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Senatas atidėjo tekstilės 
streiko tardymą

Kiny studenty protesto 
demonstracijos

čangšoj demonstrantai puolė 
Japonų konsulatų; reikalau
ja panaikint sutartis

Roma ragina Francijos fa 
šistus grobti valdžią

Demonstracijos Kinuos; reika 
lauja panaikinti sutartis

Senatas atidėjo tekstilės 
streiko tardymų

Senatorių Edvvardso ir Wheel- 
ero susikirtimas dėl komunis
tų rolės streike

Italę fašistai kursto Frau 
cijos fašistus

ŠANHAJUS, Kinai, kovo 28. 
— čangšoj, Hunano provinci
joj. įvyko didelės kiniečių de
monstracijos protestui prieš 
studentų skerdynes Pekine, įvy
kusias kovo 18 dieną.

Demonstrantų minia, apie du 
tūkstančiai žmonių, puolė Japo- 

• nų konsulatą, išdaužė langus 
ir, įsiveržę vidun, sulaužė ra
kandus.

Tokios
stracijos
suruoštos
(lentų skerdynių Pekine kalbė
tojai kaltino svetimas valsty
bes, ypač Japonus 
Vienas kalbėtojų,
studentų sąjungos pirmininkas, 
pareiškė, kad provizorinis Kinų 
prezidentas Tuan Čidžui esąs 
svetimų valstybių įnagis ir Ki
nų išdavikas.

Buvo priimta rezoliucija, ku
ria reikalaujama, kad bokseri} 
protokolas ir kitos neteisingos 
Kinams sutartys butų panai- 

‘ kiūtos.

jau protesto demon- 
vakar buvo studentų 
ir šanhajuj. Del stu-

Atvirai ragina, kad atėjęs 
kas “kirsti”- ir pagrobti 
džia i savo rankas

lai
vai-

\VASIIINGTONAS, kovo 28. 
—VVisconsino senatorius La-
Follette vakar pasiute rezoliu
ciją, kad senatas padarytų New 
Jersey tekstilės pramonės strei
ko tardymą, bet tam aštriai 
pasipriešino New Jersey sena
torius Edwards, reikalaudamas, 
kad tardymas butų atidėtas 
mažiausiai bent savaitei laiko. 
Senatorius Edvvards pareiškė, 
kad pirma jisai pats norįs ištir
ti dalykų padėtį Passaice, ir.mas. 
tai jis padarysiąs iki ateinančio žinai, 
šeštadienio.

Senato komisija 6 balsais 
prieš 2 nutarė laidymą atidėti.

Senatorius Edvvards savo kal
boj apie tekstilės streiką pasa
kė, kad darbininkus ten sukurs
tę komunistai, vedą tarp jų 
savo propagandą, ir kad strei
ko agitatoriai komunistai darą 
pastangų darbininkų neramu
mus išplėsti ir Patersone.

Del šitokių senatoriaus Ed- 
wardso kaltinimų, 
senatorius \Vheeler 
sakydamas:

“Dabar taip yra, 
kur kįla streikas, 
išgirsi kaltinimų,
sukurstę komunistai. Tardymai, 
kuriuos aš vedžiau kaipo dist- 
rikto prokuroras, parodė, kad 
komunistų vadai buvo detekti- 
vai, tarnaują Pinkertono 
Fieldo šnipų agentūroms.”

Montanos 
jį subaudė,

kad kai tik 
tai tuojau 

kad streiką

ir

Sutartys su Estija ir 
Vengrija patvirtintos
VVASHINGTONAS, 

Draugingumo.
kovo 28.

ir Britus, 
nacionalės

ROMA, Italija, kovo 28. — 
Fašistų partijos organas Fas- 
cista paskelbė atvirą laišką 
Franci jos fašistų lyderiui, Val- 
ois, kuriuo jis raginamas da
ryti žygi, nes jau laikas atė
jęs. laiške sakoma:

“Atėjo laikas kirsti. Aristi- Susisiekimas 
das Briand (premjeras) nė t i-j 
kete netikės, kad pagaliau 
Francijoj atsirado jėga, kuriai . 
gali būt užtikštas krašto lik i-'

Tie, km šiandie yra mil- 
rytoj kaip dulkės gulės 

po jūsų kojųk jei tik jus norė
site.

“Armija? Policija? Kas drįs 
šauti į Verduno karžygius, kai 
jie, dėvėdami medalius ir žaiz
das, laimėtas kovose, žygiuos 
užkariauti savo tėvynę? Socia
listai, komunistai ir visos de
mokratinės partijos išbėgios, 
kaip kad jie išbėgiojo prieš 
mus. Del to jus galite neabe
joti, pone Valois

Laiškas
žodžiais apie tai, ką 
Francija ir fašistinė Italija ga
lėsią padaryti, kai jos eisią iš 
vieno ir sutartinai, ypaė aki- '™9.nga,‘ Šm'?Žęs 
vaizdoj Vokietijos pavojaus.

baigiama gražiais 
fašistinė

“Nusiginklavimas”

[Pacific and Atlantic Photo]
Willirm D. Upshavv, Georgia valstijos atstovas ir “sausųjų” 

lyderis, kuris drožė Bostono korespondentui į žandą už tai. kau 
pastarasis pavadinęs jį “fakeriu”.Tientsino-Pekino 

linijoj nutrauktas
SAN HA JUS, Kinai, kovo 28.

Susisiekimas linijoj tarp 
Tientsino ii Pekino visai nu-• 
trauktas. Tatai rodo, kad Jen- ■ 
gsuno apygardoj eina 
tarp nacionalės liaudies 
jos (kuomiiieunų) ir jos

Nukerta algas W. Va. ka 
sykių darbininkams

MORGANTOWN, VV. Va., 
kovo 28. Paisley Connelsville 
By-product kompanija iškabino 
keturiose čia savo kasyklose 
skelbimus, kad nuo balandžio 1 
dienos visiems jos kasyklų dar
bininkams alga nukertama 20 
nuošimčiu. 'Tose kasyklose dir
ba paprastai 800 darbininkų.

3,200 angliakasių streikuoja
PITTSBUKGH, Pa., kovo 28.

Protestuodami prieš samdy
tojų 
gas 
mėnesy, 
savaitė, 
pa m jos
kai, skaičiuje apie 
streikavo.
West Frankforte 1,100 anglia

kasių neteks darbo
ST FRANKFORT, III. 

kovo 28. — New Orient anglies 
kasyklos, kurios produkuodavo

nutarimą
darbininkams

ažuot kas
šešių Paisley kom
kasyklų

mokėti al- 
kartą 
antra

darbinin-
3,200 su-

Lietuvos žinios
Kas dedas kunigu valdo
mos Lietuvos žvalgyboj
KAL NAS, kovo 11. [Sd . — 

Štai ištrauka iš paduoto skun
do Seimo Skundų Komisijai ka
linio Vinco Šulinsko, laikomo 
Kauno kalėjime:

“1925 m. sausio iš 12 į 13 d. 
tapau areštuotas Vilkaviškio 
policijos ir pristatytas į 3-čią 
politinės policijos punktą, ku
riame kvotos metu to punkto 
valdininkų (jų buvo virš de
šimties), dalyvaujant jų virši
ninkui Vėžiui ir sekretoriui As
trauskui, buvau mušamas iki 
sąmonės netekimui. Mušimo 
priemones vartojo šias: išrėdė 
nuogai, krampliais trynė šonus 
ir smilkinius, kumščiomis mušė 
į pilvo ląstą ir skiausčiomis 
rankomis į kaklo gįslas; tąsė 
už plaukų ir už ausų, pai vertę 
spardė kojomis ir laužė keliais

12,825 tonus anglies per dieną, [krutinę iki pradėjo bėgti klan
inio šio pirmadienio užsidaro H18 gerklės, mušė per galvą 
neapribotam laikui. Del tos ve’dus iki šie sutino; buvau 
priežasties vienuolika šimtų elektrizuojamas tris kaltus, bu- 
darbininkų neteks darbo. r ivo l^avę elektros laidas į ran- 

 įkas ir tris kartus

Šeši užmušti traukiniui .
sudaužius auta

prie kaklo

laikė mane
užsimovęs

Virš minė-

“Sadistas, kuris 
prispaudęs, buvo 
gumines pirštines.

_______________ ;tas kankinimas ėjo sausio 14 
CORUNNA, Mich., kovo 28. dieną apie tris, o sausio 15 d. 
šeši asmens, penki jų vienos al)*e \valandas.

šeimynos nariai, buvo vakar skundžiasi, kad komi-
užmušti, pasažieriniam Grand s>.ią^Hidama jį, konstąntavo 
Trunk traukiniui sudaužius ge- rnns“no ž\me> ir sužalojimą, 
ležinkeiib kryžkelėj automobi-f" ...
lį, kuriud jie važiavo. I žmuš- .Tautu Sąjunga statysis 
tieji yra: J. L. Smith, 40 m., Į nUOSaVUS FUmUS 
farmerys. , 
maži vaikai, 
Hemming\vay, 
tė Florence.
< Del . didelės
Smith nepastebėjo, kad trauki-

/’« ...... . ... . .. n,„j • nvs nebetoli, ir leido automobi-. Lemano ežeroifui.i biik įtalpos agentu veiklumą Indi- kad jo vizito tikslas esąs pasi- *uajų hUK-, •' . : ' . A,wh.aAO VzJ-L.fiioc 1 skersai gelzkeho linija.nž tai kad j°J lr aI),e Rasistų profesorių ir|tarti dėl Austiįjos-Vokietijos 1 
’ ..................................................... prekybos sutarties detalių, te-'

čiau politiniuose rateliuose ma
noma, kad vyliausias jo tikslas . 
yra pasitarti dėl bendros aust- 
rų-vokiecių politikos santykiuo
se su Tautų Sąjunga. 1

Praha, Belgradas, Roma ir 
Paryžius į Austrijos kancle- 
liaus vizitą Berlinui žiuri su 
nervingu nepasitikėjimu, bijo
dami, kad tai nebūtų žingsnis 
prie Ąustrijos su Voketija su
sijungimo.

Rytoj Ramek iš Bcrlino va-! 
žiuos į Prahą “padaryti tokį 
jau vizitą Austrų kaimynės, 
Čechoslovakijos, sostinei.”

kova! f 
arini- 
narių. ,talijos

I šistų

Italę laikraščio redakto 
rius ekspatrijuotas

Britai susirūpinę fašistų 
veikimu Indijoj

Austrijos kancleriaus vi 
žilas Hindenburgui

agentai organizuoją fa- 
_T khtiW-»' Indų aristokra- 

1 tijos tarpe

Europa tuo vizitu susinervinus, 
— bijo galimo Austrijos su 
Vokietija susijungimo

BERLINAS, kovo 28. Va
kar į Berliną atvyko Austrijos

LONDONAS, kovo 28. — In
dijos departamentas pareika
lavo iš Indijos pranešimo apie kanclerius Kari Bamek įteikti 
darbuotę ten fišistų, ypač Indi- prezidentui Hindenburgui Gai-ROMA, Italija, kovo 28.

Karalius Emanuelis pasirašė J08 kunigaikščių ir aiistokiati-
!dekretą, kuriuo atimama visos .

i J pilietinės teisės Vincenzui zVa- riai susirūpino dėl žinių apie! Kanclerius Ramek pareiškė 
vircai, New Yorko i 
raščio redaktoriui, i._ __, _
jis Jungtinėse Valstijose siste-Įkiti] lankymąsi pas Indų kum-

> ir juodinęs Raikščius.
Italiją. Jo turtas'Italijoj taipjau' 

į konfiskuojamas.
Vincenzo Vavirca yra socia-

bes Kryžių nuo Austrijos les-
jos tarpe. Anglijos valdžia stip- publikos.

Ispanija savo laivynų padidins 
dar keturiais laivais

Sako, kad Bombėjuj, Kalku- 
,toj ir Bengalijos bei Jungtinių 
Provincijų dvarininkų tarpe 

listas? buvęs Italijos parlamen- įteigiama daug fašistų kliubų ir 
to atstovas. Būdamas 1..........

čio redaktorium, jis atvirai 
smerkė fašizmą ir Mussolinio 
žygdarbius Italijoj.

laikraš- kad daroma pastangų kurti 
atvirai daugiau panašių organizacijų.

Tornadas Turkestane

jo motina ir trys jo! 
ir jb kaimyno,;

11 metų merga i-

sniego pupos

Bilius jurymenams at
lyginimą padidinti

MADRIDAS, Ispanija, 
28. Ispanijos ministerių 
bilietas patvirtino valdžios pa
teiktų laivyno programų. Pro-1

ių^"ka- Japonijoj suorganizuota
prekybos ir grame numatoma pasistatydinti I 

konsularinių teisių sutartys sų vieną naują kreiserį ir tris nau- *
buvo vakai jausio tipo torpedininkus.

senato patvirtintos

Prancūzai paėmė mies
telį Sirijoj

nauja Darbo partija
šimtai namų audros sugriauta; 

daug žmonių užmušta

TAŠKENTAS, Azijos Rusija, 
kovo 28. — Turkestanu perėjo 

suorganizuota baisusis audros sūkurys, torna- . 
partija, kuriai das, smarkaus lietaus lydimas, Du l’USai -pasmerkti SU-

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums

HAIFA, Sirija, kovo 28.
Po stiprios kovos su sirų suki
lėliais, franeuzų kariuomenė 
užėmė Nebko miestelį. Nebkas 
yra pusiaukely tarp Damasko

TOKIO, Japonija, kovo 28.
Japonijoj tapo 
nauja Darbo 
priklauso jau 200 tūkstančių padaręs didelės pragaišties, 
narių. - Geležinkeliai buvo išdraskyti, •

Partija žada aktingai daly- šimtai namų nunešta ir daug 
vauti ateinančiuose krašto sei- žmonių užmušta; 
mo rinkimuose.

šaudyti už Dūmos 
nario nužudymą

Desėtkai tūkstančių Naujienų [ir Homso, ir turi apie 10,000
skaitytojų ieško bargenų Nau- gyventojų. Nuo pat sukilimo 
jienose ir skaito klasifikuotų- [pradžios Nebkas buvo sukilėlių 
jų skelbimų puslapius kasdie- rankose, 
ną. Parašykite į Naujienas ką 

'turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Čerkesu respublikos 
. vice-prezidentas 

nužudytas

užmušta vi
sos avių ir galvijų kaimenės; 
susisiekimas telegrafu ir telefo
nu visai sutrukdytas.

į Valdžia mobilizavo gyvento
jus nukentėjusių vietų žmo
nėms padėti

Iš

Fehrenbachas mirė.

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

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

BERLINAS, kovo 26.
Freiburge, Badene, šiandie mi
rė plaučių uždegimu Konstan
tinas Fehrenbachas, buvęs

MASKVA, kovo 28.
Batalpačinsko, Čerkesų sovietų 
respublikos sostinės, praneša, 
kad Kaukazo kalnuose banditai 
nužudę tos respublikos vicepre
zidentą Oslanbeką Kelmikovą. •

tORR

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau- f penktas Vokieti jos respublikos 
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nerdka 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

kanclerius.

Mellon išvyko į Bermudų

VVASHINGTONAS, kovo 
— Iždo sekretorius Mellon 
kar išplaukė į Bermudų, 
jis pasiliks iki po Velykų.

28. 
va- 
kur

Italija koncentruojanti 
kariuomenę Tiroliuj |
BUCU AREŠTAS, Rumanija, 

kovo 28. — Iš Insbruko, Aust
rijos Tiroliaus, praneša, kad 
pietų Tiroliuje Italija koncent- 
li'* jauti d.i.ig savo kariuome
nės. Tos žinios padarė čia ne
mažo sujudimo.

Chlcagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Didžiumoj apsiniaukę; gali 
būt sniego; nedidelė tempera
tūros atmaina; vidutinis mai- 
nųsis vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 30® F.

EKA.TER1NOSLAVAS, Ru- 
sija, kovo 28. Du rusai, šal- , 
do ir Sčekonenko, vakar buvo 
teismo pasmerkti sušaudyti, 
kaltinami dėl nužudymo 1906 į 
metais D-ro Boriso Karavajevo,' 
pirmosios Durnos nario.

Į Du kiti kaltinamieji, šelestov 
ir Balabanov, nuteisti pir
mas dešimčiai, antras peoke- 
riems metams kalėj imi', bet 
Balabanovui, kurs yra šventi-1

, kas, dėl jo senatvės bausmė dar 
sumažinta iki vienų metų ka
lėjimo.

Du angliakasiai užmuš
ti kasyklose

Šiandie saulė teka 
Adžiusi 6:11 valandų.

TAYLORVILLE, III., kovo
28. — Peabody kasyklose No.
58, nugriuvusiu iš viršaus uo- 

5:40, lei-.hi buvo užmušti du darbinin
kai.

vidutiniš-

GENEVA, Šveicarija, kovo 
28. — Tautų Sąjungos sekręto- 
rius Drummond sumokėjo 1.- 
130,000 frankų (apie 226,000 
dolerių) už Bartholoni vilą, 

krante, kaipo 
vietą nuosaviems Tautų Sąjun
gos rūmams pasistatydinti.

Slucko miestas išdegė 
80 žmonių žuvo

WASHINGTONAS, kovo 28.'
— \Visconsino senatorius Len-
root vakar įnešė bilių padidinti legTama iš Vilniaus 
jurymenams
teismo posėdininkams) atlygi
nimą taip, kad vietoj dabarti
nių $3 jiems butų mokama $6 
dienai.

BERLINAS kovo 28. Te- t 
praneša, 

(prišalkintiems kad gaisras sunaikinęs didesnę 
Slucko miesto dalį. Sudegė 
apie 800 namų. Pirmais apskai
čiavimais gaisre žuvę apie 80 
žmonių.

KODĖL PER NAUJIENAS 
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš
mokėti i 4-6 dienas už 50 centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gali duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

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

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

NAUJIENOS
1739 So, Halsted St. vChicago, 111.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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MAGIŠKAS KELIAS
Į SVEIKATĄ

Pardavinėjamos viri 5,000 vaistynfse
Cedar Uapids, Iowa

SEVERA’S
COUGH 

BALSAM 
NUO KOSULIO 

25a ir 50e

• «• — Mi—ii P r  ■—IM——

' SENELIO PASAKOJIMAI
Musų jauniems,
Musų mažiems
Ir jaunoms steloms
Žilų senelių —

» Baso Juozas Pupa 
L_________________________

Iii
Severa’s Gyduolės nuo slogų atakų, vieta trubelių, 
užlaikys jumis ant kelio sveikatos. Pavojingos ligos 
labai tankiai seka po paprastų slogų. Prašalinkit 
jas greit su Severa’s saugiomis ir išbandytomis Gy
duolėmis ir leiskit joms užlaikyti jumis ant magiško 
kelio sveikatos.

SEVERA’S 
ANTISEl’TOL 

4UO SKAUDAMOS 
GERKLES 
35c ir 50c

SEVERA’S
COLD IR 

GR1P 
TABLETAI 

30c

W. F. Severą ('o.

IŠPARDAVIMAS ŠIA SAVAITĘ
TIKTAI $10 ĮMOKĖTI

Mes maloniai paimsime į mainus bile kokį vartotą pianą, 
fonografą, radio ar kitokį musikalį instrumentą ir suteik
sime už jj PILNĄ PINIGINĘ VERTĘ ir užmokėsime visas 
dastatymo išlaidas.

National Rano Stores 
f •kt t* n u r* n a nr» «• r*0090 NAT,ONAL BUILD1NG OOOO

Z 3 J Z West Madison Street ZJJZ
EAST OF CORNER MADISON AND WESTERN AVĖ. 

A Phont Call Will Reterue One of The te Outfite 
Phone. ^eley’o0?., Open Until 9 P. M.

SUNDAY-1» TO 4 P.

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
Xp AV Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

“av/A. I jr gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St.

Valandos: 10-12*dieną, 2-4 po pietų, G-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARMITAGE 6145

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

tį, arba savo išnešiotojui syk j j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per menesį, kaip kad būna Naujienų l^idų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainyinui, 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—85. w
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

..............................................  Atkirp čia ..............................................
Data: Kovas 29, 1926

— Laba rytą!
—Sveikas, sūneli! Aš vėl pri

buvau.
— Gerai, dėduk, aš taip lau

kiu, taip laukiu!
Kaip jums ten miške atsitiko? 
Ar žvėrys neužpuolė, ar nesu
draskė?

- Matai, kad nesudraskė, 
durneli, jei butų sudraskę, tai 
manęs čia nebūtų.

—Tai kaip ten buvo?
Medžioklė

—Taigi, prisirengiau iŠ vaka
ro dėl medžioklės; ryte anksti 
atsikėliau, atsivedkinau ir iš
ėjau j miškų. Miškas buvo la
bai didelis. Aš daug kartų bu
vau miške, bet toli nuo krašto 
nueiti niekad nedrįsdavau. Miš
ke buvo daug visckių žvėrių ir 
laukinių gyvulių. Nemažai bu
vo galima sutikti meškų, vil
kų, šernų, barsukų, briedžių, 
stirnų o šiaip mažų žvėrelių 
knibždėte knibždėjo. Gerais 
laikais žvėrys, paprastai būda
vo nebaugus, bet tų žiemų, pa
sidauginus medžiotojams, slaps
tėsi kiek galėdami. Nuėjęs miš
kan drąsiai landžiojau po tan
kumynus ir prisirengęs saidoką 
.ėmijau besislapstančius žvėre
lius, bet prieiti taip arti, kdd 
nano vylyčia pasiektų negalė
jau. Vaikščiojau ilgai ir taip 
įailsau, jog negalėjau tolinus 
jiti. Atsisėdau po medžiu ir 
/erkių. Aš buvau nuėjęs į ne
žinomų vietą ir mane apėmė 
Laimė. Kilo baisios mintys. 
Prieš mane buvo slėnis, kur ne
buvo medžių; viduryje slėnio 
tyvaliavo vanduo ir kilo j vir
šų rūkas. Kodus, matau tuose 
inkuose baisius žvėris, kurie 
išplėtę nasrus artinasi prie ma
nęs, tai vėl pranyksta. Paėmiau 
i rankų peilį ir ^užsimerkiau.

Mamytė tavęs laukia par
einant su maistu,— lyg kas tai 
pašnibždėjo mano ausin, ir vėl 
atgavau drąsų. Kėliausi nuo 
žemės ir bandžiau eiti toliau, 
bet buvau taip silpnas, jog ne
galėjau. Pasėdėjus valandžiu
kę, pribėgo prie manęs voveris 
ir prisimetusi prie žemės žiu
rėjo tiesiai man į akis. Ištiesiau 
jai ranką, ji pauostė, palaižė ir 
kuksėdama šoko į medį, po ku
riuo aš sėdėjau.

-•Ku-ku-ku! Ku-ku-ku! — ji 
vis rėkė šokinėdama nuo šakos 
ant šakos, o toliau miške atsi
liepė toks pat balsas.

Aš mačiau, kaip iš aplinkui 
ėmė rinktis voyerys būriais, kol 
susirinko jų kelios dešimtys. Jos 
pasitarė tarp savęs ir išsiskirs
tė.

Prabėgo pora minučių kaip 
ties mano kojų ėmė kristi rie
šutai. Vėliau viena voveraitė 
po kitai nešė riešutus ir krovė 
lies manim, o aš būdamas la
bai išalkęs ėmiau ir valgiau. Ir 
taip man prinešė, kokia trejetą, 
svarų riešutų. Suvalgęs kelio
lika riešutų aš pasijutau daug 
stipresniu; susipykau likusius į 
tarbelę ir stojau į kojas. Man' 
norėjosi tuojau bėgti namo ir 
pavaišinti riešutais savo matti- 
šę ir sesytes.

Voverys, susirinkusios r 
dideliu susidomėjimu seko kiek
vieną mano judėjimą. Man at-' 
sistojus voverių būrys ūme 
kukseti ir moti savo uodegai-, 
temis. bėgdamos visos į vieną 
pusę ir grįždamos atgal. Aš su
pratau, kad jos ' mane vadina 
eiti su jomis ir nusekiau pas
kui. Paėjus trejetą šimtų 
žingsnių priėjome obelį, kur 
kabojo daug pageltusių obuliu- 
kų. Keletas voverių įšoko i 
medį, ėmė skinti vaisius ir 
mesti man. Aš rinkau obuo-i 
liūs, valgiau ir dėjau tarbelėn.1 
Tai buvo labai gardus obuoliu
kai!

Suvalgęs keletą obuoliukų pa
sijutau labai stprus ir sotus, ir 
jau dabar norėjau greitai beg-
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ti i ?;no, liet voverys ėmė vėl 
kviesti mane, kad eičiau su jo
mis. Pe.lipSjus kelias dešimtis 
žingsnių augštyn į priešakį ra
dome šaltinį, iš kurio sunkėse 
tyras kaip krikštolas vanduo ir 
mažu upeliuku tekėjo pakal- 
.nėn. Pirmiausia atsigėrė iš to 
šaltinio voverys ir kvietė mane. 
Aš prigulęs ant krutinės, go
džiai gėriau tyrą šaltinio van
denį ir negalėjau atsigerėti jo 
gardumu. Prigėręs iki sopiai 
pajutau savyje tokią jėgą, kad 
rodomi milžinų nugalėčiau. Tu
rėjau pasiėmęs indelį su putrą. 
Greitai išpiliau putrą, išmazgo
jau indelį ir prisėmęs to ste
buklingo vandens bėgau namų 
link, lydžiamas būrelio vove
rių. Voverys tol nesitraukė 
nuo manęs, kol aš nebuvau ant 
saugaus kelio, netoli miško pa
kraščio, prie savo namų. Tada 
atsisveikinome; aš kaip moky
damas padėkavojau joms ir 
atsiskyrėme... Matušę atradau 
labai silpną. Sesutės apimtos 
baimės verkė ir nežinojo kas 
daryt. |‘

Mamyte! Maisto parnešiau. 
Te, valgyk! raginau, duoda
mas jai riešuto branduolį ir 
obuoliuką.

Ji paėmė vieną branduolį,1 
L-et žandai buvo taip silpni, jog, 
negalėjo sukramtyti.

—Gerk vandenėlio, mamyte, 
tuoj sustiprėsi pasveiksi! —ir 
ji nurijo keletą gurkšnių.

Paėjus kelioms minutėms 
matuše atiperkė akis, jos vei
dai paraudo ir pajuto savyje 
sugrįžtančią gyvybę. Paskui 
valgė riešutus, obuolius ir tą 
pačią dieną taip sustiprėjo, jog 
galėjo atsikelti iš lovos. Su
stiprinęs ir pavaišinęs visus na
miškius, pradėjau daryti nau
jus medžioklės planus ir reng
tis ^sekančiai dienai.

Senelis nutilo. Jo akyse ži
bėjo didžiausios energijos spin
duliai ir veidas buvo pilnas 
džiaugsmo.

Man jau laikas eiti — at
sistojęs pasakė jis iki pasima
tymo.

Smagiausia Ekskursija 
LIETUVON 

1 ai Bus Naujienų Ekskursija 
Gegužio-May 15 dieną, 1926 
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WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

PIANU SAVININKAMS'
Reikalaukite Naujo 

Katalogo
Lietuviškų Volelių dėl

Grojiklių Pianų.
Naūjam Katalioge rasite pilną su
rašą visų Lietuviškų Volelių pada
rytų Amerikoje. Katalioge telpa 
daug naujų dainų, giesmių ir šokių 
muzikos.

PRISIUSIME VELTUI
Tunijam ir Taisom pianus 

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

THE PEOPLES
FURNITURE 00.

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

CHICAGO, ILL.
............ ....................... .. ......................... ............. n

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 suteikit 
patarimus visuose kelionės 
reikaluose.

Jo adresas:
1711 _ 24th Street, ? 
Detroit, Michigan.

Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 
r taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
^vo rūpesčius ir reikalus 
palydovui ir keliauja kuo
sas, aprūpintas, patenkintas 
a* ramus. Čia galima jaus
kis kaip namuose, kaip sve
čiuose, kaip dideliame — 
Igame piknike.

Pranešimas Jogei
JOHN J. ZOLP

Važiuoja Gegužės mėnesyje su 
exkursija Lietuvon didžiausiu lai
vu pasaulyje ir ypatiškai patar- 
riaus kelionėje. Kurie manote 
važiuoti, prisidėkite iš anksto, kad 
galima butų .sutvarkyti pasus ir 
kitus kelionės dokumentus.

Sąžiniškas patarnavimas . 
visuose reikaluose 

Padaromi ir užtvirtinami 
įvairus dokumentai.

Parduodami namai, lotai 
ir farmos

Perkami ir parduodami morgičiai, 
bonai ir šėrai

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., 

Telefonas Yards 0145 
CHICAGO, ILL.

>.......... ................... ..... .

MMIJOrOMTAN
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St.. Chicago 
Phone Canal 2591K—_ /

WABASH GELŽKELIS
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 i 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. - x

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

KELIONĖ NUO NEW YORKO Q
KLAIPĖDON IR ATGAL ųHOv

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 liudijimų ir leidimą sugrįžti; Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasą ir vizą. Visiems reikia užsimokėti už laivakor-

I tę ir gelžkelio tikietą bent .per 10 dienų pirm išvažiavimo.
ir palydovą, J. J. Strazdą, o
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Kį IR KAIP VIRTI
SRIUBA Iš ŽIRNIŲ

1 blukinę žirniu 
šalto vandens

1 Į/o šaukštuko cukraus
1 šaukštuką druskos
Pipirų
1 puoduką saldžios Smetonos
1 puoduką buljono arba 

vandens
1 šaukštą miltų
1 šaukštą sviesto, o jeigu vie

toj sriubos dėsi vandenį, tai 
dėk 2 šaukštu ar dauginus, 
sviesto.

Padaryk bdtą dažalą iš mil
tų, pieno, sviesto. Nupilk 
denį nuo žirnių. Dupilk pusę 
vandenio nuo žirnių liek 
dens, kad pasidaryt u 
tos. Supilk atgal ant žirnių, 
pridėk cukrų ii virk 5 minutes 

paskui perkosk |>er sietą, žir
nius sutrink šaukštu. Turėsi 
būti 2lj puoduku tirštimu. Su
maišyk su baitu dažalu. Pa
duok kasšta su krekesais.

vą n-

van- 
kvor-

VIŠTA A LA KING

1 t/į puoduko virtas vištienos 
su pjaustytos

2 šaukštu
2 šaukštu

į šmotukus 
sviesto 
miltą 
pipiro (smulkiai

supiaustyto).
puoduko baltų grybų.

1 puoduką sriubos iš vištie
nos

1 puoduką milko arba sal
džios Smetonos.

Druskas ir pipirų
14 sukapoto pimento (rau 

donojo pipiro.)
Sudėk sviestą, supjaustytus 

grybus, ir žaliąjį pipirą, paduok 
ir ant mažos ugnies virk neil
gai. Išimk grybus ir pipirus 
sudėk miltus, padaryk dažalą 
Paskui supilk pieną, sriubą 
duok užvirti. Si 
grybus ir pipirus 
puode, užpilk 
tegul išlengvo 
minutų.

Padėk ant

dvigubame 
balta dažala ir 
verda apie l(i

balto?
arba tam

pyragaičių

torielio 
džiovintos duonos 
tikrai vartojamų
uždėk mišinį, apibarstyk pvt-
ruškom. Paduok su bulvine ko-

MĖSOS PAJUS SU BULVIŲ k 
PLUTA

1 puoduką virtos, smulkiai 
supiaustytos mėsos

H

d žios

puoduko selerų 
puoduko milko l>ei saL 
Smetonos 
puoduko vandens

1 šaukštuką milko
1 šaukštuką sviesto 
ll/2 šaukštuko miltų 
puoduko bulvinės košės 
1 kiaušinio trynių 
Druskos, pipirų. •
Pladaryk baltą dažalą ir svies

to miltų ir atskiestos Smetonos. 
Sumaišyk mėsą, selerus, baltą 
dažalą, dniską ir pipirus. Su
pilk į molinį puodą arba į 
skauradą. Uždengk viršų su 
bulvine koše. Aptepk viršų su 
mišinių iš kiaušinio ir 1 šaukš
to milko. Uždek sviesto. Kepk 
pakol viršus gerai paras.

OISTERIAI SU SMETONA

bus. Paduok ant džiovintos 
duonos karštus.

GRANDŽIŲ FRITTERE1

2 šaukštuku baking po\vder 
l/l. šaukštuko druskos
1 suplaktas kiaušinis 
t šaukštai milko 

7 šaukštai vandens
2 orandžiu (be sėklų)
Atidalyk orandžius j šmote

lius. Persijok ir sumaišyk;
miltus, baking posvderį druską.'
Sumaišyk su pienu ir kiaušiniu

{mirkyk Mexico City majoras.
tešlon ir areštuotas Kansas City j r ati-

l Pacific and Atlantic Photoj
.Jorge Prieto Laurens, buvusia

Jis tapo• ir pluk 2 minutes.
(orandžių šmotukus
virk karštuose taukuose pakol duotas teismui už darymą kons- 
•viršus gerai purus kokias 5 piracijos nuversti Calles Meksi- 
minutes \ Į kos valdžią.

RAZINKŲ MOZURfiLIS

X

3-jų kiaušinių tryniai
’o puoduko miltų
1 šaukštukų vaidilos
Ištrink sviestą su cukrum,

vienų sudėk kiaušinius nuolat 
plakdama. Pridėk vanilą, pas-

po
tryniai
puod. cukraus
puod. smulkiai sukapotų 

migdolų trinti viską kartu pa
kol pabals, dapilti 1 puoduką kui vieną pamainydama miltais 
miltų ir vėl trinti, paskui da- persijotais su baking 
pilti 1 puoduką razinkų, be kau- riu. 
liukų, truputį citrinos žievės, 
įmaišyti ir popierinėse sviesiu 
išteptose Įdėtose padaryti mo
zūrui į.

powde-
Kepk pečiuje 35—15 nu

kepk dviejuose atski
ruose induose.

GREITAS PYRAGAS

AUKSINIS PYRAGAS

3 šaukštai taukų bei sviesto 
puoduko cukraus

1*2 puoduko tam tikrų py
ragams baltų miltų

3 šaukštukai baking powdcr

11/8 puoduko rusvaus cukro
2 kiaušiniu
1/2 puoduko pieno
1% miltų
3 šaukštukai baking pmvder 
i/o šauktuko cinamonų
1Z2 šaukštuko nutmeg

2507

Vi kvortos oisterių I mt
puoduko saldžios Smetonos | ---- ------------------------------------

bei milko I 2597 — 2815 — Apatinis rubaiu—
puoduko vandens Į ši suknelė yra paskutinės mados. Ją

Druskos, pipirų pagal sko-|8aIima JaJ>ai lengvai paaisiudinti, iš
I lengvo šilko arba kokios kitos leng-
I vos materijos. Galima pasiūti viršų

2*/> šaukšto miltų I iš vienos rųšies materijos, o sejoną
2 šaukštu sviesto iš kokios kit0!'
' s šaukštuko .selerŲ druskos! Sukirptos mitros 16 metų? 36, 38, 
*4 puoduko grybų pakeptų 140, 42, 44 ir 46 colių per krutinę. 

. f 136 mierai reikia 2% yardų 40 colių
svieste. , i materijos.

Nuvalyk ir sudėk oistenus į 
puodų tegul verda savo daža- 
le. Nupilk vandenį, supilk 
baltą dažalą padalytų iš svies
to, miltų pieno, druskos pipi
rų. Sudėk selerų druskų ir gry-lię’^tų'

arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So.
Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, IU. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No................

Mitros--------------------per krutinę

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pašymšti mlerą ir 

tvardą 
kaina

Ima prisiųsti pinigus į,

(Vardai ir pavardė)

(Mlaataa ir vali t.)

razinkų smul- nū statinė sandariu dugnu van- 
i deniui ir kibiras su dangčiu pa- 

Ir vandens įvadai 
vis dėlto reikia turėti 

kibiras automatinių viršumų — 
sausoms atmatoms. Toks 
ras labai higijeniškas ir 
praktingas. Dar geriau 
virtuvės pečiaus 
tikras aparatas 
ginti. Virtuvėje 
liuli laikrodis
Virtuvėje reikalinga dideliausia 
švara. Valgius tiekti švariai, 
apsirėdyti švariai. Nedažytas 
grindis reikia nors kartą per 
savaitę mazgoti ir trinti smėliu. 
Jokių atmatų virtuvėje neturi 
liuli; ypač jokiu būdu neleisti
na šluoti nešvarybes j kampus, 
ar palikti valgių liekanas nak
čiai. Vasarą tokiose vietose 
guriausiai vinsta musės. Reikia 
žiūrėti. kad ir vandeniui nu
bėgti skylutės neužsikimštų. Jos 
užsikemša ne tik tirštais daik
tais, bet ir riebalų vandeniu. 
Kad neužsikimštų skylutės, jas

vienam bliude mazgoms. 
ar I minules, esant, 
petelėnse, pir-(

1/j svaro ligų, 
kiai. sukapotų.

Sudėk viską 
ir gerai išplak.3 
Kepk dviejose
minus petelnes išklok alyvuotu 
popierių. Nemėk i ng dėt daly
kus skyriumi. Galima irgi kep
ti vienoj petelnėj ir valgyti 
karštą.

Seimininkėms Patarimai
Virtuvė

virtu

kibi- 
gana 
šalin 
tamturėti

atmatoms de-
butinai turi

ir svarstyklės.

įrengtame bute 
būti švari, didelė, svar- 
gi šviesi. ,

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUšERKA 

3101 S'o, Halsted SL, kam pa h 31 gat. 
Tel. Yards 1119 ^iii įm
Baigusi akuše- w ’
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-

1 r' "" 1 A • 
vanijos ligon-Ha ''< .Sr 
i" i. i...... ,.,
ningai patai-■ 
nauja, visokio V/ 
se ligose prieš 
gimdymą, 
gimdy.......... poHU
gimdymo. '

Už dyką V
tarimas, dar ii ra M
kitosiuose r< i V < t . a
kaluose mote- 
rims ir mergi-Vm

I- - 1 1 Įj i.
tos, o rasite pa Gs 
geibi). Į gĮgjgMBjl

Valandos mioB
8 ryto iki I 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Tel. Blvd. 3138 
M. VVoitkievica- 

BANIS
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
mote- 

prie gim- 
patarimai 
moterims

merginoms.
3113 South 
Halsted St.

rims 
dymo

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

(iertii 
v ė turi 
biausia

Verdant ar kepant virtuvėje 
paprastai atsiranda įvairių kva
pų. Kad butų lyras oras vir
tuvėje, jos turi liuli Mera venti
liacija. Be to, reikia taip pat 
saugoti, kad garų neprieitų į 
kitus kambarius.

Virtuves sienas dažyti reikia
šviesiais^dažais. Pravartu maž- j reikia retkarčiais mazgoti karš- 
daug pusantro metro nuo tu vandeniu su soda. Nereikia 
žemės sienos nudažyti alie- j virtuvėje skalbti. Nešvarius 
jiniais dažais grindys greičiau 
sugeria drėgmę, be to, jos daug 
sunkiau mazgoti. Akmeninės 
grindys švarios, bet būdamos 
šaltos, kenkia sveikatai. Virtu
vę rengiant, aišku, reikia jų 
taikinti šeimai ir išgalėmis, 
betgi virtuve visada turi būti 
paprasta ir praktinga, papras
čiausioje virtuvėje pakanka vie
nos indaujos, vieno nedažyto 
stalo, dviejų trijų kėdžių ir ke-Į 
lėtos lentynų. Rankšluos- 
čiams turi būti kabeklių arba 
paprastų vagių. Ištikus nelai
mei, pav., nusiplikinus, nuside
ginus labai gera tureli dėžute 
su geriamąja soda, kuria tuo-į 
jau apibarstomos nudegusios 
vietos. Nesant namuose van
dens įvndos, virtuvėje arba 
priemenėje turi stovėti ąžuoli-’penils‘

skalbinius plaujant virtuvėje 
genda oras. Taip pat neęlžiaus- 
tyti virtuvėje vaikų skalbinių.

Svarbiausias virtuvėje daik
tas—viriu vės pečius. Nuo jo 

( gerumo daug kas pareina. Ge-{ 
ram pečiui nedaug tereikia ku- 

. ro, o šalimai ir valgiairfs išvirti, 
I pakanka. Reikia :
1 pečiaus geležų viršus butų ly-
• gus. Be rinkių, o tik su dug- 
i imis pečiai geresni. Kiekvie- 
i name pečiuje turi būti katilas 
su vandeniu. Virtuvės pečių 
yra plytinių ir geležinių. Ply-

< tiniai pečiai šilimą geriau lai
ko, bet juose ^negalima taip

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoją 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
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

DR. HERZMAN^
iki

žiūrėti, kad1

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,

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

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

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
nuo G iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal
3110.< Naktį
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St. ‘

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telofonai:

liuoti. ' Virtuvės kūrenamos 
malkomis, anglimis arba dur-

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

Tol. Humboldt 3878
Valandos nuo O ryto iki i'2 dieną., 

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

*

na-

Lietuviai Advokatai LIETUVIAI DAKTARAI

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Ros. telephone Hyde Park 4000

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St„ Room 1111*13 

Telefonas Central 4411.
Valančios: nuo 9'ryto iki 4 p. p.
, Gyvenimo Vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 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. — Phs- 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I^eavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS .

Ofisus: 4600 Sb. VVood St.
Telephone Lafayette 7617

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

A. A. OLIS
Advokatas

11 S. La Saite St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunus Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
' Telephone Randolph 3261

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

Namų'Telefonas Republic 9600 
» ........ 11 ■ .................

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS x
Roselando Ofisas:

Tel. Pullman 5950
10756 S. Michigan Av.

t

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 teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

................ ...................................... ... '»» ■■■ ■ !■'■■■ I

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

Namų telefonas Yards 1'699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir G:30 iki 9:30 vakare

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

i

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

rz i ji nuo 9 ikt 11 vai V alanaosy nuo g va|.

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolętinė šviesa ir diathermia 

s............ -i 1 111 —
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Ave< 
VALANDOS: M 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare rm nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare M^xxxxxxxxYxxxxxraxxxxxxxx
—.....■■■... ..................... ....... —
DR. M. T. STRIKOL

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS' DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. G600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Jei nori turėt 
nuolatinj draugą - 
Skaityk Naujienas.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. F. A. DULAK
Specialistas Gydyme

Aklę. Aosų, Nosies ir Gerkite
Ofisas: 1053 Milvraukco Avenue 

kamp. Noble St. Tel. Armltage 0664. 
Vai.: 2 iki 4 po pietų ir 7 iki 9 vak. 

Nedalioj 10 iki 12 dieną.
Residencija: 2950 Lostan Blv<l.

Tel. Belmont SS 17.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooaevelt 8500

Šubscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
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Entered as Second Class Matter 

M a re h 7th, 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chicagoje— paltu: 
Metams ................................ $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ..................  $2.00
Dviem menesiams ...............  1-50
Vienam minėsiu! .......................... 75

Chicagoje per neiiotojus: 
Viena kopija .......................... 3c
Savaitei ...................................... 18c
Minesiui ................. ,..........   75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta) 

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Pinigus reikia siusti palto Money 

orderiu kartu su uksakymu. I

padarys su liaudininkais sutartį. Kaip dabar matome, nei 
viena, nei antra pusė nuo to neatsisakys.

Taigi tikrybėje valstiečiai liaudininkai kovoja tam, 
kad išgavus iš klerikalų kaip galint geresnes susitarimo 
sąlygas. Juo skaudžiaus klerikalai bus supliekti rinki
muose, tuo jie bus nuolaidesni liaudininkams, tuo pasta
rieji galės išsiderėti sau daugiaUs teisių bloke su krikš
čionių bloku.

Mes .liaudininkams to anaiptol nepavydime. Reikia 
pripažinti, kad daugelis dalykų, dėl kurių jie kovoja su 
klerikalizmu, yra reikalingi ne tiktai jiems, bet ir visiems 
Lietuvos žmonėms (pav. sužinos laisvė, kultūros ir ap- 
švietos reikalai ir t. t.). Bet visgi turime neužmiršti, kad 
opozicijoje klerikalams ateityje gali palikti vieni tiktai 
socialdemokratai. Juos todėl ir privalome remti labiaus, 
negu kų kitų.

Skaitytojų Balsai
[Už 'išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Kieno naudai?
kurs

KLERIKALŲ SUSITARIMAS SU LIAUDININKAIS

“PO GEROS, KARŠTOS PIRTIES”

’ 1

Apžvalga
SLEPIAMAS NUO VISUOMENĖS KOMPROMISAS

VIENINTĖLĖ NUOSAKI OPOZICIJA — 
SOCIALDEMOKRATAI

ŽMONĖS PIKTINASI KOMU
NISTŲ “KALBĖTOJAIS“

Pavadint žlibu žmogų, 
tyčia iškraipo kito sakinius ne
būtų tikslu, — melagium ne
mandagu, gal melo maišu tin
kamiausia.

“Draugas” savo 
se” atsakydamas į 
j ienose” tilpusį 
“Kurie Lietuvystei 
ir valdyt ją tinka”, savotiškai 
verčia mano sakinius, kas lygi
nasi tiksliam melui, nes tas 
“Pastabėlių” rasėjas žino, kad 
nevisi “Draugo” skaitytojai 
“Naujienas” skaito, o tokiems 
jis ir rašo savotiškas išvadas ir 
išmislytus baubus, kad pagąs
dint savo viernuosius socialij-

“Pastabėlė- 
mano “Nau- 

straipsnelį 
dirbo, tiems

Kauno “Socialdemokratas” savo 10-am numeryje atidengia įdomią paslaptį: kad krikščionys demokratai, r>u- 

tent, atgavo Seimo vadeles per sutartį SU valstiečiais liau* 
dininkais. Štai ką “Soc.” rašo:

“Plačioji publika dar nežino, kad nauja Seimo se
sija prasidėjo nauju ‘krikščionių’ bloko susitarimu 
su liaudininkais. Už tai, kad liaudininkai sutiko at
siimti daktarą Staugaitį iš pirmininkų ir pradėti nau
ją sesiją, ‘krikščionių’ blokas pasižadėjo:

“nekeisti iš esmės rinkimų įstatymo, tik jį papil
dyti dėl Klaipėdos krašto ir nustatyti busimąjį at
stovų skaičių ne mažiau kaip 84;

“nevesti per Seimą jokio įstatymo, kuris dar la
biau varžytų susirinkimų ir spaudos laisvę;

“rinkimų kampanijoj netaikinti opozicijai jokių 
ypatingii represijų ir skaityti visus lygiais prieš įsta
tymą;

“dėl eilinių įstatymų, pravestinų dar šitam Seime, 
susitarti;

“skelbti naujus rinkimus kovo 8 — 12 (tur-but ge
gužės 8-9. “N.” Red.) dieną. Į

“Susitarta ir pasirašyta”.

Šitas “S-to” pranešimas parodo įvykius Seime, apie 
kuriuos mums teko keletą kartų kalbėti, truputį kitokio
je šviesoje, negu mes manėme.

Pasirodo, kad klerikalai ne “užkariavo” pirmininko 
vietą, bet atgavo ją nusileidimu opozicijai. Tatai dar la
biaus pabrėžia tą faktą, kad d-ro Staugaičio išrinkimas 
Seimo pirmininku buvo skaudus smūgis “krikščionims” 
ir kad triukšminga kova Seime po to opozicijos laimėji
mo pasibaigė klerikalų nusilenkimu. Ne “šturmu” ir opo
zicijos suvarymu j ožio ragą Šmulkščio-Vailokaičio “ar- 

xmija” likvidavo tą kovą, bet derybomis.
Eidami f derybas su priešu, klerikalai patys prisipa

žino, kad jie buvo sumušti. Nenuostabu, kad po šitokio 
pažeminimo jiems teko nuleisti savo skiauterę ir pradėt 
naujoje Seimo sesijoje elgtis kitaip. Jau “Naujienos” 
rašė, kad klerikalai tapo “išmaudyti”. Gi musų draugų 
Lietuvoje organas sako taip:

“Naujai išrinktas iš krikščionių ir ūkininkų sąjun
gos prezidiumas nesvietiškai mandagus, — net dėl 
paprasto dienotvarkės papildymo teikiasi pats savo 
kojomis apvaikščioti frakcijas ir klausti jų sutikimo. 
Taip jaučiasi ir paprastas žmogus po geros, karštos 
pirties”. J

Jau ima ir kai kurie komu
nistai suprasti, kad jų vadina- 

I mio.ii “kalbėtojai” savo piktais I kitokių pužvelgų žmonių melci- 

nimais daro ne gera, bet blogą, 
nes atstumia minias. Tuo klau
simu rašo “'Laisvėje” vienas M. 
P., kuris kitąsyk buvo socialis
tas, bet paskui, bolševikiškam 
vėjui papūtus, apsiverto, rago- 

| žium ir atsidūrė pas komunis
tus. Socialistų jisai da ir šian
die nepakenčia, bet jau jam 
nepatinka ir dabartinės jo par
tijos vadų taktika.

Apie komunistų agitatorius 
jisai sako, kad jie perdaug 
mėgstą savo kalbose “užva- 
žinot” įvairiems priešams. Kuo
met komunistų kalbėtojas plus
ta ir šmeižia kitų partijų žmo-j 
nes, lai jo vienminčiai karštai 
ploja. Bet kokia iš to nauda? 
Naudos jokios, tiktai publika, 
pritarianti “kalbėtojo” nieki
namoms partijoms, pasipiktina 
ir daugiaus nebenori eiti i 
munistų “prakaUias”. M. P. 
ko: 1 « i r ’i

“Man atsitiko kviesti 
kius žmones ypatiškai, kad 
ateitų į musų prakalbas; tai 
gavau atsakymų, kad jie dau
ginus neisią niekados i mu
sų prakalbas. Girdi, ko mes 
ten eisim pas tokius, kad 
mus tik koliotų ir iš musų

ko-
sa-

vadai, pagaliau, pakenks ir sa
vo partijai, 41.es žmonės, nete
kę kantrybės jų zaunų klausy
tis, atsigręš nuo jų. Dabar jau, 
kaip matome, taip ir įvyko: į 
sBimbų, Mizarų ir Pruseikų pra
kalbas ateina, kaip prijiažįsta 
komunistas M. P., 1 
komunistai su savo familijo- 
mis ir keletas šimpa t izatorių ’ bando A. Bukas 
(gal būt, jie gyvena

tik patys tais ir laisvamaniais. Jis sako: 
Chicagos soc-dem. organe 

____  _  _____ įrodyt, kad 
ant bur- laisvamanis — masonas J. šliu- 

“tai ir pas, yra dabar aukštesnis, už
, ir tt., kad 

Lietuvą nuo 
ir

. . - ---- -- yra dabar uuks/
viskas . „ Į kunigus ir vyskupus,

Kol komunistai nebuvo nu- jis apvalysiąs., 
smukę iki šito “punkto”, tai krikščionijos, nuo kunigų 
nė M. P. nemanė, kad jų “orą- bažnyčių, ir sugrąžinsiąs Lie

tuvą keletą šimtų metų atgal.” 
'Kurie matė mano straipsnį,

toriai” yra netikę./
Tačiau, da ir dabar jo rei

kalavimai saviemsiems yra la-’nė vienas, tokių minčių jame, 
bai kuklus. Jisai nori tiktai, 
kad susidedančioji iš komunis-

I tų “publika” (šeimynos ir bur- 
dingieriai) nežvieKtų ir nepliau- 
škytų delnais iš džiaugsmo, 
kuomet jų “kalbėtojas” šmei
žia ir plusta I 

•priešams; ir, antra, 
“kalbėtojai” niekintų 
priešingų partijų vadus,

J “paprastus suklaidintus 
ninkus”. Laikantis šitų 
taisyklių, busią viskas gerai.

Bet “Laisvei” ir tokios re
formos išrodo bereikalingos. 
Savo prieraše prie M. P. straip
snio ji pastebi, kad komunistų 
“prakalbos” yra O. K. ir tai
syt nieko nereikia.

Tai yra suprantama.
drausk
pliaukšti kas jiems ant seilės Joną Šliupą 
užeina, tai kaip jie galės sakyt šiau:
“prakalbas”? Visas komunistėj “D-ras J. Šliupas, kurs kūni
nis “judėjimas” nueitų velniop! gams kauta gerklėj stovi, at- 
----------;---- ---U*----- L

apart ‘Draugo” “Pastabėlių” 
rašėjo, neišskaitė.

Kraipyt kito sakinius jokiam 
augusiam asmeniui nėra pado
ru, o laikraščių redaktoriam 
žema ir neatleistina.

(“peria kailį”) į Mano buvo rašjįa: kurie Lie- 
, kad tie tuvai dirbo, tiems ir valdyt ją 

tiktai
bet ne vystei, tikrai užsitarnauja tos 
darbi- garbės. Kitose šalyse 
dviejų žymiausi vyrai, valstybėms įsi- 

, kurus, pirmi buvo į šalies urė
dus išrinkti.

Į Lietuvos aukštesnius valdi
ninkus nė vienas senų Lietuvos 
veikėjų nepateko. Pavyzdžiui, 
daktarai J. šliupas ir Basanavi- 

Ičius netik kad tapo atstumti, 
Už- bet visur ignoruojami, net per- 

‘L.” štabo keikūnams sekiojami! Apie tautininką Dr.
t “Naujienose” ra-

tinka. Asmenys, dirbę lietu-

tautos

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

lai vis- 
dar ar- 

vaidai, 
kerštas

Bet jeigu tas klerikalų nusilenkimas opozicijai pa
brėžia jų pralaimėjimų kovoje dėl Seimo pirmininko vie
tos, tai, antra vertus, jisai rodo ir nepakankamų tvirtu
mų liaudininkų pusėje.

Kam reikėjo liaudininkams eiti į derybas su Šmulkš
čiu?

Kodėl jie sutiko daryti kompromisų bekaro stovio pa
naikinimo krašte?

Ir, pagaliau, kodėl jie savo susitarimų su krikščionių 
bloku slepia nuo visuomenės?

Labai gerai, kad klerikalai, išvanoti kaip turkiškoje 
pirtyje, buvo priversti atsižadėti savo diktatoriškų užjna- 
čių ir savo grubi joniškų manierų. Jų parašas po susita
rimo sųlygomis juos, be abejonės, dabar šiek-tiek suriša. 
Dalį savo pasižadėjimų jie jau išpildė: paskelbė laiku 
naujų rinkimų dienų, paliko nepakeistų rinkimų įstaty
mų, pasidarė mandagus ir paliovė kumščias vartoti Sei
mo debatuose. Bet klausimas, ar ilgai jie savo duotojo 
žodžio laikysis? O jeigu jie apgaus liaudininkus (kaip jau 
ne kartų yra apgavę), kų tuomet pastarieji darys?

Šis naujas klerikalų susitarimas su liaudininkais lei
džia numanyti, kas bus po rinkimų į Seimą, jeigu juoda
sis blokas bus sumuštas. “Naujienos’" jau senai yra iš
reiškusios nuomonę, kad tokiam atsitikime krikščionys

kad jie daugiaus ir neatei
na; daugiausia susirenka 
publika iš tų pačių, tik mu
sų draugų, žinoma, su viso
mis šeimynomis* ir keletu 
dar musų simpatizatorių, 
tai ir viskas. O didelė dalis 
lietuviškos visuomenės bijo
si eit, nes jie jau žino, kada 
tik nueis, tai kom'plimentų 
gaus; ir aš patėmijau • po 
kiekvienų prakalbų, tai vie
toj visuomenę suvest prie 
vienybės, prie taikos ir gaut 
daugiaus simpatijos, 
kas būna atbulai: 
šiau pakyla visokį 

z barniai, keliones ar 
‘ vienų prieš kitus.

“Aš sakau, kad tas labai 
yra nesveika musų progresy
viam judėjimui; reikia tas 
ydas ir papratimus šluot 
laukan iš musų tarpo.”
Reiškia M. P. jau pamate, 

kaip “sėkmingai” komunistai 
vienija po savo vėliava prole
tariatą. Tik gaila, kad pamatė 
taip volai — kuomet ydos, ku
rias jisai nurodo, pavirto, anot 
jo paties, papratimu. Reikėjo 
prieš jas koVot tuomet, kai dar 
jos tiktai buvo pradėjusios 
reikštis. Įsisenėjusią ligą yra 
daug sunkiau išgydyti!

Komunistų jau, matyt, tokia 
nelaimė, kad jie pastebi daly
kus daug vėliaus už kitus. Tur
būt tuo jie remia savo preten
ziją vadintis “progresyviškais”.

Kad komunistų “oratoriai” 
savo blevyzgomis prieš kitokių 
įsitikinimų žmones tiktai de
moralizuoja publiką, šitą faktų 
senai mato 
laikraščiai
nuolatos rašo apie tai jau kele
tas metų. Jie senai jau yra 
tūkstančius kartų sakę, kad 
savo burnojimais komunistų

visi žmones. Visi 
(nekomunistiniai)

[Pacific and Atlantic Photo]
Baroncsa Alletta Lydia de 

Briess, garsi Europos kintamų
jų paveikslų artiste ir gražuole, 
atvyko į Amerika aplankyti sa
vo draugus.

- sveria daugumų Lietuvos kuni- 
Igų ir vyskupų...” Iš to “Drau- 
| gas” pasidarė savotiškų išvadą, 
kad pamulkint savo skaityto
jus.

Tikėjimo naikinimo ir bažny-
- čių griovimo baubų Lietuvos 

į kunigai senai savo viernuosius 
I gąsdina, nors tai tuščias jų pa
lčių išmislas, kuriuo retas kata
likas betiki. Man neteko niekur 
Į nė girdėt, nė skaityt, kad kas
mokytų griaut bažnyčias; aš 
net nelinkęs tikėt, kad Rusijos 
komunistai tai darytų. Nes pa
statymas kurkas brangesnis, 
negu griovimas! O jei atsiran
da keletas pavienių, tai už tat 
nebūtų tikslu visą srovę kaltint. 
Lietuviuose tokios nutaikęs 
bent negirdėt. Veltui kleras iš
plėtęs

Tas 
Jei 

' tikras
toks, gali būt auklėjamas 
palaikomas visur; namie ir lau
ke, o ne vien tik bažnyčioj. To
kį tikėjimą sunaikint tegalima 
patj žmogų sunaikinus, o ne 
atimt jį iš jo. Dvasinės asmens 
savybės neapčiuopiamos.

| Katalikai pripažįsta tik tą 
tikėjimą geru, kuris pasiduoda 
jų globai; kuris turi būt orga
nizuotas kaip ir svietiškoji val
džia: su bažnyčia, kunigais, 
vyskupais ir net iki šventojo 
tėvą kurs nebetoli Dievo!

I '
Jei tokia tikybos tvarka butų

geru dorovės pavyzdžiu — nie
ko nebūtų galima užmest. Tik, 
deja, to nėra. Katalikų tikėji
mas tik jiems patiems, t. y. 
kunigams, vyskupams, ir aukš
tesniems dvasiškiams. Dvasiš
kiai mokina kantrumo ir arti
mo meilės, nesigailėdami gra
žių pažadų danguje. Tuom tar
pu patys sau krauna lobius, 
kad čia pat ant žemės turėjus 
sau rojų; artimo meile, — ne
didesnė kaip tarp katės ir pe-

ausis klausosi, 
pats dėl tikėjimo, 
tikėjimas asmens 
sielos jausmas, tai kaipo

ir

tam

lės, o kantrumo — už žodį kitą 
policijai įduos, arba pats revol
veriu pagrąsins.

Tokis yra, organizuotas tikė
jimas.

Tokie tikėjimo atstovai patys 
’ išdirba puikiausią dirvą netikė

lių atsiradimui. • Jie pamiršta, 
kad šiandie net patys paklus
nieji avinai nepaiso taros, o 

1 žiuri daros.
Romos katalikų tikėjimas 

Lietuvai buvo didžiausiu smū
giu, kurs Lietuvos tėvynai
niams atsirūgo, šiandie jis te- 

’ bėra pragaištingas Lietuvos 
savistovybei ir pačiai lietuvys
tei.

Lietuvos kunigai nebuvo u- 
bagais nė prie caro, o šiandie, 
budąmi patys valdžioj, pasisky
rė sau algas. Lietuvos skur
džiai turi jiems sudėt kas met 
po 1,575,182 litų! Kuomet šaly 
skurdas ir badas viešpatauja, 
tai jie puikiai sau rūpinasi 
Dievo garbe! Vienam tik Kau
ne virš £,000 skurstančių be
darbių.

Puikus tikėjimo palaikymo 
būdas, ar ne?

Ir ar bereikia didesnių tikėji
mo griovikų, kaip patys Dievo 
tarnai. Ir tamsiausi žmonės tai 

matydami ima protaut, kad kas 
nors negerai.

Kuomet tikėjimas nesirūpina 
žmogaus gerbūviu, nė abelnu 
šalies labu, ir kada Dievas lieka 
vien įrankiu tik vienam luomui 
pelnytis, jo papėdė lieka taip 
silpna, kad bile vėjelis ją pa~ 
driekia.

šiandien liaudis mąsto ir 
klausia, kieno tai labui?

Toliau tas “Draugo” prana
šas sako:

“...Argi soc-dem. pakalika 
nei Lietuvos praeities nenuvo
kia, nei į galvą jiems nesutelpa, 
kiek mokslo pažangos ir kultū
ros (mano pabraukta A.
suteikia krikščionija.”

Pirmiausia reik pasakyt, 
„Draugo” Redakcija negali 
žinot, kad laisvamaniai jokių 
pakalikų nė ponų neturi; kiek
vienas gali liuosai savo mintis 
ar pažiūras pareikšti be patai
kavimo.

Gaila, kad “Draugo” “Pasta
belių” rašėjas neįvardijo, ko
kias krikščionijos geroves Lie
tuvai jis mena? Ir ką vadina 
mokslu, pažanga ir kultūra?

Gal jis vadina poterius, gies
mes ir maldas mokslu? Bet tai 
juk tik migdė lietuvį, užuot 
plėtojus jo protines jėgas, ir, 
didžiausi priežastis susmukimo 
abelnos lietuvystės dvasios^ Net 
iki šiai dienai lietuvis negali 
išsinarplioti iš jam antmestų 
dvasios žabangų. Keli šimtai 
metų, kai Lietuva apkrikštyta, 
pasninkais ir maldomis penėta, 
ir kokią ji turi naudą iš to? 
Lietuvai krikštas buvo visa jos 
pragaištis. Ji liko žymi kaipo 
katalikiška šalis, bet neįmato
ma kaipo lietuviška. Gal pasa
kys, kad tas “mokslas” Dievui 
garbę davė.

Tas “mokslas” davė naudą 
vien katalikystės apaštalams, ir 
lietuvos kunigams, kurie betgi 
negali pasakyt, kad nuo pra
džios krikščionybės lietuvių du
selių daugiau pateko į dangų, 
negu į sliekų pusnyną.

Visa tai stūmė Lietuvą ne 
pažangon, oz atgal.

Pristatymas bažnyčių, vie
nuolynų ir kryžių “kultūra”— 
tik Romos apvilktais akiniais 
matoma, o ne blaivai žiūrint. 
Iš klioštorių, bažnyčių ir “cu- 
daunų” vietų, kurių krikščiony-( 
be gausiai prisėjo, vien ku
nigams nauda, žvirbliams pas
togė ir šaliai skurdas,

Tikrų Lietuvos tėvynainių, 
jos sūnų, yra noras ne naikinti 
tikėjimą, nė bažnyčias griauti, 
o pirmiausia atsikratyt “šven
tojo tėvo” globos, kuris per 
Lenkiją klibina Lietuvos savi
stovybę ir mažina Lietuvos 
dvasines jėgas. Tegul bažny
čios sau lieka; tikėjimas sa- 
vaimi keisis, taikydamasis dau
giau prie šalies ir žmonių labo; 
o to nė kunigai, nė pats “šven
tasis tėvas” nesulaikys.

Tokia pažangiečių mintis apie 
senovės grąžinimą.

uolus tėvynai- 
kad “Draugo” 
paslaptis, kad 
su kun. Burba

nepakeliamais mokes- 
rinkliavom kunigų ir 
išlaikymui. Pavaldiniai 
badauja...

1> rarnonč
O tuo pat laiku jezu-

kac
ne-

darbininkai

vienuolynai

statyt baž-

Mano pasakymas, kad D-ras 
J. šliupas atsveria visus Lietu- 
\os kunigus neperdėtas. D-ras 
J. šliupas ant kiek laisvamanis, 
lygiai ant tiek 
nis. Nemanau, 
Bedakcijai butų 
D-ras J. Šliupas
uoliai gynė lietuvystę net baž
nyčios reikaluose, kada toji 
buvo lenkų kunigų globoj. Tai, 
tur būti, nebuvo lengva kova 
atskirti lietuvių bažnyčias nuo 
lenkiškos “vienybės”, jei kuni
gas šaukėsi laisvamanio pagel
tos! Amerikos lietuvių dvasiš
kiai, dergdami D-ra J. šliupą, 
turėtų atminti, kad tas jų der
giamas asmuo ir jiems patiems 
patarnavo iškovojime jiems sa
vistovesnių vietų kaipo lietuvių 
dvasiškiems vadams.

Kasgi šiandien Lietuvoj da
roma, kad pagerinus šalies 
a beiną gerbūvį?

Šiandien Lietuvoj gerai gy
venasi vien kunigams ir aukš
tiems valdininkams, o visi kiti 
apkrauti 
niais ir 
valdžios 
skursta,

1 Del stokos 
apmirus.

itų įstaigos ir vienuolynai sta
tomi, • ir projektuojamos pui- 
kios bažnyčios neva tautos ne- 
prigulmybci paminėti!

Ar bereikia kartesnes ir 
skaudesnės pašaipos!

Del stokos šaly dirbtuvių ir 
išdirbystės įstaigų žalioji sa
ręs medžiaga (medžiai, sėme
nys ir kt.) išvežama į užsienį, 
o padirbti užsieny reikmenys 
iš užsienio perkama, tik jau ke
leriopai brangiau, negu žalia 
medžiaga parduota. Tuo pačiu 
laiku savo šalies 
L e darbo vaikšto...

O bažnyčios ir 
statoma!

Jei randasi turto 
nyčias, kurių Lie
giau yra, negu reikia ir iš ku
rių tiek naudos, kiek iš be ra
tų laikrodžio, kodėl nesistengt 
pastatyt dirbtuves, kurių Lie
tuvoj stoka? Pastatyt bent 
tokias dirbtuves, kurios nami
nius gaminius išdirbs, kad ne
reikėtų traukt iš užsienio; bus 
žmonėms darbo ir pinigai at
liks sava šaly.

Lietuvos katalikiškai dvasiš
kiai tas negalioj: jai galvoj 
savas pelnas ir garbė! Jai rupi 
bažnyčios ir vyskupai! Ji už
mano, o jus—Lietuvos skur- 
džiai-penėkit! Pirm karo to
kiam Lietuvos plote pakako 
\ieno vyskupo, o dabar keturi, 
ir dar—antyvyskupas! Jų algos 
i.ežemesnės, negu ministerių! 
Ir kaipgi toji šals gali laukt 
gerovės!

Katalikiškas Dievas Lietuvos 
žmonelių maldų ne tik kad ne
išklausė, bet didesniais ir sun
kesniais vargais juos slegia.

O Dievo tarnai triumfuoja 
geriau negu kitur!

Jie ne tik puikiai gyvena ir 
j valdžią skverbiasi, bet dar 
dvarų prisiperka.

Jei tad Lietuvai katalikiškas 
tikėjimas už maldas ir pasnin
kus tokią “pažangą” ir “kul
tūrą” tedavė, tai Lietuvos 
tėvynainiai negali tuo pasiten
kinti. R. Rūkas.

™ Gulbranaen Trad* Mark 
GULBRANSEN.

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

Paamtykite pas

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

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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Smulkios Žinios

Trukumas ligoninėj
Lieiuvifl Ratmiuosb.

Kensington

Gavo 40 metu kalėjimo
Tęisėjas Kavanagh, krimina

liniame teisme, nuteisė William 
Cappella, 43 m., iš Berwyn, ve
dusį vyrų, 40 metų kalėj iman 
už upuolimų ant 8 metų Bei^- 
wyno mergaitės La Verne Mik 
ler. Jis yra keliaujantis par
davėjas ir užpuolė ant mergai
tės, kada ji atėjo į jo namus 
ieškoti jo pačios. Po piktadary
bės jis pabėgo į Sharon, Pa., 
kur ir tapo areštuotas.

Nužudė savo partnerį

\Vashington Park ligoninės 
knygose susektas trukumas 
apie $20,000. Dar nepabaigta 
peržiūrėti knygas ir kaltininko 
nenumatoma. Pagalios esą visas 
trukumas gali būti ir knyved- 
žių klaida.

šiomis gi dienomis nusižudo Vienas ligonių užsimaldavo lap
kričio 7 dieną, 1925, bet ligo
nių lankytojai raportavo, kad 
neradę jo namie, tečiaus pripa
žino už sergantį. Ligonis ir 
pats davė paaiškinimą ir pa

pasiseka jiems prie tų draugijų 
prisiplakti ir jų vardu varyti 
savo politinį kromelį. O jiems 

tik ir tereikia.
Roselandietis......

to

Kovo 5 d. Tautiška Draugys
tė Mylėtojų Lietuvos Brolių ir 
Seserų laikė savo susirinkimų. 
Priėmus protokolų sekė ligonių 
raportai. Ligonių buvo keli.

Brighton Park
Republikonų “malonė”

Hepublikonai gudriai padarė, 
kad ant savo pagarsinimų, ku
riuos jie pavadino tikietais, pa
žymėjo įžangų 50 centų, o jie 
“susimylėjo” ant vargšų dar
bininkų ir davė tų tikietų dy
kai, reiškia, davė “dovanų”. 
Dabar mat blofų gadynė.

Reporteris.

ran-1

JOHN SCHULTZ
3244 So. Halsted St
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Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

SVEIKATA ŽMOGAUS 
GYVENIME YRA DI
DŽIAUSIA LAIMĖ IR 

PASISEKIMAS

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Paėmus kursą jo chiropraktiš- ! 
kos metodos gydyme manęs, Dr. 
Finslovv’o širdingas patarnavimas 
sdgrąžino mano sveikatą, už tai 
jam viešai tariu Širdingą ačiū. Pa- 
tariu kitiems sergantiems

I prie jo.

Dr. J. M. Finslovv’o ofisas 
dasi 1645 W. 47th Street.

Su tikra pagarba,

eiti

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tol. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

DR. VAITUSH, O. D
FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rečiai, 
Venerines ir Chroniikas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudelte; M.D
1800 So. Ashland Avė.

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

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

LIETimS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivafl 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. Nedėiioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Town of lakeJei kas pagarsina, kad įvyks 
prakalbos ir bus kalbėta, dis- 
kusuotu, kaip pasiliuosuot dar
bininkams iš šios gyvuojančios 
kapitalistinės tvarkos, tai ma
žai kas paiso. — Ko ten eisi, 
juk socialistai ar kiti panašus 
nieko neduos, gali kų gauti 
nuo turtingųjų, kapitalistų, ku
rie susibūrę j republikonų par
tiją.

Kad sutraukus darbininkus 
ir prikalbinėjus jiems daugybes 
prižadų, republikonai pavarto
jo naujų triksų. Brighton Par
ke republikonai kiekvienam pi
liečiui prisiuntė po du tikietus. 
Ant tikieto pažymėta:

“Mid-West 
lican mass mceting, Thursdayi 
evening, Mareli 25, 1926, 7:30 
P. M. Speakers:
\Villiam Hale Thompson, States 
attorney Robert E. Crowe. Ti- 
ckets 50 cents”. Skersai tikie-Į 
to raudona stampa — Compli- 
mentary. — Į

Pilietis vyras aplaikė du ti- 
kietu, aplaikė du ir jo moteris, 
tad užteko veik visai šeimai.

Visi žino, kad tame teatre ne 
visai blogas būna “show”, o 
kad dovanai įžanga, tai kur gi 
neisi. Prigužėjo pilnas teatras 
(apie 3000). Pripildė ir kitą te
atrą ant 35 gatvės. Lauke su
sirinko didžiausia minia ir ver
žėsi, bet ji buvo atstumta vi
sai be mandagumo. Užklausus, 
ar bus antras “shovv”, pasakė 
kad nebus, žmonės vieni ėjo 
namo, bet vis daug naujų atei
davo. Kai kurie kalbėjo, kad 
nepaiso politikierių kalbų, tik 
nori “show” matyti. Vieni kal
bėjo, kad nėra šiandie “shovv”, 
kiti — kad yra. 9 vai. vakare 
da stovėję minia ir laukė, nes 
manė, kad jų republikoniškas 
tikietas įuri ką nors giliuot. 
Pavargo stovėdami ant gatvės 
ir suvilti pulkais trauke nuo 
teatro.

buvusi ligoninės knygvedė Mrs. 
Katherine McDonald Kenvick. 
Ji buvusi knygvedė per penkis 
metus, tečiaus ją paliuosuota 
iš darbo dėl daromų klaidų. 
Bet niekas jos nekaltina už reikalavo pašelpos. Jis buvo nu- 
c^ibar susektąjį trukumą kny- ^įlaužęs koją, ilgą laiką gulėjo 
gose. j ligoninėj/paskui namie. Bet jis

turi dirbtuvėlę ir kartais, kad 
ir pasiremdamas .kriukiais, nu
eidavo pažiūrėt, kad viskr 

puolė butų tvarkoj, todėl ir lankyto- 
nerasdavo na- 

apie pašel
pos išmokėjimą, kasos globėjai 
pranešė, kad jis per 8 mėne
sius buvo neužsimokėjęs duok
lių, bet prieš pat susirgimą už
simokėjo. Finansų raštininkas 
pasiaiškino, kad per jo neapsi
žiūrėjimą liko priimta mokestis 

:po 6 mėnesių. Bet kad jis dabar 
lyra užsimokėjęs, prisieis pašel- 
pą išmokėti. Tai nariams pa- 

J. moka, kad reikia daugiau lu
tei- pintis draugijos reikalais.

žmogus. I Buvo prisiųstas laiškas.ir nuo 
ALDLD.t su parašu vieno P. 
Ęetrbnio, kviečiantis įprisidėti 
prie kokio tai protesto prieš 
ateivių registraciją. Perskai
čius laišką visi tyli. Tik viena 
nare pasistoja ir trumpai paaiš
kina apie įneštuosius prieš at
eivius bilius ir siūlo prie to 
protesto prisidėti. Taip ir nu
tariama ir išrenkama 
gatus. f

Taip tai' yra musų 
je. Pasirodo, kad tik 
re gali viską išaiškinti ir kur 
tik nori, gali nuvesti apie pus
antro šimto narių. Todėl tuo 
ir naudojasi raudonieji biznie
riai ir panaudoja draugijas sa
vo propagandąi. Ta pati kuo
pa nesenai šaukė protesto mi
tingą prieš Lietuvos valdžią, ir 
kas iš to išėjo? Mes tų pro
testų turėjome šimtais ir tai ne 
prieš vieną kurią valdžią, bet 
gal prieš tuziną valdžių ir jie 
nieko gero neatnešė. Protestai 
tik tada turi reikšmės, kada 
juos rengia politinės partijos, 
politiniai kliubai, darbininkų 
unijos, kur yra daug piliečių, o 
ne kokia tai nublukusi ir nieko 
nereiškianti raudonųjų biznie
rių kuopelė, kuriai pagalios ko
va už ateivių teises visai ir ne
rupi, o tik rupi kaip panaudoti 
draugijas savo propagandai, 
kad jos padėtų palaikyti smun
kantį raudonųjų biznierių kro
melį. Tie vargšai, smunkant 
jų bizniui, nebesumano ki^r ir 
įlįsti; jie vargsta, plūkia, trina
si po draugijas, kad tik jos pa
remtų jų biznį. Ir kadangi 
draugijos mažai nusimano to
kiuose reikaluose, tai tankiai ir

Užklupo ligoninę

Tony Bomesicis, 2707 W. 
; Chicago Avė., atėjo į policijos 
stotį ir pranešė, kad jis pašo
vė ir nudurė jieiliu savo partne
rį ir švogerį Salvatore Erace, 
kuris vėliau pasimirė ligoninėj. 
Domesocis teisinasi, kad Erace
lindęs prie jo pačios ir nesykįl^OO kaucijos.

Valstijos viršininkai 
privatinę ligoninę The Hospital jai jo kartais 
and Health Institute, Ine., 3824 mie. Besvarstant 
So. Michigan Avė., kurios sa
vininku yra Dr. J. H. Lloyd, 
kuris tapo areštuotas, nes pa
sirodė, kad jis nėra jokis dak
taras ir gydyti žmones 
teisės. Jį paliuosuota

neturi 
už

grūmojęs nušauti barniuose be
sidalinant pelnų. Erace priei 
mirtį užsigynė visų kaltinimų 
ir Domesicis tapo uždarytas 
kalėjiman.

INFLUENZA
PLATINASI

Svarbu

Geriausis apsisaugojimas nuo In- 
fluenzos, tai reikia skalauti gerklę 
su SEVERA’S ANTISEPTOL Varto- 
kit ją taipgi dėl burnos skalavimo 
ir nosies skylučių plovimui,
yra, kad orą perleidžianti kanalai 
butų atdari ir švarus. O jeigu In- 
fluenzos simptomai apsireiškia, gulė- 
kit lovoj ir vartokit SĖVERA’S COLD 
IR GRIP TABLETES reguliariai. 
Kuomet gauni kosulį, SEVERA’S 
COUGH BALSAM suteiks greitą pa- 
gelbą. šias tris gyduoles turėdami 
ant rankų jvįs turėsit didelį apsau
gojimą nuo influenzos atakų. Nusi- 
pirkit jas nuo savo aptiekoriaus.

(Apgarsinimas)

KIMBALL
Grojikai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850

Del meilės.

Per 60 metų Frank 
Hunter buvo žinomas kaipo 
singas ir užtikimas 
Bet pastaruosius du metus jis 
pasižymėjo suktybėmis. Jis bu
vo knygvedis Neostyle Envelo- 
pe Co. ir buvo geras knygve
dis iki neatėjo į raštinę dirbti 
graži 23 metų stenografė. Senis 
įsimylėjo į ją, prikalbino ją ei
ti gyventi su juo apartmente 
prie 8049 Phillips Avė. ir pra
dėjo švaistyti pinigus, nors ne
daug jis uždirbdavo. Jis pirko 
jai brangiausias dovanas, dėjo 
dideles laižybas ant arklių ir 
viską pirko, ko tik ji panorė
davo. Kompanijos čekiai pra
dėjo grįžti, peržiūrėta knygas 
ir pasirodė, kad trūksta $40,- 
()()() kompanijos pinigų, kuriuos 
Hunter prašvilpė su stenografe. 

j Vien arklių lenktynėms išleista 
' $21,000. .lis lapo areštuotus, 
l bet teismo nesusilaukė, kadangi 
užvakar jis pasimirė pavieto

I ligoninėj.

tris dele-

viena na-

Davis Sųuare parko svetainė
se šią savaitę bus šie susirin
kimai :

Pirmadieny, kovo 29 d. — 
siuvimo pamokos mergaitėms; 
kūdikių klinika; nemokama va
karinė mokykla.

Antradieny — vakarinė 
kykla.

Trečiadieny — Vyčių.
Ketvirtadieny — pasakos 

kams; rankdarbiai
Penktadieny —■ 

Kliu bus “Lietuva.

mo-

vai-

Teatrališkas

, ... Skelbimai Naujienose" ea're, Kepub-|d da nauda dįlto 
kad pačios Naujienos

Ėx-May'or vra naudingos.

TEKLĖ NORBUTIENĖ
Mirė Kovo 26 dieną, 7:15 va

landą vakare, 1926 m., sulau
kusi 72 metų amžiaus; gimusi 
Kauno rėdyboj, Raseinių ap
skričio, Kalniškių kaimo, Skau
dvilės* parapijos, palikdama di
deliame nuliudime 5 sūnūs An
taną, Joną, Kazimierą ir Sta
nislovą ir 2 dukteris Oną Arbi- 
čiauskienę ir Antaniną Kunie- 
nę. Priklausė prie Trepininkų 
Draugijos. Lietuvoj sūnų Domi
ninką Arbičiauską. Dabar ran
dasi prirengta j paskutinę ke
lionę, namuose 346 W. 56th PI.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Kovo 30 dieną, 8:00 valandą va
kare iš namų į švčnto Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Teklės Norbutle- 
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai ir Dukterys

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds. 1741.

■

priežasties ligos reumatizmoIš .
per 7 metus skausmas marie kan
kino, supuldamas j strėnas, ran
kas ir kojas. Gydė mane dauge
lis Chicagos daktarų ir specialis
tų: vaistais, jčirškimais, elektros 
masažiais ir t. p. Buvau nuvykęs 
pas didžiausius specialistus į 
Brooklyu, N. Y. ir VVofcester, 
Mass., bet nebuvo pasekmių. Su
grįžau be vilties būti sveiku j Chi- 
cagą. Sužinojau apie Dr. J. M. 
Finslovv, chlropraktą, kuris gydo 
savo ligonius be masažų ir elek
tros,' vien rankomis atitaiso iŠ nu-' 
garkaubo išeinančias suspaustas 
nervas.-Dr. Finslovv išegzaminavęs 
pasakė, kad žemesnėje dalyj, išei
nančios iš nugarkaulio nervos bu- Į 
vo didžiai suspaustos kas mane ir 
kankino.

AKIŲ LIGAS

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

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ?
Ar atmintis po truputį 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 Arenu* 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

ADOMAS MOCKUS

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

BILLY’S UNCLF

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenuc

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

Big Tim” Murphy,

1739 So. Halsted St.
Chicago, III. ' 

niiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Phone Boulevard 5203.
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Grahoriub ir Pagraby direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St.', Chicago

Garsinkitės Naujienose

vadas 
Chicagos gaso darbininkų uni- 

įjos, tapo paliuosuotas iš fede
ralinio Leavenvvorth kalėjimo, 
kur jis išsėdėjo tris metus už 
dalyvavimą apiplėšime pašto 
siuntinių Dearborn stoty. Už 
tą plėšimą jis buvo nuteistas 5 
metams kalėjimo, bet sėdėti te
ko tik 3 metus.

S Aio įžygs

G E K B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

ANTANAS MOCKEVIČIUS
f

Mirė Šeštadieny j, Kovo 27 
dieną, 3 valandą ryto, 1926 m., 
sulaukęs 34 metų amžiaus; gi
męs Novo Aleksandrov.sk mies
telyj, Lietuvoj, Kauno guberni
jos palikdamas dideliame nubu
dime savo mylimuosius ir my
linčius brolį Kazimierą, pusbro
lį Boleslovą Jakutį, o Lietuvoje 
motiną ir brolį Juozapą. Da
bar randasi prirengtas j pasku
tinę kelionę, namuose pas bro
lį Kazimierą Mockevičių, 2917 
VV. 63rd Street.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Kovo 30 dieną, 7:30 valandą ry
to iš namų j Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią, kurto
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

f Visi A. A. Antano Mockevi
čiaus giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds. 1741.

Mirė Kovo 27 dieną, 2 valan
dą po pietų, 1926 m., sulaukęs 
40 metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdybos, Telšių apskričio, Žarė
nų parapijos, Lauksodos mies
telį palikdamas dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį Marijoną, švo- 
gerj Jokūbą ir seserį Marijoną 
Orlintus Amerikoje; Lietuvoje 
dvi seseris Praksėdą ir Alek
sandrą. Dabar randasi prireng
tas j paskutinę kelionę, namuo
se 1136 So. Western Avė.

Laidotuvės įvyks Kovo 31 
dieną, 10 valandą iš ryto iš na
mų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Adomo Mockaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
ir taipgi draugai likusių nubu
dime jo mylimųjų esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris Marijona

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.
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DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslė* 
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.
Parodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausių 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearborn 
St., kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Perk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien liuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedalioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomk 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 v«r 
kare.

Tol. Lafayette 4228
Phimbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoo 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 3«th Chicago, UI.

Aleksandrov.sk


NAUJIENOS, Chicago, 111. Pirmadienis, Kovo 29, 192f»
■ - - -......  - . u. - . - —........... —.....  —

Lietuvių Rateliuose. SIŪLYMAI KAMBARIU REIKIA OARBININKy PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
RENDAI kambarys, ženotai porai, 

bei merginoms. Vana, elektra. Gali
ma matyti po šešių vakare. 3102 So. 
Morgan St., 2 floras front.

VYRŲ PARSIDUODA

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

Vietos veiklus R. H. Kliubas 
duoda daug parengimų, sutrau
kia daug publikos ir padaro ge
rą biznį. Paprastai, gavėnios' 
laiku pastatydavo gerą veikalą 
ir be to duodavo tikietus Vely-1 
kų vakarui. Bet šiemet gavė
nia jau baigiasi, o R. B. Kliubo 
vakaro vis nėra. Turbut komi- j 
tetas nė kaip negali pasamdyti t 
artistų. Vadinasi, kliubiečiai 
patys save apgavo. Mat, bijo
si daryti išlaidų, nes yra nu
tarta budavotis “Club House”, 
tai reikia taupyti pinigus. Gal 
ir taip. Kliubiečiai dabar ir, 
šiaip labai užimti. Mat leidžią 
laimėjimui automobilių, tai rei
kia tikietus paidavinėti, kad 
surinkus daug pinigų dėl namo 
statymo. Tad nėra laiko kalbėti 
apie rimtą rengimą užtenka 
ir šokių.

įvairus skelbimai
Tel. Lufayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMU STATYTI JAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yaids 6062

AUTOMOBILIAI

Linkiu kliubui pasistatyti 
nuosavą gražų namą ir įsigyti 
savo pastogę, kad nereikėtų 
po svetimus kampus trankytis, 
bet nepamirškite atsilyginti ir 
už šią gavėnią — duokite ką 
nors gero. —Tas Pats.

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- 
knrnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

TIKRI VARTOTŲ KARŲ 
PIRKINIAI

$10 iki ’/i įmokėti, kitus per 
mėnesių. Nhujų karų garantija.

Cryder Crown Importai ae<lan I 
Cry.-* ei* conch, l»cwik timijua .. 
Rollin ae«lan, kaip nnuja« .........
Studebaker broujtham, nauja* 

Oaklaiul coarh, blakj vartotas .... 
E.«sex conch, tikrai «eran .;..........
Durant nedan, t'kraa barbena* ... 
Jordnn sedan, prtrenKtan ..............
Overlnnd sedan, kaip naujaa .... 
Oakland coupe, mnžni viiž’ndtas .. 
Na<h sport sodan, prirengtas ..,, 
Buick touring, biskj vartotas .... 
■Jordan touring, tikras p’rkinys .. 
Rlckenl>aker, tourinjr, geras ..........
Crysler phaeton, kaip naujas .... 
Maxwell sport touring, prirengtas 
Willys*Knight, touring geras ....

2037 Milwaukee Avenue 
Netoli Armitage

Atdara vakarais ir Nedėlioj

Gent’s Furnishings & Shocs 
Tai yra vyrų aprėdalų ir 
. ševerykų krautuvė

Vienatinė tokios rūšies lietuviška 
krautuvė visame mieste, kuriame 
virš 500 lietuviškų šeimynų randa
si. Atai tamstos proga įsigyti leng
vą darbą, bet pelningą biznj. Vi
sas stakas šviežias. Pardavimo 
priežastis svarbi, nes savininkas iš
važiuoja j Cidifornia.

Atsišaukit pas
J. II. PHILIP,

310 Main St., Bucine, Wls.

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th Pi., kaina $1,200. 
Reikia turėti pinigais $300. 
Atsišaukite į real estate ofi-

JACOB J. 
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė

EXTRA
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Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI 5100.00?
AtRakym>*: $100.00 ant nyk 

$6.0^ į metus per vi»ą 
likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
špntą ir išsiunčiame savo centus' 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei-| 
užiete pinigus. Atsiminkite, kiek 
lie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j banką ar SDulką?

Naujieną. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jj 
čia pei 20 metų?

Ateik ir pasitark

j r

uždirba po 
kiekvieno ’ 
kiek jusi)

,411 sekretorių I 
apie taupymo budus, o nuo jo su- Į
3 i n f\vi L n i ii ntr. nu iv 'žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.

Ar nori būti nariu Chicagcs 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi-: 
tarpinės Pašė i pus yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Cbica-1 
goję. | šitą Draugiją priklauso! 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
910, $16 savaitėje. Sergantiems nu-; 
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašeipiniams kliubams 
> ra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo-i 
terįs norinti Įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti prašimų prie bile i 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
lankumo galite kreiptis j žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halstcd St., 
arba

Aušros Knygynus, 3210 S. Halsted 
Street.

Susivienijimas Lietuvių Draugijų 
ir Kliubų Bridgeporte, laikys mėne
sinį susirinkimą Antradienyj, Kovo 
30 d., šių metų, 8 vai. vak., Chica
gos Lietuvių Auditorium Svet., 3138 
So. Halsted St. Delegatai ir valdy
bos malonėkite laiku susirinkti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

P. Kilevičia, Rašt.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
| savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 1 lipinami ankstyvomis “Naujienomis" 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
PAIEšKAU partnerio. Našlė mo

teris priimsiu partnerį j hotelio 
biznj. Atsišaukit tuojau. Lilia Rim
kus. 206 E. 23 St.

J IEŠKAU partnerio grosernės ii 
bučemės biznyje. Priimsiu ir nemo
kant) ilo biznio. 671 W. 14th Plaee.

BAGDONAS BROS,
MOVING. EXPRĖSSING & COAL 

PIANO MOVING EKPEKTS 
Long distance handling .

Turimo daug motų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Ygs 3408—Blvd. 7667 office ;

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popiėrą, 
stiklus ir t. t.

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

----------*

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkčj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo jstniga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lavvndale 0114.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS
• IR SUTAUPYKIT 35%

Mes oaįduodame visiems olselio 
.kainomis

Levintbal Plombinę Supply Co., 
1637 West Dirision SU 

netoli Marshfield
b , ■■ i........... ................................... ....

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Dclikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
komių. Musų 

specialumas Geras patar- 
navimas, Žemos kainos.

Sostheims, 1912 Sb State St.

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 W, Madison Street

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

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 ofisų.

JACOB J.
LEWANDOWSKI 

11750 So. Michigan Avė.
/ ___ ____________ _

REIKALINGAS virėjas (cook) 
pirmai tankis.

Atsišaukite tuojaus 
J. LEPPA 

3206 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 3985

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

REIKALINGAS patyręs barbens, 
darbas ant visados, sąlygos geros. 

. Važiuokite tuojaus, nes reikalingas 
Į prieš Velykas. 50 mylių nuo Chica
gos. Miestukas gražus dėl gyvenimo.

STASYS VAITELIS 
552 Middle Street 

Kenosha, Wis.

'26 
’2« 
’25 
’26 
'26 
'21 
'24 
’2I 
'26 
•2.’> 
’2ft 
’25 
’24 
’25 
’35

24

PARDAVIMUI restuurantas geroj 
vietoj. Biznis geras ir seniai gyvuo- 

i ja. Pigi rendn. Ilijas ly.sas. Parduo
siu, nes pirkau didelį biznj.

Atsišaukite: *
BRIGHTON PARK RESTAURANT 

3955 Archer Avenue 
Phone Lafayotte 4741

Wisconsln formos pardavimui

$1,450 
1,075

. 050 
, 990
. 770 _____ ____________

• ;’;|_”PARDAV!MUr pigiai saldai-
. o7o nių ir smulkių daiktų krautuvė.

125 E. 107th Street
, 775------------------------------------------------ -
. 075* PARDAVIMUI Barbernė 2 krėslų 
. 570 
. 575 
. S50 
i 575 

475

balti krėslai. Priežastis, turiu kitą 
biznį. Kam reikalinga atsišaukite

4612 So. Paulina St.

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

Iš priežasties senatvės aš par
duodu savo 3 farmas, nuo 10 iki 
160 akrų. Negalit rasti geresnės 
žemės, geri budinkai ir tvoros, ne
toli iementinio kelio 15 y 31. Ge
riausia pieno sekiija Amerikoje. 
Cash^įmokėti ’/i ar daugiau, kitus 
išmokėjrmais tinkamai 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 
fanuos. Greitni bus laikas dirbti 
ant farmų. Turi but parduotos j 
30 dienų. Pirkit nuo savininko ir 
sutaupvkit komišiną.

GEORGE DAY,
R. 4, Fond Du Lac, Wis.

MOKYKLOS
Špecialės Kainos

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

Valentine Dressmaking 
College

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

M. E. HUTFILZ, Manager
—.i —/

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengi 
jums darbą arba patys galėsite eit 
j bizni. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barbor College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago. 111

PAŽIŪRĖKIT čia. Išmokite Auto 
arba Elektros amatą. Nuolat dar
bas. $25 iki $36 kol mokinatės. 
Darbas kol mokinsitės. Paskiau gau
sit darbą bile kur. Atsišaukit arba 
rašykit, suteikit telefoną ir adresą 
Mr. Tbomas, Room 615, 8 South 
Dearborn SI.

THE MANNING MOTOR

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

TOMIS KAINOMIS 
80 VARTOTŲ KARŲ 

Dodge sėdan ......
Studebaker Sedan 

Nash Sedan .........
Moon Sedan ........

GROJIKUS pianas, Edison fo
nografas, išmuštas parloro i 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bcd lova, skalbinyčia, Dyl^ 
karpetai, $22 liampa už $10. 

1813 S. Michigan Avė.
Kensyood 2514

PARDAVIMUI nauja muro, 6 kamb 
bungalovv, garu šildoma, kieto med- 

. ' ‘ $3,000
įnešti, o likusius $50.00 j mėnesį. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ir Storų.

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

setas, 2io 'išbaigta, 30 pėdų lotas.

.... 785.
...850.

.... 775
... 765.

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianą už $150, yra 
75 roleliai ir benčius. $50 cash ir

1925
1924 
1924
1924

čia yrh pažymėti tiktai keli 
karai, kurie randasi pas mus. 
Kiekvienas karas yra labai ge- 

'raine padėjime. Parduosime la
bai lengvomis sąlygomis.

; Paimsime jūsų senų karą Į 
mainus.

7616 S. HALSTED STR.

75 roleliai ir benčius, $50 cash 
po $10 j mėnesj.

VIALAITIS
6512 So. Halsted.St.

1-mos lubos %

BUNGAEOAV PIGIAI
Karstu vandeniu šildomas, visi 

įrenginiai, savininkas turi parduo
ti už $1000, reikia cash $1500. < 
ll()WARD E. WALTER

llo\vard E. Walter & Company 
3124 W. 63rd St.
Prospeet 8820

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Hąlsted St.

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

60 KAMBARIU rooming namas, 
garu šildomas, elektrą, 9 metams 
ly.sas, geros įplaukos, gera išren- 
(lavojiinui viela, turiu parduoti, 
nes sergu. John Kalena, 55 W: 
Erie St.

$5500 cash, naujas 2 flatų namas, 
5—5 kambarių, garu šildomas, vis- 

, kas moderniška. Bargenas, 8Iii W. 
54 PI. Boulevard 9019.

Chicagos Lietuviy 
DraugijŲ Valdy
bos 1926 metam s

DRAUGYSTĖ ATGIMTI ES LIETU
VIŲ TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingvinas, 
3219 So. Lowe Avė.. Pagalbininkas, 
P. štulienis, 3545 So. Wallace St., 
Nut. Rašt., B. Dubinskienė, 3613 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 3533 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja
ckūnas, 561 W. Dekowen St., ir F. 
Baginskienė, 3301 So. Halstcd St., 
Kasierius, S. Balsis, 3701 South 
Halsted St., Durų Sargai: A. Tri- 
janis ir M. Mirakas. Susirinkimai 
atsibuna 1 sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė.

LIETUVIŲ RYTINES ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS' IR PASILINKSMINI
MO KLIUDO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Baigo, 5829 Whipple St., 
Tel. Prospeet 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas . 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le Moyne 
St., Fin. rašt. J. Radišauskas, 5124 
Dukin St., Kontr. rašt. P. I,aba- 
nauskas, 2045 Willow St., Pagelb. 
M. Krajauskas, 1750 Wabansia 
Avė., Maršalka M. Žiūkas, 1406 N. 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 1823 
W North Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
stybė 1926 m.: Pirm. A. J. Zalato- 
ris, 827 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200 Woodland Avė., Nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St., Fin. rast. J. Balchu- 
nas, 10708 Homan Avė., M t. 
Greenwood, 111., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 PI., 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta
dieni kiekviono mėnesio, Audito
rium svetainėj, 8133 So. Halsted 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi
si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40, 
tik lietuviai.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS' valdyba 1926 m.; Pirm. J. 
Rūta, 3422 So. L6we Avė., Pag. St. 
Gasparaitis, 2160 N. Irving Avė., 
Nut. rašt. K. J. Demereckis, 3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, 6230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudešius. Mt. 
Greenwood, 111., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau- 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrą subatą 
kiekvieno mėnesio, Chicgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
nariai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

MOKSLO LIRAS:
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- 
teriotojas, uždirbk $75 iki $100 
j savaitę. Jus uždirbsit $18 iki 
$35 kol mokinsitės. Nereik pa
tyrimo. Įrankiai dykai. Blue 
Print ir planų skaitymas. Spe
cialus 10 dienu pasiūlymas. Kur
sas $50.

American Building 
Trade School

4341-43 W. Harrison St.
5 S. Wabash Avė. Room 1819

KAMPINIS lotas, augančiame dis- 
trikte, gera transportacija, grogą 
kainų kilimui, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St. Bpx 721.PARSIDUODA krautuvė: maža 

grisernė ir mokyklos įrankiai, ken- 
(lės, rūkyta mėsa ir kiti dalykai; 
Brighton Parko apielinkčj, lietu
vių ir lenkų apgyventa. 4kambarių' 
pagyvenimas. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greit parduoti. 3138 W. 39th 
SI. Chicago, netoli Kedzie.

PARDAVLMUI medinis namas ir 
cottage, labai pigiai už pusę kainos. 
131 \V. 46 St., netoli \Ventworth 
Avė. ,

PRANEŠAM Chicagos 
kad turim naujų au- 

agenturą, Studebakers 
tvirtus ka- 
Studebaker 
P., ir pil-

si UOMI 
visuomenei, 
tomobilių 
kompanija, kuri dirba 

Standart Six ir 
yra 27 arklių jėgos H.

•I durių sedan kai 
nuoja $1171. Taipgi turim daug se 
nų karų, nes 
Pašaukit bile 
sim

rus.

na i aprengtas

gaunam ant mainų, 
kada, o mes prlbu-

D.

MILDA AUTO SALES
3121 So. Halsted St.

I’el. Boulevard 1685 
Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

PARSIDUODA tulšiai dėl laikrod
žių taisymo labai pigiai. Iš priežas
ties, aš apleidžiu šį biznj, ir aš ga
liu pamokint pirkėją jeigu reikalau
tų, uždyką. Piihjiausia meldžiu tele- 
fonuokit Boulevard 4996, klauskit 
CHARLES LUBCZ1K, 4747 W. 47th 
St. nuo 6:00 P. M. Chicago.

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

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nis namas, elektra, maudvklės, kai
na $3,000, cash $500. 1462 \V. llJth 
Place.

$295 CASH, 1924 metų, perma- 
liavotas mėlynai,’ 6 Cord (ajerai, 
disc ratai, bumperiai, baksas ir Lt. 
Kitus pagal pirkėjo norą.

MANNING MOTOR SALES 
7616 S. Halsted SI.

• \VILLYS-KNIGIIT Club Sedan, 
$300 cash, 1921 metų, gerame 
vyje, $150 vertės ekstra dalykų, 
tus 12 mėnesių išmokėjimais.

MANNING MOTOR SALES 
Nash Dealers 

7616 S. Halsted St.

MAINAU 5 pasažierių didelį au- 
lomobilių ant sedan Fordo.

4101 So. Campbell Avė.

RAKANDAI

RESTAURANTAS greitam parda
vimui, geras biznis, prie mokyklos 
ir Bell telefonų įstaigos. 1510 West 
Harrison Street.

NAMAI-ZEME

PIGIAI,MIGIAI!
Parsiduoda 6 kambarių Cottage, 

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

10321 Indiana Avė.

PARDAVIMUI p u i k u s 
Ki- kampinis lotas prieš parką, 

48x125, parinkta vieta dėl 
j rezidencijos. Kaina tik $3,- 
500, pinigais reikia $1,000. 

— Atsišaukite j real estate ofi-

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

NAUJIENOS, 
1739-So. Halsted St.

Box 724

JACOB J. 
LEWANDOWSKI

11750 So. Michigan Avė.

ANT pardavimo namas, mūrinis, 
sun parlor, po 5 kambarius, 
tai ir garažas dėl 2 mašinų 
tuščias lotas, 3011 W. 41st 
Brighton Park.

Atsišaukite pas 
S. RUMCHAKS 
738 W. 31st St.

2 fla- 
ir šalę 
Place,

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

tas, riešuto medžio valgomo kamba
rio setas, 9x12 karpetas, liampos, ra
šymui stalas, 6 tūbų rudio setas, vis
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

M0RT6ECIAI-PASK01DS
EXTRA

WASHINGTON PARK

kasNamas yra puikiausioj vietoj, 
, yra Chicago,* pačiam kampe Wash- 

narduoda pigiai 5 inglon Park ir Garfield bulvard. ir 
- - tik $4000.00 įmokėti, tik antra rankaJAUNA pora 

kambarių rakandus, vartoti 4 mene- 
sius, šilkinis mohair parloro setas, ^xP«m?l_tįetu”21įa,P jls 
išmarginti frėmai, 2 riešutiniai mieg-........ ..... .........- tytas, pirma ranka buvo arkitektas 
ruimio setai, valgomo kambario se- >sau stato tA namą. Kas
tas, bufetas, liampos, kaurai, console į norit gerą namą ir geroj vietoj ir pi- 
fonografas, paveikslai, veidrodžiai. I tas tas namas yra jūsų, tas na- 
Atskirai, 3438 Broadvvay, nėtoli Bei- mas pats save parduoda^ tik , reikia 
mont, 2 apt. Buckingham 5585.

fonografas, paveikslai

PARSIDUODA furničiai, pianas 
ir ‘ksafe”. 4317 So. Rockvvell St., 
> augštas. -

PARDAVIMUI

i apžiūrėti. Mūrinis namas 
3 fatų, karštu vandeniu 
Rendos neša $250 j mėnesj; 
katras dabar turi parduoti 

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 bėdos, 
meldžiu

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL TNVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie AveM 

lufayette 6788

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS. Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lowe Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 W. 
45th PI.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczia, 3221) So. Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 34th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 So. Lowe 
Avė.; Kasierius J. Žilvitis, 3308 So. 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir W. Kleuba, 3113 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P. Letukas, 818 W. 33rd PI.; 
Kliubo Trustistai J. Shembelis, 
L Rimkus ir A. Mašiekas; Susi
vienijimo DraugyšČių Komisija J. 
Katonas, W. Shimkus ir J. Shem
belis; Liet. Taut. Kapinių J. Ka
tėnas ir E. Bliumas. Kliubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, Chicągo Lietu
vių Auditoriiim, 3133 So. Halsted 
Street.
J. L. A. T. Kliubo Sekretorius

S. Kunevicze

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika, 
3149 So. Halsted St., Vice prez. J. 
Mineikis, 3219 So. Wallace St., Uut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 Wallace St., 
Surt. rašt. A. Lazauskas, 3339 So.

niori Avė., Iždininkas J. Žilvitis, 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
Lowe Avė., advokaas A. Stasiulio
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. A Žukas, 3301 Auburn 
Avenue.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų: 
Pirm. C. Kairis, 5!28- W. George 
St ; Vice pirm. L. Striupas, 1823 
W.’ North Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
skis, 3341 W. Evergreen Avė.; Fin. 
sekr. S. Buneckis, 3312 Wabansia 
Ąve.; Kasierius C. Lukis, 1821 Ne- 
braska Avė.; Maršalka P. Radžiū
nas, 3308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
3310 Evergreen Avė., Chicago, III.

MOKYKLOS

PARSIDUODA grojiklis pia
nas, vartotas ‘iik 8 menesiai. 
Parduosiu pigiai. Galite matyti 
nuo 7 iki 9 vai. vakare, arba ne- 
«161ioj. '

4318 So. Talman Avė. 
2-ros lubos

PARDAVIMUI Lunch Room 
pigiai, geroj vietoj. Tarjie ša

944 W. 37th PUicc

PARDAVIMUI. Didelis bar
menas už cash, 4 apt. namas, į 
3 4 kamb. apgyventas, geroje J 
vietoje, prie karų linijos, -Nau- 
į ienos, 1730 So. Halsted St. 
Box 723.

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

43XXXXXXXXI1D3XIXXXXXXXXX>

ANGLŲ <ALB£ 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- I 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DARBI
NINKŲ, 2156 W. 23rd St. Chica
go, III. Pirmininkas Antanas Dra- 
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
Žiurkauska.4; Raštininkas Alexan- 
dras Svaranavich; Finansų Rašt. 
Simonas Judikis; Kontrolės Rašt. 
Jurgis Gasparas; Kasos Globėjas 
Adomas Malikauskas ir Juozas 
Strelkauskas; Kasierius Jonas 
Jaukštis; Maršalka Kaspar Kiella 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė- 
jiai Mikolas Maciukenas ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 
3-čią nedėldienj.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Devis, 564$ So. 
Bishop St., Tel. Republic 7411; Pa
gelbininkas, I. Dabulskis, 1943 So. 
String St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811 W. 63rd St., Tel. 
Prospeet 8752; Finansų Raštinin
kas, S. Stankus, 12417 So. Carpen- 
ter St., West Pullman; Kasos Glo
bėjai, D. Motuzas, 6935 So. Arte- 
sian Avė. ir O. Motuzienė, 4317 So. 
Hermitage Avė.; Kasierius, A. 
Česna, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras TiškeviČe, 7009 So. 
Washtenaw Avė.; lagonių apeku- 
nai, K. Duoba, 2146 W. 23rd St. ii 
O. Devienė, 5648 So. Bishop St.

šioje šalyje, GARFIELD PARK LIETUVIŲ V. 
IR M. PAŠELPINIO KLIUMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 
maitis, 3235 Franklin Blvd., Pirm. 
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 5564 Jack- 
son Blvd., Fin. Sekr. Kris Klibas, 
Kasierius M. Davidoni.s, Kasos glo
bėjai: Petras Fetrinis, Petras Me
dalinskas ir M. Da\ndonis, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Ra- 
mon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienj, John 
Engcls svet., 3729 W. Harrison St.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS susirinkimai atsibuna antrą 
nedėldienj mėnesiui, sekmadieniais, 
Mark White Sųuare, paprastoj sve- 

' tainėj, pirmą valandą po pietų.
Pirmininkė, O. Mažeikienė, 3151 
Union Avė.; Nutarimų Raštininke, 
L. Skrickus, 2419 W. Marųuette 
Rd.; Finansų Raštininkė, A. Wa- 
lančunė, 5929 So. Throop St.; Kon
trolės Raštininkė, K. Barčienė, 1333 
So. 48th Court, Cicero, III.; Kasos 
Apekunai, O. Dudanė, 7816-18 So. 
Green St. ir J. Petraitienė, 3029 
So. Union Avė.; Maršalka, P. Gri- 
gonė, 3322 So. Union AVe.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirm., J. Balčiūnas; Pagelb., 
L. Yučius; Nut. Rašt., A. Yoku- 
haitis; Kasierius, Ant. Stumbris; 
Finansų Rašt., J. šarna; Kasos 
Globėjai, J. Yanušauskas ir Fr. 
Skirka; Maršalka, J. Yankauskas.

Praktiškos Automobiliu
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite į kelias savaites, Kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės. netoli South Haven, Mich., 71 uiiiku muenub uuruus. narvas n.vi 
kambarių namas, tyras vanduo,’jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
Holand furnas, $4500 barnč, kaina dar geresnis.
tik $4000, cash $1500, kitus išnio-
kėlimais. Standard Moulding Co
812 Dix St. Hnymnrket 4665

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 Weet Madison St,

SIMANO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Kiltis, 941 W. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., Iždininkas J. 
Racevičia, 3326 So. Union Avė., 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, 3221 
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas, 3157 Emerald Avė ir Iz. 
Masaitis, 3211 So. Union Avė., Kny
giai, V. Stankus, 1819 So. 50th 
Avė., Cicero, III. ir F. Valančius, 
3422 So. Morgan St., Maršalka J. 
BudrĮkas, 8829 So Morgan St.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: Pirmininkė, 
A. Mažeikienė, 3151 Union Avė.; 
Pagelbininke, M. Snuikienė, 4208 
Washtenaw Avė.; Nutarimų Rašti
ninkė, L. Skrickus, 2419 West Mar- 
ųuettc Rd.; Finansų Raštininkė. 
A. Valančienė, 5929 So. Throop 
St., Protokolų Raštininkė, Barčie
nė, 1333 So. 48th Court, Cicero, 
III.; Apiekunai Kasos, A. Dudanir 
nė ir Petraštienė; Kasierius, P. 
Snolienė, 6012 So. Francisco Avė.; 
Maršalka, P. Griganė, 3322 South 
Union Avė.
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