year oųtside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entcred as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
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LAZDA TURI DU GALU

KUR TRUMPA, ČIA TRŪKSTA.

STEBUKLINGA “STRIELČIAUS” KELIONĖ. John Ramsey iš Gutrie, Okla., 
prisipažino nužudęs Henry 
Hoan, turtingą indi joną.

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

Užsimokėjimo kaina: 
Pusei metų ...............................  4.00
Trims mėnesiams .................. " 2.56
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 7b

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ...........................   8c
Mėnesiui    75! I Apšvieticčių “Aido” redakto-

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, rius’ B^rušaitis, dažnai pro- 
frantu: [testuoja prieš melus, kuriuos

Permetu*8.50 apie ir drau*us akelbia 
Trims mėnesiams7.ZL76 raudonieji biznieriai centristai.

X Dviem mėnesiam ......................  1 I Bet gaila, kad ir jisai pats ne
| labai gerbia tiesą. PaskutimA- 

Lietuvon ir kitur užsieniuose: I , . ..._ x
(Atpiginta) | me aavo redaguojamojo laikraš-

Metams .................................... $8.001 čio numeryje jisai “praneša”,
Trims mėnesiams 10? katl “Naujienos” su džiaugsmu
Pinigus reikia siųsti paSto Monej Į sakiusios, jogei “Aidas” neišei- 

orderiu kartu su užsakymu. [ .I
Mes norėtume, kad Baltrušai- 

I tis nurodytų, kur jisai rado 
‘Naujienose” tokį neva džiaug- 

I imą ir sakymą. Jeigu jisai to 
I nepadarys, tai bus aišku, kad ir 
I jisai tinka Į tą “melagių eugą”, 
I kuriame randasi Bimba, Prusei-

Vienas “Naujieną” bendradarbis rašo mums, iš Kau-|ka ir Sirvydas su širvyduku. 
no (ištisas jo straipsnis bus įdėtas sekančiame “N.” nume-1

“Butų visai gerai buvę (klerikalams) ir Lietu-1 Brooklyno “Vienybės” apžval- 
voje turėtume kokį nors tautišką Masiulionį iš fede- Į gos straipsnyje apie “Laisva- 
racijos, jei ne tie nelemtieji Seimo pirmininko rinki- manius ir jų priešus” skaito
mai vasario m. 9 dieną. Klerikalai, matyt, manė ii-1fne:

. . * x x- • * j i I “D-ras šliupas, visų laisvajai viešpatauti ir todėl pneme tokį beimo statutą, | »• 7
kuriuo pačiame Seime įvedama Seimo pirminiu c I SOcialistus buvo priverstas 
diktatūra. Būtent: pirmininkas turi teisę nustatyti I šiaip pasakyti: ‘Užsiauklėjo 
Seimui dienotvarkę, gali nestatyti balsavimui Seimo I me gyvatę užantyje’ ”.
narių pasiūlymų ir 1.1. Ir štai naujasai Seimo pirmi- “Vienybės redaktorius trupu- 
ninkas (d-ras. J. Staugaitis) tąja pat lazda jau suda-l kį nepilnai paduoda tą garsų p. 

ve klerikalams per kupras. |. . • . , .. . .
Vasai 10 mėn. 12 dienos posėdyje pirminiu Į ‘Užsiauginau gyvatę savo an- 

pozicijos frakcijoms pritariant, pastate pirmuoju I tyje ir dabar ji mane kanda!” 
dienotvarkės punktu karo stovio Lietuvoje panaiki-l o žinote, apie ką jisai taip 
nimo svarstymą. Šito smūgio nelaukę, klerikalai šo-1 pasakė? Nu-gi apie p. J. O. šir- 
kosi ginti karo stovį, šmeišti opoziciją in nutęsė bal- Į ku™s 'šiandie redaguoja 
savimą. Pasipylė provokacijos prieš pirmininką,I ^jen>bę!

. . • • i -x i • j • • x • i i n I Reikia pripažinti, kad p. Sir-grasinjmai ir kitokios demagogijos, bet niekas kolkas /ydui netruksta< kaip pasa_ 
negelbsti.” t Į kius, .... savotiškos drąsos, —
Teisingai sako Lietuvos žmonių priežodis, kad “lazda ’eig“ Jhsai.gaI.1 sakini pakar- 

turi du galu!”
Yra^ da ir kitas priežodis: “Kur trumpa, čia trūks

ta”. Jo teisingumą irgi patyrė ant kailio Lietuvos vieš
pačiai. .*4'0'*.. .....

Besirenkant Seimui po švenčių į paskutinę sesiją,! raštyj( '- 
krikščioniškojo šeškomo armija buvo labai pakrikus. Kle-|dino jo redaktorių ' 
likaliniam bloke ėjo kivirčai ir kai kurie to bloko nariai [esąs gerbiamas vadas! 
rengėsi pakelti atvirą maištą prieš savo vadus. Ir šitoje 
kritingoje padėtyje, kuomet Seimui teko rinktis pirminin
ką, — šeškomo generolai pastebėjo, kad dagi < ne visi 
krikščioniški atstovai yra atvykę į posėdį! Vienas, kitas 
jų tur-but pramiegojo, o uoliausias iš visų Šmulkščio bri-1 “Laisvės” Vabalas-Pruseika 
gados kareivių, kun. Dagilis (garsusis “strielčius”), buve /SI savo gabum, eiti “vi- 
išsiųstas medžiot į Ameriką. Reikia balsuot, o čia šeško- inapsavęg rusų oficierio denščlr 
mui trūksta rankų pravesti savo kandidatą! Kas gi kas.
daryt? ■ I Jisai rašo ilgą straipsnį apie

Pralotas Staugaitis, kuris vedė tvarką, pasiūlė vos už socialistų ir komunistų santy- 
dešimties minutų po atidarymo posėdžio — padaryt per- dus Įvairiose šalyse. Kokie trys 
trauką. Salėje kilo triukšmas; tautinių mažumų atstovai <etvirtadaliai sJ'raipsaio ^ra pa; 
demonstratyviai persikėle į opozicijos pusę. Ši demon-1 ocialistų eilėse esąs dešinys ir 
stracija taip sugėdino rusų kazoką Jeriną, kad jisai visa; dairysis “sparnai”. Pasak Pru- 
pabėgo iš salės. Dar viena krikščioniška dusia mažiaus i peikos, pastarasis “sparnas” ro- 

šeškomas tuomet pasiuntė į pirmininko vietą kitą sa- Jąs vis daugiaus ir daugiaus pa- 
vo milžiną, federantą Raulynaitį, ir jisai padarė naujg a»kumo sovietų Rusijai ir ko- 
pertrauką — kad tik davus laiko didesniam savo partijos |munizmvy- lai eaiis labai nia1^ 

, .v. . • • i x» x • a « i-- za • Inu* reiškinys, nes tai reiškiąatstovu skaičiui susirinkti. Bet ir tai nepadeio. Opozi- < , • , . . . , . _. Y huuvjv. | *p]aclųjų darbo mimų pakaire-
cija paėmė viršų. I

Jeigu “strielčius” Dagilis butų toje valandoje’ buvęs koinunistai rinį daiyt, 
Kaune, gal klerikalų blokui it butų pavykę kaip nors is-1 pas socialistus? Jie, girdi, turį 
vengti to smūgio. Balsuojant dėl pertraukos darymo ant- ‘manevruot”, kad susisiekus su 
ru kartu, balsai buvo pasidalinę lygiai — 36 prieš 36. Tik ‘tomis darbininkų miniomis, 
vieno balso tereikėjo, kad šeškomo siūlymas praeitų. Bet purios krypsta kairėn”. O galu- 
tas “balsas”, deja, neatsirado! • Itinas *ito “manevravimo” tiks-

Jau praėjus trejetui dienų, klerikalai susiprato, kad !as es<ls. l.)asiekti to> kad 
su savo bloko balsais reikia ekonomiškai’ elgtis, ir nu-Lul.keliu ei„ančias <larbininkų 
tarė pakeisti iškeliavusį Amerikon “strielčių” kitu atsto- mjnias ir gal būt vieną kitą va- 
vu. Bet kaip jį pakeisti, kad jisai nėra ^atsisakęs iš Sei- dą”.
mo? Šitą klausimą padėjo šeškomui išrišti “stebuklas”. čia turime prieš akis tikrą 
Matyt, dvasia pavirtęs, kun. Dagilis parlėkė iš Amerikos pomunistitiės “strategijos” pa- 
1 Kauną ir parašė atsistatydinimo raštą, uždedamas ant ,vyjdį’ Laisvgs Vabalas sako, 

n . A ...... _ a u-- i • kad komunistai turį pasinaudot jo vasario 9 d. datą. Amerikiečiai ne nepastebejo, kaiF 3sančiais darbininky judė|inlc 
“strielčius buvo išnykus iš jų tarpo ir nuskriejęs j Kati- nuomonių skirtumais, idant nuo 
ną. Bet kad jisai tenai buvo nulėkęs, tai aišku, nes jo raš- j0 atskėlus kaip galint didesnes 
tas su vasario 9 d. data buvo įteiktas šeškomui, ir šis j; | minias ir pastačius jas po savo 
paskelbė Seime! Tuo budu krikščionių bloko kompletaš

SAVOTIŠKA DRĄSA

įtot ir išreikšti pritarimą d-rui 
A A | šliupui.

O gal tai yra p. J. O. sūne
lio šposas, iškirstas papei jo re
daguojamam laikraštyje?

Visgi yra Įdomu skaityt laik- 
ie, kad žmogus, kuris va- 

i “gyvate”,

VĖL EINA “VISOMS 
LENTOMS”

Kas po šito atsitikimo gali netikėti į viršgamtišką ku
nigu “mc'.cę”? Mes manome, kad koks nors Fryburgo stu
dentas neužilgio parašys apie tą stebuklą “mokslišką di-

komanda.
šitam “gudriam” plane nėra 

nieko naujo, nes nuo to laiko, 
kai bolševizmas Įgijo ragus, ji
sai visuomet stengėsi tokiu bū
du Įsilaužti į organizuotų dar-

ertaciją” (kaipprof. Bučys apie Lurdo stebuklus) ir gaus bininkų eiles, ir visi Šiandie tą 
“daktaro” laipsnį! i” 'Strategiją” puikiai supran-

ta. Nauja Pruseikos rašyme yra 
tiktai tas, kad jisai tame pačia
me straipsnyje visą savo “sky- 
mų” sumuša.

Paskutiniame jo rašinio ket
virtadalyje kalbama apie “ge
rus” ir “blogus” komunistus, 
kuriuos priešai randą komunis
tų eilėse. Girdi, esą atsitikimų, 
kad priešai girią komunistus: 
tas ir tas komunistas esąs “pro
tingas”, tas ir tas pasidaręs 
“praktiškas”. Kaip reikią Į 
gyrimus žiūrėti? '

Pruseika atsako:
“Priešai gali šnekėti 

mus ką tik nori, jie gali,
tais, pagirti vieną ar kitą iš 
musų, bet tai negali būt 
gumentu prieš mus”.

. Ir, baigdamas, Pruseika 
ko:

tuos

apie 
kar-

ar-

sa-

kitąsyk
Austri- 
sovietų 
“garbės

“Priešai labai dažnai mėg
sta padalint komunistus į ge
rus ir blogus, bet tais jų ma
nevrais nereikia duot apsi- 
gaut save”.
Gerai. Bet kodėl Brooklyno 

barškalas mano, kad socialistai 
duosis apgaut sav^ komunistų 
manevrais? Nors savo išmintim 
jisai nedaug aukščiaus stovi už 
aklą davatką, bet veikiausia ir 
jisai netiki, kad socialistai bu
tų kvailesni už komunistus!

Ar jisai, dar iki šiol nemato, 
kokių vaisių komunistams davė 
tos jų pastangos “pertempti Į 
musų pusę” gerus socialistus, 
atskeliant juos nuo blogųjų? 
Maskva ir jos klapčiukai ilgą 
laiką gyrė Austrijos AdlerĮ, va
dindami j j “antruoju Liebknech- 
tu” — o Adleris šiandie yra ko
munistų keikiamo Socialistinio 
Darbininkų Internacionalo sek
retorius ! Bolševikai 
taip pat labai garbino 
jos Baueri ir vienam 
kongrese išrinko jį net
pirmininku” — o Baueris pas- 
skutiniam socialistų Internacio
nalo kongrese buvo autorius re
zoliucijos, kuri pasmerkia “rau
donąjį” Maskvos imperializmą 
ir jo intrygas Azijoje! Rusijos 
diktatoriai ir jų apmokamieji 
agentai ilgai tūpčiojo apie Deb- 
są ir laikė j Į beveik savo žmo
gum — o Debsas šiandie yra 
komunistų niekinamos ‘-gelto
nos” Socialistų Partijos pirmi
ninkas ir uoliausias jos organi
zatorius ! Šitokiais pavyzdžiais 
mes galėtume pripildyti špaltų 
špaltas.

Tik tas, kurio smagens galvo
je nefunkcionuoja normaliu bu- 
du, gali nesuprast, kad šitie fak
tai rodo visą žioplumą to,komu
nistų įsivaizdavimo, jogei jie 
savo “manevrais” sugebės su- 
ardyt socialistinį judėjimą. Ką 
jie galėjo suardyt, tai jie jau 
suardė praėjusiais pasaulio su
mišimo ir pakrikimo metais. Da
bar gi patys ardytojai Į ra.

Bet juokingiausia yra tai, 
kad nusibolševikavęs Maskvos 
davatkyno “denščikas” nė nesi
jaučia, kaip jisai strakalioja — 
kaip savo straipsnio pabaigoje 
jisai pats sukritikuoja tą “sky- 
mą”, kurį jisai siūlo varto t prieš,

t

Skaitytojų Balsai
\Už išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

“KATALIKIŠKI” TIKSLAI

Vienas “Naujienų” skaityto
jas rašo redaktoriui:

šį vakarą (1926 m. kovo 1 
d.), gavęs liuoso laiko, skai
čiau “Draugo” “Pastabėles” ir 
straipsnį apie “Lietuvos Kata
likų Sąjungų”, įsikūrusią jau 
1925 m. spalių,mėn. 17 d.

Ėjimas prie gerbūvio — sa
vųjų naudai, man suprantamas 
L. K. S. tikslas. Bet kaip sutai
kyti straipsnio žodžius “ir būti 
naudingiems kitiems — savo 
artimui” su ta straipsnyje iš
reikšta mintim, kad katalikai 
sujungtu kapitalu bandysią pa
veržti prekybą iš “kitatikių ir 
kitataučių rankų”? Kalbama 
apie “naudingumą artimui” ir 
kartu pavydo nuodais mėgina 
ma užkrėsti skaitytojus: tie 
kitatikiai ir kitataučiai, esą, 
“nei sėja, nei ,liauna, o naudo
jasi musų Tėvynėje gerbūviu!”

IL. K. Sąjungos vadų many
mu, prekyba tai negarbingas 
užsiėmimas, it koks krimina
las, jeigu negalima leisti mu
sų Tėvynėje susilaukti gerbū
vio tiems, kurie prekyba ver
čiasi. Kas gi tat yra tie “kiti”, 
kuriems žadama būt naudin 
giems — bene tiktai katalikų 
internacionalas? Žydus ir kitus 
gimusius Lietuvoje kitatikius 
kurie nebučiuoja kunigams ran
kų, tie katalikiški vadai nieki
na-

Rengdamasi kovoti, ir taip 
kovoti, kad viską pasigrobus į 
savo rankas, L .K. Sąjunga 
dengiasi tautos, tėvynės ir ti
kybos obalsiais ir Aukščiausio
jo prisakymu “Mylėk tavo ar
timą, kaip pats save”. Ar ta or
ganizacija ne per drąsiai kiša 
tikybos obalsius ten, kur jiems 
visai ne vieta?

Yra sakoma: “Kad kiaulė tu
rėtų ragus, tai visą svietą iš
badytų”. Taip nūn bando daryti 
ir “vadovai iš Dievo malonės”. 
Dar seni lietuviai atmena kuni
gų ir Lietuvos ponų sutartinas 
puotas — Lietuvos baudžiavų 
laikais. O “Draugo” pastebėlių 
rašytojas tvirtina, kad “vargas, 
skurdas ir tamsybe viešpatau
ja toj šalyje, kur laisvamaniai 
su socialistais Įsigyvena.”

Kažin, ar pastabėlių autorius 
mano, kad ir Darbo Partijos 
kabineto patiektos reformos - 
bedarbių šelpimas, senatvės ap- 
drauda ir t. t. - Anglijoje bu
vo ųegeros? Jisai turėtų žinoti, 
kad ir Jungtinėse Valstijose 
kiek yra gerbūvio, tai ne kata
likų kunigų pastangomis atsiek
ta. Dabar visas katalikų labda
rybės planas ,bent Chicagoje, 
tai tik aklas pamėgdžiojimas 
“salveišių” ir kitų, kurie kata
likų dvasiškijai takus pramy
nė.

Lietuvos prekybos nupuldy- 
mą 1925 metais net dešimčia 
milionų litų ir aiškias skaitli
nes turėdamas prieš savo akis, 
“Draugas” betgi, lyg sapnuoda
mas, pasakoja: “...iš turimų 
žinių aiškėja, kad Lietuvos 
likis ir pajėgimas j užsienį iš
vežti daugiau prekių auga.” 
Kaip vandenį i vyną, taip “D.” 
reduktorius paverčia 10,099,000 
nedateklių prekyboje prekių iš
vežimo “augimu”. Puikiai ji^ai 
savo skaitytojus “šviečia”!

“Draugas” šaukia apie “mū
siškius šliuptarnius, tautinės 
tamsybės mėgėjus”. Bet jo pa
stabėlių rašytojas sako, kad 
laisvamanių įkurta “Kultūros” 
Bendrovė privertusi L. Katali
kų Sąjungą sekti “Kultūros” 
pėdomis (jei ne darbu su ja 
lenktyniuoti, tai bent daugiaus 
žadėti, negu “Kultūra” duoda!).

Lai klerikalai kaupia sau tur
tus, bet tik j u Romon neišga
bena. Ateis laikas, į<aip nūn 
Meksikoje, kad liaudis tuos ku
nigu turtus suvalstyl/ins, ir

Parinktinės ir Neparink- 
tinės Vizos

Valstybės Departamentas ką 
tik išleido pranešimą parodant 
stovį immigracijos kvotų dėl 
pirmos pusės fiskališkų metų. 
Skaitlinės inima laiką nuo liepo: 
1 d., 1925 iki pabaigos kalendo
riško meto, ir jos parodo, kac 
jau puse visų vizų kvotos immi- 
gruntams išduotos.

Kaikuriuose atsitikimuose 
skaitlius immigrantų, kuriems 
vizos išduotos, yra didesnis ui 
paprastų immigrantų skaitlių. 
Pavyzdžiui:
Išduotos parink- Išduotos nepa- 
tines Vizos rinktines Vizo..
Lietuva.............  169 .......... 27
Vengrija...........137............ 97
Holandija.........  522 ...........  416
Rumanija .........164 ........i...k 156
Šveicarija........  850 ........... 333

Skaitlines parodo, kad buvo 
tiek daug aplikacijų nuo Ameri
kos piliečių nepilnamečių vaikų 
ir tėvų ir nuo prityrusių agri- 
kulturistų, kad tų šalių papras
ti piliečiai neturėjo progos pra
šyti vizų. Vokietijoj parinkti- 
nių vizų duota tik dešimta da
lis neparinktinių vizų, ir Didžio
joj Britanijoj ir Airijoj mažiaus 
kaip penktas nuošimtis.

Austrijoj parinktinių vizų iš
duota 80, neparinktinių 442.

Čekoslovakijoj parinktinių vi
zų išduota 397, neparinktinių 
1,328.

Danijoj parinktinių vizų iš
duota 398, neparinktinių 1,139.

Finlandijoj parjnktinių vizų 
išduota 28, neparinktinių 248.

Italijoj parinktinių vizų iš
duota 848, neparinktinių 1,152.

Norvegijoj parinktinių vizų 
išduota 820, neparinktinių 3,048.

Lenkijoj parinktinių vizų iš
duota 1,120, neparinktinių 2,586.

Rusijoj parinktinių vizų iš
duota 667, neparinktinių 659.

Švedijoj parinktinių vizų iš
duota 1,236, neparinktinių 4,322.

Jugoslavijoj parinktinių vizų 
išduota 127, neparinktinių 197.

(FLIS)

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Paamtykite pas1

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOŠ BANKO

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

Pinigus gavo:

socialistus! Ar ne laikas jam vėl demokratija paims viršų! 
butų išsipagirioti ? Lietuvis.

21097 Jevai Duonienei 
21070—Veronikai Savickienei 
11921 Marijonai Denikis 
11910 Marijonai Budvidienei 
21073 Onai Martinaitienei

5643 Aleks. Navagrockienei
2107 L Jevai Kačiulicnei
21075—Jonui Petraičiui
21082 (Petrui Pociui
21085—Petronėlei Ablingienei 
21094—Anton. Antanavičienei 
22541 Karoliui (ietlingui 
22535 Mar. Aleksandravičiūtei 
22537-—Pranui Jankauskui
5305 A. Pameditienei
5 2 95— Kazimierui Vasta r t u i 

21227 -Leonui Baranauskui
5435—Karolinai įMekšienei

22501 St. Ribikauskui
22503 Kaziui Karveliui
22512 Juozapui Račkauskui
22520 L. Jakavičienci

5993—Augustui Smitui
5641 - St. Milkinaitei

22377 Konst. Aleknavičiui
22382—M. Paškarnienei

5630 J. Jagminui
11946—Jievai Rokienei
21109 Mykolui Vitui
5743 Ignui Nutautiu
5786 J. Stankevičienei
5792 EI. Ambrazienei

22395*—B. Bagdonienei
11991 M. Gustienei
5827 J. Remeikai

22570—Liud. Liudui
5810—B. Skrabunicnci
5816 Ignacui Vaškini

11999—Motiejui Šorpičiui
211 12 Veliškai, P.

5837 J. Vanagui
5864 A. Rakauskui
5869 Ohąi Jakul/aitienei 

55404—A. Kanevičiai
11872 -P. Dirmantai
11876 -M. Girnuvienci
5547—Agotai Girdauskiceni
5584 A. Muraškai

21112 J. Leškanskui •
5757 K. Kasperavičiui

11871 O. Skupienei
11966 P. Žitkui
21130 A. Skupaitei
21116- K. Matulienei
11991 A. Brokevjčiui
5850 K.' Nevirfienei
5839. P\ Kontrimui 
.►862 M. Jurgiuienei

22576 - Al. Spurgonienei
5476 M. Kiesclbach 

24316 P. Perzinska 
95877—A. Czul()wski
5957—M. Pitak

12058—Verušei Aleksiu n ienci 
5944—Vincentui Lukošiui 
5930—Magdalenai Nakvąšienei 
5937—Aleksandrui Navickui 
5941—Magdalenai Macytei 

12056—Barborai Puidokienei 
5461—Selomijai Lukšienei 
5459—Justinui Mukui s

12070—Baltramiejui Vaičiui 
12067—Mortai Bartašienei 
21182—Barborai Daukšienei

5455—EI virai Andriejaiticnei 
22611—Onai Sirutavičienci 
22613—Marijonai Grigalaiticnei 
22615—Andriui Petrauskui 
22617—-Marijonai Galvidaitei 
22618—Barborai Andriunienei 
22622 Mykolui Ripkevičiui 
22624—Onai Geldotienei 
55383—Karusei Jasiunienei 
55381—Antoninai Jucenienci

5467—Mykolui Songailai
5465— Magdalenai Medutienei
5466— Zuzanai Gedžienei

21185—Pranui Kaniušui
5484—Antoninai Bukauskienei 

12081—Vincui Rimkunui 
21188—Marcelei Bru.škionei

5478-5480—Izidoriui Petrošiui 
22627—Antanui Mišeikiui 
22628—Onai Eidukevičaitci 
22630—Rozalijai Grušaitei 
22632—D. Gudavičiai 
22636—Ignacui Daubarui 
55424—Bon i f aci i i Sebasti j on ui 
55425 Kazimieruh Knistautui' 
22646—Kazimierui Jakui 
22651—Palaičiai Karaliui 
22635—Uršulei Augaitienei 
55438 Pranciškai Zdanienei 
95894—Stasiui Kačiukui
4931—Linai Strautin

11666—Onai širmulienei 
4947—Petrui Žilinskui 
5156—Veronikai Meiliborienei 
5213—Aleksandrui Praniui 
5270—Uršulei Tindžiulis

11828—Pranciškai Masiliunienei 
22369- Vincui Almonui 
11899 Pranciškui Masiuliui 
55351 Petrui Denapui 
11919 Aleksandrai Pikekutvi
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Povilas Stogis, Basso
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Ona Pocienė, Soprano

BIRUTĖS CHORAS — vedamas A. VANAGAIČIO

M. Jozavitas, Pianistas

J. Byanskas, Pianistas

T. Korablinoff, Baritonas

*

DAR DALYVAUJA
NAUJIENŲ
KONCERTE

EUGENIJUS STEBELSKI
Operinis Tenoras

“Dainos” Vyrų Choras 
vedamas A. Pociaus,

M.

NAUJIENŲ
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ĮSPŪDINGIAUSIAS, SMAGIAUSIAS, ĮVAIRIAUSIAS
GRAŽIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS

KONCERTAS
įvyks

Rytoj, Kovo 7, 1926
Ashland Boulevard Auditorium

f

Ashland jf Boulevard ir Van Buren St.

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare

Maloniai kviečiame visus naujieniečius ir naujienietes dalyvauti
ttinmo N\iniwnii motini imi o hnnpnrin
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Rytoj Chicagos lietuviu 
šventė

Plėšikai pašovė lietuvi
Ėdward Cicėnas, turintis sa-

užpultasAvė., tapo užvakar 
dviejų plėšikų, kurių vienas pa
šovė jį į petį ir atėmė $200.

Apiplėšė International
Harvester Co.

apie 200 
kasieriaus

Vakar devyni plėšikai dvie
juose automobiliuose atvyko į 
International Harvester Co. 
raštinę prie 2600 \V. 31 St. ir 
nors raštinėj buvo 
žmonių, atėmė i
$80,000, kurie buvo atvežti iš
mokėjimui algų darbininkams.

Negras sargas buvo pradė
jęs į juos šaudyti, bet jie pra
dėjo savo baražą iš šautuvų it 
revolverių, ir suvarstė kulko
mis sienas ir rakandus.

Rado lavoną
Karpenteriai dirbdami tuš

čioj sankrovoj prie 1351 So. 
Halsted St., šį ryt rado lavoną 
nepažystamo žmogaus, apie 45 
m. amžiaus. Keletą dienų atgal 
gaisras ir eksplozija gerokai tą 
namą apardė.^

Šimkus sutinka ristis su 
ku Bancevičium. “Aš pa 
$50 ir tegul Bancevičius pade
da tiek pat, ir mudu galėsi va j 
persitikrinti,“ sako Šimkus.

* * K«

Kliu be treniruosis geri ristikai

Rytoj po pietų
Atletų Kliube treniruosis 
geri ristikai. Publika yra 
čiama atsilankyti. —X.

( niversal 
keli 

kvie-

liui p. Mack, seksis tokis biznis, 
ar didesnis, ir toliau, tai netru
kus susilauksime lietuviško nSi- 
lionieriaus Chicagoje.'

P-as Mack yra Naujienietis, 
sumanus ir mandagus žmogus, 

Rytoj Chicagos lietuviai tas jam ir gelbsti jo Real Es- 
švenčią savo didžiąją metinę tate biznyje. — Reporteris, 
šventę, švenčia ją erdvioj Ash-1 
land Auditorijoj (prie Vau 
Buren ir Ashland gatvių), į 
kurią Chicagos lietuviai trauks 
dideliais būriais visais ke
liais ir keleliais. Ten jie susi
tiks visus savo gimines, drau
gu:. ir pažystamų# ir su jais 
maloniai praleis vakarą. Taip
jau pasiklausys gražaus jų 
dienraščio Naujienų koncer
tą. o paskui smagiai pasišoks 
ir pasilinksmins.

Tokia Chicagos lietuvių šven
tė būna tik sykį j metus, lodei 
visi joje ir dalyvaukime vi
si ryloj, kaip tt vai. vakare, bu
kime Ashland Auditorijoj me
tiniame Naujienų koncerte.

Visi atsilankykite pasiklausy
ti gvildenimo šio svarbaus ir 
įdomaus klausimi). Tik visi bu
kite laiku, kad ankščiau butų

galima pradėti ir kad butų 
daugiau laiko pačiai publikai' 
išreikšti ,savo nuomonę.

—K. R-uh.
Gydo

DR. VAITUSH, O. I)

“Ar dora gali būti be

Ar dora gali būti be religi- 
?“ — tokia temų yra isiio- 

menės Darbo Sąjungos rytdie
nos “Opeu l'orurii”, Liet. Au
ditorijoj, mažojoj svetainėj 
(pradžia lygini 10:3(1 vai. ryte), 
lai yra labai svarbi tema, ka
da vieni įrodinėja, kad dora be 
religijos 
negali,
nieko bendra su religija 
ri. Pagalios, kas lai yra 
h kas tai yra religija? 
nustato doros saiką ir al
sui- doros supratimas yra 
nokia?

Tie visi svarbus klausimai ir 
bus gvildenami šiame 
Porum“. Referentais j 
Naujienų Redaktorius 
gaitis ir M. Vaidyla.

jokiu 
o kiti sako, kad

Motery darbų paroda

pasirodyti savo
Jau nema- 

suplaukė. Bet 
svarbi kliūtis, 

Dalyvavimas 
yra reikalin- 

i dar norima 
apie

Balandžio 17 d., American 
Exposition Palace? prasidės vi
sas vietinė moterų darbų paro
da, kuri tęsis savaitę laiko.

šioj parodoj bus atstovauja
mos visų tautų moterys. Lietu
vės moterys irgi rengiasi joje 
dalyvauti ir
gražiais dirbiniais, 
žai ir eksponatų 
atsiranda viena i 
tai lėšų stoka, 
tokioje parodoje 
gas lėšų, taipjau 
išleisti gražią brošiūrėlę 
Lietuvą, su Lietuvos žemėlapiu, 
kad visi atsilankiusieji paro- 
don galėtų susipažinti netik su 
musų moterų dirbiniais, bet 
taipjau ir su pačia Lietuva.

lodei lietuvių moterų paro
dos komitetas kreipiasi į visus 
lietuvius, kviesdamas labiau 
pasiturinčius paaukoti kiek kas 

j gali padengimui parodos lesų, 
tuo duodant galimybės ir lietu
vėms moterims pasirodyti pa
saulinėj parodoj savo gražiais 
dirbiniais, kuriais 

io iš to bus naudos 
i tuviams.

Aukas galima 
“Naujienas“ p-iai M. Jurgelio- 
nienei, a-r komiteto narėms.

—B-as.

visi gėrėsis 
visiems lie-

priduoti j

J. Mickevičius sužeistas
Lietuviu Rateliuose. Julių Mickevičių, North Si- 

dSs darbuotoją ir vienos iš 
džiausiu lietuvių draugijų 

j Chicagos Lieluvių Draugijos 
Savitarpinės Pašelpos —- pir
mininką patiko nelaimė. Užva
kar vakare, apie 5 vai., gryž- 

tis prie balsavimo, kuris bus šį tant namo, Milvvaukee gatvėj, 

pavasarį, klausimu Mt. Green-J! .užgavo gatvekaris ir skau- 
vvood prisidėjimo prie Chica- !džiai sužeistas: sulaužyta petį, 
gos. Didžiuma rengiasi balsuo-j ga’v^» sužeista kojų
ti už prisijungnnfią prie Chica
gos, nes esą tada 1..... . .....
daug geriau. Esą tada nereiks 
eiti tris mylias iki gatvekarių 
linijos ir esą nebusime taip šla
pi, kaip kad dabar esame — ne
bereikėsią vandenį su pietomis 
semti iš skiepų, nes busiančios 
sudėtos suros ir bus įvesta daug 
visokių kitų pagerinimų.

Ligšiol pas mus žemė buvo la
bai pigi. Kas turėjo daug žemės 
tai sakydavo, kad jei kas pirktų, 
tai parduotų visą akrą už $500 
ai* $600. Bet dabar, kada suži
nojo, kad Kedzie ir Cravvford 
gatvės bus ištaisytos ir prapla
tintos, taip kad busiančios pla
tesnės negu Westem Avė., tai 
pas mus pradėjo lankytis viso
kie pirkliai ir bankieriai ir jau 
moka po $100 už pėdą, ar $2500 
už loti). O kada Mt. Greenwood 
prisidės prie Chicagos, tai nuo
savybių/ kainos kils dar augš- 
čiau.

Mt. Greenwood
di-

ir šoną. Tikimasi betgi, kad jis
viskas bus P’tnai pasveiks į porą mėnesių.

Sužeistasis yra Dr. A. Mont- 
vido priežiūroje.

Naudingas pabėgimas

žymus Bridgeporto Real Ka
tate brokeris, Kazys J. Mack 
(Mačiukas), kurio ofisas buvo 
Lietuvių Auditorijoj, pabėgo iš 
Bridgepoito. Jam rengianties 
apleisti savo senąją vietą, tūlas 
žmogelis gąsdino: “neik niekur 
iš Bridgeporto, nes kitur biznio 
nebus, labiausia Marąuette par
ke“. Musų Kazys tik nusi
juokė ir pasakė: “Ne biznis da
ro biznierių, bet geras biznie
rius visur daro gerą biznį. 
Reikia mėgint“.

P-as Mack užpleškino “Nau
jienose“ didelius 
kad atidaro savo 
uette Parke, 2436 
Pasekmės naujoje
vienos savaitės buvo Šios: par
davė M. Mitkui gražų nameli; 
Juozui Vaidai dviejų pagyveni
mų namą ir kontraktoriui p. 
Zizui du lotu.

Jei šiam Bridgeporto pabėgė-

paskelbimus, 
ofisą Marq- 
W. 59th St. 
vietoje laike

Dabar galima gauti Naujienų 
dienrašti kasdie, nuo 9 v. ryto, 
pas Peter Cjlobis, barbernej, prie 
Ul-tos gatvės.

— Mt. Greenwoodieti».

budu gyvuoti 
dora 

netu- 
dora, 

Kas 
vi- 

vie-

• “Open 
gi bus

Paskui 
bus išklausyta ir publikos nuo
monė šiuo klausiniu.

JIE TO UŽSIPELNĖ!

Kardinolas William 0’- 
Connell iš Bostono, vasario 
8 dieną pareiškė hipokri- 
tams, kurie to užsipelnė. 
“Vynas ir panašus gėrimai, 
jis sako, turi savo teisėtą 
/artojimą ir visai netiesa 
:akyti, kad dijęjtistai išnešė 
nuosprendį ir atranda juos 
kaltais”. Jei jus atidarysite 
Dr. Hare’s ir Dr. Rusby’s 
“The National Standard 
Dispensatory”, jus rasite 
parašyta ant puslapio 1756: 
“Vynas yra stebėtinos gy
duolės veikiančios kaipo da- 
dėčkas prie suvirškinimo ir 
geras tonikas nervų siste
mos”. Trinerio Kartusis Vy
nas kuris yra padarytas iš 
karčių žolių ir gryno Kali
fornijos raudonojo vyno yra 
išlaikęs savo bandymą dau
gelį sykių per paskutinius 
36 metus. Ir tūkstančiai pa
liudymų parodo, kad šis at
sakantis skilvio tonikas nie- 
kuomet neapvilė atsitikime 
prasto apetito, nevirškini
mo, užkietiejimo, galvos 
skaudėjimo, neramaus mie
go ir panašių skilvio trube- 
lių. Jei jūsų aptiekorius ar
ba gyduolių pardavinėtojas 
neturi Trinerio Karčiojo 
Vyno savo stake, tada ra
šykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

Svarbus 
Pranešimas 

Skaityk

SPECIAUS ANTRARANKINIŲ

Grojikliu Pianu
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvds skaudėjimu, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augsčiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Roulevard 7589114 

Groji kliu Pianu

pinigų

Išmainysim jūsų seną pi
aną, phonografą, radio 
arba kitokį muzikali in
strumentą.
Duodame p 
vertę.
Pasiskyrimas Radio setų. 
Brunsvvick radiola, supėr 
zenith de forest, fresh- 
man ir kitokiu radio setu.

Bus parduoti per šią 
savaitę, labai pigiai ir 
su mažu įmokėjimu. v

$10.00 įmokėti
$3.00 kas savaitė

Didžiausis pasiūlymas Gulbransen naujų pianų 
ir kitokių išdirbysčių.

JOS. F. BUDRIK
3343-3327 So. Halsted St Chicago, III.

Duosime Jums
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždarytų karų
Parduodame dabar juos numažintomis kaino- i 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais. ■

Pirkite sau karą dabar, kad paskiau nereikėtų ■ 
laukti tris mėnesius iki dastatymo.

>* • ■

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95 - ■

FRAS
2501 So. Kcdzie Avė.

BRESKA
Tel. Lawndale 4113

ŪR. J. F. KON OPA CHIRIJRGAS IR
X-I?AY 9y(*° vynb ii’ vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį “IVrA. 1 jr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas, greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St.

Valandos: 10-12 dienų, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARMITAGE 6145

IŠPARDAVIMAS
vji Nepraleiskit geros 

progos atsilankyk
Mes turim išparduoti daugybes tavorų 
iki Kovo 11 dienos už labai pigią kainą. 
Musų tavoras yra geriausiu išdirbimu 
ir naujiausios mados. Del vyrų, mote
rų ir vaikų aprėdaiai. Kiekvienas at- 
silankiusis busit užganėdinti musų pa- 

’ tarnavimu ir savo draugams pasakysit 
apie musų krautuvės tavoro gerumą 
ir pigumą. Nedėlioj krautuvė atida
rą iki 1 valandai po pietų.

J. Saudargs ir J. Pikelis Co.
MEN’S LADIES’ AND CHILDREN’S WEAR 

3159 So. Halsted Street, corner 32nd St., Chicago, III

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS 
ligns kraujo, Odos, Redai, 

Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Klektrą

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

Viršui banko
Valandos; nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

iki 0:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodą knip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy* 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus 
lote reikalauti dykai išbandymui i 
todo. Nedaro skirtumo kokiame 
jus gyvenate, jūsų amžius 
mas, Jei jus kenkiame nuo < 
gštos temperatūros, inusų 
bes jums greitai.

Mes specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos (kvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, "patentuotų 
nepagelbėjo. Mes norime 
vienam musų iškalėtais, kad 
das yra paskirtas prašalinti 
mus kvėpavimus, visus tuos 
paroxyemus.

Tas dykai pasiūlymas yra ____ ______
kad nepruleidus l»ent vieną dieną. _ Rašyki
te tuojaun ir pradėkite metodą T 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite 
Darykite tai šiandien — jums 
mokėti nei ut pašto ženkleli.

Dykai bandymo kuponaa 
Frontier Asthma Co., Rm. 51-D. |

Niagara and Hudson Sts., Huffalo. N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me- ' 

todo pas:

priva- 
musų ro«- 

i klima:j 
užsiėmi*

pagei*
tieint 

Visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek* 
meto* 

neimli*

arba 
dusulio arba au- 
metodaa

pasiųsti 
, _ kur

dūmų* 
parodyti 

musų
visus _ 

nemalonius

labai iivarbu, 

tuojau. Ne- 
i kuponą 

nereikia

___ i.

GYDYTOJAS SAKĖ 
PNEUMONIJA

vi-Ji atsirado nuo slogų, nes jis 
sai nepaisė to. — Atsiminkit —

Gydytojai, rekomenduoja vartoti 
karštų Bulgariškų Žolių Arbatų dėl' 
prašaliu i mo greit slogų.

Bulgariška Žolių Arbata išgydo 
Reumatizmų, Ųžkietiejimą, Kepenis, 
Inkstus ir Skilvio trubelius, padaro 
riebesni ir stipresnį kraujų.

Tiktai reikalaukite nuo savo ap- 
tiekoriaus tikroj Bulgariškos Žolių 
Arbatos rauduonuose ir žaliose bak- 
seliose su mano vardu ant jų; 35c, 
75c ir $1.25.

Pastaba: šeimynos turėtų turėti 
mano didelį 5 menesiams pakelį. At
siųskit man $1.25 ir aš tuojau jas 
prisiųsiu. Adresuokite man H. H. 
Von Schlick, 25 Marvcl Building, 
Pittsburgh, Pa.

Kam Kentėti
Musų geriausias vaistas dėl vidu

rių, prašalina gasus ir visas kitas 
priežastis nevirškinimų vidurių, iš
bandytas per daug žmonių. Daug 
žmonių, kurie kentėjo per daug me
tų nevirškimų vidurių, jie tapo svei
kais vartodami musų proškus.

Mes galime suteikti vardus žmo
nių, kurie tųpo sveiki vartodami mu
sų vaistus.

A. t. K i tt 1< i te j
DRUG ŠTOKE

4601 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. C/aremont Are.

Kontraktorfas - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

" >"■ 1 ..... 11 ”■ ■ 1

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 ,W. 22nd St., Chicago 
iPhone Canal 2691

HygienosDel
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Atėj’o labai įdomus nu
meris Kultūros No. 1.

Kaina 45 centai.
Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be -skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuotame visa savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

• 1545 Wcst 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja:
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius 

taškus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr, Jan J. Smetona
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. B. M. RŪSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi 

Kraujo, Odos, Inkntif* PuhIčo ir visuose chroniškuose ir 
privatinėse ligose

Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių, žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagclba.
D r. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialia gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa
geltos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbom 
StM kampas Monroe StM Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augŠtas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

Garsinkites Naujienose



Šeštadienis, Kovo 6, 1926

V. IEKBICK1ENE
atminimas

šiandien sukako lygiui vieni 
metai kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano moteris Paulina 
Wierbickieni. Netekome mes 
šviesios žvaigždelės. Jumis slė- 
gia šalta žemelė, o musų širdis 
nuliūdimas spaudžia graudingas 
ašaras. I«ai būna jums lengva 
ilsėtis brangi mano moteris. 
Kaip mirtis yra žiauri ir negai
lestinga, atėmė iš manęs mote
rį meilingą, paguldė kapinėse 
šaltojoj žemelėj, tonai kur ji 
miega amžinoj lovelėj. Tegul 
būna lengva jums tenai ilsėtis, 
o mano širdis nuliudime nenu
stos ilgėtis.

Pamaldos atsibus šeštadienyj, 
Kovo 6 d., 8 vai. ryte, Šv. Ka- 
vin Bažnyčioj, 105-tą ir Tor- 
rence Avė.

Nubudęs
Juozapas Wierbickag ir Vaikai 

10442 Hoxie Avenue
UOB w

ANTANAS BUDVITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 3 ii., 1926 m. Mirė Al- 
bui|uerquc, New Mcxico, kur 
jis buvo nuvykęs sveikatos 
ieškoti. Turėjo amžiaus apie 
16 metų. Buvo nevedęs. Pali
ko didžiam nubudime drau
gą Kaziimerą l rnežių. Lietu
voje paliko 3 brolius. Paėjo 
iš Lietuvos, Kauno rėdybos, 
Tauragės apskričio, Šilalės 
parapijos, žansinų kaimo. Pra
gyveno Amerikoje apie 20 me
tų. Priklausė prie draugijų 
Vyskupo Valančausko ir Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 36 kuopos.

Kūnas pašarvotas po nume
riu 739 W. 33rd St. Laidotu
vės įvyks kovo 9, 1926, apie 
10 vai. iš ryto i Lietuvių Tau
tiškas kapines. Užkviečiam 
visus draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse ir ati
duoti paskutinį patarnavimą

Nulindęs palieka
Kazimieras Urniežig.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Masulskis 
nas Boulevard 1139.

NAUJIENOS, Chicago, H
___________________________  _ . - - - L . — i

7 eatras- 
Muzil^a

Naujieny Koncerto 
belaukiant

Lietuvių koncertų Chicagoj 
būna daug. Vieni ;ų geresni, 
kiti prastesni, o niekurie būna 
ir visai silpni (tokių, ant lai
mės vis mažiau ir mažiau bū
na). Bet lik sykį j metus būna 
tikrai geras koncertas, su ge
rais dainininkais ir muzikais. 
Tai Naujienų metiniai kon
certai. (lalėdamos sutraukti 
didelę publiką, Naujienos gali 
kviestis ir geriausius daininin
kus, kurių neišsigali pakviesti 
mažesnių koncertų rengėjai.

štai rytoj (6 v. vak.), Ash
land Auditorium bus Naujienų 
koncertas ir jame dalyvaus šie 
žymiausi musų ir svetimieji 
artistai ir dainininkai-ės:

Eugenijus Stebelski, tenoras, 
operos dainininkas,

Paėjo

ATMINIMAS

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansui

•I. J.’ ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

JOHN EGORTAS
f penktadieny, kovo 5 d. 

1:10 vai. ryte, 1926 m., su
laukęs 36 metų amžiaus; gi
męs Raseiniuose, Lietuvoj. 
Amerikoj išgyveno 17 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylin
čius du brolius Frank ir Tony 
Egorlus Amerikoj, o x Lietu
voj vieną seserį Oną Pijo- 
raitienę. Dabar randasi pri
rengtas ) paskutinę kelionę, 
namuose 1930 S. Jefferson St.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny, kovo 8 d., 8:30 vai. ryte 
iš namų j Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioj at
sibus gėdulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Egorto gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę lieka
Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Butkus Tel. Canal 
31 (ii

KM

Ona Pocienė, soprano, Lietti- 
vos Operos dainininkė.

Povilas Stogis, basas,
T. Karablinoff, baritonas,

Iš Vaičkaus Teatro PRANEŠIMAI IŠRENDAVOJIMUI

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Pereito sekmadienio vakare 
8th St. teatre buvo statoma

Birutes Choras, vedamas A. “Valdovo Sunus’^ 5-kių paveik- 
Vanagaicio,

Dainos Choras, vedamas
Pociaus,

Pirmyn Mišrus Choras, veda
mas P. Sarpnliaus,

J. Byanskas, pianistas,
M. Yozavitas, pianistas,
Ilarriet Lundgren, šokėja,
Ruth Alpert, šokėja.
Tokių žymių artistų daly va-   _______ __ ....

vimas užtikrina, kad tai bus Tendžiulytė laikėsi gerai, 
geriausias šiemet lietuvių kon- buvo matyt, kad ir ją 
cęrtas.

Taipjau labai patogu tai, kad 
visos sėdynės bus numeruotos, 
taip kad kiekvienas turės sau pinoti, Vaičkus ištiktųjų sirgo 
paskirtą vietą, ko niekad nebū
na musų paprastose salėse.

Ne veltui tad Naujienų kon
certai yra skaitomi Chicagos 
lietuvių švente ir publika 
visa lietuviškoji Chicago — 
na į Naujienų koncertus.

_ V-nkis.

slų Putino drama. Vaidino 
A. Vaičkaus Dramos Teatras. Šis 

parengimas, kaip jau žinome, 
buvo skirtas paminėjimui 20 
metų sukaktuvių Vaičkaus dar. 
uuetės scenoje.

Lošimas buvo labai silpnas. 
Tą silpnumą turbut jaute ir pa
tys lošėjai, nes riko ir nerva- 
vosi. Iš visų lošėjų tik

Simono Daukanto Dr-ja laikys 
mėnesini susirinkimų sekmadieny, 
kovo 7 d., 1 vai. dienų, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halfted gt. Vi
si nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes randasi daug svarbių reika
lų aptarti. —P. K., nut. rašt.

S.L.A. 226 kuopos susirinkimas 
jvyks kovo 7 d., 2 vai. po pietų, 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avc. Nariai-čs malonėkit būti ir 
užsimokėti mėnesines duokles. At- 
siveskit ir naujų narių. •

A. Martišius, sekr.

ei-

“Dainos Choro” pirmas 
koncertas

dai-

Ro-

va-

K; Ii menesiai kaip gyvuoja 
“Dainos Choras”. Jo vedėju 
yra komp. A. S. Pocius; jame 
gi priklauso Chicagos geri 
nininkai ir dainininkės — 
nušauskienė, Rakauskienė, 
manas ir visa eilė kitų.

Kovo 17 d. š. m., 8 vai.
kare, Lietuvių Auditorijoje 
“Dainos Choras” rengia savo 
pirmą koncertą ir lai visuome
nė nepamiršta, kad šis koncer
tas visiems koncertams nebus 
lygus, nes p-as Pocius rengia 
chicagiečiams didį “surprizą”; 
atsilankę sutiks, kad tai tiesa.

Sumaningai ir rūpestingai 
programo vedėjas komp. Po
cius priruošė su parinkimais iš 
įvairių operų bei muzikalių 
veikalų ir nėra abejonės, kad 
klasiškos muzikos išsiilgusi 
publika ras didį patenkinimą 
programo išpildyme.

Bus ir liu^>4lų, smagių, liūd
nų, tylii^, lietuviškų, angliškų 
ir visokių dainų. —Dainų te.

KumučiŲ Rojus

FLATAS rendon, pigiai, 322-324 
W. 51 St.

ĮVAIRŲSJSKELBIMAI
.............................

viena 
nors 

slėgėbuvo matyt, kad ir ją
koks tai slogutis.

Vaičkus buvo be jėgų,
dė sergąs (kaip vėliaus teko su-

atro-

ir turėjo lošti turėdamas apie 
104 laipsnius karščio. Jis dar 
guli lovoje ir dabar).

Apie kitus lošėjus galima pa
sakyt vienu žodžiu — silpni. 
Klausimas: kas atsitiko su ge
raisiais Vaičkaus Artistais, ko
de! jie nelošė? Vienas, kuris 
turėjo lošt Valdovo sunaus ro
lę, sako, “pasibučiavęs su mė
nuliu” ir dėlto negalėjo lošti; 
kiti? — dievai juos žino...

—Reporteris.

Jaunieji muzikai 
koncert

duos

Kitą šeštadienį, kovo 
musų jaunieji muzikai, 
spietę į didelį Jaunuolių Or
kestrų, duos sgvo penkių metų 
sukaktuvių nuo orkestro įsikū
rimo, koncertą. Koncertais bus 
M. Meldažio svetainėj. Apie 
Jaunuolių Orkestų reikės pla
čiau pakalbėti, nes tai ypatin
ga organizacija, dirbanti nau
dingų darbų, dabar pasitenkin
siu pasakęs tiek, kad šis kon
certas yra svarbus visiems chi- 
eagiečiams, ries tai bus jų jau
nimo pasirodymas (o jaunimo 
chicagiečiai turi labai gabaus), 
o ir savo gerumu šis koncertas 
bus lygus musų didiesiems kon
certams, nes koncerto dalyviai 
yra labai geri muzikai^ apie ką 
chicagieči^I jaut ne kartų galė
jo įsitikinti.

Todėl patartina į šį koncer
tą atsilankyti kiekvienam ge
ros muzikos mylėtojui. —V-kis.

susi

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
i LIETUVIŠKAS IIOTELiS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsi
gyventi, vyrams 
vulgiu arba be 
$8 j savaitę su

PETER 
loOti So.

Tel. Lafayette 5153-6438

' RUBIN BROS.

arba moterims; 
valgio, $3 ir 
valgiu, 
gadeIko 
linlbteil St.

Kl>
$4.

NAMŲ STATYTIJAI
3804 So. Kedzic Avė.

CHICAGO

Roselund. — Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo mėnesinis susirin- 

> kovo 8 d., 7.30 vai. 
umilo svet., 158 E. 107 

nariai malonėkit pribūti, 
svarbių svarstymų.

W. Kristopaitis, rašt.

kimus jvyks 
vakaro, Stri 
St. 
nes

Visi 
bus

Foram” bus ateinantį sek-“Open 
inadienį ,kovo 7 d., 10:30 v. ryte, 
Liet. Auditorijos mažojoj svetainėj. 
Tedui: “Ar dora gali būti be reli
gijos?” Referentai: — P. Grigaitis 
ir M. Vaidyla. Paskui diskusijos. 
Visi kviečiami atsilankyti. įžanga 
15c. —Visuomenės Darbo Sąjunga.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, Kovo 7 dieną, 1 vai. po 
pietų, Davls Sųuare Park svetainėje, 
prie 45-tos ir So. Paulina gatvių. Ma
lonėkite visi draugai ir draugės at
silankyti, nes turime daug reikalų 
aptarimui.

F. Matuzas, Rašt. 
____ Ua

North Side. —< A. L. T. Sandaros 
23-čios kuopos specialia susirinkimas 
įvyks nedėliąs rytą, kovo 7 d., apie 
9:80 vai., Liuosybės selėje. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes turime 
svarbių reikalų.

K. J. Semaška, Sekr.

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta, mėne
sinis susirinkimas jvyks sekmadieny, 
Kovo 7 d., 1-mą vai. po pietų, Mark 
White Sųuare parko knygyne, prie 
Halsted ir 80-tos gatvių. Narės ma
lonėkite Jąiku susirinkti.

S'ekretorė

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas jvyks Kovo 
6 dieną, 7:30 valandą vakare, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorium svetainė
je, 3133 So. Halsted St. Visi kliu- 
biečiai pribukite paskirtu laiku.

A. J. Lazauskas, Sek r.
Dr-stė Atgimdęs Lietuvių Tautos 

Vyrų ir Moterų laikys savo mėne
sinį susirinkimą kovo 7 d., 1 vai. 
po pietų, Lietuvių Tautos parapijos 
svetainėj, 3501 S. Union avė. Visi 
nariai malonėkite susirinkti, nes 
yra svarbių dalykų dėl nutarimo.

B. Dubinskienė, rašt.

Chicagos Liet. Auditorium Bend
rovės direktorių ir draugijų atsto* 
Vij įnėnesfhiš susirinkimas atsibus 
pirmadieny, kovo 8 d., 8 vai. vaka
ro, Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St. Gerbiami direktoriai ir 
atstovai malonėkit visi laiku pri
būti, nes turime daug reikalų dėl 
aptarimo. —K. J. Demereckis, rašt.

RUIMAS rendai, vyrui ar mer
ginai;., gera vieta gyvenimui, 1 lu
bos, 7801 So. Morgan St.

STOK, pagalvok! Kur gausi šil
tą ir švarų kambarįVYra maudynė; 
kambarių kaina $2 ir $1.50 į sa
vaitę. Galima matyti nuo 4 iki 8 
vai. vakaro

Mis. A. Danilo
3534 S. Parnell Avo

RENDAI kambarys dėl 1 ar
ba 2 merginų arba vyrų, kar
štu vandeniu šildomas, gera 
transportacija, prie mažos ir 
švarios šeimynos, 2 fl.

3425 So. Leavitt St.

RENDON kambarys, garu šildo- 
.mas, su valgiu arba be valgio. Vie
nam blaiviam ir teisingam vyrui; yra 
karui garažas. 4421 So. Talman Avė.

PASIRENDAVOJA apšildytas fron- 
tinis kambarys vaikinams ar mer
ginoms. Maudynė, telefonas. 4321 
S. Rockwell St.

IŠSIRENDUODA du kambariai 
dcl vedusių žmonių arba dviejų 
draugų; gali gamintis pats sau val
gį; pas! randuoja pigiai. Atsišaukite 

M. Gadeikienė, 
1606 S. Halsted St.

Chicago, III.

RENDON šviesus kambarys dėl 
vaikinų' arba merginų. 5542 So. 
Hermitage Avc. Tel. Republic 3358

KAMBARYS dėl rondo.?; gerai už
laikomas, prie mažos šeimynos; 
vienam vaikinui, šildomas, su vi
sais parankamais. Antros lubos. 
3254 So. Lowe Avė.

KAMBARYS rendai vaikinui. Šva
rus ir nebrangus; arti prie Halsted 
St. 2 lubos užpakalis, 819 W 34 PI.

KAMl^VRYS švarus, yra elektra 
ir visi parankumai, dėl merginų ar
ba vaikinų. Taipgi parduodu kon- 
certinka; gražiai apdaryta, atiduo
siu pigiai. Galima matyti bile kokiu 
laiku.

3109 So. Aujiurn Avc.
2 lubos iš užpakalio

ĮVAIRUS SKELBIMAI

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

8311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

■ 1  .......... .. ■—»

KRAUTUVĖJ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 Sb State St.

JOHN STANCHUS
Jūsų gerai žinomas perkraustyto- 

jas (mufuotojas) ir anglių vežėjas, 
pranešu savo kostumeriams, kad per
sikėliau j naują vietą.

1949 So. Halsted Street 
Tel. Roosevelt 3609

Sučėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles j šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują.
LITTLE'STAR HAT CLEANERS

3328 So. Halsted Street, 
Tel. Boulevard 0179

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA patyrusi waitress 
dirbti restauracijoj. Peoples Rcs- 
taurant, 1628 W. 47 St.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prižiūrėti du vaikus. * 1922 S. 
Jefferson St.

REIKALINGA finisherkų prie 
moteriškų drabužių, 2422 So. St. 
Louis Avė. Mat. Palonis.

REIKIA —
OPERATORE V ir siuvėjų prie 

vyrų viršutinių kautų.
MONARCH OUTFITERS
1809 South State Street

REIKIA DARBININKŲDASTATOM anglis Southern Illi
nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0041.ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI VYRŲ

Darant pranešimą apie busi
mąjį pastatymą veikalo “Kū
mučių Rojus”, įvyko klaida. 
“Kūmučių Rojus” visai naujas 
veikalas, bus statomas scenoje 
nedėlioj, kovo 7 d., School 
Hali, kampas 48 ir Honore gat. 
(vieton paskelbto kovo 4 d.).

Tikiu, kad šita žinutė atitai
sys mano padarytą klaidą 
žingeidaujanti 
atsilankyti ir
tas kūmučių rojus 
yra. —Reporteris.

Pranešimai
REIKIA darbininko ant ūkės, tur 

būti senas žmogus. Darbas pasto
vus. Del platesnių žinių atsišaukite 
per laišką, paminėdami savo am
žių. Patyrimas nereikalingas. Arba 
gali ir ženoti senukai atsišaukti. 
Turiu vietą kur gyventi. Rašykit.

Lonis Belski, 204 Thayer St. 
Rhinelander, Wis.

IEŠKAU Jono Limavich, kuris 
1924 metais gyveno Turttle Creek, 
Pa. ir buvo pagarsinęs Naujienose, 
kad Mike Ambrose patiko nelaimė 
ant geležinkelio, birželio 22, 1924. 
Norėčiau sužinoti tikrų žinių apie 
mirti savo vyro. Prašau žinančių 
duoti man atsakymą už ką busiu 
labai dėkingas. Mane paliko 4 
mažais vaikučiais.

Morta Ambrose, 
2030 Peoria Si., Springfield, 111.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes parduodame visiems olsejio 
kainomis

Levintbal Plumhing Supply Co„ 
1657 We»t Divislon SU 

netoli Marshfieid

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100,00 ant syk ir 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 

tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
lirbti dėl kitų.

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

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų

REIKIA. į dirbtuvę f Urmonų ir 
darbininkų, pilnų arba dalį laiko 
specialiam darbui. Geras uždarbis 
stipriems vyrams, nuo 9 ryto iki 
8:30 vakare.

f Mr. Christie, Romu 1305, 
139 N. Clark St.

ir 
publika galės 

pamatyti koks 
iš tikrų jų

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS' 
Long distance handling .

Turime daug metų patyrimą.
8238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 Office

PAIEŠKAI) draugių: Vincės ir 
Veronikos šeštokytės. Gyvena Chi
cagoj. Paeina iš Kauno apielinkės, 
Raguvps miesto. Esu jūsų draugas, 
nes esame kartu užaugę. Atsišau
kite, ar kas žinote — praneškite.

Domininkas Usonis,
3232 S. Halsted St., Chicago

Jau trys metai suėjo, kaip 
negailestinga mirtis atskyrė 

iš musų tarpo musų brangią 
motinėlę A. A. Elzbietą BalČie- 
nę, kuri gyveno po No. 826 W. 
84 th Street.

Netekome mes šviesios žvaig
ždės, kuri švietė musų akyse 
ii- linksmino musų širdis; spau
džia ją šalta žemelė, o musų 
širdis nuliūdimas spaudžia.

Pamaldos už A. A. Elzbietą 
atsibus Kovo 9, taipgi ir 20 die
nų, fiv. Jurgio Bažnyčioj.

Gimines ir pažįstamus pra
šome ateiti ant pamaldų. My
lėjome ją gyvą, neužmirškime 
ją mirusią.

Liekame nubudę,
Simai ir Dukterys.

“Surprise Party”

PADEKAVONE

L A. ONA KAKTAVieiENĖ

Simpatiškas — 
Mandagus’ — 
Geresnis Ir Pi- 

| ;esnis Už Ki- 
j tų Patarnavi

mas.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
4904 VVest 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

kuri mirė Vasario 28 dieną, 1926 ir palaidota tapo Kovo 3Čią d„ o da
bar ilsis švento Kazimiero kapinėse, amžinai nutilusi ir negalėdama 
atsidėkavot tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jų j ta neišvengiamą amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasifiaiinimij iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią1 padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. Dekavojame musų dvasiškam 
tėvui, kun. Lapeliui, taipgi kun. čusauskui už gražų pamokslą, kurie 
atlaike Įspūdingas pamaldas už jos sielą; dekavojame graboriui 
Eudeikiui, kurs savu geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nu
lydėjo ją, j amžinastj, o mums palengvino perkąsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dekavojame grabnešiams ir gėlių nešėjams ir pagalios 
dekavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms.

Taip, mirtis yru žiauri ir negailestinga, atėmė iš manęs mote
rėlę meilingų; paguldė kapuose šaltoj žemelėj, tenai kuri miega am
žinai. Tegul buria lengva jums tenai gulėti, o.' mano širdis nuliūdi
me nenu.-los liūdėti. '

\Li; \NDRA KAK I AVKIA IR DŪK l’Ė Si \NISLAV A.

Visi chicagiečiai nekantrai!’ 
ja pasirodymo “Birutės” su 
nauju veikalu. * Repeticijos, sa
ko, eina net su “perkūnais”... 
Vanagaitis pradėjo pykti, nes 
vyrai tingi ne tik mokintis, bet 
ir išmokti.

Mergaitės, sako, “ pameti y- 
vos”, tik ne visada, ne visos re
peticijas lanko. Turbut mo
kinasi “surprise” daryt savo 
vedėjui, kuris norėdamas nu
skirtą dieną daryt sceniškas re
peticijas, negal repetuoti, nes 
trūksta dalyvių. Kažin ar taip 
privalo birutiečiai elgtis, jei 
nori ką nors įdomesnio patiekti 
Chicagos publikai? Visai netin
ka “Birutės” feisui... Aš girdė
jau labai nusiskundžiant p. Va
nagaitį dėl birutiečių. Jo bū
das nėra storžieviškas ir negra
žu laukti visokių “delikatesų” 
iš jo burnos. Kultūringumas 
turStų daugiau inteligencijos 
teikti. Tokia nedžentelmoniš- 
kumas birutiečių privers ne pa
bėgti, tik išlėkti, nes Vanagas 
tur sparnus. V x

P. Vanagaitis visuomet at
leidžia, neturinčius laiko, nuo 
pamokos, bet daugumas nepra
neša. “Birutiečiai” neišlėkdy- 
kit Vanago, nes tuomet nepa
matysiu) “Surprise Party!”

—Girdėjęs.

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
5100.00 — painislyk 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 mėty?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Rosciand. — Kovo 7 d., 2 vai. 
pietų, Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Avė. įvyks Sąryšio vienuo
likta prelekcija temoje: “Žmogaus 
protas istorijos atžvilgiu”. Skaitys 
J. Staniulaitis, Valparaiso universite- 

studentas. Atsilankykite, sužinosi- 
daug dalykų.

po

to
te

Komisija

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubąs laikys mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, kovo' 7 d., Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
1 vai. po pietų. Visi nariai ir no
rintieji įstoti j kliubą malonėkit 
laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarimui.

S. Kuneviče, rast.

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 
185 kp. atkelia susirinkimą, iš prie
žasties “Naujienų” Koncerto. Taigi 
S. L. A. 185 kp. nariai žinokite, kad 
susirinkimas neįvyks Nedėlioj, Kovo 
7 d., bet Subatos vakare, Kovo 6 d., 
7:30 vai. vak., Ketharine Houho 
svet. Bukite visi laiku.

— Valdyba

Chicagos sandariečių konferenci
ja pirmadieny, kovo 8 d., lygiai 8 
vai. vakare, Lietuvių Auditorijos 
žemulinėj svetainėj, 3135 South 
Halsted 
voje ir 
meniniai 
ja, kad šioje konferencijoje daly 
vantų visi t " 
pažangus' lietuviai.

REIKALINGAS bučeris patyręs 
savo darbe. Reikalingas bonsas. 1700 
Hasting St., Chicago, III.

PAIEšKAU savo sesers sunaus 
Aleksandro Gedmino ir Juozapo 
Gedmino. Iš Lietuvos paeina Kau
no rėd., Raseinių apskr., Laukuvos 
parapijos, Dargalų kaimo. Meldžiu 
pačių atsišaukti arba kas apie juos 
žinote,, praneškite, už ką busiu dė
kingas. Mr. Simonas Yuczas, Seaton- 
ville, III. Box 144.

" t 1 ............................

JEIGU NORITE TURĖTI
REIKALINGAS bučerys dirbti 

buČernėje. Turi mokėti lietuvių, 
lenkų ir anglų kalbas. 3300 South 
Ashland Avė. '

APSIVEDIMAI
Aš PAJIEŠKAU vaikino dėl ap- 

sivedimo, kad butų kiek pamokintas 
— jaunas, 23-30 metų. Aš esu jau
na, graži mergina. Baigiu profesiją. 
Su pirmu laišku prisiųskite paveik
slų. Box 694.

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

RASTA-PAMESTA
T()WN of Lake pamečiau pilie

tybės popieras,« armijos discharge, 
armijos goki bonds ir judgemeht 
nota ant 400 dolerių. Jeigu kas ras
tų šituos popierius ir sugrąžins, 
gaus 5 dolerius radybų.

Peter J. Peczeliunas,
-1622 So. Marsh tield Avc., Chicago.

Phone Boulevard 5576

IŠRENDAVOJIMUI

Gero Aliejaus
Del Vartojimo

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės, katras supranta ūkio darbus. 
A. Urbonas, Routę 1, Box 55.

DeKalb, III.

ge-Jeigu norite, kad jums butų 
rai patarųauta, tai jus visuomet 
kreipkitės prie firmos American 
Fuel Oil & Gas Corporation.

Šita korporacija labai gerai pa
tarnauja savo koštumeriums Chi- 
cagoje ir jos apielinkėse.

Pajaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 y— 8700.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation 

3711 So. California Avė.

REIKIA 2 gerų shcarmcnų. Apex 
Iron & Metai Co. 3505 Shields Avė.

REIKIA —
OPERATORIŲ ir siuvėjų prie 

vyrų vidutinių kautų.
MONARCH OUTFITERS
1809 South State Street

AUTOMOBILIAI

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom mulyvj,, popierų, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČI0NIS, Prez.

PARDUODU troką, 2-jų ir pusės 
tono už cash arba mainysiu į uu- 
tomobiiį. Trokas gerume stovyje; 
tinkamas sunkiems važinėjimams. 
Taipgi turiu parduoti grosernę, 
baksi, 400 svarų telpa ledo. 
George Brotts, 3500 S. Union 

Phone Boulevard 37S7

ICC

STOGDENGYSTfe
Jūsų slogų prakiurimas užtaisomas 

. . . | ir garantuojamas už $1. Automobi-
kietu- uuuai, liuku gydytojui, muzi-( jįų trukų patarnavimas Chicagoj it> 
vistio- L-Mi.litį siuvėjui ir t 1.2 nugš- apielinkėį. įstaiga 31 melų senumo.

i ’ ’. .. / . Didžiausia ir geriausia stogų den-
tas, garu šildomas, janitonaus gįino įstaiga chieagaj. Tik patyrę! 

Chicagos ir a'pielinkių patarnavimas. Malykit janitorių unijos darbininkai samdomi. I. J.
I -,<in ... ‘ ' * Dumie Ruofing Co., 3111-13 Ugdcn

ALTS, 4. Apskr. Valdyba. Avc. Phone Lavvndaic (1111.

Lietuvių 
svetainėj, 

St. Seimo rinkimai Lietu 
neatidedami vietos 1.......

reikalai būtinai reikalau-

RENDON 2, 3 arba 1 kam- 
bariai, tinka 
kaului

RAKANDAI
barg EN Al

Pardavimui išmuštas parioro se
tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 kriketas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis
ką . kaip nauja, parduosiu pigiai.

Tol. Hydc Park 7186



8 NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Kovo 6, 1926

RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
JAUNA pora parduoda pigiai pui

kius 5 kambarių rakandus, vartoti 
tik I mėnesius, šilkinis mohah* par- 
loro setas, 2 riešutiniai miegruiinio 
setai, valgomo kambario setas, bufe
tas, kaurai, console fonografas, pa
veikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broadway, 2 apt. Biukingham 5585.

PARSIDUODA
MILLINERY and NOVELTY Kį TURI MAINYTI?

2519 \Vest 63rd St.

PARSIDUODA rakandai trijų 
kambarių; parankus pavieniam. Ga
lima ateiti mio 6 iki 10 valandai 
vakare. 1712 Ruble St., 2 lubos iš 
užpakalio.

priežastis
12311 So. Green St.

parsiduoda pigiai 
apleidžiu miestą

PARDUODAME labai pigiai 5-kių 
kumbaiių puikius rakandu 
naujus; 3 šmotų parimo setas, 2 
miegamo kambario setai, grojiklis 
pianas, radio, 7 šmottf valgomo kam
bario setas, kaurai, lempos ir daug 
kitu dalykų. Pigiaį — dalimis.

1611 W. 5Tith Street

kaip

DIDELĖ dirbtuvė baigia didelį 
Išpardavimą naujų, sempelinių, bis- 
kj vartotų grojiklių pianų ir fono
grafų; atiduosime juos už kaį- 

I nų. Paprastos kainos prisiartins la
bai greit. 25 fonografai po *17.50; 
$400 tfrojiklis pianas, $135; $500 
grojiklis pianas, $165; $(>00 grojik
us pianas, $195; 10 Upright Pianų 
po $2!l. Išmokėjimais, $5 įmokėti 
ir po $1 j savaitę laike šio išpar
davimo. National Piami Stores, Ine. 
2332 \V. Madison SI.

1) — Pusnaujis muro na
mas 3 fl. po 4 kamb., Storas 
ir 2 maš. muro garadžius. 
Mortgage $6500 dar 4 me
tams. Rendos $110 j men. 
Randasi arti Halsted ir 33 
St. MAINYS ANT BU- 
čERNeS IR GROSERNES.

NAUJIENA ąpekiiliimliuns ir biz
nieriams. Parsiduoda 2 lotai ant 
\Veslcri) Avė. 50V125, arti 71 st; 
viela tinkama bile kokiam bizniui. 
Del svarbios priežasties savininkas 
parduoda trž $19,500. Toji kaina 
bus tik šitą savaitę; kas norite ke
lis tuksiančius pelnyti, veikite -grei
tai.

KITAS lotas
25 pėdų, kainu tik $1,500 dėl grei
to pardavimo.

TREČIAS lotas ant 59 St. 125 
pėdos nuo \Vestern Avė. S. W. kam
po, einant j vakarus, 25x125, kai
na tik $7,500. Savininkas priims j 
mainus privatišką lotą, šių barge- 
nų 
Kas

Didžiausias Mainymas

NAMŲ BIZNIŲ IR LOTU

ant VVestern Avė.

Per J. Namon Real Estate

Bargenas

PARDUOSIU savo puikius rakan
dus dėl 5 kambarių, mohair parloro 
setas, 8 šmotų valgomo kambario 
setas, 2 miegamo kambario setai,* 
virtuvės 
veikslai, 
mis. 14 
Kedzie 3214.

PARSIDUODA vargonai ir laik
rodis auksinis, skripka ir cameVa/ 
Visi lie daiktai kaip ir nauji. Aš 
parduosiu pigiai. Aš išvažiuoju j 
kilų miestą. T. Žemaitis, 703 \V. 
21 Place, Chicago. Ant paskutinių 
lubų iš priekio.

2) — Moderniška 6 kamb. 
bungalow, Hot W. Heat ant 
99 pėdų kamp.nio loto. 
Mortge nėra. Randasi 
South Side. MAINYS ANT 
DIDESNIO IR PAMOKĖS.

norėdami atsiveskite depozitą, 
pirmas, tam bus parduota.

J. Namon Go.
2418 \V. Marųuette Rd.

arti \Vestcrn Avė.

BRIGHTON PARK

reikmenys, kurpeliu, 
lėmpoN, sykiu arba

S. Crawford Avė. Tel.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
loto arba aulom, bilio. Turiu du 
bizniu; nepajėgiu abiejų vesti. 2015 
S. Kobės St. Tel. Ganai 7083.

PARDAVIMUI
BUČEBNĖ ir grosernė parsiduo

da arba mainysiu ant loto ar au
tomobiliaus. Biznis per 7 metus; 
vienas savininkas. 3001 So. \Vallace

BUCERNE! BUČERNE!
iro pusdykę:

I’ABDAVI.MI I gusinis pečius; vi- 
j s;ti nevartotas, pigiai. L. Manialis, 
•6117 S. Tahnan Avė. Reptiblic 7812.

2 AUGŠ’I’U naujas
• • o ri i mas, 2—I kambarių3) — Mūrinis namas, 3 fl.1 „iškas, platus lotas, 

po 6 kamb. elek. maudynės, 
šviesus. Mortge $3000 ant' 
2 metų. Randasi South1 
side. MAINYS ANT GRO- 
SERUKO ir KENDŽIŲ j 
ŠTORELIO arba MAŽO 
BIZNIAVO NAMUKO.

mūrinis na- 
flalai, moder- 

eash reikia
$9800

namas, cemen-

Pardavimui bučtrnė su 
šerne — Bridgeporte ant 
niavos gatvės. Turi l>ut 
duota greitai, nes yra č 
priežastis. Geriausi rakandai, 
daug šviežio šlako; pigi 
renda su pagyvenimo kamba
riais, geras lysas.

Geriausias Izargenas ('.hiea- 
goj jeigu pirksi tuoįaus vertės 
$2,500, parduosiu tik už $1,600, 
nemokantį išmokinsiu biznio.

Atsišaukite tuojaus, nes pas 
mane tas bargenas ilgai nebus.

J. NAMON 00.
2118 W. Marųuette Rd.

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS!
Restauruotas parsiduoda arba 

simaino aid kitokio biznio arba
iš-

pa r 1102 ARCHER AVĖ.
Phone Boulevard 9611

PARSIDUODA krautuvė saldai
nių, tabako, cigarų, ice creamo, 
mokyklos reikmenų, minkštų gėri
mų ir visokių .smulkmeną. Krautu
vė randasi arti vienuolyno, 2 rui
mų pagyvenimas, garu šildomas. 
Parduosiu pigiai.

2502 \V. 691 ti SI.

4) — Medinis namas sto
ras ir 4 kamb. ant pirmo ir 8 
kamb. fl. ant antro. Mortge 
$1560. Rendos $100 men. 
Randasi South side. MAI
NYS ANT 2 FL. MŪRINIO 
ANT BRIDGEPORTO.

$3001). Specialis bar- 
genas .......t...... .

4 ELATU medinis 
tiniu pamatu, 2—5 ir 2—4 kamba
rių. viis flatai moderniški. Ekstra 
bargenas $11800

2 AUGSTU mūrinis namas su 
skiepu, 2—0 kambarių flatai, dide
li kambariai, modemiški, cash rei
kia $2500, kitus kaip -f OnflH 
rendą. Bargenas .... ■ fcVUU

100 grosernių ir bučernių reikia 
dėl mainymo į privatiŠkus namus. 
Mes turime visokių mainų. Ateikite 
ir Dasimatykite su mumis.

Mes suteikiame paskolas visiems 
pirkėjams.

Crane Bldg. laian Ass’n. mi
lingai laikomi kiekvieną panedėlio 
vakarą. PRISIDCKIT DABAR.

J. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47th Str.

NAMAI-ŽEME
Kam rūpintis?

5) — Muro 5 kumb. bun- 
galow, elek. vana, basm., vi- 
škos, 3 maš. garadž. Lotas 
90x125. Mortge $2500. Ran
dasi prie Marųuette Parko. 
MAINYS ANT 2 ar 3 
ANT BRIDGEPORTO.

Boom - Boom - Boom
fl.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $8Q0 
vertės grojiklį pianą už $150, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 į mėnesį.

VIALAITIS
G512 So. Halsted St. 

1-ines lubos

PARDUOSIU 15 ruimų hotclj ar- 
i mainysiu j kendžių storą. 206

PARSIDUODA smulkmenų, cigarų 
ir eiga retų krautuvė.

2341 So. Hoyne Avė.,
Tel. Canal 1227

Kam rūpintis ir laiką gaišinti 
kur kitur, kadangi mes*jums gali
me išmainyti arba parduoti į sa
vaitę laiko NAMUS. LOTUS IB 
KARMAS, laipogi visokius biznius' 
mainom ant namų, mažesnius na-j 
mus ir lotus, nedaro skirtumo ko-! 
kioje apielinkėje jus turėtumėt. Iš-1 
mainom r ■* *' 1 
dalyse Chicagos. 
genų, narni, 
Marųuette 
greito patarnavimo matykit

J. Namon Co.
2418 W. Marųuette Rd. ’

(Or 67 Blvd.) arti \Vestern Avė.
Prospect 8678. Ofisas kožną die

ną adaras nuo 9 iki 9 vai. ir ne
dėliomis.

ant didesnių
Dar 

lotų apie 
kc. Del teisingo

namų visose, 
turime bar-.

vienuolyną
i ir

4

$12.50 — $12.50 — $12.50
Tiktai pagalvokit, $12.50 už pui

kų vasarinių resortų lotą 
pėdų, netoli Delis, \Viseonsin, su 
gražiu eommunity namu. Taipgi 
įskaitomos visos išlaidos už ab
straktus ir kitus dokumentus, dėl 
aprubežioto skaičiaus žmonių, ku
rie atsiųs teisingą išrišimą Iš sc- 

..............CSINOAVN. kuomet

6) — Murinis 6 fl.
kamb. elek. Rendos
mėn. Mortge $8500. ,—. .
dasi ant Bridgeporto. MAI- (|į didžiausių vakariniu resortų val- 
NYS ANT MAŽESNIO ar 
ba LOTO.

PO 
$122 
Rlill’ karnų raidžių SlCŠINOAVN, kuomet

Kuris yra išmainęs ir parda
vęs šimtais namų ir biznių. Tie 
žmonės, kurie per jį pirko, mai
nė, dabar dvigubai pelnė ir 
džiaugėsi tuomi pelnu. Dėlto 
žmogus pirkdamas ar mainy
damas namą per J. Namon Beal 
Estate Firma, yra apsaugotas 
nuo visokių apgavysčių, nes jo 
biznis yra labai išbujojęs dėl
to, kad žmonėms duoda gerų 
patarnavimu ir patarimų. Ku
rie perka, maino ar parduoda 
namus, sutvarko visus legalius 
dokumentus-dalykus, kad žmo
nėms neprapultų įdėti pinigai. 
J. Namon Beal Estate skolina 
pinigus pirkėjams ant morgi- 
čių. Taipgi turi didelius baigo
mis namų, lotų apie vienuoly
ną, Marųuette Parko ir visose 
dalyse Chicagos. Jei norite mai
nyti namą, lotus ar biznį, mes 
turime laukiančių pjrkėjų. Kas 
ko norite, atsilankykite į mu
sų ofisų pasirinksite kas jums 
reikalinga. Gausite teisingų 
greitą patarnavimų.

MATYKIT vėliausi bargeną. Nau
jas muro namas, 5 -5 kambariai, 3 
bedruimiai, labai didelė frontinč 
ir virtuvė; visas ąžuolo Irimas, 8 
pėdų stiklais uždaryti porčiai, bun- 
galow stogas, sun parlor. Išdirbtos 
prosininmi lentos, china ir pentrių 
šėpos, Apron sinkas, tile florai toi- 
letuose ir ir priekiniuose pečiuose. 
Vėlinusi elektros fikčeriai, įmūry
tas truktų kambarys beizinente. Vi
sas namas išdekoruotas gražiau
siom popieroin. Pirmas fialas karš
tu vandeniu apšildomas, antras pe
čium; viršutinis flatas išrendavo- 
tas už $40 dėl inteligentiškų žmo
nių (nėra vaikų). Lotas 30Xi-^» 
gražioj vieloj, 7131 So. (’ampbell 
Avė. Kaina $12,300; vieną trečdalį
pinigais, kitus lengvais išmokėji
mais. Galima matyli suimtoj po 
pietų arba visą dieną nedėlioj
(March 7) arba prie savininko
3120 W. 52rd PI. Phone Hemlock
0367.

Taipgi statau murintus namus ant 
kontraktų. Jei tamsia manote sta
tyti namą, matykit mane. Duosiu 
teisingiausi išrokavimą.

John Pakalnis (Pakai)
General (]ontractor & Builder

3120 \V. 53rd Plaee
Telephone Hemlock 0367

MAINAU 2 medinius namus, abu 
po 2 pagyvenimų. Mainau aht biz
nio, namo ar lotus, ar ant bile ko
kio biznio. Matyti savininką galima 
nedėlioj visą dieną.
/ Atsišaukite

3644 So. Union Avė.
2-ros lubos

ir

PARSIDUODA 3 šeimynų namas 
su«2 Storais, 3 garadžiais, vištinin- 
kas, didelis jardas. Namas staty
tas 1915 metais. Randos atneša faer 
metus $1,844. Biznio vietoj. Kaina 
tik $9,500. J mokėt galima pusę su
mos. Taipgi parsiduoda bučernė ir 
grosernė tam pačiam name. Biznis 
išdirbtas per 10 metų. Parsiduoda 
todėl, kad bučeris pirko hotelj. Kas 
noritę turėt gerą gyvenimą, tai pa
sinaudokite proga.

Taipgi reikalingas partneris, ge
ras mechanikas, mokantis taisyti au
tomobilius. Aš laikau garadžių ge
roj vietoj, galima daryti gerą biznį.

GEO. MAUK
250 E. Main St., Frankfort, N. Y.

PARSIDUODA bučemė ir gro
sernė pigiai. Nauji fikturiai.

PADARYKIT SAVO VAIKUS 
NEPRIGULMINGAIS

kus. Lysas 3 metams.

Cor. Bishop. SI.

sliją visoje šalyje.
Naujienos, 1739 S. Halsted St. 

Bok 693

7) — Muro namas 4 fl. po 
4 kam. ir 4 kamb. katedžius, 
elek. basm. Mortge $4200 
ant 4 met. Rendos $80 mėn. 
Randasi Bridgeporte. MAI
NYS ANT MAŽESNIO J 
PRIEMIESTĮ.

KAM MOKĖTI RĖNDĄ
Jus galite turėti sayo locną namų, 

$200 įmokėti, kitus išplok ėjimais. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis bun- 
galow, furnace šildomas, skiepas, 
karšto vandens, j^tema, elektra, su
ros, cementinė gatvė, 22 minutes iki 
vidurmiesčio.

BLOCH RfcALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Mayvvood 2704

J. NAMON CO.
2418 West Marųuatte Rd.

(Or 67‘Blvd.)
, Arti AVėfitėm Avė-

Tel. Prospect 8678
Ofisas kožną dieną nuo 9 iki 

ir nedėliomis.
p

JO FLATŲ KAMPINIS 
MŪRINIS NAMAS

kambarių, 8-4 kambarių, garu

, PARDAVIMUI 4-5 kambarių nau
ji moderniški bungalows kaipo 7200- 
7204 ir 7206 So. Rockwell St. Pama- 
tykit juos kol pirkaite kur nors ki
tur. Atdara dėl apžiūrėjimo kasdien 
ir subatoje visą dieną. Veikite su sa
vininku.

7200 So. Rock\ve11 St.

MORTGEClAI-PfiSKOLOS
AVIUI MORGič'lAl

Suteikiami ant 6% palufKnų.
Taipgi perkame I»e< ius Morgičiuz 

ir kontraktus.
INTEKNAHONAL 1NVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avc^ 

Lafayette 6788

Morgičiai - Paskolos
Skoliname \pinigus ant 

pirmų ir antrų morgičių 
6' <, taipgi perkame kon
traktus ir antrus morgi- 
čius.

Del platesnių žinių 
kreipkitės

E. W. BAIS
Real Estate Ce.

3146 So. Halsted Street 
Phone Blvd. 6775

r

MOKYKLOS
Specialės Kainos

Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol sis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. IIUTFILZ, Manager

BARGENAI. Murinis namas 
ant stulpų dėl 2 šeimynų, 5-4 
kambarių, yra gasas, elektra, 
viškai, gerame stovyje, lietuvių 
kolonijoj, rendų $48 į mėnesį, 
kaina $4,650, cash $2,000, kitus 
morgičius. ,

2948 Emerald A venų e 
Iš užpakalio

2-5 
šildomas, moderniškas visais atžvil
giais, beržo trimingai, didelės įplau
kos, visi flatai išrenduoti, randasi 
gražiame Marųuette Manor. Mainy
siu į išmokėtą cottage, 2 flatų, 4, 
arba lotą.

KĄ JUS TURITE?
Phone Hemlock 1701

Vyrai Barberystė Apsimoka 
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
j biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International BarLer College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.

$20 iki $30 kuomet 
mokinsitės

Automobilių biznis. Atsišaukit ar
ba raSvkit, suteikit telefono numerį.

MR. DAVIES '
8 S. Dearborn St., Room 615 

1 7  ‘ "   ——  

Piano Lekcijos
Pranešu Chi- 
c a g iečiams, 
kad aš duodu 
piano lekci
jas. Kas hori- 
te gražiai iš- 
mokti pa
skambinti, tai 
ateikite pas 
mane. Kaina 
labai prieina
ma. Del pla

tesnių informacijų kreipkitės:
Bronislava Poškaitė •
4446 So. Sawyer Avė.

Tel. Lafayette 4787

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pįrmybę. Ang
lų kolbos, aritmetikos, knygvedy- 
stėst pilietybės ir daug kitų daly
ki} gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo l^e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
fialų puikus namus, po 5 ir 6 kam
barius. Mainysiu ant fanuos, dides
nio namo arba priimsiu bučernę 
kaipo pirmą įmokėjimą arba 
bizni. Kreipkitės pas:

F. G. LUCAS & CO.
1196 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

8) — Mūrinis 2 fl. po 4 
kamb. ir med. 2 f 1. po 4 kam
barius, elek. Mortge $500. 
Rendos $65 mėn. Randasi 

IJIIt? AlfAllf 411111411111 Ičll 04441 A4’“ j Bridgeporte. MAINYS ant 
mč bus parduota po $30, $40 akrui i 9 fl. MŪRINIO ar MEDI- 
is „nežasfes Ilgos savmlnkp. ,,.e: NJ() ant JJRĮfĮHTON PAR- 

KO.

5,0<K) akrų gyvulių ganyklų, ge
riausioj javų ir pienininkystės sek
cijoj, yVIsconsine, bus išdalinta 
bite kokio didumo fanuos, šita žc-1

kitokį

PARDAVIMU barber shojk gera i’os lentos dvi statymo namų po $15 
proga kas nedirba, tai gali i.... 1
pirkti sau darbą; gera vieta, tik 
viena barbernč šitame mieste. Tu
riu apleisti miestą; kas pirmesnis, 
tas geresnis.

320 E. 14 Street, 
Chicago Ilcights, III.

misi-* iki $25 už tuktsantj. Farmų žemė 
pabrangs. Dabar laikas irkti.

N. I. PERRY,

Phone Yards 6400

DELICATTESSEN ir žuviu krau
tuvė; daro gerą biznį. $1000 cash, 
likusius aid išmokėjimo greitam 
pardavimui. 6S28 S. Bucine Avė.

NORIME mainyti namą ant vie
no arba dviejų bizAiavų lotų ant 
\Vestcrn arba Kedzie Avė. tarpe 
67 ir 71. Prašome pašaukti G. Stul
ga Boulevard 6318.

9) — Muro namas 1 fl. 6 
ir 2 fl. po 7 kamb. Steam.1 
Mortgecius $11,500 ant 5 
metų. Randasi prie Gar-! 
field Blvd. ir Halsted St. 
MAINYS ANT BIZNIAVO 
NAMO.

DIDELĖ PROGA
Turiu du lotu ant kampo South 

Sidėj. Parduosiu arba mainysiu ant 
nedidelio groserio ar kitokio biz
nio. Kreipkitės ’ vakarais nuo (5 vai.

3313 S. Halsted St.
Antras aukštas

Tel. Boulevard 4383

PARDAVIMUI nauja 6Z kambarių 
bUngalovv, garu šildoma, kieto rned- 
žio išbaigta, 30 pėdų lotas. $3,1)00 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesį. 
Vienas blokas nuo strytkario, 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

arti

vai.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė, lietuvių kolonijoj; kas nori 
pirkti, gaus pigiai. Biznis išdirb
tas per ilgus laikus. 1618 Union

PARDUOSIU ar mainysiu 6 pa
gyvenimų muro namą į grosernę;' 
namas yra ant 35 PI. Savininkes,1 
8139 Vincennes Avė. Tol. Vincennes

AR JUS investuojate j tuščius ir 
įrengtus lotus? Gaukite patarnavi
mą real estate eksperto. Susiraši
nėjimas užlaikomas slaptai. Sutei
kiami paliudymui. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 69,2. 

. Į -_IĮ M * W

PARSIDUODA maža grosernė ir 
kendžių krautuvė. Parduosiu pi
giai, nes turiu du bizniu.

1936 Canalport Avė.

PARSIDUODA Ltinch ruimio fix- 
tures; geri kaip nauji. Parduosiu 
pigiaį, 1612 Luke St.. Melrose Park. 
Tel. Melrose Park 2112.

BIZNIAVAS LOTAS
Ant 69th St., netoli Rockwell. 

Mainys ant rezidencijos, loto, auto- 
mobiliaus arba parduosiu pigiai už 
cash. Reikia pinigų.

J. STANKO
901 W. 88rd St. '

Yards 4669 /

10) — Mūrinis namas što-l 
ras ir 5 kamb. ant pirmo, 2 
fl. ant antro. Naujas Kova-' 
nee Boiler, Steam, cement,

PARSIDUODA 3 lotai ir muro 
namai. Vieta tinkama snliunui ir 
restoranui. 2416 Blue Island Avė. 
Tel. Cicero 2801-.I.

MAINYMUI — 18 apartmen- 
tų namas, netoli 58 elevatorio 
stoties ir Washington Parko, 
rendų, $19,830. Pirmas morgi- 
Čius, $50,000. Kaina $110,000, 
reikia cash arba išmokėto na
mo. Kooperuosime su brokeriais. 
Phone Central 1891.

JENSON & W0LFF
72 W. Washington St.

GERA PROGA kas nori pirkti 
farmą arba mainyti ant mažo na
mo 10 akerių žemės Michigan val
stijoj. Kaina $3,000. Antra fanna 
102 akerių; geri namai, gera žemė, 
prie upelio, už cash $7500. Taipgi 
turime ir (Įauginu. Kas nori pirkti 
namus ar lotus, dar turime vieną 
farmą Illinois valstijoj, netoli nito 
Chicagos — 60 mylių. Geri namai; 
kaina $8500.

PAUL SESNAUSKI
2221 W. 22 St., Chicago, 111.

GERIAUSIAS pirkinys j Lake 
County, dėl ligos priverstas parduoti 
100 akrų farmą, dalis farmos mies
tely Greys Lake, netoli dviejų gele
žinkelių, du cementiniai keliai, neto
li trijų ežerų, galima išdalinti. Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. Box 695.

AUKSO KASYKLA

PARSIDUODA grosernė ir hučernė 
geroj apielinkėj. ,

4235 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 3 flatų kampinis 
namas su krautuve, 2 karų garadžius. 
Rendos $1-0. Kaina $11,300.

4600 So. Sacramento Avė.
PARSIDUODA 2 kėdžių barber-

nė. Turiu du bizniu; noriu vieną PARSIDUODA 4 kambarių medl- 
parduoti, negaliu apdirbti. 812 w. cottage; pigiai parduosiu, nes’j 
35 Place. 'einu į biznį.' Elektra, gazas. 5246'

- —------- S. Knox Avė.
mainysiu 3

ar
PARDUOSIU arba 

stalų pool romu biznį ant loto 
bu automobiliaus. Biznis gerai 
na, 4 pagyvenimui kambariai.

4211 Šo. Maplewood Avė. 
Lafayette 5748

PARDUOSIU ar mainysiu muro 
, 2 pagvveninm namą ant mažo biz- 
| niavo namo. Vieta gera; namas nau

jas. 2450 \V. 45th PI. įsi floor.

PUSDYKIAI parsiduoda skalbia
moji varinė mašina “Easy”. Visai 
mažai tevartota. Skalbia labai pui
kiai. Priežastis pardavimo — nėra 
kas skalbtų. 3301 S. Halsted St. 
Antros lubos, {ėjimas nuo Halstėd 
gal., pirmos durys nuo karnįro.

APLEIDŽIU miestą, parduosiu sa
vo -namą, lietuvių, apielinkė, už 
$3500, išmokėjimais, lotas 60x150. 
Turit pamatyti, kad įvertinus.

11157 S. Trumbul Avė.
Mount Greenvvood, 111.

PARDAVIMUI bekernė, labai ge
ras oiselio biznis, taipgi labai ge
roje vietoje. Atsigaukit. 850 W. 18

basmt. Morgečius $4000 ant ANT pardavimo naujas mūrinis 
5 metų. Rendos $Z40 men-. .1|l>10-'vėliausios inndos
Randasi ant Halsted arti karštu vandeniu šildomas, 2 kary

..... . .. . ..r.rr. llulrinis garažus; parudosiu pigiai
arba mainysiu ant biznio prapertės 
arba ant, lotų. 6635 S. RockxveU St.

Garfield Blvd. MAINYS 
ant 2 fI. po 6 kamb. South 
side arba ant BUčERNeS 
IR GROSERNeS. PARSIDUODA PIGIAI

* Išvažiuoju j kitą miestą.
Bizniavus medinis namas, Storas, 2 

flatai ir garadžius, lotas 180 pėdų il- 
“ ' " *, Kai-

. iiuiaj ii guiauAiuo, ivvao jov lj 
VIRŠMINĖTI BARGE- Į^gio, rendos neša $90 į mėnesi.

NAI ILGAI NELAUKS. "a AKv"ipkitSs’
PASINAUDOKITE PR0-| 
G A IR KREIPKITĖS į mu-' 
sų BIURĄ SUBATOJ arba 
PANEDeLYJ. Mes su mie
lu noru Jums patarnausim. |

S. L FABIONAS CO,

--- ----
kampas Vincennes

Biznieriai ir kupčiąi, klausykite! 
Ant krašto ežero ir didelio kelio 
didžiausi ,sommer rezortai, 13 bun- 
galow, fornišuota didžiausė salė 
dėl Šokių, teatrų, taipgi ir kiti bil- 
dingai; kuknė ir restorantas ir vi
si reikalingi įrankiai dėl restoran- 
to dėl 200 žmbnių. Taipgi randasi 
laivai, baras, pianas ir visi feika- 
lingi daiktai dėl biznio, žemės ran
dasi 40 akerių ant pat krašto eže
ro. Vertės $50,000. Parduosim arba 
mainvsim ant tikros vertės prekės 
$35,000

S. W. SIDE. Piet-vakariniame kra
šte. Savininkas turi parduoti už pri
einamą kainą, gerai suhudavotą pas
kutinės mados 5 kambarių kampinį 
muro BunjęaloW, tik G mėnesių senu
mo. Vidus visas aržuolo ištaisytas. 
Furnace apšildomas. Viškos su pad- 
laga ir uždaryti užpakaliniai porčiai. 
Visi įrengimai jau apmokėti. Atsi
šaukite visą savaite.

5601 So. Whipple St.
3 blocks East of Kedzie

PARSIDUODA trijų augštų me
dinis namas lietuvių apgyventoje 
apygardoje, rendos neša apie $115. 
Kaina $7500. Savininkas J. Kamen- 
dulis, 4554 S. Wcstern Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferiu. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pajęal musų naują 
sistemą 4r asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaio užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West« Madison St.

DIDŽIAUSI PROGA I
Kurie norite pirkti bargeną, par

siduoda 6 flatų muro namas, gra
žioj apylinkėj, $3000 pigiau, negu 
yra vertas, arba priimsim į mainus | 
mažesnį namą arba morgiČių 
biznį kaipo pirmą įmokėjimą., 
reikalu kreipkitės pas 

A. GBIGAS 
3114 So. Halsted St.

Tel. Boulevdrd 4899

M. ABRAMOVIČIUS
2015 So. Robey St.

Chicago, III.

GERIAUSIA VIETA
Bridgeporte, 2 flatai po 6—0( 

šviesius kambarius, karštu vande-, 
nitt apšildoma, aržuolo medis, ctc. | 
Namas tik porą metų senumo. Sa
vininkas parduos su mažu įnešimu.

3332 S. Union Avė.

ar
Su

120 ARKŲ fanna pardavimui ar
ba mainymui, žemė prieina prie 
miestelio, 9 kambarių namas, 2 
baruos, saila, sodnas ir t. t. Par
duosiu su gyvuliais ir padargais. 
Lengvais išmokėjimais.

Mrs. A]bert Smith 
LUTHER, MICH.

2 AUGšTŲ medinis namas, 1 
krautuvė, 3» kambariai iš užpakalinį 
ir 5 kambarių flatas. $2660 cash,' 
kitus lengvais išmokėjimais, mene , 
ainiais.

2534 W. 45th Place

809 W. 35th St., (Halsted ir 
35th) BALTAS NAMAS). 
Tel?'Boulvd. 0774 arba 0611

ant 
mo.

BIZNIERIAM PROGA
Kurie norite išmainyti biimį

2 pagyv. naujo muro na- 
Su reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Str.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
flatų namą j gerą lotą. Chas. Šauk
ly, 7124 S. Rockwell St._ _________ « ________ •

SĖRAMONAi
PARSIDUODA mažu® namelis ir 

garais dėl 3 karų; galima nupirk
ti su mąŽtii pinigų. Savininkas pats 
duos paskolų; lai agentui pėątSi- 
šatikia. Atsišaukil nedėlioj visą die
ną.

4626 S. Rockvcll St.
M. Al«x

Perkame Lietuvos Paskolos Bonus 
ir įvairių bendrovių Šerus - akcijas. 
Apmokame cash tuojaus.

Atsišaukit:
F. L. SAVICKAS & CO.

726 We»t 18lh \St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOKSLO LIRAS:

Nuo 9‘iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S': 1 sduoųdnme paliudijimus I 
ir diplomus.

Garsinkitės Naujienose
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Pamiršta Garbingoji Epocha
(Kelios pastabos dėl 1905 mc- tis, jausmus; visi revoliucinę
tų revoliucijos musų dailiojo 

literatūroje)

Praėjusių metų pabaigoj, ne
drąsiai ir nežymiai minėta l *
garsios 1905-6 metų rusų revo
liucijos dvidešimties metų su
kaktuvės. Sukau nežymiai, to
dėl, kad per tą palyginamai, 
ne taip ilgą laikotarpi, pergy- 
veiHa visa eilė kurkus didesnių 
revoliucijų, pernešta pasaulinio 
karo žiaurumų ir baisenybių, 
kurie savo įspudingumu užnėrė 
musų atmintyje visus senesnius, 
svarbesnių įvykių, atsiminimus. 
l*ats* žodis—revoliucija, atrodo 
lyg nustojęs savo “pilietinių 
teisių”... Musų laikais kalbėti 
apie revoliuciją, lyg ir nuodė-

nuotaiką gyvai jautė ir jos 
sudaryto) atmosferoj kvėpavo, 
nors Uielc vienus kitaip su
prato ir įsivaizdavo.

Sujudo miesto darbininkai: 
gatvėsna pasipylė suodinų, iš
prakaitavusių, pūslėtomis ran
komis, žmonių minios; išėjo į 
laisvus laukus dvaro darbinin- 
kų-kumečių būriai, nualintų ir 
išbadėjusių žmonių šešėliai, ku
rie po ilgos vergijos pirmą kar
tą drįso pareikšti teisingą rei
kalavimą žemės ir laisvės! 
Nuo sukilusių minių neatsiliko 
ir galingiausias Lietuvos ele
mentas valstiečiai -- 
darni sau pakenčiamų 
teisių ir laisvės!

Sujudusios- krašto, 
masės, savo

reikalau- 
žm ogaus

Antra Dalis
t

No. 55

įnė...
Aš barniau sau įsivaizdinti, 

tą garsųjį revoliucijos hiikotar- 
pį ir žmonių nuotaiką, kuri 
pasireiškė sąjūdžių ir iki to lai
ko nežinomu, liet senai nujau
čiamu judėjimu. Milžiniškos 
Rusijos imperijos plotuose, ka
me tamsybėje skurdo ir aima
navo, varginami rusų despotiz
mo žmonės pakėlė iki to laiko 
nežinomą negirdėtą ir gražų 
obalsį duokit mums laisvas! 
Tas naujas ir galingas šauks-

jo tuometinės Rusijos valsty
bės kraštus, nuo t ralo kalnų, 
iki tykaus Nemuno krantų, ka
me tylus ir kantrus lietu vys 
sunkiai nešė jam uždėtą jungą, 
bet vis-tik tikėjos sulaukti lai
mingesnių laisvės dienų.

Tais metais, po kelių nevy
kusių revoliucinių bandymų iš
kovoti sau šiek-tiek žmoniškes
nių teisių irlaisvės, pirmu kar
tu pavojingiau sudrebėjo des- 
potinės rusų imperijos pama
tai. Rusijos įvairių* tautų vals
tiečiai, biurokratų vergais lai
komi, pakėlė galingą balsą

žmonių 
lūkesius ir akis 

kreipė į tuometinę neskaitlin
gą inteligentiją, kuriai turėjo 
tekti sunkiausias uždavinys — 
vesti per audrą bundančią mi
nią j galutiną laimėjimą. De
ja ir inteligentijai pasirodė 
persunkti orientuotis susidariu
sioje padėtyje. Nedaug buvo 
tokių, kurie tam buvo iš kalno 
pasirengę ir sąmoningai ėjo au- 
rdos sukuriu. Bet buvo dau
giau tokių, kuriuos revoliucijos 
judėjimas užklupo visai netikė
tai. Į jų ramų materialinį ir 
dvasinį gyvenimą revoliucijos 
gandas nukrito kai-koks žė
ruojantis meteoras, ir juos is-

i ša iš

($rnių žmonių darbininkų ir; 
valstiečių minios. Sujudo gai
vališkai; masėmis ir pavieniais, 
neorganizuotai, pakrikusiai, be1 
vadų, kurie galingą naujai bil
da vojančių žmonių jėgą butų 
galėję tinkamai sunaudoti ir ją 
vesti iki galutino laimėjimo.

Garsioji revoliucija susidūrus 
su organizuota karo jėga, hu-l 
vo» nuslopinta. Laisvės kovo
tojai savo krauju ir kūnais, 
nuklojo kelią j naują gyveni
mą, kurį sudarė sunkiai iško
votas naujai žmoniškesnės tei
sės. Laimėjimas buvo palygi
namai mažšs, paėmęs sau skai-j 
čių idealistų, idėjai pasišventu
sių žmonių-kovotojų, bet lai
mėta! 1905 metų revoliucijos 
laimėjimai, paskatino žmones 
nemesti išsiliuosavimo ir po

kantriai dirbti; dirbti, stiprinti 
savo pakrikusias eiles, kurios 
akščiau ar vėliau turės spren
džiamosios reikšmės.

Ta sprendžiamoji valanda 
ilgai laukus ir atėjo!

II.
1905 metų rusų revoliucija 

stipriai palietė ir Lietuvos kraš
tą. ši nauja ir svajinga aud
ra neaplenkė nei musų šalies. 
Lyg koks tvanas užliejo, su
ūžė, sujuravo ir prieš galinges
nę jėgą sustojus pamažu atslū
go ir nurimo.

Revoliucinis judėjimas 
tuvą užklupo netikėtai ir 
prie to, mažiau už kitas 
sijos tautas, prisirengus,
ža buvo žmonių, kurie pilnai 
ir sąmoningai suprato revo
liucinius obalsius ir juos są
moningai gyvenimai! vykino. 
Didžiuma, plačioji visuomenė, 
neįstengė suprasti tos naujai 
pusireiškusios dvasios, kuri taip 
staiga išjudino iš pamatų, ra
mų Lietuvos gyvenimą. Tai bu
vo kaž-kas tokio nepaprasto, 
nepasakomo, galingo, kurs į- 
smego j kiekvieno individo min-

ne

plote—Karklynkiemio parapijos 
rybose ir atplaukiu gandai iš 
apylinkės. Aprašomoje vietoje, 
nieko ypatingo neatsitinka, be 
mažo triukšmo, tipinguose pro- 
vincijos atlaiduose. Triukšmą 
sukelia, bemltinguojąs jaunas 
agitatorius, kurį vėliau už ti- 

’kybos lietimą suima. Veiksmai 
dedasi, veikėjų santykiuose jų 
viduinio pasaulio kovos bei 
pergyvenimai.

'Revoliucinį judėjimą galima 
pažinti “Bludo” tik iš įvairių 
gandų. O tų gandų esama vi- 
sokių-visokiausių, butų ir ne
būtų; kas gyveno 1905 metais, 
juos puikiai atsimena. Tokie 
gandai dažniausiai ir balto pa
daro juodu ir priešingai, iš šu
nies-—paverčia sloniu. Revoliu
ciniai epizodai nušviesta to
kiai.1. kckic jie ištikrųjų galė
jo būti tokiame mažame maš-

Revoliucijos metu, jau sįisi- 
dnrė literatūros dalykėlių, ku
rie lietė vykstančius įvykius. 
Rot ton buvo daugiausiai agi
tacinio pobūdžio literatūra. 
Stiprus savo sumanumu, žy
maus to laiko liaudies dainiaus 
—Jovaro ir kitų eilėraščiai. Po 
eilėraščių sete trumpi revoliu
cijos vaizdeliai ir apysakaitės. 
Bet daugiausiai iš miesto dar
bininkų gyvenimu ir jų kovų 
su revoliucijos malšintojais, 
šioj smulkioj, agitacinėj lite
ratūroj originalių dalykėlių bu
vo maža. Tąi nekuriu 
šytojų sekimai arba 
niai* vertiniai.

Šalę revoliucinio 
ūpo kupinų vaizdelių; 
litinio i 
džio publicistinių raštų, kurių, 
vieni rėmė 
rankon ėjo su vykstančia revo-l 
liucija, kiti-gi, dešinioji spau-j 
da tą judėjimą 
Minusiomis tr----------, ____ (
listams-revoliucionieriams, kovo-; 
jautiems už Lietuvos nepr____
soinyhę, teko šlykščiausi “titu-| 
lai”! Dešinioji beletristika, nie
ku nesiskyrė nuo to paties plati-į nįų mintijimo vaizdas.

atvirus ir vaišingus žmones, bet 
kurie greta savo gerųjų' ypa
tybių, turi nemaža ir trukumų.

Veikalo intriga užsimezga 
Vilkiškių sodžiaus, ūkininkų 
Jonaičių šeimynoje. Jonaitis, ti
pingas žemaitis vargais nega
lais išleidęs savo vienturtį sū
nų į njokslus, kurs gyvenu 
Petrapilyje, ir advokatūra už- 
siimdinėja. Jonaičiai laukia di
delių švenčių sunaus Petro su 
žmona parvykstunt. Toliau ei
na pati parvykimo procedūra, 
vaišės, 
žmona; 
tėvais 
gausus

“...Rodos, matau, kaip ir 
dabar ta kruvinoji šmėkla (re
voliucija) artinasi muninguo- 
se šviesuliuose; rodos girdžiu 
jos šaukimą: eikite visi paskui 
mane!...”

rus ų ra- 
ticsiogi-

judėjimo 
šalę po-

baigdami, bandysime sau įsi
vaizduoti tą judėjimą tikrumo
je ir ką jis mulus davė.

Jau minėjau, kad revoliucija 
mus ištiko neprisirengusius 
tam atsakomingam ir garbin
gam žygiui. Musų slaptoji lite
ratūra nesuspėjo tam prireng
ti visuomenes, nesp 
įskiepyti revojiucijos
Bet tas judėjimas bus “Tevy 
nes Varpo” žadinimo 
me.

Kitoj vietoj pamokslauja:
“...lr dauguma jautriųjų 

karštuolių paseks paskui ją 
Atsiras jis keletas šimtų tarpe 

( milijonų pusiau laukinės gau
jos tamsuolių, nenusivokiun- 

7 čių, kur dešinė, kur kaire. Ir 
ta gauja žmonių, pusiau lau
kinių, sugriaus pirmiausia, 
kas naudinga jiems patiems. 
Išžudys savo tikrus bičiulius, 
atėjusius jį gelbėt. Ir kris |>o 
kojų jų pačių šeimyniško karo 
žiedai...

Ir tokios 
si lx* galo,

Lazdynų 
visomis jai 
domis varsomis, išniekinus re
voliucionierius 
votojus, savo garsius pamoks
lus apie revoliuciją — apysa
ką baigia baisiausiais terorais, 
panašiais į pasaulio galą — re
voliucijos malšinimą. Kazokai 
ir dragūnai šaudb žmones; na
muose uždarinėja, gyvus degi
na ir t. t. žodžiu sakant, tokių 
baisybių niekas savo gyveni
me nėra matęs ir girdėjęs. Da
lis revoliucionierių žūsta arba 

1 suimami ir Sibiran nusiunčia
mi; kiti Ssuspėja pasprukti. Jų 
tarpe kaž'-kur dingsta ir Jonai
čių Petras. Lieka tik kraujo ir 
ašarų klanai; sugriautų ir su
degintų kurybų palaikai, ir 
nauji kryžiai puošia žuvusiųjų 
kapus! O žmones, r:voliuciją

dvasią.

pasek-

Petro' aristokratiškoji 
jos santykiai su vyro 

ir giminėmis; kitokie 
prietikiai. Petrapilyje 

miršt ra Petro žmonos turtin
gas giminaitis, ir jis su žmo
na skuba atgalios. Aprašoma 
paveldėtieji turtai ir jų “su- 
’i '.ūdoj imas”. Žmonos ligos ii 
kiti “negalai”. Petro santykiai 
su žmona; ji pabėga su vienu 
grafu užsienin, kame ir mirš
ta dideliame skurde, tik pa
likdama vyrui su grafu sugy
ventą dukterį Elzytę. Mirda
ma prašo našlaitę globoti ir 
kaipo tikrą savo dukrą mylė
ti. Petras Jonaitis dvasioje 
sulaužytas — grįžta Lietuvon, 
ten, prie savųjų, norėdamas 
pamiršti visus pergyventus 
skausmus; pamiršti tą tuščią 
aristokratų miestišką gyvenimą 
ir kaipo < atlyginimą, padarytų 
tėvynei nuoskaudų-^-visą likusį 
gyvenimą dirbti savųjų ir savo 
tautos gerovei. •

Jonaičių Petras surgįžta 
J<aip tik tuo metu, kai pasi
girdo pirmieji revoliucijos gan
dai.
da, ir savo įtakon paglemžia— 
trys “garsus” revoliucionieriai 
-social-demokratų partijos na
riai: Juodei kis, 
Gimnazistas.

Nuo Jonaičių Petro pažinties 
su revoliucionieriais, jų adre
su prasideda visą Lazdynų Pe
lėdos lementacija. Anot jos:- 
revoliucionieriai niekšai, valka
tos, Židikai, kraugeriai ir tt. 
ir t.t. Jiems nieko nėra šventa: 
jie gali žmones šaudyti, turtus 
plėšti, girtuokliauti ir paleis
tuvauti. Jie lenda į šeimynos 
gyvenimą, meilikaujasi prie 
svetimų moterų, prie “uždraus
to vaisiaus”... Jie šaudo i pa
kelėj stovinčius kryžius.

Visi revoliucionieriai parodyti 
baisiausiais fanatikais, kas ži
noma, juos dar baisesniais 
ro. Nes tokie sutvėrimai 
begerbia kitų įsitikinimų ir 
ve skaito “neklaidingais”, 
vadovaujasi obalsiu: “kas 
su mumis, tas prieš mus”! O 
jei kas eina prieš juos, tai to
kiems reikia kulką kakton į- 
segti! Lazdynų Pelėdos revo
liucionieriai nesitenkina vien 
“teoriškais” plėšimais ir žudy
mas!, bet juos ir gyveniman 

l vykina. Užpuola moteris ir iš 
jų pinigus atiminėja; kai mei-

Tiesa, revoliucijos metu su
kilo visokių gaivalų; kai kurie 
savo veikimu gal daugiau ža
los padarė, negu naudos. Bet 
tokiame žmonių sujudimo cha
ose sunku buvo išvengti kai 
kurių paklaidų ir nukrypimų.

Ką mums davė 1905-6 metų 
revoliucija? J šį klausymą tie
sioginiai atsakant, tenka pasa
kyti, kad mums davė daug 
skaudžių moralių nuostolių. 
Mes netekome visos eilės skais
čių jaunimo žiedų-idealistų, ku
rie žuvo kovoje su daug ga
lingesniu priešu. Bet jie save 
aukavo tautos laisvei. Jie mu
myse įskiepijo laisvės troški
mą,' kuris augo, brendo, stip
rėjo ir atėjus 1918-19 metams, 
pasireiškė pilnose .formose 
iškovoti (LietuVos Nepriklau
somybę. J)ėka revoliucijos, mes 
taip anksti pribrendome prie 
netikėtų ir negalimų svajonių 
įsikūrimo. Tų metų revoliucija 

tai prieaušris musų kovų 
už Lietuvos nepriklausomybę.

Baigdami turime piipažiųti, 
kad musų literatūra dar netu
ri tokio kurinio, kuriame hu
tų atvaizduota > pilnas ir tikras 
i evoliucijos judėjimo vaizdas, 
ši dėkinga, bet atsakominga ir 
neišnaudota tema; šis turinin
gas siužetas dar laukia 
šytojo, kurs su meile ir 
šventimu pamiršo jaja 
naudoti. Musų rašytojai, 
save
miesto arka sodžiaus pakarto
tinais aprašymais kitus kamuo
ja turėtų daugiau domės kreip 
ti į tą pamirštą, turiiimgą me
džiagą ir sukurti mums garbin-

etc. etc.
lementaeijos tęsia- 

bc krašto!
Pelėda išjuodinus
galimomis ir juo-

ir visuomeninio ix>bu- ■ tah?, k lip Krarklvnkiemio pa- 
klieUf.nin nkitn b ‘ ’ >’5", 1 ra j. [>as

judėjimą, ranka- nesijaučia menkiausios tenden- 
! ei jos ką nors pagirti, ar papeiR- 
j ti. Toks taikymąsi objektyvčs 

juodino tam-(tiesos, autorių išgelbėjo nuo 
spalvomis, sočia- nukrypimų ir paklaidų.

, “Bludas” buvo, ir pasilieka,
’^lau* i vienintėlis, jei ne tikro, tai apy- 

! tikrio mažos Lietuvos vietos 
į 1905 metų gyvenimo ir žmo- 

Roma- 
ne labai ryškiai atspindi tas 
žmonių nesugebėjimas orientuo
tis susidėjusiose apystovose, ti
kėjimu visokiems Randams bei 
l>askaloms; siauru nesavistoviu 
galvoj imu, kuris toliau papras
čiausio kasdieninio pliko gy
venimo reikalų nenueina. Taip
gi ryši us kiliems pataikavimas 
ir nusižeminimas, kuo iki šiai 
dienai lietuviai pasižymi.

Klaidinga Imtų manyti, kad 
“Bludas” yra visos 
tuometinis vaizdas, 
pats 
Bet

ko ir to pačiu ūpo publicisti
kos.

rapijoj. Pas “Bludo” autorių laisvės ko-

IV.
Pirmuoju stambesniu, 1905 

metų revoliuciją budinančiu 
rašiniu, tenka skaityti tūlo An- 

i tano apysakaitė “Laisvės me
tu”. Nedideliausiai apysakutėj 
Tiorėta duoti keletas judėjimo 
vaizdų, visa tai perleidžiant per 
savo pasauliažiuros ir nusista
tymo koštuvą.

Deja, autoriaus utita tokio, 
kurs “anansu” buvo pasirengę': 
“’špliekti” revoliucionierius ir

Netrukus prie jo priside-

•' ir jos nešėjus... prakeikia!
Didesnis Lietuvoje revoliuci

nis judėjimas pasireiškė, po 
Didžiojo Vilniaus Seimo, kada 
keliems tūkstančiam^ žmonių, 
krašto atstovams buvo
kinta esamoji padėtis ir nusta-:

• lyta aiškesniu tikslas— 
Jauti Lietuvai autonomijos.

i Tik neilgai teko džiaugtis nau- 
i iais ūbaisiais ir svajonėmis, 
f Kol apsiprasta ir susipažinta 
. su esamaja padėtimi, Rusijos 
i plotuose, revoliucijos nenaudai daugiausiai niel 
į buvo lemiamas persilaužimas. Į stungas suardyti esama 

Kazokų ir dragūnų durtuvais norų 
armotų ugnimi ir žmonių-Judų tikėjimą, padaryti 
išdavikų pagelba. judėjimas bu-(|e baisią anarchiją ir t t.
VO

reika-

jektyviai vertindamas tą per
gyventu laikotrapį, jame nieko 
geresnio nerado, kaip lik vai

Lietuvos 
Berods ir 

autorius jį tokiu laiko, 
taip nėra. Vienas ir tas 
judėjimas įvairiose Lietu- 
vietose pasireiškė vis ki- 

’l'ai ^daugiau-

Iškunigis ir

,...... e.-........ j “tvar-
durtuvais Į<u”t norą išnaikinti žmonėse 

i visam kraš-

nivo

Lie
jai 

Ru- 
Ma-

sunaikintas ir ta garbingoji 
epocha nugrimzdo praeities is
terinių įvykių archyvai!. Gar
bingų kovoto į ų-karžygių kapai, 
dilgėlėmis ir piktžolėmis užau
go! Juos pamiršo ne tik prie
šai, bet ir draugai!..

Pradėjus blaivytis, susikau
pusiai atmosferai ir ėmus rim- 

j ti išjudintiems jausmams, pra
dėta daryti bendras revoliuci
nis inkainavimas- Bet kaip vi- 

• sur, taip ir šiuo kart vertinto- 
i jai pasirodė esą mažiausiai oh- 
i i'cktyvųs. Greitai pasidarė 
naujai susidariusiai porevoliu
ciniai nuotikiai. 4

Geriausias atspindys tam tik
rų pergyventų epochų1 tai 
literatui. Talentingai ir ob
jektyviai parašytas literatūros 
kūrinys, vaizduojąs tam tikrą 
praeities įvykių laikotarpį, 
tas gyvas šaltinis, kuris per
duoda busimoms kartoms pra
ėjusių laikų gyvą vaizdą ir bu
vusią žmonių nuotaiką visuo
meninį ūpą. Praėjus ilgų metų 
eilėms, mirus aprašomojo lai
ko’ kartai, jų ainiai, skaitydami 
tokį veikalą, gali jausti tuos pa
čius įspūdžius ir pergyveni
mus, kokie gyveno aprašomojo 
laiko žmonėse. Tam pavyzdžių 
gali būti visa eilė istorinių 
apysakų ir romanų.

Bet grįžtame prie savo temos, 
1905 metų revoliucijosę mu

sų dailiojoj* literatūroje. Ar mes 
turime tai epochai nušviesti 
šiokios tokios literaturbs? Taip 
pastačius klausimą, butų gali- 
jna atsakyti dvejojančiai: taip 
ir ne. Pasistengsime peffciurė- 
ti, stambiuosius musų literatū
ros kurinius, kurie šiokiu ar 
tokiu bud u liečia minimą laiko- 
lai-pį.

yra

šito nevykusio literatinio pa
daro, netenka plačiau apraši
nėti. Jis perdčm tendecinis ir 
blogais norais parašytas. Apy
sakaitė, be minuso, nieko duoti 
negali!

Stambiausiu ir pusėtinai ol>- 
jektyviu veikalu, buvo didokas 
k-'turių šimtų su viršum pus- 
1: oių J. Dobilo romanas “Bhi- 
dųs” arba “Lietuva buvusios 
Rusijos revoliucijos mete”. 

<’Bludas” parašytas po revo
liucijos visai metų eilei praėjus.

“Bludo” autorius, matyt nu
rijo duoti tuometinio judėji
mo, žmonių nuotaikos į jų orien
tacijas, tikrą vaizdą.

šio romano aprašomieji įvy
kiai dedasi mažam . Lie
tuvos provincijos bažnytkaimy
je Karklynkiemyj. Vyriausi 
veikiahtieji asmenys, tai to 
mažo miesčiuko žymiausi žmo
nės: klebonas, kamendorius ir 
dar vienas kunigiukas, klebono 
gaspadinė, zakristijonas, 
čiaus viršaitis, 
dininkas,
dekanas, agitatorius ir visas tu
zinas kitokių^ margų tipų. l>a- 
ririnktas veikėjų “personalas” 
labai margas, bet tikras ir 
psichologiniai žiūrint asigna- 
lus. Tai mišinys žmonių, ku
rie kiekvienas suvaip galvoja, 
apie vieną ir tą patį dalyką ir 
skirtingai apie jį mano. Iš jų 
vieni turį šiokią-tokią pasaulė
žiūrą, savistoviai veikią, sulyg 
savo valios ir mintijimo gyve
ną; kilngi bevaliai, be sumeti-, 
mų ir nuolatos būna kitų įta
koje.

Nekomentuodami viso ramo- 
no turinio ir nebudindami at
skirų asmenų, kurių aprašy
mui labai daug vietos1 reikėtų, 
sustojame ties tais momeptais, 
kurie liečia judėjimą. Jau mi
nėta, kad visi svarbesni įvy
kiai dedasi mažame (Lietuvos nes su jų vidaus pasauliu, tuos

vos 
tokiose formose, 
šia paėjo nuo žmonių susipra
timo ir jų orientacijos. Jei 
“Blude” kalbama apie nakti
mis matomas gaisrų prošvais
tes,—tai buvo tokių vietų, kur 
ištikrųjų gaisrai lydėjo kelią. 
Jei “Bludo” veikėjams teko šū
vius nors sapne girdėti, kitur 
juos tikrumoje girdėjo, ne tik 
šautuvų šūvius, bet 
Šį sąjūdį skaudžiau 
vijos parubežio ir 
gyventojai, nes ten 
pasireiškė kur-kas

ir armotų! 
jautė Lat- 
Suvalkijos 
judėjimas 
aštresnėse 

fermose, negu Lietuvos viduje. 
Tiek dėl “Bludo”. Nežiūrint 

truputį perdaug ištęsto aprašy
mo ir dar kai-kurių trukumų, 
išį romaną privalėtų visi per
skaityti. Ypač tie, kam nete
ko pergyventi 1905-6 metų Re
voliucijos sąjūdžio.

turime

vals- 
pisorius”, ure- 

žydelis-smuklininkas,

da- 
ne- 
sa- 
Jie 
ne

Pagaliau prieš save
antrą, turbūt ir paskutinį (tuo paskerdžia rusą mokyto- 
tarpu) didžiausį literąturos vei- ją įr t.t. ir t.t.
kalą kalbamam laikui nušvies-( Trumpais žodžiais butų sun- 

tai lazdynų Pelėdos apysa- koka atpasakoti visus revoliu- 
šį didoką vei- 
mHodugniai pa-

ją ir 1.1, ir t.t. _
Trumpais žodžiais butų sun-

Kiek vertės ir tiesos turi 
Lazdynų Pelėdos apysaka “Klai
da” ir kokiais tikslais ji para
šyta! Autorė revoliucijai pa
sistengė suruošti 
tarnavimą”, 
giau bloga 
jos padaryti 
sus gąsdinti,
šiurkštų vaikai,

meškos p«r 
Tai melas, dau- 

valia iš revoliuei- 
haubą ir juo vi

ri i rd i. žiūrėkite, 
tuojaus išsi-

ra- 
pasi- 
pasi- 
kurie

kamuoja laiko stoka ii

“Klaidoje” vienoj vietoj yra 
l£bai charakteringa autorės fi
losofijos vietele, kame ji plėš
dama revoliuciją ir jos pasek- gą epopėją! 
mes, taip išsitaria:

••...žiūrėk! ten ilsis po 1111 l,,ls d,dells lr ^irbingas 
žalįa kapinių velėna tokios pat darbas! —Edmundas Vingėla. 
kitkart karštos širdys, karšti 
tėvynės mylėtojai. Ir iš jų daug 
kas tikėjosi pats prieisiąs ir 
kitus privesiąs prie neišsen
kančio laimės šaltinio, skinda- 
mies sau takus vien kumščios 
spėka, spėka /<ujo ir lazdos. 
Tik šit, suskambino giltinė ska
tikais ir daugiau atsirado iš- 
davėjų-judošių, ne kaipo kad 
buvo tikrųjų gynėjų. Suskam
bėjo ore nty nematoma dar 
grasma *ir padukiai ir laimės 
akla minia išvarė savo gynė
jus vadovus, 'keikdama ir ap- 
spiaudyrama!'..”

Čia gerbiamoji autorė 
pakankamai tiesos. Tokiu 
dadušių buvo ir visuomet 
Bet ir pati L. Pelėda tuos
nes, buriuos gerbė ir su kuriais 
iš sykio drauge ėjo, revoliuci
jos ūpo pagauta, raudoną vė
liavą garbino. Toliau, kai pa
pūtė kitas včjalis ir ji drauge 
su kitais, idėjos draugus pa- 
smęrkė| ir apspjaudė. Anot
Baltojo, metė savo būriams 
j akis /didesniu už kitų, purvi
nu akmeniu, kurį pavadino 
“Klaida”!

Taip, savo tarpe turime žmo
nių, kurie moka taikytis prie 
aplinkybių ir rodyti du veidu. 
Praktikuoja mums Lazdynų 
Pelėdą ir tokie “revoliucionie
riai” kaip p. Liudas. Gira, kurs 
1905-6 motų revoliucijoj, su 
raudonu autu bėgiojo, o vėliau 

gerokam laikui praėjus, pa
keitęs kelis kart savo kailį, 
socialistus... suimdinėjo...

turi 
Šiau
lius, 

žmo-
cionierių 'darbus-darbelius, 
anarchiją ir terorą. Tai yra toks 
“gausus” revoliucijos “iliustra
vimas”, kurs drąsiai butų ga
lima panaudoti kino /filmai!..

Tokiomis gražiomis varso 
mis nupiešta ne vien atskiri re- 

tendencinga. voliucionieriai - socialdemokratų 
partijos nariai; bet ir pats S. 
1). Partijos Centro Komitetas. 
Jis ne tik nedraudžia atskirų 
narių išsišokimus ir netaktą, 
bet juos pateisina ir užgiriu. 
Viename laiške, rašytame Jo
naičių Petrui, kuomet jas pra
neša apie revoliucionierių 
“niekšiškus” darbus, S. D. C. 
K. jam už tai duoda laišku il
gą pamokslą ir baigia senu Jė
zuitų obalsiu: “tikslas pateisi
na priemones”, kad ir re
voliucionierių darbai, nežiūrint 
kokie jie neimtų, eina visuo
menės gerovės dėliai!...

Autorė, savo idealizuojamos 
heroj os, 
norinčios būti Jonaičių Petro 
angelu išgelbėti jį iš pakly
dimų, apie revoliucijų sako:

autorius, rašy- 
romaną stengėsi

ti 
ką “Klaidą” 
kalą reikalinga 
nagrinėti,

Ki.ek “Bludo” 
damas savo
likti -objektyviu ir visapusišku 
tiek “Klaidos” autorė pasirodė 
subjektyvė ir

“Klaida” yra didoka 520 pus
lapių, apysaka. 360 puslapių 
paskirta ramaus sodžiaus ir 
“suaristokra tėjusio” Jonaičių 
Petro miestiškam gyvenimui 
aprašyti. Revoliucijai atvaiz
duoti skirta tik 160 puslapių-

Jau minėta, kad ' didžiuma 
knygos užimta ramiam sodžiaus 
gyvenimui aprašinėti, 
pripažinti, 
Pelėdos 
džiaus vaizdai 
kę ir turiningi, 
liausiu malonumu jups perskai
tai. Tai tikras musų tolimojo 
sodžiaus 
valstiečių buitis, jų vargai ir 
rūpesniai.
tuos darbų nukankintus žmo-

Reikia 
kad Lazdynų 

piešiamieji so- 
yra tokie vy- 

kad su dide-

gyvenimo vaizdas:

Prieš save matome
Stonaitės, lupomis,

Marion Talley, kuri vasario 
17 d. debiutavo New Yorko Met
ropolitan Operoj. Jos dainavi
mu publika buvo sužavėta Jr su
kėlė didžiausias ovacijas.

Talley yra tik 19 metų ir pa
eina iš Kansas City, Mo.

Trumpai 
po ranka literatūrą, 
vaizduojama 
voliucija, ir 
raudančiais

peržiurėjus esamą 
kurioje 

1905-6 metų re- 
susipažinę su vy- 
motyvais, prieš

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.
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Dominikos Dzingulėlis

Kaip Grabenyčių Naktį 
Šeškomas Posėdžiavo

Daktaras Alijošius Prietelė- 1 
lis, bankininkų sąjungos vy- 1 
iriausias špitolninkas, dalino i 
kortas: grajino “savo kozyrio” 1 
ir jam durnius teko. Jo kozyris 1 
buvo bubnas.

— Nenoriu aš to bubno kozy- < 
rio, — bambėjo piktas Alijo
šius, toks raudonas, bolševikiš
kas! Vfs man durnius dėl jo! 
Aš jau geriau kryžių.

— Negalima, negalima! 
šaipės, kaip tikras čekistas, ir 
kratė savo ožio barzdelę poetas 
Brudas Nakvosas, pats sau ko- 
zyriu pasirinkęs čirvus, — cnat- 
lyvų mergiočių širdeles: — kry
žių pasirinko prabasčius Lepeč- 
kojis: jis, kaipo šventas demo
kratas, kito kozyrio ir negali 1 
pasirinkti, ai* ne tiesa?

— Tiesa, tar tiesa, — atsilie
pė Ambraziejus Rudka-Skali
kas, ^nedarbo drigontų ' patro
nas, — aš, kaipo darbininką 
cnatų atstovas, turiu pasakyti* 
kad jau laikas pradėti posėdį.

— Tai argi mes dar nepradė- 
jom? — nusidyvijo daktaras 
Alijošius Prietelėlis.

— Kvorumo nėr — bumbte
lėjo prabasčius Lepečkojis.

— Kaip nėr, kad yr, — 
striktelėjo neaiškių dalykų aiš
kintojas Brudas Nakvosas, — 
šeškomą sudaro šeši žmonės, o 
mes esam jau keturi, nuo kiek

-vienos partijos po vieną ir nuo 
šventųjų demokratų yra dar 
vienas magaryčių... Alijošiau, 
prašau kazerną tūzą. ..

— Kad tave kur 
ponas daktaras pavartojo šuniš
ka žodį.

— Na, jeigu kvorumas yra, 
tai aš pradėsiu bažnyčios ir tė
vynės vardu, kaipo darbinin
kų — pradėjo Ambraziejus 
Rudka-Skalikas,- tik Alijošius 
Prietelėlis pertraukė:

— Ar negalėtum Tamsta be 
litanijos? Geriau atiduok kazer
ną devynakę...

— Še, ėsk! Taigi mano ponai 
ir ponios....

— Psst! — cyptelėjo Brudas 
Nakvosas, — prabasčius ne po
nia, o daugiau su sijonais čia 
nėra....

— Kvailas esi per visą pilvą,
— supyko Ambraziejus Rudka- 
Skalikas, man patsai Friburgo 
anivarsteto šveicorius pareiškė, 
kad tokia prakalbų kvorma! 
Taigi, mano ponai ir ponios, 
aš, kaipo darbininkų cnatų at
stovas, turiu garbės pareikšti, 
ateinančiais rinkimais į Sueigą 
vardan bažnyčios, ir tėvynės 
mes, tai yra musų blokas, turim 
laimėti!

— šventa teisybė! — bosu 
sutriubijo prabasčius Lepečko
jis, — ule mums vis tiek po ga
lam.

— Aš turiu garbės pareikšti,
— tęsė Rudka-Skalikas, — te
gu bus iškilmingai spiauta į 
barzdą tam, kuris šitokius žod
žius kalba. Mums tai tikrai bus 
po galam, jeigu mes rinkimų 
nelaimėsim, jeigu mes valdžią 
iš savo rankų paleisim....

— Šuva šunį, šuva uodega 
vykst, — poetiškai pridėjo Bru
das Nakvosas. - Kas tave be
rinks, jeigu visos davatkos su 
bedieviais susidėjo! Dar vakar 
aš kalbėjau su mano žmonos 
tarnaite Magduse. Ji man sa
ko: ar teisybė, pone, kad kuni
gas, sako, Negaidys ėmė mini- 
sternę valdyti? žinoma, teisy
bė, sakau. O tai kaipgi, ar gi 
ir jis jau nebe su suknele vaik
što? — ousirupino Magdusė. 
žinoma, atsakiau, ministernės 
valdytojui suknelė nepritinka. 
Jisa dar vakar dešimts žakiet- 
kų užsiuakč . Vaje, vaje, sucy
pė Magdusė! Tai kur aš spu- 
viednios beeisiu! Buvo kunigas 
Vijkokailis, buvo Mikutis, buvo 
Pipjrickis, bet kai kelnes užsi
movė ir užsiėmė politika, tai ku-|

nigų ir nebeliko. Beliko tik vie
nas, kuriuo aš dar tikėjau, bet 
ir šis paskutinis jau be sukne
lės! Da ko gero, sako, barzdą 
užsiaugins!

— Prašau baikų nepliopt, kai 
eina kalbos apie tėvynes gero
vę, — trenkė kumščiu į stalą 
Ambraziejus Rudka-Skalikas, 
kad net Alijošiaus kozyriai iš- 
birėjo. — Taigi aš ir sakau, 
valdžios mes iš savo rankų pa
leisti negalim, o Jikėtis, kad 
mus dar kartą išrinktų reiškia' 
lygiai tiek pat, kad ir kiauru 
sietu žuvis gaudyti. Tai aš ir 
siulau vieną-Vienintėlę išeitį?

— Ir ką gi tu siūlai, — er
zinės Alijošius, Rožynus rink
damas. > • .

pane, šitaip padarę, mes rinki- — pasišiaušė Nakvosas. Dabar 
mus tikrai laimėsim! aš kalbu.

—- Prašom kryžių devynake, Na ir kalbėk, susimiIda- 
tamstes kozyris, prabalčiau, — 
kukliai prabilo Alijošius I’riete- 
Įėlis, — bet, kas liečia rinkimus, 
tai aš su tamsta nesutinku. Aš" 
kaipo bankininkų sąjungos at
stovas, turiu pasakyti, kad šian
die visk^ padaryti, reiškia ir 
rinkimus laimėti, gali tiktai pi
nigas. Tai aš galiu įrodyti ir 
musų gyvenimo patyrimais. Pa
vyzdžiui, mes sudarėm banki
ninką sąjungą. Gerai, prisidėjo 
bankininkai, vienas kitas piso- 
rėlis, ir viskas. Iš viso pasida
rė labai nedaug, su jais nei par
tijos padarysi, nei rinkimuose 
ką laimėsi. Reikėjo pritraukti

I gaspadorius, o jie į musų są
jungą nesideda, padlos. ‘Et, sa
ko, jus bankininkų ir zakuiati- 
jonų reikalais tesirupinat. Tuo-I 
met mes einam int viršenybę ir šiurpuliai ir be kibki.

— Atsiprašau, atsiprašau da-|
Iš antros pusės,:

mas.
— Taigi dabar aš kalbu. Dak

taro Alijošiaus sumanymas šu
nies uodegos vertas. Kaip gi ga
li apAėti mokesčiais tuos, kurie 
spaviednios eina? Juk visokie 
cicilikai ir bedieviai to ir telau
kia, kad mes taip padarytumėm. 
Tuomet jie pakeltų tokj g voltų, 
kad mes nežinotumėm kur dė
tis. Antra vertus, tai butų sa
kramento išniekinimas. Gerai i 
dar, jeigu mes tikrai rinkimus 
laiinėtumėm. Bet, leiskime, kad 
mes nelaimėsim. Tuomet tai — 

. sakramentu išniekint ir rinki- 1 ' I
mų nelaimėt, tai butų jau toks 
škandalius kad man jau k.ibki- 
na-lipki šiurpuliai krato.

— Na, jau, brač, tave krato

sakom: arba duok mums pini
gų, arba tau ir man bgs kaput, bar aš kalbu.
Viršenybė pakrapštė pakaušį ir kaip galima panaikinti įstaigos,1 
ištraukė iš stalčiaus keletą mi- kurios jau yra. Pavyzdžiui ki-p • • • Y V V 1 • • - - . * M > • . «

— Tai gi aš ir siulau: musų
blokas dabar Sueigoj turi pusę lijonų. Už tuos pinigus ipeą nu- jatrai. Kijatrą uždaryti, bet juk
balso daugiau, negu visi kiti sipirkom visokių daiktų už gro- direkcija yra.
kartu sudėti. Taigi mes galim nyčios, viršenybė leido juos at-
nubalsuoti, ką norim, ir prave- sivežti be muito, ir mes iškar
sti z.okoną, kokį tik norim. 'lai- to pasidarėm turtingi. Paskui
gi aš ir siulau nubalsuoti tokį tuos daiktus mes išdalinoin gas-
zokoną, kad mes dabar pavasa
rį naujų rinkimų neskelbiam, 
kad mes patys pasiliekam ir to
liau posėdžiauti, tai yra išlcid- 
žiam tokį zokoną, kad musų Su
eiga yra neklaidinga, amžina ir 
nemirštama, ir 
stom.

— .Tai, brač, bus konstituci
jos gvoltavojimas! — keršijo 
Alijošius už kozyrių sumaišy
mą.

— Visų pirma prašau pado
rioj kompanijoj nepadorių žod
žių nevartoti, — atsikirto pik
tas Ambraziejus, — antra, Su-j laidos, ir surasti 
eigoj inžinierius i 
reikalo tau nuolat kartoja, kad 
tu durnas, trečia, ar tai mums 
pirmas kartas Sueigoj konstitu
ciją laužyti? Pavyzdžiui, kai 
pravedėm įstatymą apie gazie- 
tų pažabojimą, ar nesuljužėm 
konstitucijos? Sulaužūm, ir iš
likom visi sveiki ir gyvi. Iš ki- 
tos puses, jeigu norėsim rinki
mus laimėti, eidami į rinkimus, 
turėsim dar šimtą kartų sulau
žyti konstituciją. Tai jau ge
riau dabar sulaužykim vieną 
kartą, ir toliau musų sąžinė bus 
gryria ir rami.

— Niekus pliauški, pane, — 
užprotestavo prabasčius Lepeč
kojis ir stačias atsistojo, — kai 
pirma konstituciją laužėm, pa- 
nc, tai praeidavo neznaimiai, 
bet jeigu mes panaikintume rin
kimus, tai, pane, bedieviai, po 
visą Europą ištriūbytų, ir tuo
met jau jokia šalis mus nebe- 
įsileistų kad ii* pasipildyti. Pas
kui, pane, galėtų ir čia kilti re
voliucija, ir dar nežinia, ką vai
skus pasakytų! Taip nemožna! 
Paskui, pane, aš turiu kitą su
manymą, šitokį. Mums reikia 
paimti visas gyvenimas, pane, 
Į musų rankas. 0 kai valstybėj 
yra tik 20 apskritumų, tai jų, 
pane, išeina labai maža. Reikia 
padarytį daugiau. Reikia pada
ryti, kad kiekviena parapija bu
tų apskritumas. Paskui, pane, 
tokio apskritumo viršenybė tū?i 
būti klebonas. Jis, pane* turė
damas gęrą uždarbį iš parapi
jos, apskritumo viršenybės pa
reigas eitų be atlyginimo, ir 
valstybė, j»ane, sutaupytų daug 
skatiko. Paskui, pane, parapijų 
policijos viršenybe reikia pada
ryti zakristijonai, o špitolninkai 
reikia padaryti, pane, paliceis- 
kiais, — jiems algos irgi nerei
kės mokėti, jie pragyvens iš 
lockavos, pane, duonos. Tuomet, 
pane, jokie cicilikai, parmazo* 
nai, bedieviai ir gaspadoriai, 
sakau jums, nebepadarys savo 
jokio mitingo, nebegaus leidimo 
ir viešai nusičiaudėti.. Paskui, 
pane, apskritumo rinkimų ko
misijos pirmininkas turi būti 
parapijos vargomistra, — jis 
žmogus mokytas, jis žino iš kur 
ir- kaip balsai surinkti. Paskui,

padoriams: kam zuperio maiše
lį, kam žagrę, kam plūgą, kam 
akėčkuolį ir taip toliau. Tuomet 
tai gaspadoriai ir prisidėjo prie 
musų partijos. Ir dabar jau nie
kas neišmuš iš jų galvos, kad

H)es nesiskir- nTUsų bankininkų sąjunga tik
tai jų, gaspadorių, reikalais te
sirūpina. Ot ką reiškia pinigas! 
Lygiai taip pat ir su rinkimais, 
— be pinigų nieko nebus. Žino
ma, biškį negerai, kad tas iždas 
tuščias, kaip kiauras batas. Bet 
čia irgi galima
Reikia sumažinti valstybės iš-

rasti išėjimas.

_ _ __ ____ , __ _____ i naujos paja- 
Dešinys nebe | moš^ Kas liečia pajamas, tai ga

lima butų apdėti mokesčiais, 
kas' iki šiol dar neapdėta. Pa
vyzdžiui, liuteriai, bambizai ir 
bedieviai. Visi tie, kurie neina 
velykinės, tegul sumokės bent 
po 50 litų. Gauti pinigai eis* rin
kimu fondan. Paskui visi tie, 
kurie eina spaviednios, tegu už 
kiekvieną kartą sumokės po 10 
litų. Kadangi pas mus yra apie 
2l/a milijono gyventojų, tai ši
tokiu budu mes galim tikėtis 
surinkti rinkimų fondui mažiau
sia dvidešimts milijonų." Maži
nant valstybės išlaidas, reikia 
uždaryti visos mokyklos, ani- 
varstetai, gimnazijos, muzėjai, 
kijatrai, gazietos.... Juk, teisy
bę pasakius, kuriam velniui vi
sa tai mums reikalinga! šiems 
dalykams skirti pinigai irgi tu
ri eiti rinkimų fondui. Panašių 
naujų pajamų ir sutaupymų ga
lima ir daugiau surasti, ir mes 
galime sudaryti rinkimų fondą 
iki šimto milijonų. Kad mes rin
kimus laimėtumSm, reikia mums 
surinkti bent šešis šimtus tūk
stančių balsų. Vadinasi, kiek
vienam rinkėjui mes galėtumėm 
duoti bent po 150 lt. Bet tiems, 
kuriems musų sąjunga jau se
niau davė, dabar duoti neberei
kės, tat naujiems mes galėsim 
duoti dar daugiau. Darbinin
kams, valdininkams galim mo
kėti grynais pinigais, gaspado- 
riams galima zuperiu, sėklomis, 
ūkio padargais, čia, žinoma, rei
kia žiūrėti, kąd neapgautų: pi
nigus tai paims, o balso tai ir 
neduos. Tat reikia rinkimų sa
lėj įtaisyti tam tikros rinkimų 
kasos, kurios patikrintų, kad 
paduotas geras balsas ir čia vie
toj pinigus išmokėtų. Tiktai ši
tuo keliu eidami mes galim rin
kimus laimėti! Aš pabaigiau, 
— atsiduso daktaras Alijošius 
Prietelėlis.

O jeigu ji yra, 
tai kaip gi padaryti, kad jos ne
būtų. O būti vienai direkcijai 
be kijatro rokunda neišeina: be
ri ieviat paplaus. Taip pat ir mo-1 
kyklos: juk dabar, Diev tau po
ne dėkų, beveik jau visur musų 
žmonės sėdi, ir jas uždaryti bu
tų tas pat, ką, ir nupiauti tą. ša
kų, ant kurios patsai sėdi. O 
kadangi iždą jau mes ištušti- 
nom, ir kitokių pajamų nėra,1 
tai ir visas Alijošiaus sumany
mas atpuola. Aš siulau visai ki
tą, kur nereikia nei konstituci
ją laužyti, nei pinigų, reikia tik
tai patys rinkimai kitaip sutvar
kyti. Musų blokas dabar turi 
daugiau trijų dešimtų atstovų. 
Paprastu sumetimu mes galim 
tikėtis per busimus rinkimus 
pravesti ne mažiau dešimties 
žinonių. Oi jeigu taip, tai mes 
dabar turime pravesti šitokį 
įstatymą. Visų partijų ar kuo
pų balsai, kurios į busimą Su
eigą neišrinks dešimties atsto
vų, tai yra išrinks mažiau, kaip 
dešimts, pavyzdžiui,Jšrinks sep
tynis, aŠtuonius,. devynius at
stovus, tai gi visų šitų partijų 
ar kuopų paduoti balsai eina 
dabartinės valdžios partijos, ar 
valdžios bloko naudai. Šitokiu 
budu mes atsikratysim žydų, 

Senkų, t rusų, vokiečių atstovų, 
— ją balsai nueis inusų nau
dai. šitokiu budu mes suėsime 
ir kitas lietuviškas partijas, ku
rių balsais irgi pasinaudosime. 
Ir busimoj Sueigoj mes turė- 
siiųtokią ‘ daugumą, kad man 
kipki-na-lipki bus. Tokį įstaty
mą gi mes galini išleist — pa
kelt keturios dešimtys rankų 
tiktai ir baigtas kriukis, — už
baigė kalbą ožio barzdą kraty
damas poetas Brudas Nakvo
sas.

— Kiaulės jus visi esat, pa- 
ne, — nežinia kodėl supyko pra* 
basčius Lepečkojis, — vienybės 
nėra, pane! Bet aš jums, pane, 
pasakysiu, kad iš jūsų visų su
manymų nieko nebus: taip bu
vo iš pradžios, taip bus ir pa
baigoj. Taip pat ir su rinki
mais kaip pasakys tėvas čeki- 
nys, taip ir bus, ir be reikalo 
jus čia liežuvius skalaunat. Tuo 
labiau, kad šiandie grebenyčių 
naktis, ir 
tai tikrai

jeigu ką 
gausit po

nuspręsit, 
grebeny-

Daktare 
nas tūzas, 
rašyk kaktoj durnių!

(“U, B.”)

Alijošiau, še kazer- 
imk vežimą ir užsi-

Smagiausia Ekskursija
LIETUVON

1 ai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926

■M

lĮtįįįt

WHITE STAR Linijos Laivu MAJĘSTIC

J. J. STRAZDAS, Generali 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijo 
vedėjas ir palydovas. Jk 
taipgi aprūpina detroitie 
čius prisirengimo reikalais 
padaro * reikalingas popie 
ras, parduoda laivakortes i] 
gelžkelio tikietus ir suteiki? 
patarimus visuose kelionei 
reikaluose.

Jo adresas:
1711 — 24th Street, 
L)etrojt, Michigan.

'ii v

Naudokitės Patogumais!
'Tėra geresnės, smagesnės 
r taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
>avo rūpesčius ir reikalus

jas, aprūpintas, patenkintas 
r ramus. Čia galima jaus
is kaip namuose, kaip šve
duose, kaip dideliame — 
Igame piknike.

WABASH GELZKELIS
P •

EKSKURSIJA prasidės iš dhieagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12,11:30 
vai. vakare. Chicago bus pirmas susijungimo punktas. Čia suvažiuos Naujienų 
Vkskursantai iš visų aplinkinių miestelių ir susijungę su chicagiečiais keliaus 
Detroitan. Detroitas bus antras susijungimo punktas. Į čia suvažiuos ekskur
santai iš sekamų miestų: Omaha, Neb.; Dės Moines, lowa; Kansas City, Kansas; 
St. Louis; Springfield, III.; Westville ir iš visų kitų miestų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu atvykti Chicagon. Detroite susijungę 
visi ękskursantai keliaus į NIAGARA FALLS.

NIAGARA FALLS
Visi ekskursantai nuvažiavę į Niagara Falls, specialiais vežimais važiuos apžiū
rėti tų garsiųjų vandenpuolių ir papietavę keliaus New Yorkan. J Niagara Falls 
gali važiuoti ir palydovai iš Chicagos, Detroito ir kitų miestų ir, palydėję ke
liauninkus grįžti namon.

ERIE GELZKELIS
IŠ Buffalo visi ekskursantai tais pačiais vagonais keliaus tolyn Erie gelžkeliu. 
Visi daiktai, išvažiavus keliauninkams į Niagara Falls bus galima palikti savo 
vietose, vagonuose. Vagonai užrakinami ir apsaugojami. Visa kelionė gelžke- 
liais bus puiki ir įdomi pilnoj to žodžio prasmėje. Kas norūs lovą Pullman vago
ne, tam bus parūpinta.

KELIONĖ NUO NEW Y0RK0 1 O/L
KLAIPĖDON IR ATGAL lOv

— Dabar mano eilė, — strik
telėjo, ožio barzdą kratydamas, 
poetas Brudas Nakvosas — da
bar aš kalbu.

— Tik man nemeluok, — pra
dėjo dalydamas kortas Alijo
šius.

— Aš tau netrukdžiau kulbė- 
s Z/ « •ti, prašau ir man netrukdyti,

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. A$ 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
ino plaukų. <

Ateikite ir persitikrinki L
Mano gydymo būdas taipgi suminkština plaukus. sustiprina 

plaukų šaknis, prašalint iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkievvicz, 

1407 Milwaukee Avė , 2 fl.
-------.-r.----------- .•-i.- -a -w< •-

BUKIT PRISIRENGĘ
NORINT keliauti su šia garsia ekskursija reikia būt prisirengus iš anksto. Ne- 
turintiems Amerikoniškų popierų reikia turėti gimimo metrikus, gauti Lietuvos 
užsienio pasas, viza, taksų sumokėjimo liudijimą ir leidimų sugrįžti; Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasą ir vizą. Visiems neikia užsimokėti už laivakor
tę ir gelžkelio tikietą bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.

Detroitiečiai kreipkitės pas musų generalį agentą ir pųlydovą, J. J. Strazdą, o 
chicagiečiai ir iš kitų miestų — į Naujienas.
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x Chicago
Chicago yra puikus pavyzdys 

to, kaip greitai Amerikos mies
tai gali išsiplėtoti. Į mažiaus 
kaip šimtą metų miestas išaugo 
iš visai neapgyventos vietos j 
vieną didžiausių miestų pasau
lyj. l'atogumas privedė pir
muosius gyventojus čionais ap
sistoti, nes vieta buvo tarpe eže
rų ir netoli didelės upės.

Revoliucinio karo laiku neg
ras iš San Domingo, vardų John 
Baptiste de Saible (arba su Sab- 
le), keliaudamas Chicagos upe, 
rado patogią vietą apsistoti ir 
pradėjo derėtis su indijonais. 
1777 m. jis pastatė namą. Tas 
namas buvo Chicagos pradžia. 
1796 m. jis pardavė tą namą 
francuzui. kuris 1803 m. parda
vė narna John Kinzie. Kindzie 
buvo Chicagos pirmas amerikie
tis. Metais vėliaus, indijonai 
davė Suv. Valstybėms šešius ak
rus žemės ir ant tos. žemės Suv. 
Valstybės pastatė tvirtovę. Var
das tvirtovės buvo Fort Dear- 
born.

Iki 1812 m. karo Chicagoj ma-l 
žai žmonių gyveno. 1830 m. 
gyveno mažiaus šimtas žmonių. 
Kongresas 1827 m. priėmė aktą 
įsteigiant Illinois ir Michigan 
kanalą. 1837 m. miestas ture-Į 
jo 4,170 gyventoj^ ir buvo, in
korporuotas, nuo to laiko augi
mas sparčiai prasidėjo. 1850 
m. turėjo 28,269 gyventojus, ir 
dešimts metų vėliaus turėjo 
298,977. 1870 m. Chicagoj gy
veno pusė milijono žmonių, 1880 
m. suvirs milijonas. 1920 m.'Įt 
cenzas rodo, kad tais metais bu
vo 2,701,705 gyventojai. Cook 
apskrityje, kur gyvena Chica
gos gyventojai arba dirbantieji 
Chicagoj, yra gyventojų iki 
3,053,017.

1871 m. didis gaisras apsupo 
miestą, nuostolių padarydamas 
iki $187,000,000. Bet į dvejus 
metus žmonės atgaivino mies
tą. 1892-93 metais Chicagoj 
įvyko pasaulinė paroda, kuri ap
vaikščiojo Columbo atvykimą 
Amerikon. Ta paroda išgarsi
no Chicagos vardą visame pa
saulyj.

Chicago turi puikią viešų par
kų sistemą, čionaįs yra parkų 
be galo; ir tuos parkus suriša 
bulvarais. Apart labai gražių 
parkų Chicago turi labai puikų 
ežero pakrantj.

Chicago turi daug puikių vie
šų budinkų ir įstaigų. Didysis 
viešas knygynas ant Michigan 
Aj^enue kaštavo $2,000,000. Tas 
knygynas Užlaiko 33 skaitymo 
kambarius ir 109 išdalinimo vie
tas įvairiose miesto dalyse. Ki-J 
ti garsus knygynai yra Nevvber- 
ry knygynas, Johą. Grerar Kny
gynas, Chicago Law Institute 
Knygynas. Vienas iš gražiausių 
namų yra Chicagos Dailės Įstai
ga. Aukštesnio mokios įstaigų 
irgi yra daug— Chicagos uni
versitetas, Northvvestern uni
versitetas, University of Illinois 
medikališka mokykla, Loyola 
universitetas, Armour Institute, 
Lewis Institute ir daugelis kitų 
mokyklų.

Chicago yra pirmas vakarų 
pirkliškas miestas, ir sulig gy
ventojų skaičiaus yra antras di
džiausias miestas Suv. Valsty
bėse. Yra svarbus gelžkelių 
centras — 23 gelžkelių linijos 
turi stotis šiame mieste. Pirk- 
lystėje užima svarbią vietą. Chi
cagos stokyardai pagarsėję vi
same pasaulyj.

Chicagos gyventojų skaičių 
sudaro ateiviai ir jų vaikai, iš 
2,701,705 gyventojų, 946,298 
yra svetimšaliai (baltos) kilmės 
ir jų vaikai. Iš svetimų gyven
tojų 808558 gimė svetimose 
šalyse.

Cenzo skaitlinės kaslink sve
timtaučių parodo, kad 1920 me
tais tame mieste buvo

137,611 žmonių gimusių Len
kijoj ;

121,018 žmonių gimusių Rusi
joj ir Lietuvoj;

112,288 žmonių gimusių Vo
kietijoj ;

59,211 žmonių gimusių Itali
joj;

58,563 žmonių gimusių Šve
dijoj ;

56,786 žmonių gimusių Airi
joj;

50,392 žmonių gimusių Čeko
slovakijoj ;

30,491 žmonių gimusių Aus
trijoj ;

26,106 žmonių gimusių Ven
grijoj ;

20,481 žmonių gimusių Nor
vegijoj ;

11,286 žmonių gimusių Dani
joj; j

9,963 žmonių gimusių Jugo
slavijoj.

Abraomas Lincoln’as
1~-H34

Abraomas Lincoln’as gimė 
Vasario 12 'd., 1809 metais, Har- 

| din apskrityje, Kentueky valsty
bėj. Jo tėvai buvo labai biedni 
ir Lincoln’ui prisiėjo daug varg
ti jaunystėje; neturėdamas pro
gos daug lankyti mokyklą, pats 
beveik savaimi išmoko advoka
tūros, paskui buvo Suv. Valsty
bių prezidentu. Jaunas būdamas, 
gyvendamas su tėvais Illinois 
valstybėj, kur jie buvo persikė
lę iš Kentueky jis skolindamas! 
knygas, liuoslaikiu, mokinosi. 
Advokatūrą praktikavo 1886 
metais Illinois valstybėje. Jis 
pagarsėjo kaipo priešininkas ne
grų vergijos, ir už juos kovojo. 
1860 metais naujai susiorgani
zavus dabartinė republikonų 
partija pastatė jį kandidatu į 
prezidentus, ir jis liko išrink
tas. Rugsėjo 22 d., 1862 metais, 
jis išleido Negrų Paliuosavimo 
Deklaraciją. 1864 metais jis ta
po išrinktas antram terminui, 
bet 1865 metais jis buvo nušau
tas Washiiigt6nef teatre. į t|

Už paliuosavimą negrų buvo 
kilus Naminis arba Civilis Ka
ras. Pietines valstybės atsimetė 
nuo šiaurinių, kurioms Lincoln’- 
as priklausė, ir išsirinkę savo 
prezidentą norėjo pasilaikyti sa
vo tvarkos ir negrus vergijoj, 
nes tik iš vergų pietinės valsty
bės darė sau pelnus. Lincoln’as 
nenusileido, matydamas pavojų 
šaliai jeigu ji susiskaldys ir no
rėjo palaikyti visas valstybes 
unijoje kaip seniau buvo. Pieti
nės valstybės tapo nugalėtos, ir 
unija užtikrinta, bet Lincoln’as 
už tai atsimokėjo savo gyvasti
mi.

Abraomas Lincoln’as yra vie
nas iš daugelio pavyzdžių, jog 
iš prastų kyla galiūnai, jeigu 
tik stengiasi ko nors siekti, jei
gu laiką neleidžia dykai, jauny
stę neaikvoja ant nieko. Visoje 
šalyje ir visame pasaulyje jis 
yra žinomas kaipo /‘Išliuosiijoto-, 
jas”, jam daug pastatyta ir dar 
statoma paminklai.

(FLIS)

Penki nauji tautiški 
paminklai

iLaisves Slovylu New York’o 
Uoste per trisdešimts-aštuonis 
metus skaito visus atvykstan
čius imigrantus. Bet tik spalio 
mėnesį, 1924 m., prezidentas 
Coolidge oficiališkai paskyrė 
ją tautišku paminklu. Oficia- 
liškas įsakymas užvardino Lais
vės Stovylą Fort Wood.

Tuo pačiu laiku prezidentas 
paskyrė keturius kitus tautiš
kus paminklus. Vardai ir trum
pa istorija tų paminklų seka. 
Fort Matanzas ir Fort Marion 

Fort Matanzas randasi St. 
Augustine ir Fort Marian ne
toli to miesto. Don Pedro Me- 
nendez, Floridos gubernatorius, 
įsteigė St. Augustine 1561 me
tais. Jis su savo ispanais ap
gyvena tą vietą, kad galėtų ata
kuoti farneuzų koloniją. Fort 
Carolina, penkiasdešimts mylių 
į šiaurius. Ispanai sakė, kad 
franeuzai be jų pavelijimo var
tojo jų žemę. Fraucuzgi per
sėdami ispanų plantJsbnutarė 
juos pulti. Jų laivai atplaukė 
į St. Augustina, bet didelė au
dra juos sudaužė. Menendez pa
ėmė Fort Carolina, franeuzų 
tvirtovę. Jis nušovė visus ap
gynėjus, paimdamas vaikus ir

moteris. Grįžtant užpuolė su-j 
dužusius laivus ir suėmė vyrus. 
Tuos visus franeuzus Menen
dez nuvarė į St. Augustina ir 
netoli dabartinio naujo tautiš
ko paminklo Fort Matanzas, jis 
davė įsakymą juos nušauti. 
Ispanų kalboje “Matanaz” reiš
kia “nužudymą”. Apie 200 
franeuzų bvuo nužudyta, bet 
antra partija iš apie 150 pa
bėgo ir pražuvo. Dvejais me
tais vėliaus franeuzo De Gaur- 
gees su būreliu draugų užpuo
lęs ispanų kolonijas ant St. 
Jobus upės, bet ir tuo laiku 
Fort Marion buvo per tvirtas 
ir atsilaikė.

Senose dienose Fort Marion 
buvo pavadintas San Juan de 
Pinos ir vėliaus St. iMarks. Čio
nais pirmą kartą ispanai at
gabeno Amerikon citrinų ir 
Sevilijos vynuogių. Ir iki šiai 
dienai Florida pasaulyje pagar
sėjus dėl vaisių. Bet kuomet 
Floridos vaisiai pakėlė tos vals
tybės vardą, Menendez nužemi
no atgabendamas j Ameriką 
pirmus Belaisvius.

Fort Pulaski
Fort Pulaski randasi Sava

nai! upės įtakoj. Toj pačioj 
vietoj revoliucijos laiku stovė
jo Fort Grene, kurį audra su
naikino. PradŽiojo\ęivilinio ka
ro pietiniai pulkai paėmė Fort 
Pulaski, bet vėliaus turėjo pa
siduoti šiauriniams pulkams.

Fort Pickney.
^orl Moultrie, kuris atlaike 

britų laivus 1776 metais,* ir 
Fort Sumter, saugoja Charlęs-? 
ton uostą. Kadangi tie abudu 
dar vartojami, o Fort Pickney 
nevartojamas, tai tokiu budu 
buvo paskirtas tautišku pa
minklu.

Viršminėtoe tvirtovės matė 
daug kęvų ir karų, bet Bedloe’s 
Sala yra laisvės lopšis, ir jos 
istorija neapipinta kovoms, čion 
visuomet ramybe viešpatavo. 
Francijos 1876 m. auka stovi 
už liuosyby.
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Lietuvišku Knygų Muge Chicagoje
$10.00 VERTfcS KNYGŲ UŽ $5.00

J šitų knygų'mugė tęsis iki Velykų, balandžio 4 d., 1926 m. Patartina visiems lietuviams prisipirkti gerų, naudingų knygų 
visai pigia kaina. Visas žemiau surašytas knygas parduodam už pusę kainos jeigu pirksite pilna suma už $10, 
Aušros Knygynui prisiųsti tiktai $5, arba jeigu pirktumėt daugiau, prisiųskite tiktai pusę tos sumos už kiek imate 

[knygų. Bet jeigu pirksite mažesne suma, tai už kiekviena knygą prisiųskite numažintą kainą kaip kad yra pažymėta 
prie kiekvienos knygos, čia apačioje seka sąrašas visų geriausių, visų naudingiausiu, visų reikalingiausių knygų Amerikos 

I lietuviams, šitas nupginimas, geriau pasakius, Aušros Knygyno Knygų Mugė Chicagoje tęsis iki VELYKĖ, BALAN
DŽIO 4 DIENOS.

Vadovėliai, Žodynai, 
Matematika.

PILNAS ŽODYNAS — ANGLŲ

Detroit, Mich.
Musų kolonijoj 4 d. gruodžio, 

praeitų metų, susitvėrė kliubas 
vardu, Lietuvių Moterų Kliu
bas.

Valdybon vienbalsiai išrink
ta : pirmini nke-organizatorė 

p-ia Uvickienė, vice-pirm. p. 
Bajorunienė, finansų ir nuta
rimų rast., p. širvai tienė, ižd., I 
p. Mačiulienė, tvarkdarė, p. 
Bukšienč. I

Susirašė gražus būrelis šios 
kolonijos moterų. Kliubas \ap- 
rubežiuptas 4r šiemet nebus] 
priimama daugiau narių. Jeigu 
kuri narė pasitrauktų ir pasi
liktų vakansija, tai jos vieton 
bus priimta kita moteris. Pri
imtos yra doros ir rimtos mo
terys.

Jųjų tikslas yra vieną karią 
į mėnesį susieiti ir gražiai lai
ką praleist, viena su kita ge
riau susipažinti, gražiomis 
mintims pasidalinti ir prsidėt 
prie visų gerų darbų.

Pirmi pietus, susirinkimas ir 
bunco party įvyko sausio 7 d., 
Tuller viešbuty 1:30 po piet. 
Tokie skanus pietus, gražus 
kambarys ir skaitlingas būrys 
vięnminčių moterų daro gražų 
įspūdį.

Tvarką vedė p-ia Uvickienė, 
kuriai prisėjo būti “hostess” 
tą dieną. Pažaidė bunco ir 
gražias dovanas laimėjo šios 
naręs: pirmą- ' p-ia ^Gravienė, 
antrą p. Satuląitienė, trečią p. 
Stcpa»auskien,ė. Visos links
mos išsiskirstė namo.

Antri pietus buvo vasario 4 
d. toj pačioj vietoj, šios dienos 
“hostess” buvo vicepirm., p-ia 
Bajoriunienė, kuri išdalino gra
žias bunco dovanas. Laimėjo 
pirmą dovaną p-ia Mačiulienė, 
antrą p. Goodvilienė, trečią 
p. Harūenė.

Kovo L d\ yra rengiami pie
tus ir bunco party Wolverine 
viešbuty. Šį kartą iš eilės ve
dėja bus p-ia Mačiulienė. Die
nos paskirtos kas pirmus ket
vertas kožno mėnesio. Vasario 
22 d. buvo siu'eutgu viešą bun
co party.—Korespondentė.

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VfiUŲ 
(DŪŠIŲ) BEI VELNIŲ, šitoj knygoje 
yra aprašoms apie velnius, dūšias ir 
kitokius vaiduoklius, >kurie vaidindavusi 
senais Laikais. Knyga labai žingeidi. 
Pusi. 47b, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.75
BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RAŠ
TAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalba ir raidėm. Didelio 
formato, pusi. 1127, gražiais apdarais. 
Sykiu ir Biblijos Rodyklė.
Kaina $5.00, iki Velykų tiktai.....$3.00
LIETUVA PAVEIKSLUOSE. 60 gra
žiausių atviručių vaizduojančių kiekvie
ną gražų Lietuvos kampelį. Šitos atvi
rutės (Post Cards) labai tinkamos nau
doti siunčiant trumpus laiškelius savo 
draugams bei pažįstamiems.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....$1.25
LYTIES MOKSLAS. Svarbi knyga 
apie lyties dalykus. Su daug paveikslų 
vaizduojančių abelną lyties sudėtį. Pus
lapių 400, apdaryta.

1 Kaina $7.00, iki Velykų tiktai.....$4.00
SVEIKATA. Geriau pasakius tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. Šita knyga 
turėdamas savo namuose — bus tavo 
geriausiu sveikatos draugu. Su daugy
be paveikslų. Pusi. 339, gražiais audi
mo apdarais.

"Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.... $1.50
PILNAS LIETUVOS ŽEMLAP1S (MA- 
PA) varduotas. Laida 1924 metų. 
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....$1.25
KARĖ — KODĖL? čia aprašoma ko
dėl kįla karai ant kiek jie baisus ir kaip 
nuojto apsisaugoti. Pusi. 400, apdaryta.

’ Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.75
VILNIAUS ALBUMAS. Arba Vilnius 
nuo 1623 metų iki 1923 metų, šitas 
Vilniaus Albumas tai yra kiekvienam 
lietuviui brangus kultūrinis turtas. 
Telpa Vilniaus Istorija ir visi puikiausi 
Vilniaus miesto vaizdai. Labai didelio 
formato, 188 pusi., paveikslai varsuoti. 
Kaina $4.00, iki Velykų tiktai.....$3.00

. HOMEOPATIJOS KNYGA. Arba gy-
«i rn žudymas žmonių be daktaro pagalbos.

jį Taipgi gydymas kai kurių gyvulių. Pus- 
”lapių 112, apdaryta.

GEOGRAFIJA ARBA ŽEMĖS APRA- 
ŠIMAS. Šitoje knygoje paveikslais pa
rodoma kiek yra žemės ir kiek vandens, 
kur kokie ežerai, anglis, gylis, kur ko
kie mineralai, miestai, karalystes ir tt. 
Knygoje 469 pusi, storais, drūtais ap
darais. Su daug paveikslų ir paveiks
lėlių. z
Kaina $3.50, iki Velykų tiktai.....$2.50
GYVENIMO MOKYKLA. Svarbi kny
ga — pamokina kiekvieną kaip gyvent 
laimingai, bei kokiu budu pasiekti savo 
tikslą. Šitos knygos vertė atsveria 
auksą, pertai ne vienas nepraleiskite 
progos įsigyti šitą knygą. Drūtais ap
darais, pusi. 235.
Kaina $2.75, iki Velykų tiktai.....$1.75
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Aiš
kiais bruožais aprašoma senovė apie 
kurią mes tiek įaug kalbam, bet gana 
mažai žinome, šilą knyga, tai yra veid
rodis praeities su kurios pagelba galima 
viską matyti, viską žinoti. Pusi. 305 
su daflg paveikslų ir 5 senovės žemla- 
piais. Apdaryta.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.50
Iš MANO ATSIMINIMŲ. Knygoje ap
rašoma įvairus Lietuvos kampeliai. Ga
na žingeidi knyga. Pusi. 301, gražiais 
storais apdarais.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....$1.25
ISTORIJA ABELNA. šitoje knygoje 
randasi aprašyta viso svieto isterija nuo 
seniausių laikų iki 146 metų po Kris
taus. Svarbi istoriška knyga. Pusla
pių 498, storais apdarais.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai $1.50 
ISTORIJA AMERIKOS. Kurie nori 
plačiai susipažinti su Amerikos Istorija 
verta šitą knygą įsigyti — joje apra
šoma smulkmeniškai įvairus įvykiai 
Amerikos Istorijoje. Puslapių 364, 
storais apdarais.
Kanna $2.25, iki Velykų tiktai ...... $1.50 
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SU
TVĖRIMAI. Giliai mokslinė knyga ku
rie tuo klausimu žingeidaujasi, verta 
šįiąJcnygą įsigyti. Su daugybe paveik
slų. Pusi. 370, storais apdarais. 
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai....
LIETUVOS PROTĖVIAI MAŽOJOJE
AZIJOJE, šitą knygą parašė Dr. J. Kaina $2.00, iki Velykų tiktai .. 
Šliupas. Knygoje parodoma iš kur yra PILIETYBĖS KATEKIZMAS, 
kilę lietuviai ir kaip jie atsikraustė ten 
kur jie’šiandie randasi. Pusi. 283, ap
daryta.
Kaina $2.00, iki Velykų tiktai.....$1.25
ŽINYNAS. Knyga visokių žinių iš vi
sokių mokslų šakų. . Ypačiai daug ra
šoma apie sveikatą, gyduoles ir abelnai 
kaip save gydyti be daktaro pagelbos. 
Pusi. 400, storais apdarai^ 
Kaina $3.00, iki Velykų tiktai..... $1.75
GAMTOS MOKSLŲ KNYGA. šita 
knyga da visai nauja —zturi didelę 
mokslinę vertę, šitoje knygoje aiškiai 
aprašoma sekami svarbus dalykai: oras, 
vanduo, žemė, augalas ir jo gyvenimas, 
žmogus ir gyvuliai. Knygoje yra apie 
500 paveikslų. Viena iš svarbiausių 
knygų lietuviuose. Pusi. 600, drūtais 
apdarais.
Kaina $5.00, iki Velykų tiktai 3.00 
GAMTOS REIŠKINIAI. Nauja knyga, 
neseniai apleidusi spaudą — turi didelę 
mokslinę vertę. Visiems tiems kum 
žingeidaujasi įvairiais apsireiškimais 
gamtoje verta įsigyti šitą knygą, 
daug paveikslų^ Pusi. 300, apdaryta. 
Kaina $3.00, iki Velykų tiktai __  $2.00
ORGANINĖ CHEMIJA. Pamatines ži- 
nos šitoje srityje, krusi. 384, apdaryta. 
Kaina $3.75, iki Velykų tiktai .......$2.75
FIZIKA. Visos 3 dalys apdarytos j vie
ną. Pusi. 480, gražiais apdarais.
Kaina $3.50, iki Velykų tiktai.....$2.75

Įvairios Knygos.
NAUJAS PILNAS ORAKULAS ARBA 
BURTŲ, MONŲ ir visokią paslapčių 
knyga. Sykiu šitoje knygoje randasi ir 
Mokslas Delnažinystes. Su daug pa
veikslų. Didelio formato 6x9. Kurie 
interesuojasi čia kalbamais dalykais 
verta šitą knygą įsigyti. Puslapių 414, 
drūtais apdarais. " \
Kaina $3.50, iki Velykų tiktai..... $2.50
LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAIRIOS. 
Čia telpa daug gražių pasakų. Jas skai
tydamas nenorėsi nei apsistoti. Pusla
pių 300, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai

HE- 
TUVIŲ IR LIETUVIŲ ANGLŲ KAL
BŲ — sutaisė A. Lalis. 'Vienas iš di
džiausių ir vienas iš geriausių Žodynų 
lietuviuose. Per abi dalis yra 1274 pus
lapiai, drūtais apdarais.
Kaina $10, iki Velykų tiktai ....... $7.00
ŽODYNAS ANGLŲ LIETUVIŲ KAL
BA — sutaisė A. Lalis, Il-ra dalis. Su
rašyti visi anglų kalba žodžiai ir išver
sti į lietuvių kalbą, žodynas gana di
delis — pusi. 835, storais, drūtais ap- 
dąrais.
Kaina $6.50, iki Velykų tiktai.....$4.00
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS — su
taisė J. Laukis. Vienas iš praktiškiau
sių rankvedžių mokytis anglų kalbą. 
Kas nori pramokti anglų kalbą verta 
šitą rankvedį įsigyti. Storais apdarais, 
310 puslapių.
Kaina $2.50, iki Velykų tiktai.....$1.75
KIŠENINIS ŽODYNĖLIS — LIETU- 
VIŠKAI-ANGLIŠKAI IR ANGLIŠKAI 
LIETUVIŠKOS KALBOS — sutaisė J. 
Laukis. Parankus nešiotis kišenių j e, 
gražiais apdarais, puslapių 151.
Kaina $1.25, iki Velykų tiktai..... $1.00
RUSIŠKAI-LIETUVIŠKAS ŽODYNĖ
LIS. Tinkamas nešiotis kišenių j e. 
Puslapių 250.
Kaina $1.00, iki Velykų tiktai ....... 80c
LENKIŠKAI - LIETUVIŠKAI - RUSIŠ
KAS ŽODYNAS. Drūtais apdarais, 
puslapių 552.
Kaina $4.00, iki Velykų tiktai......$2.75
PILNA ARITMETIKA — nuo žemiau
sių iki aukščiausių rokundų — 5 dalyse, 
vienoje knygoje. Sutaisė Busilo, pusla
pių 514, drūtais apdarais.
Kaina $4.50, iki Velykų ftiktai..... $2.50
PRAKTIŠKAS LIETUVIŲ KALBUS 
VADOVĖLIS 2-jose dalyse, sutaisė J. 
Murka, 342 puslapių.
Kaina $1.8Q, iki Velykų tiktai $1.50 
VAIKŲ DARBYMEČIUI. Sutaisė J. 
Murka, z3 knygos, puslapių 1008. Svar
bu šitas knygas įsigyti kiekvienam kak 
bos mokytojui arba mokiniui.
Kaina $4.50, iki Velykų tiktai..... $2.75
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA ir 
sintakse. Sutaisė Rygiškių Jonas. Ge
riausia lietuvių kalbos gramatika — 
verta įsigyti visiems norintiems lavin- 
ties lietuvių kalbos. Puslapių 280, sto- 

!•’ rais apdarais.
Kaina $2.25, iki VeĮykų tiktai ..... $1.75

■ SKAITYMAI — LIETUVIU KALBOS 
f, PAMOKOS. Sutaisė P. Klimas. Pus- 
i lapių 294.

Kaina $1.25, iki Velykų tiktai.....$1.00
VARfcO MOKYKLA — I ir 11 dalis. 
Svarbi knyga lietuvių kalbos mokslo 
reikalui — parašė vienintelis lietuvių 
kalbininkas J. Jablonskas, pusi. 526. 
Kaina $2.75, iki Velykų tiktai.....$2.00

Gamtos Mokslai, Istorija, 
Geografija ir tt.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Knyga turi 
1086 puslapius su daugybe paveikslų 
visokių tikėjimų ir jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt. 
Vienintelė knyga pas lietuvius kurioje 
aprašoma visa tikėjimų ir bažnyčių 
istorija. šitų knygų turime gana ma
žai, pasivėlavę galima netekti, pasisku
binkite užsisakyti. Knyga stdrai£ drū
tais apdarais.
Kaina $10, iki Velykų tiktai.......$7.00
ETNOLOGIJA ARBA ISTORIJA APIE 
VISOKIAS TAUTAS PASAULYJE. 
Viena iš žingeidžiausių knygų pas lie
tuvius kurioje aprašoma kokios tautos 
randasi pasaulyje. Knyga su daug pa
veikslų, storais, gražiais apdarais. Pus
lapių 667.
Kaina $4.00, iki Velykų tiktai..... $3.00
RAŠTO ISTORIJA. Knygoje aprašo
ma kaip atsirado pas žmones raštas, 
kaip jis vystėsi laipsniškai kolei pasiekė 
[dabartinį šąvo stovį. Nepaprastai žin- 

Ngeidi knyga, verta ją visiems įsigyti, 
b Šitų knygų nedaugiausia turime, užsi- 
0 sakant verta pasiskubinti, kitaip gali- 
Bma netekti. Gražiais audimo padarais. 
gPusl. 304 su daug paveikslų.
| Kaina $3.00, iki Velykų tiktai..... $--0001
|PASARGA: Jeigu šitų knygų imsite už $10 mums.prisiųskite tiktai pusę tos sumos, tai yra tiktai $5, jeigu imsite už 

daugiau negu $10, prisiųskite pusę tos sumos už kiek imate Knygų. Pusę sumos turite rokuoti nuo pilnos kainos. Bet
| jeigu imsite Už mažiau negu $10, tai prisiųskit po tiek už kiekvieną knygą kięk kad yra pažymėta prie kiekvienos knygos, 

numažintą kainą, šitas nupiginimas tęsis tiktai iki Velykų—Balandžio 4 d., pertai pasiskubinkite su užsisakymu. Laišką 
įf su pinigais siųskite šiuo adreu:

. $1.50 
Prak

tiškas pamokinimas kaip likties šios ša
lies piliečiu. Klausimai įr atsakymai, 
anglų ir lietuvių kalboms. Pusi. 96. 
Kaina 40 centų, iki Velykų tiktai 35c. 
LIETUVIŲ TAUTA, šitą knygą para
šė Dr. Jonas šliupas. Istoriška knyga. 
Pusi. 564, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Velykų tiktai.....$2.00
MAGIŠKOS KAZYROS. Su lietuvišku 
laimės bei nelaimės išguldymu.
Kaina $1.50, iki Velykų tiktai.....$1.00
SEKRETAI MONINIMO. a Jei nori ži
noti kaip galima monyti, Įsigykite šitą 
knygą. Pusi. 174, apdaryta.
Kaina $1.75, ikj Velykų tiktai.....$1.25
IŠ TAMSIOS PRAEITIES Į ŠVIESIĄ 
ATEITĮ. Svarbus mokslinis veikalas 
su daug paveikslų. Naujai spauzdin- 
tas. Puslapių 220.
Kaina $1.50, iki Velykų tiktai .....$1.00
STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Labai 
žingeidus aprašymas apie stebuklus ir 
kitus nesuprantamus gamtos reiškinius 
žmogaus gyvenime. Su daug paveikslų.

Su Puslapių 240.
Kaina $1.50, iki Velykų tiktai.....$1.00
MUSŲ ISTORIJOS PRADŽIAMOKS
LIS. Vienas iš geriausių vadovėlių Lie
ti! VOS istorijos lavinimosi. Su paveiks
lais ir 2 žemlapiais. Apdaryta. Pusla
pių 166.
Kaina $1.00, iki Velykų tiktai.......75c.
ŪKININKO DANGUS. Meteorologijos 
vadovėlis. Pusi. 112.
Kaina 75c., iki Velykų tiktai ....... 60c.
TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Labai įdomios pasakos su gražiais pa
veikslais. Nauja laida Lietuvoje. Pus
lapių 300, audimo apdarais.
Kaina $2-75, iki Velykų tiktai ..J.. $2.00 
LIETUVOS VIRĖJA. Didelė ir labai 
naudinga knyga dėl musų moterų, nes 
šitoje knygoje parodoma kaip gaminti 
gardžius valgius ir skanius gėrimus. 
Knyga da visai nauja — ką tiktai aplei
dus spaudą. Pusi. 300, gražiais apda
rais. Verta kiekvienai namų gaspadi- 
nei įsigyti šitą knygą.
Kaina $4.00,<4ki Velykų tiktai.....$2.50$1.50

8 AUŠROS KNYGYNAS
Į 3210 South Halsted Street, \ , Chicago, Illinois.

h



Nepriklausomybės 
kalba

(Padaužų stenograles rapor
tas vieno kadeinų kalbėtojo 
prakalbos. Viskas užrašyta žo
dis žodin).

Ant steiėi|lius pasirodo kuni
gas, vyčiai ploja, kunigus žeg
nojasi. kalba piliorius, davat
kos balsiai pritaria. Kunigas 
amen pasakęs greitai persiūto 
kalbėtoją, o šis kairę koją vilk
damas tuojaus užsilipa ant es
trados ir pradeda šnekėti maž
daug šitaip:

Mieli broliai ir seserys lietu
viai ir katalikai, pirmiausia tu
riu .pasisakyti, kati nesu prisi
rengęs jums prakalba sakyti 
(parūpijonai šaiposi, balsas iš 
kampo: “tai ką vakar/ naktį 
sveikas veikei?”), het pasaky
siu ka kiekvienas geras kalali- 
kas privalo pasakyti.-.

Labai teisingai šilą šventė 
ir vadinasi nepriklausomybės 
šventė, nes mums katalikams 
dar daug daiktų Lietuvoje ne
priklauso. Štai mokytojai 
jų bedieviškumas mums katali
kams žinomas, bet ką tu čia 
padarysi, kad mokytojai dar 
nevisai mums priklauso, šliu
pas dar mums nepriklauso— 
jisai sėja bedievybę, keikia 
bažnyčią šventą ir ‘kunigus, jo 
kūnas dar mums nepriklauso, 
jei priklausytų, tai bu tume se
nai jį sudeginę... (vyčiai ploja). 
“Kultūros” bendrovė leidžia 
l>edieviškas knygas, ji dar 
mlims nepriklauso, jei priklau
sytų, tai jinai turėtų malda
knyges spausdinti.

Socialistų partija Lietuvoje 
gnaibo kunigus, ji dar mums 
nepriklauso, jei priklausytų, 
tai ją mes pristatytume prie 
darbo rožančiams dirbti. (Liau
dininkų partija mums dar ne
priklauso, jos žmones katali
kams akis svilina, jei liaudinin
kai mums priklausytų, tai mes 
juos greitai j kalėjimus sukiš- 
lume, o dabar jie valdžių kri
tikuoja ir katalikus pešioja... 
Reiškia nepriklausomybė
mums katalikams labai dar 
prasta, nes mums dar daug 
dalykų nepriklauso.

O dabar kas mums lieka da
ryti? IHrmiausia turime steng
tis, kad mums katalikams pri
klausytų viską*?, kas yra Lietu
voje. Kas iš to, kad mes turi
me bažnyčias, klioštorius, da
vatkas, ubagus, kryžius, škap

DR. A. WARCHALOWSKI 
O P T O M K T R I S TT S 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekus. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dienų

lierius, rožančius, maldakny
ges, po Įleistus ir alpuskus? 
Mums reikia turėti viskas ki
ta... (vyčiai ploja).

Krapštykite savo kišenius, 
duokite dolerius, pasninkauki
te, diibkite ir poteriaukite, o 
kunigai ir kitoki dvasiški va
dai jums užkariaus visą Lietu
va ir Vilnių...

Bučiau užmiršęs, dar yra 
laikraščių, knygų, teatrų, sve
tainių ir šiaip visokių bendro
vių. kurie mums nepriklauso... 
Reikia šitie visi dalykai paimti 

o tik tada bus laiminga mu
sų žemelė. Lai gyvuoja baž
nyčia ir kademų partija, lai iš
nyksta visi daiktai, kurie Die
vui netarnauja...

O daugiau tai nežinau ką sa
kyti. Turiu vilties, kad kitais 
metais mes turėsime geresnę 
neprklausomybę minėti, kad ki
tais metais nė nebus nepriklau
somybės, nes mums viskas pri
klausys... Amen.

—Padaužų šoferis.

Pipirai
. ' i- .- \

Laukis ir Tulys du lietuviš
ki tėvynainiai neteko džiabo... 
Dabar vienas pinacus pardavi
nėja, <i kitas siutina žmones 
ar ka ten veikia. Padaužos siū
lo (steigti nusišpicavusiems re
daktoriams šelpti fondą. Nu
matoma ir daugiau kandidatų.

Lietuvoje dabar gyvuoja dvi 
partijos: viena skelbia, kad 
žmogus išsirutuliojo iš beždžio
nių. o kita, kad žmonės vystosi 
į beždžiones. Pastaroji partija 
vadinasi pozicija (kademai ir jų 
vaikai), pirmoji opozicija. Po
zicija, t. y. kademai dirba iš
sijuosę, kad savo tiksią atsie
kus, kad žmones kuogreiciau- 
sia j beždžiones išvysčius. Sa
koma, kol kas jiems tas darbas 
neblogai vyksta. t

Vyčių gazieta surado senus 
bažnyčios įstatymus, kurie 
draudžia vierniems katalikams 
šokti. Kiek giliaus pasiknisus 
butų gulima surasti ir tokių 
šventos bažnyčios Įstatymų, ku
ri? draudžia laikraščius leisti 
ir juos skaityti, arba. ir tokių, 
kurie už netikėjimų j velnius 
mirtimi bausdavo.

Padaužos įsteigė naują dirb
tuvę—tai pipirų dirbtuvė. Mu
sų tautiečių gyvenime priviso 
visokių šašų, suskių, veidmai

nių ir kilokių paukščių, ku
riuos Padaužos nusitarė pipi- 
rais apipilli. P.

~ - - ■ * ■■ ■! u \ 4

Vadinasi, apie viską ir 
visko po biskj

Daug singelių eina į kapines 
pasižiūrėti kiek ir kokios naš
lės pasiliko.

Narsiausias vyras yra tasai, 
kuris juokiasi pamalęs savo 
bosą griūvant arba slystant ant 
bananus lupynos.

Kai tik vyras pradeda kvai
lioti, tai mergina tuojaus pra
deda manyti, kad jisai iš tik
rųjų surimtėjo.

Kur dingo tos merginos, ku
rios pamesdavo rūkančius ir 
geriančius vaikinus?

Didžiausia veidmainybė: hier- 
gina sudrasko savo plaukų tin
klelius ir savo draugėms pasa
koja buk visi vyrai paskui ją 
sekioja. Arba: vedęs vyras 
apsipila pauderiu savo švarką, 
kad moters jį apkeiktų už gla
monėj imosi su merginoms.

Didžiausia sarmata: moteris 
sumeta s#vo guzikus į maka
ronus ir vyrą bando į tikrinti, 
kad tai grybai.

( žuomarša: apsivedė Jurgis, 
bet užmiršo savo pačią namo 
parsivesti.

Talentuota pati girdi doler 
krintant ant minkščiausiu kar- 
peto.

Vienas daiktas apie peklą 
galima pasakyti: aismonams te
nai nėra džiabo.

Jei kiekvienas žmogus žino
tų savo vietą, tai dzelose butų 
daugiau ruimo geriems žmo
nėms...

I ____I *. 1
Jei nenori pasigert, tai nieka

dos neišsiblaivink.
—VLs-ko-kai-tis.

Padaužą profesoriaus 
patarimai

Ar žinot, kad— 
silkes nepripažįsta bolševizmo? 
už nikelį merginos nepasikaria? 
iš lašinių batams padus nepa

dirbsi?
iš leikos mutišaino nepasisemsi? 
raukšlėtą veidą niekas nebu

čiuoja?
karšta smala netinka veidui? 
kademai ir-gi žmonės?
artistai bulvių neskuta ir kiau

lių nešeria?- Bababa.

Pranešimas
Del metinės šventės, “Naujie

nų” koncerto, rytoj Padaužų 
raštinė bus uždaryta visą dieną. 
Visus reikalus atlikite šiandie.

—P. raštinės vedėjas.

Rusijos kalėjimai
(Feljetonas)

Tūlas laikas atgal teko skai
tyti komunistų “.Laisvoje” 
straipsnį apie Rusijos kalėji
mus. Perskaitęs minimą straip
snį aš taip užsiinteresavau Ru
sijos kalėjimais, taip pasinė
riau į gilų dūmojimą, kad bu
vau net pamiršęs, joge i ran
duosi šioje / kapitalistinėj šaly, 
Amerikoj.

Pagal “Laisvės” aprašymą, 
Rusijos kalėjimas tai tikras ro
jus. “L.” apie Rusijos kalėji
mus rašo šitaip:

“Muro namas ir kambariai 
visi erdvus j visi su dideliais 
langais ir todėl saulės spindu
lių niekad netrūksta. Kamba
riai visi šviesus, švarus ir'oro 
pakankamai. Aplinkui kalėjimą 
didelis sodnas su daugybe vi
sokių medžių. Sodne žolė gra
žiai apžiūrėta, apipjauta net 
malonu žiūrėti. Sodną prižiūri 
ir palaiko visą gražumą patys 
kaliniai.

“Kaliniai išleidžiami į sodną 
du kartus į dieną pasivaikščio-

NAVJIENOS, Chicago, III.
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ti; 2 valandi prieš pietus ir 2 
po pietų. Mahkštininiasis-gim- 
nastika verstina. Drabužiai 
švarus, o valgis irgi gana ge
ras: negalima palyginti su tuo, 
kokis yra duodamas kapitalis
tinių šalių kalėjimuose.”

lai maž-daug šitaip “ll.aisve” 
apibudino Rusijos kalėjimą. Ir 
jeigu visa tai tiesa, o tas ir 
gali būti, tai pats savaime aiš
ku, kodėl Rusijoj randasi tiek 
daug kalinių! Tokias, auksines 
sąlygas nuo Rusijos minių nei
gi paslėpsi. Ir kožnas, kuris tik 
apie tokias sąlygas patiria, 
stengiasi kokiu nors bud u į 
kalėjimą papulti. Juk Rusijos 
gyventojas, būdamas ant “lais
vės”, niekuomet neturės pro
gos gėrėtis tokiomis gamtos 
grožybėmis, kokios apsupu’ Ru
sijos kalėjimą! Tik pagalvokit: 
Sodnas puikiausi*. Žolelės gra
žiai apkarpytos. Kalėjimai švie
sus su milžiniškais langais.

Ir dabar įsivaizduokit Rusi
jos kaimietį. Tokių puikių sod
nų jis, kaip gyvas, nėra matęs. 
Šlubelės langučiai (>X8, kad 
saulės spindulėlis nei stenėda
mas negali įsiveržti. Rusijos 
kaimiečio drabužiai, maistas — 
nesinori nei prisiminti. Visa tai 
gerai įsivaizdavus taip pat pa
sidaro aišku, kodėl Rusijoj tar
pe valdininkų taip išsiplatinu
si korupcija ir visokios pušies 
vagystės: kožnas stengiasi pa
tekti kalėjimam Juk nemanau, 
kad ir pats Trockis gyventų 
gražesniuose paloviuose.

Na, o kaip dalykai su ma
nim? Well, Amerikoj jokis dar
bininkas taip puikiai negyve
na. Jeigu tik galėčiau dasigau- 
ti į sovietų žemę, tai tuojaus 
stengčiausi papulti Rusijos ka
lėjimam Ten sodnai kalėjimus 
apsupa, žolelė gražiai apkaro^) 
ta! —A. P. Sėbras.

1 Aplikacija

Vyrai ir vaikinai, dar yra 
progos įsirašyti į Padaužų or
ganizaciją, tiktai pasiskubinki
te, nes dabar baigiasi varinis 
vajus. Už trijų valandų po ši
to paskelbimo nauji nariai ne
bus priimami'

Išpildykite aplikaciją ir grei
tai prisiųskitč, visus klausimus 
tinkamai išpildė, štai aplikaci
ja:

Vardas ir pavardė.................
Kur gimęs ir kokiu bildu?
Kiek kartų vedęs ir kodėl?
Jei nevedęs; tai ar turi mer

giną, kurią mes galėtume pri
sivilioti?

Ar ji geria ir ką geria?
Kiek tamsta sveri ir kiek ma

nai sverti?
Ar draugas žinai ką reiškia 

būti padauža?
Jei žinai, tai ko tyli?
Ar verdi mušainą ir kiek 

kartų varai?
Kodėl panedėliais nedirbi?
Ar eši inteligentas?
Jei inteligentas, tai kur tavo 

diplomai?
Ar turi diplomų ir kiek kai

navo?
Šiuos klausimus reikia tei

singai atsakyti ir greitai pa
siųsti centro raštininkui. Vi
siems nariams išsinučiarne po 
gTažų guziką visai dykai be jo
kio cento. Pasiskubinkite, kol 
dar nevėlu, nes jūsų kvota bai
giasi. Rašykite tiesiai j Chico- 
gos Padaužų centro raštinin
kui.

Padaužos Filosofija
Viskas dėjosi, dedasi ir dė

sis čia pat po nosia. Aš noriu 
jums, gerbiamieji padaužų 
skaitytojai, šj-tą pranešti.

Gal daug kas dar nežino, kad 
išėjo nauja mada, kuria pasi
naudoja tiktai vyrai. Mada yra 
štai kokia: vyras, kurs nešioja 
plačias kelines, apsivelka storą 
overkautą, apsimauna piršti
nėmis, užsideda vilnonį šaliką, 
bet kepurės jis neturi. Jeigu 
laimi šalta ar lietus lija, tai to- 
kis sportas išrodo tikras 
“svumpsas”. Vadinasi, kepurės 
yra nereikalingos.

♦ * *
Musų vienas daktaras kartą 

laikė vyrams paskaitą. Jis aiš
kino, kad obuolys nuo obelės( 

toli nenukiintąs. arba išeina 
šitaip: Jeigu abu tėvai yra rau
donais plaukais, tai 'ir jų vai
kai bus tokiais pat plaukais. 
Paskaitai užsibaigus, vienas 
gudruolis paklausė daktaro:

Jeigu taip, tai kaip galėjo 
gimti juodais plaukais vaikas? 
Aš ir mano pati juk turiva rau
donus plaukus.

Daktaras atsakė:
Tai mat nelaikykite br- 

br-burdingierių...

Žmogus su ožio burzda

Paskaita buvo gera, moksliš
ka, klausytojai klausėsi iki ga
lo net išsižioję. Paskaitai pasi
baigus buvo leista statytį klau
simus, jeigu kam buvo kas ne
aišku. *

Atsistoja vienas žmogus, iš 
pažiūros labai “inteligentiš
kas”, nes turi tisus ir ožio barz
dą. “Kas? jis toks?” žvalgyda
mos publika klausinėjo viens 
kito. Bet jis. tartum žinoda
mas ko reikia, ilgai nelaukęs 
persistatė pats save: “Aš esu 
ne žydas, ne lietuvis, ne lenkas, 
ne rusas, bet žmogus ir tiek.” 
Jis duoda kalbėtojui klausimų: 
“Ar sunūs gali padaryti tėvą?”

Labai “gudrus” klausimas, 
ar ne? Publika už lai jam del
nais paplojo už gerus juokus.

Prilipo Skambalo džiova

Vieną dieną nuėjau munšai- 
nerių žemėn, kur kiekvienas 
pilietis yra geru piliečiu, nes 
kiekvienas nešiojasi savo ke
šenėj stiprią konstituciją. Tau
tiškai žiūrint, saliunų tenai vi
sai nėra, nes salilinas kiekvie
no individualo kešenėj randasi. 
Nagi vadinasi tai šitaip: Skam
balas savo klumpius nuspyrė 
nuo džiovos. Bakterijų jis pri
veisė tiek daug, kad kai kurie 
ir jo draugai užsikrėtė bakte
rijomis. Vienas pusdaktaris 
skundėsi man, kad, girdi, ir jį 
apsėdusi džiova.

— Tik konstituciją kešenėj 
telaikydamas, gali šiek liek at
siginti nuo džiovos, brolau, — 
tęsė pusi lak toris.

'lai urnai turi gydytis, jei
gu taip.

Bandžiau jau, ale... Poli
tikieriai bolševikai žadėjo ma
ne tuoj išgydyti, jeigu prisira- 
šyčia prie jų partijos. Jie net 
ir garantiją žadėjo.

Tai tamsta sergi politine 
liga, o ne džiova?

—Tai mat vis tas pats paihe
lis.. .

Pasiduok tamsta Padaužų 
Sanatorijom Jie nupirko ir kar
vę su šviežiu pienu tokiems li
goniam gydyti. Pasveiksi.
14 pi. Pranešimas.

1$ SENĮ) AUTOMOBILIU] 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisorr.’e kas tik prie au-1 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St. .
Telefonas Michigan 0342 I

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Chicago, III.
Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 

vai. po piet iki 8 vai. vakare

Šeštadienis,/ Kovo 6, 1926
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Hemorrhoidai
Labai <tt<leli>> KimtAjlinul nuo He- 

morthoidų yra\ greiiui prašalinama 
vartojant Cadum (Jininient.
Jei jus negalite uauti (Ztidum Gint 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pus The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

41,000,000 
užmokėjome kad 
sustabdyti

Šalčius
Užmok ėjom $1,00(^000 už DilPa Cas 

Cnra-Bromidc-Quin’nte dėlto, kad tai ge
riausias išrastas būdas gydyt Šaltį 
Hill’g suMtabdo šaltį į 24 valandas. Jit 
sulaiko gripą, j 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šalt})' 
bet išmota lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — mivikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

Šaltis dajykas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kurtu su Šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill’s. 
Turėkite po ranka, kuo greičiau jut 
pradėsit, tuo greičiau Balčiui bus galas. 
Visos aptiekos parduodu JTill’s.
Tikrai Gauk Kaina 3°C

CASCARA MQUININE
Raudona »u paveikslu

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

ALEX R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

MRS. V. AGLYS
Dressmaking & Millinery 

7017 So. Western Avenue 
Tel. I*roBpect 8289

Darome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuziną.

Dr. P. P. SIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

Pagydo PENE- 
SAIDES, “Gal- 
Stones” (akme
nis tulžyje).
l)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

skausmo.
išgąščio.

2)-Be
8)-Be
|4)-Be jokio pa- 
! vojaus ligonio 

sveikatai.
GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligąs. Nesilp
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja NAPB A PATUOS mokslo 
būdą. f
Profesijonalj patarnavimą teikia 
savo ofise

4652 So. Ashland Avė.

Jusy buvęs senas 
Prietclis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikels 1 naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nedėliotnia uždarytu.
3302 S. Union Avė. 

CHICAGO, 1LL
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

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

YUSZKIEVVICZ,
I). C. D. O. ,

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, Širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligoti.
1407 Milwaukee Avė., 2 f).

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

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

KONTRAKTORIUS
P. KASPARAITIS

3827 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 9182

Budavoju mūrinius ir medinius 
namus, svetaines ir bažnyčias. 
Taipgi taisau ir senus. Jokis dar
bas nėra permažas nei perdidelis 
dėl manęs. Mano biznis remiasi 
ant teisingumo.

ITALIJONIAKOS ARMONIKOS

išdirbinejame ir importuojame 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rų&ies. Ita- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kiti; fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjajns. 
Katalogas dykai.

RUATTA SERENELLI & CO. 
817 Blue Island Avė., C-360 

Chicago, III.

BATTERIES PIGIAI!!
Auto Accesories Ford dalys
Western Auto Supply & Bat- 

tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimam v jūsų senas 

batteries kuomet pirksite nau
jas.

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir Šeimynų 
Musų Speciališkumas

3315 So. Halsted Street
Opposite 33rd Place 
Telephone: Yards 1546

Res.: 11061 So. Irving Avė,
Telephone: Beverly 2800 

Chicago, 11).
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nčtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyt ies, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, 1LL.

N
M

M

H

M
H 
N

H


