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Rinkimų kovoj Herrine 6 Egiptas atsisakė priimt
Rockefellerio milionus

žmonės užmušti Amerikos miliardierius 
$10,000,000 puikiausiam 
ziejui Kaire įsteigti

siūlė
mu-

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Prcl. Henry J. Cox. Chicagos oro spėjikas, kuris mieruoja 

sniego gilumąant pašto stogo viršaus.

Jugoslavijos ministeriy

kabinetas siūbuoja
BELGRADAS, Jugoslavija, 

bal. 14. — Vos keletą dienų gy
venęs naujasis premjero Uzu- 
novičo kabinetas pradeda siū
buoti.

Stefanas Radič, Kroatų val
stiečių partijos vadas, kalbėda
mas Pakrake, Slavonijoj, ap
kaltino susisiekimo ministerį 
Miletičą, kad jis supirkęs blo
giausios rųšies anglies valsty
bės geležinkeliams. Miletič dėl 
to tuojau įteikė savo rezignaci
ją.

Už teisybę negavo pilie
tybės popierių

M1LWAUKEE, Wis., bal. 14.
Vincente di Piazza nuėjo į 

teismą pilietybes popierių gau
ti. Kvočiamas jis atsakė į vi
sus klausimus kaip reikiant, ir 
butų vis kas gerai buvę, jeigu 
teisėjas butų dar vieno priva
čiu klausimo nedavęs, ir jei 
Piazza nebūtų buvęs perdaug 
teisingas žmogus. Bet teisėjas 
davė tokį klausimą:

.“Sveikas ar kartais nedarai 
munšaino?’\

“Nemeluosiu,” atsakė Piazza, 
“kartas nuo karto darau, ir da
bar turiu namie užraugęs 1,3(10 
galonų.”

Piazzos teisingumas pagadino 
jam visą natūralizacijos biznį. 
Jis ne tik pilietybės popierių 
nebegavo, bet dar buvo pasiųs
tas į kauntės kalėjimą.

Kiny kuominčunai sumušė

savo priešus
TIENTS1NAS, Kinai, bal. 14. 

— Pekino valdžią remiančioj! 
Kinų nacionalė liaudies armija 
(kuominčunai) šiandie smarkiai 
sumušė jungtines Mandžurijos- 
Santungo jėgas.

Mušis įvyko ties Tungjeau či, 
šešias mylias j rytus nuo Peki
no. Del armijų veikimo Pekinas 
visai atkirstas nuo susisiekimo 
keliais ir geležinkeliais.

KaipPARYŽIUS, bal. 14. 
žinia, Amerikos miliardiei ius 
John I). Rockefeller buvo pa
siūlęs Egypto valdžiai 10 milio- 
nų dolerių įsteigti Kaire pui
kiausiam visame pasauly mu
ziejui. Egiptan buvo nuvykęs 
specialis Rockefellerio atstovas, 
profesorius Breasted, peitrak- 
tacijoms vesti. Pertraktacijos 
ėjo ilgoką laiką, ir pasibaigė 
tuo, kad Egipto vyriausybė ga
lų gale visai atsisakė Rockefel- 
luerio milionus priimti.

Psrof. Breasted, kurs dabar 
atvyko j Paryžių, nurodo ir 
priežasčių, dėl ko ta milžiniška 

' Amerikos kapitalisto 
buvo atmesta. Visų 
egiptiečiai saką, kad Egiptas 
esąs perdaug turtingas 
kad jam reikėtų dar priimti iš
maldos iš sve’timšalių. nors ir 
muziejui. Antra, jie nenorį, kad 

kova taq> Ku-Klux-klaniečių irjkoresp. F. A. Mackenzie). — tokio muziejaus direktoriai bu- 
jų priešų, kuri pastaruoju lai-:Suomių vyriausybė sako, kad tų, be pačių egiptiečių, dar
ku buvo kiek aptilus, vakar vėl'sovietų Rusija žodžiu davus jai francuzai, anglai ir amerikie- 
atsinaujino. -pasiūlymą daryti tam tikrą čiai. Pagaliau, jie visai netikį.

Priežasties davė municipaliai dermės paktą tarp Rusijos, kad ponui Rockefelleriui rupė- 
rinkimai, sukėlę iš naujo parti- Suomijos, 1 i ----------, ...... ,

zanuose nesikentimą ir kerštą, valstybių.

Rusija nori pakto su Pa- i
baltijo valstybėmis

Egiptas atmetė Rockefellerio 
siūlomą $10,000,000 auką •

Kertine 6 žmonės užmuš 
ti, 20 sužeistų

Kova tarp k ta n iečių ir jų prie
šų, kurį laiką aptilusi, vėl at
sinaujino

Sovietai proponuoja nauja.
mm ■ ■ - a a a .Pabaltijo paktą

suKalbina Suomiją daryti 
Lenkija ir Pabaltijo valstybė
mis dermės sutartį

IIEBBIN, UI., bal. 14.
Ėjusi praeitais metais kruvina 
kova taq> Ku-Klux-klaniečių irjkoresp.

STOCKHOLMAS, Švedija, 
bal. 14. [Chicagos Daily News

dovana 
pirma.

kraštas,

Lenkijos ir Pabaltijo tų įsteigti muziejus kaipo įstai
gai turėtų būt ne ga vien tik mokslo tikslams: jie

Iš pat ryto prasidėjusios kauty- arbitražo, bet tik dermės šutai- įtarią, kad muziejus esąs jam 
nes ir šaudymus tęsėsi beveik 1 tis kiekvienos pasirašiusios tik priedanga, ir kad čia Rock-
per visą dieną, taip kad krūvi- sutartį valstybės pasižadėjimas efelleris turįs kitokių slaptų 

tikslų Egipte.neremti jokios svetimos valsty
bės, kuri pultų bet kurį pakto 
narį.

Lenkijos ministeris Suomijai, 
FilipowieA pareiškia, kad nie-

Vokietijos reparacijos 
santarvininkams

Prohibicijos vykinimas 
brangiai pareina

“Kiaulės galva a la Mu- 
ssolini” Viennoje

VIENNA, Austrija, bal. 14. 
— Viename vietos vodevilių 
teatre be kita buvo numeris, 
kuriame buvo pašiepiamas Ita
lijos diktatorius. Savo pašaipoj 
komikas aktorius pavaitojo po
sakį: “Kiaulės ^alva, a la Mus- 
solini.” Buvusieji teatre italų 
fašistai dėl to baisiai įnirto ir 
pakėlė, tokį skandalą, kad vai
dinimas reikėjo laikinai nutrau
kti, ligi policija skandalistus, 
paėmus už pakarpų, ištarabani- 
jo laukan.

Dar prieš vaidinimą Italijos 
diplomatinis atstovas Viennoj 
buvo prašęs, kad nemėgi frazė 
“Kiaulės galva a la Mussolini” 
butų išbraukta iš programų, 
bet jam buvo atsakyta, kad Au-* 
strijoj nėra cenzūros.

nai kovai galui padaryti Illi
nois gubernatorius turėjo at
siųsti kariuomenę.

Batalijoj šeši asmens buvo 
užmušti ir daugiau kaip dvide
šimt sužeisti. Užmušti yra trys kas nemanas apie Pabalti j os są- 
klaniečiai Harland Ford, bu- ‘jungą prieš Rusiją. Esą vie- 
vusio policijos viršininko bro-! nintėlis galimas daiktas butų 
lis, ir du broliai Sizemore, abu- tai tokia sutartis, kurion įeitų 
du miesto tarybos nariai, 
trys klaniečių priešai, 
Treadway, Charles Briggs 
Noble \\’eaver.

Kariuomenei atvykus atstei- 
gta ramumas, ir dabar kareiviai 
patroliuoja miestą.

Skrzynski, Lenkijos prem
jeras, Cechuose

Per 6 mėnesius Vokietija su- 
$154,534,366, daiirmokėjo 

ginusiai 
jai

Šiems metams buvo paskirta 
21 milionąs dolerių, prideda- 

'A • •Francijai Ir Angli- rilML J „milionai

Referendum prohibici
jos klausimu N. Y. 

valstijoj
ALBANY, N. Y,, bal. 14.

New Yorko legislaturos sena
tas vakar 30 balsų prieš 21 
priėmė Kerlc bilių, kad ateinan
tį rudenį butų padalytas visuo
tinas balsavimas prohibicijos 
klausimu ir jei dauguma pilie
čių taip pasisakys, reikalauti 
kongresą modifikuoti Volsteado 
aktą taip, idant kiekviena vals
tija galėtų nusistatyti sau, koks 
alkohoJio nuošimtis gėrime 
padaro jį svaigiu.

ir | visos suinteresuotos valstybės.
Aurb.Del to tai Lenkija praeitais me

ilytais ir atsisakius tartis dėl su
darymo vien I/enkijos-Rusijos 
pakto.

Lenkų nuomone, pastovi tai
ka galėtų būt sukurta tik kon
ferencijoj tarp Rusijos, Lenki-

1 jos, Suomijos ir Pabaltijo vals
tybių [Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos , visoms joms nuošir
džiai trokštant dirbti taikai, o 
nesisiekti kitokių tikslų, gražių 
frazių kauke prisidengus.

Ką sovietai siūlo
Sovietai, sako, siūlą padary- 
vieną bendrą sutartį su Pa

baltijo valstybėmis ir antrą, at
skirą sutartį su Lenkija ir Suo
mija. Tų sutarčių punktai 
tų toki:

L Tarpusavio teritorinės 
liečiamybės garantijos.

2. Taq)usavis pasižadėjimas 
susilaikyti nuo agresingų veiks
mų prieš kitas valstybes, pasi
rašiusias sutartį.

3. Kiekvienos valstybės pa
sižadėjusios laikytis neitralu- 
mo, jei kuri valstybė, sutarties 
narys, įsiveltų kąran su bet ku
ria svetima valstybe.

4; Kiekvienos valstybės pasi- Traukinys užmušė far- \_'Y)'el7alčio, sniego h* maisto 
merį ir jo žmoną

VIENNA, Austrija, bal. 14.
| Prahą. čechoslovakijos 

sostinę, atvyko Lenkijos minis
teris pirmininkas Skrzynskis. 
Cechų spauda sveikina jo atsi
lankymą kaipo pradžią naujos 
draugingumo ir bendradarbia
vimo eros tarp Lenkijos ir Če- 
choslovakijos.

Ketvirtadienį Skrzynskis 
laukiamas Viennoje.

WASH1NGTONAS, bal. 14.
Prohibicijos įstatymui vykdytiBERLINAS, bal.l 14. - Re

paracijų komisijos generalis žmonėms, kurie moka valdžiai 
agentas Gilbert oficialiai pra- mokesnius, labai brangiai parei- 
neša, kad per pastaruosius še- na. j 
šis mėnesius Vokietija sumokė-j Prohibicijos agentų armijoms 
jus aliantams reparacijų 154,- laikyti ir pakraščių sargybai, 
534,366 dolerius. ri'ie šeši mėne
siai sudaro pirmą Antrų repa
racijų mokėjimo metų pusmetį, 
ėinant Davveso planu.

Iš tos sumokėtų reparacijų

Amundseno orlaivis at
lėkė į Norvegiją
* *■ < • * , j ’ ♦ * f ’r ' ’

OSLO. Norvegija, bal. 14.
Dirižablis Norge, kuriuo tyri
nėtojas Amundsenas keliaus į 
žiemių ašigalį, šiandie iš Pulhą- 
mo( Anglijos, atskrido į Oslo.

ti

bu-

ne-

Prez. Ebertas vėl Vokie
čių balnių narys

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

BERLINAS, bal. 14. — Vo
kietijos balnių sąjunga meti
niame savo suvažiavime Ham
burge nutarė velionį respubli
kos prezidentą Ebertą vėl pri
imti savo organizacijon nariu.

Ebertas mat profesija buvo 
balnius, Vokietijos balnių są
jungos narys. Kai jis buvo iš
rinktas respublikos prezidentu, 
balnių sąjungai pasirodė, k<id 
jis virtęs reakcininku, ir 
išbraukė jį iš organizacijos. 
Dabar Ebertas miręs. Balnių 
sąjunga atmainė savo nuomonę 
dei jo virtimo reakcininku, ir 
savo suvažiavime mitai ė įrašy
ti jį vėl į organizacijos narius.

laikyti ir pakraščių 
pastatytai svaigalų kontraban
dai gaudyti šiems metams kon
gresas buvo asignavęs 21 mi- 
lioną dolerių, bet pasirodė, kad 
to nepakanka, todėl pridedama 

mokesnių sumos Francija gavo dar 3 milionai dolerių. Tuo bu- 
$75,449,000, o Anglija — $29,- du šiais metais neįvykdomos 
558. Likusioji dalis buvo iš- prohibicijos vykdymui valdžia 
dalinta kitoms valstybėms išleis 24 milionus dolerių. 
Italijai, Belgijai, Jugoslavijai, 
Rumanijai, Japonijai, Portuga
lijai, Graikijai ir Lenkijai.

Hohenzollernai kalti 
Prūsams $1,750,000 

mokesnių,

BERLINAS, bal. 14. — De
mokratiniai vokiečių laikraščiai 
skelbia, kad buvusio kaizerio 
Hohenz.ollernų Šeimyna esanti 
kalta Prūsijos valdžiai 1,750,- 
000 dolerių mokesnių.

SUVAŽINĖJO AUTOMOBILIU 
MOTERIŠKE, NUSIŽUDĖ

GYVENIMO TRAGEDIJOS

UŽGYNĖ ČARLZTONĄ

KENOSHĄ, Wis., bal. 11.
Kenoshos kauntės komisarų ta
ryba vakar priėmė patvarkymą, 
kuriuo čarlztono šokis užgina
ma visoj kauntėj. šokantieji 
čarlztoną bus areštuojami ir 
traukiami tieson dėl “disorder- 
ly eonduet”.

___________  SOUTH BEND, Ind., bal. 14. 
x .. v .i—r Del šeimyniško gyvenimoBostone įkaušęs gali būt j pąil.imo šia|ldic čia atsitiko 

vežamas tik namo (trys tragedijos. Jesse Hatfield, 
Į 28 metų, nusižudė, priėmęs 
1 nuodų. Patrick Mahon, atvy-

viršininkas. gęs ^įa Chicagos, bandė pa- 
paskelbė naują įsakymą taksi- sipiauti, ir vargiai 

Tuo įsakymu SVeiks. Prieš porą 
einant šoferis negali niekur ki- atvykus 
tur vežti įkaušusį pasažierių, ]n(f 
kaip tik namo

> NEWARKAS, N. J., bal. 14.
Joseph Cocuzza. 12 metų 

vaikas, netyčia nušovė savo 
ketvertų metų sesutę.

NEWCASTLIv, Pa., bal. 14.
Frank Rool, tuitingas pirk

lys, vakar vakarą savo auto
mobiliu netyčia užgavo mote
riškę. Mollą Harrisienę, kuri 
buvo vietoj užmušta. Nelaimin
gas atsitikimas Boolą taip su
judino, kad jis išvažiavęs užu- 
miestin nusišovė.

LOGANŠPORX IncL, bal. 14.
Automobiliui apvirtus užsi

mušė juo važiavusi Mrs. Es- 
ther Durtbar. 25 metų, iš South 
Bend.

BOSTON, Mass., bal. 14 
Bostono policijos

kebų šoferiams.
begu pa- 

dienų buvo 
Rochestero, 
moteriškė, 

kažin koks

čia iš 
viena jauna 

(Paskui ją atsekė 
(Edwardas Perschbacker ir rado 

Daug.lątlkp paukščių ją bemirštančią. Perschbacker 
badu išmirė (davė žinU policijai, kuri betgi 

 (areštavo ir jį patį tardymams.
HELENA, Montana, bal. 14.

Naujienos pagelbės jums, žadėjimas nedalyvauti jokioj 
Desėtkai tūkstančių Naujienų1 Pneš kitaa sutarti Pa",
skaitytojų ieško bargenų Nau- 
jienose ir skaito klasifikuotų- . . - , , ,.
jų skelbimų puslapius kasdie- PaaĮrašluslU valstybių
jienose ir skaito klaslfikuotų- 5. Visus ginčus tarp sutartį 

spręsti

Poincare negal miegot 
dėl Vokietijos

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

arbitracijos keliu.
6. Ekonominės prekybos su

tartys.
Kiek matyt, Suomių opinija 

sovietų Rusijos pasiūlymams 
nusistačius nepalankiai.

KIRKIJN, Ind., bal. 14.
John Price, farmerys, ir 
žmona buvo vakar užmušti,] 
traukiniui sudaužius automobi
lį, kuriuo jie važiavo. Užmuš
tieji dar tik prieš dvi savaiti 
buvo vedę.

jo

stokos Priest ežene, netoli nuo 
Choteau, daug laukinių ančių 
ir žąsų badu išmirė.

R PI i8pėjo li'r*,n<X* I nepasitikėtų
■. I ’

BAR-LE-DUC, Franci ja, bal. 
14. Buvęs Francijos prezi
dentas ir premjeras Poincare 
vakar laikė Čia kalbą, kurioj jis 

Franci ją, kad ji niekados 
i Vokietija.

ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
linga* per paskelbimus Naujie
nose.

Permainos Domingo kabinete

Žemės drebėjimas 
Ha va j v salose

Chicagai ir apieli»kei oficia* 
Jis oro biuras šiai dienai prana
šauja: Du laivyno aviatoriai 

užsimušė
HILO, Havajai, bal. 14......

Ugniakalnis MaunaSANTO DOMINGO, bal. 14.
— Respublikos prezidentas tei- praeito šeštadienio į 
Bingumo ir švietimo ministeriu smarkiai veikti, mesti lavą 
paskyrė Rafaelį Ureną, vieton tirštų durnų debesius. Havajų 
Pedro Hijo. laukiama dar sala buvo keletą kartų smarkių 
daugiau permainų kabinete.

bet nešilta;
Loa nuo vidutinis mainąsis vėjas.

piadėjo. temperatūra vidutiniš-
lVH kai siekė 32* F.

Aplamai gražu,
NEWPORT NEWS, Va., bal.

14. Aenoplanui nukritus že
mėn šiandie užsimušė du laivy
no aviatoriai, Neil Abbot iš 

šiandie saulė tejka 5:11, lei-1Rochestąr, N. Y., ir Clarence 
žemės drebėjimų supurtyta. džiasi 6:30 valandą. Mix iš Durand, Mfch.



NAUJIENOS, Chicago, HL Keivirt., Balandis 15, 1926

3HIC7GCS
ŽINIOS

Šen. McKinley negavo 
nominacijos

Triukšminguose balsavimuose 
užvakar laimėjo Crowe-Bar- 
rett ir Brennan šalininkai.

LIETUVIŲ RATELIUOSE
Sėkminga Lekcija

is
skaitė

i Antradienyje, balandžio 
d., Dr. Ai. Davidonis, 
I^ake Side ligoninėje (kertė 84 
gatvės ir Rhodea Avė.) lekciją 
apie skilvio žaizdų (gastric 
ulcer) gydymą. Lekcija' buvo

skio, bet jau mažne yra pusiau- 
kely. Reikia tik Matuliui pasi
spirti, o pasieks Galskį, tuokart 
galės abu įkandin viens antro 
keliauti, Matulis — vyrų gru
pėje, o Galskis K centralėjc.

Labai triukšminguose užva- prirengta daktarams, iš kurių 
kakarykščiuose balsavimuose susideda ligoninės štabas (apie 
senatorius VVilliam B. MoKin-170 žmonių), ir todėl jos turinys 
ley, kuris stojo ir balsavo už veikiausia nebūtų įdomus pap- 
Amerikos prisidėjimą prie tau-;,as^arn laikraščio skaitytojui, 
tų sąjungos įkurto tarptautinio Ret daktarai, kurie buvo susi- 
teismo, republikonų nominaci- rinkę pasiklausyt, buvo, matyt, 
jos negavo ir senatorium tapo labai susiinteresavę.
nominuotas Krank L. Smith, to Tatai pasirodė iš diskusijų, 
teismo ir tautų sąjungos prie- kįlusių po Dr Davidonio lekci- 
sininkas. Tai skaitoma, dar Jos, ir į§ jų nuomonių, kurios 
vienu Amerikos žmonių parody- buvo apie i§reikštos. Disku-

Tatai pasirodė iš diskusijų

mu, kad jie nepritaria Ameri
kos įėjimui j kokias nors Eu
ropos valstybių sąjungas. 
Smith tapo nominuotas didele 
didžiuma republikonų balsų.

Demokratai gi savo kandida
tu į senatorius nominavo 
George E. Brennan.

Buvo dar nominuojami įvai
rus kandidatai į valstijos ir pa
vieto valdvietes, taipjau ir 
municipaliniai teisėjai. Iš re- 
publikonų nominacijas laimėjo 
daugiausia Crovve-Barrett- 
Thompsono šalininkai ir tik ke
lias vietas laimėjo Deneen-Lun- 
din šalininkai. Iš demokratų no
minacijas laimėjo veik vieni 
Brennan šalininkai. Lietuvis 
Stencel, kuris kandidatavo į 
pavieto komisionierius, nomina
cijos negavo, į pavieto komi
sionierius tapo nominuoti visi 
Brennan šalininkai, prieky su 
dabartiniu pavieto komisionie- 
rių tarybos pirmininku čechu 
Anton Cermak.

Užvakarykšti balsavimai bu
vo tik nominacijos. Tikrieji rin
kimai bus tik ateinantį rudenį, 
lapkričio mėnesy. Socialistai ir 
kitos partijos, kurios stato tik 
po vieną kandidatą kiekvienai 
vietai nominacijose nedalyva
vo.

Be nominacijų buvo dar bal
suojama apie išleidimą bonų 
viešiems darbams — gatvių pra 
plėtimui, pataisymams, miesto 
pagražinimui ir tt. Visus pasiū
lymus priimta. •Priimtas pasiū
lymas ir apie žvėryno įsteigi
mą, kuris pirmiau buvo atmes
tas. ' Išleidimas tų bonų žymiai 
pakels miesto taksus, nes iš 
taksų tie šimtai milionų dole
rių turės būti atmokėti.

Buvo dar balsuojamas pa- lekcijoje, 
siūlymas legalizuoti Illinois *
valstijoje kumštynes. Pasiuly-1
mas praėjo didele balsų didžiu
ma, taip kaji dabar ir Illinois 
valstijoje bus j—11— ------L-
kumštynes — boksą, kas pir
miau buvo griežtai uždrausta. į

sijose dalyvavo keletas senų, 
patyrusių daktarų ir specialis
tų tame klausime, kurį dėstė 
jaunas lietuvių mokslininkas, 
tarp jų — profesorius Dr. 
Mack ir ligoninės viršininkas, 
žinomas chirurgas Dr. Johnson.

Dr. AL. DAVIDONIS
Klausytojams daugiausia im

ponavo tas faktas, kad lekto
rius ne tiktai parodė savo gilų 
žinojimą literatūros, parašytos 
įvairiose kalbose apie tą klau
simą, bet ir sugebėjo įdėti kai 
ką naujo į medicinos mokslą. 
Dr. Davidonis, būtent, suskirs
tė visą daugybę metodų skilvio 
žaizdų gydymui į tam tikras 
rųšis arba klases, — kas iki 
šiol nebuvo niekeno padaryta, 
šitą klasifikacijos darbą tuo- 
jaus įvertino prof. Mack, kuris 
diskusijose pirmas paėmė žodį 
ir papasakojo keletą įdomių pa
vyzdžių iš savo. ilgos praktikos 
patvirtinimui minčių, išreikštų

Sarpalius laimėjo
Užvakar Lietuvių Auditorijoj 

įvyko Komaro-Sarpaliaus ris- 
tynės. Pirmą susikirtimą po 27 
min. laimėjo Komaras. Bet iš
ėjus antrą kartą ristis, Sarpa-' 
liūs pradėjo imti viršų ir j 
trumpą laiką paguldė Komarą.’ 
Trečiame susikirtime Komarui 
buvo riestai, ir todėl jis pra-' 
dėjo muštis. Už nesilaikymą 
taisyklių “referee” sustabdė 
ristynes ir paskelbė K. Sarpa- 
lių laimėtoju.*

Iš kitų — Sherry be didelio tiktai 189 nauji aplikantai, ro- 
vargo paguldė Soldatą, o J. dosi, būt biskį permažai, tačiau 
Šimkus “privarė prie pakaros” žinant, kad vajaus vedėjas ser- 
Kauno žydelį į 31 min.Katans- ga, nieko nuostabaus, kad dar
ko su Dudinsku ristynės išėjo bas nebuvo taip sėkmingas, 
lygiomis. GirdŽiama, kad vajaus vedėjo

♦ ♦ ♦ sveikata sparčiai geryn eina,

Vėliau, privačiai kalbėdama
sis su Dr. Davidoniu, tasai pro
fesorius pasisiūlė jam bendrai 
prirengti jo 'lekciją spaudai ir 

ga ima rengti kleisti. Lektorius šitą pasiūly
mą priėmė mielai, nes prof. 
Mack’o autoritetas padės jam 
labiaus suinteresuoti savo dar
bu mokslo vyrus.

Iš lietuvių daktarų auditori
joje buvo Dr. Zalatorius, kuris 
taip pat yra La>kc Side Hospi- 
tal daktarų štabo narys. Kiti 
visi svetimtaučiai.

Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos darbuotės

Grupių Kompeticijos vajus.

Trečias mėnuo vajaus, c dar

Beje, buvo daug iššaukimų, tad tikimąsi, kad našus darbas 
Šimkus 
šėlai, o nenuorama dzūkas be teigiamų darbų vaisiai bus ga- 
niekur nieko visus šaukė ris- Įima pradėti suduroti. 
tis. Zanavičių žadėjo paguldy- Pastebėtinas 
ti; su Šimkum sutiko ristis bile veiklumo žymes šiame vajuje 
kada ir bile kur, o Požėlai ža- rodo drg. P. Galskis iš centra- 
dėjo ramybės neduoti tol, kol lės grupės ir drg. M. Matulis— 
pastarasis nesutiks su juo “per- vyrų grupės. Tiesa, dar drg. 
sitlkrinti“ ant matroso. —X. Matulis neina įkandin drg, Gal

padarė iššaukimą Po- tuoj pradės eiti visu tempu —

beatvanginio

Kiti kompeticionieriai pro
gresuoja irgi vėžio žingsniu; 
apart Galskio ir Matulio dar ki
ti jokio aktyvumo nėr parodę. 
Tiesa, buvo pradžioje pasirodę 
gana judriai: Pažerauskaitė, 
Martinko, Lungevičius, Strtu- 
pas, Nemaj tiško, Grakauskienė, 
bet deja, jų žvaigždutės vėl 
nebetvysko. Tarytum iš nety
čių pasirodė šį mėnesį, kad dar 
gyvi šie kompeticionieriai: A. 
Ambrazevičius, J. Tveraga, V. 
Briedis, F. Prusis, ir K. Kairis. 
Tečiau, aš iš Šitų veiklių vyrų 
tikiuos dar gana daug; tik de
ja, kad pas juos yra perdaug 
lietuviškumo, ima daug laiko 
kol įsirengia į darbą. Tokis Am
brazevičius, Kairis ir kai kurie 
kiti, jei jie išsirengtų tam dar
bui, galėtų net ir Galskį su Ma
tuliu pranešti. Vilčių pas mane 
daug, vajaus galas da tiktai už 
8 mėnesių, kol prieisime vajaus 
galą dar šiam darbui išsijudin
sime. Na, bet būt geriau, kad 
tas darbo sąjūdis prasidėtų 
reikštis tuoj. Lauksime. Nū
nai pasižiūrėsime musų akty
viųjų, musų darbšiųjų vajaus 
dalyvių gautų narių stovį.

Centralė Grupė.
Nauji nariai

P. Galskis ...................... 36
J. Pažerauskaitė ............... 5
Dr. A. Montvidas ....... 4
A. Grakauskienė ............. 4
A. Ambrazevičia .............. 3
K. Kairis ...:........................ 8
B. Briedienė .......................
V. Briedis ......................
J. Degutis ..........................
B. Smalalienė ...................
M. Ratkevičienė ...... ........
K. Rugis ...... ........... ........
J. Dauginis .m«4.GQ.4U/4D..........-

B. Tipšas ........... ...............

Viso ..................-.......... 66

. Vyrų Grupė
M. Matulis .......................
V. Martinko .......................
J. Tveraga .......................
A. Lungevičia ......... .........
L. Striupas ......................
F. Prusis ..........................
B. Nemaj uška ...................
A. Gricius ...........................
F. Brajus ....... ...............
A. Petrulis .......................
J. Giniotis ...........................
J. Jokubauskas ...................
J. Sudeikis .......................
V. Kinauskas ....................
V. Petkunas ......................

Viso .'.............................

Gauta ne vajaus dalyvių:
M. Vėžys ........................... 2
F. Venckus .........   2
A. Gulbinas ..................... 1
T. Brazys ..........................  1
J. Narbutas ..................... 1
A. Valiulis .........................  1
V. šlikas ...:....................... 1
J. Gedraitis ...................... 1
V. Green ........................... 1

10
Viso ........................... 189

žemiau pažymėti vajaus da
lyviai, tai vargšai, kurie dar 
nė vieno Draugijai nario nega
vo. Reikėtų ir jiems išbusti, 
nes pavasario gamta rodosi ža
dina visą miegančią gyviją. Ig. 
černauskas, K. čiuplevičius, J. 
Radzišauskas, J. Grigaitis, A. 
Vilis, V. Diveikytė, E. Breivy- 
tė, O. Vilienė, M. Lapienė, K. 
Budrytė, A. šlivinskaitė, V. 
Burbienė, J. šmotelis, J. Kuz
mickas, R. Saikus, Sholtmonas, 
Aug. Jankauskas, P. Stungis, 
P. švelnia, J. Makrickas, A. 
Tamošiūnas, F. Jurėnas, F. Sta- 
nionis, J. Auryla, Jurgelionis, 
K. Labanauskas. Aš šitiems 26 
Vajaus dalyviams už jų mizerną 
dnrbą reiškiu gilią simpatiją,

0111®
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PALINKIMAS I VIENA PUSE
linkui Chesterfield - nuolatinis 

visoje šalyje neturi sau lygiu cigaretu 
istorijoj.

Chesterfield
Toks populio

vis

CHESTERFIELD YRA PADARYTI PER

Kūdikis Jūsų Namuose

LIGGETT & IfYERS TOBACCO COMPANY

—

PRAKALBOS
Su Krutumais 

Paveikslais
TEMOJE:

Naujas Dangus 
Ir Nauja Žemė

IZAJOSIUS 65: 17, ir APREIŠ
KIMAS JON. 21: 10

Milijonai dabar gyvenančių žmo
nių nemirs. Bilijonai dabar mirusių 
včl gyvens, šita tema bus labai žin
geidi kiekvienam; nes bus parodyta 
pranašystes KRŲTAMU0SE paveik
sluose, kaip ir kekių budu bus ištai
syta? f’arodys kaip iš numirusių 
žmones kelsis, ir kąįp jie džiaugsis; 
taigi, kas tik yra gyvas bukit ant šių 
prakalbų, nes matysite ir girdėsite, 
ką dar Neesate girdėję,'

Kely., Balandžio 15,1926 
Shields School Hali

Labai daug vedusių porų pageidauja tu
rėti vaikų, tūkstančiai kopijų naujos kny
gutė.! Dr. H. Wi)l Elders yra duodama be 
jokių Iškaščių dėl bevaikių moterų. Hile 
kokia šeimyna, kuri gamtos yra nuskriaus
ta ir nesusilaukia kūdikių, pavalo reika
lauti tos knygutės dykai šiandien. Joje ap
rašoma paprastas namų gydymas, parem
tas vartojimo Steriltone, puikaus mokslinio 
toniko, kurj vartojant yra puikios pasek
mės visoje Salyje dėl sustiprinimo silpnu
mų.

Kiekviena moteris, kuri nori gyventi nor
maliai, linksmų namų gyvenimų su kūdi
kiais aplinkui Jų, turi kreipti atydų j jos 
pirmutinę ulduotę, kad sužinojus kas yra 
Steriltone ir kodėl jis gali būti didelis pa- 
gelbėtojaa dėl jos. Skaitykit šitų mažų kny
gutę, kuri yra prisiunčiama dykai papras
tame konverto. Ji atidaro faktus, kurių dar 
moterims nebuvo išaiškinta pirmiau. Tik
tai atsiųskite vardų Šiandien pas Dr. H. 
WH1 Elders, 1104 Bailingo- Bldg., St. 
Joseph, Mo. ,

d 3-č los ir Kockwell Street
Pradįia 7:30 valandą vakare 

įžanga Lluosa. Nėra Kolektos.
Bengia ir kviečia T. S. H, S.

------- ------------------------------ -  
nes jie vargšai dirbą išsijuosę, 
bet nei jokio žmogaus į Draugi
jos narius surasti negali. Bet 
iš šio skaičiaus dalyvių, nega
vusių nė vieno nario Chicagos 
Lietuvių Draugijai yra didelis 
nuošimtis gana veiklių žmonių, 
pertai da nenustoju vilties, kad 
jie atsigrįžę prie dievo, susi
pras, pradės darbuotis ded Chi
cagos Lietuvių Draugijos S. P.

— Masini Lupute

L1STERINE 
THROAT
TABLET5 A

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mu.. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimu.
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Atėjo Kultūra No. 3. Kai

na 45c. Galima gauti.
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam* ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

N AUJIENOS
1739 Be Halsted St.

Otc&«r»* D!

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Temyk 
O Polam

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit vi 

kiekvieną atneštą ar atsiųsti 
paštu naują skaitytoją:
UŽ metus -__  150 kuponų
Už pusę metų ....... 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
TTTXrX2XXXXXXJl>*>1 < 
v .»

Jiųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana
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Reikalaudami

RAKANDU

ItRItif'

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės

W, J. STANKŪNAS
FOTOGR.VFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škuinas.
3315 South 
Halsted St.

Tol. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

PEARL QUEEN
CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduota i) 
vartota geriausių concertinos muzi
ka riti} ir mokytojų.

Mes taipgi turime visokios rūšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

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

Reikalaukite inusų 
katalogą dykai

Vitak — Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

SAUGI VIETA
DEL

PIRKIMO, PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 

NAMŲ, LOTŲ, BIZNIŲ 
PO VISAS DALIS MIESTO 

TURIME DAUGYBĘ NAMU 
DEL

GYVENIMO arba BIZNIO 
nuo mažiausio iki didžiausio 

NORINTIEMS PIRKTI 
PARDUOTI ARBA MAINYTI 
Del greito ir teisingo užsiganė 

dinimo pirkite, per 
ROZENSKI LEMONT CO.

Teisingas patarimas platina 
kiekvienų biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo 

REAL ESTATE
Užganėdinome kiekvienų kuris 
pirko, parda\J ar mainė per 
mus, tikriname, kad ir tamista 
busi užganėdintas.
Vienas geras investmentas pa
daro žmogų turtingų ant visa
dos.
ROZENSKI LEMONT & CO. 

6312 So. Western Avė.
PROS. 2102

Mirtis
Rašo Dr. A, J. Karalius

Svarbiausi klausimai
(Pabaiga)

Aiškus dalykas-, kad svar
biausi klausimai bus šitie: a) 
kodėl gyvi daiktai miršta bei 
kokia mirties reikšmė ir b) ko
dėl gyvi daiktai turi kada nors 
mirti? Ir panašus klausimai. 
Visų svarbiausias klausimas 
/is-gi buvo ir palieka: kode 
»yvi daiktai miršta, kodėl žmo
nis turi mirti? Ar nebūtų gar 
ima kokiu nors bildu mirtis 
ititolinti arba ir visai panai
kint i šitas klausimas visiems 
žingeidus. Tai bene bus visų 
įmonių bendras troškimas.

Kadangi mes kalbame tiktai 
įpie mokslo įrodytus faktus, 
ai visus spėliojimus ir sapnus 
enka palikti kitiems. Pirmiuu- 
;ia pažiūrėkime 
-.ako apie mirtį.

Mokslininkas R. Pearl pada- 
ė trumpą sutrauką laktų Apie 
nirtį, apie natūralinę mirtį. Aš 
Šonais ją skaitytojams patie
kiu.

I !■■■ ..I—■ /

žmonės turi mirti ligos, nelai
mingi atsitikimai yra priežas
timis mirties. Vienok pagrin
dinė priežastis bene bus musų 
kųne. Atskiras celes tinkamo
je aplinkybėse mes galime am
žinai auginti, tinkamose saly- 

nemiršta.gose jos
Vienok 

su kūne
tos pačios celės m At
laikui bėgant silpsta, 
ir visai atsisako dirb-

■■■
opos ne* 

PATEK- 
L1AI IŠ
GYDOMI 

SU

Jūsų Oda 
Reikalauja 

Jo 
SEVERA’S 

ODOS 
MUILAS 
Tai Yra 
Pagelba 

Gražumui 
25c

biologija

tos

Biologinės žinios apie 
natūralinę mirtį

A). Gyvenimas Įvairus: 
ačios veislės gyvūnai gyvena
Igiau ir trumpiau, atskirų veis
tų gyvenimas ir-gi nelygus 
tavyz.džiui:

Bestuburiai gyvūnai gyvena 
•uo kelių valandų iki kelių die
tų, vabzdžiai nuo keliolikos 

17 metų, žuvys nuc 
iki 267 metų, ro- 

175 metų 
iki 11S

paukš- 
melų, kru 
nuo I iki

žmogus
Drambliu

aplamaj
Vienok ir

ir

a landų iki 
želių dienų 
moliai iki 
iai nuo 9 
iniai (žinduoliai) 
00 metų.

Aplamai imant, 
iausi a gyvena.
>angžuvių amžius, 
mant, trumpesnis, 
mogus retai išgyvena virš 100 
actu, nežiūrint į tai, kad turi
ne daugybę menamų senių, iš
gyvenusių ilgiau. Paprastai to 
ūų senų žmonių amžius per- 
lėtas, gimimo diena neaiški, 
laž-nai nežinoma.

B) Natūrinė mirtis ir nelai- 
ningi atsitikimai (akcidentai). 
lau senai surasta, jogei se- 
latvė pasižymi aškiomis per- 
nninomis kūne. Koki nors ku
to dalis pakrinka ir negali sa- 
/o darbo atlikti. Kandama pa
krikimų ir trukumų įvairiuose 
tudmenyse, ypatingai nervų, 
■numenu ir kaulų; pakrinka ir

C) . Vienceliniai gyvūnai ne
niršta, miršta tiktai daugceli- 
liai. Vienos celės gyvūnai 
(pav. įvairios bakterijos) ne
niršta. Toki gyviai pasidalina 
M*r pusę, iš vieno pasidaro du, 
š iš dviejų keturi ir t.t. Juos 
sunaikina tiktai netikusios ap- 
inkvbės, bet patys nemiršta.

D) . Gyvybė nemari. Gyvūnai 
niršta, atsiranda naujos veis
ės evoliucijos keliu, bet pati 
»yvybė nuo pat atsiradimo dar 
įeini vo išnykusi. Gyvybė, gali
na sakyti, amžina, jei kas nors 
/ra amžina. Mirtis išsivystė, 
Mirtis atskirų organizmų ir 
/rišlių, bet pati gyvybė mirti 
legali.
nuošė laikui bėgant atsiranda 
vairių pakrikimų
organuose; koki nors kūno da- 
is netenka jėgų, negali atlikti 
*avo darbo ir, nors kitos dalys 
dar stiprios, organizmas silps
ta ir miršta. Bet, pakartojame, 
mirtis nėra pasekmė gyvybės. 
Gyvybė nemari, amžina.

Jei mes pripažįstame evoliu
cijų, tai turime sutikti, kad ir 
mumyse yra dalelytė tos pirmu
tinės celės, tos pirmosios ki
birkšties, kuri šioje žemėje pa
sireiškė kaipo pirmoji gyvybė. 
Reiškia kiekvieno musų gyvybę 
tai tiktai tęsinys pirminės gy
vybės. šiuo žvilgsniu ir 
nemarus...

Kodėl mes mirštame?
Mirtis, kaip sakiau, 

jos padaras, įgimtas 
Mes mirštame, geriau

Sudėtiniuose organiz-

atskiruose

mes

evoliuci- 
dalykas. 

pasakius,

o čia 
su aplinkuma 

bėgant kūne 
organai dar 

ilgai, ilgai ko-

Ii. Apsigema žmogus su įvai
riais trukumais: kokios nors 
želės (audmenys, kimo dalys) 
•š prigimimo silpnesnės, 
lar žiauri kova 

na, ir laikui 
betvarkė. Vieni 
;eri, kad galėtų
voti su aplinkybėmis, o vienas 

kitas organas jau negali sa- 
zo darbo dirbti. Betvarkė, li- 
»a ir mirtis... Tai širdys, tai 
plaučiai, tai jakuos, tai inks
tai, tai smagenys ir nervai, tai 
skilvis ir t.t. Visuomet koki 
nors kimo dalis pirmiausia su- 
itroikuoja, o kitos kad ir svei
kiausios dalys, žinoma, negali 
/ienos pačios pasilaikyti. Mir- 

i ir visų vargų pabaiga...
Ar galima prailginti 

gyvenimas?
Galima, taį galima, bet flali- 

nybė palieka galimybe. Moks- 
as jau turi tikrai gerų pata
rimų, bet kas čia mokslo klau
sys. Eugenika liepia vesti tik
ai sveikiems, kad paskui gim- 

žmonės 
patari- 
silpnas 

veda,

is

;ų sveiki vaikai, l>et 
yčiojasi iš eugenikos 
nų: meilė -užriša akis, 
irba nesveikas vyras

ligotų mergina už
truk unius. Vaikų 
silpnapročiai arba 
o sveikieji nenori

dlpnų arba 
depia savo 
krūvas turi 
šiaip ligoti, 
vaikų...

žmonės tik tuda susirūpina 
čavo kimo sveikata, kada pa
ginta kokį nors skausmų, o ir 
tada bėga į aptiekę, perkasi 
kokių nors pilių, kad skausmų 
sumažinus. Apie tai kaip ap
sisaugoti nuo ligų, kaip gyven
ti, kar nereikėtų sirgti — apie 
tai niekas nežingeidauja... Tu
rime tūkstančius ligoninių, la
boratorijų, aptiekų, daktarų,
slaugytojų; turime begales vi
sokių gyduolių, bei neturime
tokių įstaigų, kuriose butų mo
kinama kaip gyventi, 
reikėtų sirgti... 
matomai, tokių 
nereikalauja...

Kitų vertus, 
čia atsižadėti

kad ne- 
Neturime, nes, 
įstaigų žmonės

skurdas priver- 
reikalingiausių 

sveikatai dalykų ir daiktų, čia, 
žinoma, kaltas žmonių tamsu
mas. * O kad tamsumas viešpa
tauja, tai kalta visa eilė kito
kių priežasčių, apie kurias ne 
mano priedrmė kalbėti. Nė-gi 
•iš turiu mažiausio noro dekla
muoti apie tyrų orų, sveikų 
maistų, pratimus (gimnastikų) 
ir panašius dalykus...

Modernoji civilizacija 
vo įvairiais patogumais 
verčia žmogų ieškoti ir 
tis, kaip čia pasakius, 
time’ais”. Mes 
kiek galėdami 
gyvename tik 
nesakau, kad 
ar gera, nes
nepratęs skelbti.

su sa- 
verste 
naudo- 
“good

linksminamės 
ir kaip galėdami, 
šiai dienai... Ir 
tai butų bloga,
jokios moralybės

Del 
Odos Ligų
Žmonės kurie tu n nieže |niw 

notų eile ipiuriM rainų miegu •• 
ilsi bevartodami Cadum Ohdment 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Oiutment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Flfth Avenue, Nevv York.

oei 
na

■■■

RAS ESKO

PRAfiA- 
LINKIT 

TĄ NIE- 
žfiJIMĄ 

SU

Nuo odo« niettj'mo yra vienatinė 
gyduclo, kuri beveik visuomet pra- 
Aalina odoj nemalonumus ir tai 
yru Severą** Kako. Kiekvienu,. 
vaiMt ninkaa gali j u mx jų parduoti 
ir *juuu oda paaakya junta "Ačiū”, 
taip greit, kaip tik ja* prad&iit 
vartoti. Labai tankiui magesni 
odos akaudėjimni prašalinami 
vieną nukt ir nietėjimai greit 
nrnnykHta. Severą’* Eako yra anų- 
gu^ nnt inoptik um. kuri Kalite var
toti bih* kada. Kaina 60 centų.

Pa* Junų Valtininką
W. F. Severą Co. Cednr Kapldu, In.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
M i eito Ofltas 

127 N. Dearborn Sft., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo V irta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tol. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7-—9 v. v. apart Panedėlio ir 

PėtnyČios.

3241

J

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

Td. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas 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 Repubiic 9600

JOHN KUCHINSKAS
LAWVER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės 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

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

z

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.

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS 

Ofisas: 4600 So. Wood St. 
Telephone Lafayette 7617 

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

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

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmaldyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj, f t* skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau ’s/u. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

UŽ metus—150, už puse metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

................................................. Atkirp Čia ..................................................
Data: Balandis 15, 1926

Akinių Pritaikymo Mano
25 METI' PRITYRIMO

I’el. Blvd. 3138 
Woitkie*icz- 
BANIS

DR. HERZMAN^Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIEKE 
AKUŠERKA

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

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa
geli) ų.

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

AKUAERKA 
’/asekm ingai pa- 
.'imauja mote
rims prie gim- 
'vmo, patarimai 
iykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

ĮTAISOMOS

G. SERNER
Lietuvis akinis specialistai 

3265 So. Halsted Street

Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
Nedėlioj 9 iki 12 ryto
Akiniai $5 ir augščiaa

Dr. Jan J. Smetana
OPTOME I RISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kanopas 18-tos Gatves 
Telefonas (anai 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.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir diatų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriški) 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

iki

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
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.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

rz J J i nuo 9 ikt II vai. ryte; 1/alandos y nuo jį.; q va|t vaįarc

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ūltraviolčtinė šviesa ir diathermia

xixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzx 
[DlLawrence P. Slakis E 

DENTISTAS 
4454 So. Western Avė, 

VALANDOS: 
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

>4 H

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

J8th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 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.

Telefonai:

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.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo
nuo

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 S t., Chicago 
arti- 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų I.ij-ų 

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 6363

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

r
Dr. Constance O’Britis

Nuo Balandžio 1 d., 1926, persi
kėlė į naują buveinę ir atidarė 
ofisą,

7909 So. Halsted St.
Priimama ligonius nuo 3-5 po piet 

ir nuo 6-8 vakare 
Tel. Boulevard 8582 
ir Vincennes 6987 

Specialumac Moterų ir Vaikų

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS IIENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikati!iems rau
menims.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted S L, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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KARO PADĖTIS PASSAIC’E

STREIKŲ “LAISVĖ

VALDŽIA NESISKAITO SU DARBININKAIS

POLITINIO VEIKIMO REIKŠMĖ

PREZIDENTO “NEUTRALITETAS” — Bet jeigu jus užmušate 
žmogų, delko gi jus nemušate 

Passaic, N. J., kur eina tekstilės fabrikų darbininkų I šu™es ? ~ paklausiau aš.
streikas, tapo paskelbtas vadinamai not act - riau- kjšku nusistebejimu> 0 Cilla at. 
šių įstatymas, kuris reiškia karo stovį. Prieš tai senfas viraį paaijuokė iš mano nesąmo- 
buvo užpuolęs ir išvaikęs streikuojančių darbininkų de- nįng0 klausimo.
monstraciją. Daug žmonių, dalyvavusių demonstracijoje, _ gtai kas ba]tojo žmogaus 
buvo.sužeista ir septyniolika suareštuota. Iįprotis! — nusilenkdamas pra-

Na, tai tau ir “laisva šalis!” > ‘ < murmėjo Ebitsas.
------------------ - I — Tai baltojo žmogaus kvai-

Sunku įsivaizduoti, kad tokie dalykai, kaip Passaįc’e, Į lystė, — išdegė Cilla. 
galėtų atsitikti bent kurioje demokratiškesnėje Europos) legul gi pamokina senis 
“ , . Ebitsas baltąjį žmogų išminties,
sayje. , v I—trumpai aš pastebėjau.

Europoje, tiesa, net ir demokratiškose salyse, kar- _ DeIto šunieg neužmuša> 
tais jvyksta labai aštrių susikirtimų tarpe policijos ir de-l^.^j jjs privalo tempti žmogaus 
monstruojančių minių. Bet tų .susikirtimų pamatas būna roges. Nė vienas žmogus ne- 
politiškas. Demonstracijos prieš valdžią, o ypatingai to- traukia kito žmogaus rogių, dek 
kios demonstracijos, kuriose minios esti kurstomos prie ii ir užmuša, 
neteisėtų žygių, kartais būna uždraudžiamos arba išvai- ~ Patanau- 
i x • • x i. .. x x •- • * x • I — Toks įstatymas, — toliaukomos. Bet jeigu tenai policija pavartotų jėgą prieš strei- tesg Ebitsas 
kininkus, kovojančius dėl savo ekonominės buities page
rinimo, tai kiltu didžiausias skandalas. Valdžiai, leidu- Dabar klausyk, o baltas 
8iai tokiam-daly« įvykti, „sidaryt. dp kartf, k.,! Ji™ X 
nežinotų nė kur dėtis. I nas įndietis. Jo vardas Mobit-

0 Amerikoje policija daro su streikininkais ką nori. |sas. Jis vagia,iš baltojo žmo- 
su 
Ar 
Jis 
da- 
pa-

sas.
gaus du svaru miltų. Kaip

Tr . , v. . . . . ... i juo elgiasi baltas žmogus?Kodėl čia taip dedasi. I muša jis Mobitsą? Ne.
Daugiausia — dėl to, kad čia darbininkai neturi jo-1 jį užmuša? Ne. Ką gi jis 

kios įtakos valdžioje. Visam Jungtinių Valstijų kongre- ro su Mobitsu? Aš tau tai 
se tėra tiktai vienas socialistas ir vienas socialistų sim- sakysiu, o, baltas žmogau! Pas 
patizatorius. Socialistų atstovas Bergeris anądien reika-pi yra namas, šiame name už- 
lavo, kad kongresas paskirtų komisiją Passaic’o streiko I Mobitsą. Namo stofifUS
tyrinėjimui, bet jo balso kiti atstovai nepaiso - ir M tu
jiems padarysi! I į-a jįs duoda Mobitsui daug ge-

Kad kongresas imtų skaitytis su darbininkų atstovų ro maisto. Niekados, visame sa- 
reikalavimais, reikia išrinkti į kongresą tokių žmonių, I vo gyvenime Mobitsas neturėjo 
kaip Bergeris, ne vieną ir ne du, bet mažiausia dešimtį, tiek vateio- duoda ir
kitą. Ir reikia, kad už tų atstovu pečių stovėtų stipri dar-1 ^‘au^'s krutingalių, ir duoną, ir 
binmkų organizacija, pasiryžus! jų balsą paremti. Lerai einasL. Ant dm.ų užka.

____________ Į bintą didelis užraktas, kad Mo- 
I bitsas nepabėgtų. Tas taipat 

Kol Amerikos darbininkai nesupras savarankiško didelė kvailystė. Mobitsas ne
politinio veikimo svarbos, tol darbdaviai ir valdžia elg- pabėgs. Toj vietoj visados daug 
sis su jais panašiai, kaip elgiamasi su darbininkais Kini-1 maisto ir yra šiltos anklodes, ir 
joje arba Japonijoje.______________________________ | židinyje ugnis. Labai kvaila

Iki šiol Amerikos darbininkams rupi tiktai algos ir I ^utų begth. M°bitsms nekvailas, 
darbo valandos. Jeigu jie įskovoja didesnį atlyginimą už pavogė du svaru miltų ir dėlto 
dalbą n trumpesnes darbo valandas, negu B^uropoje, tail^.dĮ^ žmogus juo rūpinasi. Mo 
jiems rodosi, kad jau jie gali būt laimingi. Jie užmiršta, Į bitsas suvalgo daug svarų mil 
kad net ir šitą “laimę” turi Amerikoje tiktai dalis darbi
ninkų. Ištisose pramonės šakose darbininkai čia yra iš
naudojami aršiaus, negu pusiau-subankrotavusioje Euro
poje. Šiton kategorijon priklauso tekstilės (audžiamo
sios) pramonės darbininkai, plieno pramonės darbinin
kai ir k.

Kol žymi darbininkų dalis yra paskendusi skurde, 
tol ir geriaus apmokamų darbininkų padėtis negali būt 
užtikrinta. Šiandie jie turi uždarbį, ryto jie gali jo ne
tekti, nes jų vietas gali užimti pigesni darbininkai.

Passaic’o streikininkų delegacija buvo atsilankiusi 
pas prezidentų Coolidge’ą. Bet jisai atsisakė jų priimti. 
Ir kų jisai butų galėjęs streikininkams pasakyta?

Coolidge’ų išrinko pinigai ne tų žmonių, kurie strei
kuoja, bet tų, prieš kuriuos eina streikas. Jam patogiau
sia yra laikytis “neutraliteto”, t. y. nematyti ir negirdė
ti to, kas dedasi Passaic’e.

Kai ėjo streikas kietosios anglies kasyklose Pennsyl- 
vanijoje, prezidentas taip pat buvo “neutralus”.

Garsinki ties “ Naujienose”

Chicagoje — paltu: I J. Londonas
Metams ........................................ $8.00

Užsimokijimo kaina:
Pusei metų .........     4.00
Trims mėnesiams ...................... $2.00
Dviem minėsiantis *...........-....... 1.60
Vienam mineaiui .........

Chicagojo per nešiotojus:
Viena kopija .......-........................ 3c
Savaitei ......................................... 18c
Minėsiu! ...............      75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ............................-........ $7.00
Pusei metų ...»........................ — 8.501 jį8 pasikėlė, lyg iš sapno pa-
trims mSncsi&ms ••••••••••••••••••«••• I • < . • • • *x *•
Dviem minesiam.......................... 1.25 budęs ir stipriai išsitempe.
Vienam minėsiu! -------------- — .751 — Votgi kvaila, — jis tarė,

Lietuvon ir kitur uisieniuose: I—kai šuo nutemps tavo mėsą,
Metams .../Atplgi.nta) $8.00 Į tu ji muši lazda. Toks įstaty- 
Pusei metų............. ..................4.001 mas. Tai įstatymas, kuris žmo-

.“Kiurti" pUto' Mon“ 8“us duotas Suniui ir ŠU0 Privar 
orderiu kurtu ,u uiLky^o. | lo gyventi einant įstatymu, ki-

taip jis privalės kęsti lazdos 
skausmą. Kai žmogus ima ta
vo mėsą, tavo valtį arba tavo 
žmoną, tu užmuši šį žmogų. 
Toks įstatymas ir tai geras įsta
tymas. Negera vogti, kas va
gia, įstatymu, privalo mirti. 
Kas aplenkia įstatymą privalo 
atlikti bausmę. Mirtis gi dide
lė bausmė.

tų, daug svarų cukraus, kiaulė 
krutingalių ir pupų be galo! 
Jis taippat daug geria arbatos. 
Po trijų mėnesių baltasis žmo
gus atidaro duris ir sako Mobit
sui, jog jis privalus išeiti. Bet 
Mobitsas nenori eiti. Jis lyg 
šuo, kurį Ilgai maitino vienoj 
vietoj. Jis nori likti toj vietoj, 
ir baltas žmogus turi Mobitsą 
lauk išginti. Tada Mobitsas 
grįžta kaiman. Jis labai atsiga- 

| vo... Toks baltojo žmogaus įpro
tis ir negalima jo suprasti. Tai 
kvailystė, didi kvailystė!

— Bet tavo sūnūs? — pri
mygtinai aš klausiau. - Tavo 
stiprus vaikai ir tavo badas me
tų senatvėj?

— štai Moklanas... — pradė
jo Ebitsas.

— Jis buvo stiprus vyras, —- 
įsimaišė motina. Jis galėjo 
dienų ir naktį irtis no karto atil
siui nesustodamas. Jis žinojo 
piktus lašišų įpročius ir vandens 
ypatybes. Jis buvo ląbai gud
rus 1 i

NAUJIENOS, Chicago, UI.

.76 Baltojo žmogaus Įprotis
(laisvai vertė Tindi-Rindi)

(Tęsinys)

paklausė

tęsė

— štai ir Moklanas, — tęsė 
Ebitsas, neatsigręždamas dėlto, 
kad jį perkirto. — Stf jaunais 
draugais pavasarį leidosi Juka- 
nų žemyn pirkliauti Kempbelio 
uoste. Ten yra sargyba, balto
jo žmogaus prekėmis pripildyta 
ir yra pirklys vardu Džonsas. 
Ten yra taipat baltųjų žmonių 
raganius, kurį jus misionierium 
vadinate. Ir ten yra blogas van
duo Kempbelio uoste, kur Juko- 
nas darosi siauras (plonas), kaip 
mergaitė ir vanduo srauniai, 
teka iš vienos ir kitos pusės ir 
tėkmė susibėga ir padaro sūku
rius ir versmes. Jr visados tėk
mė keičiasi ir keičiasi vandens 
išvaizda, taip, kad jis niekados 
nėra vienodas. Bet Moklanas 
— mano sūnūs, — tuo jis drą
sus žmogus...

— Nejau mano tėvas nebuvo 
drąsus žomgus ?
Cilla.

— Tavo tėvas buvo drąsus 
žmogus, — patvirtino Ebitsas 
su veidu žmogaus, pasirengusio 
kokia tik tinkama kaina palai
kyti naminę taiką. — Moklanas 
tavo ir mano sūnūs, dėlto jis 
drąsus. Galbūt dėlto, kad tavo 
tėvas buvo labai drąsus žmogus 
ir Moklanas labai drąsus. Tai 
visvien kaip kad įpilti labai daug 
vandens puodan, jis tekės per 
viršų. Labai daug buvo įdėta 
drąsos į Moklaną ir ji nusekė 
krantais... Jauni žmonės labai 
bijo blogo vandens Kempbelio 
uoste, bet Moklanas jo nebijo. 
Jis balsiai juokiasi: go! go! ir 
eina tiesiog į blogą vandenį. Bet 
ten, kur daiktan sueina tėkmė, 
valtis apsiverčia. Veipetas už 
kojų pagauna Moklaną, suka jį 
aplink ir tempia žemyn, žemyn 
ir daugiau jo nemato!...

— Ai! ai! — suriko Cilla. ■— 
Jis buvo stiprus ir gudrus ir 
mano pirmgimis sūnūs!.

— Aš Moklano tėvas
Ebitsas, kantriai palaukęs, kol ji 
nutilo. — Ai, sėdau j valtį ir nu
siyriau į Kempbelio uostą gauti 
skolą.

— Skolą iš Džanso, svarbiau
sio pirklio, —- sekė atsakymas. 
— Toks įstatymas keliaujant 
svetimose šalyse.

ženklan savo nemandagumo 
pakračiau galvą ir Ebitsas su 
užuojauta pažvelgė į mane, o 
Cilla nuprunkštė paprasta pa
nieka.

— Pažiūrėk, o, baltas žmo
gau! — jis tarė.

— Tavo lageryj yra šuo, kuris 
kanda. Jeigu jis žmogų įkas, 
tu tam žmogui duodi dovaną, 
dėlto, kad tąu jo gaila ir dėlto, 
kad tai tavo šuo. Jog taip? Ir 
taip, jeigu tavo krašte bloga me
džioklė ir blogas vanduo, tu pri
valai užtai mokėti. Nejau mano 
tėvo brolis nuėjo į Tonano žemę 
ir ar ten nebuvo meškos sudras
kytas? Ir ar Tonano giminė ne
išmokėjo mano tėvui daug gerų 
anklodžių ir daug puikių kailių? 
Tai buvo teisinga. Medžiokle 
buvo menka ir Tonano paderme 
užmokėjo tėvui dėl menkos me
džioklės... Na, taip, aš, Ebitsas, 
pasileidau žemyn į Kempbelio 
uostą, kad skolą atgauti. Svar
biausias pirklys Džonsas pažiu
rėjo į mane ir nusijuokė. Jis 
labai juokėsi ir nenorėjo mokėti. 
Aš nuėjau pas raganių, kurį jus 
misionierium vadinate, ir ilgai 
kalbėjau apie blogą vandenį ir 
skolą, kurią man privalo atmo
kėti. O misionierius man aiški
no'apie kitus dalykus. Jis sakė 
man apie tai, kur nuėjo Mokla
nas i>o to, kai nė. Ton sukrau
na didelius ugniakurius, toj vie
toj, ir jeigu misionierius sake 
tiesą, vadinas, Moklanui nebus 
šalta. Misionierius kalbėjo ir 
apie tai, kur aš eisiu įpires. Ir 

f jis pasakojo menkniekius. Jis

sakė, jog aš aklas. Tai melas. 
O aš sakiau, kad diena ateina ir 
naktis ateina visies lygiai, ir 
kad mano kaime ne tamsiau, 
kaip Kempbelio uoste. Ir aš sa
kiau, jog tamsa kai mirsim — 
vienas dalykas, o užmokestis dėl 
blogo vandens — kitas.' Tada 
misionierius smarkiai supyko, 
mane apšaukė blogais žodžiais ir 
liepė šalin trauktis. Ir štai aš 
grįžau iš Kempbelio uosto nega
vęs jokio užmo^csnio, ir Mok
lanas miręs, ir metų senatvėj aš 
liekuosi be žuvies ir be mėsos..

— Ir viskas dėl baltojo žmo
gaus, — tarė Cilla.

— Ir viskas dėl baltojo žmo
gaus, — patvirtino Ebitsas. — 
Ir daug kitko dėl baltojo žmo
gaus. Štai ir Bidarčikas. Ki
taip pasielgė baltasis žmogus su 
juo ir visai kitaip dėl to paties 
dalyko, kaip pasielgė su Jamika- 
nu. Pradžioj privalau tau ap
sakyti apie Jamikaną. Tai bu
vo jaunas vaikinas iš musų kai
mo ir jam atsitiko užmušti bal
tąjį žmogų. Jamikanas visados 
kalbėjo trumpais žodžiais ir bė- 
go nuo pykčio, kaip šuo nuo laz
dos. Bet tas baltasis žmogus 
daug gėrė degtinės ir naktį atė
jo j Jamikano namus ir pradėjo 
labai nerimauti. Jamikanas ne
galėjau šalin pabėgti, o baltas 
žmogus norėjo jį užmušti. Ja
mikanas nenorėjo mirti, dėlto 
jis pats užmušė baltąjį žmogų. 
Tuomet visas kaimas labai susi
rūpino. Mes labai bijojome, 
kad mums priseis daug atmokė
ti baltojo žmogaus giminei, dėl
to paslėpėme savo anklodes ii’ 
musų kailius, kad rodytųsi buk 
esą neturtinga liaudis ir galim 
tik nedaug mokėti. Ilgą laiką 
praleidus pasirodo baltieji žmo
nės. Tai buvo balti kariai ir 
jie vedasi Jamikaną su savim. 
Jo motina daug trukšmauja ir 
pripila pelenais klaukus, dėlto, 
kad žino, jog Jamikanas jau ne
bebus gyvas! Ir visas kaimas 
žino, kad Jamikanas jau miręs 
ir džiaugiasi, kad nereikia mo
kėti... Tai buvo pavasarį, kada 
upėse nukrito ledas. Praeina 
metai, praeini‘d veji metai. Vėl 
pavasaris ir ledas ištirpo upėse. 
Ir tuomet Jamikanas, kurį laikė 
mirusiu, ateina atgal kaiman. 
Jis netik kad nemirė, bet atsi
gavo, ir mes žinom, kad jis gulė
jo šilumoj ir pakankamai turėjo 

Į valgio. Daug turi gerų drapa
nų, ir jis lyjį baltas žmogus. Jis 
įgavo išminties ir labai greitai 
tapo kaimo viršaičiu. Ir daug 
jis paporino mums stebėtinų da
lykų apie baltojo žmogaus pa- 
pročius, dėlto, kad jis daug ma
tė pas baltus žmones ir daug 
keliavo po jų šalį. Pirmiausia 
baltieji kariai jį nuvežė toli, že
myn upe, į pat jos galą, kur ji į 
ežerą išsilieja, kuris didesnis ne
gu visa šalis, ir didesnis negu 
dangus. Aš nežinojau,,kad Ju- 
konas tokia didi upė, bet Jami
kanas savo nuostabiomis akimis 
matė. Aš nemaniau, jog yra 
didesni ežerai, negu visa šalis, 
negu dangus, bet Jamikanas tai 
matė. Ir jis taippat man papa
sakojo, kad tame ežere vanduo 
sūrūs, kas labai keista ir nesu
prantama... Bet baltasis žmo
gus pats žino apie visus šiuos 
stebuklus, dėlto nesistengiau aš 
jam nubosti apie tai pasakoda
mas. Aš tik noriu papasako.ti 
kas atsitiko su Jamikanu. Bal
tasis žmogus Jamikanui davė 
daug gero valgio. Visą laiką 
Jamikanas valgė, ir maisto vi
sados buvo pakankamai. Balta
sis žmogus gyvena po saule, sa
kė Jamikanas, kur daug šilu
mos ir gyvuliai apaugę plau
kais, o ne kailiu, ir įvairios žo
lės labai smarkiai auga ir gau
nasi miltai, ir pupos ir bulvės. 
Ir ten, po saule niekados nėra 
bado. Visados ten daug mais-
to.

(Bus daugiau)

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams viiadoi 

patarnauju kuogeriauaiai.
M. Yuška,

3228 W. 88tb Chlcftao. UI-
*

KORESPONDENCIJOS
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So. Omaha, Nebr.
Man jau senai norisi parašy

ti šį tą apie musų kunigėlį, kas 
dedasi jo parapijoj ir kaip jis 
atsineša linkui savo parapijonų. 
Dabar tą ir padarysiu — nie
kusius griekus ir cnatas suskai
tysiu, toli ne visus, nes visus 
musų buvusių ir esamų kunigų 
darbus nė ant jaučio skuros 
nesurašytum.

Jus, parapijonys, atsimenate, 
kad jūsų kunigėlis jums sakė: 
statykite svetainę ir mokyklą; 
pasistatę turėsite savo ir bus 
lietuviškos seserys, kurias jū
sų vaikučius mokins lietuvių 
kalbos. O dabar patys žinote, 
kad broliuko seserys yra kita
tautės, o ir jis pats yra lenkus 
ir jūsų vaikučių visai nemoki
na lietuvių kalbos. Svetaine gi 
su mokykla yra ne jūsų, bet 
ant vyskupo vardo užrašyta.

♦ ♦ ♦

Tas jūsų Jėzaus tarnas juo
kės, kad buvusia jūsų kunigas 
ėdė šieną kaip arklys ir gėrė 
vyną, už tą dabar reikia mo
kėti. O jis užkrovė ant jūsų 
sprando $49,000 skolos ir visai 
neėdęs šieno. 

* ♦ ♦
Aš manau, kad jums visiems 

yra žinoma, jog po komanda 
vietos kunigėlio buvo išrinkto 
komisija iš trijų narių, kad 
tie pasitartų su vyskupo advo
katu apie deportavimą P. J. 
Juzeliuno ir A. A. Zalpio. Ad
vokatas lai šventai komisijai 
pasakė, kad jei ji prieš tuos du 
žmones nori užvesti bylą, tai 
pirmiausia turi jam (advoka
tui) sumokėti $50. Kada komi
sija lai pranešė, tai kunigėlis 
kvietė parapijoms sudėti pini
gų, o jis liudininkais pasirū
pinsiąs. Bet nė vienas nedavė 
nė cento, tad kunigas visus iš- 
koliojo asilais.

A. A. Zalpis buvo sumuštas 
vieno karšto kataliko už raši
nėjimą žinučių į laikraščius. O 
P. J. Juzeliūnas yra gavęs grū
mojantį laišką, kad apleistų 
miestą, nes kitaip atsitiks taip, 
kaip atsitiko su broliu Pranu 
ekspliodavo namas ir Pranas 
liko užmuštas gegužės 27 d., 
1920 m.). P. J. Juzeliūnas tą 
laiški; atidavė policijai.

Dvasiškas tėvelis graudena 
savo parapijonus, kad jie labiau 
mylėtų jo seserys, nes ir su jo 
seserims galį tas pats atsitik
ti, kas atsitiko su lenkų sese
rimis: numėtė juodą sijoną ir 
nuėjo savo keliais. Gudresni 
parapijonys iš to tik juokiasi, 
sako: laimingo apsivedimo su 
gražiu vaikinu ir tegul auklė
ja savo šeimyną, nes vergija 
jau užsibaigė. 

« * *
Musų kunigas turi labai ge

ras akis. Iškolioja savo para- 
pijonus ir vėl eina pas juos ka
lėdoti. Andai jis per pamokslą 
visaip iškoliojo Jasnauskienę ir 
tai tokiais žodžiais, kad jų 
spaudoj ir minėti negalima. 
Bet už kiek laiko kunigėlis ir 
traukia pas tą pačią Jasnaus
kienę kalėdoti. Bet ji jam tik 
duris parodė. Tą padarė jau 
ne vienas parapijonas.

Tiek šį kartą. Paskiau gal n 
daugiau parašysiu.

So. Omahos Velnias.

KLAIPĖDOS JAUNIMO DRAU
GIJOS LAIŠKAS

Prašymas

Rusnėje 1921 m. spalių mėn. 
29 d. buvo įsteigta Lietuvių 
Jaunimo Draugija “Tiltas”, ku
ri ir gyveno iki 1923 m., bet 
susidarius sunkioms veikimo 
aplinkybėms, d-ja veikti nusto
jo. Atsiradus asmenims, kurie 
sumanė draugiją alntiujinti, 
buvo sušauktas vasario 21 d. 
1926 m. visuotinas dar esan
čių narių bei draugijai prijau
čiančių asmenų'susirinkimas ir 
visi susirinkusieji vienbalsiai 
nutarė Liet. Jauti. D-ją “Til
tas” atuaujiiiti.

Ketvirt., Balandis 15, 1926
Draugijos tikslas yra lavin

ti lietuvių jaunimą lietuvių kal
boje ir rašte bei dorame elgi
mosi, ir t.t.

Kadangi Klaipėdos kraštas 
apsuptas vokiškos dvasios ir 
kiekvienas lietuvių pasijudini
mas sutinka sunkenybių, ku
rioms nugalėti reikalinga lietu-' 
viams krūvon burtis į organi
zacijas, pastarųjų gi palaiky
mui svarbiausią rolę lošia pini
gai, mes kaipo d-jos “Tiltas” 
valdyba, šiuomi kreipiamės į 
brolius-seses amerikiečius, ti
kėdami, kad neatsisakysite ir 
jus sušelpti mus nors ir ne
žymia auka, kad mes Klaipėdos 
krašto lietuviai, galėtumėm 
dirbti tautos labui ir laukti 
tos dienos, kuomet vokiškas 
“aras” nuo apsiūkusios šimt
mečiais musų padangės atsi
trauks ir išaus geresni mums 
laikai.

Už kiekvieną nors ir nežy
mią auką mes busime jums, 
broliai ir sesės, labai dėkingi.

Su pagarba,
D-joa “Tiltas” valdyba.

Rusnė, kovo 29, 1925.

Paieškojimas
Lietuvių konsulatas Čikagoje 

paieško šių asmenų Amerikoje:
Juozo Radziavičio iš Pilviš

kių miesto, Vilkaviškio apskr. 
Gyveno kadaise Conant, III., ir 
dirbo angliakasyklose.

Jono žilinskio (sūnūs Anta
no) iš Bajorėlių k., Salaku vai., 
Kauno aps. Prieš karą gyveno 
Čikagoje.

Juozo ir Kastanto Švelnių iš 
Naumiesčio, šakių aps.

Antano Bartkaus iš Daubarų 
k., Ramygalos vai., Penevėžio 
aps. Pirm karo gyveno St. 
Louis, Mo.

Adomo Paliulio iš Pikelių k., 
Vaiguvos vai., Šiaulių aps. Gy
veno kadaise Pennsylvanios vai. 
. Kosto Neverdauso iš Telšių 
miesto. Gyveno Čikagoje.

Motiejaus ir Prano Muizų iš 
Armanaičių k., Lygumų vals., 
Šiaulių aps. Gyvena Amerikoje. 
Ieškomi jų brolio Petro Muizės 
palaikams gauti.

Juozo ir Liudvikos Tolevičių. 
Gyveno kadaise Čikagoje po Nr. 
4632 S. Ashland Avenue.

Prano Sutkaus iš Bertuliu 
k., Paežerių vai., šakių apskr. 
Gyveno kadaise Čikagoje.

Vinco Valatka (ar Valtka). 
Gyveno Čikagoje po Nr. 4354 
S. Wcx><1 St.

Jono Seidat. Gyveno Cikado
je po Nr. 4354 S. Wood St.

Canislovo Mikalausko iš Plun
gės miesto. 1922 metais gyve
no Čikagoje.

Kas žino apie čia ieškomus 
asmenis, ar jie givi, ar mirę, 
malonėkite pranešti Lietuvos 
Konsulatui, 608 So. Dearborn 
St.,y Chicago, 111.

L. Gaižaitė, 
Konsulato sekretorius.

............. ... ....... .. ................■■■ !■!!■ ..........

Piany Ir Phonografy 
Išpardavimas

Trumpu laiku dėl nekuriu priežas
čių turime parduoti daugybę naujų ir 
biskj vartotų pianų už labai žemas 
kainas.
Gulbranscn Grojiklis, biskj vartotas
už .................................................  $350
Kimball Grojiklis Pianas, mažai var
totas ......   $275
Kimball naujas Grojiklis Planas, ver
tis $750, už .........................   $550
Schultz naujas Grojiklis Pianas $215 
Twicell Grojiklis Pianas ..............  $75
Cremona Elektrinis Pianas .... . $195
Adam Shaff upright, mažo saizo $450 
Chase Grand, vertės $1,200 už $725 
8 rankiniai pianai, geri mokintis gro- 
jyti, visi 88 notų po ... .................. $35
Brunsuick-Radiola, Phonografas ir 
Kadio krūvoje, kaina $250, už .... $155 
Su 12 rekordų.
Freshman. Garsus Radio setas, 5 tū
bų .... ........... .......... . .......... 535
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK 
PIANŲ KRAUTUVE

3343 So. Halsted Street
Chicago, III.
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Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais
April 15, 1926 Eilinis No. 157

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J, J. Čeponis, 4138 Arcfier Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, 111.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, 111.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skaipa- 
rakas.

vystymąsi, tuo tarpu kai komu
nistai tą teoriją ignoruoja. Jie 
mano, kad visuomenės tvarką 
žmonės gali keisti, kaip jiems 
patinka. Todėl, jeigu kuris 
žmogus nepritaria komunistų 
pasiryžimui “įsteigti socializ
mą”, tai jie tuojaus apšaukia jį 
blogos valios žmogum — “išda
viku“, “niekšu” ir t. t. Iš ko
munistinio tikėjimo kyla fana
tizmas, kuris demoralizuoja 
darbininkų judėjimą.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matullauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Rengkimes prie 1-os 
Gegužės

Tik dvi savaitės bepaliko iki 
Pirmosis Gegužės, pasaulio dar
bininkų šventės. L. S. S. kuo
pos ir rajonai turėtų be atidė
liojimo pradėti rengtis tinkamai 
ją pažymėti.

Šiemet Pirmoji Gegužės bus 
šeštadienyje. Daugelyje vietų 
ta dieną yra labai patogi pra
kalbų rengimui. Kur ne, tena 
apvaikščiojimą galima perkelti ;į 
nedėldienį.

Per gegužinę šventę darbinin
kai kelia bendruosius savo kla
sės obalsius. Europoje svar
biausi obalsiai bus tarptautinės 
taikos stiprinimas ir pilnas as
tuonių valandų darbo dienos 
įvykinimas. Amerikos darbi
ninkai irgi nepraleis progos tuos 
obalsius paremti, bet čia gal 
reikėtų pirmon vieton statyti 
politinės darbininkų organizaci
jos klausimą. Socialistai uri- 
valo priminti darbininkų mi
nioms, kad be socialistinės par
tijos sėkminga kova dėl geres
nės ateities yra neįmanoma.

Per keletą paskutinių metų 
sąjungiečiai v ienoj e-ki toje vie
toje bandė rengti bendrus ap- 
vaikščiojimus su komunistais. 
Tai yra klaidinga taktika. Su 
komunistais išvien dirbti nega-i 
Įima, nes jų tikslas yra ne iško
vot darbininkų klasei laisvę, bet 
uždėt jiems savo diktatūros jun
gą. Be to, ir praktika parodė, 
kad komunistai net bendrose 
prakalbose aeiškenčia, kaip vil
kas, nestaugę prieš socialistus. 
Geriaus tat su jais nesusidėti.

Tenai, kur rengia gegužines 
prakalbas darbininkų unijos, so
cialistai turėtų darbuotis kartu 
su jomis arba bent paskirti sa
vo prakalboms tokį laiką, kad 
nebūtų pakenkta unijų 
mams.

by kur ir by kada. Iš šitokio 
.protavimo (tikriaus sakant, ne- 
protavimo!) pas juos tikėjimas, 
kad ekonominiai atsilikusioje 
šalyje, kaip Rusija, socializmas 
galįs ankščiaus būt įvykintas, 
negu pramoningose Vakarų Eu
ropos ir Amerikos šalyse. Dau
giaus net; jie tiki, kad Rusijoje 
socializmas “jau gyvuoja"!

Jeigu logiškai protaut, vado
vaujantis Markso mokslu, tai 
reikia pasakyt, kad Rusija dar 
turės pasiekti to išsiplėtojimo 
laipsnio, kuriame šiandie jau i 
stovi Anglija, Vokietija, Ameri
ka ir kitos šalys, — tiktai tuo
met ji galės eiti prie socializmo 
tvarkos įvykinimo. Juk ir pats 
Marksas įžangoje prie 1-jo to
mo savo “Kapitalo" yra para
šęs :

“1 jabiaus pramoniškai išsi
plėtojusi šalis yra veidrodis, 
rodantis mažiaus išsiplėtoju
siai šaliai paveikslą josios at
eities”.

rengi-

Detroit, Mieli.
Kovo 24 d. čia įvyko drg. S. 

Michelsono prakalbos, kurias 
rengė LSS 116 kuopa, šios pra
kalbos pavyko gerai,. publikos 
buvo pusėtinai, nors įžanga bu
vo 25c., kas daugelį priešingų 
sulaikė, nes jie nenorėjo užmo
kėti įžangų. Net ir rengėjai 
nesitikėjo daugiau publikos tu
rėti, kadangi paprastą vakarą 
daugelis žmonių dirba ir De
troito publika yra atpratus nuo 
prakalbų. Buvo rcntga ir kitų 
srovių prakalbos, tai nei pusės 
tiek nesulaukė publikos, kad 
ir be įžangos ir šventadieniais. 
Taigi šios prakalbos galima 

I skaityti pavy kusiomis visais at’ 
žvilgiais.

Rinkta aukos LSD. P-jos 
naudai. Aukojo šie draugai ir 
draugės. Po $5.00 P. Kaušius 
ir J. Strazdas; po 2 dol. Dr. J. 
Jonikaitis, P. Miltonas, V. June, 
S. Girštautas ir P. šlapelis; po 
1.00 dol. M. Rogers, J. Zubas, 
F. Baikauskas, J. Kučinskas, 
V. Gumbris, J. Palionis, F. Gra
šis, J. Dovięlaitis, K. Matukevi-

Siumantus, J. Norvai
ša, J. Klemerauskas, A. Straz

das, A. Mikalauskas, J. Dar- 
maitis ir S. Darmaitienė. Po 
50c aukavo P. Julius,- A. Ši
manskis. Smulkių 
$3.10. Viso $40.10.
siems tariam širdingai ačiū.

Kp.

čia,

Socializmas ir 
Marksizmas

Pamatinė šių dienų socializ
mo mokslo (marksizmo) mintis 
yra ta, kad socializmo tvarkos 
įvykinimui būtinai reikalingas 
aukštas ekonominis išsivysti- 
mas. Ekonominis vystymąsi ka
pitalizmo tvarkoje veda prie to, 
kad laikui bėgant susidaro vis 
dauginus ir daugiaus elementų, 
iš kurių galės susitverti socializ
mo tvarka.

Tie žmonės, kurie tiki į soci
alizmą, bet nežino, kad jisai gali 
ateiti, tiktai ekonominio vysty
mosi pasekmėje, yra vadinami 
“utopininkais”, svajotojais. Sva
jot apie socializmą yra gražus 
dalykas, bet iš svajonių bus ma
ža naudos, jeigu mes nebusime 
tikri, kad joms lemta išsipildyti.

šitą paprastą tiesi} mes, soci
alistai, dažnai primename komu
nistams, kurie tikrenybėje yra 
niekas daugiau, kaip senovei 
utopijų gaivintojai. Jie skelbia, 
kad Į ekonominio išsiplėtojimn 
laipsnį visai nereikią žiūrėti: 
jeigu tiktai yra “drąsių" žino 
nįų, norinčių įvykinti socializ
mą, tai jie, girdi, galį to pasiekti’

“Nauj ienos” nepersenai nu
rodė tatai mūsiškių kairiųjų or
ganui “Aidui”. Bet ekstra kai
rieji, lygiai kaip ir “centristai", 
yra taip įtikėję į bolševikiškos 
Rusijos “socialistiškumą", kad 

jie nieku budu nenori su savo 
iliuzija skirtis; jos atsižadėti 
jkm: yra taip pat sunku, kaip 
davatkai savo prietarų. Todėl 
“Aidas“ juokingiausiu budu mė
gina išsisukti iš savo nelogiškos

' pozicijos. Iš to, kad “Naujie
nos” pasakė, jogei ekonomiškai 
atsilikusioji Rusija turės dar pa
siekti tą laipsnį, kuriame šian
die randasi Vokietija, Anglija 
ir Amerika, “pirma negu ji ga
lės eiti toliau — į socializmo 
tvarką”, — ekstra kairiųjų or
ganas išveda ve ką:

“šitas sakinys rodyte rodo, 
kad Vokietija Anglija ir 
Amerika Jau eina i socializmo 
tvarką, arba jau turi socializ
mo pradžią."

Aiškus dalykas, kad “N.” sa
kinyje to nėra pasakyta, ką ja
me surado “Aidas”. Tenai ne
pasakyta, kad Vokietija, Angli
ja ir Amerika “jau eina" į soci
alizmą; bet tiktai pasakyta, kad 
jos jau gali eiti — kaip galės ei
ti ir Rusija, kuomet ji pasieks 
Vokietijos, Anglijos ir Amerikos 
pramoningumo laipsnį.

Antra vertus, jeigu Vokietija, 
Anglija ir Amerika jau ir tik
rai eitų į socializmą, tai tatai 
dar nereikštų, kad jos jau turi 
“socializmo pradžią”. Turėt so
cializmo pradžią tai yra vistiekl 
ką pasakyt: hut įžengusiam į 
socializmą. Aukščiaus paduo
tame sakinyje tečiaus visai nė
ra išreikšta tokios minties, kad 
Vokietija, Anglija ir Amerika 
jau esančios į socializmą įžen
gusios.

Vadinasi, visi “Aido” argu
mentai yra tuščia pasaka. Ji
sai mėgina nukreipti ginčą ki
ton pusėn, kail jam nereikėtų 
prisipažint, jogei jo “marksiz- 
njas” su tikruoju Markso mok
slu neturi nieko bendra.

Markso mokslo laikomės mes, 
locialistai, o ne komunistai, kū
ne savinasi “marksistų“ titulą. 
Mes vadovaujamės Markso teo
rija apie ekonominį visuomenės I

SOCIALDEMOKRATIJOS AU
GIMAS HOLANDIJOJE.

ninku atstovų dirbtuvėse. 
Red.), kurių skaičius siekia 
daugiaus, kaip 50,000, Vokie
tijos Socialdemokratų Parti
ja viena nusprendė atstovų 
rinkimą arba paskyrimą; ko
munistai tuose rinkimuose 
dalyvavo tiktai 10,00o atsiti
kimų. Iš ketvirtadalio milio- 

Viso aukų I no įmonių tarybų narių so
cialdemokratai turi mažų- 
mažiausia šimtą tūkstančių 
savo partijos žmonių (neskai
tant didelio skaičiaus social
demokratams pritariančių ne
partinių), o komunistų nėra 
nė dešimties tūkstančių.

I Profesinėse sąjungose (unijo- 
se) dalykai esą dar blogesni:

“Renkant vietines valdy
bas, kurių yra kokios 16,000, 
reformistams teko be jokios 
kovos 95 nuošimčiai vietų. 
Delegatų rinkimai į Vokieti
jos profesinių sąjungų kon
gresą rodo Socialdemokratų 
Partijos galybę ypatingai ry
škiai. Nors Metalo Darbinin
kų Sąjungoje komunistai ga
vo 27 nuoš. balsų, bet kitose 
keturiose dešimtyse sąjungų 
jų balsų skaičius buvo taip 
mažas, kad reformistai — 
griežtai atmesdami proporcio- 
nalę atstovybės sistemą — iš
rinko visus 813 delegatų, iš
imant 2 (Leipzigo kpngrese j 
1922 m. komunistų delegatų 
dar buvo 88, nepriklausomų
jų socialdemokratų 138 ir so
cialdemokratų 463).”

Tas pats autorius tečiaus pa
rodo ir priežastį, dėl ko vadina
mieji “reformistai” turi tokią I 

' Tarptautiniam Fronte ££
I smunka. Jisai nurodo, kad so- 

BUMi ARIJOS SOCIALDEMO- cialdemokratai visuomet uoliai 
KRATŲ SUVAŽIAVIMAS. Įgįna darbininkų reikalus susi- 

............ kirtimuose su darbdaviais: viso- 
Kovo 7 ir 8 dd. Sofijoje jvy- Įse įstaigose, kur yra svarstomi 

ko nepaprastas Bulgarijos I darbininkų reikalai, socialdemo- 
aldemokratų Partijos suvažia-Kratai turi savo atstovus; įmo- 
vimas. Jisai buvo sušauktas................ tarybų ginčuose su fabri-
spręsti klausimą dėl dviejų Pal"|kantaįs vadovaujančią rolę dar

bininkų pusėje vaidina socialde
mokratai ; streikuose ir kituose 
atsitikimuose — visur pirmose 
vietose stovi socialdemokratai. 
O komunistai tokiais “mažmo
žiais” nesirūpina, kadangi jie 
turi “svarbesnį“ užsiėmimą — 
skelbti pasaulio revoliuciją.

kus, A. Krutulis, K. Šimkūnas, 
J. Viktoravičius, D. Grišius, A. 
Mačiulaitis, K. Melnis, J. Ru? 
džinskas, J. Vasiliauskas. Po 
50 centų aukavo: J. A. Kazlauc- 
kas, K. čebatorius, B. Povilaitis, 
J. Masajtis, V. Sedula, A. Alek
navičius, P. Valavičius, P. Ru
dis, Lukoševičius. Smulkių au
kų surinkta $7.88.
surinkta $44.88.

Malonėkit atleisti, jei katro 
pravardė ne taip užrašyta arba 
kita kokia klaida yra užrašyme 
kiek kas aukavo ir jei katro 
vardas nebūtų užrašytas, tai to 
auka yra priskaityta prie smul
kių aukų. $10 yra užmokėta už 
svetainę ir $5 už plakatus, o 
$29.38 yra perduota drg. Mi- 
chelsonui, kad pasiųstų į Lietu
vą Lietuvos socialdemokratams, 
kaipo pittsburghiečių auką. Vi
siems aukavusiems tariam šir
dingą ačiui.

Laike aukų rinkimo Vladė 
Paulėkiute, Tvaskiutė ir da vie
na mergaitė, kurios pavardes 
nenugirdau, gražiai padeklama
vo, kas susirinkusiaį publikai la-' 
bai patiko.

Prakalbų pirmininkas buvo 
A. Vainorius. Aukas rinko S. 
Bakanas su Tvaskiene ir J. Biki- 
nas su Mičiulienę.

Po prakalbų buvo kalbėtojui 
paduota keletas klausimų, į ku
riuos kalbėtojas tinkamai atsa
kė.

šį kartą reikia atiduoti kredi- Į 
tą ir musų bolševikams, kad jie I 
ramiai užsilaikė. Matomai, ii 
jiems patiko drg. Michelsono! 
prakalbos. — S. Bakanas.

surinkta
Aukavu-
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Pittsburgh, Pa.
“Keleivio” redaktoriaus, drg. S. 

Michelsono sėkmingos 
prakalbas.

Kovo 14 d. L. M.'D. Svetainė
je buvo surengtos “Kaleivio” 
red., drg. S. Michelsonui, pra
kalbos ir buvo paimta mažoji 
svetainė, nes dabartiniu laiku 
nebuvo tikėtasi tiek daug publi
kos, kad galima butų pripildyt 
didžiąją svetainę. Komunistai 
per savo • prakalbas nepajėgia 
niekados nė -mažąją svetainę 
pripildyti.

Bet pradėjus publikai rinktis, 
tuoj pasirodė, kad “Keleivio” 
redaktoriaus prakalboms mažoji 
svetainė bus permaža, ir tuoj 
buvo atidaryta didžioji svetainė 
ir prieš pradėsiant prakalbas 
didžioji svetainė buvo pripildyta 
Pittsburgho rinktinės publikos.

Pasirodo, kad Pittsburgho pu- 
1 blika myli rimtas prakalbas, ir 
ta nuomonė, kad pittsburghie- 
čiai nenori lankyti prakalbų, yra 
klaidinga. Ir pittsburghiečiai 
“Keleivio” redaktoriaus prakal
bomis nebuvo apvilti, kadangi 
drg. Michelsonas gražiai ir nuo
sakiai, be užgauliojimo, kalbėjo 
dviem atvejais, ir visi gražiai 
klausėsi ir užsilaikė.

Drg. Michelsonas papasakojo 
apie Lietuvos darbininkų var
gus, apie 1905 metų revoliuciją 
ir apie netikusį Lietuvos kunigų 
valdžios šeimininkavimą. Kal
bėtojas paprašė susirinkusios 
publikos pa’gelbėti Lietuvos dar
bininkams laimėti kovą, sume
tant po kiek! kas išgali Lietuvos 
socialdemokratams.

Aukavo sekančiai: po dolerį: 
— J. Šimkūnas, F. Mumaniškis, 
K. Gutauskas, J. Moskeliunas, 
P. Volungevičius, J. Kiškis, J. 
Vencius, M. Juozaitienė, V. 
Tvaska, J. Kazlauckas, J. K. Ma
žiukiai, J. Kukas, J. Marcinke
vičius, A. Paulėka, Elena Pau- 
lėkienū, J. Jankus, V. Jurkus, J. 
Bikinis, J. Gamuliauskas, J. 
Z<lankus, J. šerpinskas, S. Ba
kanas, A. MiČiulięnė, D. Vait-

tijos narių pašalinimo: Asono 
Cankovo (buvusiojo premjero 
brolio) ir D. Kazasovo, kuris da
lyvavo Cankovo perversme 1923 
m. birželio mėn. 9 d. ir paskui 
buvo įstojęs į Cankovo kabinetą.

Kai 1924 m. Bulgarijos social
demokratai paskelbė griežtą ko
vą valdžiai, Kazasov ir Ason 
Cankov taip pat nutraukė ry
šius su valdžia, bet juodu vistik 
nelabai pritarė partijos nusista
tymui. Kazasov, pagaliau išlei
do brošiūrą, kurioje jisai didžia
vosi savo dalyvavimu Cankovo 
sukilime; be to, prieš daugelį 
žymių partijos vadų autorius iš
kėlė įvairių nepamatuotų kalti
nimų. Partiųos centras atsakė 
į tai spaudoje, pažymėdamas, 
kad Kazasov buvo prisidėję prie 
Cankovo perversmo be jokios 
centro žinios.

Vis aštrėjanti socialdemokra
tų kova prieš Cankovo kabine
tą, pasibaigusi jo nuvertimu, tą 
priešingumą tarp centro ir dvie
jų minėtųjų partijos narių dar 
labiaus padidino. Suvažiavi
mui buvo pasiūlyta pašalinti 
juodu iš partijos, ir jisai šitam 
pasiūlymui pritarė.

SOCIALISTAI IR KOMUNIS
TAI DARBININKŲ JU

DĖJIME.

Vienas komunistų internacio
nalo šulų, Eugen Varga, išleido 
knygą apie; darbininkų partijas 
įvairiose šalyse. Toje knygoje 
autorius išreiškia apgailestavi
mą, kad “reformistai” (t. y. so
cialdemokratai) turi daug įta
kos darbininkų judėjime. Ypar 
tingai jisai pabrėžia tą faktą, 
kad “reformizmas” esąs labai 
įsigalėjęs Vokietijos darbininkų 
ekonominėse organizacijose, 
kuomet komunistų įtaka tenai 
visai menka., Jisai nurodo, kad 
pernai pavasarį nepaprastai pa
didėjo “rel’ormistų” balsai įmo
nių tarybų ir profesinių sąjun
gų rinkimoues. Varga sako:

“Keturiuose penktadaliuo
se visų įmonių tarybų (darbi-

Holandijos socialdemokratų 
suvažiavime, kuris nesenai įvy
ko Rotterdame, buvo paskelbta 
atskaita apie partijos stovį. Iš 
jos matyt, kad gruodžio 81 d. 
1925 m. Holandijos partija turė
jo 41,221 narį, tarp kurių buvo 
8.0,888 vyrai ir 10,838 moterįs.

Paskutiniuose rinkimuose, pe
reitą liepos menesį, socialdemo
kratų partija turėjo didelį pasi
sekimų. Kuomet 1918 metais 
už socialdemokratų kandidatus 
buvo paduota dar tiktai 296,000 
balsų, tai 1922 metais socialde
mokratai jau surinko 567,700 
balsų, o 1925 m. liepos mėnesy
je 706,700, kas sudaro ketvirta
dali visų paduotųjų balsų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
J 12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikaiio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg's 
butelukuose ir su Abeliais. 
Pas visus aptiekorius.

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

$107 
Tiesiog j Klaipėdą 

3wČi<i klcsH
BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

18 Gegužio,
17 Liepos

IR SPECIJALĖ EKSKUR
SIJA Į KLAIPĖDA 27 BA

LANDŽIO LAIVU 
“LITUANIA”

Užsisakykite vietas šių išplaukimų 
$181 Abi Pusi

Trečia turistinė klesa (bu
vusi antra klesa), tiktai $10 
virš kainos paprastos 3-čios 
klesos vienpus, $15 abipus.

Jeigu norit važiuot 
J LIETUVĄ 

Pasiteiraukit ir važiuokit 
Baltij'os Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų — 
“Lituaniu” 27-tą dieną Balandžio 
“Estonia” 18-tą dieną Gegužio 
Žiniom kreipkitės į vietos agentus, ar 
stačiai | kompanijų: — 
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Avė. S., Minneapolis, Minn

KELI.OfiCS
TASTELESS CASTOR OIL

no i c rnunPA gydytojas irDKi Ji r. RUNUrA chirurgasY n a v Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį Jk-ivA. 1 ir gerklę naujausid budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division Si., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St.

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
; TEL. ARM1TAGE 6145

Į Metus Už 
Indelius

200% APSAUGA



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirt., Balandis 15, 1926

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą savaitėje.

REDAKTORIUS:
J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

J. LAZDAUSKIS, Pirm*., 11256 So. Bishop St., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Raftt., 1831 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

Žvilgsnis j draugijos
• evoliuciją

Kiekvienas su abelna arba 
bet kurios šalies istorija apsi
pažinęs žmogus supranta, kad 
musų gyvenimas nestovi ant 
vielos. Tartum kokia magiška 
jėga varomas žmonijos progre
sas eina pirmyn. Ypač pabaiga 
devvniolikto šimtmečio vra be
galo Įdomi. Visa istorija neturi 
jam lygaus periodo. Dabar mes 
pergyvename lokį periodą, su 
kuriuo negali pasilyginti nė jo- 
kis iki šiol istorijoj žinomas 
peii<xias. Nuo Amerikos atradi
mo pasileido iš Europos taip 
vadinama vakarą civilizacija ir 
apsiautė veik visą žemės ka
muolį. Išrodo, kad civilizacija, 
lyg kokis gaisras, apėmė kiek
vieną žemės kraštą. Toks apsi
reiškimas verčia mus manyti, 
kad žmonija žengia i naują ga
dyne. * <

Sočia lės evoliuci jos mokslas, 
kaip ir visi kiti mokslai, prasi
dėjo devynioliktam šimtmety. 
Viena įdomiausią socialės evo
liucijos mokslo ypatybių yra 
ta, kad tuo mokslu yra susido
mėjusios plačiausios visu šalių 
darbo žmonių masės, lokiu ap
sireiškimu negali pasigirti nė 
jokis kitas mokslas. Europoje 
prasidėjusi politinė revoliucija 
apie šimtmetis atgal tęsiasi iki 
šiai dienai, keisdama vienos ša
lies tvarką po kilos. Mes žen
giame i naują socialės evoliuci
jos sceną. Ne visi žmonės tokio 
apsireiškimo nori matyti ir su
prasti. Bet mums nerupi, ar tas 
kam patinka, ar nepatinka. Pir- 
mon vieton mes žiūrime, ar ta
tai yra liesa, ar ne. Socialės 
evoliucijos mokslas, kaip ir 
kiekvienas kitas mokslas, ne
paiso ar jo dėsniai kam patin
ka, ar nepatinka. .Jis tiktai įro
do dalykus esant tokiais, ko
kiais jie yra. Net aklieji vieš
pataujančios klasės atstovu 
pradeda matyti, kad darbo 
žmonių proto pakilimas nesu
laikomai eina priekin ir reika
lauja sau lygią politinių teisių. 
Nėra jokios priemonės, nėra 
jokio budo, kas tą žmonijos 
progresą galėtą sulaikyti.

.Jeigu skaitytojas valandėlei 
sustojęs pamąstys, jfc supras, 
kad pradžios devyniolikto šimt
mečio mokslas Įstūmė pasaulį 
Į visai naują gadynę. Visas žy
mesniąsias tautas apėmė in
dustrijos revoliucija, nušluoda- 
ina senąsias darbo įmones į 
užmirštą praeitį. Kartu keičia
si ir materialiai, socialiai ir po
litiniai žmonių reikalavimai. 
Kada žmogus pagalvoji apie tai, 
kaip garo ir elektros jėgos tapo 
pritaikytos prie mašinų, kaip 
išsiplietė gelžkeliai, telegrafai 
ir kitokį susisiekimo budai, 
kaip komercija pakilo ant iki 
šiol negirdėto laipsnio, kaip 
pritaikomas praktikoje mokslas 
padarė didžiausią revoliuciją 
industrijoje, tai ištikrųjų yra 
ko stebėtis. Buvo laikas, kada 
žmonės visų tų dalykų negalė
jo nė išsivaizduoti.

Delei blogo susisiekimo vieno 
krašto su kilu, apie šimtmetis 
atgal vienos tautos žmonės ne
daug težinojo apie kitų tautų 
žmones, šiandie vienos tautos 
rankos yra taip tampriai suriš
tos su kitos tautos rankomis, 
kaęl jų jokiu budu nepaliuosuo- 
si. šiandieninė žmonijos drau
gija pradeda suaugti į vieną kū

ną. kurs yra suvarstytas milio- 
nais mylių telegrafo vielomis, 
gelžkelių ir vandenynų garlai
vių linijomis, šiais susisiekimo 
budais šiandie pirklyba, kelio
nės iš vieno krašto į kitą ir ži
nių išnešiojimas atliekama to
kiu greitumu, kokio keletą šim
tų metų atgal žmonės negalėjo 
nei sapnuoti. Senosios tautų 
sienos sugriuvo. .Jeigu dar kai 
kur tautų apsirubežiavimas ii 
užsiliko, tai jis jau baigia iš
nykti. Ekonominiai santykiai 
verčia tautas turėti tarp savęs 
ankštus ryšius. Senosios žmo
nių klasės tapo nušluotos nuo 
žemės veido, o jų vieton atsi
rado naujos. Milžiniškoji pasau
lio industrijos darbininkų ar
mija yra pereito šimtmečio in
dustrijos išaugimo vaisius, žmo
nių važiavimas į mažiau apgy? 
veidus kraštus nepasiliauja iki 
šiai dienai. Miestų augimas vis 
tęsiasi ir tęsiasi, šis reiškinys 
yra industrijos augimo pasek
mė. Toks stebėtinas industri
jos augimas padalino žmoniją 
į dvi stambi klasi: darbininkų 
ir industrijos savininkų, šian
die mes turime sindikatus, kor
poracijas ir federacijas iš ka
pitalistų pusės ir įvairias drau
gijas. profesines sąjungas ir 
darbo federacijas iš darbi
ninkų pusės. Viešpataujančios 
klasės organizacijos veda at
kaklia kova su darbo žmonių 
organizacijomis. Kas mano, kad 
profesinių sąjungų ir politinių 
partijų nereikia ir kad politinis 
darbas yra nereikalingas dar
bas, las nedautf tenusimano 
apie draugijos evoliucijos moks
lą. Kaip darbininkų, taip ir ka
pitalistų organizacijos yra na
tūralinė socialės evoliucijos pa
sekmė. •

Blaivu dorų žmonių 
tarpe

Dar nesenai, prieš 50 metų, 
girtybė Skandinavijoje, švedų 
ir Norvegų žemėje, buvo darbo 
žmonėms — sodiečiams, žve
jams, jūrininkams ir kitiems 
papiūtis, tikra nelaimė.

Dabar tenai ką kita matome: 
žmonės visur jau žymiai pa
kini včję, paderėję.. .

Su girtybe Skandinavijoje ko
vojama dabar daugiausia “go- 
teborgėniškai” - taip, kaip 
ėmė su ja pirmieji kovoti go- 
teborgenai.

(iohborgo miesto ir apylin
kės blaivininkai 1805 m. ėmė 
smuklės galybę per pačią smuk
lę naikinti. Tuo tikslu jie įsi
kūrė didžiulę draugiją — kaip 
tik degtinei pardavinėti. Įgijus 
iš miesto tą išskirtinę teisę blai
vininkų draugijai, niekas kitas 
verstis to gėrimo pardavinėji
mu nebegalėjo.

Tos draugijos sumanytojas 
ir įsteigėjas buvo vienas Gete
borgo kuniKas, švedų ūkininko 
sūnus, kurs ištisus 40 metų at
sidėjęs ir labai mokamai kovo
jo su savo tautiečių girtybe.

Draugija išmoka miestui pa
skirtą dalį pelno, o kas iš to 
pelno atlieka - - yra draugijos 
nuosavybė. Bet draugija neieš
ko sau pinigų pelno; jos tiks
las, ir degtinę pardavinėjant, 
vienas tėra — nuolat blaivinti 
ir dorinti žmones. Draugija ne
sistengia parduoti kuo daugiau
sia degtinės: jai rūpi ne gėrė
jų daugiau į smuklę sutraukti, 

bet nuo smuklės jie pratinti. 
Gėlimų įstaigos įtaisomos kiek 
galint toliau nuo viena kitos, 
ir jų skaičius einą kas metai 
mažyn. Niekam jos nekrinta j 
akį žiburiuotomis savo iškabo
mis, ir viliote nevilioja jos į sa
ve mažapročių, silpnavalių, lin
kusių į degtinę žmonių. Smuk
lių prievaizdais draugijos ski
riami vien žinomieji blaivinin
kai, kurie kiekvienam užklydė
liui, reik ar nereik, nekiša tuo
jau į panosę degtinės. Žmogui 
neblaivam degtinės už jokius 
pinigus neparduoda. Vaikesams 
ir nierKėsėms ligi 18 metų ne
leidžia smuklės ne sluoksnio 
peržengti. Žinomiesiems gir
tuokliams ir blaiviems degtinės 
nė pauostyti neduoda. Visose 
smuklėse yra vietinių girtuok
lių fotografijos, ir jei kas pa
teko į “girtuoklių albumą“, tas 
tenemėginie nė nusipirkti smuk
lėje degtinės. Smuklės savo vi
dumi panašios dabar veikiau į 
užkandžių įstaigas, nekaip j 
smukles. Visose užtektinai vra 
įvairių įvairiausių skanių ir pi
gių užkandžių, patiektų iš ge
rų nesenų daiktų, ir be to dar 
visas parduotų valgomųjų daik
tų pelnas lieka tenai patiems 
pardavinėtojams. Taigi šiems ir 
patiems rūpi ne tiek gėrimų, 
kiek smuklės valgių iškišimas 
ateiviui. Taip įvešta ir dėl to, 
kad pavalgę žmonės, kaip rodo 
prityrimai, ir geria mažiau už 
nevalgiusius. Be to, kiekvieno
je smuklėje visai pigiai parda
vinėjama arbata, kava, pienas, 
šokoladas; visur gausi smuklė
se ir laikraščių, ir knygų. Vis 
tat Kalima turėti ligi vakaro 
10-tos valandos, o degtinė par
davinėti leidžiama voa ligi 
7-tos, ir tik šiokiomis dieno
mis. šventadieniais degtinės 
niekur, kad ir daugiausia mo
kėtum, negausi.

šis kovojimas su girtybe, la
biausiai vykęs ir visa: prak- 
tingas, veikiai įsigalėjo visame 
pusiasalyje ir jau gausių vaisių 
yra davęs.

•
Drauge su blaivybe pažymė

tinas Skandinavijoje ir žmonių 
dorumas. Yra pasakojama, kad 
Normanų hercogas Bolonas pa
kabinęs kitados medyje aukso 
apyrankę ir tyčia nesergėjęs: 
tikrai žinojęs, jog nė vienas jo 
valdinys neimsiąs to “svetimo“, 
ne jam skiriamo daikto. Ir tik
rai, jo niekas nepalietęs, nepa
siėmęs savo reikalui. Ir dabar 
Švedijoje arba Norvegijoje ga
lite drąsiai ką palikti kelyje — 
niekas nepaims, nepalies. Ligi 
šiol Norvegų kalnuose tebėr 
išlikęs geras senas paprotys ka
binti pakelėje skryneles su už
kandžiais keleiviams; kas nori 
— naudojasi Dievo dovana ir 
už ją kiek pinigų deda į skry
nutę geradariui ir šiaipjau rei
kalingam žmofiui. Keliaujant 
per kalnuotas ir apaugusias gi
riomis užkumpęs tenka užeiti 
ir atvirų skrynelių su laiškais, 
iš kurių imasi praeivis vien tą, 
kas jam pačiam ir jo kaimynui 
adresuota.

Vienas keleivis apie šitą 
skandinavų doros dalyką štai 
ką pasakoja:

“Kartą man, visai jau pasi
ruošus važiuoti iš pašto stoties 
tolyn, vienas ūkininkas įteikė 
nemažą ryšulį, kurs buvo ski
riamas jo giminiečiui. Tuo tar
pu aš visiškai nežinojau nei to

jo giminiečio, nei jo namų, bu
vusių kažin kur man iš kelio. 
Ir’ tuo jo įteikimu labai nuste
bau. 'lai niekis! .— tarė 
žmogus. — Privažiavęs pirmą
jį tiltą, sveikas tuoj pastebėsi 
dešinėje kelią. Palik toje vie
toje ryšulį ir tiek. Olė Nil- 
senas, kai eis pro šalį, pamatys 
ir pasiims. Bet jei kas kitas 
užeis tą ryšulį pirmiau už Nil- 
seną ir nusineš? Mąn taip klau
siamai tarus, žmogelis tik iš
pūtė akis ir tiek* teatsakė: juk 
ant ryšulio aiškiai parašyta, 
jog jis Nilsenui yra skiriamas!“ 

(Iš “Vargo Mokyklai“).

Tantalizing tonsilitis
[Feljetonėlis] 

I

Garsaus daktaro raštinė kim- 
štinai prisikimšus žmonių-pa- 
cientų. Daktaras yra garsus 
dėlto, kad garsinasi visuose 
laikraščiuose. Jis ne bet koks 
daktaras, o tiktai specialistas, 
jis pats tai gerai žino. Jo rašti
ne randasi vienuoliktam aukš
ti* miesto triobesio taip aukš
tai, kad pro langą pasižiūrėjęs 
manai, jog ir su Dievu galima 
pasikalbėti.

Laultiamąjam gi kambaryje 
ant sienos kabo didelis liūto 
paveikslas, įdėtas į ąžuolinius 
rėmus. Liūtas rėmuose ramiai 
sau guli ir žiuri į atėjimus. 
Atėjūnai taipjau žiuri į liūtą. 
Ilgu koridorių einant, matosi 
daugybė durų abiejose korido- 
rio pusėse, ant kurių pakabinti 
užrašai: “Dr. Sneeze“, “aptie- 
ka“, “laboratorija“, “klinika“, 
“NrRay” ir t.t. I žu sienos gir
disi visokiais garsais urzgimas, 
spiegimas, cipimas, čirškimas, 
lyg kokiame fabrike. Sukasi di
deli, maži ir mažesni motorai, 
o elektros kibirkštys tik taško
si aplink pacientų galvas ir ki
tus galus.

Laukiamąjam kambary bu
vo dar likusių apie tuzinas pa
cientų, daugumoj vyrai su 
slaptomis ligomis, atėję pas 
slaptą daktarą, kurs nė sekre
tų, nė paslapčių niekam neiš
duoda, o jau gydo, tai taip kaip 
blynus kepa. Kitur reikėtų gy
dytis mažiausia du metu, o čia 
tave ima ir išgydo į porą sa
vaičių, ir tai l;e skausmo, be 
operacijos.

Susirietęs t.<-žmogelis kanda 
dantį kiek galėdamas ir ima 
šaukti:

O, Džizus Krajus, kaip so
pa... Kuo daugiau gydo, tuo 
labiau sopa. Kada ir galas bus?

—Ar negelbsti? užklausė 
vienas. — Juk specialistas, tai 
vis s|M'cialistįis.

Specialistas! Du šimtu do
lerių išspecializavo už gydymą 
elektra, o už gyduoles kas-kart 
ima po 25 dolerius.

Ar negali gyduolių gaut 
kur nors pigiau?

—Tai kad jie patys sutaiso 
gyduoles - recepto nereikia — 
sako, labai geros. Štai, kur ir 
aptieka, parodė pirštu.

Turi būt geros, 25 doleriai 
buteliukui!.. .

—Atrodo, kad geros, kvepia, 
bet negelbsti!

Kas tau sopa?
Netiek sopa, kiek tie ša

šai. Plaukai lyg žiurkių nu
ėsti... Jau trys mėnesiai kaip 
gydo, bet šašai vis didesni ir 
platesni auga.

Ot tau, Šašų negali išsigy
dyti, ha... pastebėjo viena 
moterėlė. Uždėk čemeryčios 
su česnaku kaip matai pra
nyks.

Žmogelis išklausęs moters 
patarimo atrodė lyg gaįioną 
munšaino išgėręs ir pačiame 
enei gijos pakilime, kepurę 
šmukšt ant galvos ir pro duris. 
Bet čia lyg tyčia saugojęs jau
nas špicelis, apsivilkęs baltu 
švarkeliu, jį sulaikė:

t Negali tamsta išeiti be gy
dymo. Eik čia, nereikės laukti.
— Nusivedė į kamerą.

-Tuoj, vyrai, tuoj. Musų 
daktaras buvo užimtas su ope
racija, jau baigia, tuoj pašauks,
— specialisto paKelbininkas at
ėjęs pranešė laukiantiems.

Visi kartu iš kamerų pacien
tai pradėjo veržtis laukan; mo-

Liūdas Gira

SPRAGILŲ DAINELE

“Kampe tupi, kampe tupi“- 
Kuliam keturiese...
Kulki, broliai, prakaituoki — 
Bado neturėsi!
Braška šiaudas, byra grūdas, 
Varpoj nepalieka;
“Kampe tupi, kampe tupi“...
Darbas neis per nieką!
“Kampe tupi, kampe tupi“...
Spragilai tik šoka;
Geras ūkininkas pirma 
Skolas išsimoka.
Vikriau eina mūsų darbas 
Vis mažiau šalinėj;
Jau iškulti, ačiū Dievui, 
Ir rugiai sėkliniai.

O kas liko — tai jau Miko, 
Kulkinio sau duonai!
“Kampe lupi, kampe tupi“...
Būsim šiemet ponai!

(orai kiek apstojo urzgę, bet 
nevisi. Koridorio gale atsivėrė 
plačios durys, prie stalo sėdėjo 
storas daktaras specialistas. 
Specialisto pagelbininkas senuo
sius pacientus iššaukė visus 
kartu <‘iti į kameras, o pasi
likusius užklausė: “Ar norite 
specialistą matyt?“ Sėdėjusieji, 
kiekvienas norėdamas būti pir
muoju atsakė:

—T-t-f-aip! - visi vienan 
baisau sušuko, tiktai atskirai 
sūdys, vežiko drapanom apsi
vilkęs italas, susiraukęs tylėjo 
ir neramiai dairėsi.

—Ar tamsta jau buvai čia? 
Ką nori matyt, ar specialistą?

Aš noriu matyf patį spe
cialistą - - kokį tik turite. — 
Pagelbininkas įtariamai pasi
žiurėjo į atėjūną ir į paveiksle 
gulintį liūtą ir. nuėjo. Netru
kus sugrįžo ir pašaukė italą:

Dabar gali eit čia.
Specialistas pasisodino italą 

šalę stalo ir pradėjo kas reikia:
—Ar tamsta su slapta liga? 

— užklausė specialistas.
Kokia gi slapia, kad ma

tosi?
•Kur? kas? kaip? parodyk. 
Ar matai?
Matau, matau, tai labai 

svarbus dalykas.
Ar vedę??
Taip. Bei boba juk neser

ga.
—Kur dirbi?
- Ledą vežu.
—Kiek uždirbi?

45 dolerius.
O kiek pinigų sučėdini?

—Ką čia sučedysi šiais lai
kais viskas brangu.

Ar turi pinigų banke?
—O kam tau reikia žinot?

ššš... liga labai slapta, o 
tavo gyvastis kaip ant siūlo ga
lo tekabo!

—Ar jau taip greit ir suskai
tei mano dienas?

Specialistas pakraipė pečiais, 
įstatė pacientui termometrą bur- 
non temperatūrai paimti, o 
paskui paėmęs telefoną pašau
kė. Tuoj atbėgo pagelbininkas.

—Prirengk laboratoriją, už
kurk pečių klinikoj ir atnešk 
čia tuoj Plerpos kraujo raportą.

Makaronas be jokio sko
nio, — atsiliepė italas.

Koks makaronas? 
Nagi tas, kur padavei. 
Ar jau prarijai tą stiklelį? 
Juk tu man ir davei, kad 

suvalgyčia, ar ne?
—Ir vėl operacija, ir vėl nau

ja bėda! Nagi, nusivilk marš
kinius. Durysiu diagnozą, o 
paskui kalbėsim kiek kainuos 
gydymas.

—Ar jau operaciją darot?
—Aš noriu žinoC tavo ligų 

blogumą. Išrodo, kad tu turi 
net tris komplikuotas ligas.

- -Gerai, Tik susimildamas, 
ponas specialiste, neplėšk. Aš 
turiu pačią ir vaikus.

Ką neplėšt?
—Nagi pinigus...
Pacientas atsigulė ant oda 

aptraukto staliuko ir išsitiesė. 
Specialistas glamžo pilvą, ma
sažuoja nugarkaulį, klauso ir 
per triubelę žiuri. Kada išvartė, 
iščiupinėjo, tai pasikėlęs akinius 
palingavo galvą ir sako; “a-a, 
žinau, žinau...”
- 0 kas yra?

Labai prastai...
Sakyk greičiau.

■ Palauk, aš dar nebaigiau. 
Na, išsižiok dar kartą (išsižio
jo). Gerklėj turi “tantalizing 
tonsilitis“, nugaroj “spinal cord 
neurastenia“, o kirkšnyje spuo
gą, vadinamą “gummala vene- 
ris“.

—Atsiprašau, ponas specia
liste, ar las paskutinis yra ma
no brolis Antonio Gurpmata?

- Liga nėra jokis brolis. Da
bar eik su manim į kliniką. 
Kraują (irsime.

Italas susiėmęs nusmukusias 
kelines nudūlino paskui specia
listą, bet norėdamas atsiminti 
suminėtų ligų vardus, dar už
klausė:

Kas las yra “tonsilitis tan
go“? Ar tai lango, tango?

Nagi ne. “Tantalizing ton- 
siiitis“ yra gerklėj, tai tokia 
liga, kad liežuvis pųva. Tokias 
ligas tiktai specialistai ir profe
soriai tegali gydyti, ar supranti 
daliar?

Suk jį paibelis, kad pųva, 
bet tik man jis neskauda!

Jeigu netiki, tai pasižiū
rėk, štai veidrodis! Pamatysi, 
kad gale gerklės užraudonavę, 
o giliai po liežuviu ' padidėję 
liaukos... Ištrauk liežuvį kiek 
gali, o pamatysi.

Pabandė.
O, kad negaliu. Na, gal (u 

galėsi? Specialistas sugrie
bė visa sapja liežuvį ir per ar
šiną ištempė. Liežuvis išsipūtė, 
iššoko raupuoti paliežuvio liau
kų gūželiai. Italas pamatęs nu
sigando ir sako: “Na, tai jau 
taisyk!“

Pasisodino ant suoliuko, su
rišo kairiąja ranką dirželiu, už
veržė gyslas, o veidą uždengė 
skepetaite. Pagelbininkai. atli
ko “blood count” šitokiu budu: 
spilkule bakstelėjo į arteriją ir 
tuoj nudengę veidą parodė du 
stiklinius vamzdelius su skar- 
leto ir krimzo dažais, kurie iš- 
anksto buvo prirengti.

—Kam jus taip daug kraujo 
išleidot?... Ar aš nemirsiu? — 
nusigandęs pacientas nerimavo.

—Dar geriau, — pridūrė spe
cialistas. — Žiūrėk, koks tavo 
kraujas šviesus! — parodė 
skarleto vamzdelį. — šis krau
jas yra ne tavo, bet geras krau
jas, parodė krimzo vamzde
lį. — Dabar Wassermano bu
du, paskui perleisime per mik
roskopą ir viskas bus užbaigta.

Pastate mikroskopą, padėjo 
raudonai nudayžtas stiklo ląs
teles ir į porą minutų viską už
baigė.

- \Vassermanas pozityvia, 
reikalingas umus gydymas.

—Pozityvia, ar tai reiškia
gerai ?

Žinoma, gerai. Ko norėjome, 
tą ir suradome. Dabar čia mel
džiu. Duosime pirmą gydymą. 
Sėskis šiton kėdėn.

Pacientas atsisėdo ir klauso, 
kas bus: šaus, durs, plėš ar kas 
kitas, bet nieko nejaučia. Elekt
ra viršuj galvos urzgia, taško
si melsvos kibirkštys. Gretimai 
jo sėdi du vyrai irgi tokiose pat 
kedėse, elektra urzgia, o vie
nas paguldytas laiko tarp ko
jų kokią tai guminę pervadą. 
Pačirškinę 10 minutų elektra, 
liepė pacientui gulti ant suolo. 
Specialistas liepė savo pagelbi- 
ninkam padaryti gerą masažą. 
Kada pradėjo jį visaip brauky
ti, tai italas net šypsotis pra
dėjo, bet neiškęsdamas vis klau
sia:

. O ką dabar gydot?
Nagi jus, —■ atsakė vienas.

Pagelbininkai manė, kad pa
cientas ir daugiau ką nors pa
klaus, bet nežinodami ką jam 
atsakyti, vienas jų nuėjo pasi
klausti specialisto. Sugrįžęs pa
aiškino:

-Šis masažas reikalingas, 
kad sutriuškinus tą stiklą, ku
rį prarijai. Reikia gerai pa
glamžyti pilvą operacijos 
nereikės.

O kaip su tango?
Tango išėjęs jau iš mados. 

Dabar Charlestonas madoj. Ar 
tamsta ir kai kada šoki Char
les toną?

Pauža.
—Madoj, nemadoj, bet kai 

sopa, tai reikia kas nors daryt.
Tai reikia šokt. J

• Tai kodėl jus man pirma 
to nepasakėt?

—Tamsia nesupratai. Daug 
kas galima išgydyt šokant ge
rą šokį, bet kai kas reikia gy
dyt kitaip.

Nuevde italą atgal į specia
listo raštinę, kur buvo jau ir 
gyduolės prirengtos.

Kaip dabar jauties? — pa
klausė specialistas.

- Daug •geriau. Bet kas bus 
su lango?

štai gyduolės, kurios’ išva
rys, žinoma, ne iškart, visas 
tavo ligas...

— Kiek gydymas kainuos?
Už pirmą gydymą, egzami- 

naciją ir kraujo tyrimą bus tik
tai šimtas dolerių, už gyduo
les 25 doleriai. Reikės ateiti 
kol busi pilnai išgydytas.

—Bet ar mačys?
—Gydysime kol mačys.
—O kas bus kai aš pinigų 

pritruksiu?
- Gydysime kol pinigų turėsi.

Ar aš dabar nemirsiu?
Mirsi, bet tik tada kai nu

sibos gyventi.
Italas apsisuko ant vienos 

kojos ir užgiedojęs “tango, tan
go“ išėjo. —M. Šileikis.

AITVARAI
Srauni upė teka. Paupy ąžuo

lynas nuo senovės auga. Ten 
vienasėdijoj daugelį metų že
maitis gyveno. Su juo gyveno 
ir didi, graži jo šeimyna. Jo 
tvartai pilni buvo galvijų, ja
vai netilpo kiety. Tokio kaimy
no, laimingesnio ir turtinges
nio už jį, niekur aplinkui ne
buvo.

Aplinkiniai žmonės kalbėjo, 
kad tam žemaičiui aitvaras vis
ko prinešąs. Ne vienas sakėsi 
matęs ir patį aitvarą ir ant že
maičio stogo nutūpus, ką par
nešus jam ir į jo aruodus iš- 
kracius; jo ir stogų žirgleliai 
dėl to nuspardyti buvę, dėl to 
ir vienam kitam kaimynui šie
nas ir javai žuvę.

Žmonių valdžia, girdėdama 
tokias kaimynų kalbas, nusiun
tė prievaizdą į žemaičio na
mus; įsakė jam sudrausti že
maitį, pasakyti, kad imtų pa
galiau žmoniškiau su kaimy
nais gyventi.

Valdžios prievaizdas, atėjęs 
į to žemaičio namus, sako jam 
tiesiai:

Ar tu neturi gėdos aitvarą 
namuose laikyti! Susiprask, 
žmogau... Nedaryk* tų eibių 
savo kaimynams!

• žemaitis tik nusijuokė. Nu
sijuokęs sako:

- Mano aitvarai dar nė vie
no kaimyno nėr prigavę, jie 
daug kam tik gera daro.

Po tų žemaičio žodžių prie
vaizdas nustebo.

—'Parodyk man tuos savo 
aitvarus! — nustebęs sako.

Ir žemaitis tuojau, nusitvė
ręs prievaizdą už rankos, nusi
vedė į prieklėtį, kur buvo jo 
žagrės, dalgiai ir kirviai su
dėti.

štai, — sako nusivedęs, — 
aitvarai, kurie visa gera man ir 
mano kaimynams daro.

S. Stanevičia.

Liesi žmones tikrai turėtų 
perskaityti šitą

Naujas metodas dėl liesiu, silpnų 
moterų ir vyrų, kurie nori įgauti dau
giau svarumo ir pariebėti. Yra tie
siog pastebėtina, kaip jos veikia to
kiuose atsitikimuose j trumpą laiką. 
Daug žmonių rašo išdirbėjams kas
dien, kad jie yra įgiję daugiau sva
rumo nuo 5 iki 10 svarų į 30 dienų.

Tos naujos gyduolės yra moksliškai 
prirengtos, kurios sustiprina labai pa
sekmingai jėgą gyvenime. Jos yra 
malonios vaitoti. Jos budavoja rau
dona krauja, stiprius, nuolatinius 
nervus, suteikia jums puikų apetitą 
ir viršinimą, jūsų lauk ėjimas yra 
reguliaria ir jūsų miegas yra atšvie
žinantis ir ramus. Jos suteikia tokj 
jausmą, kad gyvenimas vertas yra 
gyventi. Tai yra neturtingų žmonių 
gyduolės. Jus galite gauti jų už 
$1.00 visam mėnesiui ir viskas ką 
jums reikia daryti, tik imti tiek kiek 
nurodyta ir jeigu jus nebusite užga
nėdintas ir neturėsite pasekmių, grą
žinkite likusias pakelyje, kur pirkote 
ir gaukite savo pinigus atgal. I'as pa
rodo didelį pasitikėjimą kokį iŠdirbė- 
ai turi j tas gyduoles. Nuga-Tone. 

Jus esate sau skolingi, kad paban
džius jas: jus nieko nepralaimėsite. 
Nusipirkite butelį dabar. Jos vadi

nasi Nuga-Tone.
Rekomenduojamos, garantuojamos 

ir parduodamos pas visus aptieko- 
rius.



DR. VAITUSH, O. D

Brighton Park
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Pas mane nieko 
Tiktai norėjau,

Graborius ir Pagraby direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj
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O kokiu budu

Buvo daug ginčų ir apie siun
timų delegatų į seimų. Pasiro
dė, kad bus dideli iškaščiai, tad 
nutarta delegatų nesiųsti. Bet 
tuoj vienas geraširdžių pareiš
kia, kad jis manus būti tuo lai
ku New Yorke ir prašo kuopos 
duoti jam mandatų kaipo dele
gatui. Kiti priešinasi suteiki
mui jam mandato. Po ilgokų 
ginčų tečiaus nutarta mandatą 
duoti.

(\J\CE- - 
—TOO UJV.

STASYS. — Jau visa savaitė 
prabėgo kaip tave mačiau. Jo 
nai, kur tu buvai pražuvęs?

JONAS. — Matai tu manęs 
negali sugaudyti, Stasy, aš vi
sur bunu. O kas pas tave nau-

*S ,P.
\hcv- gv\a\w.mav?)

— VAt AVUSAVS mvs 
&OT\\ VKAUfcS. IM A\S 

pocvcercę, —tuavs

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

4904 West 14th StM Cicero.
Tel. Cicero 8094.

iš namų j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Rubio gimi
nes, draugai ir pažjstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Anūkai 
ir Anūkė

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5208.

NAUJIENŲ 
Pinigą Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Ncdčidicni: ;is nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet

Piliečių balius, koncertas, 
tynęs, dainos, prakalbos, 
publikonų ir demokratų agi 
tacija ir t. p.

Visi susirinkusieji vakarą la
bai smagiai praleido. Tik gaila, 
kad žmonių buvo netiek daug, 

daug mažiau, negu privalėjo 
būti. Kuopa turi virš 100 na
rių, o ir naujų narių turi apie 
30, bet vakarienėn toli net ne 
visos naujos narės atsilankė, o 
senesniųjų narių buvo dar ma
žiau. Musų inteligentų irgi ne
simatė

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite Ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukec Avė., 2 fl.

Iždo globėjai trys daugiausia 
gavę —
J. M. Danielius .......... 22
P. Jačionis .................. 22
J. Žalimas ....................... 22 apsivilsite.

Pirm. K. P. Deveikis.

STASYS. - 
tokio naujo 
kad tu man išaiškintum vieną 
dalykų. Anų dieną mačiau dien
raščiuose Graboriaus Radžiaus 
apgarsinimų: “5 centai sutau
pius šimtus dolerių”. Ką tas 
reiškia?

Viršui banko
Valandom: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:80. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464134 moterų kuopos vaka

rienė.

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skylių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Atmintis metinių > sukaktuvių 
mano mylimus moteries Kązi- 
mieros Vasnauskienės, kurią 
žiaurioji mirtis atskyrė ją nuo 
musų. Atsibus gedulingos pa
maldos už jos sielą, Pėtnyčioj, 
Balandžio 16, 1926, šv. Jurgio 
Parapijoj, 6:45 valandą ryto.

Kviečiu visus gimines ir pa- 
žjstamus pribūti ant pamaldų.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir pažįstamus po pa
maldų atsilankyti j musų na
mus, 3208 Wallace St.

Nuliūdę pasiliekame,
Vyras ir Duktė

Co\X\A b.
—UVi UAVML UK’eSi,

bemtv CMAU .

Dr.-kvot. Dr. Klimas
Dr. Biežis ........
Dr. Bronušas ........ '

\nt viee prezidento 
V. Kamarauskas 
M. Bacevičius ...
J. Gilvickas ....

OFISAS 
668 W. 18th St- 

Tclephone Canal 6174 
SKYRIUS 

3238 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 4063 

Advertisement

Buvo paduota busiančiam 
seimui ir keletą pataisymų prie 
konstitucijos.

Kuopos reikalais, buvo nutar
ta rengti išvažiavimų su išlai- 
mčjimais, sušelpimui sergančio 
nario Stankaičio ir jo šeimy
nos. Taipjau išrinktas komite
tas iš 3 atsišaukti į vietos drau
gijas surengimui protesto mi
tingo prieš projektuojamų atei-

JONAS RUBYS
Mirė Trečiadienyj, Balandžio 

14 dieną, 12:45 valandą ryte, 
1926 m., sulaukęs 74 metų am
žiaus; gimęs Kurtavėnų para
pijoj, Šiaulių apskričio. Ameri
koje išgyveno 32 metus, palik
damas dideliame nuliūdime sa
vo mylimuosius ir mylinčius 
moterį Marijoną Rubienę, sū
nūs Juozapą, Vladislovų ir Bo
leslovą ir dukterį Stanislavą 
Komanauskienę ir žentą Miko
lą Ronfanauską. Martę Elzbie
tą, ir anukus ir anūkę. Dabar 
randasi prirengtas į paskutinę 
kelionę, namuose 733 W. 21st 
Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienyj,

AKIU SPECIALISTAS 
akių įtempimą, kuris

vaidinimo. Lubų visai Bėra ir 
tik kabo elektros vielos dėl ke- 
letos lempučių. Kairiame šone 
kurinosi surūdijęs pečius, laika 
nuo laiko iš jo pasirodė ir du
rnai. Pati ‘‘Nekalto prasidėji
mo” svetainė toli nuo gatvės, 
visai be šalygatvių. Grindys 
jau senai matė lašą vandens...

žmonių iškart buvo mažai, 
bet paskui priėjo pilna svetai- 
niukė. —R.

Pereitą sekmadienį, bal. 11 
d., Liet. Auditorijoj buvo SLA. 
134 moterų kuopos vakarienė 
pagerbimui naujų narių. Vaka
rienė buvo labai gerai paruošta 
ir praėjo labai smagiai. Pava
karieniavus buvo ir kalbų. 
P-iai Petraitienei pirmininkau
jant kalbėjo K. Semaška, M. 
Vaidyla, J. Grušas, J. Baranau
skienė ir k. apie SLA., moterų 
kuopą ir kitais bėgančiais rei
kalais. Prieš ir po vakarienės 
buvo šokiai prie didelio ir gero 
J. Grušo orkestro.

LIETUVIS
Palengvins 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregvstę, 
Ųrirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos valkus. Aki
niai nuo |4.00 ir augščlau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

FRANCIŠKUS SADAUSK1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 13 dieną, 11:30 va

landą ryto, 1926 m., sulaukęs 47 metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdyboj, Telšių apskričio, Luokės parapijos, Laipkalnės kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 24 metus, palikdamas dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius moterį Uršulę, 3 dukteris, 2 sū
nūs, 4 brolius Amerikoj: Aleksandrą, Petrą, Klemensą ir Sta
nislovą, o Lietuvoj brolį Liudviką ir 2 seseris. Kūnas pašar
votas, randasi 2659 W. 43rd Street.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Balandžio 17 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Prasidėjimo Panelės Marijos Švenčiau
sios parapijos bąžnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Franciškaus Sadauskio giminės, draugai ir pa
žjstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paškutibį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Broliai ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

ANTANAS TREINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 14 dieną, 1:80 valan
dą ryto, 1926 m., sulaukęs 82 
metų amžiaus; gimęs Voniškių 
kaimo. Naumiesčio valsčiaus 
Lietuvoj, palikdamas dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir 
mylinčius Amerikoj brolius: Jo
nų, Konstantą, Praną ir Vincen
tą ir dvi seseris: Marijoną Kar- 
Čiauf&ienę ir Prancišką Droš- 
kienę. Lietuvoj, tėvelius ir bro
lį Juozą ir seserį Oną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 8839 Hous- 
ton Avė., So. Chicago.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba
landžio 17 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Antano giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,

Broliai ir Seserys
Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Butkus & Co., Tel. 
Canal 3161. . L

STEFANIJA LUNECKIENfi 
Po tėvais Akrimavičaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Utarninke, Balandžio 13 dieną, 
2:30 valandą po pietų, 1926 m,, 
sulaukusi 85 metų amžiaus; gi
musi Kauno rčdybos, Raseinių 
apskričio, Kražių parapijos, 
Adomavičių kaimo, palikdama 
dideliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius vyrą An
taną, dukteris Stefaniją 6'/a 
metų ir kitą 1 dienos amžiaus, 
brolį Franciškų, pusbrolį Anta
ną Norkų, 2 pusseseres, Pran
cišką Liškienę ir Sorienę. Lie
tuvoj motinėlę, brolį ir seserį. 
Kūnas pašarvotas, randasi Eu- 
deikio Koplyčioj, 4605 So. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks PėtnyČioj, 
Balandžio 16 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Stefanijos Lunec- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai •jpskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Pirmą kartą tenka matyti to
kią svetainę. Ji neišrodo į sve
tainę, bet į kokią pašiurę ar 
gardžių. Sukalta lentom, ne- 
pentuota, tad sakais atsiduoda. 
Nėra dekoracijų dėl veikalų

SLA 191 kp. savo hertaininj 
susirinkimą laikė antradienio 
vakare, bal. 6 d.. Liet. Liuosy- 
bes svetainėj. Susirinkimas bu- 
vo atvirutėmis šauktas, tad bu
vo gana skaitlingas.

Apsvarsčius bėgančius k uo
lios reikalus, eita prie balsavi
mo Pildomosios Tarybos. Musų 
kuopa yra rami, bet yra ir kai
riųjų, kurie vedė slaptų agita
ciją, tad ir jų sąrašas gavo kiek 
balsų. Balsai pasidalino šitaip: 
Ant prezidento —

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

JONAS. — Matai Stasy, ne
pyk jei pasakysiu tau tiesą. 
Mažai mąstai ir daugelis dar 
yra panašių į tave. Graborius 
Radžius savo apgarsinime prie 
tų 5 centų dar prideda telefo
ną. Vadinasi, už 5 centus gali 
greitai 'pasišaukti Graborių Ra
džiu per telefoną ir jis atvažia
vęs gali tau tuojaus sutaupyti 
šimtus dolerių.

STASYS
man gali sutaupyti tūos šimtus 
dolerių?

JONAS 
prastas. Graborius Radžius par
duoda visokius grabus pigiau 
net už pusę kainos, negu kiti. 
Ot kur galima tuojau pas jį 
sutaupyti šimtus dolerių.

STASYS
Graborius Radžius gali tai pa 
daryti 
bus negu kiti?

JONAS. —.
borius Radžius priklauso 
grabų išdirbystės. Ir be to dar 
Graborius Radžius nenori gauti 
dvigubo uždarbio. Tame ir glu
di visa paslaptis.

STASYS. — I^abai ačiū už 
gerą išaiškinimą, o dabar sku
binu bėgti prie savo reikalų. 
Kaip turėsiu laiko, kitą sykį ir 
vėl pasikalbėsim. Iki pasima
tymo.

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

Kraujo, Odos, lakatų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

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

JERONIMAS BAGVILAS
Mirė Pirmadienyj, Balandžio 

12 dieną, 6 valandą iš ryto, 
1926 m., sulaukęs 26 metų am
žiaus; gimęs Chicagoj, III., pa
likdamas dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
motiną Barborą Bagvilienę, dė
dę Alexandrą Bagvilą, pussese
res ir pusbrolius Amerikoj, o 
Lietuvoj pusbrolius, pusseserės 
ir dėdę. Dabar randasi prireng
tas j paskutinę kelionę, namuo
se 1903 Ruble St.

Laidotuvės įvyks Pcnktadie- 
nyj, Balandžio 16 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų į Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gėdulingos pamaldos 
už vėlionio Sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jeronimo Bagvi- 
los giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina ir Dėdė

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Butkus, Tel. Canal 
3161.

KRUTAMI PAVEIKSLAI 
"NAKTIS LIETUVOJ" 

ir Amerikos įžymio: įstaigos ir Veikėjai 

šeštadienyj, Balandžio-April 17 d., 1926 
Bajoriuno Svetainėje 

12001 South Halsted Street 
Pullman, III.
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A. MASALSKIS
Graborius•

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

J. Fi Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727

Balandžio 11 d., ‘‘Nekalto 
prasidėjimo švenčiausios pane
lės” lietuvių parapijos svetai
nėje, Amerikos Lietuvių Pilie
čių kliubas, 12 vardos, surengė 
balių.

šis kliubas nesenai susitvėrė 
i' dviejų kliubų. Narių turi 
apie 300 ir pinigų apie $1,000. 
Savo pirmąjį veikimą kliubas 
pradėjo prieš pat rinkimus, kad 
pravesti į vaUlvietes tokius, 
kurie geriausiais jiems atrodė.

Programas buvo didelis, net 
per didelis, bet įvairus. J. Alek
sandravičius buvo pirmininkas 
vakaro, nes skirtasis p. F. Sta- 
siulis sirgo, tad atsisakė. Pa
aiškino, kad šis vakaras yra po
litikos prieš rihkimus. Perstatė 
dainuoti Vyčių chorą, vadovau
jamą p. J. Prakaičio. Choras 
mišrus ir pasak vadovo, nese
nai susitvėręs, bet dainavo ne
blogai. Dainavo “Triangle” vy
rų kvartetas, pritariant dviem 
mandalinom ir gitarai; sudaina
vo puikiai keletu angh daim 
Kalbėjo: Rafolas Andreiiunas. 
J. Aleksandravičius Chas Otto 

9

ir kiti, kurie agitavo balsuoti 
už republikonus. S. Kodis agi
tavo balsuoti už lietuvį demo
kratą. “Triangle” amerikonų 
kvartetas vėl sudainavo keletą 
dainų. K. Sabonis sudainavo: 
širdelės moterų, Prastas sto
nas ir Dzinguliukus. Gerai su
dainavo, bet rodėsi, kad turį 
šaltį — balsas neskambėjo kaip 
kitus kartus. Sylvija Sabonlu- 
tė gražiai sudainavo tris dai
nas. Ritosi lietuvis Dicks su vo
kiečiu be pasekmių. P-lė Bag- 
doniutė dainavo: Bernužėli ne- 
svoliok ir Eisiu mamai pasaky
ti ir išėjo - - nes buvo užkimu
si. T’uri balselį, bet lietuviškus 
Žodžius sunkiai taria. K. Sabo
nis dainavo Vanagaičio Maišą, 
kuris daug prijuokino. Užda
rant programą p. Sabonis at
kartojo širdelės motei ų. Atsi
lankė ir 12 vairios aldermanas 
p. Kansman ir kalbėjo apie bal
savimą už republikonus. Beje, 
programe buvo pažymėta, kad 
vaidins: ‘‘Uošvė į namus — ty
los nebus” ir ,‘Vienas iš musų 
turi apsivesti”. Aleksandravi
čius betgi pasakė, kad 
nebus. Aktoriai nelošė, 
susitaikė. Užsibaigus 
mui buvo šokiai.

FRANCUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraajo. Odos, RectaI, 
Venerinis ir Chroniikae

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaudette, M.D

vių registraciją. Tuo suisrinki-’ gan tiems' visada tas prieina, 
mas ir nžsibalge. Kam rupi tvarka ir SLA labas,

Butų labai gerai, kad nariai lankykite kuopos susirinkimus, 
visuomet taip skaitlingai lan- o niekas neapvils ir patys ne- 
kytųsi į susirinkimus ir rūpin
tųsi organizącijos reikalais. Ta
da nereikėtų triukšmauti po lai
ko. Dabar atėjo valanda,'kada 
visi turime budėti. Seninus pas 
mus buvo tvarka ir ramumas, 
mes juokėmės kaip kitos musų 
kaiminines kuopos triukšmau
ja; niekurie sakydavo, kad pas 
mus to nebus. Bet jie. apsivy
lė ir neramumas vis plečiasi ir 
plečiasi — ir vis dėl “labo” 
SLA. 'lai yra labai apgailėtinas 
dalykas, bet ką daryti? -- mie-
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Lietuvių Kaleliuose Pranešimai
So. Eiiglewuad Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ASMENŲ JIEŠKŪJIMAI REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ 'MES vaikai paieškom savo mo

tinėlės Statkienės, po antru vyru 
M, Žitkus. Paliko mus 4 metai atgal. REIKIA patyrusių moterų prie sor-

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMF NAMAI-ZEME

V at
liks- KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 

LEISTI $100.00?
PRA

Abu veikalai vra

dalyvavo vien lik

Balandžio 11 d., Dailės 
kų choras buvo surengęs 
mą vakarėlį. Sulošta du veika
lu: “Sapnas Velykų naktį” ir 
“Duselės“, 
neilgus ir 
kinti.

Lošime
choro nariai. “Sapnai Velykų 
naktį” dalyviais buvo K. Barz
daitė, O. Bružaitė, G. Cinikai- 
lė, M. Kniskaitė, J. Lilikaitė ir 
J. Drasutis. Veikale “Dūšelės“ 
dalyvavo: V. Urbaitė, P. ji- 
nikas, .1. Cinikas ir B. Klimavi
čius. Pertraukuose dainavo due
tą A. ir Plukaitės, solo O. 
Kiaudaitė, akompanavo E. Mus- 
teikaitė ir T. Plukaitė. Pabai
goj visas choras, vadovaujant 
P. Gaubui, sudainavo keletą 
dainelių. Visas programas išė
jo kuogeriausiai, nes kožnas 
dalyvis atliko savo užduotį la
bai gerui.

Atsakymas: $100.00 ant »yb 
$6.0d j metus per visą 

Nkusį gyvenimą.

dole- 
cen-

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

Atsiminkite tai, kada jus pralei* 
ūžiate pinigus. Atsiminkite, kirk 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė* 
tumėt juos į banką ar soulką ?

uždirba po 
kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt jj

Naujienų. Sęulka.
$6.00 gryno pelno ant 
j 100.0(1 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark
apie taupymo bud 
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

au sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jc su- 

Ju.sų

Publikos prisirinko pilnutė
lė svetainė. Nors sė«lynių ir 
buvo daugiau, negu kitais sy
kiais, vienok daugumui teko 
stovėti per visą programą, ku
ris tęsėsi apie porą valandų. 
Patartina komitetams kita sv-

Ar nori būti nariu Cb sgot 
L.ietuvi>j Draugijoj

Chicagos Lietuvių Draugija Savl- 
tarpinčs Pašeipos yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chicu- 
goję. į šiti) Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
♦10, $16 savuitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems biie įlalyįe Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 

. vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 nie
kį paimti daugiau sėdynių. | tų amžiaus, iki Gruodžio 12 d. š.

Pn nrmn'nnui n ('.niihiu Y™ priimamos Ir čielos drau-lo progiamo p. t.atlbls P‘l-lffystįs bei kliubai, kurie yra čar- 
sakė keletą žodžių apie Dailės teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau- 
Vaikų chorą, kviesdamas visus ir pa«elpin|ams Wlub»m»yra proga prisidėti prie (Jiicugos
remti šį jaunuolių būrelį.. Pra- • -
nešė, kad balandžio 25 d. yra 
choras pasižadėjęs dalyvauti 
koncerte Garfield pirkę, kurį 
rengia Dailės Vaikų draugijėlė.
Paskui ėjo šokiai iki 12 valan
dai. Užsibaigus šokiams, publi
ka skirstėsi patenkinta šiuo 
karėliu.

Bolševikų A. Ž. V. I). 
užbaigė savo dienas ir nuo 
vo 14 pasiliovė gyvavusi, 
kiti bolševikai

va

jau

net 
apleisdami ir 

šią koloniją, pamatę, kad nega
lės ilgiau žmonių mulkinti.

Piano tėvams negrąžina. Gir
dėti, kad žada kokiam lai gyv- 
našliui atiduoti. Tėvai yra pa
sipiktinę, nes tėvai tą pianą 
pianą tnupirko ir jis jiems pri
klauso. —Tas pats.

1 eatras-
** Muzika

Dzimdziai dalyvauja 
“Surprise Party” 

vaidinime

m! ai • .... “ "it KEIKIA patyrusių moterų prie sor-Mes didesni imaiinom, norim suM-, tav)mo ,kuJ ’ c,ntl.a| Paper Stock 
įloti km musų motinėlė g\vena. I uni w- Mmdh AvnPrieš 10 metu gyveno Cicero, Mel- Co” 1401 W< North Ave<Prieš 1(1 metų gyveno Cicero, 
džiam motinėlę atsišaukti arba 
žtfltnmų pranešti šiuo adresu: 
So. 49tn Avė., Cicero, UI. REIKIA DARBININKŲ

PRIIMSIU $115 arba geriausį pa
siūlymų už mano Pianistą Grojiklj 
Pianą, įskaitant kabinetą, benčių ir 
roles. Aš norėčiau cash arba $20 įmo
kėti, o kilus pinigus per 6 mėnesius. 
Pamatykit šiandien.

2832 W. Madison St.
1 fl. frontas

PADARYKIT TIKRĄ 
PIRKINI

NAUJAS, naujos mados 2 fintu 
mūrinis namus, 4—4 kambarių, 5-5 
ir 6—6 kambarių, su uugštu kle- 
pu Ir karštu vandeniu, Brighton 
Parke, toliau į pietus, geroje vie-

PAIEšKAU Jurgio Orinikavičio, 
angliškai rašosi Geo. Orcn; iš Lie
tuvos pneina Kibeikių kaimo, Vir
balio parapijos. Meldžiu j; patį at
sišaukti, ar žinančiu pranešti. Jisai, 
kaip girdėjau, keli metai atgal bu
vo pirkęs farmą apie Chicagą.

Tony VVarren,
Bos 104, \Vcstcrly, W. Va.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI 8 kambarių 

fialas, Brighton Parke, su visais pa
lankumais. Gera transportacija. Ku
rie norės laikyti įnamius — gera vie
ta, arba dėl “Beauty Shoppe”. Ge
riems žmonėms renda bus $35.007 

3856 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6195

RENDAI 4 ruimai iš fronto. įlen
da $18.00 j mėnesį. 3021 Wallace St., 
Te!. Boulevard 3652.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON ruimas dėl merginų ar 

ba moterų, yra visi parankumai 
su valgiu arba be valgio. N 
valgį galina pasigaminti ‘ant 
tos. 1> blokas nuo strytkarių 
blokai nuo clevatorio.

6451 S. MAY ST.
Tel. Englesvood 2019

VYRŲ
REIKIA 2 lietuvių salesmenų, ku

ris turi patyrimą prie Real Estate 
prie atsakančios firmos. Hjalmar 
.Johnson, 41 E. 111 St., Pullman 5195.

REIKIA tuojau shearmenų j gele
žies atkarpų jardų, South Side Paper 
Stock Cę., 5838 So. Throop SĮ.

REIKIA siuvėjų prie overkautų, 
darbas dienomis arba vakarais.

Pullman Tailors
11354 Michigan Avė.

Rakandų krautuvė pardavimui
Geriausioj vietoj South Side, 

lietuvių ir lenkų kolonijoj, ge
ras cash biznis, parduosiu už 
tiek, kiek man kainavo, stakas 
verias nuo $600(1 iki $7000, 
25 pėdų krautuvė, dar 25 pė
das galima dadėti, jei paimsit 
pirm gegužės 1 dienos. Geriau
sia proga dėl žmogaus, kuris 
nori eiti į labai polnnigą biz
nį; 6 metams lysas, pigi renda.

2612 W. 47 St.
Lafayette 1083

• <11 f ItJlILlll | V V 1C

toje. Taipgi krautuvės ir flatiniai 
tinkami 

Atsi-
namai prie Archer Avė. 
dėl biznio reikalų. Mainysiu. 
Šaukite

H. KOPLEWSKI
3992 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 9305 
arba Republic 8915

PARDAVIMUI 80 akrų geros že
mės, netoli South Haven, Mich., 7 
kambarių namus, geras vanduo, 
lloland (urnas, $4500 barnė, kaina 
lik $1000, cash $1500, kitus išmo
kėjimais. Standard Moulding Co., 
812 I)ix St, Hiijmarket 4665

REIKALINGAS senyvas žmogus 
valymui kambarių, kuris sunkaus 
darbo negali dirbti. Valgis ir guo
lis ant vietos. Turi būti nevepys. 
Girtuokliai neatsiliepkit. 1606 So. 
Halsted St.

GROJIKUS pumas, Edison fo
nografas, išmuštus parloro setas, 
riešutinis valgymo kambario setas, 
bufetas, veidrodžiai, davenport, sta
las, da-bed lova, skalbinyčla, 9yl2 
karpetai, $22 Įtampa už $10.

4843 S. Micnigan Avė.
Kenwood 2514

6 KAMBARIU rezidencija, paran 
ki transportacija, netoli mokyklos 
kaina $6590, cash $500.

KRAUTUVĖ ir 6 kambarių fia
las, 50 pėdų lotas, 38 St. netoli 
Kedzie, $9500, įplaukų $90, cash 
$1000. Howard. E. \Valter & Co., 
3124 W. 63rd St., Chicago, iii.

NEIKIA siuvėjA prie kostmneriš- 
ko rlnrbo ir tnisynio. 228 VV. 47' St.

REIKALINGAI barberis vaikų ir 
moterų plaukų' kirpimui ir sutvar
kymui, 3539 W. 26lh SI. Luric 
Bros.

TURIU parduoti tuojnus iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianą už $110, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash 
po $10 į mėnesį.

MIKOLAITIS, 
C512 So. Halsted St. 

l-mos lubos

PARDAVIMl i naujas mūrinis 5 
kambarių bungalow, visi aržuolo 
trimingai, dideli šviesus kamba
riai, netoli mokyklos ir karų lini
jos; kaina $7,450.

ATLAS REAL ESTATE 
IMPKOVEMENT COKP.

ir
6003 S. Kedzie Avė.

Hepublie 1500

orint • 
vie-' 

ir 2
RAKANDAI

Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičiui, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai na.iai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduot —X1— —'*
vieno Draugi, 
rankumo gal 
pažymėtas v 
išpildyti t

i prašimą prie biie 
os nario arba dėl pa
lte kreiptis į žemiau 
etas kuriose galėsite 

Išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vietose mietai pa
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 2210 S. Halsted 
Street. •

ATYDA

Ponioms ir panelėms
Prašome atleisti, jeigu jūsų pa- 

tternai pasivėlins ateiti. Mat, kom
panija, pildanti New Yorke jūsų 
užsakymus, reorganizuojama. Už 
savaitės antros viskas eis tvarkoje. 
Bukite kantrios, ir laukite. Atleis
kite. —Dora Vilkienė.

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINĖS
Gerbiamieji lotų savininkai ir drau

gijų atstovai, esate kviečiami į vi
suotiną kapinių susirinkimą, kuris 
įvyks- Nedalioj, Balandžio 18 dieną, 
1926 melais, Chicagos lietuvių Au
ditorijoj^ 3131 So. Halsted St,, ant 3 
lubų apie pirmą valandą po pietų. 
J ūpų atsilankymas būtinai reikalin
gas, nes yra daug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo kas link Decoration 
Dienos.
Lietuvių Tautiškų Kapinių Valdyba

U S. S*. VIII Rajono valdybos pu- Į 
sirinkimas bus Ketverge, Balandžio 
15 d., Naujienų name. Visi prašomi 
atsilankyti — yra svarbių reikalų.

— /Organizatorius

• a t pyška visas
Drimdzi į Chi-

“tetušį” A. Va-
i sugelbėti “Sur-
Birutei”. Dzim- 
su savim vieną

Vaidini*
šį kartą, 

rengiasi pasi-
sn lietuvišku nigeriu.

A. Vanagaitis kompa-. . . 1 . ’ Vilniaus Vadavimo Komiteto Vi-
naujas damas, kūnų suotinas susirinkimas įvyks penk-

patvs dzimdziai gamina- tadieny, balandžio 16 d., 8 vai. vak.
Lietuvių Auditorijoj. Vinį nariai ir t 

i draugijų delegatai prašomi atsilan-
m • L ari i >« rtAlllIlnon *

įrengimas prie didžiojo dainų ir
_ ....... ...........“ 7 1., Vil-

Kas norės niaus našlaičių naudai. —Valdyba.

20 balandžio 
štabas Dzimdzi 
ragą pas savo 
nagaitį. Mėgins 
prise Party“ “1 
dziai atsiveža 
grinorių iš Lietuvos, 
tnas bus įdomesnis 
Naujas artistas 
rodrti 
Komp. 
nuoja 
tekstą 
si.

25 balandžio ir 5 gegužės vai- kyti. Bus svarstoma galutina*) pri 
dinimai įvyks Lietuvių Audito- H '
rijoj Bridgeporte. I ____
kitur matyti jų vaidinimus, lai 
kreipiasi nuo 20 balandžio NoiiM?'.'"^I^ra.n^-Kumueio 
kančių adresu: 6654 S. Camp- Rojus”, dėl parankumo tikietus ga-( 
heli Avė., Chicago, III.

šį kartą bus penki dzimdžiai.’mirHalT)158~E. To7 Št.~Vilimavi- 
Dzimdzi Drimdzi “Sudiev!” i į;*,lus “l’tiekoi, 10857 Michigan Avė..... x . s.- K. Kisinauskas (Barber Shop),Šitos gastroles bus paskuti- 1O5O4 Michigan Avė., A. Plunks, 

nes. Kas neturėjo progos niaty- 12hible»^?Wore? ^ve"
ti Dzimdzi Drimdzi vaidinant, gVcnsingtoneC ~ p. Tubutis aptie- 
dainuojant, juokiantis, ašaruo-! koJe. 233£e. 115 St.
jant, tai tegul atsilanko. Sį pa- dainių krautuvėj, 725 W. 120 St. 
vasarį atsisveikina Dzimdzi Taipgi pas draugijos narius J.

Shimkus, 10225 Perry Avė. ir W.< Drimdzi su amerikiečiais ir, prilSinHki> 133 e, 104 pj, 
vyksta Lietuvon. Daugiau ne- -----------
sidžiaugsime jų dainomis ir BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
juokais. Todėl nepraleiskite1 
progos atsisveikinti su jais.

Jaunosios Birutės muzikos pamo
kos prasidės šiandie lygiai 6:30 v. 
vak. Library rooin. Visi nariai, ku
rie turi intrumentus kviečiami at
silankyti paskirtu laiku. Mokins p. 
P. Sarpalius. Dainų pamoka prasi
dės kaip paprastai 7:30 va). Nauji 
nariai bus priimti. —Organlzatoris.

111 gauti Šiose vietose:
i Roselande pas KarI Požėlą (Stni-

Nėra kito šaltinio, 
iš kurfo plauktų 
dek naudingų žinių, 
kaip Naujienos. -

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-to.s iki 81-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti, 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtam^ zone, o da neap- 
lapinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

RENDAI ruimas ženotni porai, 
vyrui ar merginai. Garu šildomas 
ir šviesus ruimas, prie mažos šei
mynos.

Kreipkitės:
3417 W. 64 PI.

BARBENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

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

5514 Drexel Avenue 
Tel. Hyde Park 7186

MAHOGANY valgymui stalas, 6 
krėslai, gi raine stovyje, nebran
giai. 4229 N. Ashland Avė. 

* ■ ---- ----- - ■

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BE’DGEPORT PAINTING 
& HDW. CO. 

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom inalevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogi; prakiuflnfas' Užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicngoj ir 
apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone luiwndale 0114.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Tel. Yards 6062
V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Tnmokė- 
ti reikia $6,000. Likusius kai len
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Pąlsted Street

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

Mūvi n am visokius fumišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbų atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes oardundame visiems olselio 
kainomis

Levfnthsl Plomhing Sapply Co„ 
1637 We«t Divialon St.. 

netoli Marshfleld

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance hundllng .

Tųr’me daug metų patyrimą.
3288 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 8408—Blvd. 7667 office

MANsfield 7800
A. H. REGAN

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

4753 W. Madison Street

AUTOMOBILIAI

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobilių . agentūrą, Studebakers 
kompanija, j.kuri dįrba tvirtus ka
rus. Standart ,8*3 ir Studebaker 
y ra 27 arklių į^goš H. P., ir pil
nai aprengtas 1 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit biie kada, o mes pribu- 
sim i

D.

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

Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai
------- -- ^...4.!)................... ........................

PARSIDUODA^, (}rain' Rros- 
kas, labai pigiai, tik 1 metus 
totas. Panel body, išrodo kaip 
jas, pirmos klesos padėjime.

Kreipkitės:
4636 S. Paulina St.

Siinon Shuiman

tro- 
var- 
nau-

ESSEX COACH, 1925, bąli- 
oon (ajerai ir t. t. Bargenas 
už $375.

428 So. Sacramento Blvd.

WILLYS Knight sedan 5 pa- 
sažierių, didelis barmenas, $550.

DODGE sedan, reikia 
pataisyti, $150.

CHANDLER roadster, 
— $250.

CHANDLEB sport, 5 
žiėrių, labai geras, $275.

biskj

1922

pasa-

leng-

SAVININKAS parduoda 10 kam
barių boarding namą, geroje vie
toje, padaroma $250 iki $280 į mė
nesį, gera transportacija, nauji ra
kandai. Ilgas lysas, 3324 Diversey 
Avė. Spauiding 8123.

SAVININKAS greitai parduos 4 
kambarių cottage; yra vana. gatvė 
cementuota ir apmokėta, kaina tik 
$4500, įmokėti $1,000 ir po $25 į 
mėnesį su palūkanomis, 3729 XV 
65 St. Republic 5478.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
ir valymo šapu, geras biznis, netoli 
karų linijos.

1823 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kampinė krautuvė, 
užlaikoma saldainiai, sandvičiai, ice 
creamas, nesvaiginami gėrimai, mo
kyklos reikmenys, priežastis — liga. 
Bargenas.

4801 So. Union Avė.

PARSIDUODA Restaurantas geroj 
biznio vietoj. Renda pigi. Lysas tvar
koj. Nupirksite pigiai iš priežasties 
nesutikimo partnerių. 3717 So. Hal
sted Street.

DEL labai svarbios priežasties 
parduodu bučernę ir grosernę su na
mu. Biznis labąi gerai išdirbtas. Par
duodu labai pigiai. Priežastį patir
site ant vietos.

AUiŠaukįte:
4557 So. Wontworth Avė.

Tel. Boulevard 2857 ,

GROJIKUS PIANAS $100 CASH
Kaip naujas —185 roleliai, benČius, 

kabinetas. Tai yra bargenas, kainavo 
$750, išmokėjimais atsakantiems žmo
nėms, atsišaukite biie kada,

1651 Ogden Avė., 
šalę Wieboldt.

DIDELIS BARGENAS!

Bučernė ir grosernč turi būti par
duota šią savaitę. Mainau ant loto 
ar automobiliaus. Priežastį patirsite 
ant vietos.

2119 So. Halsted St.
-------—.--- ...... —.. ■■

PARDAVIMUI arba mainymui bu- 
černėK ir grosernč su namu, Štoras 
ir 6 ruimai pragyvenimui, ant 
cottage arba loto.

7044 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, geroj biznio apielinkej. 4235 So. 
Kedzie Avenue.

PARSIDUODA geras restaurantas, 
geroj vietoj ir neša gerą pelną. 
Kas turi tokiam darbe patyrimą, 
gali pirkti, nes parsiduoda labai pi
giai. Pardavimo priežastis — pir
kau farmą ir greitu laiku privers
tas parduoti pelningą vietą ir va
žiuoti ant farmų. Randasi 4725 So. 
Halsted St. Atdara nuo 6 ryto ligi 
12 vai. vakaro.

EXTRA BARGENAS 
Pardavimui bučernč ir grosernė, 

ir paukščių olsclis.
317 E. 115 St.

BISKJ įmokėti, kitus 
vais išmokėjimais. Atdara va
karais iki 9 yakare.

428 S. Sacramento Blvd.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUĮ barber shop, gera 

proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbą; gera vieta, tik 
viena lietuviška barbernS šitame 
mieste. Turiu apleisti miestų; kas 
pirmesnis, tas freresnis.

W. S., 320 E. 14 Street 
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

PARDUOSIU labąi pigiai bučernę 
ir grosernę. Priežastis pardavimo la-
bai svarbi.

1 E. 103rd Street

PARSIDUODA grosemė, ci
garų, tabako, mokyklos įran
kių, rūkytos mėsos, visokių 
smulkmenų ir saldainių krau
tuve, vieta gera; 
gyventa visokių tautų.

732 W. 19th St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė. Visa arba, pusė. Geras biz
nis. Pardavimo priežastis — nesu
tikimus partnerių. Ilgas lynas. Par
duosiu cash arba mainysiu. Kam
pinis namas.

3337 Auburn Avė.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI per savininką, nes 

reikia pinigų, krautuve ir flatai, 3008 
W. 59 St. Apžiurėkif ir pašaukit 
Prospect 9875.

6 FLATŲ mūrinis namas, gera 
transportacija, savininkas 2530 Em
erald Avenue.

PARDUOSIU arba mainysiu far
mą 130 akrų derlingos žemės, Wis- 
consin valstijoj, su trioboitis, gy
vuliais, padargais ir sėkloms, la
bai pigiai, nes būtinai į keletą die
nų turi būt parduota. Veikite greit 

Chas. Jarum, 3959 Archer Avė.
2 lubos. Tel. Lafayette 7819

. _ PARSIDUODA 40 akelių farma
apiėlmke ap- wisconbin valstijoj arba mainysiu j 

mažą namą. Pardavimo priežastis I ^nuirus MBS MA'l’ir Alfcu A « Q

PARDUOSIU savo gružų 50 pė
dų lotą, geroj lietuvių apielinkėj, 
netoli nuo transportacijos, mokyk
los, bažnyčios ir krautuvės, biskj 
įmokėti, o kitus išmokėjimais. Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

Box 735.

FARMA! 160 AKERIŲ

SU visais gyvuliais, trobomis 
ir mašinomis, ant ežero kran
to. Butų kaip tik lietuviškas 
dvaras tiktai, kąd Michigano 
valstijoje. Galima pirkti su ma
žai pinigų arba išsimaino ant 
namo.

C. P. SUROMSKI & CO.
3352 So. Halsted Str., 

Boulevard 9641

PARSIDUODA arba išsimaino na
mas 5766 So. Morgan SL Krautu
vė, 3 pagyvenimai, 2 karų garažas, 
rendos neša $124 j mėnesį, morgi- 
čio $7000, mokant po $60 į mėnesį. 
Priimsiu mainais lotą Cicero arba 
naujj namą 
arba farmą.

Kreipkitės
. 3241

Telefonas Boulevard 5066

Cicero ar kokj štorą 
Kaina $11,800.
pas Wm. Gritefias,

So. Halsted St.

MAINYMUI 8 flatai ir 2 aukštų 
muro kampinis namas. Mainysiu 
ant didesnio 
niavo namo.

ar mažesnio ne

STANKŲ 
W. 33 St.901

Tel. Yards 4669

b i z-

GERI PIRKINIAI BRIGHTON 
PARK

4 flatų po 4 kainb. ir bcizmen- 
te maža krautuvė, muro namas, yra 
maudynės ir kiti parankamai, par
siduoda už» $15800 su $5000 cash.

6 po 5 kainb. ant 2 lotų muro 
namas; yra elektra ir maudynės, 
kieto medžio grindis. Rendos at
neša $210 į mėnesį; jMirsiduoda už 
$18000 arba mainysim ant bunga- 
low ar 2 flatų Marųuette Manor.

J. Slanko ir S. Mickevice, 
901 W. 33 St.

Tel. Yards 4669

JEI jus norite pirkti arba 
parduoti namus arba jums 
reikia pasiskolinti pinigų 
arba norite apdrausti nam$ 
afba namų rakandus, pasi- 
matykit su 
JAGOB BZDEK & SONS 

137 E. 118th St.
Pullman 0526

EXTRA bargenas, 2 augštų nau
jas mūrinis namas, 832 N. Mozart 
St. 2—4 kambarių, augštas skie
pas, pirmas augštas karštu vande
niu šildomas, kaina $11,800.

1011 N. Ashland Avė.
Humboldt 4441.

BARGENAS

California 
kampinis namas, 

buČernės,
Avė. bizniavus 

tinkini? 
grosernės arba

mažų namų. Pardavimo priežastis — 
senatve. M R S. SATKAUSKAS, 3340 
So. Halsted St. 1

Prie 
mūrinis 
tis dėl 
kepyklos, skiepas ir 3 flatai (i 
kambarius, ant 2 lotų. Parduosiu 
pigiai už pinigus, arba mainysiu 
j mažesni su primokėjimu. Užpra
šomi agentai.

1618 W. Division St.
2 angštas. Tel. Humboldt 5503

BARGENAI 3 FLATŲ
Jei manote pirkti arba staty

ti namą, pamatykit šitą 3 aug- 
štų namą, 7721 Hermitage A v. 
Octagon užbaigimo, franeuziš- 
ki langai, porčiai miegojimui, 
cementuota ėlė, kaina nupigin
ta, $22,500, cash $5000 Ahern 
and Mangan, 1542 W. 79 St., 
Stesvart 0368.

NAUJI 5 KAMBARIU MŪRINIAI 
BUNGALOW

9025-27 Kingston Avė., viskas nau
jos mados, f urnas šildomas, visi įren
gimui apmokėti ir gatvė apmokėta, 
kaina $7,300. Pirkite liesiai nuo siū
lytojo.

A. I). ARMSTRONG 
Generalis Konti aktorius 

ir namų statytojas 
7424 Clyde Avė., Midvvay 4427

PARSIDUODA puikus mūri
nis namas, I flatai po didelius 
4 ruimus ir 2 flatai beizmente 
su dviem extra lotais; žemė 
viena verta $10,(MM), rendos ne
ša $200 per mėnesį. Namas ap- 
svadintas puikiais medžiais. Kai
na $22,000, $7,000 cash, liku- 
«iuH ant mortgage per S metus; 
vertas pamatyti. John J. Lipski 
& Company, 1650. So. Westem 
Avė. !>afayette 2321 and 1914.

PARSIDl’ODzK naujas mūrinis 
namus, štoras ir pagyvenimai, rin
ka biie kokiam bizniui. Labai pa
togi vieta ant Archer Avė. Savi
ninkę galite matyli 5.30 vakare, ne
dalioj visą dieną.

JOHN V.
I.a fa.velt e 1977

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, (i—6 kaiųbarių. su grindi
mis viškai, netoli 56 St. ir South 
Sawyer Avė. Phone Midway 7901.

PARSIDUODA 40 akrų farma, 10 
karvių. 2 arkliai ir daug mažų gy
vuliu ir visi reikalingi farmų daik
tai. .........................Išvažiuoju į Lietuvą. 

T. Akaveckas, 
R. 1. Box 157, 
RINGLE, WIS.

DIDELĖ PROGA
3 apartmentų namas, 3—6 kam

barių, 1 furnas, o du pečiais šil
domi, labai gera transportacija, 
kieto medžio užbaigimas, kaina 
$14,000, nedaug įmokėti (Jackson) 
A*. B. Levine, 7505 Jefferv, 

Hyde Park 1025.

2 po 5 kambarius, mūriniu 
pamatu, skiepas ir viškai, 1619 
N. Talman Avė. kaina $65(10, 
rendos $70 j mėnesį.

1011 N. Ashland Avė.
Tel. Humboldt 1411

5 KAMBARIŲ mūrinis bun- 
galoAv, $750 pinigais, kilus iš
mokėjimais. Vcikit greit tik
ras pigumas. J. Torzynski, 5501 
S. Kedzie Avė. Republic 4060.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIčIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzae Ave^ 

Lafayette 6738

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atmokėjimais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tel. Armitage 
1199.

MOKYKLOS
Specialės Kainos

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

CoIIege
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seelev 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka
Me?« mokiname dienomis ir vaka

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

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatų, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dienų po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.


