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30 darbininkų už 
berta kasyklose

muša tekstiles 
streikininkus

Saukia visuotiną Graikų kata 
likų bažnyčios susirinkimą

Sprogimas kasyklose už 
bėrė 30 darbininkų

Visuotinas Graiky kataliky
bažnyčios seimas

Konstantinopolio patriarchas 
kis, kad seime dalyvaus 
Komos bažnyčios atstovai

ti- 
it

Sovie-

katalikų

apie tą. Aš tą ir išpildžiau už 
tą mani Plungės Klebonas J. 
Senkus ir nubaudė išvaryda
mas manį nuo savęs ir algą ne- 
atliginės ir bjauriais žodžiais 
įžeidę manį per savo gaspadl- 
nę, kas skaudžiai manį, asme
nį įžeidė ir mediaginiai nu
skriaudė. Mes šitą teisybę pa
sak iem trys tarnaitės, todėl 
mumis visas trys ir išvarė, ki
tos kurios melavo paliko 
savo vietos. Iš 
piktinamos! ir 
piktinasi.

Aš esu giliai 
jūsų Ekscelencija 
priversite Plungės 

iman padarytą skriaudą sugrą
žinti.

Ant to ir pasirašo:
Stanislava vilkate.

Plungė,
1926 m. vasario 7.“

Lietuvos žinios
—

Antanas Račys buvęs ca 
ro “ochrankos” šnipas
Kauno “Socialdemokratas“ 

vasario 11 d. leidiny rašo:
^Muins pateko į rankas tauti

nių mažumų liaudies komisi- 
i ialo lenkų sekcijos Petrogra
de 1918 m. išleiski knygutė 
“Provvokatorzy ocbran ir žan- 
darmer.ji krolestwa Polskiego”. 
Remiantis caro žvalgybos ar
chyvais, paskelbti buvusių pro
vokatorių 
rašai.

šiame 
randame 
Račio.

ant 
to mes visos 
visa parapija

MASKVA kovo 9.
tijos “Gyvoji bažnyčia“, kurios 
galva yra metropolitas Vedens- 

‘ky, tav° pakvietimą dalyvauti 
► visuotiname Graikų
bažnyčios seime. Seimas prasi
dės šių metų birželio 11 dieną 
Karyoes miestely, ties Athono 
kalnu, llagion Gros pusiausaly. 
Seimą šaukia Konstantinopolio 
patriarchas Basilius 111, kulis 
tikis, kad jame dalyvaus taip
jau Romos papos, Anglijos baž
nyčios ir lautų Sąjungos at
stovai.

Bolševikų “Gyvosios bažny
čios“ metropolitas Vedensky

i Graikų 
seimui bu

sią pasiūlyta priimti šie princi
pai :

1. Atskirti bažnyčią nuo po
litikos ir politinių intrygų.

2. Paliauti rėmus pasaulio 
kapitalizmą.

3. Pripažinti reikalingumą; 
gaivinti pasauly socialį rėži-j 
mą, spvi ’lę R '.sijos nutiesta li
nija.

i Metropolitas Vedensky sako, “ 
kad tik jo “gyvoji bažnyčia“ 

j esanti pakviesta visuotiname Pilietinis karas Kinuose seime dalyvauti. Rusų stačiati
kių bažnyčia, kurios galva bu- 

„ . . . n- . x s a vo nesenai miręs patriarchasBombarduoia laku tvirtoves; ‘... . ., . , . „ • . 1 icnonas. nesanti kviesta,maršalo rengo kuomincunai;
vėl atėmė Mačaygą

Tekstilės streikininkai 
vėl puolami

9.PASSAIC, N. J., kovo 
Tekstilės fabrikų 
tieji darbininkai
Garfielde, N. J., masinį mitin
gą, kuriame dalyvavo daugiau 
kaip tūkstantis žmonių. Mitin
gui pasibaigus, streikininkai 
demonstratingai žygiavo į Clif- 
toną. Atėję ties Cliftono tiltu, 
demonstrantai susitiko su buriu /
policininkų, kurie tuojau puolė 

išimta' streikininkus, švaistydami į vi- 
savo 

Demonstracija buvo 
1 išvaikyta, o jos vadai areštuoti, 

i *______

streikuojan-j sag0> fcacĮ visuotinam 
vakar laikė katalikų bažnyčios

ECCLES, W. Va., kovo 9. — 
Atsitiko vėl didelė nelaimė, 
kurioj nemaža žmonių įfrvasčių 
žuvo. Netoli nuo čia esančiose 
Crab Orchard Improvement 
kompanijos kasyklose No. 5 va
kar, 7 valandą vakaro, įvyko 
smarki ekspliozija, kurios buvo 
užberti trisdešimt darbininkų. 
Gelbėtojų būriams dirbant, 
šiandie iki vidurdienio buvo 
griuvėsiuose atkasta ir
dešimt kimų. Apie likimą kitų įsas puses kumščiomis ir 
dvidešimt užbertųjų dar neži-Į buožėmis, 
noma.

Prieš dvyliką metų) būtent 
1911, čia buvo įvykus taipjau 
baisi nelaimė, kur dėl eksplio- 
zijos kasyklose tuomet žuvo 
184 darbininkai. Kai kurie to
je katastrofoj išlikę gyvi ang
liakasiai ir dabar dirbo kasyk
lose ir tapo vakarykščios eks- 
jdiozijos užberti.

Nubaudė 42 N. Y. kailiu 
streikininkus

NEW YORKAS, kovo 9.
Keturias dešimt du kailių strei
kininkai, dvidešimt septyni vy
rai ir penkiolika moterų, buvo 
nuteisti pasimokyti po 5 dole
rius • pabaudos. Jie buvo areš
tuoti ryšy su streikininkų su
ruošta ties Seventh Avė. ir 24 
Street demonstracija, kurią po
licija puolus išvaikė, daugeli 
savo buožėmis sumušdama. A- 
rešt uolieji buvo kaltinami dėl 
“netvarkos kėlimo.’’

Sovietu tarnautojas pa
smerktas sušaudyti

MASKVA, kovo 9. Toms
ke, Sibire, teismas pasmerkė 
sušaudyti vieną sovietų koope
racijos sankrovos tarnautoją, 
Michailą Vakiną. Jis buvo kal
tinamas dėl pasiglemžimo 7,000 
rublių tos įstaigos pinigų.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jurm 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau 
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skeltdmų puslapius kasdie 
ną. Parašykite į Naujienas kų 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

skelbimų kai- 
Mažiausia kai 
colis (apie 30 

Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai' po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
liogas per paskelbimus Naujie
nose.

1 įsitikinusi, jog
Viskupas, 

Kleboną,
ir žvalgybininkų są-

sąraše 
Antano

[Pacific and Atlantic Photo j
Otto Kahn, Metropolitan Operos galva, sveikina p-lę Talley, 

kuri vasario 17 d. pirmą kaitą debiutavo operoj.

provokatorių 
pavardę ir

Jo slapyvardis buvęs 
“Brat” (brolis). Į ochranką įs
tojo 1912 m. vasario mėn. Bu- 

> ves smulkus agentas darbinin
kų judėjime. 1915 m. informą- 
vo apie agitaciją tarp “Lilpop, 
Rau ir Loewenstein“ fabriko 
darbininkų. Įdavė fabriko dar
bininkus Zalewskį, Kalinovskį 
ir kitus, kaip iniciatorius su
manyto 1915 m. vasario mėn. 
streiko. Algos gaudavęs 35 rub
lius.

Įdomus supuolimas: Lietuvos 
politinės policijos viršininkas 
yra taip pat Antanas Račys.

Rūsy kurjery nužudytojai 
. esą Lietuvos piliečiai

“Le-i

Ciklonas paskandino 50' Nesulaikė J. V. įstojimą 
laivu; žmonių žuvo laulp tribunolanlaivy; žmonių žuvo

DOKUMENTAS

bet vėliau sugri-

įniręs ir antras 
Machmanstabl,

PEKINAS, Kinai, kovo 9. 
šantungo provincijos karo lai-1 
Vai vėl ėmė bombarduoti Taku ( 
tvirtoves netoli Tientsino, ku-; 
rias laiko užėmę maršalo Feng 
Juhsiano kuiiuomene. Bombai’-1 
duojąmiems pagalbon atvyko 
daugiau kariuomenės iš Tientsi-j 
no.

Kitame fronte, ManČangas, 
kinį buvo paėmusios Fengo 
priešo, generolo Linčinlino, jė
gos, dabar vėl tapo nacionalės 
liaudies armijos (kuominčunų) 
paimtas. Pranešimai sako, kad 
mūšy buvę didelių nuostolių 
abiejose pusėse.
Bijo naujų kiniečių neramumų 

, šanhajuj
ŠANI1AJUS, Kinai, kovo 9.
Jei per sekamus du mėnesiu 

svetimos valstybės atsisakys iš
pildyti kiniečių. reikalavimą, 
kad svetimšalių koncesijų ad
ministracijose butų įsileisti il
ki niečių atstovai, kiniečiai pla
nuoja gegužės 30 dieną, taigi 
praeitų metų neramumų sukak
tuvėmis, suruošti milžinišką 
demonstraciją prieš svetimša
lius.

■ Briand apsiėmė bandyti 
sudaryt kabinetą

B ELG R A1) A S, J ligosią vija,
kovo 9. — Užklupęs ciklonas 
(audros sūkurys) išmetė,iš hė-(.Ba^ duoti .. * l _  • • v C't. 1 _ a_ _ • IT.. _ h

Kaip Plungės kjebono 
Senkaus gaspadinė pa* 

dvėseliena vika-
\VASH1NGT()NAS, kovo 9 * • v •

Aukščiausias teismas atsi- į vaišino
. .. „ , . . . — i “injjjnction" Jung-' ra, ktipdioną ir kademg

pasažierinj traukini ir daug tautinį teisingumo tribunolą!
DcllItlUSK<| •

Res-PARYŽIUS, kovo 9.
publikos prezidento Doumergue 

1 prašomas, nuverstasis Franci- 
[jos premjeras Briand sutiko 
Įgaliau vėl bandyti sudaryt
nisterių kabinetą.

Jeigu jam tatai pavyks, 
toj aštuntą valandą vakaro 
išvyksti Genevą dalyvauti Tau
tų Sąjungos susirinkime.

I>a- 
mi-

Kova su juodrankiŲ Ma-
fija Sicilijoj

ROMA, Italija, kovo 9.
Kovoje su juędrankių organiza
cija, vadinama 
romis dienomis 
ta dar daugiau 
tai asmenų.

Salos kalnuose buvo užtik
tas haremas, kur banditų vadai, 
Nicola ir Olora, laikė uždarę 
keturias mergaites, seseris, 
banditų vogtinai paimtas iš jų 
namų Palermoj ir išsidangintas 
į kalnus.

Mafija, pasta- 
Sicilijoj suim- 
kaip trys sint-

Ispanai atmušę riffiečiŲ Nušovė, kam prašomas 
puolimą Morokkoj i nedavė kvoterio /

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
kovo 9. Ispanijos kariuome
nė atmušė riffiečius ir užėmė 
Macizo-Bu aukštumas, Morok- 
koj, iš kurių ril’fiečių artilerija 
bombardavo Tetuaną. Pranešiu 
mas sako, kad kova buvus labai 
atkakli ir kad ispanai netekę 
daugiau kaip 1,000 savo .karei
vių.

CHIRURGAS PALIKO .SAVO 
KŪNĄ ANATOMIJOS 

t MUZIEJUI

pasažierinj 1 
žmonių sužeidė. '

Dalmatijos pakraščiuose au
dra paskandino apie penkiasde
šimt nedidelių I 
jurininkų prigėrė. Italų preky-1 
bos garlaivis Zeno išmestas 
krantam

tribunolą ‘

RYGA, vas. 8 [Elta . 
tos“ žiniomis, esanti išaiškinta 
Maskvos Rygos traukinį užpuo
lusių plėšikų asmenybė. Jie esą 
Antanas ir Bronius Gabrilovi- 
čiai, Lietuvos piliečiai lenkų 
tautybės, pirmas 27, antras 19 
metų amžiaus. Prieš karą jie 
gyvenę Rygoj, 
žę Lietuvon.

Žinios, kad 
SSSR kurjeris
užpultas Maskvos Rygos trau
kiny, atšaukiamos. Nors jo pa
dėti^ labai rimta, tačiau gydy
tojai spėja, Kad jis pasveiksiąs.

Spaudos žiniomis, abu užpul
ti kurjeriai buvę žymus komu
nistai. Žuvęs kurjeris Nette bu
vo raudonosios armijos divizi
jos štabo viršininkas. 1922 m. 
jis slaptai buvo atvažiavęs j 
Latviją, kur už kito komunisto 
nužudymą buvo nuteisiąs 6 
metus kalėti. SSSB vyriausybei 
feikalaujant Nette buvo išsiųs
tas į Rusiją. Kitas sužeistas 
kurjeris Macbmanštal savo lai
ku buvo politinis komisaras prie 
raudonosios armijos brigados 
viršininko.

sulaikyti.

Tokios teismo drausmes pra-' Kauno “l iet, žinios“ paduo- 
šė vienas New Yorko advoka- da (kalbos bei rašybos netaisę)

, mo- sekantį dokumentą:
tyvuodajnas tuo, kad Amerikos 
stojimas į tautų tribunolą esąs 
priešingas Jungtinių Valstijų 
konstitucijai.

laivų ir daug^as^ Benjamin Catchings,

Jungtinių Valstijų nota 
Meksikos valdžiai Stato didžiausi pasauly 

teleskopą

9.
MEKSIKOS MIESTAS, kovo

Ambasadorius Sheffield

“Jo Ekscelencijai: Visk. Ka
revičiui Stanislavos Vil
kaitės gyvenančios Plun
gės Olgapolio dvare. 

PRAŠYMAS.
Tarnavau už tarnaitę prie 

Plungės Klebono Jono Senkaus 
trejus metus. Pabaigoje tre
čiųjų metų padvėsė pilė ir viš
ta jo. Tą minėtą dvesiną išvi
rus pavalgydino Vikarą ir! 
Plungės Gimnazijos Kapelioną' 
ir studentą Gabaliauską. Aš tą na moteriškė.

j-1 ėjusi jau 104 metus
plaučių

Gyveno 103 metus
NORT1I BERGEN, N. J., ko

vo 9. — Šiandie čia mirė vie- 
, , • Sara Heyman,

pą, daugiau kaip dvigubai di- ’ vjsa matydama skaičiau už nuo- ■ ėjusi jau 104 metus amžiaus, 
dėsnį už didžiausį dabar esamų dernę jr per Spavėdnę pasakiau ' Ji mirė plaučių uždegimu, 
pasauly teleskopų. Savo teieško kunigui. Kunigas liepė paša- šiaip ji savo gyvenime nieką-

NEW YORKAS, kovo $). 
Pianeša, kad atstronomas prof.

., Pary
žiuje, statąs milžinišką telesko-

gavo iš savo valdžios Wa«hinir-į Q wiHjg Ritchey>
tone notą Meksikai dėl naujų 
Meksikos žemės ir aliejaus šal
tinių įstatymų. Nota tuojau 
Liuvo pasiųsta Meksikos užsie
nių reikalų ministeriui Saenz’ui. Įpu prof. Ritchey tikįsis obser- |<urįe tą dvėsina suvalgė da, sako, nesirgus. 

* ' *1 esančias 151 
toliau, ne 

pro did- 
Mėnuo 
mylių

Įvudti žvaigždes.
Juriu aeroplanais gins tūkstančių kaitų

A • 1 1 J • OMAmeriką nuo degtinės kad dabar matomos 
žiausius teleskopus, 
atrodvsias tik dešimt 
atstumo, o matomoji visata pa-

Pa., kovo 
33 metų, 
McKeesporte bazes. 
Prie jo prie- 
nepažlstamas

VVASHINGTONAS, kovo 9.
— Pakraščių sargybos komen
dantas, kontiAdmirolas Billiard, didėsianti D/į miilono kaitų.
įsakė organizuoti pirmą oro Naujojo teleskopo
korpusą Amerikos pakraščiams j diametras busiąs
saugoti nuo svaiginamųjų gėri-1 pėdų ir astuonių Wnų. x*vA. 
mų šmugelio jūrėmis. Kont- Ritchey kitą kart buvo astro- 
radmirolas Billard planuoja vi- nomijos profesorium Chicagos 
su Atlantiko pajiniu, nuo Nau-

8, josios Anglijos iki Floridos, įs- 
teigti penkias juriu aeroplanų

ref lektoriaus 
devyniolikos 

colių. Prof.

niversitete

Penkiolika anglia
kasiu areštuota 

w • * p ■ ■ ■

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKIT PINIGUS GIMINĖMS

PITTSBUHGH, 
Stephen Jelich

Duųuesne, vakar 
laukė gutvėkario. 
jo kažin koks
ir paprašė, kad jam duotų 25 
centus. Jelichuj atsisakius duo-1 
ti, nepažįstamasis išsitraukė 
revolverį ir šovė. Jelich krito 
negyvas, o žmogžuda pabėgo: ,1

O R R Si;

Naujienos pasiekė didžiausio ir neuž- 
' ginamo greitumo siuntime pinigų Lietu

von. 4-5 dienos Jūsų pinigai yra paskirtoj 
vietoj. Ir tasai greitumas Jums kainuoja 
tiktai 50 centų brangiau negu siunčiant pa
prastu budu, nežiūrint sumos ir adreso il
gumo. %

Pinigai pasiųsti iki Kovo 27 bus išmo
kėti prieš Velykas, išskiriant pačius blo
giausius Lietuvos užkampius, kur greitas 
susisiekimas yra negalimas.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 

- ar musų skyrius:

B0ONVILLE, Ind., kovo 9.
Wairick kauntėj areštuota 

penkiolika anghakašių, kaltina
mų, dėl dalyvavimo įvykusiuose 
praeitą mėnesį neramumuose, 
kai organizuotieji' kasyklų dar
bininkai stengėsi uždaryti neu- 
nijines kasyklas. Neramumuo
se tuomet buvo apie dvidešimt 
ar daugiau žmonių sužeista.

oficia- 
prana-

Chieagai ir apiplinkei 
lis oro biuras šiai dienai 
sauja:

Didžiumoj apsiniaukę
• nusistojęs oras; maža atmainos

Vienas Treize-Vents parapi- temperatūroj; vidutinis mainą-

Išrado kopūstu sodina
mą mašiną

N ANTIES, Franci j a, kovo 8. j
ir ne-

VIENNA, Austrija, kovo 9.
šiandie mirė čia plaučių už- ____  ____ ...

degimu pagarsėjęs chirurgas, jos kunigas, Bade vardu, išra- į sįs vėjas. 
Viennos universiteto profeso- do mašiną kopūstams sodinti, 
rius Fridrich Dimmer, 71 metų Savo išradimą išradėjas užpa- 
amžiaus. Prieš mirdamas jis sa- tentąvo. Mašina yra visai pa- , 
vo kūną užrašė anatomijos mo- prasta ir nekebli. Ji atlieka de
gyklai. šimties žmonių darbą.

Vakar temiieratura siekė m i 
inimum 18'", maksimom 42° F 

šiandie saulė teka 6:12, lei 
džiasi 5:49 valand

RADO SUŠALUSI VAGONE 
ŽMOGŲ

DŪLVTH, Minn., kovo 9. — 
Viename šaldomajame vagone, 
jį atidarius, rudo negyvai su
šalusio žmogaus kūną.

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
. BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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ŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Virirno Receptas
I^monai ir orandžiai turėtų turėti 

ypatingą vietų jūsų valgiuose. De
monuose yra druskos ir rūgštį.* ku
rios yra svarbios kūno budavonei. 
Tie vaisiai yra apetizuojanti ir vir
škinanti. I^emono sultis imant vie
nas yra perrugščios. Ją galima su- 
maišyt su kitų vaisių skystimu, kuo
met naudoji kaipo gėrimą. Yra daug 
būdų panaudojimui lemono prie viri
mo ir kepimo. Vienas iš populiariš- 
kiausių valgių yra I^emon Meringue 
Pajus.

LEMONO MERINGUE PAJUS
% puoduko evaporated pieno 
1% puoduko cukraus
1 šaukštukas sviesto arba sviesto 

pavaduotojo
puoduko karšto vandenio

4 4 šaukštai kukuruzų krakmolo 
kiaušiniai 
kiaušiniai 
keptas tešlos lukštas
Skystimas 2 lemonų ir tarkuoti 
lukštai (žievės) 
lemonas
Biskelis druskos.

Sudėk pieną ir vandenį j d u be 1 ta - 
vo virdulio viršų, dadėk cukrų ir kra
kmolą, viską sumaišyk virink penkio
lika minutų, nuolat maišant. At
skirk kiaušinius, supilk lengvai try
nius, sumaišyk juos su biskiu karšto 
pieno ir suplak į tirštą mišinį ir virk 
dar penkias minutas, nuolat maišant. 
Taškui dadėk druską ir kada atvės 
įmaišyk lemono skystimą ir sutar
kuotas žieves, supilk j tešlos lukštą, 
apdengk su meringu padarytu iš dvie
jų kiaušinių baltinių ir trečdaliu puo
delio miltinio cukraus, ir kepk leng
vai per dešimtis minutų iki meringue 
sukietės ir gražiai parudęs.

Virtuvės Reikaluose
Išvalymui vidų pjaustyto stiklo va

zos, paimk saują druskos su biskiu 
acto, sudėk į vazą ir kratyk gerai, o 
paskui išplauk gerai tyru vandeniu.

Turit laikyti kiek nors įvairių kor- 
kų virtuvėje. Jos tankiai susigadi- ja.

Labai augštos vazos pavidalo drus- 
kiriyčios dabar yra madoje. Jos gau
nama ar iš stiklo ar sidabruotos.

Jeigu jūsų arbatinis virdulis- yra

9
9

1

1

metalinis ir nebuvo ilgai naudotas, 
gali būti keistas arbatos skonis. Ka
da naudojai j|, paskui atidedant vėl 
reikia įdėti šmotuką cukraus j jį kas 
sutrauks tą negerą skonį.

Naminiai Pasigelbėjimai ų
Sutraukimui vilnonio sveterio iš

mazgok labai karštame vandenyje ir 
išplauk tyrame karštame vandenyje 
o paskui tuoj pamerk šaltą vandenį. 
Permaina nuo šilto j šaltą vilnas su
traukia. Dar daugiau sutraukimui, 
padžiauk šaltame ore. Pirm visai iš- 
džiausiant pasitiesk ant stalo ir iš
tampyk kaip turi būti. Nepakabink 
jo, nes ifisitęs, bet džiovink ant mai
šo ar pagalvinės užvalkalo.

Nuėmimui rudžių nuo vario, viena
tinis būdas yra trinant su šiurkščia 
popiera, padažyta kerosine, taip trint 
Keliais atvejais iki išsitrina.

Patartina užsisakyt po biskį ledo 
kasdien, negu užsisakyt du ar tris sy
kius savaitėje.

Grožės Patarimai
Akių bakstienų augimui, naudok 

alyvų aliejų arba vaseliną. Nereikia 
naudot jokio padaro kuris turi perfu- 
mo ar alkoholio, nes tas gali užgaut 
akis. Ką nors dedant ant blakstienų 
reikia daryt atsargiai kad nepatektų 
j*akj. Geras būdas patepimui blak
stienų ir apsaugojimui nuo įleidimo j 
akis tai susukant Šmotą balto popie
čio ir padedant po blakstienais pirm 
tepant juos. Blakstienus reikia su
šukuoti pora sykių j dieną naudojant 
šepetuką iš apačios, ne iš viršaus, ir 
šukuot juos augštyn.

Ypatinga Sveikata
Viena iš paprasčiausių nelaimių at

sitinkančiu namuose yra apdegintas, 
ar nūsiplikinimas. Gydant tokius at
sitikimus, svarbu neprileisti oro kaip, 
greičiausia galima prie užgautos vie
tos. Mažiems nudegimams, sumaišyk 
biskį Bikarbonato sodos su šaltu van
deniu ir greit užtepk ant nudegusių 
dalių. Tą reikia palikt ant sužeistos 
vietos iki skausmas pereis, paskui nu- 
plaut šaltu vandeniu ir užrišt žaizdą 
ištepus kokia mosčia. Corron aliejų 
galima tam naudoti. Kitas geras 
vaistas yra šmotelis skarulio pamir
kytas gerame Linų aibji Saldžiame

Mes Rekomenduojame
Borden’s Evaporated pienas yra 

grynas farmų pienas su palikta jame 
smetona. Geriausias pienas <lel vi
rimo, kepimo ir kitų valgių. Pabandy
kit į savo kavą, jus pamatysite, kad 
kava turės labai gardų skonį. Prašyki
te jūsų groserninko Borden’s Evapo-i jimą.

Sekančius Produktus:
rated pieno kuomet pirkaite groserj.

Valgykit mažiausiai du stalavua 
šaukštus Kellogg’s Selenų kasdien, 
su bile kokiu valgiu. Jums patiks jų 
skonis ir prašalins vidurių užkietie-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieny Pinigy Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmeninis, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį eav^ 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
5473—Julei Maminskienei
5477—Magdalenai Naujokienei 

12080—Onai Cmeliauskaitei 
12078 Malvinai Žakevičienei
5486—Kostui Abrutui
5506—Domicėlei Straukienei 

21150—J ievai Ažuolaitei 
55415—Barborai Matijošaitienei 

5914—Karolinai Bernotas 
5909—Onai Uržaitei 
5923—Petrui Bagočiui
5929—Petronėlei Norvaišaitei 
5933—Onai Endriulaityteį 
5p43—Onai Gerskienei

12060—Onai Trijonienei 
5928 Mykolui šlėpikui 
5454—Onai Zamolskaitei 
5451—Antoninai Burbaitei 

12066 Jonui KarpaviČiai 
12075—Antanui Statkui
5482—Leonui Munkcvičiui

' 12088—Marijonai Fabijoną vi- 
čienei

22631—Franciškui Jakui
22637—Boleslovui Siautilui 
22640—Kaziui Kudžmai

5498—Domicėlei Sliužienei 
12088—Nadei Laukaitienei
5489—Juozapui Urzui 

12089—Jonui Merkevičiui
5494—Marijonai Jurgelaitei 

22642—Antanui čižauskui

Annai Arlauskaitei

22599—Juozui Uoksui
22605—Marijonai Verikienei 

5913—Romualdui Klimkai
24701
21175—Jonui Puidokui

5915—Agotai Bartuškienei 
21171—Uršulei Gerčienei 
21174—Dominikui Norgilui

5922—Juozui Zvigaičiui 
21170—Jonui Petravičiui 
12051—Anelei žirenckienei 
21172—Ksaverui Kibartui 
22406—Jonui Barškėčiui 
12046—Antanui Statkui
5945—Pranciškui Katauskiui 

12064—Rozalijai’ Adašiunienei 
12059—Anelei Povilaitei
5938—Onai Stočkuvienei 
5947—Volpranui Guobai 
5460-^Pranui Videikai 
5453—Povilui Vaidilai 

24702—Monikai Tupikaitei 
22614—Marijonai Kasparienei 
22616—Onai Mačiokienei 
22619—Kazimierui Kudžmai 
22623—Mykolui Ripkevičiui 
55422—Petrui Karpavičiui 
55423—Saliomijai Miškinaitei 
55385—Jonui Paulauskui 
55386—Juozui Paulauskui 
55387—Onai Juodakienei

Mykolui Matužui

NAUJIENOS, Chicago, III.

Federaliai Taksai 
ir Pajamos

Iždo 
išleido 
reikia 
už pereitų metų ‘pajamas nuo 
$2,000 iki $10,(HM). Taksai, arba 
nors pirma dalis, turi būti mo
kama prieš kovo 15 d., 1926 m. 
Šįmet taksai mažesni negu per
nai buvo.

Departamentas ką 
taksų reguliacijas kiek 
mokėti federalių taksų

tik

Kl. 1925 m. uždirbau $2,000, 
bet dar turėjau 3,000 dol. pel
no pardavęs namų. Ar gaunu 
paliuosavimą iš 25 nuošimčio 
už uždirbtas pajamas? |

Ats. įstatymas skaito, kad 
pajamos iki $5,000 bus skaito
mos uždirbtos pajamos. Tokiu 
budu gali numušti 25 nuošim-

Vedusieji turi išpildyti blan
ką, jei j metus uždirbo $3,500 
arba dauginus. Kad nors iki tos 
sumos vedusioms nereikia mo
kėti taksų, bet už perviršį rei
kia mokėti. Už kiekvieną do
leri ligi $5,000 mokama po pus
antro cento taksų.

Nevedę turi išpildyti blankas, 
jei j metus turėjo 1,500 dol pa
jamų, ir už tos sumos pervirš 
mokėti taksas po pusantro 
cento už kiekvieną dol.

Pernai paliuosavimas buvo 
2,500 dol. vedusioms, ir 1,000 
dol. pavieniams. Bet šįmet pa- 
liuosavimai padidinti.

Už nepildymų blankų reikia 
mokėti bausmes. Taksų blan- 
koa siunčiamos kiekvienam tak
sų mokėtojui, bet jeigu negau
ta, tas nepaliuosuoja nuo tak
sų mokėjimo. Galima gauti 
1,lankas iš taksų kolektorių ofi
sų ir išpildžius reikia pasiųsti 
Intcrnal , Reventie ofisui, tume 
listrikte, kur taksų mokėtojas 
gyvena. Blankus* forma yru 
I010A verteiviams 1010. Tos 
Mankos geros tik1 lig 5,000 dol. 
metinių pajamų. Aukštesnėms 
pajamoms yra kitos blankus.

Jei vedusieji arba pavieniui 
turi užlaikyti asmenis, tai tak
sos dar mažesnės, nes vieno as
mens išlaikymui skiriama 400 
dol. per metus. Ir jeigu taksų 
mokėtojas iš savo pajamų mo
ka kiek nors pinigų labdarin
giems tikslams, bažnyčioms, 
skolų atmokžjimui ir 1.1, nerei
kli už tuos pinigus mokėti tak
sų: ’ ■ J, ;vLH
Keli klausimai ir atsakymai

Kl. Esu vedęs, 
žmona, turime <

, gyvenu su 
du vaiku, per 

1925 m. uždirbau $3,700. Kiek 
taksų turiu mokėti?

Ats. Turi asmenišką, paliuo- 
ssvimą iš, $3,500 ir paliuosa
vimą iš $800 už du vaiku. Ar
ba iš viso $1,300. Turi ‘išpildy
ti blanką, bet taksų nereikės 
mokėti.

Kl. Esu nevedęs, bet užlaikau 
molinų Lietuvoj. 1925 m- už
dirbau $200. Kiek taksų turiu 
mokėti?

Ats. Turi asmeniškų paliuo
savimą iš $1,500, prie to gali 
pridėti $400 už užlaikomų as- 
n\pnj. Tie $100 duota nepai
sant ar užlaikomas asmuo gy
vena su taksų mokėtoju, ar yra 
giminė ar ne. Tau prisieis mo
kėti taksus už liekamus $100., 
mažiaus 25 nuošimčių. Tokiu 
budu reikės mokėti pusantro 
nuošimčio $100 arba $1.50 ma
žiaus 37 centus arba taksų $1.13.

Kl. Esu apsigyvenęs ateivis, 
užlaikau žmonų ir tris vaikus 
Lietuvoje. 1925 m. uždirbau 
$2,200. Kiek taksų turiu 
keti?

Ats. Kaipo vedęs vyras, 
negyvendamas su žmona, 
gali reikalauti asmeniško 
Jiuosavimo iš $3,500, tik $1,500, 
kiek yra pavelyta nevedusiam 
asmeniui. Taipgi negali reika
lauti paliuosavimp iš $400 už 
žmonų, bet gali reikalauti po 
$100 už kiekvieną vaiką. Neturi 
mokėti taksų, bet turi išpildyti 
blankų.

Kl. Esu apsigyvenęs ateivis,

mo-

bet 
ne- 
pa-

Ar galiu reikalauti “šeimynos 
galvos” paliuosavimą iš $3,- 
500?

Ats. Ne. Sulig taksų Įstaty
mo “šeimynos galva” užlaiko 
asmenis savo namuose.

Kl. Kaipo apsigyvenęs atei
vis, užlaikydamas kelius asme
nis Europoje, ir reikalaudamas 
paliuosavimus iš .$400 už kiek
vieną, kaip galiu prirodyti, kad 
juos užlaikau? \

Ats. Paprastai laiško nuo

Kl. Žmonos ir mano uždai*-' 
biai dasiekė 4,000 dol, Ar pri-, 
valome išpildyti atskiras blan
kas ?

Ats. Galite išpildyti blankas 
atskirai arba vartoti vieną. 
Abiejų paliuosavimui yra 3,500 
dol. faksų turite mokėti už 
500 dol. j

K i. Esu apsivedęs, bet negy
venu su žmona, ar galiu reika
lauti 3,500 dol. paliuosaviiną?

Ats. Ne. Gali reikalauti tik ;
1,500 dol.’ * A

Kl. Pereitais metais dirbau 
du mėnesiu Boston’e, ir išsi-' 
krausčiau į Detroit’ą, kur iš-Į 
gyvenau septynius mėnesius, i 
Dabar gyvenu ir dirbu Chica- 
goje. Ar turiu mokėti taksas 
kaipo ntapsigyvenęs ateivis? [

Ats. Ne skaitomas gyventoju. 
Neapsigyvenęs ateivis yra vie
nas, kuris tik laikinai apsisto
jęs Su v. Valstybėse.

Kl. Dirbu ant ūkės. Gaunu 
$10 į mėnesį algos su valgiu ir 
kambariif. Ar turiu išpildyti 
blanką?

Ats. 'l'uri priskaityti kiek 
valgis ir kambarin dasiekia ir 
prie to pridėk algą, jeigu iš 
viso sudaro 1,500 dol. arba ma
žiau, taksų neturi mokėti, bet 
jeigu daugiams, tai turi mokė-

Kl. Esu nevedęs, bet užlaikau 
tėvų (Lietuvoj. Ar turiu prista
tyti pripordymą, idant gauti 
jaliuosavimą iš $400?

Ats. Neturi pristatyti priro
dymų mokant taksus, bet jeigu 
taksų tyrinėtojai vėliaus pa
klaustų, tada tui-ėsi pristatyti-

KL Esu nevedęs, bet užlai
kau seną motiną,. 1925 m. už
dirbau 2,600 dol. ' Ar 
<ėti taksus?

Ats. Neturi mokėti taksų, bet ( 
turi išpildyti blankų. Skaitomas' 
“šeimynos galva” ir turi pa
liuosavimą iš 3,500 dol. ir dar 
400 dol. [FLISĮ.

turiu mo-

I
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Reikia Pieno ATMINKITJums
Virtuvėje Kasdien

Taigi kodėl nevartoti Borden’s Evaporated Pieną. 
Jis yra riebiausias iš tyro ūkio pieno iš .kurio dau
guma vandens ištraukta ir Smetona palikta. Jis 
visada yra šviežias ir visada tyras.

šalip to jisai yra patogiausias ir ekonomingiausias 
iš visų formų kepimo ir virimo tikslams, ir skoniu 
yra lygus geriausiam grynam pienui. Visada galit 
laikyt jo tolesniam reikalui savo ledinėj šėpoj. Jis 
niekad nesigadina.

Bandyk bile valgių receptų kurs jums patinka su 
juo. Borden’s Evaporated Pienas atsako visiems 
tikslams kur receptas reikalauja pieno.

Nors jūsų groserninkas moka brangiau už Borden’s 
jis parduoda jį jums ta pačia kaina kaip kitus, nes 
jis žino ką reiškia užganėdintas pirkėjas.

MurcliMA

Borden’s daromas 
dviejų dydžių — 
aukštas <16 uncijų) > 
Ir mažas <6 un 
cljų).

UNSWEETENEO

vaporated
MILK

EVAPORATID 
MILK

Borden’s Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti jį kaip pa
prasta pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

.DYKAI
100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaporated Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip pa
sidaryt tuos 
su Borden’s. 
pažymėdamos 
Jums reikia,

{vairius receptai 
iipildykit kuponą 

kuklų receptu 
ir priaiųakit artima.

Duonn
Saldainiai 
Žuvis

Vardas

KUPONAS
Mėsa 
Košelės 

Pajai

Pudingai 
Bosai 

Sriubos

Adresu ...._................................... Lithuanian
No. 6

BORDEN COMPANYTHE
BORDEN BUILDING, NEW YORK 

fi'žr 1 —

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENU
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiąsk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

V&rdas ir pavardė

ValsčiusKaimas

ApskritisPaštas

Pinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

600 litų
700 litų 
800 litų 
900 litų 

JO'M) litų 
6000 litų

Telegramų 
_...... $62.50 
___  72.76 
____ 83.00 
_....... 93.26 
___ 103.60 
___ 514.60

Paltu 
.. $62.00
... 72.25
... 82.60
... 92.75

108.00
514.01

Telegramų 
___  $6.25 
____ 11.25 
____ 21.50 
....... 81.75 
____ 42.00 
___  62.25

Ruffles ir 
“Charlestono 
šokis.
Šok ir atrepsčk ir galvą kraipyk!
Bet saugokis nepnkrčsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Tštikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleišką- 
nona.

RtiffJes
Pleiskanų mirtinas priešas tuo- 

iau apvalys jus nuo to įkyraus 
r naikinančio parazito.

Pamėginkite bonką per sa
vaitę ar dešimtį dienų, o busite 
nustebinti.

6Sc. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTBR & CO.
Berry and So. Sth Sts.

Brooklyn, N. Y.

Pinigai
iš

Bridgeporto

LIETUVA
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 9663.

turi gaut Lietuvoj litais (jei nori

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Paštu
60 litų ......... ............. $5.75

100 litų ......... ............. 10.75
200 litų .......... ............. 21.00
860 litų ........ ............ 81.25
400 litų .......... ............ 41.50
500 litų ......... ............ 61.75

Doleriais siunčiant reikia pridėti 26 centus prie kožaos dešimties dolerių
Visuos a reikaluose adresuokite:

CtilcaffO. Illinois1739 So. Halsted Si,

lrkss NAUJIENOSE
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Nekaltink Kūdikio
vienatiniu bu-

BAMB1NO
Kūdikių Geriausia Draugas

Verksnias
du, kuriuo kūdikis Kali junti už
sisakyti, kad jis jauėasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
lis Ukrai palengvins jo skausina 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite gauti pas savo 
vaistininku arba tiesiai H labo
ratorijos po 35c. ui boukq.

F. AD. RICHTER A CO. 
Berry and So. Sth Sts. 

Brooktyn, N. Y.

Dr. P. P. SIMAITIS 
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais-* 
tinęs Valgių Chemijos

Pagydo BENE
ŠĄ ĮDĖS, “Gal- 
Stones” (ak mo
tin tulžyje).
)-De operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

1)-Be išgąščio.
4)-Be jokio pa

vojaus ligonio 
sveikatai.

-Be skausmo.

GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, įcumatizmą, strė
nų gtlimą ir kitas ligas. Nesilp
ti in<lamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja NAPRAPATUOS mokslo 
būdą.
Profesijonalj patarnavimą teikia 
savo ofiso.

1652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
va), po piet iki 8 vai. vakare

1$ SENĮJ AUTOMOBILIU '
PADAROME NAUJUS 1
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. IA 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžiuus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St. .
Telefonas Michigan 0342 

____________________________________ >

šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto 
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit u* 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponą 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 85 kuponus

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

' 'SENELIO pasakoj lm a i 
Musų jauniesiems, 
Musų mažiesiems 
Ir jaunoms sieloms 
Žilų senelių —

Rašo Juozas Pupa.
X. ....  --- ----- >

I.
Po sunkios žiemos ateis pa

vasaris, saulutė meiliai, meiliai 
nusišypsos. Sušildys ji musų 
žemelę ir visa gamta atgys. 
Naują gyvenimą pradės me
džiai, žolės ir vabalėliai.

Pradėkime ir mes naują gy
venimo vagą arti, — senus, ap
leistus dirvonus plėšti. Pradė
kime dalbą anksti, kol dar 
piktžolės nejsišaknėjo. Išarę 

’ dilvonus, sekime grūdus, iš 
kurių laimės vaisiai auga. O 
kai ateis laikas skinti vaisius 
—pripildykime jais savo gyve
nimo namus ir savo mylimųjų 
svirnus. _

Du Pavyzdžiu
I.

Jonas Butėnia
Chicagoj gimė, 
Chicagoj augo. 
Tėvelius mylėjo, 
Jų kalbą mokėjo. 
Mokyklon ėjo, 
Angliškai išmoko, 
Lietuviškai rašė, 
Naujienas skaitė - 
Dvi kalbas mokėjo.
Vyru užaugęs 
Laimingu buvo.

II.
X * •

Pranas Mastenis
Chicagoj gimė, 
Chicagoj augo; 
Tėvų neklausė, 
Lietuvius neige, 
Angliškai keikė. 
Mokykloj buvo, 
Nažai žinojo.
Bomavo, 
Laidokavo, 
Vyru užaugęs 
Kalėjime žuvo.

----------- ,
Sutikau žilą senelį. Jo balti, 

kaip sniegas plaukai, driekėsi 
iš po pilkos skrybėlės ir dengė 
jo apsiausto apykaklę. Jo dvi 
tedelės melsvos akys žibėjo jo 
.mukusiame veide ir tartum 
ibirkštis smigo i mano širdį, 

lo veidas buvo pilnas liūdesio 
t lupos pamažė krutėjo.

Jis apžvelgė mane nuo gal
vos iki kojų ir prakalbėjo: — 
'mieli, ar negalėtum pasakyt 

| nan kur draugą surasti? •
Gal įr galėčiau — kaip jo 

>avardė? — atklausiau aš.
Pavardė nesvarbu, vaikeli, 

Ly tik butų draugas... žinai, — 
patylėjęs tęsė senelis - Aš 
ieškau žmogaus — draugo, su 
kuriuo galėčiau pasikalbėti, ku
riam galėčiau pasiskųsti, ,.savo 
džiaugsmu ir rūpesčiais pasida
lyti.

Liūdna man ir nejauku — 
kalbėjo lėtai jis, yra žmo
nių, bet draugų nėra... niekas 
manęs nesupranta ir- neklauso.

Tai kalbėk man, seneli! 
karštai sušukau. — Aš tavęs 
klausau ir suprasiu — aš busiu 
tavo draugu!

Kiti dabar IrBikai ir kitokie 
žmonės... — tęsė jis lyg negir
dėjęs mano žodžių. — Kitokie 
jų troškimai, kitoks jų ^prati
mas, kitoks draugiškumas ir 
kalba, rodos, nebe ta.

—Mano dienose visai kitaip 
buvo. Mes kalbėjomės su kits 
kitu ir suprasdavome kits kitą. 
Mes mylėjome — ak, ir meilė 
netokia tada buvo! Meilė tada 
buvo karšta, kaip ugnis ir sy
kiu viliojanti ir saldi. Juo karš
tesnė meilė, tuo geriau jaus
mams, tuo daugiau vietos šir
dyje dėl kitų. Aš kartais ma
nydavau, kad į mano širdį su
tilptų visas svietas.

Jis nutilo. Per jo veidą per
bėgo maloni šypsą ir akyse su
žaibavo kibirkštys.

Papasakok man, seneli, 
apie save ir savo praeitį, aš la
bai žingeidauju, labai noriu! 
' —Gerai, vaikeli, papasako
siu... Aš dabar turiu eiti.. At
eisiu kitą dieną ir papasako
siu — lauk mąnęs.

-Gerai, lauksiu.

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

KORESPONDENCIJOS

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho ir apielinkės lietu

vių žiniai delei “Keleivio” Re
daktoriaus drg. S. Michelsono 
prakalbų maršruto.

“Ke
lnu jienų skaitylo- 
Keleivio” Rednkto- 

va- 
marš-

kolonijas, 
ir Bridge- 
kalbės ne

Kaip jau yra žinoma, 
leivio” ir 
jums, kad 
rius drg. S. Michelsonas
žinodamas su prakalbų 
rutu per lietuvių 
kalbės Pittsbųrgbe 
viliu. Piltsburghe

kslo Draugystes svetainėje

bts panedelyje, kovo *1,6 d., 
()\vls salėje, prie Baldvvin St. 
Wjjc.se vietose prakalbęs pra
sidės 7 valandų vakare.

daugi dig. S. Micbclsonas 
vienas iš geriausių lietu-v ra

/ių kalbėtojų ir jau senas lai
kus kaip dr
ka’bėjęs Pittsburgho,

Miehclsenas yra 
tai dau- 

Tt’inas pi ttsburgierių da visai 
nėra girdėję drg. Michrlsonų 
kalbant, todėl daugumui bus 
idomu girdėti. () Bridgeville 
drg. Miihelsonas da niekados 
■iėia kalbėjęs, ir šis kartas lai 
bus pirmas kartas, tai irgi bus 
:domu bridgevillitčiams jį iš-

nuo
Lie-

Nesenai suk iko 20 melų 
liimos revoliucijos, kada 
‘.u vos žmonės, vadovai! jflnri
Lietuvos socialdemokratų, kar
tu su visos Rusijos liaudim ir 
su kitom pavergtom šalim, 
bandė nusikratyti carizmo jun- 

reikalavo Lietuvai lais- 
() drg. Mielu Įsomis yra 
revoliucionierius, dalyva- 

yra
nagų, taip 
kitų musų 
savo gim-

f4O ir 
vės. 
senus 
vęs pirmoj revoliucijoj i 
pasprukęs i$ carų 
kaip ir dauguma 
Veikėjų, apleidžiant

iškilmingaišias sukaktuves 
apvaikščiojo ė ięUiyos ^nrnnūs, 
vadovaujami 'Hf'tffVos sorialde- 
mekratų, o ir čionai, Amerikoj, 
dauguma kolionijų, vadovau
jant Lietuvių Socialistų Sąjun
gai. Taigi ir šios prakalbos 
taipjau bus kaipo paminėjimas 
tų reikšmingų' 20 metų sukak
tuvių nuo pirmos revoliucijos. 
Tu rūšim tad progos išgirsti ir 
prisiminti apie tas pirmąsias 
pastangas Lietuvos žmonių 
sikralyti kruvinojo Rusijos 
ro jungo.

šiandien Lietuva jau 
laisva ir nepriklausoma ir 
sijos kruvinasis carizmas
griuvęs. Bet da Lietuvos žmo
nės nėra laisvi, da tenai sįąu- 
cia juodasis klerikalizmas ir 
tenai eina atkakli kova su juo
duoju klerikalizmu už lietuvos 
žmonių laisvę. Už poros mėne
sių gi bus rinkimai į,Lietuvos 
Stirną, tai bus nulemiantis 
mušis su juoduoju klerikaliz
mu. Musų Amerikos lietuvių 
šventa pareiga pagelbėt Lietu
vos žmonėms nusikrafyti juo
doje klerikalizmo. —Bakanas.

nu-
ca-

v ra
Bu- 
yra

TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Reliance. Albert 

Ballin, Deutschland
Hamburg

ir populfariški vieno kabin 
laivai,

CIeveland, Westphalia, 
Thuringia

Europines keliones asmeni
niai vadovaujamos

NEW Y()R‘1K() ,KI KAU- L. V U NO IR ATGAL
Plūs 31. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harrlman Line) Joint Service whh 

Hamburg American Line 
177 N. Michigan Aveniu- 

Chicago, III.

Ratine, Wisc.
TMD. 121 kuopa laikė susi

rinkimą vasario 28 d., 3 v. p. p., 
IL. 1). Kliube. L___
rimai.
nikų; išrinktas organizatorium 
Juozas Dokšus, jam už prira
šymą prie kuoikjs nemažiau Rh 
narių kuopa skiria dovaną — 
ant visų melų žurnalą “Kultū
rą”. Valdyba įgaliota p^isiteirau-' 
t i naujoj lietuvių baigiamos ' 
statyti .svetines 
dėl nuomavimo- 
centro valdyba.
visi Racinoy lietuviai taptų I'.! 
M. D. 121 kp. nariais.

Kovo 11 <1., 2 vai. po pietų, 
Turner salėj, bendru dvi lit'
tuvių kolonijos ruošia didelį 
pi’Ggiainą ir šokius. Kenosha 
SLA. 212 kuopos Dailūs Rato

Padaryti šie ta-'
i. Vasaros laiku ruošti pik- Liga ,

lis atvyksta su visa galybe ir 
išpildys koncertinę dalį progra
mų. Dainuos visas choras ir 
stygų orkestras. Raciniečiai 
programą dapildys vaidinimu: 
vaikučiai sulos Veikalą “Jonukų 

lietuvaitės 
l ’žsibaigus

Aje jaunos 
dainuos dainas, 
programai pvie geros muzikos 
tęsis šokiai iki lt vai. nakties. 
Vietos ir apielinklų miestelių 
lietuvius kviečiame ateiti ir su- 

1 važiuoti pamatysite gražų 
i programą. M. Kasparaitis.

Nominuota... , , (•eisima, kad1
Kguistos pūslės 

k greitai su- 
L stabdo 
ilSANTAL M1DY 
ĮI Persitikrink kad 
II gauni tikrą vai- 
'/ stą. Pastebi k 
J žodj “M i d y”. 
’ Parsiduoda vi

sose vaistiny- 
čiose.

Lietu viai Advokatai
K. GUGIS i

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Rooin 1111-13 M 
Telefonai Central 4 111. Rį 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. aj 
Gyvenimo V i ei a

3323 South Halsted St.
Tel. Botilevard 1310

Vai.: Nuo G iki 8 vul. kiekvle- B 
na vakarą, išskyrus ketvergi). | 
NcdSHoniis nuo 9 iki 12 lyto.

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

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 814 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUGHINSKAS 
l.AWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Loavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Serėdoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo. H) ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Dearborn 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

Veda

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

i bylas visubse teismuose, 
abstraktai, morgičiai.

3241

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

9 v. v. apait Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538
Te.’ephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

7

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

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

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

SPECIALISTAS egzaminavbjime
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius putlus.

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. Hcrinitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

. visokias legališkas popieras.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia
mėgsta

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

ti, arba savo išnešiotojui sykj į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklomis:

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

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

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

................ .............................. Atkirp čia ..................................................
Data: Kovas 10. 1926

<b^^ c°RpORAT,oN
PRE5ENT FOR

O'UNITED PROFIT-Si 
SENOJMU5iĄ*C 4

I0N
E RAID TO

RING CORPORATION
c. r nikai orrfncs.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

SI., kampas 31 gat.3101 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Motei iškų, Vyriškų ir 
Vaikų .ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midv/ay 2880

nuanoi

LISTERINE. 
. THRDAT I 
į TABLETS d i

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą • ir 
Kosėjimą.

Lamberi Phartnac.il Co., Saini Louia, U. S. A.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 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 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

rz J J i nuo 9 ikt II vai. ryte; V alandos | nuo £ jjj Q va| 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. Brunsvvick 4983.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

yxxxtxxžx X TXXXXXXXXxxxxxxx
MDr. Lawrence P. Slakis 

DENTISTAS 
4454 So. Western Avė, 

VALANDOS:
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare

M 
« ___ ___ .... ........ , ,ZXITXITXXXrXIXIIIXIXXTIXII

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.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS' DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

1 1 .................... ■ ■

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phoną Prospect GG59 
Ofiso Tel. Ganai 0257 ’

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.,
Chicago, III.

V .........    S

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkie\icr.- 

BANIS

AKU&ERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
’r merginoms.

3113 South 
Halsted S‘t.

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

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

į Nedėlioj 9 iki 12 ryto
į Akiniai $5 ir augščiau i

DR. HERZMAN ’ *
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
motų kaipo pataręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

18th St., iK’toli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

31 M). Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
32?B5 So. Halsted St.

Vai.: 9-\10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

/ 1,1
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
1631 So. Ashland Avė.

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

< Res. telephone Hyde Park 400Q
L . —

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. Bou.evarfl 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.

akimis, pasiteirauk
BlįUMENTHAL

Optainetrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S’. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

2

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1721 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. Midway 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.

z
DR. F. A. DŪLA K 

SpecialiatM Gydyme 
Akių, Aoaų, Noalee ir Gerkite 

Ofisas: 1053 Milwaukee Avenne 
knmp. Noble St. Tai. Arnoitage 0854 

Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki V vak.
Nedalioj 10 iki 12 dieną 

Rezidencija: 2080 Ix>g»n BTvu. 
Tel. Relmont 1117.

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. įleiskit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

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

Wjjc.se
kitosiuo.se
Phartnac.il
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
by thc Lithuanian Daily News Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS ‘
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates;
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered 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
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

NAUJAS LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ “GABUMAS”.
• ••••• 

FEDERANTŲ ŠULO RAULYNAIČIO 
FALSIFIKACIJA.

• ••••• • •••••
SUKLASTUOTAS DAGILIO “REZIGNACIJOS” 

DOKUMENTAS.
• ••••• • •••••

NE TIK POLITINIS, BET IR MORALIS 
SUBANKRUTAVIMAS.

Be visų “dorybių”, kuriomis yra pasižymėję Lietu
vos krikščionys demokratai, dabar išeina aikštėn dar vie
nas nepaprastas jų gabumas — gabumas falsifikuot.

Pirmam pd atostogų Seimo posėdyje, kuomet buvo 
renkamas Seimo pirmininkas, krikščionių blokas mėgino 
apgavingu budu įvykinti posėdžio pertraukų. Tuo laiku 
posėdžiui pirmininkavo federantas Raulynaitis. Vienam 
bloko atstovui padavus siūlymų (įnešimų) dėl pertraukos 
ir tų siūlymų pastačius balsavimui, p. Raulynaitis paskel
bė, kad balsavimo rezultatai esu tokie: 37 balsai už ir 36 
prieš. Tuo gi tarpu posėdyje dalyvavo viso tiktai 72 at- 
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Federantų lyderis, vadinasi, sufalsifikavo balsavimo 
rezultatus, padarydamas iš 36 balsų, paduotų už klerika
linio bloko įnešimų, 37.

Opozicijos atstovai šitų klerikalų suktybę tuojaus pa
stebėjo ir iškėlė prieš jų griežtų protestų.

Už poros dienų po to klerikalai tapo sugauti, antru 
kartu-bedarant falsafikaciją. Ši antroji jų klasta yra dar 
aršesnė, negu aukščiaus nurodytoji, nes čia jau yra rašyto 
dokumento sufalsifikavimas.

Vasario 12 d. krikščionių demokratų partija įteikė 
Seimo Mandatų Komisijai kun. J. Dagilio raštų, kuriuo 
pastarasis atsisako toliaus eiti atstovo pareigas; mat, 
krikščionims buvo svarbu, kad “strielčiaus” vietų Seime 
nebūtų tuščia. Ant to rašto pažymėta: “Kaunas. 1926 m. 
vasario m. 9 d.” Kadangi vasario 9 d. Dagilis buvo Ame
rikoje, o ne Kaune, ir Amerikoje parašytas vasario 9 d. 
laiškas negalėjo iki vasario 12 d. pasiekti Lietuvų, tai aiš
ku, kad tas dokumentas yra sufalsifikuotas (žiur. Apžvalr 
gų). O betgi Mandatų Komisijos dauguma, susidedanti iš 
krikščionių bloko žmonių, nutarė pripažinti jį “tikru”.

Komisijos mažuma padavė Seimui protestų prieš to
kį neteisėtų krikščionių elgesį. Kų Seimas su šituo pro
testu padarė, mes dar nežinome. Bet nežiūrint, ar atsto
vų dauguma pritarė protestui, ar ne, — jau vistiek abe- 
jonės negali būt, kad tenai yra padaryta aiškių-aiškiau- 
sia klasta.

Jeigu kun. Dagilio rezignacijos raštas buvo parašy
tas Kaune vasario 9 d., tai jį yra parašęs ne Dagilis, bet 
kas nors kitas. O jeigu jį parašė “strielčius”, būdamas 
Kaune, tai jisai pats darė falsifikacijų, nes vasario 9 d. 
jisai Kaune būti negalėjo!

žodžiu, ar šiaip dalykų kreipsi, ar taip, — bet klas
ta yra neužginčijama.

Taigi bėgiu tiktai trejeto dienų Lietuvos “krikščio
nys” net du kartu pasirodė prieš Seimų ir prieš visų Lie
tuvos liaudį, kaipo sukčiai, apgavikai!

Kuomet jų šulas iš “darbo federacijos”, d-ras Rau
lynaitis, suklastavo balsavimo rezultatus vasario 9 d. Sei
mo posėdyje, tai jisai ir jo sėbrai dar mėgino suversti 
kaltę ant Seimo antstolio, sakydami, k&d pastarasis pa
daręs “klaidų” balsų skaityme ir “suklaidinęs” pirminin
kaujantį federantų. Tai buvo labai silpnas pasiteisinimas, 
nes opozicija reikalavo patikrinti balsavimų, o Raulynai
tis atsisakė šitų reikalavimų išpildyti.

Bet įdomu, kuo gali klerikalai teisintis dėl savo ant
rosios klastos? Dagilio atsisakymo dokumente yra juo
du ant balto parašyti dalykai, kurių nė kunigų teologi
jos gudrybėmis negalima sutaikyti su tikrenybe. Iš šitos 
klastos išsisukti jokios galimybės nėra!

Kaipgi tuomet išrodo prieš visų Lietuvos liaudį krik
ščionių demokratų blokas ir jo vadai? Juk šitokie jų dar
bai liudija, kad pas juos nėra paprasčiausio sąžiningu
mo!

Kokie jie gali būt “krikščioniškos doros” mokyto
jai, jeigu jie šitaip elgiasi?

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

Užsimokėjimo kaina: 
Pusei metų ........................   4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.50
Dviem mėnesiams .................... 1.5C
Vienam mėnesiui .............*........... 7b

Chicagoje per nešiotojus:i 
Viena kopija .......................... 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ........................................... $7.00
Pusei metų .................    3.50
Trims mėnesiams ....................  1.75
Dviem mėnesiam ......................  1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..................   $8.00
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams .............   2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

, IR VĖL MELAS.

Senai visi mato, kad yra subankrutavusi klerikalų 
politika. Gausiai išbujojęs krikščionių valdomoje Lietu
voje policijos smurtas, valdininkų sauvaliavimas, spau
dos persekiojimai, krašto Konstitucijos laužymas — aiš
kiai rodo politinį krikščionių demokratų bankrotų. Bet 
dabar išeina aikštėn, kad jie yra subankrutavę ir mora
liškai !

Argi po to klerikalai dar gali tikėtis, kad dauguma 
Lietuvos piliečių balsuos už juos, renkant naujų jį Seimų? 
Jeigu jie tikisi, tai jie yra visai be galvų. Su jais tur-but 
yra taip, kaip sakoma toje patarlėje: “Kų Dievas nori nu
bausti, tam pirmiausia atima protų!”

Chicagos kunigų Marijonų 
laikraštis vėl rašo, kad “Naujie
nos” skelbusios pasauliui, jogei 
“Lietuvos Bankas subankruti- 
jo”. .

Tai yra melas, kurį tas laik- 
tis jau kelintų sykį kartoja, 
apie Lietuvos bankų “Naujieno
se” buvo tiktai paduota žinia 
(ir buvo pasakyta, iš kokio šal
tinio), kad tas bankas sulaikęs 
išmokėjimus dėl trukumo 
“cash”. Kartu tečiau buvo pa
stebėta, kad tai visai nereiškia 
bankroto; ir kuomet kiti laik
raščiai buvo pradėję skelbti, 
kad Lietuvos bankas bankrutuo
jąs, tai “Naujienos” nurodė, jo
gui tai yra netiesa.

Kam gi tat “Draugas” prasi
mano nebūtus dalykus — ar jo 
redaktorius kunigas nė grieko 
nebijo, meluodamas?

“STEBUKLINGA KELIONĖ”
— AR KLASTA? '

Šioje vietoje jau buvo rašyta 
apie kun. Dagilio (“strielčiaus”) 
atsisakymų nuo Seimo atstovo 
pareigų. Buvo minėta, kad jo 
atsisakymo raštas, kuris tapo 
paskelbtas Seime vasario mėn. 
12 d., yra pasirašytas paties Da
gilio ir datuotas Kaune vasario 
mėn. 9 dienų.’

Kadangi krikščionių “striel
čius” vasario 9 d. buvo Ameri
koje, tai kyla| klausimas, kaip 
jisai galėjo pasirašyt atsisaky
mo raštų vasario 9 d. Kaune. 
Mes išreiškėme nuomonę, kad 
kun. Dagilis tur-but parlėkė į 
Lietuvų iš Amerikos kokiu nors 
“stebuklingu” budu, jeigu ame
rikiečiai nepastebėjo, kaip jisai 
išnyko iš jų tarpo, aplankė Kau
na, padėjo savo parašų po doku
mentu ir paskui vėl atsidūrė 
Amerikoje. ,

“Draugas” šituo musų aiški
nimu nepatenkintas. Jisai sa
ko, kad kun. Dagiliui visai ne
buvę reikalo stebuklingai lėkti į 
Kauna, nes “tarp Amerikos ir 
Lietuvos yra pašto susisiek ir 
mas.”

Vadinasi, Marijonų organas 
tvirtina, kad “strielčiaus” rezig
nacija buvusi pasiųsta paštu. 
Gal būt, kad jį šitaip painforma
vo pats kun. Dagilis, kuris pas
kutinėmis dienomis viešėjo pas 
Chicagos klebonus. Bet, deja, 
tatai nepašalina “mysterijos” 
su tuo rezignacijos faštu, o grei
čiaus tiktai dar labiaus jų padi-' 
dina! ,

Basto siuntiniai iš Amerikos 
į Lietuvų eina dvejetų arba tre
jetų savaičių; Vik labai retai pa
sitaiko, kad jie tų kelionę atlie
ka' per 10 dienų. Kaip gi tat 
galėjo kun. Dagilio raštas, pa
gamintas vasario’9 dienų, pa
siekti Seimo Mandatų Komisijų 
jau vasario 12 d., t. y. per tris 
dienas?

Ant Dagilio rezignacijos raš
to, kaip* minėjome, yra uždėta1 
vasario 9 d. data. Data gi ro
do, kada dokumentas buvo pa
rašytas arba bent kada buvo pa
dėtas po juo parašas. Jeigu 
“strielčius” pasirašė po rezigna
cija vasario 9 dienų; kuomet ji
sai buvo Amerikoje, tai tas do
kumentas nieku budu negalėjo 
nueiti paštu į Kaunu iki vasario 
12 d. Todėl “Draugo” aiškini
mas yra neteisingas.

Toliaus. Iš Marijonų organo 
pasakymo, kad kun. Dagilio raš
tas buvęs pasiųstas paštu, išei
na, jogei “strielčius” tų raštų 
pagamino* būdamas Jungtinėse 
Valstijose. Bet ant paties Da
gilio rašto yra pažymėta, kaipo 
vieta, kur jisai buvo pasirašy
tas, — Kaunas. Dokumentas, 
vadinasi, sako, kad vasario 9 
dienų “strielčius” turėjo būt 
Kaune, o ne Amerikoje.

Taigi klausimas, kas čia dabar 
meluoja: ar kun. Dagilio pasira
šytas pareiškimas, ar Chicagos 
kunigų organas?

t
Išrodo, kad meluoja juodu 

abu. Nes “strielčius” vasario 
9d. negalėjo būt Linetuvoje, ir 

jo raštas negalėjo paštu nueiti 
iš Amerikos į Lietuvų tarpe va
sario 9 ir ir vasario 12 d.

Apie tai, kad Lietuvos kleri
kalų didvyris tuo laiku buvo 
Jungtinėse Valstijose, o ne Lie
tuvoje, liudija datos maršruto, 
kurį jam rengė Amerikos kleri
kalai. Štai kokį pranešimų 
Brooklyno “Garsas” buvo įdėjęs 
savo špaltose 1926 m. vasario 4 
d.:

“Tolymesnis gerb. Lietuvos 
Svirno Atstovo kun. J. Dagilio 
prakalbų maršrutas.

“Vasario 6 d. 2741 Liberty 
Avė., Pittsbųrgh, Pa.

“Vasario 7 d. tuoj po su
mai, Braddock, Ta.

“Vasario 7 d., vakare,
South Side, Pittsbųrgh, Pa.

“Vasario 11 d., Du Bois, Pa.
“Vasario 14 d.,'tuoj po su

mai, Bridgeville, Pa..%.”
*

Iš šito pranešimo aiškiai ma
tyt, kad vasario mėnesyje tar
pe 7-os ir 11 dienų Dagilis švai
stėsi apie Pittsburgh’ų. Nuo va
sario 7 d. iki vasario 11 d. tėra 
tik keturios dienos, ir per ta lai
kų jis be “stebuklingų mačių” 
pagalbos negalėjo pasiekti Kau
nu ir sugrįžti atgal. 'lodei, jei
gu ant jo rezignacijos yra pažy
mėta “Kaunas. 1926 m. vasario 
m. 9 d.”) tai negali but jokios 
abejonės, jogei tai yra padaryta 
ne paties kun. Dagilio, pasinę 
siusio po dokumentu, bet kieno 
Rito — žmogaus, kuris tuo laiku 
buvo Kaune.
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O jeigu taip, tai, reiškia, tas 
dokumentas yra falsifikacija. 
Dokumentas gi, kurio turinys 
yra sufalsifikuotas, negali turėt 
jokios vertės.

Kuomet “Daugas” sako, kad 
Dagilio rezignacija buvusi pa
siųsta paštu, tai išeina dar blo
giausi Nes tuomet prie turi
nio falsifikacijos prisideda da 
ir kitas dalykas: netenka vertės, 
padėtasai po dokumentu panų 
šas.

Kad gyvenančio Amerikoje 
žmogaus parašas turėtų vertę 
Lietuvoje, tai jisai turi but tam 
tikru budu paliudytas. Jj turi 
paliudyti pirmiausia notaras 
(notary public), o paskui — Lie
tuvos konsulas. O ar Dagilio 
parašas ant jo rezignacijos raš
to yra šitaip paliudytas? Ne. 
Todėl yra galimas daiktas, kad 
tas parašas yra taip pat sufal
sifikuotas, kaip data ir vietos 
pažymėjimas dokumente, šito
kiam gi atsitikime Seimas kun. 
Dagilio rezignacijų nieku budu 
negali pripažinti.

Lietuvos Seime jau, iš tiesų, 
socialdemokratai ir liaudininkai 
iškūlė viešų protestų prieš tų 
krikščionių klastų (apie tai 
žiur. atstovų A. Suginto ir L. 
Purėnienes paklausimų Seimo 
pirmininkui).

Ar kunigas Dagilis 
atsisakč nuo Seimo 
nario pareigi), ar jo 
atsakymas sukla- 

stuotas?
jį

Seimo narys, garsusis “strieK 
čius” — kun. Dagilis jau kelin
tas mėnuo mitinguoja Ameriko
je, bet jo kolegos Seimo prezi
diumui įteikė neva jo atsisaky
mų nuo atstovo mandato, kurs 
“atsisakymas” tapo Seime pa- 
kelbtas 12 11 ir skalba:

“Lietuvos Seimo Pirmininkui 
Atstovo Juozo Dagilio

Pareiškimas.
šiuo turiu garbės pranešti, 

kad nuo šios dienos atsisakau 
būti Lietuvos Seimo nariu ir eiti 
jo pareigas.
Kaunas 1926 m. vasario m. 9 d. 

“Pasirašė J. Dagilis”.
Seimo Mandatų Komisija va

sario m. 12 d. posėdyj' 3 balsais 
(k. d., d. f. ir u. s.) prieš 2 (v.
l. ir s. d.) nutarė Seimo nario J. 
Dagilio atsisakymų nuo attsovo 
mandato pripažinti tikru ir pa
kviesti iš eilės sekantį kandida
tų čarneckį (k. d.).

Mandatų Komisijos mažuma f *
padavė tokį pareiškimų:

“Ponui Seimo Pirmininkui 
Mandatų Komisijos narių
A. Suginto ir L. Purėnienes 

Pareiškimas.
Šiandien Mandatų Komisijai 

įteiktas raštas neva apie Seimo 
nario J. Dagilio atsisakymų nuo 
savo mandato. Išžiūrėjus šitą 
raštų pasirodė, kad jo turinys 
negali atatikti tikrenybei. Vi
siems yra žinoma, kad Seimo 
narys kun. Dagilis dar 1925 m. 
gruodžio mėn, yra išvykęs į 
Amerika ir ligšiol nėra dar grį
žęs. Tuo tarpu kalbamajame 
pareiškime parašyta, buk Seimo 
narys J. Dagilis atsisako būti 
Seimo nariu ir buk šitas atsisa
kymas parašytas Kaune 1926
m. vasario 9 dienų.

Kadangi Seimo narys J. Da
gilis būdamas Amerikoje, nega
lėjo rašyti atsisakymo Kaune 
vasario 9 d., kadangi atsisakymo 
visas tekstas parašytas mašinė
le ir tik J. Dagilio parašas ran
ka rašytas, todėl visas mašinė
le rašytas tekstas galėjo būti pa
rašytas priešingai Seimo nario 
J. Dagilio valiai, kadangi Seimo 
napo J. Dagilio, esančio užsie
niuose, parašas turi būti patik
rintas atatinkamai įstatymams 
tos valstybės, kurioje jis dabar 
gyvena, todėl musu nuomone 
kalbamas raštas su J. Dagilio 
parašu apie atsisakymų, nuo 
mandato nėra tikras, negali būti 
laikomas Seimo nario J. Dagilio 
atsisakymu nuo savo mandato 
ir užtat negalima į J. Dagilio vie
tų kviesti sekantį kandidatų j 
Seimų. Kadangi Mandatų Ko
misija daugumos nutarimas 
apie Seimo nario J. Dagilio atsi
sakymų yra neteisėtas, todėl 
prašome klausimų dėl Seimo na
rio J. Dagilio atsisakymo įnešti 
Seimo plenuman ir pastatyti pir 
moję eilėje Seimo artimiausio 
posėdžio dienotvarkėje.

1926 m. vasario ,12 d.
pasirašė

A. Sugintai (v. 1.)
L. Purėnhnė (s. d.)”

Taigi Seimo plenumas turės 
išrišti, ar iš tikrųjų kun. J. Da
gilis atsisakė nuo Seimo nario 
pareigų, ar ne.

Mums tik keista, kaip Ameri
koje būdamas kun. Dagilis galė
jo pasirašyti Kaune 9, II. pa
reiškimų. Bene p. Diržys (u. s.) 
nurodytų kų nors iš naujai su
galvotų radio aparatų, kurių 
pagalba kun. Dagilis galėjo iš 
Amerikos savo parašų padėti 
Kaune, kaip kad jis 12. II po
sėdyje išrado, kad socialdemo
kratai kalbasi per radio su 
Maskva, o iš Panevėžio jiems* 
atsako... (L. ž.).

Nauja komunistų 
taktika

Pastaruoju laiku, kada mu 
sų lietuviški komunistai pama
tė, kad jięms daugiau nesiseki, 
žmones mulkinti, prižadant 
jiems revoliusijas ir komuniz
mų, kai jie pamatė, jog jų pa
sekėjų skaičius kas kart mažė 
ja ir žmonės pradeda apie juo? 
užmiršti, tad jie dabar stvė
rėsi naujo budo save pasigar
sinti ir naujų pasekėjų pasižve- 
joti- Praėjo, mat, jau tie ge
rieji laikai, kada musų lietu 
viski komunistai, žaidžiant upu 
tamsių, neišsilavinusių darbi
ninkų, išėję ant pagrindų pa
sakydavo jiems, kad: klausyki
te musų, o mes jums kaip be
matant padarysime revoliuciją 
ir įsteigsime komunizmų; po
nai gatves šluos, o jus palo- 
ciuose sėdėsit. O tamsus, ne 
išsilavinę žmonės, visada yra 
palinkę tikėti į nepaprastus 
dalykus j stebuklus, bet su tais 
žmonėmis yra tik viena bėda, 
lad , jeigu tik jiems žadamas 
stebuklas neišsipildo, tai tuo
jau užmiršta apie tų stebuklų 
ir apie tuos pranašus.

Kada musų komisarai skel
bė žmonėms tą komunistiški 
stebuklą, tai jie liepė jiems ei
ti laukan iš visų unijų, pašei 
pinių draugijų ir kitokių dar 
bininkų organizacijų. Bet ka 
tas jų žadamas stebuklas neiš
sipildė ir jų pasekėjai nesulau
kę to stebuklo juos apleido, tai 
dabar jie patys pradėjo skverb
tis ir varu varyti savo likusius 
pasekėjus į unijas ir pašelpines 
draugijas, keĮti ien triukšmą, 
kad kokliu nors budu vėl pa
garsėti, kad žmonės vėl pra
dėtų apie juos kalbėli. Dabar 
jie rengia prakalbų maršrutus, 
kur jie šmeižia ir keikia visus 
ir visk^, kad kokiu nors budu 
išprovokavus kokį nors triukš
mų, kad paskui jie turėtų pro
gą vėl apie save kalbėti kaipo 
apie kankinius, darbninkų už
tarėjus ir vilioti iš žmonių au
kas.

Paskutiniu laiku musų komu
nistai gavo progos pasigarsin
ti A. Bimbos incidentu. Dabar 
jie piešia jį kaipo koki kankinį 
už laisvę ir mokslą, rašo špaltų 
špaltas savo laikraščiuose, lai
ko prakalbas, renka aukas ir 
kelia didžiausį triukšmų, kad 
tik labiau išgarsinti savo kro 
mėlį.

Kvailas ir smerktinas pasiel
gimas buvo tų, kurie ji įskun
dė Valdžiai, bet neišmintingi 
yra ir tokie pliauškimai ir 
keiksmai sau nepatinkamų hs- 
meną it- svetimų nuomonių ir 
idėjų tokių kalbėtojų, kaip Bim
ba ir jam panašių.

Dabar komunistai keikia tuos 
Bimbos skundikus, keikia ir 
visai nekaltus, nieko bendra su 
tuo neturinčius žmones, bet 
slaptai, nėra abejonės, komu
nistai yra dėkingi tiems neiš
manėliams, kurie įskundė Bim
bų, nes tas davė jiems progos 
pasigarsinti.

“Laisvėj” No. 23 už vasarį, 
tilpo ilgas edltorialas, kur kei
kiami klerikalai, tautininkai ir 
socialistą, kad buk jie visi su
sitarę ardo jų prakalbas ir 
skundžia valdžiai jų kalbėto
jus.

Žinoma, kėlimas triukšmo ti
kslu išardyti susirinkimas yra 
chuliganiškas pasielgimas, bet 
komunistai biauriai šmeižia so
cialistus, primesdami jiems kė
limų triukšmo ir .ardymų jų 
ar keno kito susirinkimų. Ko
munistai gerai žino, kad socia
listai pripažįsta visiems pilną 
nuomonių laisvę; jie gerai žino, 
kad socialistai visada smerkia 
tuos, kurie nepripažįsta nuo
monių laisyes, bet pas komu
nistus nėra teisybes, tankiai 
net savo bjaurius pasielgimus 
primeta kitiems.

Jeigu klerikalai ir tautinin
kai ir kėlė triukšmų, kad iš-Į 
ardyti komunistų prakalbas, lai 
pastarieji neturėtų už kų ne 
pykti; nes tai pačių komunistų 

nokslo ir pavyzdžių vaisiai. 
Kada komunistai paragauja toą 
Jaėios lazdos (kurių jie ant 
kitų vartoja) ant savo sprando, 
tai jie nesavais balsais šaukia, 
kad tai nedora ir chuliganiška, 
□ kada jie patys taip elgiasi, tai 
tada jie net didžiuojasi tuo. 
Kažin ar komunistai jau užmir
šo, kaip jie elgėsi socialistų su
rengtose prakalbose Abramovi- 
:iui, Bieliniu! arba Grigaičiui? 
Kada komunistai sukėlė triukš
mą išardo socialistų susirinki
mų, tada jie su pasididžiavimu 
rašo apie tai savo laikraščiuo
se, kurstydami savo pasekėjus 
irie to chuliganiško darbo; o 
kada kitos srovės tokie pat fa
natikai pavartoja prieš juos jų 
lačių vartojamų įnagį, tada $ie 
■nesavu balsu šaukia, šmeiždami 
t visai nekaltus žmones.

Dabar komunistai tuos, ku
rie vartoja jų pačių budus “kri
tikavimui” savo oponentų, va
dina be idėjų ir be principų, 
nes, girdi, jeh jie turėtų kokius 
principus, tąi jie stotų viešai 
juos apginti. O aš manau, kad 
fanatikų visų vienodi principai. 
Nes jie vienodai vieni kitus 
“kritikuoja” ir visi jie vieno
kius budus vartoja savo “kri
tikai”.

Ar komunistai jau užmiršo, 
kaip jie “kritikuoja” savo opo
nentus? Ar kęmunistai jau už
miršo, kaip jie “gynė” savo 
“principus” ir, “kritikavo” Ab
romavičių Chicagoj ir kitose 
.etose? Ar jau jie užmiršo, 

<aip jie “kritikavo” Bielinį, 
Grigaiti ir kitus socialistų kal
bėtojus? Ar jau je užmiršo 
kaip jie gina savo principus 
unijose ir kitose organizacijo
se?

Komunistai ant socialistų ir 
kitų pažangių žmonių surengtų 
prakalbų surenka visus savo 
tamsiausius sufanatizuotus pa- 
x kūjus ir pradeda staugti lau
kiniais balsais, plūsti ir šmeiž
ti kabotojtts ir paskui išėję 
džiaugias, kad “apgynė” savo 
“principus” ir “sukritikavo iš
davikus”. O dabar, kada kitos 
srovės tokie pat fanatikai, kaip 
komupistai, vartoja prieš juos, 
nuo pačių komunistų išmokę 
tokius pat “kritikos” ir “prin
cipų” gynimo budus, tai jie 
šaukia nesavais balsais, ir 
šmeižia nekaltus žmones, ku
rie nieko bendra su tuo neturi. 
Žinoma, čia irgi vienas iš ko
munistiškų “principų” gynimo 
būdų, bet komunistai niekuo
met negali darodyti, 'ikad so
cialistai butų išardę keno nors 
susirinkimus.

O ant tų, kurie pavartoja 
prieš jus jūsų pačių išrastą re
ceptų, kad apginti savo “prin
cipus”, jus visai neturėtumėt 
pykt,!, nes jus to išmokinot, o 
jie duoda jums dabar progos 
pasigarsinti.

—Kunigo žentas.

Ką Jus Darytumėt 
Del Krupo

< r_______—_______ ______________ >

Del Krupo — Ką jus 
Darytumėt?

štai yra gydytojų receptas varto
jamas milionuose namų per 35 me
tus, kuris prašalina krupą be vėmi
mo j 15 minučių. Taipgi geriausiai 
žinoma pagelba nuo Kosulio, Slogų 
ir Užkimančio Kosėjimo. Jei turite 
kūdikių savo namuose jus privalote 
turėti savo namuose dsųig sykių iš
bandytų gyduolių rekomenduotų ge
riausių kūdikių specialistų. Prašyki
te savo aptiekoriaus dabar Dr. 
Drake’s Glessco, 50c butelis.
f

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

Paamtykite pas

JOS. F. BUDR1K, 
3343 So. Halsted St.

• —1
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LITHUANIAN
MYTHOLOGY

Perkūnas the Chief
Deity

Legends of the Stars 
and Tvvilight

Only fragments of mythology 
of the Baltic regions are avail- 
able to-day, tho at one time 
it undoubtedly flourished in 
abundance. The scarcity ot 
these legends are probably due 
Iq the oppression these nations 
encountered and the numerous 
vohimes of literature destroyed 
during combats with other 
nations. \Vhat mythology 
obtainable is dating far back 
before the introduetion of 
Christianity in the Baltic 
regiou. Lithuania is the only 
Baltic nation that played an 
important p 
Baltic history
\ve štili have a few 
(folk-songs) containing

and of vvhich
“dainos”some

hammer

Perkūnas
To the Lithuanians, 

probably the Letts, Perkūnas, 
god of thunder and lightning, 
was the principai deity. His 
Avilį to man was made knmvn 
xvith his voicc-tlmndrr, and it 
was he who sent to man the 
much needed and at times 
mncli prayed for nocessitv — 
rain.' “God“' at that time wus 
knosvn as none oiher than 
Perkūnas.

In the fifiecnth century the 
Lithuanians \vere kno\vn as a 
class of people \vho \vorshiped 
the sun and \vith a mysterious 
cult \vorshiped an iron hammer 
of unusual size-
was thought \vorthy of venera- 
tion beeause at one time, as the 
legend goes, a mighty king 
imprisoned the sun in a strong 
and well fortified to\ver \vhere 
it remained imti! Pirkimas 
came to aid and frced the sun 
by destroying the tovver vvith 
a gigantic hammer. This ham- 
mer was some times refered 
to as “Perkūno kulka’’ (Per
kūnas’ hull) or as “Perkūno 
akmu” (Perkūnas’ stone).

Sun, Moon and Stars
Mest of the mytlis deal vvith 

the sun, moon, and stars. In 
Lithuianian the sun is feminine 
(saulė) and the moon is mas- 
culine (menu). The Morning 
Star and the Evening Star are 
also feminine as illustratcd in 
the follovving “daina“ 
wc find the Morning 
wooed by the Moon.

“Home the Moon once led the Sun 
In the very primai spring;
Early did the 8un arise,
Būt the Moon from her withdrevv. 
I.eaving her, he roanied afar, 
And the Morning Star he ioved; 
Perkūnas then was fillcd vvith 

wrath,
With his swui’d he šmote the 

Moon.
‘Wherefore

Sun?
YVherefore 
Wnercfore 
Full of sorrovv was hlš heart”

Hero the'smiting of the Moon 
eųplains vvhy the moon changes 
fortu as it vvaues. I
Tvvilight Daughter of the Sun

Another myth telis us that 
the Sun had daughters, Moru- 
ing Twilight and Evening 
Tvvilight and Perkūnas had 
sons, Morning Star and Evening 
Star. Ilert vve fipd the stars 
masculine, vvhereas in the 
prvvious “daina” they were

vvhere
Star

bust thou lcft\ they 

roain’sl ulone by night? 
lovc.st Morning Star?’

are told 
departed 
Morning 
Tvvilight

ORIGIN OF GLOBS

Ali members are re- 
quested to be present at 
the regular meeting of the 
Lithuanian Students As
sociation of America at 
McKinley Park Hali, 
Sunday March 14th. Of all 
metings this is one you 
mušt not miss. An import- 
ant decision 
PlLEASE BE
The meeting will 
at 2:00 P. M. sharp.

By Wm, Mack Jr.
speaking of 

add that the 
cars at their

The First Club Established in 
England

In the mvth we 
that Sun and Moon 
from their daughter 
’l wilight. Morning 
heart hroken seeks her parcnts
and is told by a youthful hero, 
Evening Star, that her parents 
\vill be found in the valtey of 
darkmss where the Sun sets.

•Evening Star, who ridės a 
grey steed, and grcyness covers 
the sky in the evening, woos 
the Šuns daughter. When all 
the stars are visible 'Morning 
Star leaves to wOO the other 
daughter of the Sun. Morning 
Star and Morning 
wed and since “true love never 

smooth” they have their .
oftheliitle"T8 dT. d?d

Tvvilight

runs
little (Įuarrels. Įn one 
love baltles Morning Twilight 
destroys Morning Star’s sword, 
and at this time the brilliancy 
of dawn surpasses that of thę 
morning star. In revenge 
God’s son takos her ring (the 
solar disk) away from her in 
the evening and it drops from 
her finger into the sea in the 
west, būt the ring is removed 
Irom the sea again at

The Lošt Ring
The follosving 

illustrates how the
celestial lovers play and dance 
in the moonlight, and also 
mentions tljc loosing of the 
ring (solar disc) which does 
not correspond to the story 
told in the previous paragraph.
“ ‘Neath a maple lies a fountain

Whither God’s sons hast’ning 
Go to dance \vitli God’s own

davn.

daina”
young

\Vlnle the moon shincs o’er thcm

In the fountain by the inaple
1 my facc was laving;

Whilr niy white face I was bathing, 
i.n, my ring I washed off.

/ i
\Vili the sons of God come hither 

\Vith their nets all silken?
\Vill they fish my ring so tiny y 

From the depths oi \vater?

Then there came a hero youthful, 
Uis brown charger riding;

Brosvn the colour of the charger, 
And his shoes were golden.

’llither ,comc. O maiden,
Hither come, O youngling.

With fair words lot us be speaking, 
\Vith fair counsel let us counsfl

Where the stream is deepcst, 
And where love is svveetest.’

‘Nay, 1 cynnot, hero,
Nay, 1 cannot, youngling, 

For my mother dear \vill chide me, 
Yea, the aged (lame will chide me

If 1 tarry jonger’.

‘Speak thus to her, maiden,
Speak thus to her, youngling: 

“Thither came two swans a fiying 
And the vvater’s depth they 

troubled;
’t’iil it cieared I \vaited..” ’

‘ ’l is not true, my daughter, 
l’or beneath the maple

With a young man thou wert 
talking

With a young man thoud wast 
exchanging

Words of love’s sweet language.’ ”
The children as vvell as the 

parent had certain duties to per
lonu. “God’s sons” banded 
the hroken solar orb after the 
summcr solstice, they heated 
the bath of da\vn and pre- 
pared a ceat of samite (the 
rich httes of dawn). The Sun’s 
daughters spin the silver 
thread, \vhich are the rays of 
the rising sun, and every 
evening washes her golden 
ring (solar disk) only to loose 
it and recover it again at daAvn.

defcv-ts
kno\v not their own 
Avbo search for the 
of others.

To argtie vvith men of good 
breeding is better tliau to argue 
wilh man of ill-manncrs.

Wbere there is littlei learning, 
tljere is much pride.

With pride eomes jealously; 
vvith jealously eomes slander.

to be made. 
PUNCTUAL. 

start

The vvord “chib” is derivec 
from the Saxon vvhich rneans,’ 
to d i vide. A club is a n associa
tion and the expenses of vvhich 
are shared among the members.

The modern chib had its 
origin in the taverna and cof- 
fee-houses of London. The first 
celebrated chib in London was 
mot in the Mermaid Tavern 
in Bread Street.

Polite Lying
liar,

days associa- 
cfiiefly upon 

and inter-party affiliation, 
marriages of persona of dif- 
ferent political families were 
not common.

Some of the ųueerest of 
clubs wene those which were 
established in Ixmdon. Some of 
them were as follows: The 
Travelers Club, to which no 
one was able to join unless he 
had traveled at least 500 miles 
in a direct line from London; 
The Alpine, devoted to mountain 
exploration; the Automobile, 
the Burlington, whose members 
devoted their time to cricket, 
golf, rovving, etc.

The first political club was 
established in 1659. The first 
club that was established in 
France in 1782 was a political 
club. They began varly and 
tuok the form of public associa- 
tions. organized for their pur- 
poses in tlic open, or secret 
associations, whercvcr the 
objects or methods/ of the 
clubs were regarded, whether 
disfavored by the governmcpts, 
or were hostile to the govern- 
ment. Political clubs often 
exert great influence in public 
affairs.

In the United States, clubs 
were first introduced in the 
latter part of the eighteenth 
century. The Iloboken Tu r tie 
Club, The Ne’w 
Club, and a few 
some of the best 
America.

Yes, yes, you too are a 
and I am certain of that! 
are not different from the ręst!

Indeed maybe,—maybc you 
do not lie wheh you say, “Cer- 
tįnly”, to an “I beg your 
pardon!” from a “dainty” 
Iii avily built man who has just 
“gently prcssed” your favorite 
litle toe—you1 kno\v, the one 
with the corn on it.

Maybe you do not lie when 
you acknosvledge, the smiling 
“I’m so sorry!” of a jovial 
stout \vomen who happened to 
“touch” your rib with 
“harmless” elbow when 
street car jerked.

Then perfeetly honest is
oweet giri who telis the boy- 
friend that he’s “a wonder”, 
or flatters hini with a sigh 
of sympathy, “You poor soul!”

In turu, the young man 
shovs his—innoccnce in the— 
art of lying. Be is tired and 
perspiring from pulling her 
around. Hovvever, wben she 
complains, “It seems as ii 1’11 
never learn to dance Aveli”, he 
comforts by saying, “You lollow 
beautifully”. Then 
she

Our crying need was another 
good law student likę įLeo 
Warsh būt “we aint gonna 
cry no more”. Anthony 
Dubisky, who vvill take law as 
his profession, has joined our 
club and is already shawing 
sign of becoming our K. P. G.

♦ ♦ ♦
And vvhy docsn’t our student 

of dentistry, Charles Whitney 
come around? If he doesn’t 
hustle Kalong he’ll have to bring 
a vvritten excuse 
explaining 
ache is no

While we’re 
driving I might 
boys having 
disposal are contemplating the
establishment of a 
Students Taxi Service, 
only objection (which will, no 
doubt, decide the matter) will 
come from the 
own the cars.

We haven’t 
opinions yet,
twice. Our second 
were to keep peacc 
family so conseųucntly every- 
one (girįs included) will have 
to bring their 
usual.

free
The

papas”, wlio

♦

asked
as we thought 

thoughts 
in the

their

her 
the

the

too, when 
so gracefuily trips” over 

his feet and ęnkles, he gallantly 
claims, “It is my fault.” 

And ever tlnin! True, it rrtay

be only polite lying, būt štili
it does not make you

Alw»ys Truthful.

And lt Wasn’t Santa 
Glaus

the

is found in 
which' are 

for women. 
consplcious 
Nevv York

others are 
knovvn in 

The New York 
Athlctic Club, which promotes
high-class modern sports was 
organized i n 1828 and it has 
about 4300 members.

Modern cluh-life 
the United States, 
organized by and 
One of the most 
is the Sorosis of
City wbich was founded in 18 26 
ajid is claimed to be the first 
womens club in the country. 
The gro\vth of clubs has 
reached to be so great in extent 
that Federal Organizations had 
to be formed. 
Federation of 
has over 2700 
representing 
members.

Here’s one that has 
cross word puzzles skinned a 
mile. The one \vho sends in 
the first corrcct answer will 
get a free scholarship to the 
Slysum Barber College.

An old man • who was an 
invalid in the famous Cook 
County Bospital, was visited, 
for the first time, hy a man 
considerably youngcr than him- 
self. The nurse who happened 
to be in the \vard ai tlu' time, 
liked the vvay he ccmbed his 
hair, as — well it was a case 

After 
the 

who 
\vas. 
the

The Central 
Women*s Clubs 
vvomen’s clubs, 
over 200,000

Helen Tumavich.

DON’T MISS IT!

vvill 
We 
the 
we

Keep your eyes open for 
the next issue of The 
Student’s Corner. It 
be the Surprise Issue. 
don’t know just what 
surprise will be, būt
do knovv that it’s going to 
be something different. 
“As 
vvrite 
issue 
Wild

Buy the “Naujienos“ 
every day, and watch for

this Surprise Issue. 
Wa(ch elosely—you might 
not recognize it.

Ever” threatens to 
us a Htory for this 
entitlcd, “The Wild 
West.” ■■M 

the

from home 
his absencc. Tooth- 
cxcuse. 
♦ ♦ ♦

Jackoviez,

ovvn car fare as

F rauk
Lindblom opera star, did join 
and the reason is, a brunette. 
Only one meeting a month 
Diek, outside of those you can 
arrange 
course, is

*
We decided

Chicago is worth two box cars 
• in the yards.

« * *

¥ ¥

that a' home in

yourself, . vvhich of 
hone of our business.

♦ ♦ ♦

Others than FflankSecrct: 
have laken a sudden intereat in 
Bridgeport. Secret. Sh! 

♦ * * '
Al. Lubersky and Miss 

Putrius • joined 
meeting. Don’t 
initiation!

* *

at the 
forget

Eilėn 
lašt 

your

*
Helen Bogers of U. of C. is 
going to join before she leaves 
for Europe. Then our club will 
be represented 
country.

in a

❖ 
įMOST

foreign

ourof 
groups.

* *
It seems that 

club is , composed of 
We have all of the
generation of the Tumavich, 
Hakslis, most of the Narmonta’s 
and the Barnett sisters vvere 
there to givč us the “doublc 
O.“ John • Shcmaitis, alias 
“Sham” makes the ttiird • oi 
the Peoples Furn. group. As 
socn as three ycar old Al 
Kinkas ĮįroAvs up “we’ll have 
the vvhole Corporation.

>!: >!<
Among others Aldonna Pūkas 

vvas one of those Sham drove 
home after the meeting. Oh iro, 
really, it’s not that. They live 
in the šame neighborhood, 
thats all. Honest.

Next Sunday he’ll drive his 
sister Mary home. (Another 
brother and sister). She’s

Our Editor has been getting 
a lot of letters lately asking 
for Information of thę Club. 
Noiw don’t all yell at once wbep 
I ask for 
volunteer 
retary.

some young lady to 
as his private sec-

* *
others

*
Joseph WhiteAmong

of Oil City, Pa. vvants to k novv 
how he can become a memeber.

Lesson 1: Establisb a bus line 
to .Chicago so you can 
meeting—or have you a 
built 
your

attend 
bicycle
Bringfor two? Fine, 

brother.
¥ ¥ ¥
almost forgot I 

l>er up to-night yet 
I mean m y Aunt, 

when 1

•G. Wizz 
didn’t call 
(of course 
no kiddin’) 1’11 finish 
hang up. •

As usual,
Bill.

Dear Readers:
Having been told, told 

And told that you want to 
snappy, 

sąlty etc. 
and being 
it to you

Pen Maker Drops Ūse 
of Rubber

of love at first sight- 
the yditng man had left, 
nurse asked her patient 
his handsome visitor 
Though grandpa is on
“blink” in- general his brain is 
hittin’ on all six. Here’s what 
he told her.

“Brothers and sisters I*have 
none,

Būt that man’s fatjier.
Is my fatbers son.”
I’m not 

address. 
sclf.

tellin’* the nurses 
Figure it out your-

* ~ As Ever.

To u' Certain Cliqu

You might bei big in slature, 
būt your deeds are small.

Tite silent man thinks. The 
everlasting talker only talks.

Unless there is somelbing 
worth wltile to be said, notliing 
is better than Silęijce.

While you listen you stįidy 
pthers, whilc you talk you study 
nothing, and other persona, too 
oflen, studies you to your dis- 
advantage.

—From a Chicago Uerald 
and Examiner Editorial.

gee something 
spicy, peppy, 

in this column, 
unaMe to give 
myself it becomes neces- 
sary for me to yell for 

ihelp. If you want wit send 
it in yourself. The column 
is open to contributors.

Make ‘em short, snappy 
and quick to 4435 So. 
Talman Avė.

♦ *

a big extra. John 
reijucsting me to 
so I vvouldn’t get 
I fell, told me as

And here’s 
Chesta after 
have a chair 
Imrt in case
gently as possible that he is 
now the proud and sole (Avner 
of something xyou could hardly 
distinguish from an automobile.# M

Three guesses būt don’t 
guess a used Chev. bacausc 
it’s my duty to TELL you that.

By using a produet made by 
subjecting to intense hydraulic 
pressure a composition of a 
gun cotton and camphor, the 
Parker Pen Company of Janes- 
ville, Wis., has become in- 
dependent of the rubber maker 
for it’s ra\v material. The 
material is now being used not 
as a substitute būt as the 
Standard material where hard 
rubber had been used before.

Factory sales teste have con- 
vinced the company that the 
qualities of th'e American prod
uet are 
rubber 
fountaln pen 
forth Milady 
or pencil to 
as the material will take any 
color or combination of colors.

John Chestra Jr.

far 
for

supėrior to the 
its ūse in the 

industry. Hence- 
may have a pen 
mateli her gown,

Novv 1’11 tell you. It’s a used 
Chevrolet.

A foul mouthed man, a man 
\vho writes and talks to cal- 
uminate others, a revengeful 
man—these three are base from 
thęir evil deeds; the base-born 
are better.

. >;= >:■ «

Diųing Johns first driving 
lesson he \vas pushed two feet 
by a street car. And J. C. 
gently (?) telis the motorman, 
“Hey you. If I had a car as 
big as yours Td push you back 

to “Svelft Stritch”.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

The First
U1VIR’ WATS0N* eik čionai;AVI man tavęs reikia!” pareiš
kė Alexander Graham Bell, kovo 
10, 1876, laikė popietinių tyrimų, 
per vielų kuri buvo sujungusi du 
kambarius, jaunas jo pagelbinin- 
kas išgirdo jo žodžius, - pirmu
tinį žodžių sakinį, kuris buvo per
duotas.
Penkiasdešimtis metų praėjo, šian
dien jau randasi 17,000,000 telefo
nų Jungt. Valst., kurie perduoda 
balsus žmonių reikalams, kaip 
Bell’s mažiukas perdavėjas pddarė 
tuomet. Netikėtai atsitinka gais
ras naktį; įstatymų peržengėjai 
įsilaužia į namus; liga apsireiškia

šeimynoje. “Eik čionai, man tavęs 
reikia”, kjla sumanymas, ir telefo
nas kaip bematant patarnauja. Ar
ba labai svarbus nuosprendis biz-( 
nyje (lel kūno greit reikia susi
siekti kitoje dalyje kontinento. 
“Eik čionai, man tavęs reikia”, ir 
vėl kjla sumanymas, ir kaip ma
gija asmens balsas persk rėja erd
vę; paklaustas klausymas; gautas 
atsakymas; uždavinys išrištas — 
per telefonų.
Kiekvienas telefono pašaukimas 
yra atgarsys pirmutines žinios. Ar 
tai pats žmogus priėjęs asmeniniai 
reikalaujęs kito žmogaus ausies 
dėl pakėlimo telefono resyveriu 
yra, “Man tavęs reikia”.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELU SYSTEM

Universal ServiceOne Policy^* _ One System

8 7 6 -THE , T E L E P II O N E’8 F I f T 1 ET II Y E A R -• 1 9 2 6 
■v—



I

6 NAUJIENOS, Chicago, III. 
r--------------- ---------------------

Trečiadienis, Kovo 10, 1926

Kelionė geležinkeliais 
Jungtinėse Valstybėse
Ateivis Amerikoj pirmiausia 

pastebi milžinišką skirtumą tarp 
gelžkelių Europoje ir Ameriko
je. Keliaujant Europoje gali
ma pasirinkt traukinių klbsas. 
nes ten esama trijų ir net ke
turių klesų, sulig kurių ir bilie
tų kainos nustatyta.

Amerikoje traukiniuose kle
sų nėra. Visi toliau keliaujan
tieji važiuoja ekspresais (grei
taisiais). brangesnės bilietų 
kainos tik specialiniems grei
tiems traukiniams nustatyta. 
Negreitieji traukiniai, stojan
tieji kiekvienoje stotyje, tik 
trumpam važinėjimui naudoja
mi.

Stotyse, laukiamuose kamba
riuose taipgi nėra klesų, kokios 
yra Europoj e. Rūkomasis kam
barys turima atskirai. Išimtį 
sudaro pietinės valstybės, kui 
esti atskiri laukiamieji kamba
riai “baltiems” ir “spalvuo
tiems” žmonėms.

Vagonai taipgi skirtingi nuo 
Europos traukinių vagonų. Čia 
jie napadalinti į mažus kom- 
partmentus, bet visas vagonas 
atviras, šonuose dvi eili kėdžių 
pristatyta.

Keleivis, norįs patogiau va- 

žiuoti, važiuoja Pullman vago
ne, už ką* turi daugiau primo
kėti. Pullmano vagonai turi ir 
lovą . Naktį jas pataiso miego
jimui, o dieną galima patogiai 
sėdėti. Pullmano vagonų patar
nautojais yra išimtinai negrai.

Keliaujant patogiuose Pull- 
man vagonuose ne taip jau daug 
daugiau reikia mokėti, taip kad 
tokie patogumai kiekvienam pri
einami. kuomet Europoje tik 
t u rtuol i ams tepriei nam i.
Amerikos gelžkeiio tolio palygi

nimas su Europos gelžkelių 
centrais.

Iš Viennos j Budapeštą yra 
173 mylios (viena mylia lygi 
1609 metrams); j Triestą 366 
mylios; į Belgradą 386 mylios; 
į Varšavą ar Berlyną 434 my
lios; į Paryžių 861 mylia; 
Maskvon 1,246 mylios.

Iš Berlyno j Dresdeną 108 my
lios; Kopenhagą 283 mylios; į 
Cologno 359 mylios; į Munich’ą 
4o6 mylios; į Olsą 686 mylios; į 
Paryžių ar Londoną 663 mylios; 
į Konstantinopolį 1,488 mylios; 
į Madridą 1,564 mylios.

Iš Romos j Neapolį 155 my
lios; į Florenciją 196 mylios; į 
Milaną 404 mylios; į Vienną 
777 mylioą; į Paryžių 901 my
lios; j Berlyną 1,053 mylios; i 
Londoną 1,183 mylios; į Stock- 
holmą 1,740 mylios; į Leningra
dą 1,905 mylios.

Dabar palyginsime tolį iš New 
Yorko į kitus Amerikos mies
tus. Iš New Yorko į Philadel-

nueina į 29 valandas.
Iš New Yorko i Kansas City, 

Kan. nueina i trečią dieną.
Iš New Yorko į Salt Lake 

City, Utah nueina i ketvirtą 
deiną.

Iš New Yorko į San Francis- 
co, Cal. nueina į penktą dieną.

Esama greitųjų traukinių, 
kurie, sakysim, i Chicago nuei
na į 26, 24, 22, ir taip vadinami 
Limited nueina j dvidešimt va
landų.

Amerikos gelžkeliais susisie
kimas patogus ir sulyginamai 
pigus. Sakysime, iš New Yor
ko į Chicagą galima važiuoti 
šiomis linijomis: New York 
Central, Michigan Central, 
Pennsylvania, Erie, Lehigh Val- 
ley, Lackawanna ir Baltimore ir 
Ohio.

bilietų Kainos. Jei lyginti bi
lietų kainas su Europos .gelžke- 
•ių kainomis, Amerikos bilietai 
pasirodys brangoki. Reguliarė 
kaina yra 3.6 cento myliai. Kai 
kuriomis linijomis pigiau galima 
keliauti. Važiuojant iš Nevv 
Yorko Chicagon, Nevv York 
Central linija. Michigan Central 
inija ar Pennsylvania linija už

mokėsi 832.70, kuomet Erie ar
ba Lehigh Valley tik $30.70. 
'Tarp Nevv Yorko ir San Krancis- 
co bilietų kaina nuo $108.90 iki 
$111.70.

Iš Nevv Yorko į Philadelphia 
k«iiniio.pi ą>3.24.

Iš New Yorko i VVashingtoną 
kainuoja $3.24.

Iš New Yorko į Pittsburgą 
kainuoja $15.82.

Iš New Yorko į Buffalo kai 
nuoja $14.29.

Iš New Yorko į Cleveland 
kainuoja $19.55.

Iš New Yorko į Detroitą kai
nuoja $23.29.

Iš Nevv Yorko į Chicago kai
nuoja $30.70.

Iš Nevv Yorko į Indianapolis j 
kainuoja $27.20.

Iš Nevv Yorko į St. Louis kai
nuoja $35.56.

Iš Nevv Yorko i Kansas City 
kainuoja $45.00.

Iš Nevv Yorko į Duluth kai
nuoja $47.11.

Iš Nevv York į Oklahoma City 
kainuoja $57.59.

Iš Nevv Yorko į Denver kai
nuoja $67.98.

Iš Nevv Yorko į Omaha kai
nuoja $48.63.

Iš Nevv Yorko i Salt Lake 
City kainuoja $85.77.

Iš Nek Yorko . Helena kai

nuoja $84.28.
Iš Nevv Yorko į Seattle kai

nuoja $107.91.
Iš Nevv Yorko į San Francis- 

co kainuoja $108.20.
Keleiviams vagonuose* tik ma

žus bagažus teleidžia įsinešti. 
Turint didesnius reikia užče- 
kiuoti. Prie pilno bilieto lei- 
ūžiami vežtis 150 svarų bagažo. 
Imigrantams iš svetur atvažia
vusiems keleiviams gelžkeliais 
jokių sunkenybių nesudaro, nes 
jie pristatomi į vietą, kur va
žiuoja. zAmerikos gyventojams, 
kuriems yra reikalas keliauti ir
gi suteikiama visos reikalingos 
informacijos. (FL1S.)

Jacob Haish, milionieritls iš 
De Knlb, III., mirė turėdamas be 
kelių dienų šimtą metų. .Jis bu
vo seniausias banko prezidentas 
Amerikoj.

ITALI.JONIŠKOS ARMONIKOS

Išdirbi nejuntu ir importuojame 
visokios rūšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies, Ita- 
I i joniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai. •.nu \tta serenelli & co.

817 Blue Island Ave„ C-360 
Chicago, UI.

Smagiausia Ekskursija 
LIETUVON 

t

lai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926

• I . : f

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

J. J. STRAZDAS, Generaln 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijoj 
vedėjas ir palydovas. Jis 
taipgi aprūpina detroitie- 
čius prisirengimo reikalais; 
padaro reikalingas popie 
ras, parduoda laivakortes ii 
gelžkeiio tikietus ir suteikia 
patarimus visuose keliones 
reikaluosę.

Jo adresas:
1711 — 24th Street, 
Detroit, Michigan.

Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 
ir taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų. Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
savo rūpesčius ir reikalus 
palydovui ir keliauja liuo- 
sas, aprūpintas, patenkintas 
ir ramus. Čia galima jaus
tis kaip namuose, kaip sve
čiuose, kaip dideliame — 
ilgame piknike.

KIMBALL PIANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti por 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim
ba! I grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
goriausiai ištobulintų piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų 
išmokėjimų

peoptesfBraifitre (daipauy

PIANU KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St. 

4177-83 Archer Avė.

".........................................  I II I

J. F. RADŽIUS
Pigiausia Lietuvis 

Graborius Chicagojc
Laidotuvėse patarnauju geriau 

ir pigiau negu kiti, todėl, kad pri
klausau prie grabų išdirbystės.

OFISAS! SKYRIŲ'
668 iv. istll St. 3238 S. Halnl.vl St. 
Tol. Cunal 6174 Tel. Blvd. 4063

R .... ..........................................  ,

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

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

- —

phią 91 mylios; į Albany, N. Y. 
142 myli; į Bostoną 230 mylių; 
į Washington, I). C. 227 mylios; 
į'Hnffalo, N.' Y. 438 mylios; į 
Pittsburgą 440 mylios; į Cleve- 
landą 621 mylia; į Detroitą 690 
mylių į Chicagą 908 mylios; į 
St. Louis 1,052 myli; į Kansas 
City 1,372 myli; į Duluth 1,390 
mylių; j Denver 1,935 mylios; į 
Helena, Moųtana, 2,452 mylios; 
į San Francisco 3,186 mylios.

Kelionės Ilgumai. Vidutinio 
greitumo traukiniai į dvylika 
valandų nueina 400 mylių. Ži
noma esti traukinių ir greites

į Duosime Jums i
J 1 Ne visai dykai ■■ g

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

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

■ mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.
Pirkite sau karą dabar, kad paskiau nereikėtų S

■ laukti tris mėnesius iki dastatynio. ■

: ' Kainos atpigintos nuo $20 iki $95 :

IFRANK BRESKAl
■ 2501 So. Kedzie Avė. Tel. Lawndale 4113 ■

nių.
Iš Nevv Yorko į Philadelphia, 

Pa. nueina į 2 valandi.
Iš Nevv Yorko į Washington, 

D. C. nueina į 5 valandas.
Iš Nevv Yorko į Pittsburgh, 

Pa. nueina į 12 valandų.
Iš New Yorko į Buffalo, N. Y. 

nueina į 12 vaalndų.
Iš Nevv Yorko į Cleveland, O. 

nueina į 16 valandų.
Iš New Yorko į Detroitą, 

Mięh. nueina į 18 vaalndų.
Iš New Yorko į Chicago, III. 

nueina į 28 valandas.
Iš New Yorko į Indeanapolis, 

Ind. nueina į 24 valandas.
Iš Nevv Yorko į St. Louis, Mo.

DR. J. F. KONOPA GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

XT)4V Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 
I ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.

Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St. 
Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedalioj 10-12

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

TEL. AKMITAGE 614

mU: 1'rH 
MA.'u

WABASH GELŽKEL1S
EKSKURSIJA prasidės iš Chicagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12,11:30 
vai. vakare. Chicago bus pirmas susijungimo punktas, čia suvažiuos Naujienų 
ekskursantai 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, Iowa; Kahsas 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 ekskursantai 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 GELŽKELIS
Iš Buffalo visi ekskursantai tais pačiais vagonais keliaus tolyn Erie gelžkehu. 
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 norės lovą Pullman vago
ne, tam bus parūpinta.

KELIONĖ NUO NEW YORKO (į 1 O/L 
KLAIPĖDON IR ATGAL iOO

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 leidimą sugrįžti; Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasą ir vizą. Visiems reikia užsimokėti už laivakor
tę ir gelžkeiio tikietą bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.
Detroitiečiai kreipkitės pas musų generalį agentą ir palydovą, J. J. Strazdą, o 
chicagiečiai ir iš kitų miestų — į Naujienas. /

' ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

> 1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Matai Kas Dedasi?
I

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išgaišti; paliuosuoti; ap* 
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų ^\asdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

* P ■ V. ■ ■ ■ ■ II * < ■ ■ ■ R • • • 
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nuteisė pakorimui
Elua Nusbauin, 60 metų se

nutę, fkuri su savo gana jaunu 
meilužiu John VVinn ir kitais 
trimis pagelbininkais nužudė 
savo vyrą Albert Nusbaum, kad 
pavekiėjus jo turtą ir paskui 
apsivedus su meilužiu, tapo nu
teista visam amžiui kalėjiman, 
o jos meilužis John VVinn tapo 
nuteistas pakorimui. Kiti trys 
dalyviai žmogžudystėj prisipa
žino prie kaltės ir teisme liu
dijo prieš senutę ir jos meilu
žį. Tik jų liudijimais ir nuteis
ta juos abu. Byla gi visų trijų 
prisipažinusių jų bus nagrinėja
ma vėliau.

Lieluvių Rateliuose. I Namų savininkai, pasvarsty-! 
kitę apie šiuos reikalus šaltai,
organizuokitės ir stokite dar
ban, kad visus blogumus pašali
nus. —Naujas Veikėjas.

Padėkos žodis

Išvogė iš vaiky 
kalėjimo

Keturi vyrai atvyko į vaikų 
pataisos namus St. Charles 
School for Boys, ties St. Char
les miesteliu, uždarę sargus iš
vogė Frank Bajner, 17 m., 1608 
Fisk St., Chicago ir pabėgo 
automobiliu linkui Chicagos. 
Policija jo dabar ieško, ypač 
kad jis serga škarletina ir gali 
užkrėsti daugiau žmonių.

Ta mokykla yra paskirta vai
kams kriminalistams nuo 10 
iki 17 metų amžiaus. Joj yra 
apie 750 vaikų, daugiausia iš 
Chicagos.

Apiplėšė namą
Keturi jauni plėšikai užpuolė 

Mrs. May Jacobson jos namuo
se 220 E. Garfield Blvd. ir at
ėmė už $10,000 brangmcnų ii 
kailių.

Italas nušautas
Thomas Cerone, 25 m., 3001 

W. VVashington Blvd., buvęs 
policijos šnipas, rastas pašau
tas prie Grand ir Racine gat
vių. Jis sako, kad jis tapo pa
šautas iš pravažiuojančio auto
mobilio, bet niekas negirdėjo 
toje apielinkėje jokio šaudymo, 
nerasta ir kraujo, be to i jį 
šauta iš visai arti, nes parakas 
yra a|xleginęs jo diabužius. Iš 
to spėjama, kad jis nesako tie
sos, jis veikiausia tapo pašau
tas kur kitur, tik jį į ten atvež
ta ir pamesta. Spėjama, kad 
tai munšainerių kovos pasek
mė.

Sportas
SARPALIUS ŽADA Į PUSAN- 

TROS VALANDOS PA
GULDYTI DZŪKĄ 

DU KARTU

Subutoj, kovo 13 d., 6 vai. 
vak., K. Sarpalius atvyks į Uni- 
versal Atletų kliubą (814 W. 
33 St.) su $50. Jis sutinka pa
dėti $50 i u žada dzūkai Bance- 
vičių į pusantros valandos du 
kartu paguldyti.

“Dzūkas padarė iššaukimą,“ 
sako Sarpalius, “tai tegul jis 
atsineša pinigus ($50) ir aš 
jam parodysiu, kaip smar
kauti.“

lietuvių Namų Savininkų 
Sąjunga arba Improvement 
Club yra labai svarbi organiza
cija apgynimui įvairių namų 
savininkų reikalų. Bet kad jos 
veikimas butų sėkmingas rei
kia, kad ji butų daug stipresnė, 
kad patys namų savininkai bu
tų geriau organizuoti ir labiau 
rūpintųsi savo reikalais.

Musų kolonija — Grant 
VVorks, yra apgyventa daugiau
sia lietuvių ir beveik visi lie
tuviai turi nuosavius namus. 
Yra ir daug biznierių, tūli jų 
gana pasiturintys ir stovintys 
politikoje gana augštai, bet bė
da, kad jie tarnauja svetimie
siems; rinkimų laiku agituoja 
už svetimtaučius ir nors jie la
bai daug žada lietuviams, bet 
lietuviai ikišiol turi tik tris po- 
licistus ir du ugniagesius. Tai 
yra viskas, ką lietuviai išmal
davo. iŠ savo ponų, kurie prieš 
kiekvienus rinkimus taip labai 
geri naši prie lietuvių ir aukso 
kalnus žada, bet praėjo rinki
mai — ir mes liekame užmiršti, 
'lai yra delei stokos tvirtos or
ganizacijos ir kol mes tokios 
organizacijos neturėsime, tol 
nesitikėkime padėties pagerėji
mo.

Norėdami išlaikyti savo kolo
niją tinkamoj augštumoj, mes 
turime organizuotis ir daryti 
taip, kaip kad kitos kolonijos 
daro: susiburia į krūvą ir sta
to bendrus reikalavimus. Tik 
organizuotai statant reikalavi
mus tegalima politikierius pri
versti* juos pildyti. Pas mus 
gi to viso nėra. Viskame kame 
viešpatauja didžiausias apsilei
dimas ir atsidėjimas ant kitų: 
“kaip kiti padarys, taip ir man 
Lūs gerai“. Ar daugelis priklau
so prie Improvement kliubo? 
ir daugelis lanko jo susirinki
mus? O tų reikalų yra bega
lės. štai kitos apielinkės kolo
nijos yra švarios ir gražios, o 
pas mus to švarumo visai nėra. 
O nuo stokos švarumo mes 
daug nukentėsime, nes musų 
nuosavybės pradės pulti. Jau 
ir dabar labiau pasiturintys ir 
norintys švaresnės apielinkės 
Čia savo nuosavybes parduoda 
ir keliasi į kitas kolonijas. Bu
vo rimtas pavojus nuo juodukų, 
bet pasidekavojant Improve
ment kliubo darbuotei, tas pa
vojus tapo laikinai pašalintas. 
Bet neilgam, nes jeigu ir toliau 
tik tiek tesirūpinsime, tai pa
matysime, kad vėl senasis pa
vojus atgys. Taipjau pas mus 
gatvės turėtų butų daug švie
sesnės, vaikai turi būti suvaldy
ti už langų daužymą ir. triukš
mo kėlimą gatvėse; šalygatviai 
turi būti taisomi, taipjau netu
rėtų šunys bėgioti gatvėmis ir 
vaikus kandžioti; jei kas mėg
sta šunis, tai turėtų juos laiky
ti savo kieme; tvoros turėtų 
būti tvarkoje, arba ir visai pa
naikintos; keliose vietose tvo
ros panaikintos ir atrodo daug 
gražiau. Turi būti sulaikyti ir 
pabastos su girtuokliais; jų čia 
visuomet pilna, o apie sekma
dienius tai nėra ko ir kalbėti, 
moterims net pavojinga gatvė
je pasirodyti.

SaiidariečiŲ kon
ferencija

Pirmadienio vakare, • kovo 8 
d. Lietuvių Auditorijoj įvyko 
Chicagos samlariečių konferen
cija, kurioj dalyvavo visų kuo 
pų delegatai.

Didžiausia laiko dalis buvo 
praleista apkalbėjimui besiarti
nančių rinkimų į Lietuvos Sei
mą ir paskiau savųjų reikalų. 
Tarp konkrečių nutarimų buvo 
priimta paraginimas, kad visos 
kuopos pasiųstų atliekamus pi
nigus valstečiams liaudinin
kams laimėjimui rinkimų. Tai
pogi likos išrinkta komisija nu
statyti darbo pieną šiems me
tams ir išaiškinti kažkuriuos 
principinius klausimus, šis yra 
jau geras ženklas.

Matyt , sandariečiai vėl pra
deda platų ir sistematinj darbą. 
Iki šiam laikui jie Įiermažai re
agavo į tuos puolimus, kuriuos 
nuolat daro katalikai ir komu
nistai ant pažangiųjų lietuvių 
ir jų organizacijų. Jeigu mes. 
ilgiau toleruotum tokią padėtį, ■ 
tai greitai atsiduirium Romos 
bei Maskvos diktatorių replėse. 
Viešuose apvaikščiojimuose, 
draugijose, susirinkimuose mes 
nieko kito negirdėtumėm kaip 
tik apie popiežių ir Leniną. Bet 
ar jie gali būti musų visuo
menės vadovaujamomis žvaig
ždėmis?

Mano nuomone, svarbiausias 
dalykas, 
kviečia mus, tai Chicagos Sus. 
Liet. Amerikoj, 
rinkimai į centro 
seimą.
kad komunistų mažuma išnau
dotų SLA. kuopas savo parti
jos reikalams?

Taipgi laikas yra atremti iš 
tuos šmeižtus, kuriuos skleidžia 
apie mus atvykęs j Ameriką 
valdančiosios Lietuvą partijos 
atstovas “lietuviškas Ciep- 
liakas”. Tylėjimas tokiuose at
sitikimuose yra savęs pažemini
mas. Kiekvienas sąžiningas 
pažangietis ir sykiu visi sanda- 
riečiai turėtų sukrusti vardan 
savo ir kitų gerovės ir pradėti 
platų, sistematinj darbą demo-1 
kratijos ir sąžinės laisvės su-’ 
stiprinimui. — Atstovas.

Negaliu rasti tinkamų žo
džių išreikšti savo gilią padėką 
Lietuvių 15-to vardo Politiš
kam Kliubui, kuris laikė savo 
susirinkimą vas. 27 d., pas p. 
Mašanauską, 5448 S. Nottiug- 
ham Avė., j kurį ir aš nuta
riau nueiti ir atsisveikinti su 
draugais, nes man, ręikejo va
žiuoti į sanatoriją, iš kurios 
ar gryšiu — niekas nežino. Su
sirinko 17 narių. Apsvarsčius 
kliubo reikalus, vienas iš drau
gų apibudino mano likimą — 
nelemtąją ligą, kuri atėmė nuo 
šeimynos duondavį. Bematant 
nariai sumetė $17, iš kasos ta
po paskirta $20, viso susidarė 
$37, už kuriuos tariu širdin
giausi ačių varde savo dviejų 
sūnų, kuriuos tikėjaus užau
ginti tikrais žmonijos draugais. 
Aš negaliu rasti žodžių tinka
mai padėkuoti tokiam jaunam 
kliubui ir lokiam mažam būre
liui narių už tokią gausią do
vaną.

Taipgi tariu širdingiausj ačių 
visiems tiems, kurie man au
kojo SLA 2-ro apskričio vaka
re, viso $17, kuriuos apteikiau 

1 per K. P. Deveikį.
Petras Stankaitis.

JUOZAPAS PELECKIS
Mirė Kovo 8 dieną, 1926 m., 

sulaukęs apie* 46 metą/amžiaus; 
gimęs Kauno rėd., Raseinių 
apskr., Vainiškių Palivarko, pa
likdamas dideliame nuliūdimų 
shvo mylimuosius ‘ir mylinčius 
dukterj Barborą ir sūnų Juoza
pą; brolį Pranciškų Amerikoj. 
Dabar randasi prirengtas j pa
skutinę kelionę, namuose 922 
W. 33rd Street.

Laidotuvės įvyks Kovo 11 <1., 
1926, 8 vai. ryto iš namų j Sv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gėdulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavinją ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė Barbora, S'unus ir Brolis

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

' FRANCUZIŠKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės Ir Chroniška#

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Bnaudstte- M.O
1800 So. Ashland Avė.

Viršui br.nko
Valandos: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phune Canal 0464

DR. VAITUSH, O. D.

LIETI; Vis AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregvstę. 
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 augščiau Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street

neatidėliotinai

nes nebetoli 
valdybą ir 

Ar gi galima pakęsti,

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1616 W. 46th St., Chicago

0h 
Heniyl 

America’s

Candy!

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

BITLY'S rJNCLE

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

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis Graborius 
ir Baizamuotojas 
2314 W. 2$rd Place 
i Chicago, Iii.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

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

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR

PASIRINK SAU DOVANAS.
DYKAI D EL JŪSŲ —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus j dovanas.

■

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iskalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

StateMiestas
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

Vardas

Adresas

Dauglhk savo kuponus 
prisiųsdainas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantiioiame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netolu Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galva?
Ar jūsų akys ašarojai 
Ar yra uždegtos? , 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

t . •

Dr. Jan J. Smetaiia
OPTOMETRISTAS

1^01 South Ashland Avenue 
y Kampas 18-tos Gatvės 

Telefonas Canal 0523
Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:?n ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždary:'. Nedaliomis.

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimt} metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, leisies 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę sayo 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 pagelba.
Dr. 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- 
gelbos 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.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrą priėmimo kambarys 506. Mo
terą priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 mo
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-

Garsinkites Naujienose
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t Lietuvis artistas ameri

7 eatras- 
Muzifaa

konų scenoj Pranešimai -I ĮVAIRĮIS SKELBIMAI RAKANDAI PARDAVIMUI !
»

NAMAI-ŽEME

“Surprise Party”
Dabartiniu laiku labai įėjo 

į madą vienus kitam rengti 
Iškilius, kur būrys draugų su
sirinkęs linksmai laiką pralei- 
džia1

Komp. A. Vanagaitis su “Bi
rute” sugalvojo visiems chica- 
giečiams lietuviams surengti 
“Surprise Party” kovo 21 d.. 
Goodman teatre. Pats'sumany
tojas A. Vanagaitis, tą vakarą 
tiktai susirinkusius svečius 
juokins. Savą gi darbą paves 
adv. A. Oliui, orkestrą ir 
chorą mankštinti. Pati vieta — 
Goodman teatras, yra po žemo, 
kur niekas nieko negali matyti 
pro langus, kas dedasi vidui. 
Užtai j šią surengtą “Birutės” 
ir A. Vanagaičio “Surprise 
Party” galima važiuoti be bai
mes, nes nereikės niekam bran
gių dovanų pirkti, blogų liežu
vių irgi neatsitiks, o juokų buk 
iki sočiai. —P.

Kūmučių Rojus
Kovo 7 d., sekmadienio va

kare, Tcatiališkas Kliubas Lie
tuva vaidino keturių veiksmų 
dramą “Kūmučių Bojus”, para
šytą J. J. Zolp. Tai buvo pir
mas tos dramos vaidinimas 
premjera. Neatsižvengiant j 
šaltą ir blogą orą, publikos pri
sirinko pilnutėlė School Hali. 
Vaidinimas į publiką darė gra
žų įspūdį ir aktoriai savo už-

.lonas Mincevičius lošia Play 
House teatre veikale “The 
Haunted House”. Scenoj Mince
vičius yra žinomas kaipo \Val- 
lace Stark. Mincevičius gimė 
Danville, III. Jis yra 27 metų 
amžiaus ir jau keturi metai, 
kaip vaidina amerikonų scenoj.

P-as Mincevičius buvo užėjęs 
i “Naujienas” ir papasakojo 
daug įdomių dalykų iš artistų 
gyvenimo. Jis sako, jog ameri
konų teatruose lošia nemažai 
lietuvių artistų. Pavyzdžiui, 
veikale ‘.Abies Irish Bose” lo- 
šusi viena lietuvaitė artistė.
Kareiva, Ildas Steinhouse, sū
naus rolėj, K. Bartkaitė, Ivet- 
te Steinhouse, dukters rolėj, O. 
Katauskaitė, Rozalijos rolėj ir 
G. Butkaitė, Babbett rolėj visi

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk ir 

$6.00 j metus per visą 
likusį gyvenimą.

Kiekvienus musų praleistos dole-, 
ris Nudaro nematomą juostą ren
ių ir kiekvienus centas atlieka 
tam tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tui, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kirk 
tie pinigai uždirbtų jums jei padč- 
tumėt juos | bankų ar smilką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.(19 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia pei 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA.
1730 So. HatNied St.

Ar nori būti nariu Chicague 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viena iš di
džiausių pušelpos draugijų Chira- 
goję. | šilų Draugijų priklauso 
virš 500 vytų ir moterų. Draugijos 
turtas siekiu $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10. $16 savaitėje. Sergantiems no-j 
rimus pn.šelpa ištuoksima gyvenan
tiems bile dalyįe Suvienytų, Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vvrai ir inotrrvs nuo 16 iki 15 me
tų amžiaus^ |i i Gruodžio 12 <1 š. 
m. yra priimamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriųoti kaipo pašelpimai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
\ ra proga prisidėli prie Ghiragosl 
Lietuviu Draugijos apie -nhgas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
p;ic Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Juliui Mickevičius. 
3210 S. Hnlvted St.. Tel Boulęynrd 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti j šitų Draugijų 
galite paduoti prasimų prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
rankiam) galite kreiptis j žemiau

DASTATOM anglis Southern Illi
nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0011.

BAGDONAS BROS, 
MOVING. EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EKPERTS* 
Long distapce luindling .

Turime daug metų, patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. \'<ls 3408—Blvd. 7667 office

STOGDENGYSTft
Jusli stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už >' L Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
iipielinkčj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. .1. 
Dunne Hoofjng Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Pilone I.asvndale 0114.

JAUNA pora parduoda puikius 5 
kambarių rakandus pigiai, vartoti 4 
menesius. Silkinis mohair parloro se
tas, 2 riešutiniai miegruimio setai, 
valgomo kambario setas, bufetas, 
tiampos, kaurai, console fonografas, 
paveikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broadway N. 2 apt. Buckingham 5585

AUTOMOBILIAI

DELIKATESEN, grosernė, sandvi
čių,“ cigarų, saldainių ir t. t. Kam
pas goriausioje vietoje, tarpe dirb
tuvių, darbininkų klasės distrikte, 
Norlh \Vesl Side, pigi remia už 
naujos mados krautuvę, sykiu mo
derniškas 4 kambarių fialas su va-| 
na, puikus fikČeriai, daug šviežio 
šlako, nėra jokios konkurencijos,' 
visa apielinkč eina į šitą krautuvę. 
Parduotame viską už $1500 jei pirk- 
site tuojaus.

4456 W. Norlh Avė.
Kampas Kilbourn Avė.

Tikras Sutaupomas

PARDUOSIU bučernę ir grosernę, 
arba mainysiu ant loto arba kas ką 
turite ant maino. Padarysiu labai pi
giai, jeigu parduosiu šią savaitę, nes 
trumpu laiku turiu išvažiuoti j far
mas. Neturintiems visų pinigų, galė
siu palaukti. Pigi renda, ilgas lynas. 
Geras cash biznis, puikioj vietoj. 1 
East t03rd St., Pulhnan 0227.

Jus galit sutaupyti $200 ar dau
giau čionai apt vartotų karų viso
kių rusių ir tuo pačiu laiku įsigyti 
atsakanti ir populiarų karą labai 
lengvais išmokėjimais. įskaitant su
degimą, pavogimą apdraudą.

Kiekvienas karas žvilga ir svarus, 
laip kaip naujas, naujausių mode
lių PHIE KIEKVIENO SUTEIKIA
ME NAUJO KABO GARANTIJĄ.

Pasižiūrėkit j šitą surašą. Mes 
parinkome tiktai keletij iš musų 
šlako 60 augštos rūšies vartotų ka
rų, kad pamatytumėt kokius mes 
užlaikome karus pas save. Atsimin
kite, kad jus galite uždirbti tikrus 
pinigus ir tuo pačiu laiku nusipirk- j 
ti iš atsakančios kompanijos mies-į 
te Chicagos.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
C kambariai gyvenimui. $28 W. 31 st 
St., Tel. Boulevard 8721.

PARSIDUODA 3 Šeimynų namas 
su 2 Storais, f) garadžiais, vištim’n- 
kas, didelis jardas. Namas staty
tas 1915 metais. Randog atneša per 
metus $1,344. Biznio vietoj. Kaina 
tik $9,500. Įmokėt galima pusę su
mos. Taipgi parsiduoda bučernė ir 
grosernė tam pačiam name. Biznis 
išdirbtas per 10 motų. Parsiduoda 
todėl, kad bučeris pirko hotelį. Kas 
norite turėt gerą gyvenimą, lai pa
sinaudokite proga.

Taipgi- reikalingas partneri!, ge
ras mechanikas, mokantis taisyti au
tomobilius. Aš laikau garadžių ge
roj vietoj, galimu daryti gerą biznį.

GEO. MA( K
250 E. Main St., Frankfort, N. Y.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų puikus namus, po 5 ir 6 kam
barius. Mainysiu ant farmos, dides
nio namo arba priimsiu bučernę 
kaipo pirmą įmokėjimą arba kitokį 
biznį. Kreipkitės pas;

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

duotis, išėmus niekiniuos ma
žus trukumus, atliko neblogai. 
J. J. Palekas, šeimininko 
Zenono Rimgailos rolėj vaidino 
neblogai. Z. Bajorinaitė. šei
mininkės Barboros Kimgailie- 
nės rolėj, lošė 1 neblogai, bet 
nebuvo įsigilinus į patį veikalą. 
F. Mikolaitis, Simono Rimgailą 
sunirus rolėj, pirmam ir antram 
akte nekaip pasirodė, perdaug 
eiliavo kalbėdamas ir lėtai kal
bėjo, bet trečiam ir ketvirtam 
aktuose lošė neblogai. O. Mar- 
tinkaitė, Antaninos Rimgailą 
dukters rolėj, lošė gražiai, 
linkėtina jai ir tolinus scenoj 
darbuotis. J. Vaišvilas, Burbos, 
ruminiko, rolėj užduotį atliko 
irgi neblogiausia. J. J. Zolp, 
veikalo autorius Justo Pum->
peikos, kaimyno, rolėj, visais 
atžvilgiais lošė gražiai ir pri
juokino publiką iki sočiai. P. 
(’rbutis, Anicento Rusteikos 
Simono draugo, rolėj, vidutiniš
kai teatlošė. P. čerkauskaitė— 
vakaro žvaigždė - Dna Simą-' 
sienės, nusig*rusios Rimgailą 
kūmos rolėj, tiesiog žavėjo pub
liką; kiekvieną Joj aL' e.n?a<t<> 
pm-vrodymą putli <i sutiko aplo
dismentais. J. P. Parkauskas. 
Roko, Simasienės sunaus rolėj, 
S. Bartkaitė, Pranės žiogienės 
Rimgailą nuomininkės rolėj, | 
S. Vasiliauskas, Jono Stein
house, namų statytojo rolėj, E.

PR/ANEŠIMAS

JULIUS WELICKA
Namu Budavojirno Kontrak- 

torius. Persikeis j kitų, vietų. 

Namų budavojimo reikalais 
meldžiu kreiptis

6634 So. Maplewood Avė. ( 
Tel. Republic 3769

vaidino pavyzdingai.
Veikalas |>ats savimi labai 

žingeidus, o ir veikalo autorius 
J. J. Zolp Amerikos lietuviams 
yra gerai žinomas iš pirmiau 
parašytų jo veikalų “Valka
ta”, “Du Broliu” ir k. Dabarti
nis jo “Kūmučių Rojus” yra 
jspudingiausis. Jis vaizduoja 
Amerikos lietuvių gyvenimą lai
kotarpy 1917 ir 1926 metų ko
kią rolę lošė Amerikos lietuviai 
kada Amerika įsimaišė į pa
saulinį karą ir prohibicijos lai
kus, kaip užsikrėtė ir lietuviai 
munšaino epidemija, ir kokias 
pasekmes iš to lietuviai turi. 
Publika turėjo progos pasimo
kyti ir pažinti savo klaidas.

Velytina T. K. Lietuva ir to
liau rankų nenuleistų, o ypač 
kad J. J. Zolp nepadėtų savo 
gabia plunksną rudyti.

—F. T. P.

Laiškai Alėje Naujienų 
Ofisai!

Prašome greitai juos atsiim
ti, nes turėsime juos grąžinti 
krason.

Austės, John 
Aleksandravičius J. 
Bučinskas, Julius 
Beržinskis, Wm. 
Brazauski, Jimmy 
Butvus, J.
f>aunoras, Mikas 
Glikas, A.
Geniotis, S. Rev.
Jakštas Ignas J.
Kiedis, Wm.
Kraus, P.
Kasulis, JonaS 
Kisielienė Ona 
Kružas, J.
Kuser, Henry
Ramanauskas, M.
Kneve, G.
Lawreckis Simonas 
LipČius, S.
f Jonas J.
Markūnas P. (X) 
Maloni s Joe 
Obeeunas A.
Petkus, P.
Poškienė Veronika
Palinsky J. 2 
Pachkauskas V. 
Ražas, E.
Russell, R.
Shaiicunas, Jim
Snapstis M. Šakalini. J.

Shereikis Geo
Shidlienė, T.
Tamston Anna 2.
VValantis, Anthony

pažymėtas vielos kuriose gulėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kilus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Ilalsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Ilalsted 
Street.

u ■ ' • i> ■
s Chic8g''s Liet. Sav. Paš. Dr-jos 

nariai, kurie padavė aplikacijas 
būtinai atsilankykit pas draugijos 
daktarų Montvidą. nevėliau kaip 
iki 10 d. kovo. Daktarui už ekz.a- 
minavimą nereikės mokėti.

—Saikus, sekr.
Jaunuolių Orkestro generališka 

praktika įvyks šiandie, Mark \Vhile 
Sq. parko svel. Jaunuoliai bukite 
visi lygiai 7 vai. Turimo tinkamai 
prisirengti prie savo koncerto, ku
ris Įvyks subatoj, kovo 13 <1., Mel- 
dažio svetainėj. —Valdyba.

LSS VIII Rajono valdybos extra 
susirinkimas bus ketverge, kovo 11 
dieną, Naujienų name. Visi nariai 
prašomi būti, yra svarbių reikalų.

—Organizatorius, j
........-i - —-—

Open Forųm temoj: Kas gimdo 
kriminalistus — aplinkybės ar pa
veldėjimas? — bus sekmadieny, ko
vo 14 d., 10.36 v. ryte, Liet. Audi
torijoj (mažojoj svetainėj). Refe
ruos inž. K. Augustinaviėius ir Dr. 
A. J. Karalius. Paskui diskusijos. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Visuomenės Darbo Sąjunga.

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
ketverge, kovo 11 d., 8 vai. vakare, 
Davis Suuare Park svet. i

Rast. H. I.

ASMENy JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU Jurgio Paulausko, ku

ris nirmiau gyveno Clevelande. Bu-' 
vo išvažiavęs j Lietuvą ii\ rodos 
vėl grįžo. Turiu svarbų reikalą, j 
Jis pats ar kiti jį pažjstantieji duo
kit man žinią.

Juozapas Rymkus,
1718 Union Avė., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU
P.ElKALINGAS partneris i pc- 

karnės biznį. Biznis geras, lietuvių 
ir vokiečių apgyventa kolonija. Prie
žastis — partneris eina į kitą biz
nį. Kreipkitės greit

8816 Chamberlnin Avė.
DETRCIT, MICH.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKAJJNGAS karnharis dėl že- 

notos poros. Geistina, kad butų ga
lima ir valgius gamintis ir taipgi 
su visais imrankumais North ar 
West Side.

Praneškil
2345 Leavitt St.

ĮVAIRUS skelbimai
/—■ ' ..........

PIRKIT PLITMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levintbal Plumbiug Supply Co^ 
1637 West DiVision St., 

netoli Marshfield
Vi- ■■■...... .i ■ i.i-i t f

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS. .
N AMU STATYTIJA1

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO t fA t

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

3311 So. Ilalsted Street, 
Notary Public 1‘lione Yards 6062

KRAUTI VIV FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. M u s ų

specialumas Geras patar- 
nayimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 S'o State St.

REIKIA OURBININKĮI
MOTERŲ^

KEIKIA Beal Estate salesmoterų 
dėl geriausio pasiūlymo mieste, 
\Vesl Side, dalinau) arba pilnam 
laikui. Atsišaukite.

4011 \V. 26 St.

fiETKIAPARBININKŲ
VYRŲ

NUOLATINIS DARBAS. $20 
iki $30 j savaitę kol mokinsitės 
automobilių amato. Atsišaukite 
arba rašykite suteikdami savo 
telefoną ir adresą. S. D. Davies, 
Roon* 615, 8 S. Dearborn St.

REIKIA Bear* Estate salesmenų 
dėl geriausio pasiulymi) mieste, 
West Side, dalinam arba pilnam 
laikui. Atsišaukite.

1011 W. 26 SI.

NUOLATINIS J AUKE DARBAS
ABELNA ALGA $35 I SAVAITĘ
VYRAI su patyrimu arba be pa

tyrimo virš 21 metų amžiaus, kurie 
kalba ir rašo angliškai. Dykai mo
kykla važinėjimų instrukcijų. Vie
los vakarų pusėj, šiaurėj ir pietuo
se. AtsiŠaukit.

57 E. 21 SI. arba Benin 1108 
108 S. La Šalie St.( 

^RAKANDAI
BARGENAI

Pardiivitiini IfimuŠtas parloro se
tas, riešuto medžio valdomo kumba- 
rio srtas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Diesel Avonue
Tel. įlydo Park 7186

Dodge Roadster kaip modelis 
llaynes Spėri 1923 
Chrysler 6 Touring 
Cadillac 57 ItomDter
Dodge (ioupes 1923 ir 1924 
lliidson Coach 1921
M,ixvvell C'ub Sedan 1925
L'.-utlier uphot. Bali (ajerai 
‘.lassvcll Sedan 1925. Duco užbai

gimo, balionu tajerui
Chrysler 4 Coach 1926 

Marmon 31 Touring 
l’ackard 6 coupe 1923

Sluilebaker Touring 1921
Dodge Tourin« 1924
Chrysler 6 Coupe 1925
Nash touring, 1924, dengias, pilmu 

prirengtas.
Esse<x I Coach 1921
Ford Coupe 1924
Chrysler Boadster 1925

PARDAVIMUI dvi bučernės, vieną 
galima pirkti ir su namu arba mai
nymui j prlvate namą; abidvi vietos 
yra vieno savininko, nėra konkuren
cijos, per ilgus laikus biznis yra da
lomas, abudu .bizniai randasi ant 
Bridgeporto, didžiausio lietuvių kolo
nijoj. nepamirškite yra bargenai. 
Priežastis, einama j kitą biznį. Atsi
šaukite 3151 So. Ilalsted St. A. Z. 
Michiulis.

PARDAVIMEI 2 storai, vie
nas iš dviejų cigarų, cigaretų, 
nesvaiginamų gėrimų ir t. t. 
Priverstas greit parduoti.

2491 Archer Avenue
1707 So. Ilalsted St.

BIZNIERIAM PROGA
Kurie norite išmainyti biznį 

ant 2 pajryv. naujo muro na
mo. Su reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS
• 3114 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI išmokėjimais, prie 
cementinio kelio ir gatvekurių li
nijos, gera vieta bile kokiam biz
niui. Atsišaukite.

1011 \V. 26 SI.

NAMAI-2EME
Boom - Boom - Boom

VYRAI, kas ką turite mainyt? 
Mainysiu 12 flatų apartment namą 
ant mažesnio namo, ar biznio. Renda 
$870 j mėnesį, verta pamatyti- Namas 
randasi 56th ir Green St., N. E. kam
pas 5557-59 So. Green St. Savinin
kas gyvena 3256 So. Union Avenue, 
1-mos lubos.

MDRTGEClAI-PAŠKOloŠ

Burnstine Motor Sales
Chicagos didžiausi Chrysler 

pardavėjai
“TAI PADARE PATARNAVIMAS”
Michigan Avė. prie 25th St.

Atdara vakarais ir nedčlioj

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

kų vasarinių resortų lotą 25'x'125 
pėdų, netoli Dellsį \Visconsin, su 
gražiu conimunity namu. Taipgi 
įskaitomos visos išlaidos už ab
straktus ir kitus dokumentus, dėl į 
aprubežioto skaičiaus žmonių, ku
rie atsiųs teisingą išrišimą iš se
kamų raidžių SICSINOVVN, kuomet 
jas gerai sudėsite, jos sudarys žo
dį didžiausių vasarinių resortų val
stiją visoje šalyje.

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 693

PARDAVIMUI
TURIU parduoti tuojau iš prie-Į 

žasties apleidimo miesto savo $8001 
vertės grojiklį pianą už $150, yra 
75 roleliai ir benČius, $50 cash ir į 
po $10 i mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Ilalsted St. ' 

1-mos lubos

PARDUOSIU 15 ruimų hotelį ar-1 
ba mainysiu j kendžių Storą. 206 
E. 23 St.

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

320. E. 14 Street, 
Chicago Ileigbts, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, lietuvių kolonijoj; kas nori 
pirkti, gaus pigiai. Biznis išdirb
tas per ilgus ’.c’kus. 1618 Union 
Avė.

DIDELE dirbtuvė baigia didelįi 
išpardavimą naujų, sempeiinių, bis- 
ki vartotų grojiklių pianų ir fono
grafų; atiduosime juos už ’/j kai? 
nų. Paprastos ^kainos prisiartins la
bai grelK 25 fonografai po $17.50; 
$100 grojiklis pianas, $135; $500 
grojiklis pianas, $165; $600 grojik
lis pianas, $105; 10 Upright Pianų 
po $29. Išmokėjimais, $5 įmokėti 
ir po $1 į savaitę laike šio išpar
davimo. National Piano Stores, Ine. 
2332 \V. Madison SI.

PARSIDUODA kepykla, geras biz
nis. 2955 So. Union Avenue.

24 KAMBARIŲ .hotelis, geroje vie
toje pavieniai kambariai ir išren- 
duoti, garo šiluma ir elektra, lynas 
kaip norit, 1140 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
cigarų ir kitokių dalykų storas.

4613 Wentworth Avė. s

PARSIDUODA barbvrnč, 2 balti 
krėslai, marmurinis baltas veidro
dis. Bargenas. Išeinu j kitą biznį.

811 W. 123 r d St.

PARDUOSIU arba mainysiu 3( 
stalų pool rooin biznį ant loto ar-| 
ha aiitomobiliaiis. Biznis gerai ei
na, 4 pagvvenhnui kambariai.

4211 So. Maplewood Avė.
5748

PARDAVIMUI saliunas. Rowling 
allcys, šokių svetainė, 5 melų Ivsas, 
2402 SI. Charles Rd., BeUwood', III. 
Phone 3842 Belhvoml.

PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamb. 
hungalow, garu šildoma, kieto med
žio išbaigta, 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesį. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir štorų.

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

KAM MOKĖTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

$20(1 įmokėti, kitus išmokėjimais. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis bun- 
galow, furnace įšildomas, skiepas, 
karšto vandens sistema, elektra, su
ros, cementinė gatvė, 22 minutes iki 
vidurmiesčio.

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. IPth Phone Msywood 2704

DIDŽIAUSI PROGA
Kurie norite pirkti bargeną, par

siduoda 6 fialų muro namas, gra
žioj apylinkėj, $3000 pigiau, negu 
yra vertas, arba priimsim j mainus 
mažesnį namą arba morgičių ar 
biznį kaipo pirmą įmokėjhną. Su 
reikalu kreipkitės pas ,

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4899

PARDAVJMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th PL, kaina $1,200. 
Reikia turėti $300. Atsišau
kite pas

J. J. LĘWANDOWSKI 
11750 So. Michigan Avė.

2 FLATU tnedinis namas, 5—6, 
cottage iš užpakalio, remiu $86 mė
nesiui, kaina $6300, pusė cash. 
Lachford. Triangle 8020.

PARDUOSIU ar mainysiu 6 pa
gyvenimų įpuro namą į grosernę; 
namas yra ant 35 PI. Savininkas, 
8139 Vincennes Avė. Tel. Vineennes 
1143.

AR JUS investuojate j tuščius ir 
įrengtus lotus? Gaukite patarnavi
mą real estate eksperto. SusiraŠi- ‘ 
liejimas užlaikomas slaptai. Sutei
kiami paliudymai. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 692.j________ .

PRIVERSTAS parduoti 6 flatų mu- j 
ro namą po 5 kambarius, garu ap- 
šildomas. Nes išvažiuoju Europon. 
Kaina $37,000. Cash $10,000. 7721-2) . 
So. Peoria Street.

PARDAVIMUI per budavotoją ir 
savininką 4 flatų namas, 2-4 ir 2-5 
kambarių, visi kambariai dideli, 3 
karų garažas, lotas 59yl25. Labai 
augštos klesos namas, garu šildo
mas, stikliniai miegojimui porčiai, 
ugnavietės. knygynai, augštos rų- 
šies plumbingas, enameliotos įmu- 
i-yto’i vanos. I)i<lžians.is bargenas 
South Shore. Transportacija į So. 
Chicago labai gera, kainu $30,000, 
išmokėjimais. Tas namas randasi 
8127 Clyde Avė. J. M. Nirkplson, 
7924 St. Uiurcnce Avė. Phone 
Triangle 8256. I

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 šis pasiūlymas nebus at
šauktas.

Valentine Dressmaking 
Collegc

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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 
į biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.

«XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X T >

ANGLŲ KALB M
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ię pirmybę. Apg- 
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stes, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo I^e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj;xxxv

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEEKING 

1507 West Madison St.

Amerikos Lietiiviy 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, 
daUrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIRAS:
Nuo 9 ir ryto iki -1 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 valandai vakare.
J’. S.: Išduoųdaine paliudijimus 

ir diplomus.


