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Italijoj suimta penki 
pasportŲ padirbėjaide Santo 

Ispanijos 
Orleano- 
LiudvikąAR NORI KĄ PARDUOTI, 

PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Japonu delegacija i 
tarptautinį darbo 
kongresų Genevoj

Kunigas pliekia tuos, kur skel
bia nežinėliams prietarus ir 
neapykantą kitiems

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKIT PINIGUS GIMINĖMS

tasai . žy- 
kovotojas 

nudai-

Dei,(neklausymo partijos discip
linoj septyrjd fašistu atstovai 
pašalinti Civ’r

atstovų, 
nuosava

Tatai daryti verčia sunki vals 
stybės finansų padėtis

Italijos sosto įpėdinis 
pritaria fašizmui

• Šiandie saulė teka 5:43 
džiasi 6:0j valandą.

Suimta vėl trylika streiko pi- 
kietuotojų, tarp jų astuonios 
moterys

Turėjo nužudyti Vokie 
tijos ministerį, pa

sidavė policijai

“KŪMUČIŲ ROJUS"
Visi ateikite pama 
tyti jį.

Lietuviu Auditorijoj 
6:30 vai. vak.

Chicago, III. šeštadienis, Kovas-March 27 d., 1926

Rusai remia kovojančius 
Kiny darbininkus

Itaro Na- 
darbininkų delegatas.

Fašistai meta laukan par 
. lemento atstovus

Japonija, kovo 26. 
parlamentas šiandie 
nonų statęs laiko se- 

Greitai laukia-

Bažnyčios - prietaryom 
puojamos stotys

i. — Vakai čia buvo elek- 
kedėj nužudyti du jauni 

Ted Coggeshall ir 
kaltinami,

Del vieno Lietuvos komu 
nisto melo darbininkas 

žudomas

Lenkija trumpina armijos 
tarnybos laiką

kos uostą.

Laivas paskendo
KEY WEST, Fla., kovo 26

Steigia daugiau piliečiu 
kareivybės lavinimo 

stovyklų

Francuzy kunigaikštis 
areštuotas kaip šmu- 

gelninkas

Gruzijos socialdemokratu 
vadas “čekes" nudaigo

tas kalėjime
VARŠUVA, kovo 26. ,— Fi

nansų ministeris ruošias pasiū
lyti parlamentui įstatymo su
manymą, kuriuo kareivių tar
navimo laikas armijoje sutrum
pinama iš dvejų metų į vienus 
metus.

TOKlu,
Japonijos 
išsiskirstė 
karnai sesijai 
ma ministerių kabineto reorga 
nizavimo.

Areštai tekstilės pramonės 
streikininky

KAUNAS, kovo 4. [Sd,.
1924 m. gruodžio 20 <1. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos Šan
čių organizacijos narys Eraz
mas Ivanauskas karo lauko tei
smo sprendimu buvo nuteistas 
sušaudyti. Nuteistas vien tik 
dėl to, kad komunistas Čapskis 
pasakė gavęs nuo Ivanausko 
komunistų proklamacijų.

Išgirdę tokį biaurų komunis-

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

Passaico ir Garfieldo fabrikais, 
policija puolė juos savo buožė
mis vaikyti, ir trylika pikietuo- 
tojų areštavo. Tarp areštuotų 
buvo aštuonios moterys. Suim
tas taipjau ir vienas streiko va
dų, S. Lachuk.

DETBOiT, Mich., kovo 26.— 
Policija areštavo vieną George 
Markwardtą, 35 metų, kaltina
mą dėl nužudymo savo senutės 
motinos, mėsininko peiliu ir 
pinklu nupjovusį jai koj 
ei j a rado jį sėdintį šalę lovos, 
kurioj gulėjo jo motinos kūnas. 
Markvvaidt aiškino policijai, 
kad motina prieš kiek laiko 
sunkiai susirgus ir praeitą pir
madienį jai pasidarę daug blo
giau. Ji skundusis, kad jai 
baisiai skaudanti kairė koja, ii 
prašius jį, kad jis ją nuplautų. 
Jis tatai ir padaręs, bet tai nie
ko nepadėję, ir motina mirus.

Markwardt pasiųstas į psi
chopatų ligoninę observacijai.

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 j mus 
ar musų skyrius:

TOKIO, Japonija, kovo 26.— 
Japonijos delegatais į tarptau
tinį darbo kongresą Genevoj, 
įvyksianti gegužės mėnesį, pas
kirti, be kitų, Kožiro Matsuka- 
ta Kavasaki dokų kompanijos 
Kobėj pirmininkas 
rasa k i

Profesinių sąjungų organizaci 
jos pasiuntė jiems 47 tuks 
tančius rubliu

MASKVA, kovo 26. Hon
kongo ir Kantono streikuojan
čių darbininkų komitetui at
sišaukus į viso pasaulio darbi
ninkus dėl moralės ir materia- 
lės paramos jų kovoje prieš 
svetimus imperialistus, Bušų 
profesinių sąjungų organizaci
jos paaukojo 47,(KM) 
(apie 23,500 dolerių).

Sergančiai motinai nupjovė 
pinklu ir peiliu koją

\¥ASHINGTONAS, kovo 26.
Karo departamentas skelbia, 

kad šiemet bus įsteigta devy
nios naujos stovyklos (camps) 
piliečiams kareivybės lavinti, 
taip kad iš viso tokių stovyklų 
krašte bus penkiasdešimt dvi. 
Departamentas apskaičiuoja, 
kad šia vasara lavinsis ne ma- » *•
žiau, kaip 35,000 piliečių.

ROMA, Italija, kovo 26.
Neapoly tapo areštuoti penki 
Amerikos italai, kaltinami kai- Į 
po emigrantų šmugelio į Jung-; 
tinęs Valstijas, vadai, padirbi- 
hėję netikrus pasportus ir 
Jungtinių Valstijų vizas norin
tiems emigruoti į Ameriką. Už t 
tokius dirbtus dokumentus jie 
imdavę didelius pinigus, užtik
rindami emigrantus, kai1 i - 
turės j 
A merik

| Japonijos parlamentas 
išsiskirstė

Fašistų laikraščio atstovui 
priminus, kad visų prima Itali
joj turinti būt įsteigta “dvasi
nė” imperija, karaliūnes atsa
kęs: “Visai teisingai. Tokia 
propaganda reikalinga tautos 
didingumo dvasiai auklėti.”

charadzės.
Pasak pranešimo, 

mus Gruzijos laisvės 
buvo bolševikų “čekos 
gotas Tifliso kalėjimo kazema
tuose, kur Macharadze buvo 
per pastaruosius du mėnesiu 
kankinamas.

MacharadzeTbuvo areštuotas 
praeito sausio 8 dieną, kalti
namas dėl “revoliucinės propa
gandos” darbininkuose.

Ką Tifliso čeką” padarė su 
areštuotuoju, kol kas visko ne
sužinota; tiek žinoma, kad kai 
Macharadzės sesuo kovo 9 die
ną atėjo į kalėjimą prašyti, 
kad jai leistų pasimatyt su 
broliu, jai atsakyta, kad jis jau 
esąs nebegyvas ir kad jo kūną 
policija palaidojus.

[Pacific and Atlantic Photo]

Knp. O^v. ald Mo^Iey ir Lndy Cythnia Mosloy. 
lankėsi Chicagoj.

New Yorke suimta penkiolika 
streikininkų siuvėjų

NEW YORKAS, kovo 26.
Apie penkiasdešimt streikuo
jančių kailių siuvėjų vakar puo
lė VVilliamo Levy dirbtuvę, no
rėdami priversti streiklaužius 
mesti darbą. Del to kilo muš
tynių tarp streikininkų ir 
streiklaužių. Dirbtuvės vedėjai 
pasišaukė pagalbon policiją, ku
ri streikininkus nuvijo, penkio
lika jų areštavus. Muštynėse 
trys streikininkai buvo apiba
dyti žirklėmis.

PASSAIC, N. J., kovo 26.- 
Streikuojančių New Jersey tek 
stilės fabrikų darbininkų a rėš 
Lavintai 
reiškinys 
tai streikininkų pikietavo ties ir jų darbams, tik įspėja 
—- . . — - _ _ . Afll . 1 1 za A • • V • A

BERLINAS, kovo’ 2$. — 
Gruzijos socialdemokratų parti
jos užsienio delęgacija, drau
gai Cereteli ir Čecheidze, ką 
tik gavo iš partijos centro ko- 

apie mirtį 
Gruzijos so- 

Iliko Ma-

Cliicagai ir ^pielinkei oficia- ' 
lis oro biuras šiai dienai prana-'
Sauja:

Didžiumoj apsiniaukę; nedi- 
temperaturos atmaina;

žiemių va

ras, nors 
pi avestas, 
nesutiko.

Kodėl?
į paminėtą prašymą 
skamba: nėra 
atnaujinti.

Vienu plunksnos pabraukimu 
atimta galimybė žmogui išrody- 
ti savo nekaltybę.

LISABONAS. Pc 
kovo .26. Vilią Beal 
Antonio viešbuty, 
sienoj, policija suėmė 
Burbonų kunigaikštį 
Ferdinandą, kuris, išvytas iš 
Francijos, visą laiką gyvena Is
panijoj.

Policija suėmė jį persi rėdžiu- 
jums Igj moteriškės rūbais. Jis buvo 

Naujienų įtariamas dėl narkotikų šmuge- 
jlgesnį laiką 

Pas j j rasta nema
ža kokaino. Kunigaikštis tele
grafavo Ispanijos karalienei, 
protestuodamas prieš areštą.

žiną ; tikra
. Tai betgi 

jaunikaitis 
akyse nu-

MADBIDAS, Ispanija, kovo 
23. — Naujas Jungtinių Vals
tijų ambasadorius Ispanijai, 
Ogden II. Hammond, šiandie 
atvyko Madridan savo pareigų

sako, kad bažnyčios 
esą prietarų pompuojamos 

stotys

LONDONAS, kovo 26. Ties 
Įsikėlimo sala, pietų Atlantiko 
vandenyne, į uolas susimušė di
delis Union Castle linijos gar
laivis Garth Gastle, kovo 11 
dieną išplaukęs iš Londono į 
Kaptauną, Pietų Afriką, su 238 
pasažieriais.

Kompanijos gautomis žinio
mis, priešakinė laivo dalis pra
mušta ir vandens užlieta, bet, 
sako pranešimas, pasažieriams to-judošiaus pasielgimą ir ne- 
pavojus negresiąs. Pasažieriai girdėtą karo lauko teismo žiau- 
busią perkelti į kitą laivą, ku- rūmą, Kauno darbininkai suju- 
ris juos pristatys į Pietų Afri- do. Pasipylė protestai ir rei

kalavimai nežudyti žmogaus.
Dėka šitam įsikišimui, drg. 

Ivanausko gyvybė buvo išgelbė
ta, bet jo nepaliuosavo. Uždarė 

Jūrėse, ties Martelio Toers, va- jkalėjiman dešimčiai metų, 
kar paskendo pasažierinis gar 
laivis Island Belle, plaukęs i 
Miami į Tampą 
bųyo šigelbėta. Pasažierių laive pažino, kad 
nebuvo. Nelaimė atsitiko lai 
vui susimušus povandenine 
uolas.

• MILLEDGEVILLE 
vo 26 
tros 
vyrukai 
Floyd McClelland 
dėl užmušimo Putnam kauntės 
mokyklų superintendento W. C. 
VVrighto, ir dėl to pasmerkti 
mirties bausmei. Abudu jauni- 
ikaičiai iki paskutinės minutės 
gynėsi, kad jie primetamos 
jiems piktadarybės nepadarę, 
ir kad jie pasmerkti visai ne
kaltai.

Atsisveikinti su sunum į eg
zekucijos kambarį atvyko Cog- 
įgeshall tėvas ir brolis. Graudi 
buvo scena, kai jaunikaitį pa
sodinus elektros kėdėn, senas tė 
vas puolė prie jo, maldaudamas 
egzekucininkus, kad gėliau jį 
patį nužudytų, ne kad jo nekal
tą sūnų, nes ji: 
kad sūnūs nekaltas 
nieko nepadėjo, ir 
buvo tėvo ir brolio 
žudytas.

Antro pasmerktojo giminių 
laike egzekucijos nebuvo.

Po teismui praslinkus keliems 
mėnesiams, sąžinės griaužia- 

Laivo įgula'mas komunistas čapskis prisi- 
jis su Ivanausku 

visai nebuvo pažįstamas ir by
loje liudijo melagingai. Savo 
prisipažinimą jisai davė raštu 
prie liudininkų. Apart to visa 
eilė asmenų, kurie ^nebuvo iš
šaukti karo lauko teismo, tvir
tino apie Ivanausko nekaltumą.

Turint tokius įrodymus, Iva
nauskas padavė prašymą, kad 
butų atnaujinta byla. Nėra al>e- 
jonės, kad normalėse sąlygose 
vedant bylą, draugas Ivanaus
kas butų išteisintas. Bet... Kra

gus Ministeris Bist- 
ir buvo tardymas 

bylą spręsti iš naujo

PBAI1A, čechoslovakija, ko
vo 26. Aderdorfe atvykęs į 
policiją pasidavė jos globai vie* 
nas jaunas vokietis. Jis pasipa
sakojo, kad jam tekęs burtus 

nužudyti Vokietijos vidaus rei-Įdelė 
kalų ministerį Vilhelmą Kuelzą, stiprokas žiemių 
bet jis, nenorėdamas tokios pik- karų vėjas, 
tadarybės papildyti, ir bijoda- , ....
mas monarchisty organizacijų Vakar temparatura vidutin.š 

i . kai siekė 30° F.keršto uz nepadarymą to, u 
Vokietijos pabėgęs į čechoslo

JERSEY CITY, N. J., kovo 
26. Aliejaus krosniai eks- 
pliodavus, nutroško du vaikai, 
George Domonik, 6 metų, ir 
jo broliukas Joseph, 2 m. Juo
du buvo vieni namie palikti.

Si laida susideda iš 2 daliu
■ u I I ....... II i imi ia——>■ ne.e».Jr................. ■
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Oficialus atsakymas 
trumpai 

pagrindo bylai

Tėvas žiuri, kai jo suntu . 
žudomas elektros kėdėj 

visai baigta.
Tokių parlamento 

kurie drįso pareikšti 
nuomonę, septyni buvo, fašistų 
sekretoriaus Faiinacci įsaky
mu, visai iš partijos išmesti, o 
trys suspenduoti. Išmesti yra: 
Edoardo Tone, Massimo Bac- 
coa, Gio Rebora, Battista Boido, 
Aldo Oviglia ir Michele Tersa- 
ghi. Suspenduoti: Pietro Bol- 
son, Pietro PisanH ir Amadeo 
Belloni.

SPBINGFIELD, 111., kovo 26.
Kongregacionalistų kunigas 

Lloyd (L Douglas, Dievo moks
lų daktaras, kalbėdamas vakar 
laikomoj čia Illinois valstijos 
mokytojų draugijos konvenci
joje, pasakė:

| “Pusė visų bažnyčių Jungti
nėse Valstijose patapo vien 
pompuojamomis^ stotimis, kur 
ignorantai kas sekmadienis su
sirenka, kad pripompuotų 
jiems smegenis prietarais, pyk
čiu ir neapykanta savo artimui, 
savo kaimynams, kurie kitaip, 
negu jie, mano, kitaip, negu jie, 
tiki, arba kinių odos spalva 
yra kitokia negu jų.

“Del to tai ir yra, kad žmo
nės taip išbuklėjo kišti visur 
savo nosis į kitų žmonių daly
kus, leisti plakais neįvykdomus 
įstatymus, kuriais paprasta do
rybė padaloma šlykštybe.”

Naujienos pagelbės 
Desėtkai tūkstančių 
skaitytojų ieško bargenų Nau-1 liavimo, ir jau 
jienose ir skaito klasifikuotų- sekiojamas 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia. *

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj 
j dieną.

Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

ROMA, Italija, kovo 26. — 
Fašistų organas 1 m pero įdėjo 
interviu su Italijos sosto įpėdi- 

yra paprastas dienos’niu, karaliumi Umbertu. Um- 
Vakar, kai keli šim- bertas pilnai pritaria fašistams 

“ i, kad 
perdaug fanatingi fašistai rei
kėtų sudrausti nuo per didelio 
uolumo ir smurto žygių, nes 
tai galį pakenkti fašizmo dar-
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ROMA, Italija, kovo 26. —
Sunki krašto finansinė pade- lie parlamento nariai fašistai 

tis ir būtinas įeikalas suma- kurie drįsta pareikšti sava nuo- 
žinti valdžios išlaidas svar- monę, nesutinkančią su fašistųmiteto pranešimą 
blausia tos reformos priežastis, partijos direktorato diktavi-.vieno žymiausių 

mais, yra aiba suspenduojami,'cialdemokratų vadų 
arba visai pašalinami iš parti- 

partijos 
karį era

Tekstilės streikininkų a 
ręstai nesiliauja

{spėja tik, kad fašistų fanati 
kai butų suvaldyti nuo .< mui
to žygdarbių
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Tornadas Texase pada
rė $1,000,000 nuostoliu

ORANGE, Texas, kovo 26.— 
Užėjęs Čia baisus vėjo sūkurys, 
tornadas, padarė apie 1 milio- 
ną dolerių nuostolių. Orange 
aliejaus laukuose nuvartė 125 
keltuvus. Daug namų stogų nu- 
vartyta. Vienas darbininkas bu
vo užmuštas ir kiti penki žmo
nės sužeisti.

Didelis garlaivis su 238 
pasažieriais užsigavo

NAUJIEINOS
The Lithuanian Daily News

Entared m seoond CImm Matter March T, 1914, at the Port Office of Chicago, UI., 
under the Art of March B, 1879.
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LINKSMINKIT SAVO NAMUS PER 
VELYKAS SU GULBRANSEN PIANU

Didžiausį nusistebėjimą jus galit padaryti savo 
šeimynai per Velykas, jei nupirksite Gulbran- 
sen Registruojantį Pianą — tai dovana, kurią 
visi džiaugsis visą gyvenimą.
Kiekvienas muzikos mylėtojas, kuris yra gro
jęs ant Gulbransen Registruojančio Piano, at
skirs jo vertę nuo paprastų grojiklių pianų. 
Ant. jo grojant rolėms, nėra visai mechaniška 
muzika, bet artistiška muzika — kaip grojant 
rankomis.
Gulbransen Registruojanti Pianai yra tvirtes
ni ir populeresni už kitus pianus, o jų kainos že
mesnės. Gulbransen Pianai yra parduodami už 
teisingą ir vieną kainą visose Amerikos pramo
nėse, tas apsaugoja nuo apgavimo ir permokė
jimo.
Pilnas pasirinkimas Gulbransen Registruojan
čiu Pianu. Kainos —

S450, S530, $615, $700

Didelis pasirinkimas Radio Setų: Brunswick 
Radiolų, Super Zenith, Freshman ir I)e Forest

Jos. F. Budrik
PIANU IR RADIO KRAUTUVĖ 

3343-3327 So. Halsted St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 8167

3 ŠMOTU VEIDUS SEKLYČIOS SETAS

8

Labai gražus, su didelėmis paduškaitėmis, pa
togus Velour setas,’gerai išmuštas, pilnas pato
gumų. Kiti setai ir kitokių stylių labai žemai 
apkainuoti randasi musų krautuvėj. Nepirkite, 
kol jus patys jų nepamatysite ir pamatysite, 
kiek jus čionai galėsite sutaupyti pinigų. Atsi
lankykite šiandien ir apžiūrėkite tuos setus.

Atdara Utarninko, Ketvergo
ir Subatos vakarais

PETER BARŠKIS FURNITURE HOUSE
“KRAUTUVĖ GERU RAKANDU”

1748-50 W. 47th St. Tel. Yards 5069

______ \ Tvirtas įsitikinimas i

MPE-RU-NA
Mn. Albert Huet, 109 Pro«p«ct St., So. 

Manchuter, Conn., Ultikinuai, kad ligalba- 
jo joa sveikatą, rato:

"Ai turėjau skilvio kataru, žafflti ir ke
penų. Ai via turėjau gulėti lovoj. Varto
jau Pe-rtl-na ir Man a-lin ir iiandien jau 
ačiū Dievui, turiu geru skilvi ir geru ape
titą. Mano yra tvirtas Įsitikinimas i 
Pe-ru-na, kaipo gyvasties iigelbetoja*. AĄ 
kasdien patariu savo draugams vartoti 
Pe-ru-na ir daugeliui jos pagelbėjo”.

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gent karčiu, 
viri penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Parduodamos visur- Tabletai arba skystimas

ROSELANDE PANEDfiLY 
RISIS POŽĖLA

Panedėlyj, kovo 29 d., Stru
čio svetainėje bus labai įdo- 
nlios ristynės. Risis Frebcrgas 
su Vąšeli, Požėla su Severso- 
nu, Plėstina su McGree, ir Ju
zėnas su Borisovu. Ristynės 
prasidės 8:15 vai. vakaro.

Požėla nori su Komaru ristis.

Kadangi Komaras šaukia vi
sus ristikus rietis, tai ir Požė
la nori išbandyti, kiek Komaras 
yra geras. O kad nereikėtų be
reikalinga įkalbėti, tai Požėla 
siūlo ot ką: rytoj 3 vai. po 
pietų jis bus pasirengę su Ko
maru ristis Universal Atletų 
kliube (814 W. 33 St.). Tegul 
ateina Komaras ir parodo, kad 
jis ne tik šaukti, bet ir* Aistis 
gali. — N.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausjjj paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti, Rei 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

501 Adomavičius Antanas
506 Bernotui Juozapui
509 Bielik Feliks
511 Braslavvsky Mr
518 Dailidonis Joshe
519 Degu lis Petras \
534 Guzovvskas Jo

• • I

542 Janos Juresik
544 “Katalikas”
549 Kozlovsis Vincent
557 Kučinskui Kazimierui
559 Lukas Geo F
561 Malinanskas Matt
562 Ąlalinanucas Matt
565 Markauskis Bladis
573 Nogulevvich P

2

IĮ

Kūmučių

Rytoj S2,8

576 Pananevicia J M 
(582 Pilkauskas Sam 
597 Šimėnas Jonas

606 Lucas F
607 Vitkauskini Jonui
613 Zuska S’

LIETUVIU TAUTOS KATALIKU BAŽNYČIOJE
Prie 35th St. ir So. Union Avenue

Verbą Šventės Pamaldos Atsibus 
SEPTINTADIENĮ, KOVO 28 d.

Palaiminimas painių ir išdalinimas žmonėnis. Pašventinimus nau
jų liturgiškų drabužių ir indų, kuriuos jteikS bažnyčiai šie žmonės: 
Baltą Arnotą — šeimyna Potnerių ................   $50.00
Kodylnyčią — šeimyna Raku .................. ........... . .... i.-...:....,............. $18.00
Mistranciją — keletą šeimynų ...... . ...................i....:......... ' $100.00

Paskui — IškilmingoR šv. Mišios ir pamokslas. Puikus parapi
jos choras giedos naujas gražias lietuviškas mišias.

Malonus Lietuviai: — Sueikite ir bukite liudininkais ceremoni
jų palaiminimo šių brangių bažnyčiai dovanų. Bukite dalininkas šių 
pavasarinių švenčių- Ir apturėkite po šakelę paimu, kaipo ženklą gar
bės. — KUN. S. T. TAUTAS, Klebonas ir Komitetas

Look
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Pbysic-take it in smaU 
flavored tablets.

EPSOMTABLE1^

Garsinkite Naujienose

Prietelifi

m MM OARK MM"H'

I! v y- <

J mKP u™61
Iki \7 88
y BOHEMIAN

Tamykit ir Atminkit
Gerai žinoma vieta Marųuette Malt and Hops tapo pėrkelta iš senosios 
vietos, butent6250 So. Campbell Avė. į naują vietą, po Nof 2555 W. 63rd St. 
Visi kostumeriai ir rėmėjai neužmirškite atsilankyti ir į antrą naują musų 
krautuvę po No. 3049 W. 59 St.
Mes užlaikome gerinusį Maltą dėl naminiu nesvaiginančiu gėrimų. Vartokit 
visada MARQUETTE MALT IR JOHN’S SPECIAL padarymui gerų nesva- 
ginančių gėrimų. Ateikit arba telefonuokite mums, o mes Tamstai prista- 

‘ tysime į namus. -‘ '
Mes užlaikome saldžių likierių (Cordials) ir visokių flavors. Didelis pasirin
kimas visokių stiklų ir įrankių, kas tik reikalinga padarymui naminių gėrimų

Marseliu Mali & Hops Products
2555 West 63rd Street,
3049 West 59th Street, • .

CHICAGO, ILLINOIS.

Tel. Prospect 2415
Tel. Republic 2806

LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien.

Nedaliomis uždaryta.
3302 S. Union Avė.

CHICAGO, 1LL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

H

INFLUENZA
» PLATINASI

Geriausis apsisaugojimas nuo In- 
fluenzos, tai reikia skalauti gerklę 
su SEVERA’S ANT1SEPTOL. Varto
kit ją taipgi dėl burnos skalavimo 
ir ' nosies skylučįy plovimui. Svarbu 
yra, kad orą perleidžianti kanalai 
butų atdari ir švarus. O jeigu In- 
fluenzos simptomai apsireiškia, gulė- 
kit lovoj ir vartokit SEVERA’S COLD 
IR GRIP TABLETUS reguliariai. 
Kuomet gauni kosulj, SEVERA’S 
COUlill- BALSAM suteiks greitą pa- 
gelbą. Šias tris t gyduoles turėdami 
ant rankų jus turėsit didelį apsau
gojimą nuo influenzos atakų. Nusi- 
pirkit jas nuo savo aptiekoriaus.

(Apgarsinimas)

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2501

Liet. Auditorijoj
3133 So. Halsted St.

Vi s i pamatykite 
Šią naują gražią .1. J. Zolpo 
4 veiksmų dramą, iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo. Vaidinime 
dalyvauja pats autorius ir ge
riausi artistai. Bus daug juo
kų ir ašarų. ,Po vaidinimo šo
kiai. Įžanga tik 75c ir $1.

Rengta LSS. VIII Rajonas

Faktai F aktai
I

Nepaprastas Greitumas Pinigų Siuntimo Srityj. Pinigai 
nusiunčiami ir išmokami Lietuvoj į 4 — 6 

dienas pridedant tiktai 50 centų.
I • • ,

Tokiu greitumu gali pasididžiuoti tiktai NAUJIENOS. Per 
nuolatinį ieškojimą greitesnių kelių, per sunkų darbą ir didelį 
prityrimą, Naujienos įvedė greičiaus} pinigų persiuntimo Lietu
von būdą už pigią kainą. Tai yra Naujienų Telegrafinių perlai
dų sistema.

Štai yra Faktai tik keli iš Šimtų:
Perlaida 6118 — Jonui Brūzgai, Pumpėnuose, 

išmokėta į 6 dienas.
„ 24341 — Onai Jakubauskaitei, Viekšniuose,

išmokėta į 5 dienas.
„ 6125 — Marijonai Salkauskaitei, Palangoje,

išmokėta į 5 dienas.
„ 6131 — Vaclovui Juškai, Marijampolėj,

išmokėta į 5 dienas.
„ 6125 — K. Norkui, Kaune,

išmokėta į 3 dienas.
,, 6161 ---- Onai Simkevičienei, Tauragėje,

išmokėta j 6 dienas.
„ 6159 — Onai Paulauskienei, Naumiestis, Tauragėje,

išmokėta į 6 dienas.
” 6169 — Barborai Katauskįenei, Tauragėje,

išmokėta į 6 dienas.1
„ 6177 — Marijonai Krasauskienei, Tauragėje,

v išmokėta į 6 dienas. /
• „ 6188 — Stanislavai Eidukaitei, Kaune,

išmokėta į 4 dienas.
. Tai yra faktai, kurie kalba patys už save. Tokių faktų yra šim

tai ir Naujienos deda didžiausį spaudimą, kad kiekviena telegra
finė perlaida butų išmokėta paskirtu laiku.

Ne siųskit, bet telegrafuokit pinigus Lietuvon.
Iš to bus nauda Jums ir Jūsų giminėms.

NAUJIENOS1
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, 11.1.

Pranešimas Jogui
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės' mėnesyje su 
exkursija Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar
naus kelionėje. Kurie ' manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
ga liftui-.'■hutų sutvarkyti pasus ir 
kitffF “kelionės dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
Įvairus dokumentai.

Parduodami nHuaai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir šėrai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St„ 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

«-ypur 
bscn'bei*

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

Darykit tai ir Jus

štai kiek kuponų gausit iri 
kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ....... '150 kuponų
Už pusę metų....... 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokj skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
XYTXXXXXXXXXXTXXXXXXYIT ITX

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



NAUJIENOS, Chicago, III

Pasaulis Namuose

Lietuviai Advokatai

UNIVERSAL 3241

STATE BANK

Kas Jum Liepia Taupyt Pinigus? Telofonai

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Dearborn 9057

District

Note Y

61002-F $1.25

16034F

šlifuoti16036-F

16010-F

16032-F

DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS Butkus Undertaking

išdirbystės: armonikų, koncerti

Data: Kovas 27, 1926

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

JUOZO BABRACIAUS 
COLUMBIA REKORDAI

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių 

kaip Naujienos.

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas 

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

į Nedalioj 9 iki 12 ryto
k Akiniai $5 ir augičiau

KREIVOS
AKYS 

IŠTAISOMOS

PIRMA PAGELBA 
KŪDIKIAMS

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Naujam Katalioge rasite pilnų su
rašą visų Lietuviškų Volelių pada
rytų Amerikoje. Katalioge telpa 
daug naujų dainų, giesmių ir šokių 
muzikos.

PASKATINKIT SAVO DRAUGUS įsira 
syti dabar į depozitorius.

NEPAMIRŠKITE, jog tikietai laimėjimui 
RADIO (ir kitų brangių dovanų) bus dali
nami tik iki Kovos 31, 1926.

To preso Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

” cO« PORATI Oh<
PRESENT FOR

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

UNIVERSAL STATE BANK duoda tą 
stebuklingą instrumentą dovanai savo nau
jiems depozitoriams, kurie iki Kovos 31, 
1926, atidarys čia taupymo sąskaitą su $5.00 
ar daugiau, arba perkels savo pinigus čia 
iš kitos bankos.

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.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

3514-16 Kooseveit Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasduskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 S’o. VVood St.
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St 
Telephone Pullman 8868

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

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

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

tj, arba savo išnešiotojui sykį j 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 nė daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
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 dovaną dykai ant pareikalavimo.

................................................. Atkirp čia ...... ...........................................

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 S<>. Halsted St.

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

Office Boulevard 7042
Dr. C, Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Jei nori turėt 
nuolatini draugą - 
Skaityk Naujienas,

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

8 iki 2 vai. po pietų.

PIANŲ SAVININKAMS
Reikalaukite Naujo 

Kataliogo
Lietuviškų Volelių dėl 

Grojiklių Pianų.

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vuk. 3223 S. Halsted St., Chicago

Tel. Yards 4681

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111

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
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

kelias dienas 
Duok, kiek 

Atvėsinto virusio vandens 
Nenorint šaukt gydyto- 

serganėiui šaukštuką 
i (castor oil).
kuomet ausj ge-

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

' Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

A. A. SLAKIS
Advokatas

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 6029 Chainplain Avė.
. Tel. Midway 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

OPTOMETRISTAS
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — 
stiklai ant vietos.

1053 MilwauRee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

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 8 iki 8 v,

muzikališką instrumentų naujausios
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų, pianų ir pianams 
rolių, ir auksinių visokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių ir sutaisom vis
ką, kam kas reikia, o ypač muzikaiiškus instrumentus ir prisiunčiam 
j kitus miestus kam ko reik. Taipgi turime gaidas dėl Pianų, Kon- 
ctiiinų, Smukių ir Orkestrų.

Lekcijos ant Koncertinų duodamos dovanai.

K. PIKELIS
1816 South Halsted Street, Chicago, III.

DR. HERZMAN^
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

3110. Nakų 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Tel. Boulevard 0537

----- DR. MARYA
DOWIAT—SASS

EPAJ0TO

RING CORPORATION

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas

PRISIUSIME VELTUI >
Tunijam ir Taisom pianus 

Turime geriausius pianų mekani- 
kus, kurie atlieka užtikrintą dar
bą, už teisingą kainą. Jai Jūsų 
pianas reikalauja pataisymo ar tu- 
nijimo šaukite Canal 6982 arba 
Lafayette 3171.

kitu» miestus per paštą

Jeigu kūdikiui sunku arba 
negalima ryti, tai gal gerklę 
skauda- Kreipkis prie gydyto
jo. Senesni vaikai gali patys 
gerklę plauti su lengvu anti
septiku, kaip tai 1/į šaukštuko 
“bicarbonat? oi soda” ir 
šaukštukų druskos j puoduką 
šilto vandens. Atsimink, kad 
visuomet reikia sterilizuoti gė
rimo produktus ir visus indus. 
Tas daroma, kad išvengti ligos 
išplėtojimą. [bfLIS i.

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 8638 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

THE PEOPLES 
FURNITURE 00.

PIANŲ SKYRIUS 
1922-32 So. Halsted St 
4177-83 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

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

Optametrist
Tel. Boulevard 6487

gk^4619 S'. Ashland A v.
Kampas 47-tos 

ant 2 lub

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

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

Vakarais •
S. Halsted *St. Tel. Yards 0062 
—9 v. v. apart Panedelio ir 

Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės tėisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

Advokatas
5349 So. Hermitage Avenue 

Tel. Hemlock 1385
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ne<l. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias leg-ališkas popieras.

gimdymąi 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki- 
tčs, o rasite pa- 
gelbą.

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

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. L1NECKI, 

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
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo V lėta ' 
3323 South Halsted St. .

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

Tel. Blvd. 3138 
M. yVoitkievica* 

BANIS
AKUfiERKA 

Pasekmingai pa- 
Įtarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
r merginoms.

I 3113 South 
Halsted St.

Central Manufacturing
BANK

1112 West 35th Street

Bažnyčia
Mokykla!
Prezidentas Coolid' e!
Kodd?
Todėl, kad žmonės kurie taupinu 
yra linksmus ir geri piliečiai.
Laikykit savo pini us šiame stip
riame $1L0U0 000.(/) State Banke 
kur jie bus saugų;.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampan 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše-

ilgai prakt ika '
viisi Pennsyl-MįflT
vanijos ligon- J|
hunuose. Saži 
ningai pat ar HHr

i""' Iv laike K fl
<* 4

Karvelėli
Plaukia sau Laiveli

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State SY., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

Ar žinai, ką daryli katei ar
ba šuniui įkandus? Neduok 
kitiems nužudyti . gyvulį, bet 
uždaryk kur nors ir tėmvk ar 
pasiutęs. Ant žaizdos reikia 
kucgreičiausia dėti ' šalto van
dens, kad kraujas lengviaus te
kėtų. Jeigu šuva pasiutęs, tai 
žaizdą reikia išdeginti su karš
ta geležiu. Nors baisiai tai 
skaudu, bet gyvastį išgel
bės!. Tokiame atsitikime te
legrafuok Valstybės Sveikatos 
Biurui ką tolinus daryli, 
motinos turi žinoti, kaip svar
bu yra tinkamai kūdikius jM'r 
nėtt. Viduriavimo priežastis 
yra netinkamas arba užkrėstai 
valgis. Viduriavimu susirgus, 
neduok valgyti per dvyliką va
landų. Vėl pradedant reikia 
duoti pusiau maišyto pieno su 
vandeniu. Per 
stipraus maisto 
nori, 
geyti 
jo, duok 
rienos aliejau

Ką daryti, 
lia? Jeigu kūdikis dejuoja ir 
suka galvutę nuo vieno šono į 
kita ir neatima rankučių nuo 
galvos,’ lai greičiausia ausį ge
lia. Ausis skauda paprastai 
po slogos arba liežuvėlio užde
gimo. Keikia sergėtis, nes 
lengva kūdikiui kurčiu pasilik- 
t. Ausies gėlimą palengvins 
sausas karštis, kaip tai bonka 
karšto vandens arba maišelis 
sausos įkaitintos druskos. Į au
sį reikia įvairvint kelius laše
lius šilto glycerino. Niekuomet 
neapleisk ausies gėlimą. Kaip 
lik vaikas pasveiks, nuvesk pas 
ausies gydytoją.

Ar žinai, kad karštis nėra 
liga, bet ligos apsireiškimas? 
Nurengk kūdikį ir paguldyk 
lovoj. Duok mažai valgyti, bet 
daug vandens gerti. Tegul vi
duriai būna Ii uosi. ..Dėk šaltus 
skudurus ant galvos ir kaklo.

Galvai pradėjus skaudėti, su
rask priežastį. (Jai galvą skau
da nuo vidurių užkietėjimo, 
akių iveržimo, persivalgymo, ir 
t. t. Dėk šaltus kompresus ant 
katos ir užpakalio kaklo. Duok 
įkvėpti kamparo, mentholo, 
amonijos arba “snr\ellinjr salst”. 
Kaip vaikai, taip suaugę, turi 
saugotis nuo galvos skaudėji
mo vaistą. Ypatingai pavojin
gi vaikams.

Kuomet vaikas naktį nera
mus, bijosi, tai reikia geriaus 
prižiūrėti jo valgį, neduoti 
jam valgyti einant gulti.

Jeigu kūdikis nurytų nuodų, 
reikia kuogrečiausia šaukti gy
dytoją. Reikia gydytojui tuoj 
pasakyti kokių nuodų nurijo, 
kad jis galėtų su savim atneš
ti reikalingus vaistus. Daug ge
riaus išvengti nurijimą nuo
dų, negu bandyti gydyti ser
gantį kūdikį, kuomet jau nuri
jo. Motinoms labai svarbu lai
kyti1 nuodus, kur vaikams ne
prieinama.

CUNaffM. ov>

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

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

das ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

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

rz i j J nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
K alanaos | nuo j|j Q va|. vakare

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAI

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 Dr. Lawrence P. Slakis į 

DENTISTAS
2 4454 So. Westem Ave< P
2 VALANDOS: t
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare ► XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kur Bakūžė Samanota 1
Aguonėlės i
Nė Margi Sakalėliai 
Bernužėli Nes Voliok Į 10

JONO BUTĖNO REKORDAI
Nesigraudink Mergužėlę 
Aš Mergytė 19

KOSTANCIJOS MENKEIJŲNll TĖS REKORDAI
Ne Dėl Tavęs .V Mergelė
Vai Močiute Mano

Mes prisiunčiame j
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chieagoje — paltu: ()Tdemokratybės priešai jau yra priversti naudotis pačia de-
1 užsimokėjimo kaina- " ’ mokratiškiausia respublikos įstaiga — referendumu!

Trims‘mVnešikms’"'" tos patarlės: geria iš šulinio, į kurį pirma spiau-
Dviem mėnesiams ..........-..... . L50 dėl
Vienam mėnesiui ..........................75 |

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei .......................... L......... 18c
Mėnesiui .....................................  75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ...............
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: I j, , j j kiti m

Metams .....-..........................M $8.001 raščiai įdėjo pranešimus
Pusei metų......... ..................... 4.001 į j ka(j rjnkimai į Lietuvos
Trims mėnesiams ....................  2.00 I . , ,,
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy I Seimą įvyks gegužes 8 ir J dd.

orderiu kartu su užsakymu. Cbicauos “Draugas” ta Žinia

Apžvalga
džius dėti j lupas Otto Bauer’ui. 
Padorus laiki'aštinirlkai taip nėr

I

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMfi.

ginklu, su musų energija ir pa
siryžimu mes pajėgsime nu
versti priešą. Mes patys nega
lime jūsų pasiekti ir gyvo žo
džio pagalba aukų rinkti, ku- 
nigai-strielčiai turtingesni, jie 
patys nuplaukia ir išspaudžia 
tūkstančius, bet mes tvirtai ti
kime, kad ne spausti čia rei
kia, bet tik priminti jūsų šių 
dienų pareigas ir tikimės, kad 
musų balsas neliks bergždžių 
šauksmu, l>et duos vaisius pui
kiausius. Ne sau juk mes dir
bame: mes rujošiame Lietuvai 
laimingesnę ateitį ir Tau-sugrį- 
žusiam Tėvynėn, kad nesibaidy- 
lumei josios tvarkos, kaip da
bar, kad, patekęs iš kultūriš
kos ir laisvos šalies, nesipur- 
tintumei ir nebėgtume! atgal į 
svetimų kraštų patogesnio gy
venimo ieškodamas. Musų tiks
lai juk vienodi: karšia Tėvy
nės meilė riša mus visus ir pla
čios jūrės negali jų atšaldyti.

Žemaičių IV Seimo rinkimo 
apygarda, kurion įeina Telšių, 
Mažeikių ir Kretingos apskri
čiai, turi išrinkusi centralinj 
Valstiečių Liaudininkų organą- 
Apygardos Komitetų, kurio va
dovybė randasi žemaičių širdy
je Telšiuose. Čia yra visas 
organizacijos aparato centras, 
musų spauda “žemaitis” spaus
tuvė, čia turi rinktis bendram 
darbui visos lėšos ir pajėgos.

Apygardos Komitetas yra 
jau rašęs Amerikos veikėjams- 
žemaičiams ir yra jau gavęs 
aukų iš gerb. Pormalio ir Mos- 
fifero, bet plati jūsų visuomene 
nėra dar atsiliepusi. Mes lau
kiame jūsų žodžio: jei norite 
sugelbėti kovoje, jei norite pri
sidėti prie sprendžiamojo žy
gio — imkite tada pašto per
laidų ir siųskite savo aukų, kiek 
galite — ar vienų ar šimtų do
lerių, bet siųskite. Iš centų su
darysime tūkstančius ir nė vie
nas jų nežus, bet gyvu žodžiu, 
ar spausdinta raide išeis į že
maičius. Mes, čia, esame men
koje medžiaginėje padėtyje, 
bet sugebame sumesti tūkstan
čius, jus jrgi privalote tų dary
ti. Skubėkite, nes po rinkimų 
— bus pervėla. Žemaičių Poli
tinio Fondo atsiliepimo ir pa
spirties ypač laukiame.

Aukas siųskite į Telšius Apy
gardos Komiteto pirmininko 
daktaro Jono Mikulskio vardu, 
ar į Telšius, Liaudies Bankas, 
einamoji musų sąskaita No.

Jūsų paramos laukiame 
sveikiname.

Telšių Apygardos V. L.
Komitetas:

D-ras J. Mikulskis, pirm., 
A. Tornau, vyriausia ižd., 
M. šaikunas, sekretorius ir 

“Žemaičio” leidėjas.
Telšiai, kovo 10, 1926.

Klimatas neišgydys, bet 
pagelbės

Klimatas pats per save neiš
gydo ligos. Bet kurie apsipažinę 
su sveikatos taisyklėmis tie ži
no, kad klimato permaina daug 
gero gal atnešti.

Dir. Guy Hinsdale iš West 
Virginia, geVai žinomas klimato 
žinovas, Amerikos Medikališkos 
Draugijos žurnale “Hygeia” ap 
rašo koks klimatas gal pagelbė
ti ligonims.

Paprastai visiems yra reika
linga tyraus oro, lygios tem
peratūros; negreitų permainų, ir 
užtektinai saulėkaitos; prieitų 
galima pridėti gerą maistą ii 
smagias aplinkybes. Džiovai au
kštos ir mažai apgyventos da
lys Texas, Colorado, Wyoming, 
Califomia ir kitos netolimos 
valstybės geriausios. Buvo ma
nyta, kad šaltas oras ^blogai at
siliepia ant sveikatos/bet dabai 
patirta, kad toks oras yra labai 
naudingas.

Kroniškai inkstų ligai pieski- 
nė žemė ir saulėkaita yra rei
kalinga. Ligonis turi praleisti 
daug laiko ant lauko. Del 
“Hay-fever” arba slogai reikia 
pasirinkti mažai apgyventą 
vietą, kur yra mažai augalų, 
širdies ligomis sergantiems pa
tartina eiti į augštas vietas, bet 
tas priguli nuo asmens padėji
mo.

Klimatiškos permainos geros 
nerviškoms ligoms, bet vėl rei
kia kiekvienam atskirai pataiti. 
Visuomet geriausia. ant oro. 
Bronchialinčnis ligoms ir influ- 
enzai .geriausia prie marių.

[FLIS]

Tačiau, jeigu Brooklyno laik
raštis yra tokios gerės nuomo- 
ns apie sovietų Rusijos ekono
minę padėtį, tai mes norime jo 
paklausti: kodėl Rusijoje kaip 
tik dabar pradėta ilginti dar
bo laikas pramonėje? Nesenai 
“Naujienos” padavė paimtą iš 
bolševikų laikraščio “Trud” 
pranešimą, kad Petrograde ta
po išleistas įsakymas įvesti sta
tybos pramonės darbininkams 
10 valandų darbo dieną, vietoje 
buvusio iki šiol 8 vai. darbo 
dienos, ir panakinti padidintą 
atlyginimą už viršlaikį.

Rusijoje, vadinasi, yra nai
kinama 8 valandų darbo diena. 
O tuo tarpu kitose šalyse kaip 
tik dabar pačios valdžios daro 
žinksnių, kad 8 valandų darbo 
dieną apsaugojus įstatymais. 
Štai, nesenai įvyko Londone 5 
va Istybių—A ngli j os, F ranci jos,- 
Belgijos ir Italijos — užsienių 
reikalų ministerių konferencija, 
kurioje buvo nutarta kiekvieno
je tų šalių eiti prie VVasbing- 
lono sutarties (dėl 8 vai. darbo 
dienos) ratifikavimo.

Buržuazines valdžios savo 
šalyse nori 8 vai. darbo dieną 

Sulig | įdėtą valstiečių liaudininkų at-, sustiprinti; o tuo pačiu laiku 
k j * Brolius-Žemai-Į neva darbininkiška Rusijos 

ličius Amerikoje”. Atsišaukimo va|džia 8 valandų darbo dieną 
autorių prašomi, mes mielai su-, naįkįna< Kodėl taip dedasi, jei- 
t i kome duoti vietos dienraštyje gU Rusijos ekonominė padėtis 

“kyla, kaip ant mielių”?

.. $7.00 
.... 3.50 
.... 1.75 
.... 1.25 
........ 75

PRANEŠIMAS APIE SEIMO 
RINKIMUS

lai k- 
apie

12,500,000 PARAŠŲ Už REFERENDUMĄ

UŽTIKRINTAS LAIMĖJIMAS

PASKUTINIS SMŪGIS MONARCHIZMO IDĖJAI

DEMOKRATYBĖS PRIEŠAI NUSILENKĖ 
DEMOKRATIJAI dieną ta 

atkartota, 
pranešimu

. Pas- 
žinia

šl
apio

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

Bet salite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

feffles
pleiskanų mirtinas priedas tą 
jumi padarys, (trinant švelniai 
Jį&lvos o<h per savaitę ar 

ešimtį dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite boflką už 65c. pas 
savo Vaistininką šiąnden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
I laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. j
Berry and So. 5th Sts. i 

Brooklyn, N. Y. J

rado taip svarbia, kad uždėjo 
didelį antgalyį per visą pitelapį.

O tuo tarpu “Naujienos” bu
vo paskelbusios rinkimų laiką 
jau dvi savaiti atgal. Musų 
dienraštyje pranešimas, kad 
naujas Seimas bus renkamas 
gegužės 8 ir 9 dienose, buvo 
įdėtas kovo mėnesio 15 d 
kui .kovo 23 
dar buvo

Po referendumu sumanymu, kad butų be atlyginimo se^os 
paimti valstybės nuosavybėn kaizerio ir princų dvarai bei | eim° seslJt,s 
rūmai, padėjo savo parašus 12,500,000 Vokietijos piliečių. .v . , 7 x - . i • u x - v x • Igieičiaus informuoja savo skai-Parasų rinkimas tęsėsi dvi savaiti. Dabar turės būt viena į tojus 
iš dviejų: arba reichstagas (krašto.seimas) priims suma- * 
nymą ir padarys jį įstatymu, arba sumanymas eis visuo- dėl “žemaičių LIAUDIN1N- 
tinam piliečių balsavimui. KU” ATSIŠAUKIMO

Kadangi reichstago dauguma susideda iš konfiskavi-| Kitoje vietoje skaitytojai ras 
mo priešų, tai, be abejonės, įvyks referendumas.
Vokietijos respublikos konstitucija, primta Weimaro| 
steigiamajam seime, visuotinam piliečių balsavimui turi 
būt leidžiama kiekvienas sumanymas, po kuriuo pasira
šo ne mažiaus, kaip dešimta dalis žmonių, turinčių baisa-1 jų balsui, kadangi mes nuo šir- 
vimo teisę. Balsuotojų Vokietijoje randasi apie 40 mi- dies užjaučiame jiems ir linki- 
lionų, todėl referendumo sumanymo parėmimui butu už-1 me .iie,ns pasisekimo kovoje su 
tekę 4 mihonų parašų. O po sumanymu apie kumgaiks- ta,.įanu. kad tie į. ..Uujienų” 
čių turtų konfiskavimą pasirašė 8 su puse milionai dau- skftitvtojų< kurfe pritaria Lie- 
giaus, negu reikėjo! Ituvos liaudininkų nusistatymui,

__________ I be jokio atidėjimo atsilieptų į
Šitoks gausus piliečių dalyvavimas referendumo re-1 -iv šauksmą ir paremtų juos, 

mime is anksto užtikrina jo laimėjimų. Iki to, kad visuo- mokratin6ms |LictuV()S parti. 
tinas balsavimas priimtų sumanymą, dabar bereikės tik- kovojančioms su klerika- 
tai dar 7V£> milionų balsų prie to skaičiaus piliečių, ku- Įlizmp, atliks didelį patarnavimą 
rie jau yra davę savo parašus. Davusieji savo parašus Lietuvai. Klerikalų jungo nu- 
juk, žinoma, balsavime dalyvaus. I vertimas šiandie yra pirmutinis

TZ . . v. i.,.,!/ * • • I ii' svarbiausias Lietuvos demo-Kuomet gi krašte randasi 12>2 milionų žmonių, vie- kratijos uždavinys.
šai pareiškusių savo norą, kad kunigaikščių nuosavybės Bet mes negalime nepaste- 
butų konfiskuųtos, tai gauti tuos septynis su puse milio- būti, kad, musų išmanymu, ge
nus naujų pritarėjų nebus sunku. riausia yra remti socialdėmo-

Reikia neužmiršti, kad balsavimas referendume bus|kratlls‘ nepalygina-
slaptas - taip, kaip paprastuose rinkimuose. Piliečiams, darbo žmoniu laisvę nejill kitos 
balsuojantiems uz ex-kaizerio turtų ekspropriaciją, ne- |partijos ir, be to, jie teikia 
grasins joks pavojus, kadangi niekas negalės žinoti, kaip I darbininkams prakilnų idealą, 
kas balsuoja. Tame balsavime todėl galės be baimės da- kuris nušviečia jiems kelią į 
lyvauti daugybė žmonių, kurie nedrįstu atvirai pasirodyti “e’ysllV ateit). .
buvusiųjų krašto valdovų priešais. Daugelyje vietų Vo-I mvlinčius amerikiedius ne. 
kietijoje, ypatingai sodžiuje, kur yra įsigalėję junkeriai- Lsigailėti dolerio, kito Lietuvos 
dvarininkai, monarchijos šalininkai dar yra taip stiprus, rinkimų reikalams ir duoti sa- 
kad žmogui yra pavojinga viešai stoti prieš monaarchijos v<) aukQ tiems, kas yra jos ver- 
interesus tu<>.iaus! Iki rinkimų Lie-

I tavoje beliko mažiaus, kaip pus- 
I antro menesio laiko.

Pasirašinėjimas po referendumo sumanymu buvo  
viešas. Kiekvienas pilietis, kuris norėjo paremti suma- “KYLA, KAIP ANT MIELIŲ” 
nymą, turėjo ateiti į tam tikrą-valdžios nustatytą vietą, ---------
parodyt savo asmens liudymą ir po valdininko akimis į I LaisV(-' duoda yejo Austn- 
tam tyčia pagamintą lakstą jrasyti savo vardą-pavardę, l.r>ui kuri-( gil.di> pirmiaup 
pažymint savo uzsiemnną ir adresą. Žodžiu, buvo pil- skelbdavęs, kad bolševikai nu- 
niausiąs viešumas. Buvo daug atsitikimų, kad valdinin- Įpuldę Rusiją, o dabar jau to
kai, simpatizuojantys monarchistams, darė turkdymų no- Lb “viešai pripažinti, kad Kū
rintiems pasirašyt; kad fabrikantai ir dvarininkai gąsdi- sli°s ekonominis gyvenimas ky- 
no darbininkus išmetimu is darbo uą rasymąsi po refe- ftja vra dvj mclagyslės viena> 
rendumo sumanymu; kad atžagareivių organizacijos Otto ltauer ne dabar> bet jau 
siuntinėto grasinančius laiškus žmonėms, kurie agitavo keletas metų, kaip viešai “pri- 
UŽ referendumą. pažįsta”, kad Rusijos ekonomi-

Jeigu, nežiūrint visų šitų kliūčių, atsirado toks milži- pė padėtis taisosi. Ne tiktai 
niškas skaičius piliečių, drįstančių viešai reikalauti kuni- nX(i Rtįi^soHM 
gaikščių turtų nusavinimo, tai aišku, kad buvusiems V o- no kad sovjetų kraštas ėmė 
kietijos valdovams nebėra jokios vilties atgauti savo ga- taisytis ekonomiškai nuo 1921 
lią. Balsavimas, kuris neužilgio įvyks dėl to refrendumo metų—kai bolševikai pradėjo 
sumanymo, bus galutinas smūgis monarchizmo idėjai komumzmą .ir įyede
Tr . . /. . , ° “nauią ekonominę politiką .
Vokietijoje, v I Ąntra> Otto Bauer nesako,

kad Rusijos ekonominis gyve
nimas dabar jau kyląs “kaip 
ant mielių”. Priešingai, jisai 
sako, kad da ir šiandie Rusija 
kenčia didelį vargą: bedarbė 
pramonėje, skurdžios darbinin
kų algos, stoka pramones dirbi
nių sodžiuje, stoka kapitalo at
naujinimui nusidėvėjusių maši
nų fabrikuose, ir 1.1.

Gal būt, “L.” ir. tiki, kad Ru
sija ‘kyla, kaip ant mielių”.; bet

kad

Broliai-Žemaičiai 
Amerikoje

Lie- 
' pergyventi 

musų vaisi ybi-

ji yra tamsi ir 
stabdo kultūros eigą, 
pažangiąją mintį, vidur- 
budu persekioja visus 
manančius ir nori, “vis-

Gegužės pradžioje / mes 
lavoje turėsime 
sprendžiamąją 
nes tvarkos valandą: rinksime 
naują Seimą. Kaip valdė kleri
kalai per šiuos trejus metus —• 
žinote jus, o mes jų leteną nuo
lat jaučiame;
juoda, 
slegia 
amžio 
kitaip
ką atnaujinus Kristuje”, pa
versti kunigijos • vergais visus 
Lietuvos piliečius. Mes ne tam 
kovojome, ne tam nuklojome 
Lietuvos sąmonę, ne tam dir
bo trys garsieji daktarai — 
Basanavičius, Kudirka ir šliu
pas, kad vėl vergovę, dargi 
dvasinę, uždėjus sau ant spran
do.* .

n

S.

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

TAJERĮI IR BATTERIJy 
BARGENAS

30x3’/t O.S. Cord 10.95
Ir aug&čiau

32x4 0. S. Cord 16.50
ir auglČiau

6—11 Battery 9.95
Ir aug&čiau

Nelaukit pakol jūsų Tajerai su- 
aprojiineH. bukit prisirengę.

Pirkdami pas mus sutaupysite 
daug pinigų.

Taisom ir Chardžijam Batteries, 
Vulkanizuojam Tajerus.

Prekes ir darbų garantuojant.

&EW CITY TIRE & 
AUTO SUPPLY

A. A. VASILIAUSKAS, Vedėjas 
1702 W. 47 St. 
Tel. Boulevard 2282

MADOS.

J tą referendumą yra atkreiptos viso pasaulio akys, 
nes tai yra pirmas mėginimas tokiu budu išspręsti stam
bų politikos klausimą didelėje moderninėje valstybėje.

Svarbiausieji referendumosumanytojai yra social
demokratai. Jį remia tačiaus taip pat ir komunistai. Pa
starieji pirmiaus Vokietijoje mėgindavo atsiekti savo 
tikslu ginkluotais sukilimais, “putšais” (kaip sako vokie
čiai). Jip niekindavo demokratiją ir tyčiodavosi ir res
publikos konstitucijos. Bet praktika parodė, kad šitie ke
liai prie nieko gero neveda, ir štai dabar tie aršiausieji p neturi jokios teises savo žo-

Mes norime laisves ne tik 
“de jure,,’ bet ir “de facto’ 
gi pas musų suvaržyta ir 
šešėlis jos tebeliko. Kas iš 
sų buvote Lietuvoje dabar, 
turite ryšių su tėvyne, kas 
rite teisybės jausmą giliai 
dyje tas žinote viską ir 
nėra ką bepasakoti.

šioje, pavasario kovoje, 
ri sutirpti ledai, apkaičiusieji 
pažąpgiąją visuomenę ir min
tį, ir ji turi nuo šios vasaros 
pradėti naujai ir laisvai žydėti. 
Ton tai kovon stojome mes, Že
maičių Valstiečiai-Liaudininkai, 
pasiryžę esame laimeli, nors 
viską reikėtų pridėti. Jau ir da
bar varinėja mus krikščionys 
demokratai, teismais ir baudo
mis visaip persekioja, l>et mes, 
Žemaičiai, atkaklus- ir užsispy
rėliai, mes jaučiame, kad pla
čioji liaudis, kuriai vien tar
naujame, mus tikrai remia.

Paramos laukiame ir iš jūsų, 
pažangus žemaičiai ir lietuviai. 
Iš užjūrių tikimės susilaukti 
tvirto žodžio ir stiprių rankų, 
kurios mus parems kovoje, prie 
kurios jus darbu prisidėti ne
galite. šių dienų kovos įnagiai 

aukšta kultūra, o ji kainuo
ja ne lik darbo ir vargo, bet 
ir pinigo, pinigo ir dar pinigo. 
Negalėdami dirbti su mumis 
aktyviai, jus turite prisidėti 
įspaudžiant i musu rankas ga
lingą ginklą - pinigą. Su Ino

vien 
ju
kas 
tu

si r- 
tam

tū
Oulbranaen Trade Mark 

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.

Faumtykite pas

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO

Atėjo Kultūros No. 2. La
bai įdomus turinys. Kaina 
40c. Galima gauti

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Illlllllllllllllllllllllllllllllh
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G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

2609 — Naujos mados modelis. Pa
našios rųšies suknelės bus nešioja
mos šių vasarų. Galima pasisiūdin
ti iš šilko ir lengvo batisto.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mic- 
rai ‘ reikia 3% yar’dų 40 colių mate
rijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
silkini parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krpsoa ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So.
Halsted St., Chicago, 111.

^NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chica:
čia įdedu 1b centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No —.... —
Mieros ...........—.......... per krutinę

(Vardas ir pavardt)

(Miestas ir v&lst.)
_
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SKOLINAU! PINIGUS
DEL NAMŲ

Jei jus manote statyti arba pirk- 
ti sau namę ir jums reikia pini
gų, atsilankykit į šį bankų, kuri 
jau yra pagelbėjusi tūkstan
čiams žmonių dėl įsigijimo namų 
ir pasikalbėkite su mumis. Mes 
gal būt galėsime jums pagelbėti.

PeopSes Bank

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

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

SVARBUS PRANEŠIMAS VISUOMENEI!
Vyrų, Moterų ir Vaikų, 
užganėdintas.

Dykai kakralaištis kiekvienam per
kančiam vyriškus viršutinius mar
škinius kaklaraištis dykai.

Pasiūlymas pavasarinių aprėdalų, dėl 
kiekvienas atsilankęs busit

už .... $2.95 
65c. dykai
marškinius

......... $6.00 Einam mes visos trys nusipirkti 
naujausias dreses Velykoms pas 
S. & P. Co., 3159 So. Halsted, 
tonais turi daugybės naujausios 
mados 
ham

Kas pirks marškinius uz .... $1.50 
Kaklaraikštis vertės ‘25c. dykai

Kas pirks marškinius 
Kakralaikštis vertės

Kas pirks šilkinius 
už .............................
Kaklaraikštis vertės $1.45 dykai

Kepurė Dykai
Vaikų siutai su dvejoms kelnėms, 
kas pirks siutą vertės ......  $10.00

Kepurė vertės $1.25 dykai
Bath Robes

Gerai žinomas “Beacon'’ Cloth 
dailaus išdirbimo ir gražių spalvų 
vertes $S,00, turim didelį pasirin
kimą už ....

dresių, šilkinių, Gig- 
ir Voil. Einam tuojaus.

$1.95
$1.65

Moterų rankiniai baksiukai
Mažesnio saizo ...................

Skrybėlės dėl Mergaičių nuo 
jauniausio amžiaus iki 14 metų 
amžiaus, dailaus padarymo, šil
kinės visokių spalvų. Kaina 
nuo 95c. iki ....................  $3.95

Moterų 
dresės 
spalvų 
jausios
kainos nuo 45c. 
ir brangesnių, 
ir kitokių dau
gybės naudin
gų aprėdalų dėl 
pavasarinio lai
ko.

auzines 
įvairių 

ir nau- 
mados,

Moterų panČiakos šilkinės ir 
Chiffon, visokių spalvų ir dailių 
išdirbimų; mušt) kainos yra vi
sados žemiausios negu kitur.

J. SAUDARGS ir J. PIKELIS 00. '
MEN'S, LADIES’IR CHILDREN’S WEAR
3159 So. Halsted St. Corner 32nd St., Chicago, III.

DR. J. F. KONOPA
\D A V Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi 

-IVZ1 1 jr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

i ausis, akis, nosį 
ligas greitai.

Ofisas: 1520 W. Diviaion St., kampas Milwaukce Avė. ir Dickaon 
Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedelioj 10-12

TEL ARMITAGE 6145

St.

CHICAGOS Lietuvių Rateliuose
ŽINIOS Jaunoji Birutė

Apiplėšė namą

Keturi plėšikai vakar ryte 
užpuolė Harry F. Morris namą, 
5131 Kimbark Avė. ir pabėgo 
su $14,000 vertės biangmenų.

Du plėšikai užpuolė National 
Shirt Co. sankrovą, 
Adams St. ir pabėgo 
kuriuos išėmė iš registerio.

7 W. 
su $45,

Nušovė išdaviką
Du jauni vyrai naktį atėjo j 

Kobert Lafferty namus, 13 N. 
Ann St., pasisakydami, kini estj 
policistai, įsigavo į vidų ir nuė
ję į kambarį, kuriame miego
jo sūnūs John Fafferty, 24 m., 
nušovė jį devyniais šūviais. 
Puolikai, kurie visą laiką laikė 
senį Lafferty, kad nepakliudy
tų nušovimui jo sunaus, pas
kui ramiai apelido namus ir 
dingo nakties tamsoj.

Spėjama, kad John Lafferty 
tapo nušautas užtai, kad jis iš
davė policijai kur yra pasislė
pę White ii Shupt kaltinan 
už užpuolimą ant International 
Harvester Co. raštinės ir api
plėšimą raštinės ant $80,000. 
Prieš juos stovi daug ir kitų 
kaltinimų, net iki žniogžųdys- 

I tęs. Lafferty nurodyta polici
ja nuvyko į Roądside Inn, 
Evergreen Park ir ten kaltina
muosius suėmė.

Lafferty jau nuo senai 
gerą pažintį su policija, 
ne sykį buvo jos naguose, 
buvo kaltinamas už dalyvavi
mą Union stoties apiplėšime, 
kuriame taipjau dalyvavo 
VVhite ir Shupe. Lafferty pri
sipažino prie kaltės ir išdavė 
savo draugus, bet kad jų nesu
gauta, tai jie ir nebuvo teisti. 
Vėliau Shupe paviliojo Laffer
ty pačią ir tasis jiems atkerši
jo, juos išduodamas. Už tą 
išdavystę VVhite ir Shupe drau
gai ir nužudė Lafferty. Be to 
VVhite ir Shupe bus teisiami ir 
už Union stoties apiplėšimą, o 
Lafferty butų buvęs liudyto
jas. Kaipo liudytojas jis galė
jo labai daug dalykų išduoti, 
todėl jį ir pašalinta iš kelio— 
nužudyta.

DOMĖS!
Pirm^ Sykį Chicagoj

jaunuoliu meno draugijėlę, ljx™™axxxxxxxxxxnxxxxxraxxxxxxmzxxxxmxx»«r
1. UT . •• " *________ ________________ ___________....... ______________ k

turi 
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NAUJIENA! NAUJIENA!
RETENYBĖ!

Pirmos lietuviu Kompanijos “VA- 
LUSKIS PICTURES CORPORA
TION” pirma lietuviška filmą, paga
minta Californijoj, lošiant lietuviams 
artistams

“Naktis Lietuvoj”
(Turinys paimlus iš tų liūdnų lie

tuvių tautos gyvenimo laikų, kada 
Rusų Caras buvo išplėšęs iš musų 
brangiausi kultūros įrankį — spau
dos žodį. Kadangi musų spauda bu
vo uždrausta, tai prisiėjo ją gaben
ti slaptai per užrubežį iš Vokietijos 
ir tie pirmieji šviesos apaštalai — 
kontrabandininkai gabendami lietu
viškas knygas, tankiai paaukaudavo 
savo gyvybę. Be spaudos nebuvo švie
sos — todėl veikalas pavadintas 
“Naktis Lietuvoj”. Filmos turinys 
brangus kiekvienam lietuviui, todėl 
nepraleiskite progos pamatyti pirmų 
lietuvišką paveikslą, kuris primins 
liūdnus pergyventus laikus ir išgar
sins lietuvių vardą svetimtaučių aky
se).

Filmą bus rodoma 
Balandžio (April) 6 d., 1926 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

Bridgeporte 
Tikietai pigus

Pradžia 8 vai. vak.
Didesne naujiena bus ta: Chicagie- 

čiai pamatys save krutumuose pa
veiksluose. Neužmirškite Kovo 28, 
Sekmadieny, būti Bridgeporte apie 3 
valandą po pietų. Tai busite visi “nu- 

Filmų ėmimus bus West- 
Town of Lake ir

pikčyti”.
sidėje, Cicero,
Bridgeporte.

Neužmirškite
pamatyti save.

Telefonas
VALUSKIS PICTURES

COHI’OIIATION
4547 VV. AVashington Blvd.

būti Balandžio 6 d.,

Cųlumbus 4575

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewrlterį.

Jaunoji Birutė turėjo garbės 
tą populiarų vardą paveldėti 
nuo Lietuvos kunigaištienės, 
Keistučio žmonos, Birutės — 
tai yra jaunuolių muzikalė, 
dainų draugijėlė.

Kiekvienos tautos kultūros 
laipsnį galima pažinti tik ma
tant jos meną — muziką ir 
dainą, į operas ir operetes įpin
tas. Ten atspindi tautos kul
tūra, nes daina išreiškia sie
los aidus, džiaugsmą, liūdesį, 
sielvartą, dargi meilę ar ap^i- 

I vylimą. lai yra dailiais rėmais 
— vainiku apipinta poezija. Ir 
ta poezija jaudina širdį tik ta- 
da, Rudu tu daina pergyvena
ma arba ji perduodama liau
džiai. Muzika taipgi sielos at
balsis, dagi svarbesne, nes iš
reiškiama bendra visos žmoni
jos kalba. Jokia tauta negali 
skaitytis kultūringa, jei ji ne
turi augštai pakilusios meno ir 
dailės.

Taip mes 
be vilties bent 
siekti — mat 
lietuviais" tam- 

buvome linkę

VO .
vardu “Jaunoji Birutė”. Lai
mingi tie jaunuoliai, kurie tu
ri progos ir laimės būti na- 
riais minėtos draugijėles, nes 
jie turi progos lavintis muzi
kos ir dainos, Taipgi savo pri
gimtos lietuvių kalbos taisik- 
lingai yra mokinami, kuri bū
tinai yra reikalinga ir be ku
rios jokia tautietis negali ap- 
seitiv Kaip kiekvienos tautos 
žmonės didžiiimą svarbių rei
kalų turi atlikti su savo tautie
čiais ir savo prigimtoj kalboj, 
pradedant nuo smulkaus ko
mersanto ir baigiant profesio
nalu, taip ir mes, lietuviai, tą 
darome ir todėl neturi būti pas 
mus minties savo prigimtą kal
bą neigti (kas didžiumoj lie
tuviuose reiškiasi), o tenkintis 
vien svetimomis kalbomis.

Visą viršminėtą dvasinį mais
tų “JuunoHios Birutės” nariai 
gauna labai prieinamomis sąly
gomis: užsimokėdami kas me
nesį po 15c. Dargi turiu pri
minti, kad minėtos draugijėlės 
narių sielos pilnai yra liuosos 
nuo bent kokio politinio ar re
liginio skiepo.

Gerbiamoji Chicagos visuo
menė! Suteikite jaunuoliams 
(“Jaunosios Birutės” i 
moralę dovaną: atsilankykite j 
jų tradicinę šventę — trečią 
gimtadienį, kuris įvyks 28 d. 
kovo, 7 vai. vak., (Lietuvių Au
ditorijoj (abiejose žemutinėse 
svetainėse). '

Gerbiamieji! Gausus jūsų at
silankymas suteiks toms jau
noms sieloms daugiau energi
jos, didesnio ūpo ir toliau la
vintis dailės srity. Taipgi at
silankiusiems bus progos įver
tinti jų išpildytą programą, 
kurs susidės iš orkestro, dai
nų, chorų, solo ir deklamacijų. 
Apart muzikalūs programos 
yra dedama pastangų pagamin
ti ir pakenčiamą vakarienę. 
“Jaunosios Birutės” trijų me
tų tradicine šventė (koncertas 
su vakariene) yra rengiama 
ne pelno tikslu, nes įžangos bi
lietas tik $1 (suaugusiems) ir 
30c. (vaikams). Svarbiausia, 
duodama progos jaunuoliams 
pasirodyti visuomenei savo dar
bo vaisiais. —J. B.

P. S. Tėvai, atsiveskite savo 
vaikučius į koncertą: vietoj 
bus galima prirašyti prie Janu. 
Birutės. Vaikai priimami 
6 iki 14 metų.

Burr Oak

H

H
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GIEDOKITE VELYKįl GIESMES IR DAINAS SU k
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nuo kultu- 
— tai mes 
dabar mes, 
savo nepri

Musų tauta (lietuvių) nega
li dar vadintis pilnoj to žodžio 
prasmėj kultūringa. Nes musų 
abelnas menas daug atsilikęs 
nuo kitų kultūringų tautų, tad 
mums būtinai reikia dėti pa
stangų pasiekti tą meno laips
nį, kurj jau yra pasiekusios ki
tos kultūringos tautos. .

Žinoma, tai yra gana sun
kus darbas, kuris reikalauja 
energijos ir pasišventimo, taip
gi ir tinkamų aplinkybių. Mu
sų tautai ir buvo ta keblioji 
skerspainė — aplinkybės, ku
rios neleido pažengti iki auk
štesnio laipsnio kultūroj. Lie
tuva per šimtmečius kaimynų! 
buvo draikoma ir slegiama, 
galop pakliuvo po rusų letena. 
O tiems tamsunams patiems 
mažai rūpėjo bent koks kultū
rinis darbas. Tai ką gi jau kal
bėta apie jų pavaldinius — lie
tuvius? Kiekvienas musų kul
tūrinis žingsnis buvo rusų aš-1 
triai persekiojamas, 
ir buvome likę 
ka kultūrinio c 
apsipratom būti 
sunais. Dargi
manyti, kad mes negabus, gam
tos protiniai nuskriausti.

Del paskutinio manimi) mes 
labai klydome: lietuvių tauta 
yra lygiais protiniais gabu
mais gamtos apdovanota, kaip 
ir kitoš Europos tautos. Ir dėl
to nėra reikalo mums teisintis. 
Dagi nuo svetimtaučių nedera 
mums savo vardą (lietuvio) 
slėpti. O kad tuolaikinių aplin
kybių dėka mums 
ros darbų sulaikė 
nekalti. Bet jeigu 
lietuviai, turėdami
klausomą valstybę, savo vardą, 
kaipo lietuvių, nedrįstumėm 
svetimtaučio akyse prisiminti, 
tai butų neatleistina nuodėmė. 
O be bendro kultūrinio savo 
tautos dvasioj išsilavinimo var
giai mes turėsime drąsos iš
didžiai lietuvio vardu rėdytis.

žymus mokslininkas yra pa
sakęs: “Parodykite man jūsų 
tautos meną, ,o aš jumis arba 
jūsų tautą tinkamai įvertinsiu.” 
Labai aišku, kokios gilios 
reikšmės turi tautos menas.

Kaip .minėta, radome rimtų 
priežasčių, dėl kurių turėjome 
žemesniame už kitas tautas 
kultūros laipsnyje pasilikti, bet 
kuomi turės pasiteisinti jauno
ji karta, dargi tie Amerikoj gy
veną jaunuoliai, kuriems aplin
kybės pilnai patogios,, kad pa
kankamai lavintis (apart kit
ko) ir meno — muzikos ir dai
nos?

Jaunuolių tėvai, neimkime 
ant savęs tos nedėkingos atsa- 
komybės-kaltės, bet rūpinki
mės savo vaikučių protus iš 
mažystės lavinti, tobulinti ir 
tuomi prisidėsime prie savo 
tautos kultūrinimo, taipgi ati
trauksimi* jaunuolius nuo ne
geistinų papročių. Kada jau
nuolio siela yra užimta kilniais 
tikslais, tada nelieka progos 
jiems nekšybių purve skęsti.

Trys metai atgal būrelis ge
ros valios levu ir suorganiza-l

KIMBALL M
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Didžiausias džiaugsmas bus Jūsų namuose 
per šias Velykas ir kiekvieną dieną po Ve
lykų, jei Jus turėsite Kimball grojiklį savo 
namuose. Jūsų šeimyna, Jūsų giminės ir 
svečiai galės gėrėtis ta meliodiškai žavė- 
jančią piano muzika, kurią bile ypata su 
Kimball grojikliu pianu galės pagrojiti dėl 
Jusu.

Ateik šiandieną į Peoples Krautuves, 
duok mums supažindinti Jus kaip labai yra 
lengva įgyti Kimball pianą. Mes parody
sim kaip pianas Jūsų namuose galės moke- 
tis pats už save ir Kimball Grojikliai pia
nai nėra taip brangus, kaip kad gal Tams
tos manote. Musų Krautuvėse rasite pasi
rinkimą Kimball Grojikliu Pianų po
$400, $495, $575, $650, $750 ir $850
Tai yra žemiausiai apkainuoti augščiausios 
rųšies pianai.
Priimam senus instrumentus i mainus, 

Duodame ant lengvų išmokėjimų.
Krautuves atdaros vakarais ir Nedėliomis

Telefonuokite Canal 6982 arba 
Lafayette 3171.
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4177-83 Archer Avė
M. KEZES, Vedėjas,

(šalę West Pullmano)

Yra geriausia. Rekomenduota ir 
vartota geriausių concertinos muzi
kantų ir mokytojų.

Mes taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes spausdiname Lietuviškos mu
zikos dėl Concertinų, Orkestrų ir Pia
no.

Kovo 18 d. įvyko p. Juozo 
Šatkaųskio, naujieniečio, apvai- 
kščiojimas vardo dienos. Buvo 
daug svečių, net ir miestelio 
viršininkai. Visus svečius p-ia 
M. Šatkauskienė, prigelbstint 
seselei K. Mačiulskienei, vaiši
no gardžiausias valgiais. Visi 
svečiai linksminos iki vidur
nakčio. —XX.

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

• Reikalaukite musą 
katalogą dykai

Vitak -- Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė

Chicago, III.

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

ar*

PIANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS, Vedėjas.

M

M 
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Garsinkities Naujienose”



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Kovo 27, 1926

Lietuvių Rateliuose.
Rytoj pamatysime “Kumu-

čių Rojų" .
Rytoj vakare, kaip 6:80 vai. 

vak, Lietuvių Auditorijoj, nau
ją J. J. Z oi po 4 veiksmų dramą 
—pirmą dramų iš pačių Ameri- 
rikos lietuvių gyvenimo ‘‘Kū
mučių Rojų”. Ta drama yra iš 
paprasto, kasdieninio musų gy
venimo — Chicagos, ar kurios 
kitos lietuvių kolonijos. Ji nėra 
vahcoma pavieniems asmenims, 
partijoms ar grupėms, bet vai
zduoja niekinius žymiausius 
dabartinio gyvenimo apsireiški
mus, dabartinio, pokarinio 
gyvenimo jau šiais prohibici- 
jos laikais.

Kiekvienam ši diama bus įdo
mi ; bus įdomu pamatyti, kaip

musų gabus dramturgas, da
vęs mums jau keletą dramų, 
įstengė įžvelgti į musų gyveni
mą: bus įdomu pamatyti kaip 
mes patys, musy gyvenimas iš- ' 
rodo musų pačių scenoje.

Vaidins šią dramą Teatrališ
kas Kliubas “Lietuva”, vado
vaujant ir dalyvaujant pačiam 
autoriui. Tad nėra abejonės, 
kad vaidinimas bus geras. Čia 
pamatysime ir nepaprastų da
lykų: niekam iki šie i nežinomų 
artistų, kurie vienok taip pui- 
i< iąį vaidina, tokius typus duo
da, kad tik gėrėtis jais tegali
ma bus ir stebėtis ’š kur atsira
do nauji dideli talentai (pavyz. 
p-lė P. čerkauakaitė).

Vaidinimas prasidės 6:30 v. 
vak. ir tęsis apie tris valandas. 
Paskui, jei kas norės, galės ir 
pasišokti, nes bus geras ir dide
lis J. Grušų orkestras.

Visi tad kviečiami yra atsi
lankyti rytoj į šį nepaprastą' 
vakarą. Įžanga tik 75c. (balko
nas) ir $1 (visa apačia). Buki
me rytoj visi Liet. Auditdrijoj.

—Liet.

Gabus vaikas FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo lifc&M kraujo, Odou, Rectal, 
Veneriniu ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

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

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

Paskaitos iš kultūros 
istorijos .

Rytoj prasidės eilė svarbių 
Grigaičio paskaitų

P.

DR. VAITUSH, O. D

North Side

Miller Babitz
3901 Archer Avė., Kampas Rockwell St

VelykoH jau Čiapat, jums galbūt reikia naujos skrybėlės, čeverykų 
arba kitokią papuošalų dėl vyrų. Arba gal jums reikia naujo siuto 
Velykoms. Nepamirškite, kad jus galite Inos dalykus nusipirkti arti 
savo namų. Kainos yra teisingos, styliai teisingi ir jus sutaupysite 
daug pinigų.

Mes darome siutua su ekstra kel
nėmis, vilnonio materiolo, bile 
kokio styliaus $48 50

Vyrų gražus šilkiniai 
kaklaraikščiai

Vyrų gražus rudi Oxfordai, 
naujausių CK QK
spalvųVyrų naujos skrybėlės, pilkos, 

rudos, su gražiais 
raiščiais ’ Kitokiu stylių čeve- ffJl QC 

rykai po
Vyrų gražus marškiniai su prise
gamais kalnieriais, 4
visokių mierų po ■ avw

Vaikams rudi ir patentuotos 
skuros oksfordai, Cfl
2>?2 iki 51'2

Vyrų gražus marškiniai, iš fibre 
šilko,, su atlenkamais kalnieriais, 
mieros 14’/j 
iki 17

Vaikų geri mokykloms čeverykai, 
tiktai su uskhide CCO
padais

LIET SPECIALISTAS
akių {tempimą, kuria 

galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotu* 

mo, skaudamą akių karšti, 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
Pohne Boulevard 7589

esti

Atminties metų sukaktuvių mu
sų mylimos dukrelės Onos Za- 
peliutcs, kuri paliko mumis di
deliame nubudime, kovo 27, 
1925, sulaukusi 13 metų am
žiaus. U* jos sielą įvyks ge
dulingos pamaldos, panedėly, 
kovo 29. Aušros Vartų Parapi
jos bažnyčioj. Kviečiam visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose. Il
sėkis musų mylima dukrelė šal
toje žemelėje laukdama musų, 
bet mes tavęs jau daugiau nebe
sulauksime. Liekame nubudę: 
Tėvas, Motina, Bn.lis ir Sesutes

šiandie studentų diskusijos

59 
metų 
dide

li etai

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tu Patarnavi-
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDFJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4117 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727

SKYRIUS 
4901 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

S. D. IACHAWICZ
Lietuvis Grabučius 
ir Balzanuiotoįas

2314 W. 23 rd Place 
Chicago, UI.

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

Tel. Ganai 
ir 2199

Liet. Muksi. Susi v. Am. 2 
kuopą rengia diskusijas, kurios 
įvyks šiandie, X vai. vak., Liuo- 
sybės svetainėje, 1822 Waban- 
sia Aye. Diskusijų tema bus: 
‘‘Prohibicija”.

Diskusijose dalyvauja J. Kau
linas ir K. Semaška. Kaulinas 
įrodinės, kad prohibicija yra 
blogas dalykas, o Semaška 
kad prohibicija yra reikalinga. 
Visi žinome, kad girtuokliavi
mas kenkia sveikatai, bet ar 
prohibicija pašalino girtuoklia
vimą? Ne. Prohibicija išvystė 
nelegalius munšaino šmugelius. 
Daugelis jaunuolių savo kešenėj 
nešioja “saliuną”. Nereta siū
ba pašvinko munšaino raugu ir 
t.t. O kiek munšairto aukų ran
dasi ligoninėse.

Musų studentai yra pasiren
gę gvildenti prohibicijos klau
simą. Jie turi surinkę faktus iš 
įvairių atsitikimų prohibicijos 
laikais. Bus leista kiekvienam 
iš publikos diskusuoti &iuo klau
simu, kada jie išklausys dis- 
kusantų nurodymus.*

Todėl nepamirškite atsilan
kyti Į diskusijas. —Koresp.

E<lwardas Murauskas, 
Bichmond St., yrif tik 5 
amžiaus, bet jau parodė 
liūs gabumus muzikoje,
atgal nuo savo krikšto močios 
gavo dovanų armoniką, bet 
nors jis nemoka skaityli gaidų 
ir niekas muzikos jo nenioki- 
no, bet savo armoniką valdo 
kaip senas muzikantas. Groti 
jis išmoko besi ka tašydamas
gramofono, ar sekdamas kito 
dainą. Bet jis taip gerai groja, 
kad net didieji teatrai kviečia
si jį pas save\ Jis nuolatos gro
ja Brighton Park teatre ir an
dai jį pakvietė groti Chicagos 
teatras. Be to jis tankiai groja 
per radio, iš WBCN stoties.

šis nepaprastas jaunas mu
zikas rengėsi dalyvauti ir Nau
jienų koncerte, bet jį patiko 
nelaime: prieš pat koncertą jis 
sunkiai susirgo ir teko ligoni
nėn gulti. Bet dabar pradeda 
pasveikti. Jis iki šiol dalyvavo 
vien tik tarp svetimtaučių, ku
rie greičiau įmato ir įkainuo
ja talentus. Bet* gal teks ir lie
tuvių jam pasirodyti, tada ir 
mes galėsime pasidžiaugti sa
vuoju talentu. tt.

Rytoj (sekmadieny, kovo 28 
d.), kaip 10:30 vai. ryto, Liet. 
Auditorijos mažojoj svetainėj, 
prasidės eilė svarbių Naujienų 
Redaktoriaus P. Grigaičio pas
kaitų iš kultūros istorijos. Vi
so bus trys paskaitos ir apims 
visą laikotarpį, nuo primitivio 
žmogaus iki dabartinių laikų. 
Tik jJažindami praeitį galime 
numatyti ateitį, tik žinodami 
kas buvo praeity, galime išaiš
kinti ir tąi, kas dedasi dabar. 
Kultūros istorija yra įdomi ir 
tuo, kad ji parodo žmonijos 
laipsnišką žengimą į augštesnį 
gyvenimą, kokias kovas ir var- 
gus žmonijai teko pergyventi 
tame kelyje, kartkartinius su
klupimus, pasikėlimus ir vėl 
žengimą į šviesesnę, gražesnę 
ateitį. P. Grigaitis gi yra ge
riausias musų prelegentas ir 
šios jo paskaitos, be. abejonės, 
bus geriausia mokykla kiek
vienam, kuris į jas atsilankys. I

Nepraleiskite nė vienos šių 
paskaitų, nes visos paskaitos 
bus tąsa viena kitos. Rytoj 
bus aiškinamą kaip žmonės pra-' 
dėjo vartoti ugnį ir gyvenamus į 
namus. —S.

NIEKUOMET NĖRA 
VĖLU MOKINTIS

mano 
užga.

1271

Blue Island
su

su r-

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborjut. ii* Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St, Chicago

šeštadieny, kovo 20 d., 
rengė p-niai J. čiapienei ' 
prise palty” jos draugai. 
Gechas išviliojo čiapienę 
teatrą. Tuo laiku svečiai suva
žiavo iš plačios Chicagos apie- 
linkių ir užvaldė čiapų namus, 
453 Vermont Avė. Pradėjo ga- 
mint valgius ir gėrimus. Apie 
11 vai. nakties p-ni Čiapienė 
sugrįžo iš teatro ir nustebo at
radusi daug automobilių arti 
savo namų. Kada įėjo į vidų, 
rado pilną namą svečių su mu
zikantais. Draugai įteikė gra
žią dėžę kaipo dovaną. Paskui

visi sėdo prie puikios vakarie
nės.
kių, žaismių ir dainų iki auš
tant. Svečiai susidėjo daugiau
sia iš naujieniečių: aptiekorius 
Fr. Tupi kaltis ir jo brolis A. 
Vilys, pp. K. Mačiulskiai iš 
Blue Island, J. Jakai ir J. Šat
kauskai iš Burr Oak, J. Mar
cinkus ir J. čarnauskis iš Ken- 
singtono, Br. Misevičius iš In- 
liana Harbor, Ind. Kitų pavar
džių

Po vakarienes buvo šo-

nesužinojau. —XX.

Cicero

Antanas Mockus

Draugystė Lietuvių Tvirtybė 
sekmadieny laikys savo mėne
sinį susirinkimą. Tai bus pas
kutinis susirinkimas, kuriame 
nauji nariai bus priimami be 
įstojimo. Tad kas norėtumėt 
įstoti į šią draugiją, ateikite j 
Lukšto svetainę, 15 St. ir 49 
Avė., 1:3(> vai. po piet, gausite 
aplikaciją ir galėsite įstoti. 
Dr-jos nariai ateikite visi, nes 
turime aptarti daugelį reikalų.

— Sek r. K. P. I).

Mirė Kovo 24 dieną,'5 valandą iš ryto, 1926 m., ne
tikėta mirti; gatvekaris užmušė, sulaukęs 40 metų am
žiaus; gimęs Lietuvoje, Kauno Rėdytas, Tauragės Ap
skričio, Kaltenėnų Parapijos, Nominikų Kaimas. Išgyve
no Amerikoje apie 20 metų, palikdamas dideliame nubu
dime savo mylimuosius ir mylinčius brolį Kazimierą 
Mockų, taip-pat paliko dvi švogerkas Jugasiją Adomai
tienę ir Aleną Janušką Amerikoje. Lietuvoje paliko sese- 
rę Jievą Buineckienę ir Vincentą Bumecki. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę kelionę, namuose 837 West 
34th Place.

laidotuvės įvyks Kovo 29 dieną, 8 valandą iš ryto 
iš namą į švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Mockaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

ir atsisveikini-

Nuliūdę liekame,
Brolis Kazimieras Mockus ir

. Laidotuvėse patarnauja graborius
Telefonas Boulevard 4139. _____ _

visi Giminės

A. Masalskis,

I)r-stė Lietuvos Kareivių lai
kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Išklausyta įvairių komisijų ra
portai. Buvusia vakariene visi 
patenkinti. Išduotas raportas 
it iš rengto 8 metų Lietuvos 
nepriklausomybės apyaikščioji- 
mo. Viskas nusisekg gerai. 
Buvo ir laiškas nuo Vilniaus 
Vadavimo Komiteto, prašantis 
palikti komitetą tolimesniam 
veikimui. Nutarta .komitetą pa
likti; komitetai! įeina S. A. 
Stankevičius, Jonas Rainis ir 
C. Genis. Taipjau nutarta, kad 
uniformuotieji nariai dalyvau
tų ....dykų naktį bažnyčioje.

Draugystei sekasi gerai. Tur
tas siekia virš $4,000, o ir vis 
naujų narių rašosi.

—Sekr. K. P. D.

EXTRA PARDAVIMAS

PRANEŠU VISUOMENEI
Kad turime ant pardavimo 
oianų ir rolių su lietuviš
koms dainoms.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47įh Street
Netoli Ashland Avė.

Kas norite pirkti laikro
dėlius, deimantus ir kito
kius auksinius daiktus. 
Pirksite pigiau negu ant 
akcijono.
Taisau laikrodžius; dar
bas garantuotas kiekvie
nam darbui. Kainos priei
namos.
Meldžiu su reikalais atsi
lankyti pas mane, o busi
te pilnai užganėdinti.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

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

sta ?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius 

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

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

Juozapas A.. Rizgen
. 3331 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 6561

Cato, didžiausias Romėnų 
statesman’as, pradėjo mo-į 
kintis Grekų kalbos kuomet! 
jis turėjo 80 metų amžiaus.! 
Niekuomet nėra vėlus laikas 
gyvenime, dėl įsigijimo dau- Į 
giau žinių. Labiausiai jus 
turite nuolat tyrinėti, kaip 
padidinti savo žinojimą dėl

apsisaugojimų nuo ligų. Jei 
jus klausote patarimų kaip 
ilgiau užlaikyti savo karą, 
jus taipgi turite klausyti pa
tarimų, kaip apsaugoti savo 
sveikatą ir gyvybę.* Jei jus 
dar nesate bandę Trinerio 
Karčiojo Vyno, pabandykit 
dabar! Šios gyduolės yra pa
darytos iš geriausių žolių, 
šaknų, žievių ir gryno rau
donojo vyno ir jos yra idea
liškas skilvio tonikas. Jos iš-/ 
valo žarnas, pagelbsti virš
kinimui ir suteikia gerą 
apetitą. “Mano skilvio tru- 
beliai pranyko, aš jaučiuosi 
puikiai, ačiū Trinerio Kar- 
čiajam Vynui”, rašo Mr. 
Ant. Jovanovic iš Hot Coal, 
W. Va., vasario 24. Jei jū
sų aptiekorius arba parda
vinėtojas gyduolių neturi jų 
pas save, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
Illinois.
Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Nauji Žmones
Nauja tvarka priėmimui svečių, valgių ga

minime, patarnavime ir palinksminime lietu
vius.

Visada muzika, šeštadienio ir sekmadienio 
vakarais orkestrą dėl šokių. Svetainė šokiam 
ir atskiri, privatiniai kambariai pietauti ir va
karieniauti. Amerikoniški, Chinese Chop Suey 
ir visoki lietuviški skaniausi valgiai.

Specialės kainos vestuvėms, kliubams ir 
dėl party.

Kviečiame lietuvius atsilankyti, skaniai pa
valgyti, pasiklausyti muzikos ir pasišokti.

AUDITORIUM CAFE
IR \

CHOP SUEY
Saviniunkai: Mr. ir Mrs. Joseph Kaulas

3202 South Halsted Street
/ Antros lubos
Phone: Boulevard 5788

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
22361 Jonui Jackiui

5578 Marcijonai Platakaitei
21104 Aleksandrai Kazlaus

kienei
12007 Veronikoi Batvinikei
22582 Antanui JenČiui

5878 Povilui Navickui
5898 Jonui Lengvinui

22407 Juozapui Rutkauskui
5879 Anelei Dagienei

21176 Onai Janeliunienei
5939 Stanislavai Juknienei

5932 Mykolui Liepai

12065 Geniai Jablonskaitei
24703 Aserai Levinui

5950 Onai Gedgaudienei
5452 Fortūnatui Dirmeikiai
5946 Marijonai Bačkienei

21181 Dominikai Beinortai
5949 Barborai Baranaitienei

55420 Jonui Švagždui
5464 Pranciškai Austienei
5468 Juozapui Gvazdauskui
5474 Viktorui Vitkui

24704 Karolinai Bareikienei
5462 Barborai Grobštienei

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslėj 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo 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. Dearbom 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. M*- 
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomk 
ir subatomls nuo 10 ryto iki 8 va 
kare.

b——— i ..ii i —■*

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 3Rtb Chicago, IU.

Garsinkites Naujienose
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LIETUVIO RATELIUOSE
Bridgeport

Kas bus rytoj?

užimti, yra rengiami prie gyve
nimo.

— Bet kaip bus su šokiais? 
- paklausė mane vienas parapi
joms. — Aš ir norėčiau Kūmu
čių Rojų pamatyti, bet bus šo
kiai, o kaip šokti Verbų nedė- 
iioj griekas.

B y to j mes, 
turėsime labai 
gų.

šaunių pramo-

Auditorijoj bus
vakarai Ku-

štai Lietuvių 
net du svarbus 
mučių Rojus ir Jaunosios Biru
tės vakarienė. Vienas viršuti
nėj salėj, kitas apatinėj. •

Kas tas Kūmučių Bojus? 
Ketinau nuvažiuoti, pažiūrėti 
ir paskui jums pranešti. Bet 
mane patiko nelaimė. Nuvažiuo
ti nuvažiavau, bet matyt nete
ko.

iTai kam šokti ? — atsa
kiau. Aš ir gi nešoksiu. Bet 
pažiūrėti vaidinimo galima ir 
Verboj. Po vaidinimo gi. tik tie 
šoks, kas norės. Jei nenorėsi 
šokti, galėsi pypkę parūkyti, ar 
namo eiti. Anksti pareisi, išsi
miegosi ir ant rytojaus galva 
neskaudės. —Bridgeportietis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU brolio Petro čekaičio, 

gyvenančio Chicago, III. Prašau at
sišaukti, turiu svarbų reikalą. Opa 
čekaičiutė, po vyru čiviene, P. O. 
Bos 179, Baldwinville, Mass.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
PAIEŠKAI) partnerio. Našlė mo

teris priimsiu partneri j hotelio 
biznį. Atsišaukit tuojau. Uita Rim
kus. 206 E "23 St. A- į

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 

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

PETER GADE1KO 
1606 So. Halsted St.

IŠSIRENDUOJA švarus kambarys 
dėl vyro, be valgio; yra maudynė 
ir telefonas; $12 j mėnesį. 3339 S. 
Union Avė., 1 flatas.

įieško darbo
IEŠKAU darbo už bučerį; 

moku savo darbą rferai. Kalbu 
rusiškai, lietuviškai ir angliš
kai.

AUTOMOBILIAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI

Pranešimai

Atyda Garadžninkams, Ku 
rie Perka Automobilius 

Ir Parduoda

NORIU mainyti automobilių 
į lotą, nedaro skirtumo kur lo
tas butų. Kreipkitės

3616 So. Halsted St. 
Nedėlioj visą dieną ir vakarais

NEPAPRASTAI PELNIN
GAS BIZNIS

Nuvažiavau, anot padaužų, 
ton pačion vieton ir tuo pačiu 
laiku. Radau didelį būrį kū
mučių, kūmų, bičiuliė ir priete- 
lių. Bet mane pastebėję ėmė 
ir išvarė. Sako, čia ‘,surprise 
party” ir neprašytas negali įei
ti. Bandžiau per rakto skylu
tę pažiūrėti to Kūmučių Ro
jaus. Vos spėjau pamatyti, 
kaip ką tai verda, kad net šny
pščia, kūmutės linksfhai šoka, 
kaip urnai kas tai atidarė duris 
—ir tik žvaigždės man pasipy
lė.
čių ir jų prietelių jau nebebu
vo.

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ir

NAMŲ STATYTIJAI
3804 So. Kedzie Avė. -

' CHICAGO

J. Blaževičius
4938 S. Lincoln St.

i J

Kada atsipeikėjau, kumu-

Kumučiii Rojus
Naują J. J. Zolp 4 veiksmų 

dramą, dalyvaujant pačiam au
toriui. stato LSS VIII Rajonas 
nedėlioj, kovo 28 d. (Verbų ne
dėlioj), Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S..Halsted St. Vaidinimo 
pradžia 6:30 vai. vak. Po vai
dinimo šokiai.

Apie šią naują dramą iš 
bartinio Amerikos lietuvių 
veninio kalima visa Chicaga.
eikite jos pažiūrėti. Įžanga 75c. 
ir $1. *

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ir formas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva- 

Jcortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių' moterų par
davinėtojų prie kautų, siutų ir dre- 
siu, 1303 S. Halsted St.

Taipogi privatiškiems, kurie mano 
dabar pirkti automobilių ir turės 2 
kartu daugiau mokėti iš kompanijos 
pirkdami, kadangi galite nupirkti 2 
kartu pigiau. Parsiduoda Studebaker 
uždaromas 5 pasažierių Special slx, 
žinoma tuoj išdirbystė; tokiam padė
jime karas kaip naujas, visi reika
lingi extra dalykai prie karo randa
si, nė vieno cento nereikia pridėti. 
Duosime pamėginti kaip tik norėsite 
ir dar galime duoti geriausiam me
chanikui peržiūrėti. Iš didelės prie
žasties parsiduoda tik už $675.00. Ne
mokantį važiuoti, išmokinsiu. Kas 
pirmas pamatys atvažiavęs su pini
gais, užtikrinu tam bus parduotas. 
Toks automobilių bargenas dar pirmą 
kartą garsinasi.

Matykite tuoj.

J. Namon
2418 W. Marųuette Rd. 

Arti Western Avė.

RAKANDAI
BARGENAI

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

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

JAUNA pora parduoda pigiai 5 
kambarių rakandus, vartoti 4 mėne
sius. šilkinis mohair parloro setas, 
išmarginti frėmai, 2 riešutiniai mieg- 
ruimio setai, valgomo kambario se
tas, bufetas, liampos, kaurai, console 
fonografas, paveikslai, veidrodžiai. 
Atskirai, 3438 Broadway, netoli Bel- 
mont, 2 apt. Buckingham 5585.

Parsiduoda vaistų ir che
mikalų išdirbystė su visais 
patentais; receptais ir išra
dimais. Biznis neša didelį 
pelnų ant įmokėtų pinigų ir 
per 20 metų padarė daug 
žmonių turtingais. Ypatin
gą patyrimo nereikia, tik 
reikia mokėjimo kuodau- 
giausia parduoti produktų. 
Kaina $6,000.00, visi cash. 
Savininkai pasirengę apleis
ti šią šalį. Atsišaukit laišku 
Box 716, NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St.

BARGENAS

da
gy- 
At-

Nors ir juoda ake, nubėgau 
pas organizatorių klausti 
tame Rojuje bus. Ir štai 
pasakė:

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties —
—Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS
3210 So. Emerald Avenue

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

z

ji kas 
ką jis

mums 
siurprizas, 

net ir rengėjams, nes nė rengė
jai nematė ir nežino to veika
lo. Visi pirmą kartą pamaty
sime kovo 28 d., Lietuvių Au
ditorijoj.

—“Kurnujiy Rojus” 
visiems bus tikras

Paskaita iš kultūros istorijos bus 
sekmadieny, kovo 28 d., 10:30 valan- 
lą ryte, Lietuvių Auditorijoj. Skai- 
!ys Naujienų Redaktorius P. Grigai
tis. Visi kviečiami atsilankyti.

— Visuomenės Darbo Sąjunga

nodami ką? — nustebęs 
klausiau.

neži-
pa-

Jaunosios Birutės koncertas ir va
karienė bus ateinančioj nedėlioj, Lie
tuvių Auditorijoj. Pradžia 7 valandą 
.akare. ' . •'>;

Tėvai, rėmėjai ir šiaip asmenys, 
kurie simpatizuoja vaikų draugijoms 
nuolankiai prašomi atsilankyt. Mes 
užtikrinam visiems linksmą ir sma
ili laiko praleidimą.

— Rengėjai.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS’ 
, Long distance handMng .

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Ycis 3408—Blvd. 7667 Office

REIKIA dviejų salesma- 
nų. Turi būti energingi ir 
norinti dirbti.

Prieinamos sąlygos.
Geras agentas gali uždirb

ti nuo 8 iki 10 tūkstančių 
dolerių į metus. Atsišaukit 
tuojau į real estate ofisą.

JACOB J.
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

TIKRI VARTOTŲ KARŲ 
PIRKINIAI

$10 iki ’Zi įmokėti, kitus per 
mėnesių. Naujų karų garantija.
•26
•26
'25
’26
•26
•24
•24
’24
•26
’25
•25
•25
•24
•25
’25
•25
•24

Iš PRIEŽASTIES ligos našlė tu
ri parduoti 6 kambarių rakandus, 
fialas tinkamas dėl užlaikymo vy
rų. Pigiai greitam pirkėjui. Jei rei
kės parduosiu dalimis.

Kreipkitės:
2133 So. Halsted St.

nori-

geras, tai garsiai svei- 
jo autorių. Jo auto- 
J. J. Zolp, nuims jau 
iš pirmesnių veikalų ii

ii

to
lie

Roseland. — Kovo 28 d., 2 vai. 
po pietų po pietų. Aušros kamba
riuose, 10900 S. Michigan avė., bus 
Sąryšio keturiolikta prelekcija te
moje “Inkvizicija”. Skaitys F. Mi- 
sses iš Valparaiso universiteto .stu
dentas. Visi atsilankykite, sužino- 
ūte daug dalykų apie inkviziciją, 
įžanga veltui. —Komisija.

North Side. — LMSA 2 kuopa 
šeštadieny, kovo 27 d., Liuosybės 
svetainėje, 1822 VVabansia avė., tu
rės “open forum” temoje “Ar rei
kalinga prohiblcija?” Prelegentai 
— J. Kaulinas ir K. J. Semaška. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

—Valdyba.
Dr-stės Gva. Liet. Karai. Min- 

daugio Nr. 1 mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoje, kovo 27 d., 
Dievo Apveizdos parap. mokyklos 
kainb., 7:30 vai. vakaro. Visi na
mu malonėkit atsilankyti.

G. Pakeltis, rnut. rašt.
North Side. — Teatru ir balių 

rengia Pirmyn Mišrus Choras nc- 
dėlioj, kovo 28 d., Liuosybčs sve
tainė! 1822 \Vabansia avė. Pradžia 
7 vai. vakare. Visus kviečiame 
skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Klili- 
l)t> Amerikoj susirinkimas bus sek
madieny, kovo 28 d., Mildos svetai
nėj, 1 vai. 
valo būti 
nutarimų.

po‘pietų. Visi nariai prl- 
laiku, nes bus svarbių 
—Ant. Zalagenas, sekr.

TautoH Katalikų bažny 
ir Union St. rengia ver

Lietuvių 
čia ant 35 
bų .šventės pamaldas, kurios atsi
bus septintndieny, kovo 28 d., 11 
vai. ryto. Kviečia Komitetas ir Liet. 
Fautos klebonas.

J.

—'Taip rengiame.
. me, kad kiekvienai .pamatytų 

veikalą iš musu pačių gyveni- 
, mo, nežiūrint koks jis yra, blo

gas ar geras. Jį įkainuoti ga
lėsime tik pamatę vaidinant ir 
jei bus 
kinsime 
rius gi, 
žinomas
kiekvienas žino, kad jis niekų 
nerašys. Tiesa, jis labai užim
tas, daug dirba ir scenai 
literatūrai labai mažai laiko 
gali pašvęsti, taip kad prie 
kių aplinkybių nieko tobulo
galima sukurti, — mes tobu
lumo ir nesitikime, bet mes vi
si pamatysime naują veikalą ii 
svarbiausia, turbut dar pirmą 
veikalą iš pajių Chicagos lietu
vių gyvenimo.

—Tai gakšaipysis tik iš nie- 
kurių asmenų, kaip tas jau ne 
kartą buvo daroma?

—Ne, jia niekas nesišaipys 
iš pavienių asmenų, tik iš nie- 
kurių musų dabartinių įpročių, 
kurie yra bendri mums visiems 
matyti. Bukite vakare, 
pamatysite kas bus.

—Ar gerai suvaidins’^
—Tikiuos, kad gerai.

Zolp yra geras aitistas, tą žino 
kiekvienas. Kiti artistai irgi 
rinktiniai. Ir jie lavinasi, nuo
latos repetuoja ir mokinasi. J. 
J. Zolp ir tovvn of lakiečiai no
ri pasirodyti, kad jie yra dar 
gyvi ir nė kiek neprastesni už 
kitus, labiau išgasintus artis
tus. Kiti irgi lemia tą vaka
rą. štai Peoples Furniture Co. 
grynai lietuvių įstaiga, prijau
čianti kiekvienam lietuvių rei
kalui, puikiausiai išpuoš sceną 
savo rakandais, taip 
bus puikiai įrengta, 
belieka eiti į Liet, 
ir patiems pamatyti 
čių Hojų.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedamą išnešioti 

•yuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace Ir 
nuo 35-tos iki 81-mos gatvės yra apr
ūpinami “Naujienoms” gana anksti. 

Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
savaitę arba sykj j mėnesį. Gyvt- 
anti pažymėtame zone, o da neap- 
tipinami ankstyvomis “Naujienomis” 

tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas. 3210 So. Halsted St. (Tel 
Boulevard 9663).

18

Crysler Crown Imperfal sedan $1,450 
Cry»!er coach, beveik nauja* .. 1,075 
llollln vedan, kaip nauja* .........
Studebaker broturham, nauja* 

Onkland coach, bi*kj vartota* .... 
E**ex coach, tikrai gera* ..............
Durant sedan, tikras barmenas .... 
Jordan sedan, prirengtas ..............
Overland *edan, kaip nauja* .... 
Oakland coupe, mažai važinėtas .. 
Nash nport sedan, prirengtas .... 
Buick touring, bi«k| vartotas .... 
Jordan touring, tikras pirkinys .. 
Rickenbaker, touring, geras ..........
Crysler phaeton, kaip naujas .... 
Maxwell nport touring, prirengtas 
Willys-Knight, touring geras ....

2037 Milwaukee Avenue 
Netoli Armitage

Atdara vakarais ir Nedėlioj

650 
090 
775 
395 
495 
675 
850 
626 
775 
675 
575 
576 
850 
575 
476

DIDELIS BARGENAS
JAUNA pora parduoda 5 kamba

rių rakandus pigiai, mažai vartoti. 
Brangus setas ir visi kiti reikalin
gi daiktai, daug patalynės. Labai 
pigiai parsiduoda 'pianai. Kreipki
tės tuojau, gausit bargėną, nes ap
leidžiu miestą. Galit pirkti ir da
limis. Matyti galima vakarais.

2226 Garficld Blvd.
2 lubos

Tel. Boulevard 9663

Pardavimui grosernė, de- 
likatessen ir ice cream par- 
loras, su fikčeriais ir staku, 
kuris randasi krautuvėj, 
kaina $1,500.

9139 So. Westem Avė.
Phone Beverly 0380

RESTAURANTAS PAR
SIDUODA ARBA IŠSI
MAINO ant namo, loto, ar
ba kitokio biznio, 4102 Ar
cher Avė.

• ii___V.. _____11 I t-7 • P. SUROMSKIS & CO.
l' aStus'. ' 4 3352 So. Halsted Street
, ,—-------- Boulevard 9641

PARDAVIMUI PARSIDUODA
PARSIDUODA LUNCH

RUIMIS

kad viskas 
Taigi tik 

Auditoriją 
tą Kum m

ASMENŲ JIESKOJIMAt
Aš Simonas Yodauga paieškai! 

Martino Urbono. Jo moteris paei
na iš Kelmanionių kaimo, Antosi 
Kuzmickiutė; girdėjau piriniaus 
dirbo kriaučių šapo j Brooklyne, 
N. Y. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas meldžiu pranešti 
Mano antrašas: Simonas Yodauga, 
1008 *So. 16 Street, Herrin, III.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

STOGDENGYSJfi
Jūsų stogų prakiurimas'užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawnaale 0114.
r— ......... — ■' — ■

PIRKIT PLUMBING4 PAS MUS 
IR 8UTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divieton St*, 

detoli Marshfield

REIKIA švaraus lietuvio par
davinėtojo, čia jus surasite pui
kią progą uždirbimui pinigų su 
manim kaipo mano asistentas. 
Aš išmokinsiu jumis šitame dar
be ir jus uždirbsite daug pinigų 
kuomet jus mokinsites. Jei jus 
norite tikrai būti pasekmingu, 
tai pasimatykit su Mr. Berry, 
Room 821, 77 W. Washington 
St., bile kokį rytą šią savaitę.

THE MANNING MOTOR 
SALES 

NASH PARDAVINĖTOJAI 
Prie 7616 SO. HALSTED ST. 
PARDUOS LABAI NUŽEMIN

TOMIS KAINOMIS 
80 VARTOTU KARŲ 
1925 Dodge sedan ...........

1924 Studebaker1 Sedan ... 
1924 Nash Sedan : . ......
1924 Moon Sedan ............ 

čia yra pažymėti tiktai
karai, kurie randasi .pas mus. 
Kiekvienas karas yra labai ge
rame padėjime. Parduosime la
bai lengvomis sąlygomis.

Paimsime jūsų seną karą į 
mainus.

7616 S. HALSTED STR.

785.
850.
775

765. 
keli

su mūriniu namu, vienas 6 kambarių 
flatas, su beisertientu arba be namo. 
Namas randasi 1238 W. 59 St. Taip
gi parduočiau antrą mūrinį, du flatu 
po 6 kambarius ir 2 Storu ant Grand 
Avė. prie Ashland. Priežastis par
davimo — turiu du bizniu, negaliu 
apsidirbti.

Atsišaukite
1526 W. Grand Avė.

Gcnt’s Furnishings & Shocs 
Tai yra vyrų aprėdalų ir 

ševerykų krautuvė
Vienatinė tokios rųšies lietuviška 

krautuvė visame mieste, kuriame 
virš 500 lietuviškų šeimynų randa
si. štai tamstos proga įsigyti leng
vą darbų, bet. pelningą biznį. Vi
sas stakas šviežias. Pardavimo 
priežastis svarbi, nes savininkas iš
važiuoja į California.

Atsišaukit pas
J. H. PHILIP, ‘

310 Main St., Racine, Wis.

DYKAI $50

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

speeialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

MANsfield 7800
A. H. REGAN

Taisome namus, krautuvių fron
tus, cementinis darbas ir sustip- 
rinam pamatus.

4753 VV. Madison Street

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

3328 So. Halsted Street, 
Tel. Boulevard 0179

Tel. Lafayette 8324
JOHN VILIMAS 

GENERAL CONTRACTOR 
Statau namus sulyg užsakymo ir 
parduodu naujus, jau padarytus. 

Taipgi parduodu senus namus.
4201 8o. Campbell Avė., 

CHICAGO, 1LL.
yp ■-R? —. ■; 1 _ L _■ j. L11

ISRENOAVOJIMUI
ANT rcndcs 8 kambarių fintas, 

754 W. 33 St., ant antrų lubų, ga
ru apšildomas, visi įtaisymai vė
liausios mados. Geras vienai ąrba 
ir dviem mažom šeimynom susita
rus. Atsišaukit: Elta Commerce Co., 
3251 So. Halsted Street, Telefonas 
Yards 1234.

Taigi tiek paaiškinimų susi
laukiau. Nusipirkau bilietą už 
vieną rublinę ir būtinai sėsiuds 
į pirmą eilę ir žiūrėsiu kas 
tas Rojus ir kas jame dėsis.

Pamatęs gi Rojų bėgsiu « ir 
pas Jaunąją Birutę vakarie
niauti ir pamatyti kaip musų 
vaikai leisimieji musų pilie
čiai, kuriems teks musų vietas 5x05

IEŠKAU brolio Vlado Paulausko, 
arba \Valter Paul; seniau jis gy
veno Ncw llaven, Conn. Brolau, 
rašyk man drąsiai, nes aš suprantu 
jūsų padėjimą; aš jūsų pasiilgau ir 
turiu žinių nuo motinėlės iš Lietu
vos. Jei kas apie jį žino, kur jis 
randasi, malonėkit pranešti, už ką 
iš anksto tariu ačių.

Sophic Slazas,
Maple\voOd Avė., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI kambarys karštu vande

nin apšildomas, vienam arba dviem 
vyrams, su valgiu arba be valgio. 
Taipgi ir garadžius dėl mašinos.

4421 So. Talman Avė.

SALESMEN’Ų
Mums reikia keletą gerų ambi- 

tingų Lietuvių Vyrų.
Mes dabar organizuojame Lie
tuvių Skyrių ir turime keletą 
gerų vietų dėl gabių vyrų. Mes 
atidarėm geriausią subdiviziją 
Chicagoj, didžiausiame indust
rijos distrikte. Yra viskas įreng
ta ir parsiduoda labai lengvai 
ir yra labai tinkama žemė dėl 
lietuvių.

MUSŲ VYRAI UŽDIRBA 
DAUG PINIGŲ

Atsilankykit dėl pasikalbėjimo. 
Jei ne, jus galite pražudyti pro
gą gyvenime. x
Pasimatykit su Mr. Hoague,

310 S. Michigan Avė., 
Rodm 2048

REIKALINGI pardavėjai prie 
Real Estate. Turiu geriausias pra- 
pertes pardavimui, arčiausiai prie 
miesto. Ateikit parodysiu, kad ga
lit uždirbti po $65 į savaitę.

111 W. "VVashington St.
Room 353, M, Petrovvskas 

Nuo 9 iki 1 po pietų

REIKALINGAS kontraKtorius ar 
ba 2 geri mūrininkai ir vienas kar- 
penleris., 723 W. 19 St.

REIKIA 2 gerų shearmanų. Apex 
Iron and Steel Co., 3505 Shields 
Avė.

REIKALINGAS pirmarankis pie- 
korius. Atsišaukit tuojaus, 4513 S. 
Wood St.

AUTOMOBILIAI

REIKALINGAS kriauėius prie vy
riškų kostumeriškų siuvimų. K. 
Laucius, 3305 So. Auburn Avė.

.SrUDlsBAKl^R seijun, 7 pašažie-

RENDAI kambarys dėl vieno 
vyro, prie 'mažos šeimynos, 2 fl. 
iš fronto. J. Rodi, 1520 VV. 57 St.

rių, big 6, pilnai prirengtas, pilnai 
pritaisytus, bargenas, $850, biskj 
įmokėti, kitus išmokėjimais.
Dertaisytiis,
; 1 l:i

Kreipkitės:
428 S. Sacramento Blvd.

BARGENAS naujų ir senų auto
mobilių.

.STASYS KARALIUS
9927 S. Michigan Avė.

Pulhnan 4001

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių agentūrą, 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių jėgos II. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1471. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu- 
sim

Shidebakers

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

D. Kuraitis ir A. Kasulis,. vedėjai

$295 CASH, 1924 metų, perma- 
liavotas mėlynai, 6 Cord (ajerai, 
di.se ratai, bamperiai, baksas ir t.t. 
Kitus pagal pirkėjo norų.

MANNING MOTOR SALES 
. 7616 S. Halsted St.

WILLYS-KNIGHT Club Sedan, 
$301) cash, 1924 metų, gerame sto
vyje, $150 vertės ekstra dalykų. Ki
tus 12 mėnesių išmokėjimais.

MANNING MOTOR SALES 
Nash Dealers 

7616 S. Halstea St.

MAINAU 5 pasažierių didelį au
tomobilių ant sodan Fordo.

4104 So. Campbell Avė.

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS

Važiuoju i Lietuvą. Parduosiu sa
vo 2 automobilius, 4925 Hudson 
Coach. Mažai važinėtas, atrodo kaip 
naujas. Kaina $595.00, ir 1922 Win-

ton Six, 6 pasažierių Sedan, labai 
geram stovyje. Kaina $295.00. Virš 
minėtus bargenus galima matyti 
nuo 
nuo

8 iki 11 valandai iš ryto, 
6 iki 9 valandai vakare.
4224 So. Rockwell St.

Ant 1-mo flato.
Tel. Lafayette 8021

ir

PRDAVIMUI arba mainimui auto
mobilius, ant groserio, loto arba ma
žos mašinos. Mašina geram stovyje 
ir atrodo kaip nauja.

Atsišaukit
4221 So. Artisian Avė.

5 lubos iš užpakalio

PARSIDUODA gjojiklis pia
nas, vartotas tik 8 mėnesiai. 
Parduosiu pigiai. Galite' matyti 
nuo 7 iki 9 vai. vakare, arba ne
dėlioj.

4318 So. Talman Avė.
. 2-ros lubos

PARDUOSIU savo grojiklį 
pianą, vertas $500, už $125, yra 
75 voleliai, cabinet, benčius. At
sišaukite iki 9 valandą vakaro, 
nedėlioj iki 5 valandą po pietų.

ABC STORAGE IIOUSE 
1646 W. Madison St.

Pilnai prirengtas radio, su “loud 
speaker” tam kostuineriui, kuris 
daugiausiai pirks musų krautuvėse, 
nuo kovo 27 iki balandžio 30. Tau
pyki! musų resytes.

Padidintas išpardavimas subatoj, 
kovo 27 ir visą sekamą savaitę. Ke
letas musų bargenų:

Moterų šilkines pančiakos, 10 
vėliausių spalvų, parduodamos vi
sur po 59c. šiame išpardavime 26c.

Vaikų ir mergaičių pullover sve- 
teriai, vilnoniai, gražių pavasarinių 
spalvų .................................. $1.79

Vyrų geros rųšies vatinės pan
čiakos, vertos 19c., šiame išparda
vime .......................................   8c.

Moterų garters, padarytos iš gra
žaus šilko, gražių spalvų, kaina 
35c., dabar parduodamos po 18c.

Vyrų išeiginiai marškiniai, geros 
rųšies, bromlcloth ir dryžuotų per
enk', verti $1.50, dabar po .. 83c.

EXCELLA SWEATER SHOP, 
3401 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai saldai
nių ir smulkių daiktų krautuvė.

125 E. 107th Street

PARDAVIMUI Lunch Room 
pigiai, geroj vietoj. Tarpe ša
pų.

944 AV. 37th Place

PARSIDUODA grosernė, gpra 
kampinė vieta, su namu ar be na
mo, 3559 So, Union Avė.

PARDAV1MUI barbernė, geroje 
vietoje, nebrangiai. 3112 W. 111 SJ. 
Ml. Grcenvvood, III.

PAR’SIDUODA restaurantas ir ci
garų krautuvė, netoli didelės pir
ties. Geras biznis dėl gero žmo
gaus. Alex Cohen, 1433 Newbcrry 
Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė geroj vietoj. 4235 South Kedzie 
Avenue.

PARDAVIMUI restaurantas geroj 
vietoj. Biznis geras ir seniai gyvuo
ja. Pigi renda. Ilgas lysas. Parduo
siu, nes pirkau didelį biznj.

A i f o •
BR1GHTON P ARK RESTAURANT 

8955 Archer Avenue 
Phone Lafayette 4741

PARSIDUODA 
mašina, mažai 
Union Avė., 2 lubos užpakalyj

“Singer” siuvama 
vartota. 3019 So.NASH sedan, 1923, ką tik 

pertai šyla s, $1750. Lengvais
išmokėjimais arba mainysiu. • PARDAVIMUI pigiai bučerne

Kri'inkilės* grosernė arba mainysiu į lotą
'.J1?. % x mažą namų. 4041 Archer Avc.

428 S. Sacramento Blvd. Prospect 2559.

ir
ar

BL’ČERNĖ ir grosernė, labai re
tai pasitaikanti tokia proga; turiu 
parduoti tuojau, viena geriausiai 
įrengtų krautuvių, geriausioje vie
toje, labai smarkiame biznio bloke, 
North Wes Side, vėliausio styliaus, 
Broman Bi'os., tilo fronliniai fik- 
čeriai, gerai įrengta, yra daug sta- 
ko, kainuoja virš $4,000, už $2200 
arba už geriausį greitą pasiūlymą 
nupirksite viską, jei reikia daii- 
nais išmokėjimais. Biznio į savaitę 
lengvai galima padaryti $1000. Vi
sas biznis cash. Turiu parduoti, 
nes aš nesu buČerls ir turiu kitą 
biznį. Pigi remia, geras lysas. Bet 
taipgi gali būti perkraustyta į jūsų 
pačių apielinkę, jei norėtumėt, 
norite gero ir tikro bargeno ir 
lite veikti greitai, pamatykite 
tys nedėlioj, kovo 28, nuo 10 
5 po pietų krautuvėj.

3329 \V. NORI U AVIS, 
netoli Kimball Avė.

Jei 
ga- 
pa- 
iki

•PARDAVIMUI tbučernė iš 
priežasties mirties, fikčeriai ir 
rakandai liūte. 3 metų lysas 
dėl krautuvės, 4 kambarių Ra
tas, 8 karų garažas, rendos me
nesiui tik $60.

5211 So. Halsted St.
Tel. Yards 6657

arba Normai 4400

PARDAVIMUI Barbei ne 2 krėslų 
balti krėslai. Priežastis, turiu kitų 
biznj. Kam reikalinga atsišaukite

4612 So. Paulina St.

PARSIDUODA rooming bonse ir 
restauracija. Geras biznis. 1140 W. 
Madison St.

PARDAVIMUI pigiai bučernč ir 
grosernė su namu ar be namo. Da
romas geras biz ils, 5 graži kam- 
barini, pigi remia, lysas anl kiek 
tik nori. Palaimimo priežastis - 
važiuoju | farinas,

5306 So. Union Avė.
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PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
$120 už grojiklj pianą, benčių, 

kabinę! ir gerus rolelius, gerai už
laikomas, nes nėra vaikų šeimynoj 
Išmokėjimais nuo atsakančių žmo
nių. Matykit šiandien. 2332 VVcs 
Madison St„ 1 fl.

VELYKŲ ŠVENČIŲ
BAKGENAI

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro setas 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, • <la-be<l lova, skalbinyčla, 9\I2 
karpetai, $22 liampa už $10. 

4813 S. Michigan Avė.
Kenwoo<i 2514

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $809 
vertės grojiklj pianą už $150, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 į mėnesį.

V1ALAITIS
6512 So. Halsted St.

i-mos lubos

mėnesį.' Našlaitės

ESU našlė, turiu dvi krautuves, 
sunku apsidirbti, noriu vienų parduo
ti. 1936 Canalport Avenue.

PARDAVIMUI lunchruimis ir ne
svaiginamų gėrimų parloras, 1220 
\V. 69 St.

60 KAMBARIŲ rooming namas, 
garu šildomas, elektra, 9 metams 
lysas, geros įplaukos, gera išren- 
davojimui vieta, turiu parduoti, 
nes sergu. John Kalena, 55 W. 
Erie St.

PARDAVIMUI grosernė, geroj 
vietoj, prie didelio kelio, tirštai 
apgyventu, biznis gerai išdirbtas. 
Kreipkitės tuojaus. 1430 \V. 60 St.

PARSIDUODA groseris, tikrai 
prirengtus, lysas ant dviejų metų, 
ruimai ant pagyvenimo; renda 
gi. Parduosiu pigiai, nes turiu 
bizniu.

Kreipkitės:
1844 Canalport Avė.

pi
du

PIGIAI parduosiu bučernę ir 
grpsernę. nes išvažiuoju iš Cbica- 
gos. 1 E. 103 St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Biznis gerai išdirbtas per dau
gelį metų. Kas norit greitu laiku 
pasidaryti pinigų, nepraleiskit šios 
vietos.

1967 Canalport Avė.
Phone Roosevelt 4395

ANT pardavimo arba mainymo 
bučernė ir grosernė; gera vieta, 
parduosiu arba mainysiu ant namo, 
loto arba automobilio. Kreipkitės: 

1211 \V. 63 St.

PARSIDUODA krautuvė: maža 
grosernė ir mokyklos įrankiai, ken- 
dės rūkyta mėsa ir kiti dalykai; 
Brighton Parko apielinkėj, lietu
vių ir lenkų apgyventa. IKambarių 
pagyvenin’as. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greit parduoti. 3138 W. 391b 
St.\ Chicago, netoli Kedzie.

NAMAI-ZEMF
2710 VV. 30 St.

6 kambarių medinė reziden
cija. Cementinių bloksų pama
tu, cementinis skiepas, karštu 
vandeniu ši_____
bariai, kieto medžio trimingai 
ir grindys, stikliniai užpakali
niai porčiai, namas naujai ma- 
Icvotas ir dekoruotas, 2 karų 
garažas, apkainuotas 
greitam pardavimui, turi 
rėt įmokėt $2000. Matykit 
vininką arba telefonuokite 

tfemlock 1701

i PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th PI., kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 
Atsišaukite j real estate ofi
sų.

JACOB J.
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė.

Pavasariniai Darganai
PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas, U ir 6 kambarius, aržuolo rit
mingai, karštų vandeniu apšildo
mas, Įmokėti $4000, kitus kaip ren
dą. Namas randasi 6734 S. Mnple- 
wood Avė.

PARDAVIMUI PARDAVIMUI

ĮSIGYKITE sau namą
Gražiame Brighton Parke

Moderniškas vėliausios mados, 5-5 kambarių, 2 augštų 
mūrinis namas, su bungaloiv stogu, sun parloras, uždaro
mi porčiai, aržuolo trimipgas valgomams kambaryje, sek
lyčioj ir ant laiptų, įieto medžio grindys, plieno konstruk
cija, augštas skiepas, cementinės grindys jr vaisių sande
lis, pečiais ir karštu vandeniu šildomi.

NAUJAS nninns, mūrinis, 5 ir 5 
kambarių, karstu vandeniu apšil
doma*, 2 atskiri boileriai, aržuolo 
Irimas, maudynės ir visi paranku
mai. Namus randasi 6641 South 
Fairfield Avė.

4 FLATŲ po I ruimus, muro na- . 
mas. Yra elektra, gasas, beizmen
tas su augštu. Randasi 33 St, prie 
lietuvių bažnyčios. Kaina $10,500.

2 FLATŲ Po 6 ruimus mūrinis 
namas; lotas 50X125, 2 mašinų ga
ražas, kaina $!2,;>00. Randasi ant 
53 St. ir Artesian.

2 I'LATŲ po ♦> ruimus mūrinis 
namas, karštu vandeniu šildomas, 
lotas .30X125, visi parankumai. Na
mo kaina $13,000. Randasi 53 ir 
Spaulding Avė.

3 PLATŲ 2 po 4 ir 1 po 3 rui
mus, medinis namas. Lotus 50x125, 
visi parankumai; namo kaina $7000.

'Randasi ant 40 ir Maplevvood Ava.
2 FLATŲ po 5 ruimus, stymu 

šildomas, muro namas, visi paran
kumai. Namo kaina $15,700. Ran
dasi 61 ir Marshfield A ve.

2 FLATŲ, 6 po 4 ruimus ir 2 
mašinų garažas; visi parankumai. 
Namo kaina $3000, eash $600. Ran
dasi 28 ir Union Avė.

5 RUIMŲ cottage, 2 mašinų ga
ražas, visi parankumai. Namas mū
rinis, kaina $3.600, cash $700. Ran
dasi 31 ir W’allace SI.

Aš negaliu visų namų čionai su
dėti — turiu jų millonais. Kas 
norit pirkti, parduoti ar mainyti 
namus, biznius ir farmas, kreipki
tės pas

C. K. VALAITIS CO.
3404 So. Morgan St.

—1---------—*---------------------
PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 

namas prie pat Marųuette Bulvaro. 
Labai geroj vietoj. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant bučemės. 3932 So. 
Rockwell Street.

2 1’jLATŲ muro namas. 5 -6 
kambarių, atskirai apšildomas, 
visi patogumai. Randasi prie 
63-čios ir Kedzie Avė. Savinin
kas važiuodamas į Lietuvą par
duos už $13,500, įmokėti $5,000.

2 FLATŲ medinis ant mūri
nio pamato, geriausiame stovy 
namas, 5—6 kambariai, vanos, 
elektra, beizmentas, skalbynės 
ir garažas. Rendos neša $95 į 

priežastis
verčia parduoti lik už $8,560, 
įmokėt $3500. Randasi 
59-tos ir Kedzie Avė.

2 FLATŲ naujas muro na
mas, 4 ir 4 kambariai, aržuolo 
medžio baigtas, sun parlor, viš- 
kos, geriausia phimingas, ran- 
dari prie Marąuette Parko. Kai
na iki Velykų tik $10.850.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Iš priežasties mirties seime, 

turi būt parduotas iki Velykų 
4 fl. muro. 2 metų senumo, 4 
po 4 kamb. Kampinis moder
niškas, su 3 karų muro gara
žu. Rendos atneša $3,168 į me
tus. Randasi prie 59-tos ir 
Western Avė. Kaina $24.500, 
įmekėt $6000, kitus rendos iš
mokės.

BUNGALOVV 5 kamb., tik 
baigiamas budavoti, garu ap
šildoma?, moderniška; randasi kampinis lotas prieš parką, 
prie 59-tos ir Kedzie, iki Ve- 18x125, parinkta vieta (le) 
lykų kaina $8,400. 
$750.

prie

PARDAVIMUI puikus

LIGA šeimynoje 
parduoti arba mainyti 

13 apartmentų’ 
Rendų j 

Kaina' 
Velykų $65,000. Nepraleis-) 
šios progos.

įmokėti rezidencijos. Kaina tik $3,- 
500, pinigais reikia $1,000. 

priverčia Atsišaukite j real estate ofi- 
ant

žemio namo 
mūrinį gražų namą.
metus atneša $10,450.
iki
kit

K. J. MACKE & CO.
(Machiukas) 

2436 VV. 59th St. 
Tel. Prospect 3140

EXTRA

WASHINGTON PARK

kasNamas yrą puikiausioj vietoj, 
yra Chicago, pačiam kampe Wash- 
ington Park ir Gaifield bulvard, ir 
lik $4000.00 įmokėti, tik antra ranka 
tą namą tebeturi, kaip jis yra pasta
tytas, pirma ranka buvo arkitektas 
ir jis pata sau statė ta namą. . Kas 
norit gerą namą ir geroj vietoj ir pi
giai, tas tas namas yra jūsų, tas na
mas pats save parduoda, tik reikia 
apžiūrėti. Mūrinis namas 
3 falų, karštu vandeniu• iun tavų, Kursiu vuriueiiiu

ildonia, dideli kam- j Rendos neša $250 į mėnesį:
- - katras dabar turi parduoti

Pigiai 
tll- 
sa-

PARDAVIMUI. Didelis bar
genas už cash, 4 apt. namas, 
3 -4 kamb. apgyventas, geroje 
vietoje, prie karų linijos, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. 
Box 723.

PARSIDUODA labai pigiai 5 rui
mų cottage, elektriką, gasas ir mau
dynė. Adresas: 3222 So. Lowe Avė.

Aš TURIU gražų lotą netoli 
transportacijoa, priverstas parduo
ti greit, kelis dolerius įmokėti, ki
tus išmokėjimais, Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 722.

KAMPINIS lotas, augančiame dls- 
t rikte, gera transportacija, grogą' 
kainų kilimui, Naujienos, 173!) So. 
Halsted St. Box 721.

PARDAVIMUI 2 augštų mu 
rinis namas 
lotas, labai 
$2,500 eash, 
mokėjimais.

1423 So. Richmond St.

su augštu, platus 
gerame stovyje, 

kitus lengvais iš-

NAUJAS 2. augštų mūrinis 
namas, krautuvė ir flatai, tin
ka dėl bučemės.

4153 Archer Avė.

KAS turit lotus ant pardavi
mo tarp 63rd St. ir 56th St. ant 
Crawflord Avė. Atsišaukite

J. BRUKNIS 
3201 So. Halsted St.

Phone Boulevard 9053

JACOB J. 
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė

BRIGHTON PARK
2 AUGŠTŲ naujas mūrinis namas, 

2-4 kambarių flatai, visas moderniš
kas, stikliniai porčiai. 
Specialis bargenas.

2 AUGŠTŲ mūrinis 
kambarių flatai, visas 
30 pėdų lotas, furnaęe šildomas. Di- 

x«,bar’.. $11500
2 AUGŠTŲ mūrinis namas su 

skiepu, 2-6 kambarių flatai, moder
niškas, cash reikia ( 
$2500. Ekstra bargenas'

2 AUGŠTŲ medinis 
kambarių flatai, geroje 
reikia $1000, kitus kaip Cit 
rendą. Bargenas (^■rVVV

2 AUGŠTŲ muriųis

$9500
namas, 2-5 
moderniškas,

$11000
namas, 2-4

vietoje, cash

PARDAVIMU) rinktinė vieta sta
tymui namų, didelis lotas, netoli 
nuo. elevatorių stoties, aprubežio- 
toj sekcijoj, su $250 cash galit pra
dėt veikt, kitus išmokėjimais. Nau
jienos, 1739 S. Halsted St. Box 714

NAUJAS kampinis, I pagyvenimų 
muro namas, ruimai extra dideli, 
Įtaisyti pagal vėliausios mados, I 
karų garažas. Namas randasi ge
roj vieloj, tik blokas nuo Marųuette 
Parko, (mokėti $10,060, kitus kaip 
remty. Namas randasi 6554-56 So. 
VVhipple SI.

2700-2706-2708-2716 Wcst 42nd

JACK DALEO

Street

Savininkas 4500 So. Albany Avė.' Statytojas

Daugiau norėdami žnoti. 
telefonuoti ar kaip tik norit.

Atsišaukite
GEO D. TALUC
2528 Coyne St., 

Tel. Brunswick 6891

1-6-2-7. 
šidomas. 
žmogus 

iš būtos, 
meldžiu ė

_ _____ . __ namas, 2-4
kambarių flatai, moderniškas, platus 
lotas, cash reikia $2000.
Bargenas

Mes turime dėl mainymo groser- 
nių ir bučernių, taipgi visokių namų. 
Atsilankykite ir pasikalbėkite su mu
mis.

3. R, PIETK!EWICZ & CO
2612 W. 47th Str.

PARDAVIMUI bizniškas namas 
ant Itulsted. tarpe 32 ir 33 Katviu. 
5 kambariai gyvenimui, krautuvo ir, 
dviem karam garažas. Namas garu ' mus. 
apšildomas, tinka bile bizniui.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St. 

Box 719

GERIAUSIA VIETA
Bridgeporte, 2 flatų po 6—6 švie- 

Jus kambarius, karštu vandeniu 
šildomas, aržuolo i 
Namas tik porą metų senumo, sa
vininkas parduos su mažu įnešimu.

3332 S. Union Avė.

PARSIDUODA 2 aukštų medinis 
namas su Storu. Kaina $7600 cash. 
Namas randasi ant 5740 VVentvvorth 

4044 So. Montgomery Avė.

Į l’AJ’.DAVIMVI 2 flatų mūrinis na- 
>, 5 ir 6 kambarių, karatu van- 

j deniu šildomas pirmas fialas, pe
čiumi šildomas antras,, 1 blokas 
nuo elevatorio stoties, parko ir 
mokyklos.

6450 So. Laflin St.

KAMPINIS mūrinis biznio na
mas, 2 krautuvės, 6 kambarių fla- 

cementinis 
>, parduo-

medžio ir t. t. Į tas, 2 karų garažas, < 
* ■ —.... .. - skiepas, furnas šildomas

iJ siu pigiai.

PARSIDUODA 4 augštų medinis 
namas po 4 ir 3 kambarius, garadžius 
vienam automobiliui. Cemento fun
damentas, elektra, skalbykla, base- 
mentas arba mainysiu j mūrinį 
mą arba lotą.

Savininkas
CHAS. DVARONIS, 

717 W 21 St.
1332 So. Homan Avė.

5758 S. ROBEY ST. 
iš užpakalio

Republic 2893

na-

PARDAVIMUI lotas, geroje lie
tuvių apielinkėje, netoli transpor- 
tacijos, $260 įmokėti, kitus išmo
kėjimais, Naujienos, 1739 South 
Halsted St. Box 720.

PARSIDUODA 6 kambarių namas. 
Elektra, gatas, maudynė, 2 karų ga
radžius. 3247 W. 51 St.

PIGIAI, PIGIAI!
Parsiduoda 6 kambarių Cottage, 

karštu vandenių šildomas, elektra, 
maudynės, 2 karų garadžius.

10321 Indiana Avė.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui naujas mūrinis namas, 

po 5 ir 5 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas, įrengimai vėliausios mados/ 
taipgi galima ir rakandus sykiu pirk
ti, savininkas išvažiuoja į Lietuvą.

Atsišaukite
6729 So.* Artesian Avė.

PARDAVIMUI, $900 cash, 4 apL 
namą, 3—4 kambarių, apgyventas, 
kitus išmokėjimais, geroje vietoje, 
prie karų linijos.

' NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.

Rox 724

BARGENAS
25 pėdų lotas, prie 95 PI., netoli 
Throop St., dar necementuota; 
parduosiu už $850 cash. Box» 
718, 1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA 40 akrų farma ar
ti dviejų didelių keliy ir dviejų 
ežerų, 5 kambarių namas, barnė, 
višlinyčia, vaisinių medžių.

Kreipkitės: 
Mrs. Harris

DELE1 nelaimės šeimynoj, savinin
kas parduoda savo 2 namus Roselan- 
de ir Ingelwoo<le, lurju 1 lotą Rose- 
lande. Viską parduosiu visai pigiai, 
nes greitai reikia pinigų.

Atsišaukite
209 E. 107

Te). Pullman

TURIU parduoti

St.
7994

gražų Nortb 
Sidčj rezidencijos lotą, greitai au
gančioj anielinkėj, netoli transpor- 
taąijos, cash arba išmokėjimais. 
Rašykit .1. M. Vander Poni, 260 W. 
66 St.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
gfllow, 1 karo garažas, 30 pėdų lo
tas. Savininkas, 5551 So. Troy St.

SAVININKAS turi pigiai parduo
ti naują 6 kambarių murini bunga- 
low. Viskas moderniška, karštu van
deniu šildomas, ekstl'a 
tytas. Tikras bargenas. 
pamatykite patys.

2320 N. Melyina
Tel. Columbus 8980

gerai pasta-
Ateikite ir

Avė.

PARSIDUODA arba mainau 10 
Datų naują bildingų. Mainyčiau ant 
mažesnio namo. 62 St. ir Albany 
Avė. Namas turi būti greitai par
duotas arba išmainytas, skubinki
tės, gausit bargeną. Savininkas, 
3036 \V. 62nd St., 1 lubos iš už- 
apkalio.

EXTRA

Wtyconsin farmos pardavimui

Iš priežasties senatvės aš par
duodu savo 3 farmas, nuo 40 iki 
160 akrų.\ Negalit rasti geresnės 
žemės, geri budinkai ir tvoros, ne
toli iementinlo kelio 15x31. Ge
riausia pieno 'šckiija Amerikoje. 
Cash įmokėti U ilr daugiau, kitus 
Išmokėjimais tinkrthhii dėl pirkėjo 
už 5 nuošimtį. Parduosiu su gyvu
liais arba be gyvulių ir mašinomis. 
Netoli bažnyčia ir mokykla, neto
li gyvena keletas lietuvių šeimynų. 
Veikit greit, jei jus norite geros 
farmos. Greitai bus laikas dirbti 
ant farmų. 'Puri būt parduotos į 
30 dienų. Pirkit nuo savininko iri 
sutaupvkit komišiną.

GEORGE DAY,
R. 4, Fonu Du Uic, Wis.

KAS NORI MAINYTI NAMĄ ANT 
BIZNIO ARBA LOTĄ ANT NAMO?

Dviejų pagyvenimų mūrinis na
mas, pirmas augštas, karštu 
deniu šildomas. Mainysime 
bungalow.

5 KAMBARIU cottage su

van- 
ant

lotu.
Parduosime pigiai — tik už $3900.

Mainome visokius biznius ant na
mų. Turime visokių bargenų.

Alliance Real Estate Co. 
4345 So. Troy St. 
Lafayette 7652

5 naujos mados 
' 2—2 flatų

5 kambarių, 3442-^-44 \V.
I., 1—2 flatų namas, 4—5 kam- 
, 3128 W. Pershing Rd., 1—2 

•ių, karš- 
4352 So.

PARDAVIMUI 
namai per savininką, 
namai, 4 
38 PI 
bariųv 
flatų namas, 5—6 kambarį 
tu vandeniu šildomas, ----- —
Turner Avė, Tas namas yra nau
jai pastatytas, viskas yra įrengta, 
galite tuojau kraustytis, 1—2 fla
tų namas, 5—6 kambarių, dviguba 
karštu vandeniu šildoma sistema, 
1610 S. Francisco Avė.

Kreipkitės: 
JOS. VINCIGNERRA, 

7400 VV. 63rd Pi. 
ARGO, ILL.

Phone Summit 240-J

PARSIDUODA 80 akrų farma 
arba mainysiu ant namo ar loto; 

. kaina tik $4,500. Yra 5 budinkai 
' ir upė bėga pro pat barnę. Yra 
žuvių ir viežlų, o žemė yra labai 
gera. Savininkas ant 2 lubų.

1417 So. 49 Avė., Cicero, III.

4 FLATŲ, 4 kambarių, 2 kam. 
mūrinis namas. Štiinu šildomas. 
Mainysiu ant bile ko.

Lafayette 6584, arba 2853

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas, elektra, maudyklės, kai
na $3,000, cash $500. 1462 VV. 114th 
Place.

NAUJAS 4 pagyvenimų mūrinis 
namas, visi po 5 kambarius rui
mai. visi įtaisyti pagal ' 
mados, 4 karų garažas. 
$8000, kitus kaip remty, 
randasi 6616-18 S. VVhipple

vėliausios 
įmokėti 
Namas 
St.

77 ir 
apšil-

Phone Lafayette 7479
Lengvais išmokėjimais Lengvais išmokėjimais

2 FLATŲ mūrinis namas, 
kambarių, karštu vandeniu 
(lomas, maudynės ir visi paranku
mai. (mokėti $2500, kitus kaip len
dą. Namas randasi 5422 
ter St.

MEDINIS namas, 5 
graži vieta, įmokėti lik 
mas randasi 4632 S. 
Avė.

S. Carpen-

kambarių, 
$1500. Na- 
Sacramenlo

mu ro pu-2 MEDINIAI namai, 
damento, aukšti beizmentai, gražus 
fronto ir užpakaliniai porėtai, mau
dynės, elektra, 2 karų garažas, lo
tai 37y 125 ft. Graži vieta, tik pu
sė bloko nuo didelio McKinley 
Park, tik pusė bloko nuo 2 karų 
linijų, {mokėti tik $1800, kitus kaip 
remty. Namai randasi 2441—2443
VV. Persbing Road.

Gražus mūrinis bungalow, elekt
ra, maudynės, visi parankumai, 1 
karo garažas, lotas 37 X 1,25, labai 
graži vieta, tik pusė bloko nuo ka
rų linijos, {mokėti tik $1500. kitus 
kaip rendą. Namas randasi 5607 S. 
Natchez Avė.

MEDINIS cottage, 5 kambarių, 
didele barnė, aukštas beizmentas, 2 
no 30 pėdų lotai, graži vieta; įmo
kėti tik $1500, kitus kaip rendą. 
Namas 
Avė.

randasi 5538 So. Košt nėr

NAUJAS 7 kambarių bungalow, 
karštu vandeniu apšildomas, aržuo- 
lo trinias. Namas randasi 2441 VV. 
43rd St.

PARDĄVIMbi mųrinis namas, 5 
ir 5 kambarių, karštu vandeniu ap
šildomas, aržuolo trinias. įmokėti 
tik $4000, kitus kaip rendą. Namas 
randasi 2132 N. Le Vergn Avė. 
North Side.

PARDAVIMUI medinis namas, 6 
ir 6 kambarių, maudynės, elektra 
rr visi parankumai. Kaina tik $6,800 
Namas randasi Bridgeporte,. ne
toli 32 ir Auburn Avė. '

BIZNIAVI NAMAI
NAUJAS namas, štoras 4 kamba

rių užpakaly storo ir 6 kambarių 
flatas, aukštas beizmentas, karštu 
vandeniu apšildomas; įmokėti tik 
$4000. Namas randasi 4324 So. Ca
lifornia Avė.

MES tuos visus namus parduo
sim pigiai ar mainysim ant tamstų 
namų, lotų ar biznių.

TAIPGI jeigu tamstas neišsirink- 
tumėt iš musų namų, tai mes pa- 
budavotumėni kokius tik tamstas 
mylėtumėt. Kurie manot pirkti ar 
budavoti namus, atvažiuokit pas 
mus pasitarti, <> mes stengfliniės 
tamstas užganCdinti.

. Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. CHICAGO

Tel. Lafayette 7674

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

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

PARDAVIMUI didelis dėl 3 apt. 
namo lotas, aprubeŽiotol vietoj, ne
toli elevatorio, su keliais šimtais 
dolerių galit pradėt veikt, turiu 
parduot greit,

Naujienos, 1739 S, Halsted St.
Box 715

EKSTRA PRANEŠIMAS. Jau pa
vasaris, malonus oras traukia jumis 
į laukus ii* kaip sakyti sako: pirk 
ūkę lietuvių kolonijoj, sučėdysi svei
kata ir pusę pinigų. Jei manai pirk
ti ūkę ar mainyti, reikalauk ūkių su
rašo, tenai rasi ko iieškai.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

BUNGALOW PIGIAI 
^Karštu vandeniu šildomas, visi 

įrengimai, savininkas turi parduo- 
ii už $4000, reikia cash $1500. 
HOVVARD E. WALTER

Howard E. Walter & (’ompany 
3124 W. 63rd St. 
Prospect 8820

PARDAVIMUI medinis namas 5 
flatų, elektra, gasas, rendos $85.00 j 
mSnesj. Parduosiu pigiai, nes turiu 
išvažiuoti, tik*$7000, 

4532 So. Honore St.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 8 kambarių, galima pada
ryti į 2 f lutus, furnas šildomas,

I landrė, 50V125 lotas, geležinkelio 
— transportacija, netoli nuo mokyk-

AVISCONSIN FARM()S. Parsiduo-
da 40 akerių ūkė su gerais budin-^74^ Avė. Beverl> 6336.
kais, pusė ariamos, pusė ganyklos, —
7 mylios nuo miesto, 1 mylia iki PARDAVIMŲ! 80 akrų geros že- 
mokyklos. Patartina lietuviams mes, netoli South Haven, Mich., 7
pirkti, nes labai gražioj vietoj ir kambarių namas, geras vanduo, L ■- ■' "* > —> j- rT
turime sodną iš 30 medžių. Lietu- Holand furnas, $4500 burnė, kaina; $5500 cash, naujas 2 flatų namas, 
vių randasi apie 30 šeimynų. Del lik $4000, cash $1500, kitus išmo- 5—5 kambarių, garu šildomas, vis- 
platesnių žinių rašykit savininkui, kojiniais. Standard Moulding Co./kas modernišku. Bargenas, 816 W. 
Paul Chekaitis, Medford, Wis., R. 3 812 Dlx Si. Haymarkct 1665 ♦ 54 PI, Boulevard 9049.

PARDAVIMUI
NA-7 KAMBARIŲ MEDINIS 

MAS, puikiais dideliais medžiais 
apielinkė apsodinta; aukštas 
beizmentas, garu apšildomas; 
garažas, vištininkas, namas ant 
trijų lotų, 75 pėdų pločio, 125 
pėdų ilgio. Savininkas privers
tas parduoti iš priežasties — 
gyvena kitame mieste. Namas 
vertas $8,900, nužemino kainą 
dėl greito pardavimo, parsi
duoda tik už $7,900 ant leng
vo išmokėjimo. Vieni lotai ver
ti $5,000 toje vietoje. Randasi 
Chicago Lawn, ant 64-tos j 
Westus už Kedzie Avenue. Ne
praleiskite šitos progos. Pirmu
tiniam pirma proga. .Kreipki
tės prie
ROZENSK1 LEMONT & CO. 

6312 So. Western Avė.
Prospect 2102

GERIAUSIA FARMA 
Visoj Michigan Valstijoje

160 akerių žemės ant pat 
ežero kranto, 90 akerių dir
bamos, 70 akerių ganykla ir 
miškas. 4 arkliai, 9 karvės, 
traktorius, trokas ir pasi- 
žierinis automobilius, taip
gi visokių mašinų, kokių tik 
reikalinga ant farmos. Par
siduoda labai pigiai. Galima 
pirkti su mažu įmokėjimu 
arba kitokios nuosavybės. 
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 So. Halsted Street 
Boulevard 9641

PARDAVIMUI namas prie 
6122 S. Whipple St., naujas 3 
flatų mūrinis, dideli po 5 kam
barius flatai, sun parlor, miego
jimui porėtai, stikliniai ir su 
sieteliais, knygynas, ugnaviete, 
aržuolo ir beržo frimingai, karš
to vandenio pompa. Tai yra 
bargenas. Kaina greitam parda
vimui $22,500. Savininkas C. (’. 
Rausch, 6122 S. Whipple St.

KAS turite ant pardavimo lo
tus Brighton Parke. Atsišauki
te pas

įl. C. KRUKONIS
3251 So. Halsted St.

Tel. Yards 1234
t

KAMPINIS FlxATlNIS MŪRINIS 
NAMAS

tuojau, 14 
garažas, So. 
St., metinių

Turi buf parduotas 
flatų, 2 krautuvės ir 
Halsted St.. netoli 47 
įplaukų $7000, garu šildomas, kai
na $28,000, paimsiu $10,000 cash, 
kįtus egromis apsaugomis. Savi
ninkas. Brokeriai neatsišaukit.

1739 S. Halsted St. 
Box 717.

GRAŽUS 6 kambarių bungalow, 
karštu vandeniu šildomas, garažas, 
30 pėdų lotas, ekstra dideli kamba
riai. Marųuette Manor, 
$11,800.

\V. Sydnor, 
6219 S. California Avė.

kaina

■ "JJL"

MORTfiEfilAI-PASKOEOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie At«^ 

Lafayette 6788

PARDAVIMUI įpėdinis namas ir 
cottage, labai pigiai už pbsę kainos. 
131 \V. 46 St., netoli \Vcnlworth 
Avė.

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
• M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dien6mis 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.

PAŽIŪRĖKIT čia. Išmokite Auto 
arba Elektros amatą. Nuolat dar
bas, $25 iki $30 kol mokinatės. 
Darbas kol mokinsitės. Paskiau gau
sit darbą bile kur. Atsišaukit arba 
rašykit, suteikit telefoną ir adresą 
Mr. Thomas, Room 615, 8 South 
Dearborn St.
j r, , 4-. _______________£_
<ixmiminnnxmnin

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
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 SL, Chicago, UI. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)
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šioje šalyje.

t

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 mokipsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

P. S.: < Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

KODĖL būti be darbo, kuo
met yra daug gerų darbų. Buk 
praktiškas mūrininkas ir pleis- 
leriotojas, uždirbk $75 iki $1(M) 
j savaitę. Jus uždirbsit .$18 iki 
$35 kol mokinsitės. Nereik pa
tyrimo. Įrankiai dykai. Blue 
Print ir .planų skaitymas. Spe
cialią 10 dienų pasiūlymas. Kur
sas $50.

American Building 
'Prade School

4341-43 W. Harrison SI.
S. Wabash Avė. Room 18195 J

i
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Dvasios Karas
T i n d i-R indi

nusistatymo miršta 
nepalikę pramintų 
priešiną prieš kitų 
dvikojų spaudimą 
materijos pasauly
virtą. Taip darosi dabarty ir 
prieš dabarties nusistatymą

ainiams 
pėdų; nesi- 
sau panašių 
nustumiami

nervintas savo reikalavimais 
rankas. Vyrauja šovinizmas 
valdančiųjų, nors kai kur įelek
trintos žemųjų minios reiškia 
savo kandidatūrą pasaulio aikš
tėn. Kad palaikyti ilgiau esan
tį nusistatymų, sudaroma tam 
reikalingos ir tinkamos sąly
gos. Monarchistai turį hip
notizuojančias karalių karūnas, 
filosofija išsidirba, jog vienas 
geriau valdąs, negu save bend
rija, vėliavas-znamias, kurios 
įaudrina darbininką, jog jis 

. nenorėdamas jos “priešams” į- 
duoti eina kartu su monarchu, 
fašistai nusistatę be diktatūros 
negalint gyventi ir 1.1. Ir kiek
vieni iš jų geriausia pateisina 
savo nusistatvma. Menkas žmo
nių išsilavinimas neduoda lais
vai grūdą ištraukti iŠ pelų. At
sidavę įvairių blizgučių masi
nimams nustoja savęs. Ir tokių 
nusistatymo autoritetų, be re
liginių, yra begalo, kad paimti 
paprasto žmogaus sielą ir ją 
savaip nustatyti, patraukti ir 
įduoti savo idėjas.
gų karų ir jų laike eina karas 
paveržti žmogaus 
Taip pal pokariu Europoj vy
ksta religinių “misionierių”, 
kad parodyti savo dievų galių, 
keisčiausių ypatybių ir išvadų 
prieštaraujančių vienų prieš 
kitas.

o audrin-

protą sau.

Kai
Visi ieško pasekėjų.

duodi žmogui nuodų 
su cukrum gerirtvsiu 
nuris. Kitaip supratęs
Jeigu nori užkariauti 
supratimą—įduok ide- 
fantastiškiausiais “die- 

kitaip be populiarumo 
Ir prieš akis atsi-

apetitu 

neims, 
žmonių 
jas SU 
vais”, 
neįsiulvsi. 
daro labai daug reakcijos kro
nui. norinčių vien savo patar
navimu visus patenkinti, vi
siems tik savo “prekes” įpirš
ti. Ir kas kartą, kai daugiau 
žmones alksta materijos, įsi
stebi, jog “dievai” rankon su 
monarchais eina, turi vienodus 
tikslus. Taip pat literatūra ir 
teatras palaiko proto pusiau
svirų. l ik, galbūt, dar perma- 
ža naudojama sielos suklaidi- 
nimui reklama, kad be biznio 
reikalų įduoti kitokio nusista
tymo. Ir visos šios priemonės, 
einančios suklaidinti žmogų, 
privalo palikti už durų, o vi
si bruožai reakcijos gaivintojų 
išbraukiami iš gyvenimo. Ki
taip, trukdant, sunkiau darbo 
žmogui suprasti ir nusistatyti 
<klto ir eina karas spaudoj ir 
protavime nustatyti jį taip, 
kad nė vampt nesipriešintų. 
Atsidūręs tokioj “dvasios auto
ritetų” daugumoj 
rosi, 
su 
bet 
tankiai 
savo, 
kad jis veiktų viršūnėms tam
pant virvutę, kurios galan jis 
priveržtas. O kų duoda žmo
nėms toks gyvenimas spręski
te iš dabarties, kur norį savo 
teises iškelti aikštėn suvelia ir 
nugramzdina giliausion liedug- 
nėn.

Jis dar 
krekančia 

tapęs 
eina

žmogus dai- 
nesusietas 
atmosfera, 

lengvabūdžio 
pats prieš

taip nustatyti

Kad prieiti prie žmogaus — 
ilisti jo dvasion, iš kur nesun
ku nurodinėti kelius, eina len
ktynės gerai išmiklintų strai- 
nių karžygių. Paprasta darini 
žmogus augščiau savo darbo 
reikalų neiškyla, nors jo dar
bas yra svarbiausiu akstinu pa
sauly, kad palaikyti lygsvarą 
visuomenės judėjime. Tokios 
lenktynės tebeina, nors laukuo
se kanuolės nebetraiško žmo-

gienos. Kam veržiasi nekalus- 
kite: nė vienas pirštas nejuda 
ir netaikomas kitam be prie
žasties. Kas turės savo ranko
se žmonių protą, tas valdys ma
teriją. Dvasiniam pasauly ka
ro dėl dvasinių reiškinių negali 
būti. Esant įvairių supratimų 
gali tik neaiškumų rastis. Aiš
kinamasi paprastai be policijos 
ir šūvių, be arešto “politinių”. 
Bet kai supratimas taikomas 
medžiagon nors dalinai, pra
keikiamas vyraujančių. Dalis 
“viršžmogių” norėtų savo del
ne volioti visus žemuosius, bet 
kas minutė spartėja pirmynei- 
gos žigsniai ir kiekvienas “že
miausias” sluoksnis tiesia ran
kas.

Atsitinka taip, kad gražiau
sio kauro siūlai supuvę, nors 
nudažyti įvairiausiomis spalvo
mis, ir jis ištemptas susmun
ka. Tai pat smunka ir visuo
menė, kai ji galvose nešiojasi 
“spalvas”, o ne reikalus. Kiek
vienas žmogus yra reikalas, ku
rį reikin patenkinti duodant

mišėlį beprotnamin. Bet taip 
nėra. Kas kart iškylant demo
kratijai smunka demagogai. 
Agonijoj dūksta ir miršta, tų 
pat daro net religinės sektos 
savytarpy. žmogus laukia že
mėje laisvo žmogaus, o ne dan
giško mesijaus, kuris vieton 
savęs paskleidžia armijas 
drumsta učių šventikų. Materi- 

valdovai taip pat ginkluo- 
palaikyti ilgiau esamų. Ty
lia ras, bet svarbus. Ir jei- 
platieji sluoksniai nesi- 

žutų dar didesnėj 
Atsitinka taip,

kartais

tapo atvežta į Bloomington, I 1., ku ir pasiliks ant viahdos.

Y m du žmonės: kūnas ir sie
la. Vienas priklauso nuo kito. 
Kūno pasauly reikalavimai vi
sų vienodi ir neturėtų kelti 
ginčo, jeigu niekas nenorėtų 
viešpatauti. Tokia taisyklė 
jau ne vieno lupomis tarta, bet 
iki šiol dar milijonai badauja 
ir skursta, kai kiti lobsta [pa
našu j skelbiančių “artimo 
meilę*’, kurie su peiliais, kitam 
griebia už gerkles]. Sielos pa
sauly karo nėra, jeigu niekas 
nenori žmogų savaip nustatyti. 
Ir kam svarbu kaip galvoja
ma, b. t kai žmogus galvoja 
apie materijų, kiekvienas spau
džiasi jo kepurėn susisukti guš- 
tą, iš kur galėtų diriguoti, o 
diriguojant materialinė sula te
kės jo bačkom Esami fanatikai 
ritinėjasi vienu šonu ir viena 
akim žiūrėdami nemato padė
ties. Karas aštrus, įtempiamas 
aukštas. Ir kas užkariaus žmo
nių nusistatymą pavergti,* tas 

Hraldys materiją. 'lik dailgU- 
. mos pi-otas kitaip pradeila He
li tašku prie taško, kitaip rea
guoti į masinimus ii 
nusistatyti, kas ateit v 
galo svarbu, 
galvos ,taip ir
• ionieriai nori paveržti savo pu
sėn žmogaus dvasią, kad tenkin-

rivšjytpjas Kabėtais 
“Gargantua et Pen- 

jog per du mė-

ki ta i p 
v ra be v

Kaip žmogus 
gyvens. Reak-

M

Keistiems tikslams pasirįžta 
žmonės ir įsitempia juos įvyk
dyti. Mirusį “bedievį” pran
cūzų rašytoją Anatole France 
viena “dievobaiminga” moteris 
ryžosi atvesti į “tikrąjį kelią”.

įasi 
IUS 
gu 
rengtų, 
priespaudoj,
jog valdžios darbas eina viepa 
kryptim, liet kapitalo valdovai 
kr«ipia Kav<» 
ąalinjfvsuieji, 

nuo visuomenės tvarkymo bu-
tų gerokai atsišlieję. Žmogus 
priklauso nuo lo, kas turi savo 
rankose materiją. Jeigu lengvai 
jis pergalėtas taptų, bet tokių 
yra daug ir be to kiekvienas 
pasamdo šalininkų. Kova įtemp
ta. Kai norima materijos klau- tų jo užgaidas, 
simą pakeisti reikia pakeisti 
pirmiausia nusistatymą į ją.! 
Žmogų vilioti nereikia daug; 
energijos, reikia tik surasti 
sensacingą aljsurdą, o jis jau 
lenksis ir jo klausys. Dabarti
niais amžiais iš painių visuome
nės klausimų sprendimo sava
noriai išstumia jaunimą spor- Ji kasdien jį atakavo siųsda 
tas arba kitos pramogos. Kartu ma laiškus tokio turinio: 
su sporto žaislais galima įduoti 
ir idėjų. Sportas išaugina ei
les karžygių, kurie ateity gali 
išmušti reikiamuosius, bet ren
giantis dvasios karan, kur 
rimą savo reikalavimus iš 
ii, apie tai nesvarbu.

Istorijoj, kai norėdavo

no-

vv-
•* •” \ ♦ i

rauti netrukdomas karalius, su-' 
kurdavo savišką religiją, ku-l 
rios buvo pranašu, ir į ją gre
ta dievų aiškiai savo vainikų 
įpindavo. Jo burnos liežuvio 
judėsiu judėjo ši religinė sek
ta. Kas 
prievarta 
tuosius, 
vaja kai

‘Ger
biamasai, yra Dievas”. Bet... ra
šytojas nesusiprato. .Ji buvo 
‘‘tokio*’ nusistatymo ir juo no
rėjo paveikti pasaulio rašyto
ją, nežiūrint gerai ar blogai ji 
pati manė. Tokie ginklai ne
padėjo, nes Anatole France pa
sinešęs kitais 
“grįžti” galėjo

garbino kitus dievtis, 
primesdavo įsteig-į 

Žmogus maža tegal- 
mažai bendro laikosi 

su gretimaisiais, šiandien jeigu 
atskirsi žmogų nuo visumos, 
moraliai ir materialiai ?ie£as 
ramsčio. Kiekvieni atskiri su-u 
sieita bendrijom Draugijos rei
kalai ir tikslas vienodas ir jų 
pažiūros tokios pat. Bet kai 
pradeda kas nors reikšti savo 
norus į bendrijos turtą ir sie
lą, aišku nori viešpatauti. Jei
gu vienas valgomą daiktą va
dina “duona“, kitas /‘chlieb”, 
trečias “brot“ arba dar kitaip, 
savaime nesudaro visuomenės, 
santykių paįrimo. Dėlto dar 
daug yra nesutarimo, užsiun
dant kiršinančių jų. Ir kyla nesu
sipratimų, nors tereikėtų giles
nio pažinimo ir kitokio nusista
tymo.

keliais buvo, 
jei bent pami

pat daug pana- 
visų nusistaty-

Kiti kovoja

—............ ■■■" .......... ..... .........
jas atkasti, įtempti, kad prieš 
kiek vk no švilpiko norus atsi
laikytų. Žymus veikėjas sako, 
jog dabartinių žmogus turi mo
narcho šešėlį, įo galvoj užsuk
tą mašiną,* Nepakanka valgtyi 
ir miegoti, reikia žinoti, kam 
taip daro. Praktikoje perteku
sieji rodo mažiau iniciatyvos.

Literatūros reikalai labai 
sparčiai plečiasi. Daug jų aud
romis perbėga dvasinį pasaulį. 
Prancūzų 
apie savo
tagruel” sako,.
nešiu jo veikalo pirmas tomas 
plačiau pasklido, negu biblija 

,per devynius metus. Žmonės 
ieško nusistatymų, kurie pir
myn žengtų, o nevestų į Pales
tinos tyrus. Dąbnr vaikai grei
čiau reikalautų pastatyti ant 
Sinai kalno rądio aparatų, ne
gu gru mojant duoti “įsaky
mus”, kurių šiandien daug ne
pildo dėlto, kaiLin žmonės kal
ti. bet blogos gyvenimo sąlygos. 
Dnug yra nupi-Htimo 
taip pat įvairus jo 
kiekvienas vienetas 
savo nusistatymą ir 
mus. Menas leidžia
galvoti ir apsispręsti. O dvasiu

tembras: 

pareiškia 
reikalavi-

lasviau

-galvojimas tampriai susietas 
su krekančiu gyvenimu, kuris 
nepakyla augščiau žmogaus no
rų. Kiekvienas naujas nusista
tymas uždaro akis pro jį toliau 
pražvelgti. Be kitokio žvilgs
nio nejgausi kitokio nusistaty
mo, o gyvenimas bus toks, kaip 
mes į jį nusistatysim. Norin
tieji vyrauti nori iš žmonių iš
traukti jų pažiūras įkritus sa
vomis, kad ištisą gyvenimų sek
tum jį įsikibęs. Minties vergija 
dar tebėra. Daug žūva auko
mis naujo nusistatymo, bet ne 
viena banga kitur nepuls, kaip 
tik krantan. Senų pažiūrų 
žmonės lankiai nori teisti kas
kart tobulesni us. Mickevičius 
gj sako: kas norit teisti mane, 
privalote Imti many, kitaip 
tarus, reikia pažinti kiekvienų 
teisiamąjį. Kada norima nu
stumti, o ne susipažinti, vadi
nas, kalba eina apie vyravimą, 
apie tai, kad plačiajai miniai 
neduoti savaip pasireikšti, savo 
reikalus aprūpinti, o vien pa
vergtiems juos pusti, iki kiti 

Veikalai privers burbului sprog
ti sutyškant išnykstančiomis 
dalelėmis. Žmogus išėjęs kėliau 
neprivalo kladižioti.

Domininkas Dzingulėlis’>

Kaip Aš Tiltus Stačiau
i

(Laiškas iš kelionės)

labai toli. Išlipau 
dyvinas daiktas 

Žiuriu šičia, 
kur nulupti: 
krokodiliai, 
ir visokia

v • žiu

avi- 
kita 
vie-

mą sau 
kišdami 
kad jie

I amžius, 
; gyvenimui 
vyrauja tautų neapykanta, šo
vinizmas, diktatūros, kultūri
nės karų žudynės ir kt. Žmo
nės laukia kažkokio keisto me
sijaus, kuris nago judėsiu ap
vers žetnės kamuolį, pakeis 
tvarką, nustumtuosius “po de
šine scįips” ir tt., bet nesu
pranta, jog busimasis mesHus 
ne kas kitas, tik atskirųjų ben
drija, kuri dėl pranašystės pri
valo kitaip nusistatyti, kad nu
stumti g-inkL> ir pinigo karalių, 

žmogus tuo žvilgsniu labai 
lėtas, nė judrus, nė pastabus. 
Jei kas įkiša žmonių kolektyvo 
nusi./tatymą arba įsmeigia at
skiro idėjas, pagarbina ir lie
kasi mumija. Visuomenės pe-;ir mes. Ir jie turi ir savo pre- 
dagogijos užduotis šias mumi- zidentą, ir ministrus, ir Sei-

šiandien taip 
šių atakų, kad 

pavergti, 
nusistatymą tik tam...
taip nustatyti. Jau 20 
laikas visuomenės su- 

reikštis, dar tebe-

Kai Barabošius čerkela iš
metė mane iš šnipšt y n ės miesto 
ir apskrities, tai aš į Varnius 
nevažiavau, -bet sėdau stačiai į 
parovozų, iš parovozo į tačką, 
iš tačkos į geldą, iš geldos j 
parochodą, ir ^-utiu-tiu: sudie 
mano miela Kunigunda su My
kolu .Juoduoju ir tavorškomis 
savo! Kai parocbodas nustojo 
gargaliavęs, nelyginant tiligen- 
tų klubas šeštų valandą rytą, 
aš buvau jau 
ant kranto: 
ant dyvino. 
riu čia nėra 
čia i, gyvatės, 
nai, mitingai
smarvė. Ir mislinu aš sau 
nas nusiminęs panosėj: kur čia 
aš dabar patekau? Jeigu pekloj, 
na, tai jau kų gi darysi, možna 
kentėti, bet jaigu danguj, tai 
jau karštoka! Bbt tai buvo nei 
dangus, nei pekla, o tiktai kie
ta žemelė, kur» ^dipas Aprika.

Tokiu budu aš atsidūriau 
Aprikoj, juodųjų žmonių) neg
rų, karalystėj, kuri vadinas Li
berijos Bespublika. Sako, .vel
nių visuomet baisesnį maliavo
je, negu jis iš tikrųjų yra. Taip 
.pat ir čia: kiek čia musų go
žėtos prirašydavo apie juoduo
sius žmones, kad jie yra ir 
žmogčdžiai ir razbaininkai, kad 
jie net iš blakių košę verdu! 
O kai aš prisižiūrėjau, tai ir tie 
Liberijos respublikos juodsku- 
riai lygiai gyvena taip pat, kaip

mą, ir departamentų direkto
rius. Skirtumus tik toks, kad 
tenai juodi, visi juodi, kaip vel
niai, o mes iš visų pusių balti. 
Atsidūręs ten, kartų aš, šlepi
nėjo po Nęgrų Bespublikos sos- 
tiiię ir darbo ieškau, reikia 
gi kuo nors verstis nežinomam 
krašte! O gi žiūriu: tokia di
delė iškaba. Joje išmalevota: 
strielčius ant varlės raitas joja. 
O apačioj negriškai, žydiškai 
rusiškai ir 
kas lietuviškai išvertus bus
maždaug taip: “Plentinių ir
vandeninių kelių Graibymo Di- 

A’a, manau, graibyti 
aš visur ir Visuomet mokėjau, 

čia tai jau tikrai darbo gau
siu.
šmakš, p”s patį poną direkcijos 
direktorį.

—Konkclis Perenkelis, pats 
nežinau, kodėl pasisakiau tokią 
durną pavardę, ir nuduodamas 
žydą, — iš tolo pasikloniojau 
ponui Direktoriui.

Inžinieris Blėkinskaš, pa
sisakė man, kad esąs lasai po
nas. Iš pažiūros'jis atrodė nie
ko sau: raudoni veideliai, api- 
plikis pakaušis, rankos kelnių 
kišenėn suvarytos, apkarpyti 
geltoji ūseliai; tiktai jo platus 
pilvas, kaip bačka 
liudijo, kad ponas 
yra negras.

Ką gero pasakyti? pa
klausė jisai, glostydamas savo 
negriškai juodų pilvą.

Ką gi aš gero pasakysiu,— 
darbo noriu; atsakiau.

ri kci ja”.

—O kų moki dirbti?
—Na, kad ir graibyti, — su- 

sisarmatinęs paaiškinau.
- Graibyti? Ką gi graibyti?
■ Kad ir smetonėlę, pavyz

džiui-
Cha-cha-cha! Nuo plentipių 

ir vandeninių kelių smetonėlę! 
gardžiai nusikvatojo ponas 

direktorius, — ją mes patys jau 
senai nugraibėm! O kito darbo 
jokio nemoki?

Ne,—atsakiau.
Tai aš nieko negaliu dau

giau pasiūlyti...
Aš pamislinau, pamislinau ir 

sakau ponui direktoriui:
Pola, pone, — aš dar 

ku sukti... v '
lyio-

O gi visaip: susukti, ap- 
sukti, nusukti, užsukti, prisuk
ti, persukti, išsukti, žodžiu, kur 
reikia sukti, aš ten meistras.

-Aha! lai tu šitoks, apsi
džiaugė ponas direktorius, - 
man kaip tik toks ir reikalin
gas, — ir išsitraukė iš plačių 
kelnių kišenės poperių jaką:

Matai?
—Matau, • sakau,—poperuš- 

kos...
—Durniau, »—sako jisai, 

yčia ne poperuškos, lxd akcijos...
O kas tai yra akcijos?
Et, sako, — moki sukti, 

o kas tai yra akcijos ir neži
nai. Tai kur gi žmogus gali 
daugiau sukti, jeigu ne su ak
cijoms? Akcijos pas nAis Ku- 
niguvoj, tfu, tai yra Liberijoj, 
jr yra tokios poperuškos, kad 
jeigu kas jas perka, tai gali 
sprandą sukti.

Na, kas gidi su šunimis, 
tas ir turi keltis su blusomis, 

mirktelėiau aš viena akimi 
ponui direktoriui.

—Cit, šuktelėjo ponas Di
rektorius. — kai gaidys gieda, 
višta turi tylėti, paaiškino 
man jis, kad esu višta ir tęsė 
toliau:

Toi-gi š» pirk iš manęs tas 
akcijas, tai ir turėsi darbo.

Ale kurjri pekloj aš jas 
d6siu? sušukau uusidy vy.jvs.

Kaip kurgi! Gi žiurėk, va, 
musų sostinėj važinėja Jtokie 
dideli makabiliai, kakabusais 
vadinami- Nusipirksi šilas ak
cijas iš manęs, pasidarysi tų 
makabilių. šeimininkas. O pub
lika ,kuri jais važinėjas gi 
nigus moka, —tuos pinigus 
lesi kišenėn įsidėti, ir busi 
nas.

lai gi, sakau,
kabiliai tie gerų pajamų duo
da, lai kodėl ponas akcijas no
ri parduot?

Aiškus dalykas, uždribti 
noriu: už jas man gausi užmo
kėti dešimts kartų brangiau, 
negu jos vertos.

—Na, jau, ponui, ką gi 
mane biedną žydelį šydiji, 
apsibrozijau, aš neturiu
nigų nė už vieną akciją užsi- 
mokėtn o čia jis man visas siū
lo, ir dar dešimts kartų bran- WMU, r. X VUOI\«I, _ . *

r angelskai parašyta,1 ^,au n.01.1, ne^u .ios ,ve,b>s.

pi-
ga- 
po-

jei ma

čią

pi

Atidariau duris ir tuoj,

- Pinigų tai bus, by tik atsi
rastų, kas juofc imas, šyp
sojos ponas direktorius, glosty
damas savo minkštų pilvų.

-• Iš kur? —net mano kinkos 
sudrebėjo.

0 gi padarysim šitaip. 'Pa
mišta paimk iš manęs padriadą 
pastatyti keletą tiltų.

Bet kad aš gyvenime ne tik 
tilto, bet ir tvoros nėsu statęs,

duok man 
atsakė ponas direkto- 

Paimsi tu padriadą til-

ištemptas, 
direktorius

antra, aš gi pinigų tam netu
riu! kalbėjaus aš Susijaudinęs.

Ale, palauk, 
baigt, 
rius.
tams statyti, aš tau išduosiu pi
nigų iš valstybės lėšų, o tu už 
juos ir nupirksi iš manęs akci
jas.

Taip tai možna, ale kaip 
gi bus su tiltais? aš vis dar 
nerimavau.

—Visai paprastas dalykas. Aš 
tau užsakysiu tiltus per tokias 
upes, kurios pas mus nęteka. 
Tai ir tiltus per jas galėsi sta
tyti, kol gyvas busi, — ir vlb

kas bus sotus, ir avelės sveikos 
ir lapės nelos.

Ale gi, ponas direktoriau, 
juk tokį dalyką gali suuostyti 
Liberijos Respublikos kontrolė, 
tai mums gyviems kailį nulups! 
'teisybę pasakius, mane baimė 
ėmė.

Nei čia su uostys, nei ką. Nei 
čia man pirmas kartas tokius 
daiktus daryti, nei paskutinis. 
Iš kur gi ji gali žinoti, kokios 
upės musų krašte teka? Arba 
vėl varnai varnui akie negi 
kerta: kontrolėje sėdi savo 
žmonės, čia tai baikis..-

Na, jeigu taip, sutinku, 
ponąs Blėkinskai, ar čia 
man gaila tavo valstybės juod- 
odžių piliečių sudėtų pinigų! 
sutikau aš.

—'liesą pasakius, ir man ne
labai gaila, atsakė šypsoda
mos ponas Direktorius, tame 
jie ir jiiodadžiai, kad mums pi
nigus krautų!

Pasakyta, padaryta. Bežiūrint 
pasirašėm sutartį dėl tiltų sta
tymo, išrašė orderį, išdavė pi
nigus, tai yra ne išdavė, o pa
siėmė sau už akcijas, man ati
davė tas prakeiktas akcijas ir 
išmetė mane už durų.

Dviems savaitė'm^ praslinkus 
skaitau aš gazetose: Pons Blę- 
kinskas iš plentinių kelių val
dybos išėjo ar atsistatydino. 
Ot, judošius, sakau! Jam gerai, 
pamaniau, išvažiuos kur pas 
Addkrimą, o aš su savo akcijo
mis kur gi pasidėsiu! Aš kuo- 
greičiausia sugriebęs akcijas 
dumiu į turgų - gal kur kokį 
durnių rasiu gal parduosiu. 
lx?t kur tau! lik šidijas visi: 
esą tavo kompanija šimtą kar
tų tiek skolų turi, negu tie 
makabiliai verti! Kas bus man 
su mano tiltais, kas bus?!

Liūdnų minčių, kaip vapsų, 
apsėstas einu aš int Venuivą 
(taip vadinas upė, prie kurios 
tų prakeiktų juododžių sostinė 
Slaimukau stovi) atsisėdau ant 

kranto ir mislinu; ar jau tuoj 
murkdytis vandenin ar dar pa
laukt, nes vistiek gi pagaus— 
statyt tiltą per neplaukiančias 
upes ir paimt iš valdžios pini
gus, tai tau ne štukos! Šį sun
kų uždavinį besprendžiant at
siminė mano jaunos dienos ma
no tėvynėj ^Lietuvos žemelėj. 
Atrodė man, jau tūkstantis me
tų praslinko, kaip aš joje bu
vau. O, kadasia joje buvo lai
kai. Žmonės buvo pilni vilties, 
pilni pasiryžimo, pilni tikėjimo 
ir meilės. Prisiminė man, ko
kiu džiaugsmu mes rinkome 
Steigiamąjį Seimą, kaip gražiai 
svajojome, kad mes busime lai
svi, nerpiklausomi, kad teisybė 
pas mus žydės, kaip agurkai 
švento Petro darželyj. Išrinko
me tą Steigiamąjį, suvažiavo 
rinkti vyrai iš visų. Lietuvos 
kampelių, sulipė Kaune į aukš
tą Žaliąjį Kalną, pasodino ar- 
žuolelius: tegu aržuolai auga 
ir kerojas tegu auga musų 
laisvas gyvenimas ir teisybė. 
Pašventint)—apvaikščiojo tuos 
aržuolėlius ir dvasiškiai šventu 
vandenėliu ,lakstė paliejo ir 
kunigas, ir popas, ir pastorius; 
rodos, ir rabino netruko... Pra
ėjo kiek laiko, — ir visos šven
tenybės bei aukštyliės tuos ar
žuolėlius- užmiršo. Ir nuvyto 
aržuolėliai, kaip nupjauti dobi
lėliai...

Nuvyto ir musų, gaspadoriai, 
gyvenimas kaip Žaliojo kalno 
aržuolėliai! Gi, rodosi, ir 
šventino mus, ir krapino, ir 
vandenėlio nesigailėjo, o gyveni
mas musų, vienu žodžiu pasa
kius, tiktai Kursai kentėjai!

Ar čia vandenėlis buvo ne
lystas, ar čįa griešnos ranke
lės mps laimino?..

llt jau, nebelįsiu į Vemu- 
pią, I nusprendžiau, nusispio- 
vęs, tegu geriau ponas Blc- 
kinskas su tavorščiais ir tavorš
komis verčias ]ier galvą!

į ,
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Kinija ir Jos Draugai
Rodcsj, jau praėjo gana (taug I saulinei politikai, nori ir jie to
1 1 ! » _______ K • .... • . .... » . . ‘laiko kai aš parašiau “Kas de

dasi Kinijoj”, kur buvo apibu
dinta maž-daug kiniečio darbi
ninko padėtis ir įvykęs inci
dentas tarpe kiniečių ir muni- 
cipalės anglų policijos. Susirė
mime buvo iš kinų pusės nema
žas skaičius užmuštų ir sužeis
tų, ir kinai ant tiek buvo smar
kiai pradėję bruzdėti, kad ro
dėsi, jog iš tikrųjų bus visiems 
inkšta. Bet kuo tas dalykas 
pasibaigė, tai ir suprast nega
lima.

dasiekti. Bet kas per trumpą 
laiką tėmijo Kinijoj vedamą 
Svetimšalių politiką, tai tam 
nesunku pastebėti, kad visokie 
kinų generolai yra tik lėliukės, 
kuriomis laidžia tarp savęs- sve
timų šalių turčiai ir valdžios. 
Prisidengdami neutrališkumo 
skraiste ant tiek drąsiai, kad 
nelabai gėdijasi jai kartais jmv- 
sirodo jų tikras veidas.

Kaip jau minėjau, jiems da
bar lengva išsisukti, nuverčiant 
visus savo šposus ant bolševi
kų, nors jie gerai žino, kad tuo 
gali apgaut tik mažus vaikus 
ir patys save. Jau ne vieną 
kartų jiems aiškino daugiau 
prtssilavinę kiniečiai, kad visiš-

Kiniečiai visų savo reikalą 
perdavė savo vietiniam užsie
nio reikalų komisarui, kuris su
sitaręs su vietiniais kinais-ko- 
mersantais, darbininkus šiaip
taip apglostė ir visi grįžo atgal kai ba reikalo'svetimšaliai ver- 
į darbą,— ir viskas nurimo, čia bėdų ant Busijos bolševikų 
nors da ir lyg šiol incidentas už betvarkę Kinijoj, 
neužbaigtas.

Iš anglų municipaliteto pu
sės buvo pašaukta į Shangai 
trys teisėjai: anglas, japonas 
ir amerikonas, ir po kelių po-

trys paras 
džius Ik
su kitu.
perduota

atskirus nuospren- 
jokio sutikimo vieno 
l*o tam viskas buvo 
Į Pekinu Konsulų 
kur galutinai buvo 
atstatyt nuo vielom 
mufticipalės' policijos

siuo reikalu vakario.7 buvo 
parašytas ilgas straipsnis kinie
čio M. T. Tchou, kuris 1926 
m. baigė Glasgovvo universite
tu ir kelis metus praktikavo 
Francijoj, Vokietijoj ir Belgi
joj gelžkeliu statyboj. Sugrįžęs

Victor Berger, socialistų kon- 
gresmanas, kuris deda pastan
gų, kad Eugene V. Debs’ui butų 
sugrąžinta pilietybės teisės.

Dzrn-dzo-linas pasiuntė 
savo armiją ir užėmė Sham- 
ghai. Matydamas tai, Sun- 
I )zen-f ana’ns, surinkęs penkių 
šovinei jų armijas, staiga už- 
pulė Džan-dzo-lino armijas ir 
ne tik išvijo iš Shanghai, bet 
atėmė visas jo užkariautas ‘pro
vincijas 1924 m. ir įsiveržė į 
šiaurines tris provincijas, kur 
Dznn-dzo-lin’as viešpatauja nuo 
pradžios kinų respublikos. Tuo 
laiku Wu-pei-fu išlindo iš kur 
tai su savo 1(1,099 armija ir 
prisidėjo prie 

Fen-yen-sen'as,

Shanghai 
viršininką ir užmokėt už už- 
muštus ir sužeistus kiniečius 
75,000 taelių (1 taelė lyginasi 
75 Amerikos centams). Pini
ginis čekis buvo perduotas vie
tiniam Kinijos užsienio reikalų 
komisarui. Iš kiniečių pusės 
kilo pasipriešinimas ir komisa
ras sugrąžino čekį atgal, 
kalaudamas 2,090,000 
Tačiau streikierini tuo 
ganėdino ir pasiuntė 
centralei valdžiai, kad ii išrei
kalautų nuo anglų už užmuštus, 
sužeistus ir padarytus nuosto
lius 30,000,000 taelų. Tai taip 
šis dalykas ir pakibo ore, o dar
bininkai- palaidoję savo drau
gus vėl ramiai dirba, tėmydami 
kas darosi generolų tarpe.

Ištikrųjų dabartinė Kinijos 
nadėtis panaši į kokį tai visų 
laiką verdantį,' vulkaną, kurio 
pasekmių tėmija ne tik kinie
čiai, bet ir visas pasaulis.

Čia gyvena keletas lietuvių, 
buvusiu Suvienytose 
tijose ir tankiai 
na laišku nuo Amerikoj 
nančių savo pažįstamų ir 
nių, iš kurių matyti, kad ir lie
tuviai gyvenantys Amerikoj į- 
domaujasi dabartiniu Kinijos 
padėjimu.

Nors gal laikraščiuose žinias 
skaitome vienodas, bet ant vie
tos jos kur kas Įdomesnės; nors 
mes ir Kinijoj gyvendami ne
galime jas patikrinti.

Svarbiausias dalykas yra tas, 
kad nuo tų laikų, kai svetimša
liai pradėjo kinus mokyti Kris
taus mokslo, kad turėt sau dau
giau vergų, tai dėl kinų vietoj 
dangaus atsivėrė pragaras. Ir 
dabar, kuomet krikščioniškai 
kapitalistinė smala uždegta tų 
pačių svetimšalių pradėjo svi 
lyt kineičiams padus, tai ii 
karto jie pradėjo šokinėti'tai 
į vieną, tai į antrą pusę, bet atsi 
randa vienas, kitas gudresnis 
ir pradeda ieškoti kame daly
kas. Žinoma, viskas, kaip Jr 
pirmiau rašiau, yra verčiama 
ant bolševikų, bet čia bolševi-l 
kams tik viena “garbė”, o tų 
visą darbą atlieka patys kapi
talistai, norėdami išspausti iš 
kinų ramios “karvelės” ne tik 
pieną, bet ir taukus; kas jiems 
ligšiol neblogai' sekėsi.

Nežiūrint į tai, kad kinai nu* 
vertė savo mandžių dinastiją 
1911 m., bet ačiū tam, kad Ki
nijoj 17 viešpatysčių turi eks-

rei- 
taelų. 

neužsi- 
Pekino

gau- 
gyve- 
gimi-

savas teises, o svarbiausiuose 
Kinijos punktuose svetimšaliai 
šeimininkauja kaip pas save iųt 
mic. Didžiausi kinų nelaimė 
tame, kad jų visokie maršalai, 
generolui ir turčiai yra apsvai
ginti išdidumu ir troškimu pra
lobti. Matydami, kaip Ameri
kos, Anglijos ir kitų šalių tur
čiai žeria guu j kišenių# mi
lini ut dolerių ir vadovauja pa-

1 nų Krikščionių Sąjungos pir
mininku, putam važinėjo po 

’ Ameriką ir Europą, o dabar 
1 randasi Y. M. C. A. nariu ir 

užima ąukštą vietą Shanghai 
gelžkeliu departamente. Kiek 
matyt iš jo trumpos biogra
fijos, tai nėra proletaras nei so* 
cialistas. o toks kapitalistų 
tarnas, 'kaip ir visi Y. M. C. 
A. nariai. Bet jis, kaipo kinio 
lis. visai kitaip mato, iš kur 
kyla priežastis dabartinio Ki- 
nijos darbininkų 'judėjimo ir 
savo kelių sieksnių straipsnyj 
stengiasi išaiškint savo bro
liams Kristuje, • kurie nekaip 
nenori pripažinti savo nuodė
mių betvarkės daryme.

Tarp kitko autorius prašo sa
vo vienminčių apsilankyti su 
žmoniška širdžia darbininkų 
kvartaluose ir pažiūrėti jų gy
venimo, kur randasi grupė pen
kių šešių tūkstančių namelių, 
subudavotų iš 
pembukų, be 
langų tiesiai 
nuošė; vienas 
dų *ilgio ir 10 
jame gyvena ne mažiaus 8 ypa
tų. Aplink namą purvas ir 
krūvos išmatų ir ne kartą pa
sitaiko, kad ištikus gaisrui to
kią visą krūvą namųx apima 
liepsna į 10 minutų ir ne tik 
paskutinis turtas, bet kartais 
net ir gyvastis sunkai išgelbėti. 
Tekiuose urvuose gema ir au
ga šaltyj ir purvyne milionai 
Kinijos darbininkų. Taip M. F. 
Tchou matęs, kaip po lietaus 
toks kvartalas buvo apsemtas 
visą dieną (ne mažiau 1 i v.) 
darbe, vaikai tupėję susirietę 
ant taip vadinamų kėdžių ap
rimtuose vandeny nameliuose. 
Tokie namai kainuoja nuo 
$8.00 iki $20.00 Amerikos do
lerių. Namai yra nuosavus, 
bet už žemes sklypą 150 pėdų 

, ilgio ir tiek jau pločio darbi
ninkai moka'rendą žemes savi
ninkui nuo .i? 100.00 iki $500.00: 
ant tekio žemės sklypo gyvena 
ne mažiau 21 šeimyna, kurių į- 
plaukos į mėnesį siekia nuo 
$3.00 iki $8.00. M. F. Tchou ra
šo: “Trys metai atgal ShanKhai 
buvo daug pigesnis gyvenimas, 
negu dabar ir tuo laiku buvo 
išskaitliuota, kad šeimynai iš 5 
žmonių pragyvenimui reikia ne 
mažiau į mėnesį, kaip $10.67, 
o vienam darbininkui 
$6.00, o dabar viskas 
brangiau”.

Toliau M. T? Schon 
Amerikos darbininkas daugiau 
uždirba į dieną, negu Kinijos 
į mėnesį. Pavyzdžiui už skry
bėlę kokio raštininkėlio darbi
ninkas medvilnės ar šilkų pat
riko turėtų atiduot pusę save 
mėnesinės algos; už porą če- 
verykų pusę mėnesinės algos; 
vilnonis “o verkautas”, 3 mėne
sių algų; pigus laikrodėlis 1 
mėnesio alga; tonas geros ang
lies 4 mėnesių alga; paprastas 
apstatymas kambario vienų me
tų alga; reikia 4 metų darbo, 
kad turėt pianą ir 10 metų

šjaudų, molio ir 
lubų, grindų ir 
su skylėmis šo- 
kambarys 1 l pe- 
pėdų pločio, bet

apie 
daug

rašo:

už automobilių. Vienos vestu
vės turčiaus daugiau kainuoja, 
negu mėnesinis pragyvenimas 
kelių šimtų darbininkų šeimy
nų. Užbaigdamas savo straips
nį, M. T. Tchou pataria savo 
draugams-kapitalistams at
kreipti domę į darbininkų sun
kią padėtį ir pasirūpint pabu- 
davoti geresnius namus, mokėt 
didesnę algą, sutrumpiiit darbo 
dieną, uždraust mažų vaikų dar
bą, ypač naktimis ir šiaip prie 
pavojingų darbų ir jis užlipi
na, kad pagerinus darbininkų 
gyvenimą išnyks ir bolševiz
mas. \

Matyt, vargšas M. T. Tchou 
nežino, kad jo rašymas kapita
listams švelnių žodžių, tai bal
sas tyruose, kad jo broliai Kris
tuj tik tada pradeda rėkti vil
ko balsu, apie visokias šmėk
las, kai juos darbininkas pa
ima tiesiai už gerklės.

Kinija yra šalis, kuri lygi
nasi savo žmonių skaičium vie
nam ketyirtadaliui viso pasau
lio. Senovėj ji buvo labiausia 
civilizuota šalis, kur prieš
l, 09 metų pasirodė pirmas pa
saulyje laikraštis. Tenkpli šim
tai metų prieš Kristų Buda ar
timo meilę platino. Tdliaus se
kė Konfucijus ir kiti Kinijos 
pranašai. Lio-dzi skelbė daug 
ankščiau tuos principus, kr 
Kristus patam pakartojo.

Bet kinų didžiūnai su nulnd- 
žių dinastija priešakyje (kur 
viešpatavo Kinijoj daugiau 
kaip pėr 2000 metų ir kuri pa
baigė savo viešpatavimą 1911
m. ačiū jau mirusiam Dr. Sun- 
Jet-senui) pagailėjo tais laikais 
savo aukštos civilizacijos ki
toms šalims ir tik nuo vienos 
Rusijos užtvėrė galingą muro 
sieilą daugiau 2,000 verstų il
gio.

Kinija užsitvėrus nuo mažiau 
kultūringų šalių ramiai sau už
migo ir visai neįdomavos tuo, 
kas dedasi už jos ribų. Dabar 
Kinijai prisieina tik stebėtis ir 
kęsti viesoki panieka nuo daug 
silpnesnių tautų, bet toji pra
lenkusių Kiniją kapitalu ir 
technika.

Kinijos generolų tarpe
Kuomet maršalas Wu-Pei-fu 

1924 m. (tuo laiku vyriausias 
armijts vadas centrąlinės Po 
kino valdžios) kariavo su mar
šalu Dzen-dffo-linu, tai mašalas 
Yen-yun-Sen surengė Pekine 
valdišką perversmą; susitaikė 
su Dzen-dzio-liuu, ir Wu-pei-fu 
turėjo su savo likusiais- ištiki
mais kareiviais bėgti į neutrališ- 
kas provincijas. Yen-yen-sena$ 
pasiliko Pekine, o Dzan-dzo 
linas daėjo lig Shanghai ir už
ėmė j j. Bet čia iš kitos pusės 
jam grasino maršalas Sun-dzen- 
fan ir Dzen-dza-lin pasitraukė 
iš Shanghai. Bet po atsitiki
mo, kuris įvyko 30 gegužės,

Sun-dzen-fąn. 
kuris 1924 

metais- drauge su Dzan-dzolin'u 
išvijo Wu-pei-fu pamatęs, kad 
Sun-dr.cn-fan supliekė Dzan- 
džo-lin’ų, surinkęs savo armijų 
užpuolė ant Džen-dzo-lino ar
mijos iš gaurės ir užėmė kele
tą miestų. Dzen-dzo-lino gene
rolai, matydami, kad jų “kara
lius” gal greit baigs savo die
nas pradėjo prisidėti prie prie
šų armijos, o generolas Ku-so- 
lin suorganizavo stiprią armi
ją, kuriai jis komandavo pas 
Dzan-dzo-liną, atsisuko priešais 
savo buvusį “principalą” ir 
praėjo daugiau 200 mylių nu
galėdamas likusius maršalo ge
nerolus. Buvo ištikro manyta, 
kad buvusis , pradžioje Kinų 
respublikos, gaujos razbaininkų 
vadas, o dabar “maršalas” 
Dzen-dzolin, priėjo galas. Ge
nerolai Ku-so-lin buvo atsidū
ręs ties maršalo sostinės var
tais, ir tik 2 divizijos japonų 
armijos sulaikė nuo miesto 
Mugdenc užėmimo. Taip prasi- 
tėsę apie 10 dienų. Maršalas 
atsisveikino su savo per 15 
metų “karalyste”, atsisakė nuo 
“sosto”, ir jau viskas buvo ga
tava bėgimui į Japoniją. Iš 
vakaro visi politikieriai (iš
skyrus japonus) atgiedojo mar
šalui ištrėmimo maršą ir ramiai 
sumigo.

Iš ryto, o stebuklai!!! Ku-so- 
lino armija sumušta į dulkes; 
pats Ku-so-lin, jo pati ir da 
keli artimi sukilimo vadai su
imti ir nugalabinti. Dzen-dzo- 
h’pas ir jo armija triumfuoja. 
Pasirodo, kad kol Ku-so-lin 
stovėjo ties Mugdeno variais, 
jąpcnų armijos sulaikytas, ir 
nenorėdamas su jais pertis, kad 
neužrustinUs Mikado rūstybę, 
tai maršalo sudus, taip vadina
mas “jaunas generolas” Dzan- 
siu-liau surinjao iš trijų pro
vincijų armiją ir su pagelba 
japonų, užėjo K-so-linui iš už
pakalio taip neikėtai, kad ne 
tik armija, bet ir visi vadai 
žuvo.

Atgija Dzan-dzo-linui iš nau
jo, buvęs jo didžiausis priešas 
Wu-pei-fu ir lik ką išvijęs jį iš 
Shanghai ir kitų provincijų 
Sun-dzen-fan pratiesė jam ran
ką ir padare trijų sąjungą 
prieš Yen-yun-scną.

z Bodosi, kad susidėjus trims 
galingiausiems Kinijos milita- 
ristams prieš vieną, Yen’o
miją j kelias dienas turętų būt 
sutrinta i dulkes, bet kad IE 
n i joj dedasi

ar-

Dzan-dzo-lin,

tokių 
atsitiko 

tai

Ki- 
ste- 

su 
labai sun-

Kinija ir jos generolai prj- 
klauso tino jų “draugų” svetim
šalių. Kaip jau minėjau, Kini
jos generolai—tai tik žaislai 
svetimšalių rankose. Maršalas 
Džon-dzo-lin yra dengiamas ir 
maitinamas Japonijos; Wu-pei- 
fu ir Sun-den-fan Amerikos ir 
Europos šalių, o Yen-yun sen
as Maskvos.

Tai maž-daug toki yra da
bartinė Kinijos padėtis. Darbi
ninkų ir generolų geresnis ar 
blogesnis ’padėjimas priklauso 
nuo jų draugų svetimšalių. 
..Nors paskutiniu laiku Kini
jos darbininkų tarpe pradėjo 
veikti sąjungos, bet labai mažas 
darbininkų nuošimtis jas re
mia. J. A—ta.
Shimghai, 17-11-26. «

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

Smagiausia Ekskursija 
LIETUVON 

7ai Bus Naujienų Ekskursija 

Gegužio-May 15 dieną, 1926i 
v | / it -i « i

* U

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

J. J. STRAZDAS, Generali; 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijo: 
vedėjas ir palydovas. Jis 
taipgi aprūpina detroitie- 
čius prisirengimo reikalais 
padaro reikalingas popie 
ras, parduoda laivakortes ii 
gelžkelio tikietus ir suteikia 
patarįmus visuose kelionės 
reikaluose.

Jo adresas:
1711
Detroit, Michigan

24th Street

l Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 

i ir taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 

i kaip Naujienų Ekskursija. 
I Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
jsavo rūpesčius ir reikalus 
j palydovui ir keliauja Kuo
sas, aprūpintas, patenkintas 
ir ramus. Čia galima jaus
tis kaip namuose, khip sve
čiuose, kaip dideliame — 
ilgame piknike.

WABASH GELŽKELIS
I \ •

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; Kansas City, Kansas; 
St. Louis; Springfield, III.; Westville' ir iš visų kitų miestų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu atvykti Chicagon. Detroite susijungę 
visi 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. Į 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 gelžkeliu 
Visi daiktai, išvažiavus keliauninkams į Niagara Falls bus galima palikti 
vietose 
liais bus puiki ir įdomi 
ne, tam bus parūpinta.

KELIONĖ NUO NEW YORKO 1 O /L 
KLAIPĖDON IR . ATGAL <Į> iOO

i savo 
vagonuose. Vagonai užrakinami ir apsaugojami. Visa kelionė gelžke- 

j to žodžio prasmėje. Kas norės lovą Pullman vago-

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 gelžkelio tikietą bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.
Detroitiečiai kreipkitės pas musų generalj agentą ir palydovą, J. J. Strazdį, o 
chicagiečiai ir iš kitų miestų — j Naujienas.
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Chicagos Lietuvoj Pinigai
Kaso A. Vanagaitis

Bridgeporto

Po Francijos į Braziliją

Jūsų Velykiniai Rūbai!

MALT TONIC’O

Nereikia Gailėtis ir pamatykit juos

Viršutiniai Kautai

OFISAS

'wn« CLOTHING COMPANYSKYRIUS
Wcst Sidės Didžiausi Rūbų Išdirbėjai

BOSI

ir ruošiasi
Iš važi a vi- 

miestiečiai, 
ir važiuoja 
Kaip teko 
Šančių yra

668 W. 18111 Street 
Telephope Canal 6174

Linu auginimas 
Lietuvoje

kur užra- 
j Braziliją, 

žmonių, 
Išvažiavi- 

ne vien

tokios rųšies kur vaikai la- 
ir kiekviena

nors kriti
ni’ susilaukė 

dailininkų, 
pagirti 
išvar> 

užsigauti, 
būti, jei 
patėmiji- 
yra vel- 

kiekvienas 
įviliodamas, o 
ta, pavyzdžiui, 

Surprise Party”.
E. V. Brewster buvo užvedu 

si bylą prieš artistę Corlišs Pal 
mer, reikalaudama iš jos $200, 
000 už pa vii iojimą jos vyro. J 
bylą laimėjo.

Reiškia daugiau tole 
’ Kam tas bereikalin

SIUTO ARBA VIRŠUTINIO KAUTO 
JUMS REIKIA - '

Magda Lupcscu, Rumanijos 
princo Karolio numylėtinė.

Del žindamų moti 
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

Lankykite Didžiausias i 
Lietuviu Krautuves

V Chicagoje, ■
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės

Reikalaudami

RAKANDU

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPEGIAUS ALUS 7

Pirmas aktas ir 
ko, nes tai buvo 
Kadangi repeticija

TOKIA KAINA KOKU JUS NORĖTUMĖT 
MOKĖTI '

Praėjusį rudenį daug Lietu
vos darbininkų išvažiavo į Frak
ciją ūkio darbų dirbti, kurių, 
kaip girdėt, iš atsiunčiamųjų 
savo giminėms laiškų buitis 
esanti nekokia. Dabar jau nuo 
kurio laiko Kaune ir kitur už
rašinėjami darbininkai važiuoti 
Brazilijon taip pat ūkio dar
bams, kaip ir Francijon. No-

3238 So. Halsted Street M 
Telephone Boulevard 4063

Kaip tik dabar pačioje pradžioje pavasarinio 
sezono ir kaip tik Velykoms, mes pasiūlome jo
kios vertes ta vorus,. kokių jus niekur kitur ne
galite rasti, net ir vidurvasary. Ir dabar 'jus 
turite didelę progų pasirinkti didelės vertes 
siutus ir viršutinius kautus, puikiausius ir ge
riausius istorijoj musų biznio. Tik pagalvokit 
— Kuppenheimer, Fashion Park, Hart Schaff- 
ner & Marx, Stratford ir kitų žinomų išdirbys- 
čių randasi dėl pasirinkimo siutų ir viršutinių 
kautų, visokių reikalaujamų stylių, materiolo ir 
patternų tokiomis kainomis, kad mes asmeni
niai garantuojame, jog sutaupysime jums nuo 
$10 iki $15 ant kiekvieno rūbo. Atsilankykit

nes tas yra
Pasinaudojęs 

kritika, pataisysiu 
vietas ir galiu spaudai 
kad ateity kiti naudo-

rinčių važiuoti Brazilijon atsi 
rado daug daugiau, negu Frau 
cijon. Emigracijos kontora Lais 
vės Alėjoje 59 N r, 
šinėjami išvežimui 
kasdien būna apstota 
norinčių užsirašyti, 
mui Brazilijon rašosi 
bedarbiai, bet ir turintieji dar
bą piliečiai, o kiti parduoda sa
vo namus ir žemę 
važiuoti Brazilijon, 
mui rašosi netiktai 
bet ir kaimiečiai 
net su šeimynomis, 
girdėti, tik iš vienų 
užsirašiusių važiuot Brazilijon 
200 šeimynų.

Iš seniau užsirašiusiųjų iš
eivių kelios partijos jau ir iš
važiavo Brazilijon, iš kurių pa

skutinės ir žymesnės darbinin
kų grupės iš Kauno išvažiavo 
25 ir 28 vasario ir 4 kovo š. m.

Išvažiuojantiems Brazilijai 
išeiviams kelias nemokamas, 
lik išsirupinimas reikalingų iš
vykimui dokumentų kainuojąs 
virš 100 litų. Nuvažiavus vie
ton už nuvežimą 1 metai rei
kės atidirbti beveik dykai, o 
po metų busią laisvi piliečiai 
ir neva galėsią gauti žemės ir 
jaja naudotis.

Ar visi noru.lieji iškeliaus 
Brazilijon, sunku pasakyti. Kal
bama, kad iš Lietuvos norima 
jų išvežti 50,000, betgi pasku
tinėmis dienomis girdėti rimtų 
gandų, buk išeivių ten išveži
mas valdžios busiąs sulaikytas.

Lietuvos darbininkas.

Taip žymiai pabrangus li
nams, Lietuvos žemdirbius ūki
ninkus apėmė noras vėl pradėt 
po daug sėti išeinančius iš ma
dos linus ir praėjusią vasarą 
jų prisėta gana daug; bet be 
pasekmių. šią žiemą linų kai
nos, palyginant su praėjusią 
žimą, žjmiai žemesnės ir pū
dui pluoštų temokama tik po 
25—50 litų. Taigi paskutiniai
siais metais. Lietuvos ūkininkai 
sėdami daug linų apsigavo.

—Lietuvos darbininkas.

Vaidilų dicsnė dalis niekad 
nevaidinę, o jei truputį ir
vaidinę, tai senovišku budu 
su sufleriu. Per repeticijas
nutarėm stengtis iš paskutinio
sios, bet vaidinant daug “sky
lių” buv< 
jo, nes i 
būt tie 
stebimi, 
mesnes vietas 
buvo antram 
Suklupus artistui 
veikalas tolyn.

nuo scenos, Del 
“sugrįžimas“ pa- 
r pasidarė “sky- 
•l tas nepasikar- 

choras jau susipažino 
Be to, lialetą jve-

K AUNAS. !>el finansinio 
ir ekonominio krizio Lietuvos 
biednuomenė, miestų pramo
nės ir sodžiaus bežemiai darbi
ninkai ir mažažemiai ūkinin
kai, randasi sunkioje padė
tyje. Miestų ir sodžiaus min- 
tantiems iš savo uždarbio dar
bininkams mažai tėra darbo; 
už darbą menkas atlyginimas; 
tūkstančiai bedarbių atsirado.

Mažažemių ūkininkų padėtis 
irgi yra nekokia, nes daugelis 
iš jų negali suvesti galus su 
galu ir gyvena dideliam nepri
tekliuje ir net paskendę sko
lose. Dėlto esant tokiai padė
čiai Lietuvos skurstančioji liau
dis turi didelį pasiryžimą ke
liauti kur nors į svetimas šalis 
geresnių gyvenimo sąlygų ieš-

■Jis yra rekomen-
Iduojamas per

' Dr.B.McNicholas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

man nepati 
“repeticija” 

taip būna 
reikia taip ir vaidinti, tik nepa
vyko suderinti baletas, ir eito 
ras nenuėjo 
sugrįžo. Tas 
keitė scenas

$25 iki $65 $20 iki $55
VAIKĮĮ VELYKŲ RŪBAI

Pilnas pasirinkimas puikių vaikų siutų dėl Pa
vasario ir Velykų 
bai mėgsta, nes jie yra styliški 
motina to pageidauja. Jie padaryti iš augštos 
rųšies materiolo ir užlaikys gerai savo formą.

$14.50 iki $22.50
Su Kniekers, ilgomis kelnaitėmis ir vestėrffis 

— ir garantuoti! —

galima norėt iš birutiečių, kad 
jie suvaidintų kaip artistai pro1- 
fesionalai. Jų darbą aš įverti
nu aukštai ir tikiu ateity susi
laukti iš jų tarpo gerų vaidilų. 
Kur yra noras, ten fandasi ir 
gabumai. Jeigu mes gautume tą 
veikalą kartoti bent 10 kartų, 
tai nepažintų musų publika—; 
manytų, kad artistai-profesio- 
nalai vaidina. Dabar, kdomet 
vieną karią tenka vaidinti, tai 
nėra progos atitaisyti klaidas. 
Girdėjau kailių dėl pakartoji
mo, bet atsiminkit, gerbiamieji, 
kad mes bijom rizikubti. Iš
laidos didelės, darbo daug, o 
pelno “nei šnipšt’’... Norint 
gražiai “pastatyti”, reik vai
dinti geram teatre, kurį l>e 
šimtinių negausi. Publiką vež
ti į miestą ir kelti tinkamą kai
ną už tikietus, nėra paprastas 
dalykas, nes publika nori pa
matyti muzikalius vaidinimus 
už pigią kainą. Mes, pavyz
džiui, lankydami panašius vai
dinimus amerikonų teatruose; 
mokam daug brangiau už tikie-| 
lūs, o tie vaidinimai kartojami 
teliasdešimts kartų. Jeigu 
mes turėtume tiek publikos il’j 
galėtume pastatyti veikalą nors 
dešimts kartų, tuomet kitas 
daly y kas, liet dabar mes turim 
apgint savo kailį. “Birutė” ne- 
tur tiek lėšų, kad padengus de
ficitą kiekvieną kartą, todėl 
dėl kainų nėra ko r ligoti. Mes 
turėdami pagalbą iš musų mu
zikų ir dainininkų tarpo gali
me džiaugtis ir dėkoti jiems už 
prieinamas kainas, kurias pa
tiekia už dalyvavimą. Tokia pa
rama yra ne tik materiale, bet 
ir moralė. Geriausios dailės 
pajėgos gelbsti “Birutei” aug
ti ir klestėti. Tikiu, kad atei
ty visi dailės rėmėjai ims daly- 
vumą ir duos man galimybės 
plačiau užsimoti dailės darine 
Pavykus muzikalei komedijai 
“Surprise Party”, kuri išimti
nai buvo rašyta chorui, mėgin
siu rašyti operetę taip pat ant 
amerikoniškos “stailos”. Gal 
pavyks sekantį sezoną vėl kas 
nors “pagaminti”. Laukiu at
vykstant pag‘all>os iš artistų 
tarpo.

Lietuvoje, kaipo žemdirbys
tės šalyje, be kitų javų gana 
žymią vietą užima linų augini
mas. (Lietuvos ūkininkai turi 
palinkimą sėti po daug linų ne 
tiek savo ūkiškiems reikalams, 
kiek pardavimui, kad pasida
rius sau daugiau skatiko.

Dar prieš didįjį karą Lietu
vos nekuriu vietų ūkininkai sė
davo pardavimui daug linų, 
nors jų kainos buvo ir neko
kios, kad pudui geriausių 
pluoštų temokėjo po 4—6 rub
lius, o blogesniems tik po 2—3 
rublius. Gi karo metu ir po 
karo, dėl įvairių nepalankių 
aplinkybių, ūkininkai linų ma
žai besėjo ir jų vietoje sėjo 
maistinius javus. Praėjusią 
žiemą netikėtai buvo kilę linų 
kainos, kad pūdui pluoštų mo
kėjo net po 50—80 litų.

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicagp
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“Surprise Party” — 
Kritikai ' ...

Girdėjau, kad mano kolega- 
muzikas, nepatenkintas koncer
to kritika. Keista. Reikėtų, ro
dos, suprasti tai, kad jeigu aš 
bučiau tik gyrę®, tuomet iš 
tikrųjų galėtų užsigauti, nes 
tuščia garbė yra šuniui verta. 
Kas iš to, kad pas mus Chi- 
cagoj ir visoj Amerikoj vieš
patauja pagyro žodis. Labai re
tai susilaukia kas 
kds. Aš aliejuj u 
kas nors iš musų, 
kritikos. Visi buvom 
ir ką tik ne “genijais 
Gyti. 'Pat nereiktų 
aU>a nepatenkintu 
mėginama draugiškas 
mas duoti. Kritika, 
tui pamoka, todėl 
privalo naudotis c 
ne burnodamas. N 
dabar 
Skaitau ir džiaugiuosi daromais 
patėmijimais, nes tas yra man 
ant naudos. Pasinaudojęs žiū
rėto j o 
kurias 
duoti,

tos, nes 
su veikalu 
siu pirmoj dalyj prie piemenėlių 
ir mergaičių. Išeis geriau, gy
viau ir trumpiau, negu dabar 
kad buvo, žinoma, reikia pir
mą aktą skaityti repeticijos 
atvaidinimu, kur būna visokį 
trukumai; tik šį kartą aš bi
jau “repetuoti”, nes choras ne
įpratęs. Sekantį kartą pamė
ginsiu kitaip “repetuoti”.

Antras aktas nepavyko taip, 
kaip mano buvo padaryta, bet 
aš turiu atleisti vaidiloms, nes 
jie stengėsi atlikti kuogeriau- 
siai, l>ct suklupo keliais alvė- 
jais ir praleido. Jiems jau bu
vo “karšta”, o man dar “karš
čiau”, nes nervuotam vaidinti, 
tai nėr blogesnio dalyko. Be 
to, nežinia, kaip atrodys pub
likai tas veiksmas. Del trečio 
akto aš tiek nebojau, nes ten 
dainų buvo ir būrys žmonių, 
kurie, aš tikėjaus, sudainuos- ge
riau. Pabaigoj viena scena 
apleista, kur Tarulienė pasisa
ko, kad ji važiuos po nedėliai į 
“Natalija”, o čia besidžiaugiant 
ateitimi, įbėga Katriutės moti
na su telegrama. 4

Vieni su kitais susidėję tru
kumai, gal patiekė pačią ko
mediją truputį neaiškia ir su 
nešuderintomis galūnėmis ak
tuose, bet mes pasistengsime 
atitaisyti ir veikalą patiekti 
publikai aiškesnė j formoj. Ne-

Publika nepastebė- 
nežmojo veikalo. Gal 
nesklandumai buvo pa
neš mes nekurtas žy- 

pleidome. Taip 
r trečiam akte, 

reik stumt

Kiekvienas, parašęs koki 
nors veikalą ar t. p., nežino ko 
jam trūksta, ar perdaug, nes 
neperėjęs per cenzūrą. Kada 
veikalas “užlipa” ant scenos su 
ai tistų-vaidintojų pagalba, ta
da autorius pamato trukumus 
ir gali juos taisyti, gerinti etc. 
Vaidinant šį kartą, aš nežino
jau, kur dėtis, nes galvos 
jau apie tai. kada nutruks, 
pakriks, išbėgios ir 1.1...

Ačiū kritikams už pastabas. 
Kritikuokit, nes tuo suteiksit 
nian didelę painoką. Aš esu 
mokinys, o publika mokytojas, 
lodei turiu klausj’ti jos. Tik 
tokiu budu mes galime ką nors 
nuveikti. Mes nesam .ant tiek 
mokyti, kad kitų patarimų ar
ba pamokymų nepriimti. Tas 
nėra tobulas, kas save skaito 
tobulu. Ir musų gerbiami ar- 
tistai-dainininkai bei dainos my
lėtojui, turėtų rimčiau ir nuo
dugniau apsvarstyti kritiko žo
džius, 
re nei jos 
gas. išdidumas’? Kritiką para
šyti yra daug sunkiau negu pa
tį veikalą. Aš vieną galiu pa
sidžiaugti, tai “Birutės” pasta
tytų veikalu, kifrio visai “svie
te“ nebuvo. Blogiausias origi
nalas, yra daug vertesnis už 
vertimą. Ir “Surprise Party”, 
nors butų niekam vertas veika
las, bet geresnis už verstą—r 
svetimą. Musų teatro literatū
ra praturtėjo vienu kuriniu. 
Tas faktas neužginčijamas. Ne- 
kuriems gal ir pavydu, tik par 
vydumas ne vietoj. Kas užsi
ima kūryba, lūs randa galimu 
bes sukurti. Aš tikiu, kad 
kūrybos galia apsireikš ir ma
nyje, jei to reikalaus publika. 
Linkiu ir kitoms dailės įstai
goms bei jų vedėjams užsiimti 
kūrybos darbu, nes vis ką nors 
pagaminsime sau. {vertinu iš
pildymą, bet atiduodu kreditą 
kūrybai.

Lauksiu kritikų žodžio. Tik 
be keršto ir pavydo!

(Bus daugiau )

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

Badžius, Graborius
” A

LIETUVĄ 
per 

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

'g*,



PADAUŽŲ FILOSOFIJA

DAIMONDS

Kaina 30c

GLYSUININE Įvairenybės

Kreipk itSs j

CASH OR CREDIT

visgi dim skausmo

3320 So. Halsted Street

Sveikos ir Linksmos
Ford dalysAuto Accesories

ITAL1JONIŠKOS ARMONIKOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rimtai susirūpino

Kaina $1.25

Generalis tonikas dėl gydymo nuolatinių moterų ligų

balso t i 
kandida

AMERICAN 
FUEL OIL &, 
GAS CORP.

Vanagaitis
“Vyskupas

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

Jurgelionis, tad 
lietuviu šachma-

pasirupins 
jau ir da-

laikrodč- 
> aukso* 

ant

špitolninko 
nesusitarta.

New Yorko 
begiu kelių 

tikslams

Res. Tel.
Beverly 2300

Daina vargonuose 
Padaužos Ura!

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace Sf 
Telefonas Michigan 0342

Kūno Kultūros
Mais-

“Tamsta ateidamas 
te ir moteris. Be šito 
bus galima ieti ant 
ma, 
nesti

Dr. P. P. SIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius
Ir Specialistas 
tinęs Valgių Chemijos

Viską sutaisome kas tik prie uu- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių, iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

j Gydyme
NohIcm ir Gerki**
Milw«ukr« Arena*

Tel. Arnoitage 0fl64
2 iki 4 po pietų ir 7 iki » vuk.

Daina dainavusi, sienos klau 
d, nipks nesuprato, visi pa 

tik tie, kurie rengė

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS, IOWA.

Nusipirkt Severa’s Regulator savo 
vaistinėje

C. Michel
(Lietuvis) 

Deimantai, 1 
l|ai ir visokie 
sidabro dalykai 
iimokėjimo metams lai

HOZENSKI LEMONT & (O 
6312 So. Western Avė. 

PROS. 2102

Pirkit Deimantus Pas 
Junievicz

kokiu šlovin-
Dievo

imi- ALEX R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

Azukas Lithuanian
Political Club (

CASCAIOų
Raudona Dėžė su paveikslu

“Draugas” mano, kad betvar
kės nebus išvengta LBKSA. 
Centre, nežiūrint i tai, kad 
centras butų atkeltas j Wilkes- 
Barre. “Draugas” tuo klausi
mu labai pesimistiškai nusista
tęs. Kažin kodėl?

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

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

MRS. V.
Dressmaking & Millinery 

7017 So. Western Avenue 
Tel. Prospect 8289

Darome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados. Darome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stones po 30 
ir 50 centų už tuziną.

“Diutigas“ pamėgo fabrikuo
ti “profesorįus”. Pereitais me
tais extra greit padirbo geogra
fijos “profesorių” ir eksportavo 
Lietuvon 
paskelbė

Douglas Fairbanks su savo žmona Mary Pickford. Kovo 
d. jiedu buvo sustojusiu Chicagoj.

visokj
jums 

Padaužų 
dar vie

ntisų senas 
pirkaite nau-

Kartą gimė dvynukai taip 
panašus j vienas kitą, kad juo
du jokiu bildu nebuvo galima 
atskirti. Kad išvengus pasikar
tojančios klaidos, tėvas vienam 
dvynukų nusuko nosį.—C.

lis su savo 
per vėlai, 
musų tautos
kuris
vra

Šachmatų turnamenlas Liet. 
Galfo Kliube, Chicagoj, jau 
pasibaigė. Čempionu liko adv. 
K. Jurgelionis. Jam ta garbė 
teko nevisai lengvai. Ir reikia 
abejoti, ar jis ją išlaikys il
giau kaip iki sekančių metų. 
Yra nemaža jaunų gerų lietuvių 
šachmotistų, tik jie nevisi šį 

žaids. Tarp jaunųjų žai-

išgąščio.
jokio pa- 

. vojaus ligonio
sveikatai.

GYDO pasekmingai širdies, vidu
rių, nervų ligas, reumatizmą, strė
nų gėlimą ir kitas ligas. Nesilp
nindamas jus vaistais nei opera
cijomis nevargindamas. Gydymui 
vartoja NAPRAPATIJOS mokslo

SAUGI VIETA
DEL

PIRKIMO. PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO

NAMŲ, LOTŲ. BIZNIŲ 
PO VISAS DALIS MIESTO 

TURUVJE DAUGYBĘ NAMŲ 
DEL 

GYVENIMO arba BIZNIO 
nuo mažiausio iki didžiausio

NORINTIEMS PIRKTI 
PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė- 

dinimo pirkite, per * 
ROZENSKI LEMONT CO.

Teisingas patarimas platina 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo

RE A L ESTATE 
Užganėdinome kiekvieną kuris 
pirko, pardavė ar mainė per 
mus, tikriname, kad ir tamista 
busi užganėdintas.
Vienas geras investmentas pa
daro žmogų turtingą ant visa#

tautai.
radimai 
tuvių, I
urastus vabumus 
Cenzorius).

vones 
paštą 55<

Knyga 
KATOS 
kaina

Kaip sau norite, o piliečiu 
būti, tai visgi nemhža garbė. 
Bet lai dar neviskas. Dar kitas 
svarbus dalykas yra tas, kac 
jeigu niekas tau nerašo laiškų 
ir neturi draugų, tai, jeigu bu
si pilietis, tai prieš rinkimus 
turėsi ir draugų ir gausi nema
ža) laškų. Laškus 
vių, o ne tt i'Hli) 
ki politikieriai, 
juos ir juokis,' 
didžiuokis 
gauni laiškų 
kandidatų ii 
paduodu turinį laiško iš Azukas 
Lithuanian Political Club. Skai- 

llikyt jį su akimis:
Gerbiama Tamsta:

“Kviečiame tamsia atsilankyt 
ant Aazukas Lietuvos Politiška 
Bepublicono K Ii ubą susirinki
mą kuris įvyks Petnycioj Vasa
ris 26, 1926, 8:00ta valanda va
kare. Lietuvos Auditorium Svet.

“Bus ant susirinkimą kandi
datai kure yra perstatyti is 
miestą organizacija tai pasirin
kite uz katra reikes 
Kalbėtojai bus patįs

Leopold Schepp, 
milionicrius, kuris 
metų labdaringiems 
paaukavo apie $7,000,000. Kovo 
11 d. jis numirė, turėdamas 85 
m. amžiaus.

tenkinti 
nepasitenkino nebuvusia publi
ka. Vargonai girdėjosi piano 
Idavišiuose, kuriuos pirštais 
spaudė vargonininkas.

Padaužos
rimtu koncertu ant rimto liežu
vio, rimtiems žmonėms vargo- 
niškai koncertuoti. Nauji “člun- 
kai“ priimami iki “smerčio” 
valandai. Užsirašyti galima 
visur ir visada. Clioro moky
toju nežinoma kokios profesijos 
asmuo kviesti. Tarėmės dėl 
kandidatūros advokato, dakta
ro, redaktoriaus, literato, poe
to, kompozitoriaus, artisto, re
žisieriaus, bučieriaus, real 
estą te, “butlegerio”, menininko 
su diplomais, kunigo, vargamis-j 
Iros, zakristijono 
ir 1.1, ir t.t, bet

oš Seimo kad emu 
atstovas, nuo kojų 

galvos davatkų šlo- 
ponas Baulinailis po
lį šuolį pirmyn mate
lio šiol mums buvo 

nei mažiau, 
Bet

gi šįmet, žiurau, jau 
(tu “profesorių“ ant 
kartą “profesoriai” 

yra muzikos srity. Neminėsiu 
jų vardų, nes vargiai jie patys 
prisiimtų nešioti “profesorių” 
titulus. Matyti, jiems “Drau
gas“ suteikė tuos titulus, kaipo 
epitetus, kad jie sutiko daly
vauti jo koncerte. Nejaugi 
“Draugas“ įsteigė diplomų falz- 
riką? Padaužos griežtai pro
testuos prieš tai, nėr. tai gadina 
jiems biznį.

VVorcesterio (Lietuvių Susi
vienijusių Draugijų komitetas 
nėra “komunistiškas”, bet jo 
“Atsakyme” argumėųtai ir kal
ba, tai tikrai bolševikiška”.

Dabartėlės, visi aklieji mato
te, negirdžiai girdite, besmege
niai suprantate 
gų, šlaunų ir dagi net 
pateptų didvyrių-išradėjų 
su garbinga tauta turi.

—Padaužų Didvyr

tams 
tai ateinančiais metais 
nieji 
užleisti savo vietas, 
neatsitiks, bet šįmet

dejų gerai pasirodė J. Cirulis. 
Jis pirmuose susirėmimuose 
vienus savo oponentus smar
kiai supliekė, gi su kitais, taip 
sakant, 
)a, kad 
Gal būt 
Be to, šiame 
vavo nemažas 
žaidėjų. Turnainentui 
gus 
kad

Išdirbinėjame ir importuojame 
visokios rųsies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies. Ita- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai.

RUATTA SERENELLI & CO. 
817 Blue lalanti Ave„ C-360 

Chicago, III.

Matydamas Padaužų Filoso
fijoj didelį perviršį raštų apie 
artistus, dramaturgus, režisie
rius ir jų pirmus pagelbininkus, 
dainininkus ir visas kitas ži
bančias ir nežibančias žvaigž
des aš vienbalsiai nutariau pa
rašyti šį bei tą iš mokslo sri- 

duokim sau, nc- 
Lrolių lietuvių už- 

džiovina 
kad ko nors iš-

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru- 
pių ir šeimynų £ 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yanta 1546 \

rašo lietu- 
littlha, lietuviš- 

Tik skaityk 
ir džiaugkis ir 
esi pilietis ir

DR. F. A. DULAK 
Specialistu 

Akių. Au«g, 
Ofisu: 1053 

katnp. Noble St 
Vai . , ,

Nekėlioj 10 iki 12 dieną. 
Rezidencija: 29*0 Tx>gan Bitu. 

Tel. Belmont 1217.

“Birutė 
vedėją su 
Padaužos 
surprise. 
kuris finansų 
į... “vyskupus“ 
tė“ turėti vedėju betitulį asme-Į 
ni. “Dainos koras 
vargonininką iš 
ralystė, “Kanklių“ 

taip vadinamą 
į kunigus“, na, o 
“Birutė“ (Cihagos 
ras), turėtų įsigyti 
aukšteshiu titulu, nes 
visų lietuvių lemiama 
muzikos ii- dramos 
Todėl, dėl viso 
jau nutarta ir 
dėl padarymo 
paprasto-eilinio 
žemės vabalo, 
dzimdžiaus 
čio. Na,

fifty-fifty” išėjo. Gai- 
is nedalyvavo “finais“, 

r laimėjęs butų, 
tipmamente daly- 
skaiėius pradinių 

pasibai- 
jau tiek prasilavino, 

dažnai duoda “ma- 
seniems šachmatis- 
Jei jie nesnaus, 

senes- 
achmatistai turės jiems 

Kaip ten 
“Naujie

nų“ suteiktą gražią trofiją lai
mėjo adv. 
jam tenka 
tininkų čempiono vardas

(.Broliai, sesutės ir 
kiloki lietuviai šiuomi 
“rpzuainiinam“, kad 
literatų eilės padidėji 
nu “vožnu” mokslininku 
ris žada nekišti savo nosies j 
politinius, religinius, komunis
tinius, sandarintus ir klerikali
nius reikalus, bet “ščyrai“ dirb
ti mokslo srityje. Mes, kaip 
sakyt, esame iki ausų pasinėrę 
įsitikinime, kad jis atvilks di
delę naudą musų garbingai 

Savo straipsnyje “lš- 
i“ jis parodo brolių lie- 
kaipo išmislytojų liepa-

Padaužų

’ tu r vedėju 
‘Dovydo ka- 
(bolševikų”) 

kandidata 
laip sakant, 
lietuvių cho- 

vedėją su 
Birutė“ 
dainos, 

draugija, 
ko, taip sakant, 
renkama aukos 

“vyskupo“ iš 
bediplominio 

laip sakant, 
Antano Vanagai- 

ne gerai?

atsiveski 
laiška ne
susirinki 

prašom neužmirškite atsi- 
. Bus mažas programas.

Su pagarba,
N. Pirmininkas, 

N. Organizatorius”.

kad
Žemiau, išskyrus 

kalbėtojų vardus,

Retai! ir Otaelio dastatytojai 
Tikra rųšta kūrenamo Alyvo ir 

Gaso dėl Kiekvieąo
Alyvo degintojo

Tank trokas dastato į visas dalis 
Chicagos ir apielinkės

Mes Specializuojame j Augštos- 
Rųšies štraw Gas, Alyvą 

ir Distiliuojame

3711 So. California Avė.
Tel. Lafayette 8700

lie klerikalai tai
ni žmonės. Jie pravedė visokius 
įstatymus ir tvarką seime. Jįe 
taipgi išrinko seimo pirimnin- 
ku Dr. J. Staugaitį. Dabar, 
kada tais įstatymais p. J. 
Staugaitis veda seime tvarką, 
tai klerikalai sako, kad bedie
viai pastatę seimui diktatorių. 
Tas klerikalų verkšleinimas yra 
visai bereikalingas, nes jie pa
tys padirbo nrierą, su kuria 
dabar ir jiems porcija gali būti 
atmieruota. Seimo pirmininkas 
kitaip daryti ir negali, nes jis 
turi prisilaikyti įstatymų. 1

kandidatu kardino 
liekas nežino. Iš 

nusistebėji

Daug Kentėjimų nuo 
ligų galima prašalinti 
jaut Cadum Ointment. 
niežėjimą ir degimą 
labai minkštinantis 
tik yra oda sužeista 
si. Cadum Ointment 
išbėrimų 
rimų 
dervinių 
jsidrėskimų, užgavimų 
degimų. ‘? 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

BATTERlfis PIGIAI!!
Western Auto Supply & Bat 

tery Service
4614 So. Western Avenue.

Tel. Lafayette 7422
Mes priimam v 

batteries kuomet

gaila ir šito didvyrio-išradėjo 
kad jis savo šepečio nesusipra 
to pasiųsti kademų frakcijai.

I) Lietuv 
frakcijos 
beveik iki 
viliamas, 
darė didel 
matikoj. 
žinoma, kad 72 yri 
nei daugftu kaip lik 72. 
garsus didvyrių didvyrės 
dėmų “matematikas“, išrado, 
kad 72 yra daugiau negu 72, 
būtent 73. Nors kaip sakyt, iš
radimas yra genia lis, bet visgi 
gaila, kad Raulinaitis nelaiku 
—peranksti gimė, nes musų 
broliai lietuviai dar neišmoko 
kademiškos matematikos, f

5) Kunigas, slrielčius Dagilis, 
subytino viso pasaulio išradėjus. 
Jis, bracia, išmislijo tokią na
va t ną, tiesiog stebuklingą 
strielhą, su kuria galima nušau
ti ką nori, kur nori ir kada 
nori. Apie strielbos gerumą 
negali būti jokios abejonės, nes 
jis pats ją išbandė šit kokiu 
budu: strielčius, maždaug, ku
nigas Dagilis parašė rezignaci
ją, suvyniojo ant kulkos, įbru
ko į strielbos vamzdį ir kaip 
šovė iš Dėdės Šamo kontrės i 
Lietuvą, kaip tik ant laiko re
zignacija nulėkė j Kauną ir j- 
krito kunigui Vailokaičiui tie
siai j kelinių kišenių. Ar striel- 
ėius yra gimęs parvėlai, ar pey- 
anksti tikrai negalima pasaky-

Proiesijonalj patarnavimą teikia 
savo ofise

“Aš buvau serganti ir silpna,” pasakė 
Mrs. F. Matousek, Taylor, Nebe., “Dar 
prie mano moteriško silpnumo, mano 
virškininimas buvo menkas ir taipgi bu
vo kiti nemalonus simptomai. Sekdama 
Serą patarimą aš pavartojau Severa’s 

egulator ir Balzol su geriausiomis pa
sekmėmis. Dabar aš esu sveika ir 
linksma.”

Saugokitės
Šalčio

šaltis reiškia pavoją. Vien nuo pneu
monijos kasmet miršta 150.000. Nesu- 
skaitomos kitos bėdos kilu iii šalčių.

Sustabdyk šalt j pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu hūdu. Imkit 
llill’s Cascara-Bromide-Quinino. Jis šal
tį sustabdo į 24 vai., o gripą j 3 die
nas. J; dabar milionai vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- 
4a galit gaut šitą. Visos aptiekos par
duoda Hill’s.
Tikrai Gauk

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO ( OMPOUNI) me
stis lengvai prašalina virŠmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 

pasveikę. Kaina 50c per 
r dvi už $1.05. 
“ŠALTINIS SVEL 
augalais gydyties, 

0 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

ties. Kadangi 
mažai musų 
sidarę kambariuose 
asvo smagenis 
radus dėl žmonijos gerovės ir 
jau jie yra išradę daug svar
bių dalykų, su kuriais aš ju
mis, mieli skaitytojai, kiek ma
no šyla pazvalys, bandysiu su
pažindinti.

1) Tūlas “česas” užpakalin 
vienas New Yorko lietuvis iš
rado. tokį moterišką drabužį, 
kuriame kariu buvo sijonas ir 
kelinės. To drabužio vardas 
buvo šit koks: sijonas-kelinČs 
arba keiinės-sijonas. Vadinasi, 
mėlynakės bespaceruodamos 
gatve galėjo mainyti stailą sa
vo drabužiu kas blokas. Tai vra 
geniali* išradimas, už kurį iš
radėjas butų gavęs didelę sumą 
pinigų, tiktai, jam ant nelai
mės, merginos pradėjo dėvėti 
trumpus sijonus iš po kurii^ 
kelinės ir taip matosi. Reiškia, 

išradimu pasirodė 
Labai gaila, kac 

didvyris-išradėjas, 
Leninui išlikimas 

, nelaiku per anksti gimė.
) Kiek vėliau vienas čika- 
;is bolševikas, dabartėlės, 

buvo išmislijęs šluotą pečių dū
doms (stove pipe) klynyti. Kaip 
matote, išradimas labai puikus. 
1'iktai gaila, kad ir jį toks pkt 
likimas sutiko, kaip ir kelinių- 
sijono išradėją. Žmonės su- 
buržuazėjo, pradėjo statyti mo
derniškus namus, kuriuose nė
ra nei pečių, nei dūdų, tai ir 
išradimas nuėjo niekais. Zno- 
čijas, šluotos išmislytojas irgi 
nelaiku gimęs.

3) Dar vienas čikagietisų ge
ras lietuvis, išrado automatišką 
š petį sienoms maliavoti. šis 
išradimas yra daugiau negu 
genialis ir išradėjas butų gavęs 
didelį maišą litų nuo kunigo 
Vailokaičio, jeigu savo patentą 
butų pasiuntęs Lietuvos Seimo 
kademų frakcijai žydų iška
boms peizoti. Taigi, maždaug,

neužilgo tuičs sau 
“vyskupo“ titulu, 

nor padaryt “Birutei” 
Susidarė komitetas, 

os p. Vanagaiti 
... Negali “Biru-

100 N. LaSalle St., Chicago, III 
arba prie vietinių agentų

Musų “Draugas” susirgo pa- 
gonizmo liga. Pas jį reiškiasi 
nepaprastos galiucinacijos. Jis 
surado, kad Amerikoj yra (M) 
nuošimčių pagonį); pagonų 
daug , baisesnių negu se
nieji pagonai. Girdi, senieji 
pagonai tikėjo į pomirtinį gy
venimą; šių laikų paganai ne
tikį į nieką, tai yra nei į Die
vą nei j velnią. “Draugo“ ma
nymu, reikia tverti fondas 
šiam reikalui. Parapijonai 
sudėti pinigų, o hierarkiji 
rūpinsianti misijonieiių.

Labai geras sumanymas, 
daužos prisidės prie to darbo 
kiek galėdami ir kuo galėdami. 
Jie rinks aukas ir 
misionieriais. Aukos 
bar priimamos.

Pramatom 
las, kurio 
girdę, parvirsit 
mo.

i Pagydo PENE- 
SA1DES, “Gal- 

I Stones”’ (akme- 
Inis tulžyje).
1)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

|2)-Be
3) -Be
4) -Be

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MlDWIFE 

Pasekmingai gy-
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t.-r.ip; ja, M.i)1.
j la-liiK'- Mani!)

\ 'JĮm .. Mai-tine
į* ( ki'i'iiia. Ciitai
RH. kau valgi pagal 

ligą. Taipgi pa
tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

Trl. Yards 4951
Valandos: Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj nuo 9 rvlo iki 8 vai. va
kare. Nedelioms ir Šventėms pagal 
sutarti.

yra moterys kuomet liuosos nuo skausmų ir silpnumų
Jos surandą pagelbą su

SEVERA’S REGULATOR

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLIJMBUS •
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios kh’sos kamba- 

liai tiktai sfaterooms
TEN III ATGAL TIKIETAJ 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
I)rl informacijų atsišaukite pas N O R T M G E R M A F

1$ SENŲ AUTOMOBILIUI 
PADAROME NAUJUS r

Ar
Oda kuezti 
Arba Dega

visokių odOd 
laiku varto

Jis prašalinu 
sykio ir yra 
gydantis kui 
paraudonavu 

yra geras nu. 
puogų, šlakų, slogų išbė 

karščio, pilės, pučkų, šašų, de- 
niežėjimu, išbėrimų, žaizdų 

* ------ j, skaudulių, nu-
vabalų įkandimų ir t. t
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‘f!

t

41 w-


