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Voldemaro sąlygos Varšavai nepriimtinos
Spauda ragina pra
dėt ‘tiesioginį veiki
mą’ prieš Lietuvą

Lietuvos atsakymą Pilsudskis 
gali pavartoti kaip priemonę 
rinkimams į seimą laimėti

VARšAVA, vas. 29. [Chica- 
go .Tribūne Press Service]. 
Maršalas Pilsudskis, jeigu jis 
pamatys, kad rinkimai į Dnki- 
jos seimą eina ne jo naudai, 
gali pasinaudoti gautu šiandie 
Lietuvos atsakymu kaip proga 
ginčą su Lietuva paimti į savo 
rankas ir nustebinti Europą 
snunlo žygiu, kuris iškrikdys 
balsuotoju dėmesį, ir valdžia 
galės rinkimus pravesti su ka
reivių pagalba.

Lietuvos nota priima Lenki
jos pasiūlymą pradėti derybas 
dėl Vilniaus [ne dėl Vilniaus, 
bet dvi santykių atsteigimo; de
rybose lenkai visai atsisako ju
dinti Vilniaus klausimą] Kara
liaučiuje kovo 30 dieną, jei tik 
Lenkija išpildys tam tikras są
lygas. Maršalas Pilsudskis sa
ko, kad tas esą nepriimtina.

Valdžios spauda šiandie ata
kuoja Lietuvos premjerą Vol
demarą ir reikalauja, kad tuo
jau butų pradėtas tiesioginis 
veiksmas.

Socialistų laimėji
mai Braunšveige

Braunšveigo miesto tarybon, iš 
35 atstovų, socialdemokratai 
išrinko 19.

BERLYNAS, vas. 29. — Jau 
buvo pranešta, kad nesenai įvy
kusiuose Braunšveige rinkimuo
se į Jandtagą (krašto seimą) 
socialdemokratai turėjo didelių 
laimėjimų.

Dabar Braunšveige įvyko 
miestų miestelių rinkimai, ku
riuose socialdemokratai vėl bu
vo laimėtojai. Kiekvieno miesto 
miestelio tarybose jie įgijo nau
jų vietų, tuo tarpu kai kitos 
partijos visur turėjo nuostolių. 
Pačiame Braunšveigo mieste, 
kur taryba susideda iš 35 na
rių, socialdemokratai išrinko 
19, taip kad jie turės dabar 
absoliučią daugumą.

Komunistai prarado vieną vie
tą.

Dėdės Šerno pirštas
Washingt3niri reikalaujant,

Hondūras areštavo generolo 
Sandino agentą

Venezuelos sostinėj 
areštuota 400 

studentų
\VIIJ.EMSTAD, Curacao, va- 

sario 29. — Iš Venezuelos pra
neša, kad Caracasc tapę areš
tuota apie 400 studentų, daly
vavusių demonstracijoj prieš 
prezidentą Gomezą.

La Guariroj, Venezueloj, uos
to darbininkai, simpatizuodami 
areštuotiems studentams, su- 
i uošė protesto prieš valdžią de
monstraciją.

MANAGUA, Nikaragua, vas. 
29. — Jungtinių Valstybių vy
riausybei reikalaujant, Hondū- 
raso vyriausybė suėmė Nikara- 
guos sukilėlių vado, generolo 
Sandino, štabo narį Sequirą, 
kurį gen Sandino buvo pa
siuntęs į llondurasą nupirkti 
daugiau ginklų ir amunicijos.

\Vashingtono valdžia taip
jau paprašė Honduraso vyriau
sybę, kad ji dabotų gen. Sandi
no ir jo žmones, jei jie bandytų 
pereiti per sieną iš Nikaraguos 
į llondurasą.

Keturi J. V. jūreiviai
krito Nikaragvoj

Devyni kiti sužeisti susikirtime 
su sukilėliais

MAN AGI’A, Nikaragua, vas. 
29. — Susikirtime tarp Jungti
nių Valstybių laivyno jūreivių 
ir nikaragiečių sukilėlių, keturi 
jūreiviai buvo nukauti ir devy
ni sužeisti. Sukilėlių nuostoliai 
nežinoma

Susikirtimas įvyko netoli 
nuo Darraili, pusiaukely tarp 
Yali ir Condega.

Sušaudė vienuoliką 
Meksikos banditų

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
29. — Telegramos iš Guadala- 
jaros sako, kad federalinės ka
riuomenės dalis sugavus vie-» 
nuoliką banditų, kurie jau il
gesnį laiką operavo Guadalaja- 
ros apielinkej, užpuldinėdami 
automobilius ir piešdami kelei
vius. Sugautieji banditai buvę 
pargabenti į Guadalajarą ir 
sušaudyti.

Du angliakasių unijos 
vadai nušauti

\VILKES BARBĖ, Pa., vas. 
29. — Pittstone vakar buvo 
nežinia kieno pasalomis nušauti 
Alex Campbell, l’nited Mine 
Workers Pennsylvania Coal 
kompanijos kasyklų No. 6 uni
jos vadas, ir Peter Rcilly, to 
paties lokalo iždininkas.

Tarp CampbeMo ir distrikto 
unijos valdytais buvo didelių 
kivirčų.

Nepaprasta Japonų 
parlamento sesija

TOKIO, Japonija, vas. 29. — 
Nepaprasta naujai išrinkto par
lamento sesija susirinks balan
džio 2(1 papildomajam biudžetui 
priimti. Sesija tęsis keturioli- 
ką dienų.

SENMERGĖ UŽRAŠĖ $650,000
TURTĄ SAVO ŠOFERIUI

VVASHINGTONAS, vas. 29. 
— Iždo departamento praneši
mu, sumažinto formato Jungti
nių Valstybių popieriniai pini
gai pasirodys ne anksčiau kaip 
ateinantį pavasarį.

Mirė 135 metų moteriškė
HAVANA, Kuba, vas. 29.

Santa Claroj mirė moteriškė, 
Manuda Vergara, sulaukus 135 
metų amžiaus. Ji buvo žinomo 
Fidencia cukraus fabriko įstei
gėja.

POTTSVILLE, Pa., vas. 29. “Mūviu” teatras sudegė

MOUNDS, 111,, vas. 29. — 
Praeitą naktį gaisras sunaikino

— Mirus čia turtinga Miss Ęr- 
mina C. Elssler, 55 metų am* 
žiaus senmergė, savo turtą, sie
kiantį $650,000, paliko savo šo-’čia krutamųjų paveikslų Lyric 
feriui James Currens’ui, kurs teatrą ir vieną ofisų ir krautu- 
tarnavo jai per daugelį metų, vės trobesį.

(Pacific and Atlantic Photo]

Erik K. Reed iš Washington, 
D. C., nepaprastų gabumų vai
kas. Jis yra 12 m. ir jau baigė 
Central High School, o rudenį, 
būdamas 13 m., stosiąs į George 
Washington kolegiją. Skaityti 
jis pradėjęs būdamas 2 metų 
amžiaus.

Bombos sprogimas 
kasyklų miestely

Spnaginio keletas namų apdra
skyta ir vienas asmuo sužeis
tas

PITTSBl’RGH, Pa., vas. 29. 
— šį rytą Elizabeth kasyklų 
miestely sprogo nežinia kieno 
padėta bomba, kurios keletas 
namų buvo apdraskyta ir pada
ryta žalos apie $75,00(1. Vie- 

{nas asmuo buvo sužeistas.
Policija linkus manyti, kad 

bombą išsprogdinę streikuojan
čių Pittsburgh Coal kompanijos 
angliakasių simpatizuotojai, 
norėdami tuo atbaidyti nuo dar
bo streiklaužius negrus.

Maskva ruošiasi iškil- 
mindai priimti Afga

nistano valdovą
MASKVA, vas. 29. —Maskva 

stropiai ruošiasi iškilmingai pa
sitikti ir priimti Afganistano 
valdovą, emirą Ainanullab, jo 
žmoną ir visą jo štabą, kai grį
ždami iš vakarų Europos į sa
vo karalystę Azijoje jie pada
rys vizitą sovietijai.

Japonų aviatorius žuvo 
aeroplano nelaimėje
TOKIO, vas. 29. — Jų aero

planui nukritus ir užsidegus, 
žuvo ugny vienas žymiausių 
Japonijos aviatorių, Yukichi 
Goto. Jo draugai, Okamura ir 
Šuva, pavojingai užsigavo.

TRYS MOTERYS GAVO A- 
VIATORIŲ LEIDIMUS

WASHINGTONAS, vas. 29. 
— Dar trys . moterys išlaikė 
prekybos departamento kvoti
mus kaip aviatoriai ir gavo fe- 
deralinius pilotų liudymus. Iki 
šiol licenzijuotų moterų aviato
rių yra vienuolika. Dabar gavu
sios liudymus yra Mrs. Frede- 
man iš Little Rock, Ark.; Mar- 
tha Croninger iš Fort Thomas, 
Ky., ir Geraldine Grey iš Buf- 
falo, N. Y.

Amerika už visiška v 
karo, kaipo įstaigos, 

panaikinimą
Kellogg praneša Franci jai, kad 

J. V. pasirengusios daryti 
daugiašalę sutartį visiems ka
rams pasmerkti

WASHINGTONAS, vas. 29.
Valstybės sekretorius Kel

logg pasiuntė vėl Francijai notą 
dėl proponuojamos sutarties 
“padaryt karą beteisį.” Savo no
toj Kellogg sako, kad Jungtinės 
Valstybės stojančios už visišką 
karo įstaigos ‘panaikinimą. Ka
rą jos laikančios taip pragaiš
tingą organizuotos visuomenės 
patvarumui, kad bendram viso 
pasaulio tautų labui jam turįs 
būt padarytas amžinas galas. 
Jungtinės Valstybės dėl to esą 
pasirengusios daryti su Franci- 
ja, Didžiąją Britanija, Italija, 
Vokietija ir Japonija vieną ben
drą sutartį, kuria einant nė, 
viena sutartį pasirašiusių vals
tybių nesigriebtų karo prieš 
kita kitą, si sutartis, be to, bu
tų atdara pasirašyti ir visoms 
kitoms valstybėms.

Del Francijos tvirtinimų, kad 
jos privalumai Tautų Sąjungai 
neleidžią jai rašytis tokios su
tarties, kuria pasmerkiami visi 
karai, o ne vien užpuolamieji 
karai, sekretorius Kellogg sako, 
kad nė jokia. karo pasmerkia
ma sutartis neturės didelės 
vertės, jeigu ji bus prikimšta 
žodžio “užpuolamas karas” de
finicijomis ir išimtimis bei kva
lifikacijomis, nusakančiomis, 
kada karas gali būt pateisintas.

“Valstybė”, sako Kellogg, 
“kuriai niekas nekliudo daryti 
dvišalę sutartį [sutartį tarp 
dviejų valstybių], turėtų taip 
pat galėti rašytis tolygią dau
giašalę [daugelio valstybių] 
sutartį, nes nesuprantamas bu
tų daiktas, kad Tautų Sąjungos 
nariai galėtų atskirai daryti 
ką nors, ko jie negalėtų daryti 
bendrai.

“Bet jeigu jau Tautų Sąjun
gos nariai negali, Sąjungos 
konvencijos nesulaužę, sutarti 
tarp savęs ir su Jungtinėmis 
Valstybėmis atsižadėti kari] 
kaip savo valstybinės politikos 
įrankio, tai atrodo tuščiaš dar
bas diskusuoti tiek vienašalę 
tiek daugiašalę sutartis dėl vi
siško pasmerkimo karų.”

AUKSO MEDALIS LAKŪNUI
LINDBERGHUI

WASHINGTONAS, vas. 29. 
— Atstovų butas kaip vienu 
balsu priėmė rezoliuciją suteik
ti lakūnui, pulk. Charles A. 
Lindberghui, aukso medalį. Me
daliui padaryti skiriama $1,500.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausiai apsiniaukę ir ne
nusistojęs oras; šalčiau; stipro
kas, daugiausiai žiemių vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
32° ir 38° F.

šiandie saulė, teka 6:25, lei
džiasi 5:40. Mėnuo leidžiasi 
3:35 ryto.

(Pacific and Atlantic Photo]

Katastrofingas dul
kių sprogimas

Vokiečių fabrike, kurs tapo su
griautas, 6 darbininkai už
mušti ir 30 sužeisti

BERLYNAS, vas. 29. —Due- 
rene, Reino krašte, Hubertins 
fabrike, kur iš anglies dulkių 
gaminamos kuro plytelės, įvy
ko dulkių sprogimas, šeši dar
bininkai buvo užmušti ir dau
giau kaip trisdešimt sužeisti, 
kurių dvidešimt penki tur būt 
nebeišliks gyvi. Fabriko trobe
sys buvo sprogimo sudraskytas.

Senato komisija ruo
šiasi pradėt kasyklų 

streiko tardymą
Pirmi kvotai bus pašaukti ang

liakasių vadai' paskui kasyk
lų ir geležinkelių kompanijų 
viršininkai

Grace Moore iš Jellicoe, Tenn., 
buvusi choristė ir dainininkė 
muzikalėse komedijose, sėk
mingai debiutavusi New Yorko 
didžiojoj Metropolitan operoj.

Pataria suteikti balso 
teisę moterims Por

to Rikoj
SAN J LAN, Porto Rika, vas. 

29. Savo pranešime Porto 
Rikos legislaturai gubernatorius 
Towner rekomenduoja suteikti 
moterims balsavimo teisę.

$325,000,000 Mississippi 
tvanams kontroliuoti

WASHINGTONAS, vas. 29.
- Senato tarpvalstybinės pre

kybos komisiją minkštosios an
glies kasyklų streiko (ardymą 
pradės ateinantį antradienį. 
Kvotai pirmiausiai bus pakvies
ti, kaip liudininkai, Jobn L. 
L(*\vis, United Mine \Vorkers 
of America pirmininkas, ir ki
ti los angliakasių organizaci
jos vadai, o paskui bus kvočia
mi svarbiausi kasyklų savinin
kai, o taipjau Pennsylvania, 
N<'W York Central ir Baltimore 
and Ohio* geležinkelių kompa
nijų viršininkai, kaltinami dėl 
sąmokslo su kasyklų kompani* 
jomis sunaikinti angliakasių 
uniją.

ADF. prašo paramos 
angliakasiams

Tūkstančiai streikuojančių an
gliakasių šeimų kenčia didelį 
vargą; reikalingi pagalbos

WASHINGTONĄS, vas. 29.
Senato prekybos komisija 

priėmė bilių, kuriuo skiriama 
325 milionai dolerių Mississippi 
tvanams kontroliuoti.

Reikalauja įstatymo 
negrų teisėms 

apdrausti «
WASHINGTONAS, vas. 29 

Massachusetts kongresma-

VVASH1NGTONAS, vas. 29. 
— Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba išleido atsi
šaukimą į visus organizuotus 
darbininkus, prašydama para
mos streikuojantiems vakarų 
Pennsylvanijos, Ohio ir West 
Virginijos kasyklų darbinin
kams. 'Parama gali būt pini
gais, drapanomis, maisto pro
duktais.

Atsišaukime sakoma, kad 
ypač per žiemos mėnesius tūks
tančiai angliakasių ir jų šeimų 
kenčia didelį vargą ir reikalin
gi ūmios pagalbos.

z

Dainininkas Modini mirė
LOS ANGELES, Gal., vas. 29. 

— Plaučių uždegimu mirė čia 
Charles Modini, buvęs kitąkart 
žymus operos dainininkas, 
metų amžiaus.

nas Pinkliam reikalauja atsto
vų bute, kad kongresas priimtų 
vienalytį rinkimų įstatymą.

73
Tinkham sako, kad konstitu

cijos dėsniai, duodantieji ne
grams balsavimo teisę, pietų 
valstijose skandalingai niekais

žemės drebėjimas 
Kalifornijoje

BAKERSFIELD, Gal., vas. 29.
Vakar septintą valandą va

karo čia ir* apielinkej, taipjau 
Caliente ir Woodforde, buvo 
jaustas žemės drebėjimas. Ža
los, regis, niekur nepadaryta, 
tik žmonės buvo stipriai išgąs
dinti.

paversti.

13 jurininkų žuvo jų 
laivui sudužus

LONDONAS, vas. 29. — IŠ 
Reykjavik, Islandijoj, praneša, 
kad islandų žvejų garlaiviui 
Jon Forseti sudužus netoli nuo 
Reykjames, trylika jurininkų 
prigėrė. Devyni kiti įgulos žmo* 
nės buvo vieno motorinio laivo

Afganistano karaliaus 
prietikis Vokietijoj

Amanullah manė, kad jam ova
cijas kelia, kai komunistai 
šaukė “šalin tą pabastą”.

BERLYNAS, vas. 29. —Pra
eitą trečiadienį atvykusiam' į 
Vokietiją paviešėti Afganistano 
emirui Amanulla’h iki šiol visur 
gražiai sekėsi, bet dabar Naue- 
ne atsitiko šitokia istorijėlė.

Kai emiras su savo žmona 
ir svita važiavo gatve, susirin
kusių komunistų būrys ėmė 
šaukti:

“Šalin tą pakastą! Jis turėtų 
mokytis darbą dirbti!”

Emiras, vokiškai nesuprasda
mas, manė, kad govėda tais 
šauksmais jį sveikina, jam ova
cijas kelia, todėl sladžiai šyp
sodamasis jis kilnojo savo ke
purę.

Tik kai jau kai kurie govė- 
doj ėmė Afganų valdovui kum- 
ščiomis grūmoti, jiolicija įsi
maišė ir neramiuosius elemen
tus nuginė šalin.

Paeyrredon pasitraukia

WASHINGTONAS, vas. 29. 
— Argentinos ambasadorius 
Washingtone, Dr. Honorio Pu- 
eyrredon, žada iš savo posto 
pasitraukti kovo 24.

Motina ir keturi vaikai
žuvo ugny

išgelbėti.

DR. McMILLAN NUTEISTAS 
KALĖTI KOL GYVAS

ŲUEBEC, Kanada, vas. 29. 
— Gaisre, kurs netoli nuo čia 
esančiame Gros Pin kaime su
naikino gyventojo Raoul’o Gar- 
neau gyvenamus namus, žuvo 
šeimininkė, 35 metų amžiaus 
moteriškė, ir keturi jos maži 
vaikai.

Bandė nudurti popie
žiaus “tarpininką”

ROMA, Italija, vas. 29. —Vie
nas jaunas vyras bandė čia nu
žudyti kunigą Tacchi Venturi, 
smeigęs durtuvą jam į kaklą. 
Kunigas Venturi, jėzuitas, buvo 
vyriausias tarpininkas tarp Va
tikano ir Mussolinio valdžios. 
“Romos klausimu.” Puoliko jis 
buvo skaudžiai sužeistas, bet 
tur biP pasveiks.

LOS ANGELES, Cal., vas. 29. 
— Dr. Charles McMillan, kuris 
buvo kaltinamas dėl nužudymo 
turtingos našlės Amelijos Ap- 
pleby, ebieagietės, nuteistas ka
lėti iki gyvos galvos. 

----- * .
NUSIŽUDĖ, ŠOKUS Iš 20-to 

AUKŠTO

SAN FRANCISCO, Cal., vas. 
29. — šokus pro langą iš vieš
bučio 20-to aukšto, užsimušė 
viena moteriškė, Laurella Co- 
\vin, 40 m. amžiaus.

WASHINGTONAS, vas. 29. 
— Kongresmanas Hammer įne
šė bilių užginti bandomąsias 
vedybas Columbijos Distrikte.

LONDONAS, vas. 29. — Ka
ralius Jurgis aprobavo paskyri
mą Sir Horace Rumboldo Ang
lijos ambasadoriumi Vokietijai.

LISABONAS, Portugalija, va
sario 29. — Policija areštavo 
dar tryliką radikalų agitatorių 
ir suėmė daugiau bombų.

» ■ .. i.. i .... -, _

“Naujienų” Kon-
testas Eina

• Virš šimtas “Naujienų” 
kontęstantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.

i" ii I -MUim ____________________________ '



[KORESPONDENCIJOS
Rockford, III.

Vasario 12 d., I. O. G. T. 
svetainėje, Sl-A. 77 kuopa statė 
scenoje keturių veiksnių kome
dija “Ekscelencija”. Kas link 
veikalo turinio, tai jame nėra 
nieko ypatingo, kas sudarytų 
bent kokį bendrų rimtų įspūdį. 
Bet kaipo komedija, tik taip 
sau paviršutiniai yra pajuokia
ma nekultūringi amerikiečiai, 
kurie parvykę Lietuvon giriasi 
savo doleriais. Vaidinimas pui
kiai pavyko iš visų atžvilgių. 
B. Šimaitienė, vadovaujamoje 
Buinblienės rolėje gerai vaidi
no. Mat rockfordicčiains jau ir 
iš pirmiaus buvo gerai žinoma, 
kad p. Šimaitienė yra pirmaeilė 
artistė, todėl jos gera vaidini
mo ir pilnai tikėjos. Nepapras
tų įspūdį sudarė ir N. Ivanaus
kienė, Keidės rolėje. Ji bene 
pirmų kartų pasirodė Bockfor- 
do lietuvių scenoje. Tačiaus jos 
natūralūs artistiškumas, suge
bėjimas liuosai laikytis scenoje, 
jos tinkami gestai ir ntimika 
suteikė p. Ivanauskienei gali
mybės užkariauti pirmaeilės ak
torės vainikų. Bockfordiečiai 
turi kuo pasidžiaugti, ir pasidi
džiuoti, susilaukę savo tarpe 
dar vienos gabios lošėjos. P. 
Savickienė buvo tarnaitė. Vy
rai savo roles irgi gerai išpil
dė, J. M. Bacevičius, Kauno žu- 
liko Karosų vaidino gerai, kad 
nuo mėgėjo vargiai galima dau
giau reikalauti. J. J. Petraitis 
buvo Karoso sėbras Dielė, AI. 
Savickas ir K. Jozapaitis — a- 
nicrikieciai. J. M. Stružas sma
gų ūpų sudarė publikoj gerai 
suvaidindami mylinčio “išsi- 
mesti samogonkos stikliukų” 
kiemsargio rolę. Vietinė pul> 
lika p. Stružo jau buvo gana 
išsiilgus, kaipo gabaus komiko. 
Jis jau ilgokai nesirodė sceno
je, lodei į<> gryžimas scenon ir 
geras vaidinimas buvo tikrai 
malonus publikai. A. Šimonis 

buvo policijos viršininkas ir pp. 
Ivanauskai — policistai.

Paįvairinimui programo, per
traukose buvo įpinta muzikos 
ir dainų. Tenka su džiaugsmu 
pabrėžti, kad mes susilaukėme 
dar dvi jaunutes pagrindų vieš
nias, darbščias smuikininkes 

paneles Palionijų čcpuliutę 
ir Aleną Subačiutę, kurios su
tartinai smuikavo duetų. Abi 
dar jaunos mergaitės. Ištikrų
jų labai buvo malonu jos pa
matyti, ir jų smuikavimų išgir
sti. Labai vykusiai porų daine
lių sudainavo O. Sinkevičienė—• 
“Vos tik mėnulis” ir “Gode
lės.” Taipgi prie užbaigos šio 
perstatymo dar išpildė tris dai
neles kvartetas, susidedantis iš 
J. M. Bacevičiaus, J. M. Stru
žo, B. Šimaitienės ir O. Sinke
vičienės. Mąn ypatingai jaus
mus kuteno, kuomet daininin
kai griausmingai sudainavo 
“Ei, pasauli, mes be Vilniaus 
nenurimsim.” Smagu buvo ir 
klausytis, tikrai smagu. Apie 
viršmįnėtų kvartetų, kaipo 
Rockfordo lietuviškos respubli
kos dainos žvaigždes, prie pro
gos priseis plačiaus pakalbėti 
ir atpasakoti jų nuopelnus. Pa
nelė K. I žubaliutė visiems 
akompanavo pianu.

Svetainė pilna buvo publikos. 
SLA. 77 kuopa yra užkariavus 
pirmų vietą Rockforde ir dabar 
niekas tiek daug publikos ne
įstengia sutraukti į parengi
mus, kaip SLA. 77 kuopa. O tai 
todėl, kad čia yra susispietę 
visi vietiniai gabiausi muzikai, 
dainininkai ir artistai. Be Jo 
SLA. 77 kuopa rimtai dirba 
savo darbų ir tatai pasisekimo 
susilaukė. Pašalinė publika taip 
gi pilnai jau yra įsitikinus, kad 
SLA. 77 kuopa tai vienintėlč 
kultūringiausia organizacija, 
kokią Rockforde turime ir kaiix) 
tokių, visi jų uoliai remia.

— “N-nų” Korespondentas.

Garsinkitės Naujienose

Waukegan, III.
šiame mieste gyvena lietuvių 

apie keturi tūkstančiai šeimy
nų, bet mažai kas rašo laikraš^- 
čiams apie jų vienatinius nuo- 
tikius. Taigi aš bandysiu nors 
po biskutį ką nors pranešti vi
suomenei.

Iki šiam laikui lietuvių pro
fesionalų ir šiaip inteligentų 
beveik nebuvo. Bet kuomet 
miestas pradėjo žymiai augti, 
tai ir profesionalų pradėjo at
sirasti. Nepersenai čia atidarė 
ofisą lietuvis dentistas Dr. A. 
P. Gurskis ir turi darbo užtek
tinai. Dabar atidarė naują ap- 
tieką lietuvis vaistininkas iš 
Chicagos, F. J. šeštokas, vrie 
831 — 8th St. ir darbo taip 
daug turi, kad apie Chicago nė
ra laiko nė pamislyti.

Mums dabar būtinai reika
lingi dar du lietuviai profesio
nalai, būtent, medicinos dakta
ras ir advokatas, kuriems yra 
auksinė proga čia gražiai gy
venti. Mums aišku yra. kad 
Chicagoj yra daug lietuvių pro
fesionalų. kurie skursta, bet 
bijo ]>ersikelti į mažesnius mies
tus. nes gal mano, kad ten ne
turės progos varyti “kiaulę į 
dvarą” (golfą lošti). Aš turiu 
□riminti, kad šio miestelio val
dyba įtaisė didelę golfo aikštę, 
tad yra puiki proga pažaisti, 
kas tą mėgsta. —Patriotas.

Hamtramck, Mich.
Iš Lit. Am. Piliečių kliubo 

veikimo 

Vasario 5 d. Lietuvių Ame- 
ikos Piliečių kliubas buvo su- 
engęs paprastą balių. Publikos 
)uvo nedaugiausia, bet iš gas- 
•adoriaus raporto pasirodė, kad 
diubui liko pelno virš $40. Or- 
anizatoriai Kadzi-vičius ir liin- 

<elė pranešė, kad jie prirašė 
irie kliubo daug naujų narių. 
Kliubiečiai turėtų džiaugtis tu- 
ėdami tokius darbščius organi- 
atorius ir padaryt tarimų, kad 
organizatoriai nepirktų įžangos 
tikietų, nes ir taip be jokio at- 
yginimo dirba dėl kliubo labo, 
'ad butų gėda imti įžangos ti- 
kietus iš organizatorių.

Baliuje kalbėjo kliubo pirmi
ninkas B. J. Šiužąs. Jis prane
šė, kad jis yra nominuotas į 
Hamtramck aldermanus (coun- 
cilman), todėl kvietė visus 
Hamtramck lietuvius balsuoti 
už jį primary balsavimuose ko
vo 7 d. ir galutinuose rinkimuo
se balandžio 2 d. Jei visi lietu
viai balsuotų už savo kandida
tą šiužą, tai, be abejonės, jis 
liktų išrinktas Hamtramck al- 
dermanu. Tai butų pirmutinis 
lietuvis, kuris liktų šio miesto 
valdybos nariu ir tuo hamtram- 
ckiečiai sumuštų ir savo gar
siuosius kaimynus detroitiečius. 
B. J. šiužąs yra real estatinin- 
kas ir pagarsėjęs teisingu to 
biznio vedimu; taipjau jis yra 
nemažai pasidarbavęs pačiam 
kliubui ir niekad neatsisako 
nuo parėmimo darbininkiškų 
organizacijų ir streikierių. Už 
tokį žmogų verta balsuoti vi
siems lietuviams ir išrinkti jį 
musų miesto aldermanu.

Pastaruoju laiku teko patė- 
myti, kad j kliubo susirinkimus 
kai kurie nariai ateina įsikau- 
šę, pakampėse zurza ir veda 
laike susirinkimų šlykščius pa
sikalbėjimus. To neturėtų būti. 
Tokie įsikaušę nariai nedaro 
kliubui garbės, o ir trukdo su
sirinkimus tvarkingai vesti, nes 
ir geriausias pirmininkas nega
li sutvarkyti susirinkimo, jei 
patys nariai nesilaiko tvarkos 
ir zurza visose pakampėse.

Taipgi susirinkime tapo pa
stebėta korespondentui, kad jis 
savo korespondencijose padaręs 
nemalonią klaidą, būtent para
še, kad kliubas iš savo iždo iš
moka posmertinės $50, kuomet 
ištikrųjų kliubas išmoka $100

iš savo iždo, neskaitant narių 
sumokėtų pinigų. Taipjau val
dybos sąraše išleistas vardas 
Anupro Glebausko, .11597 Lum- 
kin St., Hamtramck, kuris jau 
kelinti metai kliubui sąžiningai 
ir su atsidavimu tarnauja, ei
damas iždininko pareigas.

Koresp. A. J. Levutis.

Detroit, Mieli.
Nors Detroitas yra didelė lie

tuvių kolonija, bet iki šio laiko 
neturėjo savo orkestro. Tiesa, 
muzikalių žmonių, ypač tarpe 
jaunimo, yra daug, bet jie visi 
buvo neorganizuoti ir todėl tie 
žmonės negalėjo viešai pasiro
dyti. Tečiaus nesenai tarpe pa
čių jaunuolių kilo mintis orga
nizuoti orkestrą. Pirmieji su
manytojai ir tvėrėjai, rodos, 
buvo broliai Naujokai, high 
school mokyklos studentai. Prie 
jų prisidėjo kiti ir tapo suorga
nizuotas Young Pioneers Or
chestra. Nors orkestras tik 
pusantro mėnesio laiko atgal 
susitvėrė, bet jau gana gerai 
griežia, ypač lietuviškus šokius, 
kuriuos dabar detroitiečiai yra 
labai pamėgę.

Orkestras didžiumoj suside
da iš čiagimusių jaunuolių, te
čiaus jis rengia lietuviškus šo
kius nedėlioj, kovo 4 d., vaka
re, Oswiata svetainėj, prie 28 
ir Magnolia Avė. gt., vienas 
blokas nuo Michigan Avė. Be 
lietuviškų šokių bus ir progra
mas, kurį išpildys Ateities cho
ras ir Dramos draugija, — reiš
kia bus dainų ir juokų. Tad bu
kite šiuose šokiuose. Ir patys 
linksmai laiką praleisite, o ir 
savo 35c. paremsite jauną drau
gijėlę.

Kita naujienybė. Mačiau, kad 
Chicagoje su dideliu pasisekimu 
yra vaidinama “Genovaitė”. Vi
sur jos vaidinimus lanko dide- 
lės minios žmonių. Dabar tą is
torinį veikalą turės progos pa
matyti ir detroitiečiai: “Geno
vaitę” rengiasi statyti Dramos 
Draugija kovo 25 d., Lietuvių 
svetainėj.

Vienas iŠ Muzikantu.

Racine, Wis.
Svarbus pranešimai. Gaisras.

Vasario 25 d. čionai sudegė 
“Racine screw works” dirbtuvė
lė, kurioje dirbo keletas lietuvių 
ir gerai uždirbdavo, Ugnis pra
sidėjo iš tekilo žiežirbų; name
lis buvo mednis, apie mašinas 
visur pilna alivos ir kitokų rie
balų, tad bematant visa dirbtu
vėlė liko liepsnos apimta. Dir
bę darbininkai vos spėjo iš
sprukti ir nei vienas mirtinai 
nesudegė. Bet keletas vistiek 
skaudžiai apdegė; teko keliems 
apdegti ir musų tautiečiams, — 
turėjo net į ligonbutį važiuoti 
žaizdas aptverti.

“Naujienų” redaktorius, p. 
Grigaitis atvyks į Baciną lai
kyti prakalbą kovos 14 dieną, 
7:30 vai. vakare, Dzendzeleto 
svetainėj. Prakalbas ruošia 
vietinė T. M. D. 121 kuopa 
drauge su apskričiu. Įžanga 
bus dykai; aukas rinkisime 
moksleivių paramai.

Vietiniai lietuviai nepraleis
kite šios progos, ateikite visi 
į prakalbas, nes p. Grigaitis 
yra geras kalbėtojas ir daug 
naujų žinių įgisime išklausę jo 
kalbą. Atsakys į paklausimus. 
Nepamiršk kovos 14 d. vaka
ro, kad bus prakalbos ir kal
bės Grigaitis.

Antras svarbus pranešimas. 
Didžiulis “Birutės” choras iš 
Chicagos, atvažiuos į Baciną 
iuoti koncertą. Prašau vie
tinių lietuvių taip ir kaimynų, 
draugų kenoshiečių ir milvvau- 
kiečių visiems ruoštis būti ta
me koncerte. “Birutės” var
das pats už save kalba ir daug 
aiškinti nereikia. Tiek turiu 
pasakyti, kad ačiū birutiečių 
prielankumui, mums bus pro
ga išgirsti gerai dainuojamų 
lietuvių dainėlių.

Šitas ytin svarbus, didelis
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koncertas įvyks kovo 25 d., 
7:30 vah vakare, North Side 
Turners Hali, Racine, Wis. Už- 
sižymėkite tą dieną ant kalen
doriaus — kad Birutė aplan
kys mus kovo 25 d.

—M. Kasparaitis.

Philadelphia, Pa.
Rezoliucija

Philadelphijos lietuviai, susi
rinkę Lietuvių Muzikalėj sve
tainėj, Allegheny Avė. ir Tilton 
gatvės, šiandie, vasario 26 die
ną, 1928 m. paminėti 10-tas 
metines Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuves, pasidalinę 
mintimis apie dabartinę padėtį 
musų gimtame krašte, nutarė
me:

1. Sveikinti Lietuvos žmones 
ir kovotojus/už Lietuvos laisvę 
su tuo faktu, kad šiandie dide
lė dauguma Lietuvos etnografi
nės teritorijos jau yra nusikra
čiusi svetimo jungo ir gyvuoja, 
kaipo nepriklausoma valstybė.

2. Reiškiame musų viltį ir 
troškimą, kad artimiausioje 
ateityje susijungtų su savo bro
liais ir seserimis nepriklauso
moje Lietuvoje taip pat ir len
kų pavergtoji Lietuvos dalis, 
Vilniaus krašto žmonės su di
džiąją Lietuva.

3. Tvirtai nutariame, kad Lie
tuvos valdžia neturi teisės da
ryti jokios taikos su lenkais, 
pakol lenkai nesugrąžins Lietu
vai Lietuvos sostinės Vilniaus 
ir Lietuvos užgriebtas šalis.

4. Pagalios, raiškiame savo
įsitikinimą, kad Lietuvos žmo
nės tauta, sekdami tuos lais
vės ir demokratybės idealus, 
kuriuos skelbė musų tautinio 
atgimimo darbuotojai ir kovo
tojai nuo “Aušros” laikų, suge
bės atstatyti demokratinę, tei
sėtą, konstitucinę piliečių va
lios tvarką savo respublikoje. 
Mes nenorime svetimos val
džios! Mes nenorime despotiš
kos valdžios! Mes norime de- 
tnokratiSkos, rinktos

valdžios.
Pirmininkas Ignacas Liepa, 

Raštininkas Juozas Ivanauskas.

Scottville, Mich.
Iš lietuvių ūkininkų veikimo

Scottville Lietuvių Ūkininkų 
draugija buvo surengusi šokius 
vasario 16 d., paminėjimui Lie
tuvos Nepriklausomybės die
nos.

šeštadieny, vasario 18 d. vėl 
buvo šokiai su programų. L^i- 
ke programo žmonių mažai bu
vo, bet prasidėjus šokiams pri
sirinko daug. Išrodo, kad pub
lika šokius geriau mėgsta, ne
gu kokius vaidinimus ir pro
gramas.

Keletą dienų atgal liko su
imtas lietuvis ūkininkas Ignas 
Levckis iš Sherman “township”. 
Pas jį rasta 30 galionų mun- 
šaino varytuvas, apie 50 galio
nų munšaino ir apie 125 ga
lionus raugo. Visą tai, kartu 
su Levekiu tapo nugabenta į 
Ludingtoną. Levekis bus ati
duotas federalinei valdžiai ir 
bus teisiamas federaliniame tei
sme.

Kratą pas Levekį padarė še
rifas, kartu su Mason pavieto 
medžioklių prižiūrėtoju ■ Frank 
Knovvles. Pastarasis siekėsi su
imti Levekį už neteisingą išga
vimą leidimo medžioti. Pasak 
Knowles, Levekis pasisakė esąs 
pilietis, kuomet ištikrųjų jis 
nėra pilietis, nors išgyveno 
Amerikoje 17 metų, be to ne
moka nė skaityti, nė rašyti, še
rifas suėmęs Levekį dėl med
žiojimo įstatymų peržengimo 
užtiko ir munšaino dirbtuvė- 
lę.

Už medžiojimo įstatymų per
žengimą Levekis liko nubaus
tas $7.75 ir iš jo atimta šau
tuvą, o už munšainą turės tei
sintis lede faliniam teisme Grand 
Rapids mieste.

— Joker.

Detroit, Mich.
Del girtavimo prarado gyvastį

Petras Merkevičius, karštas 
katalikas, norėdamas tinkamai 
užsigavėti, tiek įsitraukė me
nulio spindulių, kad nepajuto 
kaip nuo cigareto užsidegė jo 
drabužiai. Parėjusi iš darbo 
moteris ugnį apgesino ir norė
jo pašaukti kunigą, bet kaimy
nai pašaukė ligonvežimį ir ap
degusįjį išgabeno ligoninėn, 
kur už kelių valandų baisiose 
kankynėse jis pasimirė.

A. J. Levulis.

Indiana Harbor, Ind.
Aš, Kazimiera Baltušienė su 

savo sūnum Jonu reiškiu gilios 
padėkos Liet. Pasilinksminimo 
Draugiškam Kliubui už taip 
draugišką ir nuoširdų atsinsši- 
mą linkui mus, kad Kliubas į 
savo iškilmingą vakarienę va
sario 18 d., kurioj dalyvavo 
veik visi Indiana Harbor lietu
viai, pakvietė ir mane, našlę su 
našlaičiu, netekusiais musų 
brangaus vyro ir tėvo Petro 
Baltušio, Kliuloo nario. Tai su
teikė man džiaugsmo ir atgai
vino nuliudusią sielą, ypač kad 
niekurie nariai prisiminė ir 
apie mirusius kliubo narius. 
Dar kartą ačiuoju kliubiečiams 
už atjautimą manęs ir mano 
sunaus. —K. Baltuškienė.

GARŠINKITĖS

lUCKYTabako 
Derliaus 
Smetona

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo Nei Jokio Kosulio.

Giovanni Grasso, garsus dramos žvai

“Tai buvo savaime suprantamas dalykas, jog, prade
damas rūkyt, aš pasirinkau Lucky Strikes. Visi mano 
teatrines kompanijos nariai naudoja tik šiuos cigaretes. 
Ir jų patarimas man labai apsimokėjo. Aš tikrai gaunu 
didelio pasitenkinimo iš puikaus kvapsnio šių ei g arėtų, 
kurie neikiek nekenkia mano balsui. Tuo būdu, aš 
rūkau tankiai ir niekad neturiu jokio gerkles suerzinimo 
ir nei mažiausio kosulio.9 9

1928, The Ą rncrican Tobacco Cp.. Ine.

Atsišaukimas i Es- 
perantistus.

Vienminčiai esperantininkai, 
be skirtumo pažvalgų lygiai 
praktikuojantieji katalikai, kaip 
ir laisvų pažiūrų tautininkai ir 
socialistai ir komunistai ir, jei 
yra kitų pažvalgų idealistai, 
meldžiu atsiliepkite. Dalykas 
tame: esu prašytas per knygos 
“Amerikos Lietuviai” leidėjų 
komiteto pirmininką, gerb. kun.
S. Draugelį paruošti straipsnį 
į tąjį taip svarbų istorinį vei
kalą apie Amerikos lietuvius 
esperantininkus. Tai tam straip
sniui reikalinga yra man me
džiaga. Meldžiu tat parašyti 
man, ant kiek tik galėsite, 
smulkmeniškai: kaip susipaži
not su tarptautine kalba — es
peranto? Ar mokate ją gerai? 
Ar vos tik paviršutiniškai? Ar 
esate jos šalininku? Kiek yra 
jūsų apgyventoj kolonijoj lie
tuvių esperantininkų? Af yra 
kuopelė jų? Ar gal buvo? Kaip 
mokinotės — ar pats per save, 
iš vadovėlio, ar mokytojas mo
kino; lietuvis ar kitatautis? Ar 
žinote, kas j Amerikos lietuvių 
laikraščius pirmas patalpino 
straipsnį apie tarptautinę kal
bą — esperanto? žodžiu, mel
džiu parašyti viską, ką tik ži
note naudingo tame dalyke.

Kazys Vidikauskas,
2833 Livingston St.,

Philadelphia, Pa.

Naujienose’

Ketvirtadienis, kovo 1, 1928

Dabok Savo Liežuvi 
Del Ligos Ženklu

Jūsų liežuvis niekas daugiau nė
ra kaip viršutinė dalis jūsų skilvio 
ir žarnų. Pirmutinis dalykas j ku
rį gydytojas žiuri. Jis pasako stovį 
jūsų virškinimo sistemos — ir gy
dytojai sako, kad 90 nuošimčių visų 
ligų prasideda su inkstų ir žarnų 
nemalonumais.

Baltas ar gelsvas apsivėlimas lie
žuvio yra pavojingas ženklas jūsų 
virškinimo sistemos. Liežuvis nu
rodo apie menkiausj jūsų nuovargi; 
Kodėl jus turite skausmus žarnose, 
gasus viduriuose, rugštumus, svai
gulį.

Tai yra ženklas, kad jums yra 
reikalingas Tanlac. šios geros, se
nos ir atsakančios gyduolės yra pa- 
gelbėjusios tūkstančiams kurie fiziš
kai buvo suirę. Pastebėkit kaip pir
mas butelis jums pagelbės.

Tanlac yra geros grynos gyduo
lės. Jis turi savyje saugias moks
lines daržovių dalis, šaKnis, žieves 
ir žiedus, kurios yra pripažintos per 
Jungtinių Valstijų Pharmacopoeia. 
Nusipirkit jų nuo savo vaistininko 
ir pradėkit tuojau vartoti. Jūsų pi
nigai bus grąžinami atgal, jei ne
pagelbės.

Tanlac
31 M1U1ON BOTILES USED
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Debatai

tai nuo nugarkaulio gimnasti-l 
kos — mažesniam prieš dides
nius linguojant. Toliau jau vi
sai lengvai sekasi.

Kaip pasidaro laimė?
Laimė pati negali pasidary

ti. Laimę patįs žmonės pada
ro. Pirma vieną nuošimtį sve
timų nelaimių, vieną nuošimtį

t
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Veliamasis raštas
Padėkite sugauti vilką

[Vedamasis raštas

šiais Viešpaties "metais įvyko 
dideli debatai arba, kitaip sa
kant, disputai, tarp bolševikų 
kunigo ir visuomybės kūrėjo. 
Tema debatų buvo maždaug to-: 
kia: Ar visuomybė geresnė už • 
krikščionybę? Ar ji priimtina?!

• Ar tikėjimas palaiko doringu
mą? Ar galime 
jaunuomenę be 
reikalinga 
ligi ja? ir

gerai auklėti

darbo žmonėms re-

klausimai .buvo išriš-
Ginčytis

Tie visi 
t i be didelių ginčų, 
daug jiems neteko, nes kai vie
nas kalbėjo kas jam patiko, tai 
kitas debatorius ramiai sau sė
dėdamas ant kėdės snaudė ir 
taip darė pasimainant. Vislio
mis įrodė, kad jo religija yra 
O. K., o Andrulis sakė, kad 
krikščionybė yra geresnė už vi- 
suomio religiją ir nutarė su vi
sais savo parapijonais stikinti 
už krikščionybę for good. Reiš
kia, nuo šio laiko ir toliau visi 
bolševikai pasilieka krikščionys.

Na, ir kas čia per debatai? 
Vienas spyčių sako, o kitas sė
di ir klausos, klausosi ir visi 
kiti susirinkusieji. Kai pirma
sis pabaigia savo spyčių, tai 
antras pradeda. Gi gerbiamoji 
publika neturi progos nei išsi
žioti. Tai kur čia laisvė, kur 
čia lygybė? Lygybės nėra, kad 
vienas ant steidžiaus užsikoręs 
kaž ką pasakoja, ko publika 
nesupranta ir dar turi klausy
tis. Gi apie laisvę jau nėra nei 
ką kalbėti. Niekas ten negali 
gauti balso. Buvo gana gabių 
piliečių, kurie butų sukritikavę 
abudu disputantus ant vietos, 
bet jie negavo progos savo spy- 
čius pasakyti. Reiškia, jų bur
nos buvo užčiauptos.

Šitokių debatų laisvi piliečiai 
negali pakęsti. Padaužos su
pranta debatus visai kitaip. De
batuose turi turėti teisę kalbė
ti visi susirinkusieji piliečiai. 
Jeigu jie gautų progos kalbėti, 
jie daug pasakytų ir debatai 
butų po plynių įdomesni, gi 
dabar neišsigėręs negali jokiu 
budu suprasti debatų. Bet 
tu čia žmogus suprasi, kad 
tys debatoriai nesupranta, 
dažnai iš knygų debatuoja. 
ėmęs knygą ir skaito,
taip debatuoti, tai kiekvienas 
gali pasiėmęs knygą, kojas ant 
stalo užsikėlęs ir debatuoti pats 
«u savim. Alums reikia ne abi
pusių debatų, bet visuomiškų 
debatų, tai yra, kad visi kartu 
galėtų debatuoti. Ot tai butų 
debatai !

Daugeliui piliečių gal būt dar 
ni ra žinoma, kad Chicagoj at
sirado vilkas ir niekas jo negali 
si gauti. O negali sugauti dėl
to, kad jis yra labai gudrus. O 

; tas reiškia, kad tai nepaprastas 
vilkas. Nesenai vienas vilkas 
buvo atbugęs j Douglas parką, 

i bet jį tuoj sugavo, nes jis bu- 
, vo negudrus ir nemokėjo pasi

slėpti. Bet šis naujasis vilkas 
yra visai kitoks; jis yra įlin
dęs į avies kailj ir lakstydamas 
gatvėmis terorizuoja piliečius. 
Tas vilkas ir vardą turi. Jį mu
sų Draugas vadina Visuomiu.

Taigi Visliomis ir įvarė 
Draugui tiek baimės, kad jis 
net sapnuoja vilką avies kaily. 
Draugas visai nebijo vagių, plė
šikų, bombininkų nei kitų kri
minalistų, kurie žmogui gyvybę 
atima, bet užtai jis mirtinai 
persigando Visuomįo, kuris net 
vilku kai kada pasiverčias 
kai kada 
čia s, kad 
avelių iš 
daužoma 
suomiu keletą sykių, bet jis bu 
vo panašus į Dięvo aftrozą—su 
dviem akim ir ausim, su viena 
nosia, su barzda, kuri panaši 
kunigo Krupavičiaus barzdai, 
linksmo veido, mandagaus ap
siėjimo ir galima sakyti pilnai 
civilizuotas žmogus šneka 
kaip kunigėlis. Tiesa, sunku 
pasakyti, kaip jis atrodo, kai 
pasiverčia į vilką avies kailyj. 
Gal būt tada jis ir kanda? Sun
ku apie tai ką nors tikro pasa
kyti. Draugas sako, kad “rei
kia saugotis vilko avies kailyj 
ir prie kiekvienos progos paro
dyti jam jojo dantis”. Saugo
tis, tai saugotis, bet kaip tu

o 
net, ir į avį pisiver- 
tik pasigavus daugiau 
kunigų žardžio. Pa
teko susitikti su Vi-

Jeigu jus dirbate 
kitame ' mieste,

ką 
pa- 
Jie 
Pa-

Jeigu

L0W RENT
Musų 
gios 
■los ir 
vertei kos 

pelno jums 
r * u u Pasi daro

taupinimas 1 O i š m u s ų
\\ n . dirbtuv ė s,

mus už dirbtuves kainas (factory 
price).

Kada jūsų rakandai darosi se-' 
ni, susidėvę, nublukę arba spato- 
ti, vienasj iš geriausių išėjimas 
jums reikia perdirbti. Mes jums 
perdirbsim, kaip naujus, už ma
žą sumą pinigu. Del pasitarimo, 
mus pašaukite šiandien.

Ant namų setų mes priimam ir 
senus. Atvežam ir išsivežam, ne
paisant kokioje dalyje miesto esa
te, be atlyginimo. Savininkas

D. KISSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP

pi- 
ren- 
be-

ParTor sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 3306 Archer Avė.

Phone Lafayette 8936

Ižnogus išsisaugosi nuo vilko? 
Juk vilkas alkanas nebūna, jam 
re kia maisto, o kad maisto 
gi ati, reikia avių, o kad avių 
ra iti, reikia eiti j avinyčią. Gi 
gc-iausios riebiausios avys yra 

1 bt ne Draugo žardy j. O tam žar- 
djj avis niekas, matyt, neprt- 
ži iri. Piemenys, matyt, neti
ki ; nemoka ganyti tinkamai
a'ių arba, tingi. Tad labai len- svetimų kentėjimų, vieną nuo- 
gva vilkui avis gaudyti prie to-išimtį ašarų, dėl skanumo tru
kių aplinkybių. Kad išvengti pūtį svbtimo prakaito bei krau- 
di lėlių nuostolių, mes patartu
me musų kaimynui suvalyti 
srvo avis į tvartą, arba nusi
samdyti geresnius piemenis. 
K taip žus visos avys nebus

I nei vilnų nei mėsos. Taigi, luk- 
aut! P.

Truputis akhimijos
Kaip pasidaro vyras?

Paimama pora kamašų, pan
čekos, kelinės (gali būti ir 
life), švarkas, apikaklė su 
Ii u kaklaraiščiu, kepurė 
šalies arba skribliukas ant 
kaušio. O svarbiausia, tai 
sai... Bet ūsų kartais gali 
nebūti...

Kaip pasidaro moteris?

Moteris 
prastai, 
aukštais

jo prideda ir viskas.
XX Amžiaus Alchimikas

Žiema
šerkšnas puošia Kauno murus.
Tegul kipšas tokį laiką!
Nuo tokios temperatūros 
Varnos ore nebsilaiko.

ga- 
ža- 
ant 
pa- 

u- 
ir

pasidaro visai pa- 
PaimamA bateliai su 
kablukais, žmogaus 

kūno varsos pančekos beveik 
iki pažasčių (sijonas baigia ei
ti iš mados), liuosa suknelė li
gi panbekų, bubikoaps ir skry
bėle vazono pavidalo. Na, dar 
galima pridėti auskarai, krep
šelis rankoj, žiupsnelis pudros. 
O į vidų niekas nežiūri, ten 
galėtų būti bile kas prikimšta.

Kaip pasidaro vaikas?
Labai paprastai. Truputis 

jaunystės, truputis durnystės, 
keletas palydėjimų, gilių atsi
dūsėjimų, keletas tuzinų žodžių 
apie meilę. Toliau truputis 
gamtos veiksmo ir žiūrėk, prie
glaudoje naujas pilietukas at
siranda.

Nuo tokios temperatūros 
Gelia kojas, rankas suka, 
Celsijus ir Reamiuras, 
Kaip matyt, visai padūko... 
šaltis, matos, nejokauja 
Varo drebulį po skūra, 
Kaip atėjo Metai Nauji. 
Nauja ir • temperatūra,
Ir kaunietės ryja seilę, — 
Meilė buvo jas užbarus. 
O dabar, koki čia meilė, 
Prie tokios temperatūros.
Nei politikos, nei meno 
Ir bendrai jokios kultūros... 
žodžiu, Kaunas negyvena 
Prie tokios temperatūros...
O atomaina tur būti... 
Vasara jau neb už juros! 
Tad sulauksim po truputį 
Karštesnės temperatūros.

[“S-va”]

1—Worl<l ncws; wenther; Edgar
• iiiest poem; markei suniary.

3:50—Ambrose La r.šen ai \Vurlitzer 
irgan

•I—West Town Business Builders’ 
•lub

5--World news; sveather; nulio 
lalk by O. N. Taylor, nulio edi- 
lor

7:3(X—Literary talk by Llewellyn 
Jonės, literary editor Chicago 
Evening Post

7:15—Ambrose Larscn at Wurlitzer 
o r gan

8:15—Christian family program
9--Magie and Jiggs
9:10—Mirth and melody
11:30—Popular program

STATIONS OUTSIDE CHICAGO | 
Evening Programa

7—\V.IZ (660), New York—Re-told 
t ules to KY\V

7—AVOS (830), Jefferson City — 
Educatlon hour

7:30—KFDY (550), Brookings — 
State college night

7:30—AVEAF (610), New York — I 
Sentinens

7.-30—WGHP (1080), Detroil —, 
lioekęy gante

7:30—WJZ (660), New York—Piano > 
program to KY\V

H.-KTHS (780), llot Springs —

(600),

(910),

(610),

Soloists
8— CNRO 

period
8 —KI AB

ra
K—WEAF

mos to VYGN
8—W.IZ (660), New York—Concerl t 

to KYVV
8—AVSOB (1110), Mihvaukee — 

('hureli program
vvSAI (830), Cincinnati — Con- 

cert
8—WTAM (750), Cleveland—Cava- 

liers
8:30—KFAB (940), Lincoln—U. oi’.

Nebraska

()ttawu—Opcrntic

Lincoln—Orchest-

New York—Eski-

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Kaip pasidaro karjera?
Pirmiausiai, tai prasideda

Budweiser
Tikros rųšies Salyklos Syrupas

PAREMTAS PER 
$40,00(1,000 VERTES 
Užpakalyj Budweiser Tikros 
Syrupo yra $40,000,000 vertes įstaiga, kuri 
turi 110 atskirų budinkų ir užima virš 70 
miesto blokų.
Kiekvienas operavimas yra užbaigtas auto
matiškomis mašinomis, kurios yra prižiūri
mos Amerikos žymiausių salyklininkų. Ir 
kiekvienas kenas yra paremtas vardu ir yra 
uždėtas užrašas, kuris reiškia aukščiausių 
ryšį pasaulyje jau virš 7,0 metų. Kuomet bu
sit St. Louis, atlankyki! musų įstaigų.
Salyklo Syrupas Padaugina Salyklo Vertę 
Paprastas arba Apyniais Paskanintas — 

Tikras Unios Išdirbimo \

ANHEUSER-BUSCH, St. Louis 
l Western Sales Corporation

Distr.ibutors Chicago, III.
BM-44

DIRBTUVE
rųšies Salyklos

« • J ♦ 1 . . . •

9—-KF1 (640), Los Angeles—Sym- 
ihonel

9- K'I’HS (780), llol Springs — 
.iltie svmphony

9 AVI IK (1130), Cleveland—Baske! 
Kili

9„.\V'HAS (930), Louisville—Band
9 -\VJB (680), Dclroit—'Musical 
9_.\VOW (590), Omaha—Orchestra 
<)__\VSM (890), Nash vii le—Orches

tra
9-AVSOE (1110), Milwmikee — 

Program

Batery setų
MES IŠMAINOME | ELEKTRI

NĮ SETĄ. SETAS TIK

$15
Atveškite mums savo seną batte- 
rv setą, mes išmainysime jj j 
elektrinį setą ir jis gaus jėgą tie
siai iš elektrinės liampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame

ARCTURUS A. C. TU BUS
Arcturus Radio

Service Co.,
701 S. Wells st.

Harrison 8233

Lietuvis Konfraktorius
Suvedanti šviesa* f 
•dektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liani 
pas j senas; duodam 
unt lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Phone Camal 2*91

Sensacinis Atsiekimas
Gražume ir Veikime
Reduced 
Prices!

The COACH

TheTourlng A 
orRoad.ter - -

The Coupe • • 595
Tbe4*Door 
Sedan • • • • O / 
TheSport 
Cabriolet - - . 003
Thelmperial Inir* Landau - - - / JLD 

Utility Truck • 
(Chaaab Only)

Light Delivery • ♦'1'7 C 
(ChuMbOnly) 1 < 3

Ali price. f. o. b. 
. Flint, Michigan

Check Chevrolet
Delivered Prices

They include the lowe«t 
bandling and financin* 

charge. avaliable.

Pasiutoma naujos Fisher "bodies”, artistiniu 
styliu ir originalios dėl kurių Fisher vardas 
yra žinomas,.... ir čia yra teikiama briliantiš- 
kas veikimas pagerintas su “valve-in-head” 
motoru — Didesniu ir Geresniu dėl kurių 
Chevrolet yra žinomas visoje Amerikoje savo 
puikumu ir veikimu.
Kiekvienas Chevrolet modelis ir kiekviena da
lis verta palyginimo su daug brangesniais ka
rais — ne tik vien savo briliantišku veikimu, 
bet taipgi turtingumu ir visu savo galutinu 
užbaigimu.
Bet kol tik jus nepaimsit e valdymo ratų ir pa- 
sivažinėsite, tol jus ned įsižinosite apie pilnų 
važiavimo malonumų naujo Chevrolet. Tiktai 
tuomet jus dasižinosite ir pamatysite pasek
mes ir puikiausias chassis kokias Chevrolet 
yra kada nors turėję.
Jus esate skolingas atsilankyti ir dasižinoti 
apie visas smulkmenas šio sensacinio naujo ka
ro. Atsilankykit šiandie!

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jya atsilankysit pas mus ar pas kitus Chevrolet 
vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

Atlankyki! arčiausi Chevrolet Vertelgą
SOVTH

Orme Cios. & fcheets Motor Co. 
65JI2 Cottage G rovė Avenue 

Superlof N otor Sales 
0948 S. Hasted “ 

S. A M. Chevrolet 
8622 Commercial
Vanderploeg A Rletveld 
South Uoliai d. Illinois 

Warme M >tors, Ine.
Chicago Hei'hts, Illinois 

Young A Hoffman 
1709-11 W. 95th Street 

Argo M ->tor Co.
7410 Ar- her Avė. 

Su ntind , Illinois 
Ashland 1 .ven e Motor Sales 

5486-42 S. ishland Avė.
Barron H aule t Che v. Sales 

2889-48 W< -t lllth St. 
Bauma i Oi -vrolet Sales 

8516-20 Archer Avė.

Street 
Company 
Avenue

Caley Brothers 
10638 S. Michigan Avenue 

F. L. Crawfor i Motor Sales 
9321 Cottago G rovė Avs.

Ducy Che'Tolet Co. 
4741 Cottago Grove Avė. 

Spooner M įtor Sales 
Harvey. Illinois

McManus M ttor Sales 
6711 S. W< stern Avė. 

Mlchigan Avė. Chevrolet Co. 
2284 S. Mietai ran Avenue 

Nieburger Che\ rolet Company 
7744 Stony I land Avenue 

A. J. Os :erb< >k Motor Co. 
7541 S H; isted Street

NO ITH 
Milwaukee Av . Motor Sales 

2504 Wilwn tkee Avenue 
812 D vers y Parkway 
Nelson Cho /rolet Sales

telegrafuokite savo 
pinigus namo

Kuomet užbaigiate darbą. 
Jums atmoka už darbą. Dalį tų 
pinigu jus norite padėti j Han- 
ką arti savo namų.

Depozituokite savo pinigus 
telegrafu ir per valandą laiko 
jūsų pinigai jau bus (lepozituo- 
li ir neš jums pelno — lygiai 
taip, kaip, kad ypatiškai būtu
mėte juos nunešę. Kartu su 
tuo tik už keletą skatykų ga
lite pasiųsti ir pranešimą.

Kad siųsti pinigus šiuo bu- 
du, viskas kas reikalinga da
ryti, yra nueiti j artimiausj 
Western Union Telegrafo Ofi
są. Pasakykite klerkui kur ir 
kam jus norite pasiųsti pini
gus. Jus taipgi galite siųsti 
per mus Kabelio money orde
riu, nežiūrint kur negyventu
mėte.

Gelžkelio bilietai ir laivakor
tės galima nusipirkti ir pa
siųsti telegrafu.

THE
WESTERN UNION 

TELEGRAPH 
i COMPANY

MOKYKLOS NURS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukfttesnėa mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nura<5 pasakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių c’ei merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
fitinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk taukštą kiek
vieną vakarą. Joe nepadarys 
nesmagumo.**

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.
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KOVA PRIEŠ PROHIBICIJĄ

Amerikos visuomenėje kyla vis griežtesnių balsų 
prieš prohibicijos įstatymą. Smerkiama ne tiek pati 
prohibicija, kiek to įstatymo vykdintojai — federalės 
valdžios agentai, kurie daro pas žmones kratas, ieško
dami uždraustų gėrimų, areštuoja ir kartais net šaudo 
įtariamus asmenis.

Tą visuomenės sentimentą atvirai išreiškia ir spau
da. Vakar, pavyzdžiui, vienas didelis Chicagos dienraš
tis įdėjo pirmam puslapy piešinį su antgalviu: “Monu- 
ments to prohibition” (paminklai prohibicijai). Tas 
piešinys vaizduoja prohibicijos agentą su dideliu revol
veriu vienoje rankoje ir su popieros lakštu antroje. 
Lakšte užrašyta: “Permit to murder” (leidimas žudyti), 
o ant agento kaktos uždėta “Kaino ženklas”. Aplinkui 
gi — kapai su paminklais prohibicijos agentų ir mun- 
šaino aukoms.

Įdomu, kad, nežiūrint šitaip aštriai nusistačiusios 
prieš prohibiciją viešosios opinijos, Washingtonas nė 
krust. Kongresas ir vyriausybė nė nemano daryti kokių 
nors pakeitimų aštuonioliktame konstitucijos amend- 
mente. Kažin, ar ilgai šitoks prieštaravimas tarp val
džios ir visuomenės tęsis?

SENATVĖS PENSIJOS

Kai ūkininkui išvedė iš tvarto arklį, tai jisai nusi
pirko spyną tvartui užrakinti.

Panašiai elgiasi ir musų kongresas. Dabar jisai 
susigriebė svarstyti įstatymo sumanymą, draudžianti 
pardavinėti Amerikos amuniciją ir kitokius karo pa
būklus bet kuriai kariaujančiai šaliai. Jeigu toks įstaty
mas butų buvęs įvestas prieš didįjį karą, tai Jungtinėms 
Valstijoms nebūtų tekę kištis į tą pasaulio skerdynę, 
kuri joms prarijo tūkstančius gyvybių ir miliardus di
delių. Juk dėlto, kad Amerika pardavinėjo amuniciją 
Santarvės valstybėms, tai ji susikirto su Vokietija ir 
tapo pagaliau įtraukta į karą.

Tas kongresmano Burton’o (iš Ohio) įneštas bilius 
tečiaus gali būt naudingas ateičiai. Karų gadynė pa: 
šaulyje dar, matyt, nėra praėjusi. Jei ne Europos vaka
ruose, kaip 1914 m., tai kuriam nors užkampyje gali 
vėl kilti gaisras ir išsiplėsti tose šalyse, su kuriomis 
Amerika veda prekybą. Mėginimas vienos ar kitos ka
riaujančios pusės tą prekybą sutrukdyti tuo jaus paska
tintų Washingtono'ponus sušukti, kad “pasaulio demo
kratija”, ar kas kita, “pavojuje” — ir Amerikos vyrai, 
su šautuvais ant pečių, maršuotų į frontą!

Kongresas turėtų uždraust ne tik amunicijos išga
benimą į kariaujančias šalis, bet ir visų kitų prekių 
eksportą. Patyrimas rodo, kad karo pasisekimas šiandie 
priklauso ne tik nuo ginklų, bet ir nuo to, kiek maisto 
ir kitų daiktų turi žmonės kariaujančiose šalyse. Val
stybėms, kurios griebia ginklą tarpusaviniems ginčams 
išspręsti, visos kitos šalys turėtų pasakyti: “Žinokitės!” 
— ir nutraukti su jomis visą prekybą.

Tose Europos šalyse, kur darbininkų judėjimas yra 
stipresnis, jau yra įvesta, tarp kitų naudingų darbinin
kams reformų, ir senatvės pensijos. Anglijoje, sakysi
me, turi teisę gauti iš valstybės pensiją darbininkas, su
laukęs 65 metų amžiaus ir nebepajėgiąs daugiaus dirbti.

Amerika šituo atžvilgiu yra atsilikus, nors ji daug 
lengviau, negu kuri kita šalis, galėtų aprūpinti savo se
natvės sulaukusius darbininkus. Amerika yra be galo j 
turtinga, bet — silpna yra jos socialistų partija. Darbi-1 
ninkai šioje šalyje dar vis laukia, kaip ta gervė giedros, 
kad jų likimu pasirūpins “draugai” republikonų ir kapi
talistų partijose.

Kongresmanas Berger, iš Milwaukee, Wis., užva
kar įnešė kongrese įstatymo sumanymą, kuriuo norima1 
tą spragą Amerikos įstatymdavybėje užkišti. Berger’io 
bilius siūlo tam tikromis įplaukomis sudaryti federa- 
liam ižde fondą, iš kurio butų mokama savaitinė $12.00 
pensija kiekvienam neturtingam žmogui, sulaukusiam 
60 metų amžiaus.

Iš anksto tečiaus galima numatyti, kad tam suma
nymui mažai kas tepritars iš atstovų rūmų arba senato 
narių. Ir kol darbininkų masės nesusiorganizuos poli
tiškai, tai įstatymų leidėjai jų nepaisys.

' VĖLOKAI SUSIGRIEBĖ

Uisisakymo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metama $8.00
Pusei metų ------ ...._______ 4.00
Trims mlnesiama ........ 2.50
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui_______  - .75

Chicagoje per iineiiotojuai
Viena kopija 8c
Savaitei'18c
Mineaiul ______  ■ .______ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paltui

Metams — —-------- ... $7.00
Pusei metų------------------------ 8.5®
Trinu mineslami . ...........  1.75
Dviem mėnesiam®1.25
Vienam mėnesiui .... . .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuose 
[Atpigintąjį

Metams------------------------------ $8.00
Pusei metų------------ -------------4.00
Trims mėnesiams----------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su atsakymu.

Aug. Gricius.

V ar pininkas
Antireliginis judė

jimas
Musų amžius. — “Dievo patep

tų j ų” nelaimės. — Naujas 
obalsis. — Religijos smuki
mas Vokietijoj ir Francijoj. 
— Eretikai Afrikoj. — Krikš- 
čioniškų misijų nepasiseki
mai. — Įdomus daviniai apie 
Amerikos gyventojus. — Baž
nyčios įtaka miestuose. — 
Londonas. — Francijos kata
likai. — Doktrininiškai krikš
čionybei ateina galas.

Prieš kiek laiko, rašo Joscph 
McCalx‘, susirinko Oxford uni
versiteto profesoriai ir pradė
jo diskusuoti įvairius amžius. 
Jie trumpai perbėgo senovės 
graįkų gyvenimą, Italijos rene
sansų, Franciją Liudviko XIV 
laikais ir Sbakespearc’o laikų 
Angliją.

Tai įstabus žmonijos gyveni
mo periodai, kurie paliko savo 
pėdsakus. Tačiau visi profeso
riai sutiko, jog musų amžius 
yra įdomiausias iš visų. Tie
sa, mes neturime tokių genia- 
liškų artistų, kokie gyveno pra
eityj. Bet žmogus gyvenime me
nas juk dar nėra svarbiausias 
dalykas.

Praeityj feudailškos monar
chijos vyravo per tūkstančius 
metų. Musų laikais penki “Die
vo pateptieji” tapo nuversti 
nuo sostų, o likusieji taip pat 
dreba už savo kailį. Mes prade
dame kritiškai žiūrėti į seno
vės tradicijas ir įstaigas, nuo 
kurių žmonės iki šiol dar ne
atsikratė.

Obalsis: priimti kas yra gė- 
ra, o atmesti visa tai, kas ne
sutinka su sveiku protavimu, 

vis garsiau ir garsiau pra
deda skambėti. Eina, taip sa
kant, perkainavimas visų ver
tybių. Nepaliekama ramybėj ir 
religija.

Butų klaidinga manyti, kad 
tik nenuoramų būrelis yra ne
pasitenkinus religija. Faktas 
yra tas, jog niekuomet dar 
žmonijos istorijoj nepasireiškė 
tokio didelio bruzdėjimo prieš 
religiją, kaip musų laikais. l)r. 
Kari Wagner laikraštyj “Vos- 
sisebe Zeitung” rašo, jog nuo 
1910 m. iki dabar Vokietijos 
gyventojų skaičius padidėjo 
8%, o tuo tarpu bažnyčios nau
jų narių įsigijo tik truputį dau
giau nei 5%. Taip vadinamos 
‘‘laisvosios bažnyčios” daro la
bai menką progresą./ Tas pat 
ir su Francija. “Neue Zuercher 
Zeitung” sako, kad franeuzai 
nėra religiški žmones. Ir juo 
toliau, tuo labiau jie tolinasi 
nuo bažnyčios. Net Turkijoj, 
Kinijoj, Japonijoj ir Egipte ei
na bruzdėjimas, kuris nieko ge
ra nelemia religijai.

'Pas bruzdėjimas iš miestų 
persimeta į kaimus ir net į to
kius kampelius, kur, rodosi, 
gyvenimas yra visiškai apmi
ręs. iMcCabe Londone sutiko 
tikro kraujo afrikietį, filosofi
jos daktarą, kuris tapo paša
lintas iš centralinės Afrikos ko
legijos už skelbimą “erezijų”. 
Francuzų romane “Batonala” 
aprašoma primityvių Afrikos 
kaimų gyventojai, kurie liuo- 
somis valandomis diskusuoja 
savo religiją. Jie nei kiek ne
sibijo kritikuoti ir net pašiep
ti savo prietaringos religijos 
apeigas.
( Bet gal dėliai tokio reiški
nio krikščionys privalo džiaug
tis? Juk jeigu afrikiečiai da
ro juokus iš savo religijos, tai 
jie mato, kad ta jų religija yra 
klaidinga. Vadinasi, ten atsi
daro plati dirva krikščionybės 
platinimui.

Tai tuščia svajonė. Faktai 
rodo, jog krikščioniškos misi
jos “pagonių” šalyse beveik jo
kio progreso nedaro. Ir tai ne
žiūrint to, kad toms misijoms 
yra išleidžiama milionai dole
rių. Bet krikščionybei gal skau
džiausias smūgis tenkli pakelti

krikščioniškose šalyse, kur de- 
sėtkai milionų žmonių su baž
nyčiomis nieko bendra nebeno
ri turėti. ✓

Pirmiausia sustokime prie 
Jungtinių Valstijų. Cenzo Biu
ras 1916 m. paskelbė, jog vi
sos Amerikos bažnyčios turi 
41,92(1,854 narius. Bažnyčių ta
ryba 1!>23 m. surado, jog vi
sokios rųšies parapijonų ran
dasi 48,221,014: “The Christ- 
ian Herald” paskelbė, jog 1925 
m. Amerikos bažnyčios suau
gusių narių turėjo apie 28,000,- 
000. Pridėjus vaikus, tas skai
čius galėjo siekti 45,000,(MM). 
Tuo tarpu 1925 m. Jungtinių 
Valstijų gyventojų skaičius sie
kė 110,000,000. Vadinasi, 00,- 
000,(MM) suviršum Amerikos 
žmonių nepriklausė jokiai baž
nyčiai.

Šiandien bažnyčių padėtis ne 
tik kad nepagerėjo .bet dar la
biau pablogėjo. Laikraščiuose 
ir žurnaluose nuolat galima 
pastebėti nusiskundimų, kad 
žmonės vis labiau ir labiau at
simeta nuo bažnyčių. Ir kas 
įdomiausia, jog valstijos su di
deliais miestais (New Yorkas, 
Pcnnsylvania) yra mažiau reli
giškos, negu Alabama, Georgia 
ir Kentucky.

Atrodo, jog bažnyčios turi 
didžiausį pasisekimą ten, kur 
žmones yra tamsus. Kentucky 
arba Alabamos farmeriai be
veik visi lanko bažnyčias. Tas 
pats ir su negrais. Bet mies
tuose, kur žmonės yra labiau 
apsišvietę, bažnyčių įtaka la
bai silpna tėra. Sakysime, vi
sai dar nesenai vienas dvasiš
kis pareiškė, jog apie 63% 
Chicagos gyventojų nelanko jo
kios bažnyčios! Na, »o tarp 
mokslininkų, kaip prof. Len- 
bos tyrinėjimai rodo, bažny
čios visai mažai sekėjų tetu
ri. . ,

Bet gal bažnyčioms taip blo
gai klojasi tik Amerikoj; kito
se šalyse jų padėtis gal yra ge
resnė. Pažiūrėkime. Beveik vie
nas ketvirtadalis Anglijos žmo
nių gyvena Londone, kurio gy
ventojų skaičius siekia devynių 
milionų. Statistikos daviniai ro
do, jog iš Londono devynių 
milionų gyventojų bažnyčias 
telanko tik apie vienas milio- 
nas! Ne be reikalo tad vysku
pas Gore prieš kiek laiko pa
reiškė, jog “bclief in God is 
dcad in England”.

Bažnyčių padėtis Francijoj 
nei kiek nėra geresnė. Iš 38,- 
(M)(),()00 francuzų bažnyčias te
lanko tik apie penki milionai 
žmonių. Tokias žinias paduoda 
patys francuzų kunigai. Tie
sa, jie tvirtina, jog daugelis' 
francuzų pasilieka bažnyčiai iš^ 
tikimi, nors jie ir neina mi
šių bei pamokslo klausyti. Toks 
tvirtinimas, sako Josepr Mc 
Cabc, yra tiesiog juokingas, 
kuomet mes žinome tą faktą, 
jog katalikai šventadieniais bū
tinai privalo eiti į bažnyčią. 
Jeigu jie to nedaro, (ai papil
do sunkią nuodėmę.

. Vokietijoj, kaip jau buvo mi
nėta, bažnyčių įtaka irgi silp
nėja. Trys didžiausi Europos 
miestai — Londonas, Paryžius 
ir Berlinas — turi viso apie 
16,000,000 gyventojų, iš kurių 
tik apie keluri milionai pri
klauso Lent kokiai bažnyčiai. 
Iš miestų bruzdėjimas prieš 
religiją persimeta į miestelius 
ir kaimus. Tai nėra laikinas 
apsireiškimas. Toks garsus žmo
gus, kaip Dean Inge, prieina 
išvados, jog dbktrinieriškaį 
krikščionybei artinasi galas.

Vienok butų klaida manyti, 
sako McCabc, kad bruzdėjimas 
prieš religiją yra musų laikų 
padaras. Tas bruzdėjimas pra
sidėjo prieš kokius du šimtu 
metų, šiandien jis pasidarė tik 
labiau intensyvia, apėmė dides
nį žmonių skaičių. Tačiau apie 
tai pakalbėsiu Intą kartą.

— K. A.

(Tęsinys)
Kunigas, grįždamas iš bažny

čios, pamatė stovintį ties nau
ju kapu senį ir priėjo prie jo.

— Netekai sėbro, — bandė 
jį kalbinti.

Varpininkas nieko neatsakė. 
Jis kunigo ir nematė. Nieko 
jis nematė, nieko negirdėjo. Nu
kiūtino sau, nustebusį kunigą 
palikęs. Slinko į paežerę, kur 
vakar matė peteliškę gaudantį 
kurpių.

Tą pačią dieną kunigas pa
sikvietė maršalką. Norėjo tar
tis dėl naujo varpininko. Mar
šalka nustebo kunigo sumany
mu. X

— Juk jis niekuomet nesu
tiks atiduoti kitam varpų!

— Bet jis visai senas, nepa
jėgia skambinti. Beikėtų jam 
duoti kertelę špitolėje, tegu 
karšia. Ilgai jis čia gyveno, pa
sitarnavo. Laikas ir poilsin.

— Jis nesutiks, — spyrėsi 
maršalka. — Anuomet jį kvie
tėsi Straigiečiai savo bažnyčion 
varpininku. Ir algos žadėjo 
liek duoti, kad ir valsčiaus raš
tininkas nudžiugtų. Nesutiko.

“Čia, — sako, — įaugau, čią 
ir liksiu. Vingių varpinėn sve
timas žmogus kojos neįkels. 
Varpų, kol aš gyvas, niekas ne
palies. Vingių varpai — tas 
pat, kas ir aš. Su kitais aš 
skambinti jau nemokėsiu. Ne
bylos jie taip, kaip byloja ma
nieji”.

Pavakare špitolėn nedrąsiai 
slinko maršalka. Kunigas pri
vertė jį eiti pas varpininką kal
bėtis. Nors maršalka tikėjosi 
nieko nelaimėsiąs, varpininkui 
neįkalbėsiąs geru noru atiduo
ti varpus kitam, tačiau sutel
kė visą iškalbumą, visokiu pa
žadų prasimanė.

Varpininkas gulėjo lovoj. Mar
šalka nedrąsiai priėjo.

— Sveikas! —. patylom pra
bilo maršalka. Senis nutylėjo.

— Sveikas! — garsiau suri
ko už peties purtydamas se
nį.

Senis nubudo. Pakėlė gal
vą.

— Kaip sveikata, senuk? — 
paklausė.

Senio akyse sužibo keista ug
nis. Jis pajuto, ko maršalka pas 
jį atėjo. Pajuto ir pasišiaušė 
gintis, kaip bejėgis kūdikis, pa
jutęs, kad iš jo nori atimti bran- 
gų daigtą.

— Girdėjau, sirginėti prade
di? — Vėl paklausė maršal
ka.

— Aš sveikas. Greitai atku- 
siu. Varpai manęs laukia. — 
Atrėžė nieko nelaukdamas se
nis, tuo parodydamas, kad vi
sokios derybos su juo negali
mos. — Alkusiu, Dievas duos 
- - dar ilgai su varpais nesi
skirsi

Maršalka atspėjo senuko min
tį ir ryžosi kalbėti atvirai.

— Sunku tau varpus valio
ti, per silpnas jau esi. Ar ne
geriau butų, jei kitą varpinin
ką savo, vieton leistum. Laikas 
jau butų naudotis užtarnautu 
poilsiu. Kunigas sake, kad ne 
tik parapijonys, bet ir jis tave 
globosiąs.

Krūptelėjo senis, pašoko iš 
lovos.

— Nereikia man kunigo, nei 
parapijonių globos. Iš varpinės 
neisiu. Kol gyvas, varpų sve
tima ranka nepajudins. Kai nu
mirsiu žinokitės.

Visokį įtikinimai buvo bergž
di. Smurtu iš varpinės senį mest 
nebūtų niekas drįsęs.

Nusiminęs maršalka išėjo iš 
špitolės.

— Ką gi padarysi. O juk 
mes galim likti be varpinin
ko.

Sekmadienį bažnyčion prisi
rinko žmonių. Visi jie žinojo, 
kad varpininkas norėta iškrap
štyti. Susitikę maršalką keli 
vyrai sulaikė.

— Tai kunigo, o ne mano 
sumanyihas. Juk ir aš pats ne
sutikčiau, kad kita varpininką 
samdytų.

— Užsimanė, — kalbėjo vy
rai. — Niekas mums jo neat
stos.

- Senai jis čia, kaip kelmas 
giliai šaknis įleidęs tvyro.

— Ne nuo šiandien mes jį pa
žįstame. Daug matėme kunigų, 
dar daugiau kitų tarnų. O jis 
kaip amžinas. Ir niekas jau 
varpais nesugebės taip skam
binti.

— Bijo, kad senas.. Nebi
jok, senis dar pergyvens visus, 
visus ir varpais kapuosna paly
dės.

Senis tą dieną iš pat ryto 
varpinėje tūnojo. Keli vyrai 
bandė prakalbinti, paguosti se
nį, tačiau šis, lyg nieko nema
tydamas, slankiojo, net sveiki
namas neatsakinėjo.

— Ištiesų, senukui kažkas 
negera. Visai nesikalba.

— Suskaudo vargšui širdis, 
išgirdus apie kunigo sumany
mą. Juk jis varpinę labiau .ne
gu gyvybę myli.

Pamaldų melu suskambo var
pai taip pat, kaip visuomet, ga
lingai, iškilmingą džiugesį skelb
dami, žmonių maldas dausosna 
palydėdami.

Urnai gaudesys kažin kaip 
keistai sujuko, varpai lyg su
žeisti surik/) ir nutilo. Žmonės 
vienas į kitą pažvelgė. Paju
to, kad čįa kas nors negera at
sitiko. •

Arčiau durų stovintieji spru
ko pažiūrėti, kas varpinėje nu
tiko.

Ant grindų gulėjo apalpęs, 
vos bekvėpuojąs senukas. Var
pų garsas kažkur įstrigęs silp
nai ūžė, lyg verkšleno.

Jau kelios dienos senis nebe
skambina. Jis visiškai nesirodo 
iš kambarėlio.

—: Tai naujiena! — stebėjo
si žmonės. — Ir kaip gi jis 
taip? Nejau galas?..

Jų sąmonėje nesutilpo, kac 
senis galėjo kada nors numir
ti.

Patį pirmą vakarą suskambo 
svetima ranka pajudinti var
pai. Jie jau nebylojo, bet kur
čiai •ūžė. Žmonės traukė pečiais 
ir stebėjosi.

— Tai ne senasis.. Pirma 
ir mirti buvo nebaisu, žinant, 
kad tave daugelis apraudos var
pų sugraudinti.

Varpininkas nėjo kviečiamas 
klcbonijon, kur jam žadėjo glo
bą ir priežiūrą.

— Gerai man ir čia. Atkil
siu ir vėl nueisiu pas juos., 
brangiuosius varpelius. Skun
džiasi, antai, vargšai, svetimos 
rankos paliesti.

Ilgos naktys varpininkui. Die
ną dar kai kas užeina, — tai 
kąsnį gardų atneša, tai grei
čiau atkusti paskatina. Links
miau, kai lanko žmonės. Bet 
naktis!.. Vienui vienas, su sa
vo skurdžiomis mintimis. Anks
čiau varpams pasiskųsdavo, da
bar tqs mintys nerasdamos iš
eities, jį kankina. O kokios ten 
jo mintys? Ar savo, ar sveti
mus skausmus gyvena? Kam 
pasakysi, žmogus nesupras.

Atsimena jis, net labai aiš
kiai, tartum šiandie visa tai at
sitiko, kai jis dar jaunas, vos 
antri metai kai vedęs, atėjo 
pas kunigą. Ir kunigas tas jau 
senai miręs.

— Priimk, kunige, mane var
pininku.

— Ką gi tu užsimanei, vaike. 
Toks jaunas, o čia į špitolę, 
varpininkus peršiesi. Davatka 
nori likti?

Ne, kunige, aš vedęs. Ir 
sūnelį turiu.

- Dar geriau! Kur gi ti 
čia su šeimyna susikimši? O 
antru — nenoriu žmonių su šei
myna. Barniai moterų tarpe, 
nesfintaikn.

Mano žmona rami,' vaiką 
taip pat auklėti sugebėsime. Ne
teks kitiems rūpintis.

— Tu toks jaunas, stiprus. 
Galėtum daitg geriau gyventi.

f) čia — elgeta busi, svetimo 
kąsnio tykosi.

Taip, kunige, aš stiprus. 
Daug uždirbčiau. Tingėti ne
pratęs. Tačiau varpai. . Tam
sta, kunige nežinai, kaif) jie 
mane jrilioja. Man rodosi, kad 
aš mokėčiau juos skambinti.. 
Kitaip jie mano rankose pra
biltų.

Įsiprašė. Kunigas priėmė. Ne
trukus parapijonys nustebo nau; 
ja, iki šiol negirdėta senų var
pų byla. Jis nemelavo.

Kyla ir nyksta senio akyse 
pergyventi vaizdai. Ilga eile pra
eina kunigai, žmonės, kuriuos 
jaunus pažinojo, vienu ar kitu 
jiems nusiteikė, paskum juos 
nirusius varpais apraudojo.

Kas čia dar..
Prisimena žmoną. Jos ran

kose — sūnelis. Sveikas, gra
žus.. Jis eina varpinėn, kapi
nyne triūsia. Sūnus vis pas
kui.

Vaizdas nutrūksta, subyru 
;enio akyse. Jis jau nebemato 
nei kūdikio, nei žmonos. Pro 
langą skverbiasi šviesa ir nu
šviečia nuogas sienas. O ten iš 
kampo žiuri į jį kažkas tam
sus. Atsidėjęs žiuri į kampe 
stovintį tamsų kūną. Lyg kaž
kas pažįstamas butų. Tai ku
nigas. Senutis, geras. Jis už
dėjo ranką ant varpininko gal
vos ir sako:

— Visur Dievo valia, — ra
mina jį kunigas. — Laimę ir 
nelaimę Jis žmonėms skiria.

Nesavas eina jis varpinėn. 
Baisi gėla sukaustė. Jis nori 
verkti ir negali. Išdžiuvo aša
ros. Akys sustingo. Jis varpais 
savo gėlą išliejo. Skambino už 
savo žmoną. Vargšė, rubus 
skalbdama ežere paslydo nuo 
liepto.

. —• Dievo valia, Dievo va
lia. .

Atėjo sunkios dienos. Kas
dieną eina su sunumi prie ka
po, ilgai meldžiasi ir paskui 
varpinėje skundžiasi pasau
liui.

Tik varpus girdėdami žmo
nės varpininko skausmą supra
to ir dažnas ašaras nubraukė.

Sūnūs jau didelis. Tvirtas ir 
vikrus. Kiekvienas ūkininkas 
gaudo jį sau į bernus. Prašvi
to varpininkui dienos. Džiau
giasi sunumi, meldžiasi už jį. 
Ir vėl savo džiaugsmą varpais 
skelbia, verčia, pamoko ir ki
tus rasti arti savęs džiaugsmo 
prošvaistę. '

Priesienyje kažin kieno žing
sniai. Greiti, tartum, vejamo. 
Įėjo senukas. Jis trypia vielo
je, lyg nedrįsta kažką pasaky
ti. Varpininkas pajuto nerimą. 
Ne be reikalo atsilankė senu
kas, ne be reikalo jo akyse ne
drąsumas ir baimė spindi. Iš 
tiesų, jo atsilankymas visur tik 
ašaras palieka.

(Bus daugiau)

SKODINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Labiau prasilavinę dar
bininkai ir inteligentai 
skaito “GYVENIMĄ” — 
skaitykit ir jus!

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................. $1
Kopija ......................... 20c
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Ketvirtadienis, kovo 1, 1928 NAUJIENOS, Chicago, ĮĮ]^

Kritika ir Polemika žia poligamiją... tik tose val- 
styl>ėse, kur poligamija įsta

tymais neuždrausta”.

jeigu taip, tai Visuomis atme
ta tų savo tvirtinimų, kad mono
gamija (vienpatybė) esanti

Ringų priekaištų prieš “Naujie
nas”?

Apie ėjimų prieš gamtos jsta-

Lyčių santykiai ir 
šeima

"Naujienų” 8-nry tilpo strai
psnis: “Visuomio Šeima”. Me
džiaga jam paimta iš “Kelei
vio”, o ne mano mokslo “Vi- 
suomybė”. Už tat “Naujienų” 
ir tendencingame “Draugo” 
nušvietime mano šeimos klau
simo rišimas išeina vienpusiš
kas: tartum aš tepripažjstu po
ligamijų!

Mano mokslas ir nuostatai 
skyriami ne tik Europai ir 
Amerikai, kur įstatymų tėra 
legalizuota monogamija (vien- 
patybė), bet ir Azijai, kur 
viešpatauja daugpatybė, ir Af
rikai. kur praktikuojama net 
daugvyrybė. Visuomos įstatai 
prileidžia poligamijų tik žino
mais eugeniškais atvejais, ap- 
sisaugojant sutartimi ir tik to
se valstybėse, kur poligamija 
įstatymais neuždrausta (žiur. 
“Vis.” III, 7 gpastabų).

lių skamba: “Gyvenk su gam
ta”.

Lyčių jausmų ir santykių, 
šeimos, eugenikos ir kiti pana
šus klausimai bus plačiai nu
šviesti ir išdiskusuoti mano 
prakalbose Kovo 1 d. (ketvir
tadienį) 7:30 v. v. Mildos sve
tainėje ir (tųsa) kovo 4 d. (sek
madienį) 2 v. d. Lietuvių Au
ditorijoj (Bridgeporte). Pirmi
ninkaujant Dr. Davidoniui ga
lės man oponuoti kas norėda
mas. — Visuomis.

pri- 
vily- 
savo

išva-

REDAKCIJOS PASTEBĖ
JIMAI

tai 
tuo

I>a-

Taigi, jei ne įstatymų drau
dimai, tai šalę “ideališkiausios 
formos” p. Visuomis pripažin
tų visur ir Azijos bei Afrikos 
lyčių santykių formas. Atrodo, 
kad “idealu” jisai tikrumoje 
tik mėgina, kaip skydu, 
dengti save nuo kritikos 
čių, bet pats visai į tų 
“idealų” netiki.

Ir tai nėra tik musų
da iš p. Visuomio žodžių. Jisai 
pats įrodinėja, kad daugpatybė 
tiktų ir Lietuvos ukininkams. 
Be to, jisai pareiškia:

“Monogamijos nereikalau
ja nei žmogaus prigimtis, nei 
vaikų labas, nei objektyvinė

• moralybė (dorovė).”
(> Augustas Forelis, anot p. 

Visuomio, “geriausias lytiškų 
santykių žinovas pasauly,” esąs 
įrodęs, kad laisvas abiejų lyčių 
susitarimas gyventi poligamiš
kai yra “natūralūs.'

Čia jau išeina* taip, kad mo
nogamija esanti nenaturališka, 
o poligamija naturališka. Bet

“ideališkiausia šeimos forma.” 
Juk jo supratimu, ideališka yra 
tas, kas yra naturališka (gam
tiška). Ideališka šeimos forma, 
todėl, jam turėtų būt' poligamiš
ka, o ne monogamiška šeimos, 
kurios, girdi, nei žmogaus pri
gimtis nereikalaujanti.

Savo straįpspio antroje pusė
je p. Visuomis, tuo budu, sumu
šė tų, kų jisai*skelbė pirmoje to 
straipsnio pusėje. O prie užbai
gos jisai visai nevykusiai prisi
kabino prie “Naujienų”, kurios, 
esu, pasakiusios, kad mokslas 
tinus “prieš gamtų” ir kurios 
reikalaujančios eiti “prieš gam
tos įstatymus.” Ir jisai klausia, 
iš km* jos tai ištraukusios? 
Mes gi paklausime jo paties: iš 
kur jisai ištraukė šitokių juo-

SERGANTI ŽMONĖS!

geriausias 
žinovas pa- 
profesorius

(“Lyčių

tymus “Naujienos”, žinoma, nė 
žodžiu nėra prasitarusios. Mes 
kalbėjome tiktai apie gamtos 
keitimų ir tolinimųsi nuo gam
tiško susitvarkymo. Ir šitų žo
džių mes laikomės ir dabar, ti
kėdamiesi, kad juos patvirtins 
ir pats p. Visuomis, ateidamas į 
svetainę laikyti savo paskaitų, 
apsivilkęs rūbais ir apsiavęs ba
tais — o ne nuogas ir basas 
kaip vaikščioja “naturališki” 
(laukiniai) žmonės!

Prašalinkit Pavojingą 
KOSULĮ

Ncdalciskit. kad ko
mi ly n itaivystytą | 
pavojingą ligų. H<- 
vera’a Cough Balsam 
teikia greitą pageb 
bij. SiiHtabdo gcrklėH 
k n t ė n 1 m ą. Krank 
Klouda. Larainie, 
Wyo„ rako: "Seve- 
ra’n gyduolf'H vartų- 
Janio* mano naniuo- 
hc hii puikiomiH nu- 
HckinčmiR, Hpeetalial 
Severą’* Cough 
aam. Ak vartoju Ja* 
k a h 
valdančios 
per 
giOH, 
toti.

Nuo krutinės ir gal-:i®°* 
vok hIoku vartok Ne- n. 
veru’s Cold .Tablets Cednr Kapids, loiva

B t*l- 
____ : • 

rudenį." Vadu- 
sryduolfis 

48 metilu. Sau- 
maloninu var- 

JtiHtj vidutinėj, 
arba 5Oe.

F. SKVKKA CO.

5

't—

, TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:3® vakare. 

Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
—'J

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..................... . ..............
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J.’ Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .........................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ................................................................... —~
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ................   $7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

SEVERAS
Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokių LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

$3.00

Tiesa, kad “Keleivio” paskelb
tame pasikalbėjime su Visuo- 
miu jo pažvalgos į šeimos klau
sima galėjo būt nušviestos ne
pilnai, bet mes, darydami kai 
kurias išvadas iš to pasikalbė
jimo, ir n< tvirtinome, kad 
esu visa, kų p. Visuomis 
klausimu skelbia.

Mums malonu dabar yra
tirti, kad vienpatyl/ę jisai 'lai
ko “ideališkiausia šeimos for
ma”. Bet mums visai nesu
prantama, kaip jisai gali gre
ta šitos “ideališkiausios” for
mos skelbti dar ir kitas, jai vi
sai priešingas formas. Be mo
nogamijos, jisai “pripažįsta” 
taip i>at ir daugpatybę ir daug- 
vyrybę.

Kodėl? Todėl, girdi, kad ji
sai savo mokslu ir nuostatais 
norįs aprėpti visų žemės ka
muolį, o tam tikrose žemės da

li’ Af- 
poliga-
Delto, 

šeimos 
tikroje

lytiškų santykių 
šauly Šveicarijos 
Augustas Forelis 
Klausimas”), liuosas abiejų ly
čių susitarimais gyventi poli
gamiškai yra natūralūs, nėra 
atsilikimo kultūroje reiškinys 
ir. jei nežiūrėti krikščioniško
mis akimis, nieko nemoralaus 
savy neturi.

Vienpatybė mano ne tik ne
atmetama, bet skaitoma idea
liškiausia, kad ir ne vienintelė j |yst _ būtent, Azijoje 

rikoje — viešpatauja 
miškus šeimos formos, 
vadinasi, kad tam tikra 
forma viešpatauja tam 
vietoje, tai p. Visuomis tų for
mų tai vietai ir pripažįsta!

Bet jeigu mes šitaip priva
lome taikytis prie to, kas “vieš
patauja”, tai kuriam galui dar 
pretenduoti, kad mes norį iš
mok vti žmones ko nors nau
jo?

Ir kodėl tas oportunizmas tik 
šeimos ir lyčių santykių klau
sime? Priėmę principų, kad 
reikia “pripažinti” tų, kas vieš
patauji! gyvenime, me$ rasime, 
jogei visos p. Vįsuomio pastan
gos reformuoti religijų yra be
reikalingos. Tenai, kur viešpa
tauja krikščionybė, “pripažinki
me” krikščionybę, kur viešpa
tauja buddizmas — buddizmų, 
ir t. t.

Ir kų tuomet reiškia pas p. 
Visuomį žodis “ideališkas?” Jei
gu tuose kraštuose, kur vieš
patauja daugpatybė ir daugvy
rybė, šitas šeimos formas rei
kia pripažinti, tai yra bergž
džia kalbėk apie vienpatybę, 
kaip apid ^ideališkiausią” šei
mos formų: kas čia per idea
las, kad didesniojo dalyje pa
saulio siūloma 
kas kita!

Tečiaus p. 
“idealų” išguja 
jos ir Afrikos.

“Visuomos

Trijy dieny 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
50c

šeimos forma.
(64 pusi.) parašyta: “Nors 
ideališkiausia šeimos forma yra 
vedimas iki gyvos galvos, ta
čiau, atsižvelgiant į besijun
giančiųjų stonų (suprask: svei
katos stovį), tobulumo laipsnį 
ir jungimosi tikslų, leistinos ir 
visos kitos formos (žiur. “Vis.” 
III. 163 §).

Monogamijos įstatymų Euro
poj ir Amerikoj žinoma užkorė 
nesiklausdama žmonių (juk'de
lno k raty bes nebuvo!) krikščio
nių bažnyčia taip pat, kaip vė
liau Romos papa užkorė kuni
gams celibatų (nevedimų). Ar 
“Naujienoms” tai ne istoriškas 
faktas?

Monogamijos nereikalauja 
nei žmogaus prigimtis, nei vai
kų labas, nei objektyvinė mo
ralybė (dorovė), ir įstatymų 
nevaržoma ji (kas ji? Red.) tu
rėtų sekėjų ne vien tarp tur
tuolių, išlavinto skonio miestie
čių ir tenori učių turėti lytiškų 
santykių su mylimais
mis (o tai gamtos ir dorovės 
įstatymas!).

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priinmis vartoti. Creo- 
inulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčič ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Com« 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

DR. B. M. ROSS
. 35 S. Dearborn St.

kampas Monroe rSt., Chicago.
Crilly Bullding. — Imk elevatorj iki 

penkto aukšto. .
Jus privalote turėti geriausį gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, S1P* 
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūsles li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Speciaiis 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ngų. 
Dr. Ross pašvenčia - visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yta 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 1 
ryto iki 5 vakare. Nedelioj nuo 10 
ryto iki t po pietų. Panedėlyj, sel®‘ 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo. .

Dvidešimtis penki metai 
tame name

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

listerine
tooth pašte

Large Tube

asmeni-

bet ir Lietuvos 
Ne vienas yra man 

neveidmainiaudamas: 
tvirtas, 
atgriso 
Pirmoji 
iki gy-

patyriau: dvi bevaiki 
turėdama viena kūdiki 
žinia manęs prašė bu- 

0 kiek slaptai viso-

eiti prieš jų, 
(panystė, pas- 

priešų meilė ir

kalbėjęs 
Turiu vaikų. Esu dar 
bet pati nebepatinka, 
ir norėčiau kitų turėti, 
galėtų čia pat gyventi
vos galvos, o išsikėlus kitur gy
venti duočiau užlaikymų. Kon
kubinato faktų pas ūkininkus 
aš pats 
ir viena 
su vyrų 
ti tėvu.
mis formomis gyvenamų?!

Taigi toli gražu ne visi turi 
noro tolintis nuo gamtos. Eiti 
prieš jų yra nedora. Krikščio
nių skatinimas 
prieš prigimtį 
ninkai, nešvara, 
kit.) yra jei ne
kenksmingas ar žeminantis 
žmogų reiškinys (onamzmas, 
prostitucija, pederastija, sodo
mija). Ir mokslas visai neina 
prieš gamtų (iš kur “Naujie
nos” tai ištraukė?), o tik ieško 
jos dėsnių, taisyklių, “įstaty
mų”, kad jomis pasinaudojus. 
Augaluose ir gyvuliuose moks
las jau daug sužinojo, o ūki
ninkai praktikuoja. Tie patys 
įstatymai veikia ir žmonių vei
simos! dalykuose.

Reikalaudamos* eiti prieš 
gamtos įstatymus “Naujienos” 
L>ene savotiškai suprantu žodį 

“gamta”? Manasis supratimas 
išdėstytas “Vis.” JI. 4§. o vie
na santykiavimo su ja taisyk-

■•Ml

visaijo vieton

įstatai prileid-

Visliomis 
ne tik iš 
Jisai sako:

savo
Azi-

■RESScam-

Ker-choo!

$

Nusičiaudejimas yra pasarga
Stabdyk tą šaltį laiku! HILL'S Caseau 
Bromide-Quinine tą atliks. Sustabdo šal
tį į vieną dieną, nes jame yra keturi rei- 
kalingi daiktai krūvoje -— sustabdo šal- 
tį. sulaiko karŠtj. paliuosuoja vidurius, 

atgaivina kunf Bokite tikri, kad gau-

nare HILL’S.
Raudona Deže 30c Visur

S,tas

' ’IlCtŲ. 
Il,eko

tano

Sn
lin.
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ATLETAI ir PAIN-EXPELLERIS

, teiki.

i>^iexpc,kri

! "’p'° "-^nira- 
us kam b,

Se,,U laik
man yjn

Clil'nnii
VVciivi.,- Illl,skiilu ""KO geresnio 

t>iinŲ n‘ui susų ^'s,"-aukimo ,-r 
ir apšlu-

l>eia

“CYCLONE” RESS
Vokiečių lengvojo
svorio ristikų

plonas

PERSKAITYKITE ką ,!fYc’?^"|15S’pB8<lar« 
apte Pain-Expellerį. Ką 1 riti ir m"'*- 
jam, lygiai tą p.itj. jis P®.1*ar|1! liaunais I 

Palaikys jūsų raumenis lanksčiai. .dgijo-S
Išims įkirtus skausmus reumatizmo. diegi’’10'
susimetusiu peršalimo krutinėję, •trc« v

paeina nuo

Influenzos Simptomai
Kuomet visas just) kūnas yrask.iu jus

jums rodos, kad tik su dideleims i • * j,.,; tuoinet 
galite vaikščioti, pasilenkti, »ėdčti a K Nėra
pamėginkite išsitrinti su ?ain-ExP jėgas 
nieko jam panašaus! Sttgr.jziiis J • i :sallgo- 
cnergiją pažymėtinai t, ',n’l,‘1 • mHiigusį kraujo
kitę nuo pavojingų ligų, pajudinant ap”"b 
cirkuliavimą !

Originalia Pain Expellens, kmls J' las gai šino)” 
per Šešiasdešimts metu, y'a i :1}S gaunate

Inkaro vaisliaženkliu. Bukite tiki . t pavaduotoji) 
. Deri ir neimkite jok’U

ir pamčgzdžiojimų.

tikrąjį l’ain-Expr

Brooklyn, N. Y193 Grand Street

£Madc by
Lambsrt Phannacal Co., Saint Lauis, U. S. A.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

antisep
tikas 

Apsaugoja 
ir Praiali- 
na Gerk
it# Parpi
mą. Skal
da j imą ir 
Kotiėiimų.

Užsidaro “Naujienų” Kontestahtų 
, Registracija—Kovo 1 d., 1928

Kurie 
Norite 
Dalyvauti 
“NaujienŲ” 
Konteste 
Kontestantais 
Registruokitės 
Tuoj

• Išpildykite 
Registracijos 
Blanką.

Prisiųskite 
“Naujienų” . 
Kontesto 
Departamentui 
Arba 
Atsilankykite 
Asmeniškai 
Nevėliau 
Iki 
Kovo 
Pirmos 
Dienos.

“NAUJIENŲ” KONTESTO D E P.,
1789 So. Halsted St.,
Chicago, 111.
GERB. KONTESTO VEDftJAS:

Noriu įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane i kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas Šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavardė

Gatvė
Miestus

Telefonas

.............................
_______ Valstijų

21
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6 NAUJIENOS, Chicago, ,111. Ketvirtadienis, kovo 1, 1928

Spauda Tar(l Chicagos
D r. A. Mon tvidas Lietuvių

North Side

Ši opera susideda iš penkių 
veiksmų. Jos žodžiai paremti 
ant (ioeth’e tragedijos; muzi
ka Gounod’o. Buvo pirmą sy
kį pastatyta Paryžiuje kovo 19, 
1859, Londone 1863 ir New

(ak lis tamsi, vėjas šelia, jo 
klausydamas užsnūdau, 

baisi ugnis

Spauda yra galingas įrankis,, 
bet ją galima vartoti ir ge-j 
riems ir blogiems tikslams.' 
Kuomet ji vartojama publikos 
švietimui, informavimui, prie:
kilnių darbų suagitavimui iri raudos 
smaginimui ji naudinga. Bet Jaučiu lyk kokia 
kada ji vartojama pasipelnimui, apie mane laižosi, tartum Pra"Į^j 
melo ir misinformacijos sklei-; >*yti norėdama, 
dimui, prigaudinėjimui ir kaipo, halsą... 
išsipliauškimo šaltinis idiotams 
ir jon vaikiams — ji 
mėšlynu. Todėl yra svarbu, kad 
knygų ir periodinių leidinių 
spausdinimas ir redegavimas 
rastųsi apšviestų ir protingų gmžias 
žmonių rankose. Amerikoj, kur 1 .

dos galime viršyti visas kitas 
Lietuvos Valstybinio Teatro 
artistes. Taigi j r Milerienė tUr 
retų ne Chicagoje artiste-mė- 
gėja būti, bet Lietuvos Valsty
biniame 
ščiausių 
imti.

Bet ne tik sielvartų momen- 
tuose vaidino Dundulienė kuo- 

Ir linksmų valandė- 
kryžių, ir visi karei- lių dėl jos nestigo, juo labiau, 
jį. Mefistofelis susi- kada ji vaizdavosi, jog jos su- 
baimės, ir čionai se- nūs yra “didelis daktaras“, o 
geriausių šios operos kas svarbiausia^ kad net ir 

ministerių“ gerbiamas žmo- 
ministerius“ to- 

garbingais ir dideliais 
“ponais“ ji skaitė, kad vien tik 
pamislijus apie juos jos širdis 
tarsi alpte alpo neapsakomu 
džiaugsmu. Čia ji ir kalbėjo 
taip linksmai, juokavo taip 
nuoširdžiai, kad visi su ja drau
ge juokėmės ir da daugiau 
juoktis norėjome.

Taip, gerbiamieji ir gerbia
mosios, — Dundulienės asme- 
nyj tikrai turime didelę, bran
gią ir nepavaduojamą artistę. 
Juo labiau, kad ji gyvena sce
noje ne tiek technika, kiek ty
riausiais, širdingiausiais ir 
švenčiausiais sielos vyksmais 
(procesais), vadinasi, aukščiau
siais jausmais. O tai yra bran
giausios artisto savybės, nes 
jos parodo artistą nedirbtinu, 
neimitatorium, bet kuorealiau- 
siai gyvenančiu

Teatre vieną iš auk- 
vietų kaipo artistė už-

lužjpon^vojo dvasinius ir 
todėl padarė jį tarsi gyvu me- 
<cfyaniku arba, kitaip sakant, 
labai tiksliai ir matu ir laiku 
nustatyta dramatine mašina. 
Labai dom ingai sekant jį, rei
kia tiesa sakyti, lyg kas saky
te sakė, kad jis ne todėl taip 
rupestingai, taip nuosakiai, taip 
gražiai vaidino, kad jis visa 
tai iš pačios gilumos jautė, bet 
tik todėl, kad būtinas reikalas 
vaidinti. Kitaip sakant, kaipo 
artistas, pakankamai turėjo 
rūpestingumo, nuosakumo, bet 
tarsi kokia šydą buvo apgau
bęs savo sielos nuoširdumą.

Kaip tatai išaiškinti? Juk 
anaiptol negalima sakyti, kad 
į). Pilka butų nenorėjęs atida
ryti mums duris į savo sielą’. 
Apie tai ir svajoti, man regis, 
nuodėmė! Veikiausia bus taip, 
kad jis, perdaug darbų vienu 
sykiu dedirbdamas, pateko to
kion busenon, jog mintis bu
vo vienur, o instinktai ir įpro
čiai dirbo kitur. Taigi jis ir 
vaidino daugiausiai instinkty- 
vai ir iš 
jautėme 
ną), bet 
jautėme 
los).

O gal 
anaiptol
kad aš klystų štai ką sakyda
mas: Kada artistas Pilka vai
dino “Aušros Sūnuose“, tai jis 
buvo toks tikslus, toks nuo
širdus, ot stačiai idealus artis
tas, kad, rodos, geresniu ir 
tobuliausias sutvėrimas nega
lėtų būti. Pagalios, neklystu, 
rodos, ir štai ką sakydamas: 
Chicagos lietuviai dar neturėjo 
taip tiksliai ir gražiai pasta
tytų scenoje veikalų, kaip juos 
pastatė artistas Pilką. Tikrą, 
nesudarkytą lietuvių kalboje 
teatrą pamatėme tiktai artis
tui Pilkai atvažiavus. Už tai 
jis ir yra mums toks brangus, 
neužmirštinas, gerbiamas ir 
labai mylimas žmogus!

(Bus daugiau)

kaž-kokia nematoma jėga su
laiko jį. Vienok jisai kelia 
kardo rankeną aukštyn, pada- geriausiai, 
rydamas 
viai seka 
lenkia iš 
ka viena
choro dainų valcas. Faustas 
pastebi Margaritą, eina prie'gus. 0 tuos 
jos, sveikina ją ir siūlosi paly-(kiais 
dėti ją namon. Ji mandagiai 
atsisako. Valcas vėl tęsiasi ir 
veiksmas baigiasi s\i daina 
so

tai jau galas... Mato*1 )abar
te, reikia apie poną Pilką kal
bėti. Kalbėti — tai niekis, — 
reikia kritikuoti. Kritikuoti! 
Viešpate, aš, iš profesijos gy
dytojas, kritikuoti profesiona
lą artistą! Juk tai beprotys
tė? Bet... paklausykite, mielo
sios ir melieji. Kadaise, vie
nas žmogus, kritikuodamas žy
miausi pasaulio filosofą, pasa
kė: “Dekartas padarė labai di
delių paklaidų, — ak, tai tokių 
didelių, kokias tik dideli pro
tai padaryti teišgali”. Taigi 
ir ponas Pilka padarė tik to
kių paklaidų, kokias tiktai di
deli žmonės padaryti teišgali.

Atvirumo turėdamas dau- 
daugiau, negu reikia, žinoma, 
atvirai ir pasakysiu. Visų pir
miausia, ponas Pilka, tarytum 
tas galijotas žmogus, kuris, 
sako, kadaise visą žemę ant 
savo pečių laikęs, — per dide
lę naštą bandė nešti. Pasak jo 
pačio, jis buvo direktoris, pro- 
duseris ir, pagalios, vaidinto
jas. Kaipo direktoris, tiesa 
jis pasirodė labai geras, bet 
kaipo vaidintojas, tai, šiaip ar 
taip, lyg per daug savo pačius 
aukštuosius jausmus dramati
ne technika supančiojo. Ir va 
todėl žiūrint į jį paviršutiniai, 
ištikrųjų, 
stačiai

tatas susideda iš. Fausto, Me
ti fosfelio, Valentino, \Vagne- 
rio, Siebelio, Margaritos, Mar
ios, studentų, kareivių, kaimie
čių ir kitų. Visa 
kietijoje.

Daugiau kaip 68 
slinko nuo pirmo 
Fausto, 
ra yra 
daugiau 
opera.

vi-
būrio.

(Bus daugiau)Lyg girdžiu 
žvaigždžių keliais’’. Ir 

vėl viskas išnyksta. Pabudau, 
bet netrukus — vėl užsnūdau. 
Matau žilą senelį stovintį ant 
Baltiko juros kranto. Galvoju, 
ko jis čia stovi. Ir štai išgirstu 

i Lietuvos liaudies dainas 
ir pasijuntu besėdįs ant Birutės 
kalno.

Dalykas labai paprastas. Iš
simiegojęs nubudau Chicagoje, 

i lovoje. Koki dabar sapną sapna- 
mastau sau vienas. At

siminiau, kad vaidilos renkasi 
rytuose 3-čią dieną kovo.

Pažiūrėsiu kas šį kartą bus 
pas vaidilas? Jeigu mano sap
nas išsipildys, tai vaidilų suei- 

igoie rasiu ko nors tokio, ko tik gryniausiu J* . , n .i vaidilos teįstengia duoti. Bet 
kol kas mano sapnas buvo tik 
sapnas! — Svajotojas.

darosi

nigų ir da gali gauti paramos 
iš Romos ar Maskvos, šito pa
daryti negalima, čia kiekvienas 
naprapatas, kunigas, prohibici-. VJIU; 
jos agentas, idiotas ir puspro
tis gali atspausdinti savo poezi
jas, apysakas, dramas ir nere
tai leisti ir redaguoti savo laik
raštį. Todėl didžioji spaudos da
lis čia yra virtusi 
šlamštu.

Aš esu spaudos laisvės gynė- s 
jas ir cenzūros priešas. Kaip 
teisybė nebūtų karti, kaip kri
tika nebūtų aštri, kaip nuomo
nė nebūtų revoliucinga jos 
turi rasti vietos spaudoj. Bet 
rašytojai, redaktoriai ir leidėjai 
turi būti apsišvietę ir sveiko; 
proto žmonės. Jeigu nuo moky-i 
tojo, gydytojo, advokato, poli-: 
cisto ir net kunigo reikalauja
ma tam tikro mokslo, kvotimų 
išlaikymo ir šiek tiek proto,: 
kaipgi galima leisti idiotams ir Į 
jonvaikiams rašyti knygas, re
daguoti laikraščius ir spausdin
ti bile ką? Nebūtų pavojinga, 
jeigu didesnė publikos dalis su-| 

iš išmintingų žmonių, 
raštus skaitytų 
ir leidėjai. Bet

Jūsų saugumui
Miirael Hughes,

policijos viršininkas

Dmbar yra laikas, kai te
vains sunku išlaikyti vai kus
nuo bėgiojimo gatvėmis, kur
jiems grūmoja 
žimu. v

pavojus nuo ve-

metai pra-
pastatymonuo

bet ir šiandien ši ope- 
dainuojama pasauly 

ne kad bet kuri kita

rinį, trumpai perbėgsime ją, 
idant paveikslas stovėtų musų 
akyse, kuomet klausysime jos 
koncertinėj formoje ateinantį 
sekmadienį, kovo 4-tą, 1928, 
Chicagos Lietuvių Auditorijo- 
joje, Birutės rengiamam vaka- 

Šiame pastatyme solistai 
O. Vilkiutė, S. K rašau s- 

P. Stogis, K. 
Birutės cho- 

šimkaus.

“Tuščios pastangos”
Dundulienė, Milerienė ir Pilka 

tarsi dangų pasiekė.

sidėtų
Tuomet savo

Perspekite juos, kad nesika- 
binėtų vežimų, nevažinėtų ratu- 

i kais ir dviračiais gatvėmis.
Patarkite jaunuomenei nau

dotis specialiai prirengtomis 
žaismėms vietomis (play 
grounds). Tėn žaisti saugu, o 
gatvės nėra saugios.

Perspekite juos, kad ne si ra i- 
sekto-idiotų ant telegrafų stulpų. Mir- 
blaivi-'tis tykoja juos gyvose vielose 
reikia (kuriomis elektros srovė teka). 
jiems1 Visuomet turėkite omenėje 

blogos i vaikų saugumų, kai važiuojate

žiiiant, kiek daug pusgalvių 
randasi visose tikėjimų 
se, kiek daug policistų, 
ninku ir kongresmanų, 
būti labai atsargiam, ką 
duodi skaityti. Jie ir be
literatūros skaitymo kelia keis- gatvekariais ar kuriomis kito- 
tą cirką pasaulyj. Prisiskaitę mis susisiekimo priemonėmis, 
jos, jie tampa neretai pavojin- ypač gi, kai įlipate j karus ar 
gesni už metodistų kunigus ir, išlipate iš jų.
100', patriotus. Kadangi Mek-' Molorininkai privalo važiuoti 
sikos valdžia pastaraisiais lai-1 P°val, kai mato gatvėse vaikus 
kais pasižymėjo daugelio gerų žaidžiant. Kiekienas privalo 
patvarkymų įvedimu, aš propo- prisidėti savo dalimi jų apsau- 
nuoju, kad intelektualės orga- Jiai.

t • • • • I I ‘nizacijos rezoliucijomis para- -------- t—— ................ ........ —

gintų ją duoti pavyzdį pašau- i damas įr ĮUrj garažą arba skle
idi sutvarkyme taip, kad i* pą samdyti didelių knygų pa- 

jose aiš-
imi sutvarkyme taip, kad ji|pa samdyti didelių knygų pa- 
atsidurtų tik protingų žmonių |dvjgką> kas joge aiš. 
lankose. Meksiką paseks Vo- kįnama< ga|jma butų sutalpin- 
kietiją, Švedija, Anglija, Chini- ti į dešimtį sykių 
ja ir, galų gale, mažu ir Jung-'kny(tas ir aprašomus 
tinęs Valstijos. Vietoj mėčius 
bilionus dolerių protingų žmo
nių persekiojimui už vis gėrės-1 
nio snapso importavimą ir da-i 
rymą,

mažesnes 
dalykus 

padaryti dešimtį sykių aiškes
niais. Juk skaitytojas ne po- 
pieros nori nusipirkti, o infor- 

- . J macijų. šitokias pilnas mokslo 
galima butų padidinti knygas skaitys tik sveiko proto 

laivyną ir armiją ir pradėti di- p. subrendusio 
<lelj karą prieš nonsensinės lite- nes pusgalviams ir 
raturos platinimą. . jos bl|tu sullkios.

Aš nemanau, kad valdžia tu-;kie jokelhi skaito 
rėti; spręsti, kam leisti rašyti ksijškas knygas j,, 
knygas, redaguoti laikraščius ir kaip jie supranta> 
užsiimti spausdinimu. Valdi-i^aug argumentų, 
ninku tarpe paprastai sąžinin-^ 
gų piotingų žmonių mažai. Tu- bibliją ir departamentinių krau- 

komitetai iš tuvių skelbimus. 
intelektualų,1 

tyrinėjimo:

proto žmonės, 
jon vaikiams 
Dabar viso- 
dideles mo- 
velniai žino, 

todėl tiek 
Jiems gali

ma palikti skaityti sapnininką,

retų susidaryti 
pasižymėj usių 
pasikviesti proto 
specialistus ir kiekvieną kandi
datą į rašytojus, redaktorius ir 
leidėjus gerai 
Aš neabejoju, 
kandidatų prisieitų patalpinti, 
į beprotnamius, ypač kandida-' 
tus į poetus.

Net ir moksliškų knygų ir 
straipsnių rašymas turėtų būti' 
pavestas tik protingiems ir ga
biems pedagogams. Dabar 
rankvedžiai rašomi taip pai- 
kioj nesistematingoj formoj, 
kad ir mokiniams nelengva su
prasti, o ką jau bekalbėti apie 
didžiumą mokytojų. Moksliš
kuose raštuose tiek daug maž
možių ir nonsensų prikalbama, 
tokia eibė žodžių sukraujama, 
kad skaitytojas pusę amžiaus 
sugaišina į bambastiką bežiurė-

išegzaminuoti, 
kad didžiumų;

Ir sveikiname, ir gerbiame, 
ir begalo mylime, ir — prisi
pažint turim, kad stinga mums 
pakankamai didelių, gilių ir 
nuoširdžių žodžių atsidėkoti 
artistui Pilkai už taip ne pa
prastai gražų pastatymą “Tuš
čių Pastangų“.

Bet gerbiame ir nemažiau — 
jeigu., tik ne daugiau — my
lime ponią Dundulienę. Ak, ta 
Dundulienė! Ašaros tarsi ver
žte veržiasi pamislijus, kad to
kia talentinga artistu, tikrai 
turinti dieviškos ugnelės vai
dinti kuogeriausiai, — turi var
gų slopinama būti ir tik pri
puolamai kaipo artistė-mėgėja 
scenoje pasirodyti... Kaip bai
siai nedėkingi, nenuoširdus su
tvėrimai mes, lietuviai, esame, 
kad leidžiame Dundulienei var
guose merdėti ir nepadedame 
jai pasiekti vyriausio musų 
tautos kultūros veiksnio — me-l 
no — sferose tos aukštumos, 
kurios ji yra tikrai verta! Sa
kau atvirai: musų Dundulienė 
turi būti Kaune ir užimti Val
stybės Teatre žymiausios žvaig- 
ždės-artistės vietą.

Taip... Vaidinant “Tuščias 
Pastangas“, i mper sanuojant 
Daubienę, musų Dundulienė vi
sa laika rodė tikrų tikriausia 
lietuvę kaimietę motiną. Jos 
išorinės savybes buvo taip ata
tinkamos, vadinasi, tapatingos 
Daubienės savybėms, kad tipi- 
škesnės vargiai ir įsivaizduoti 
tegalėtumėm. 'lai stačiai idė- 
alingos, reiškia, geriausios. Q 
jos vidujinė asmens vertybė, 

pažinimas, sugebėjimas, at
jautimas, tarytum fontanas

savo vai dm e-

2.
Susirinkusioji 

tangų“ pažiūrėti 
apsiriksiu pasakęs, ir pamatė, 
ir įsitikino, kad ponia Milerie
nė jau į šį svietą ateidama ir 
talentą artistės atsinešė. Ji
nai, kaip ir Dundulienė, nesi- 
vaduoja scenoje pigiais techni
kos žibučiais,’ bet gyvena aukš
čiausiais jausmais, kurių bū
sena, kaip jau pasakyta, gludi 
tiktai sielos gelmėse. Anaip
tol ne dirbtomis, nelyginant le
das, šaltomis dramatizmo tai
syklėmis ji tarsi viliote vilio
ja žiūrėtojo sielą, bet savo vi
dujine vertybe, kuri pas ją 
reiškiasi tokiu realumu, tokiu 
sklandžiu liuosumu, kad tary
tum kokia paukštė begalinėj 
erdvenybėj ji skrajotų. Ji ne
vaidina vien tik pamėgdžioji
mo (imitacijos) maska apsi- 
maskavusi (kaip daugelis mu
sų artistų-čių daro), taigi ne
pila impersonuojamo asmens 
vaizdus, sąvokas ir mintis tar-! 
si žirnius į sieną. Ne. Ji pa
ėmė Barboros negyvos—šaltus 
vaizdus, sąvokas' ir mintis, su
pynė visa tai su savo panašiais 
vaizdais, sąvokomis ir minti
mis, ryškiau sakant, ji davė 
visam tam gyvybę ir jausmus, 
ir tik tada jau patiekė žiūrėto
jams ir klausytojams. Ji, va
dinasi, ne šaltas mechanizmas, 
ne technikos tobulybė, bet sa
vo sieloje svetimų (Barboros) 
vaizdų, sąvokų ir minčių atgai
vintoja, gyvybės vainikais api
pintojo ir tik paskui visa tai 
teatro publikai patiekėja. Nuo
bodžia dramatizmo technika, 
kuria nekurie musų artistai 
nuo kulnų iki ausų apsimaska- 
vę scenoje kamuote kamuoja
si, — tarsi kokiu apinasriu— 
Milerienės nepažabosi. Ji ir 
gerbia ir brangina savo indivi
dualumą, tai tą brangiausią 
žmogaus sielos turtą; ir todėl, 
atsidūrus scenoj, išnaudoja jį 
be mažiausio skupėjimo. Ir už 
tai ją publika taip gerbia, myli 
ir, rodos, gatava ant rankų ne
šioti.

Ir džiaukimės mes, chicagaei- 
šim-'čiai, kad turime Dundulienę ir 

Čia Valentinas traukia sa-Jkus, šalia manęs besėdįs, susu-. Milerienę, su kuriomis, kaipo 
ual 4-..: » į artistėmis-žvaigždėmis, visa-

P-
dedasi 
ir alche- 
senų do- 

mokslinių v

re. 
bus 
kienė, J. Kudirka, 
Sabonis ir didysis 
ras, po vadovyste

Pirmas veiksmas 
Fausto, seno filosofo 
miko studijoje, tarp 
kumentų ir grubių
penkiolikto šimtmečio aparatų. 
Neramus gęstančios šviesos 
spinduliai yra simbolis despe
racijos seno Fausto širdyje, 
kadangi, praleidęs visą gyve
nimą bestudijuodamas, jisai 
pamato, kad tikros žinybos pa
žino labai maža. Pavargęs 
kovojiipu, jisai nutarė pabaig
ti viską nuodais ir pakėlė tau
rę prie lupų, bet sustoja, išgir
dęs linksmas praeinančio jau
nimo dainas. Priėjęs prie lan
go ir pasipiktinęs iš žmonių 
linksmumo, jisai prakeikia vi
sus žemiškus dalykus, šaukda
mas šėtoną į pagelbą. Pasiro
do Mefistofelis ir proponuoja, 
kad garsusis 
tas) darytų 
Kaipo mainą
jėgą ir ką tiktai jisai geidžia, 
Faustas atiduos 
šią. Faustas, 
auksą ir jėgą, 
nystės.

Sutartis padaroma. Faustas 
rengiasi atsižadėti savo dūšios, 
bet dar abejodamas, čia Me
fistofeliui dainuojant, pasirodo 
vizija Margaritos. Tuomet su
tartis pasirašoma ugninėmis 
raidėmis, Faustas išgeria už
burtą gėralą ir pavirsta jaunu.

Antras veiksmas

da k tara s (Faus- 
su tarti su juo. 
už turtus, garbę

tiktai savo du- 
paniekindamas 

iv i kala uja jau-

viešame miesto sod- 
susirinkę studentai, 
seni vyrai, jaunos

Su šiuo linksmu choru 
Valenti- 

kuris 
iš- 
sa- 
na-

Dedasi 
ne, kur 
kareiviai, 
moterys kalbasi, flirtuoja, ba
rasi,
prasideda pramogos, 
nas, Margaritos brolis, 
yra tarp kareivių, rengiasi 
keliauti į karą ir dainuoja 
vo atsisveikinimą sesutei ir 
mams.

Staiga pasirodo Mefistofelis 
ir pasisuk) dainuoti savo dai
ną, paskui rodo susirinkusiems 
visokius burtus, burdamas jų 
ateitį ir tt. Priėjęs prie Va-

neapėmė visos auditorijos min
tis ir jausmus, ir nepadarė 
kiaušy to jjus-jas, žiūrėtojus-jas 
jos garbintojais, stačiai dievin- 
tojais....

Aukščiausiai savo talentin
gu vaidinimu Dundulienė pasi
rodė antrame akte; kada ji, sė
dėdama ant suolelio, ginčijosi 
su savo vyru — “seniu“. Ji 
šitame momente parodė bega
linę motinos meilę, kuri nesu
mažėjo, neužgeso net ir tada, 
kai visai įtikinamai pamatė, 
jog jos vienturtėlis sūnelis ją 
apgaudinėja ir net stačiai iš 
jos tyčiojasi. Ji, kaipo stip
riai tikinti moteriškė, prašo 
Dievo, prašo visų šventųjų, po
draug ir jos sūnelio patrono, 
kad jie visi padėtų jam,—at
vestų jį ant tiesos kelio, šita
me momente ji taip idėalingai

lentino Mefistofelis kelia tau-,vaidino, kad net musų visų 
rę vyno už Margaritos sveika- j gerbiamas kompozitorius 
tą. 
vo kardą, bet pajunta, kad ko;

Tuščių Pas- 
publika, nė

jis atrodė artistas 
nepakeičiamas, — ro

dos, kito tokio visame sviete 
nėra; bet pažvelgus giliau, va
dinasi, metus žvilgsnį i jo vi
dujinę asmens vertybę, pasiro
dė, kad tonais lyg ir rt’nga 
sielos atvirumo, liuosumo, ran- 
kstumo ir, kas svarbiausia, ši
lumos, su kuria juk tik ir te
galima 'auditorijos ūpas sukel
ti. Fiziniai jo veiksmai sta-

įpratimo. Matėme ir 
jo išorinę pusę (ku- 
tarsi nematėme ir ne^ 
išvidinės pusės (šie-

aš ir klystu. Tik aš 
nedasileisčiau minties,

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYK1T savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, įdedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:

M

14081 Jonui Ližaičiui
14080—Liudvikai Lizaitienei 
14156—Adolfui Zachažauskui
14155—Reginai Zachažauskienci 
14171—Karolinai Beinorienei 
14184—Petrui Bandžiui 
14238—Antanui Gudui
14p62—Elenai Stasiukienei 
14247—Liudvikui Zdanavičiai
143Ž5—.Merei Serapinienei 
14287—Onai Varinauskienei 
14294—Kazimierui Kačinskui 
14305—Rozalijai Marmienei 
21808—Stn|nisflovui Kristopai-

čiui

14282 Juozui Liepai
13214 -Juozui Macnoriui
24809—Barborai Tupikienei
14316—Uršulei Kastcnausk ienei

14278—Marijonai Mockienei 
14295—Onai Ascilienei 
23863—Vincui Musteikiui 
23864—Petrui Žiškai
14368—Antanui Tamošiūnui 
14351—Liudvikui Kleivai 
56356—Magdalenai Krikščiūnie

nei
23973—Agotai Tirilienei 

14—Mykolui Bubalauskui

(THEM DAYS ARE GONE'FOREVER Operete This on Your Organ

Ak, tai puikiai lošia.



Ketvirtadienis, kovo 1, 1928 NAUJIENOS, Chicago, H

Tarp Chicagos

Lietuvių j

Visliomis kalbės eu
genikos klausimu
Kovo t d. (ketvirtadieni) 

7:30 vai. vak., Mildos svetai
nėje (Bridgeporte) Visliomis 
laikys prakalbą su diskusijo
mis tema: “Kaip pagerinti lie
tuvių veislę?” Bus paliesti ly
čių santykių, vedybų, šeimos, 
vaikų ir kiti svarbus klausi
mai.

Jaunoji Birutė
Tėvų susirinkimas įvyksta šį 

vakarų 7:30 vai. Visi turėtų 
susirinkti laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų apkalbė
ti. O dar valdyba išduos rapor
tus iš pereitų metų veikimo ir 
darys pranešima apie dabartinį 
draugijėlės stovį; be to, patieks 
planą ateinančio sezono veiki
mui. Dabar geriausia proga 
naujiems nariams prirašyti.

Jaunoji Biutė yra dalis Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje, 
globojama 131-tos moterų kuo
pos. Nėra abejonės, kad Jauno
sios Birutės nariai turi geriau
sių auklėtojų, dėl to kad 131 
kuopa susideda iš moterų. O 
kas gali geriau globoti savo kū
dikius, kaip motinos? Todėl nie
ko nelaukdami ateikite šį vaka
rų ir prirašykite savo vaikus 
prie Jaunosios Birutės.
Susirinkimas bus Mark \Vhite 

Sųuarr parko svetainėje, 29-ta 
ir Halsted gat. — Sekretorius.PRANEŠIMAI

Chicago, III. Marųuetle Park 
apielinkės — SLA. 260 kp. mėnesi
nis susirinkimas Įvyks kovo 2 d. 
sekmadieny, 1928, 2 vai. po pietų. 
K. J. Mačiuko svetainėje, 2136 W 
59th St., prie Artcsian Aye. j asų 
atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų apta
rimui ir neužmirškite užsimokėti 
mėnesines mokestis.

Pranas Druktainis, užr. sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Khubas, laikys mėnesini susi
rinkimą penktadieny, kovo 2 dieną 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorium 
svet., 3133 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių dalykų aptar
ti. S. Kunevič nut, rast.

Brighton Park. SLA. 176 kp. mė
nesinis labai svarbus susirinkimas 
jvyks kovo 2 d., 7:30 vai. vakare, 
Jokanto svet., 4138 Archer Avė. 
Visi-visos būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų nutarimui 
iš atsibuvusio baliaus raportas. Ne
pamirškite užsimokėti savo mokes
čius. Taipgi atsiveskite savo pa
žįstamus prisirašyti prie SLA. 176 
kuopos. Sekr. J. Trejoms.

Illinois Lietuvių Pašaipiais Kliu- 
bas laikys savo mėnesinj susirinki
mą penktadienyje, kovo 2 dieną, 
1928 m., 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti j 
susirinkimą, nes yra labai daug 
svarbių dalykų dėl apsvarstymo.

A. Kaulakis, rast.

Vaidylų Brolija renkasi ketvirta
dieny, kovo 1, Maccobbe svet., North 
Avė. ir California. Kritų Krivaitis.

18-tos apielinkės. S. L. A. 129 
kuopos susirinkimas jvyks’ kovo J 

d., J. Savicko svet., 1900 S. Union 
Avė., 7:30 vai. vakare. Visi.nariai 
malonėkite dalyvauti susirinkime, 
nes turime svarbių reikalų aptarti.

l’rot. rašt. K. Batutis.

JUOZAPAS BRAZDEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 28 dieną, 12 valandą dieną 

1928 m., sulaukęs apie 17 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Kauno 
rėdybos, Kretingos apskričio, Platelių. parapijos, Stirbaičių kaimo, 
paliko dideliame nuliudime ciocę Barborą Vaznonienę, 2 pusseseres, 
Barborą Žitkevičienę ir Kotryną Žilevičiene, 3 pusbrolius, Antaną 
ir Leoną Brazdeikius ir Frančiškų Simaitį Amerikoje, Lietuvoje pa
liko moterį Veroniką Brazdeikienę, sūnų Juozapą, brolį Domininką 
ir 2 seseris, Uršulę ir Domicėlę. Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio naujoj koplyčioj — 3397 Auburn Avė. Laidotuvėms rūpi
nasi Antanas Žitkevičius, Tel. Pullman 5805.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, kovo 2 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j sv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Brazdeikio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, * . . ,
Moteris, Simus, Broliai, Seserys ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. , Masalskis, Telefonas 
Buulevard 4139.

SLA. 208-tos moterų 
kuopos vakariene
Linksmai praleistas laikas il

gai laikosi atmintyje’ ir todėl 
SLA. 208-tos moterų kuopos 
vakarienė, kuri atsibuvo South- 
moor viešbutyje pereito antra
dienio vakare, ilgai pasiliks 
atmintyje tų myrių ir jos drau
gių, kurios dalyvavo šioje puo
toje.

šį vakarienė buvo surengta 
pagerbimui tų narių, kurios per 
ilgus metus darbavosi kuopos 
labui. Taipgi buvo narėms pro
gos susipažinti arčiau su nau
jom narėm, kurių skaitlius ne 
mažas. Po skanios vakarienės, 
vakaro vedėja, p. S. čerienė, 
atidarė programų. Gal butų vie
toj paminėti, kad kuone visas 
šio vakaro programas buvo iš
pildytas kuopos narių. Ištikrų- 
ių kuopa turėtų jaustis laimin
ga turėdama savo tarpe tiek 
gabių veikėjų.

Pirmiausia p-nia Žilvitiene, 
kuopos pirmininkė, tarė pasvei
kinimo žodį. Paskui skambinta 
piano solo, kurį išpildė p-lė 
Skiriutė. Nors dar jaunutė, jos 
skambinimas parodė gerai iš
dirbtų. teknikų, suderinta su 
švelniu, aiškiu tonu.

P-nia Kirienė, pereitų dvejų 
metų pirmininkė, kuri taipgi 
per 12 metų ėjo kasininkės pa
reigas, trumpoj, bet aiškioj kal
boj nupiešė kuopos praeitį ir 
agino nares veikiau darbuotis 

ateityje. Ji ypatingai pabrėžė 
kuopos narių draugingumą ir 
sutikimą.

P-lė Zavistaitū išpildė labai 
įdomią dalį programų. Ketai 
tenka išgirsti tokį gražų inter
pretavimą Binkio ir Maironio 
ilių. Jos deklamaciją sekė dū
das, kurį išpildė musų gerai ži
nomos dainininkės, p-lė Vikto- 
’ ia Volteraitė ir p-nia Sauriene.

Gal rimčiausią dalį progra
mų išpildė p-nia Marė Jurge- 
’ionienė, kuri kalbėjo temoje: 
“Lietuvių moterų kultūrinis 
Tikimas Cliicagoje.” • Turbut 
neapsiriksiu pareikšdamas, kad 
>-nia Jurgelionienū yra viena 
kabiausių moterų kalbėtojų 
Chicagoje, o gal net ir Ameri
koje. Jos kalba parodė gilų su
pratimą lietuvių moterų veiki
mo praeityje, ir jos daugelio 
metų darbavimasi lietuvių vi
suomenėje Amerikoje davė jai 
galimybes spręsti, koks tas vei
kimas turėtų būti ateityje. Bu
tų geistina, kad p-nia Jurge- 
lionienė tankiau atsilankytų į 
moterų parengimus ir plačiau 
išreikštų savo įdomias mintis.

P-nia Šatkauskienė, kuopos 
finansų raštininkė per dešimts 
melų ir viena tų narių, kurios 
per daugeli metų nenuilstančiai 
darbuojasi kuopos labui, nuo
širdžiai suteikė dainelę, kuri 
buvo maloniai priimta.

Dar pasirodė spėka iš naujų 
narių tarpo • tai p-lė Vanda 
Misevičiutė, kuri palinksmino 
su piano solo. •,

Programą užbaigė p. Peržin- 
skienė sudainuodama keletą 
gražių dainelių.

Programui pusi baigus, tęsė
si draugiškas pasikalbėjimas. 
Vėliau teko smagiai pašokti lie
tuviškus šokius. O tos iš musų, 
kurios neturėjome progos pasi

a "t" a Lietuviai Daktarai

rodyti laiko programo, SUdri li
kom e npie pianą ir sau padaina
vome. Ir taip užsibaigė vaka
ras, šnekučiavom ir nejutom, 
kada atėjo 12-ta valanda. Kaip 
greitai ir linksmai tas laikas 
prabėgo! Dabar lauksime kuo
pos šeimyniško vakarėlio.

— Narė.

Teatruose
Chicago Teatre — pradedant 

5 d. kovo eis kintamasis pa- 
veikslas, pavadintas “Red 
Hair”; bus kitokių numerių, 
viename kurių pasirodys Rutli 
Etting, turėjusi didelio pasise
kimo New Yorke Ziegfield Fol- 
lies parengimuose.

Roosevelt teatre — prade
dant 4 d. kovo, vietoje “Les 
Miserables”, bus rodoma vei
kalas vardu “Old Ironsides1’, 
kaip garsinama, vienas žy
miausių krutamu jų paveikslų, 
kada nors padarytų. Šio pa
veikslo autorius yra tas pats, 
ką parašė “The Covered Wa- 
gon” ir “VVhat Price Glory”.

McVickers teatre — vietoje 
paveikslo “The Student Prin
ce” bus rodoma paveikslas, pa
vadintas “The Patent Leather 
Kid”.

Paul Ash, pradedant kovo 
5 d., patieks publikai naują 
‘programą, pavadintą “Spring 
Fever”; bus taipgi rodomas 
paveikslas vardu “Roae-Marie”.

Tivoli teatre — pradedant 
kovo 5 d. bus rodoma paveiks
las “The Noose”; be to, bus 
duota keletas scenos numerių.

Senate teatre — pradedant 
5 d. kovo pasirodys paveikslas 
“Gaucho”, siužetas imtas iš 
pietinės Amerikos gyvenimo. 
Douglas Fairbanks — paveiks
lo žvaigždė; apart paveikslo 
scenos numeriai.

Norshore teatre — Al Ka- 
vale pastatys scenos produk-

A T A
JONAS F. PETRAUSKAS

Mirė netikėta mirčių pirm vasario 
27 dienos, rastas negyvas,1928 m., 
sulaukęs 36 m. amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Raguvos miestely. Chicagoj 
išgyveno 19 m. Tarnavo Suv. Vai. 
kariumenėj laike didžiojo karo. Pa
liko dideliame nuliudime motiną Ur
šulę Petrauskienę, seseris: Zofiją. 
Stefaniją ir Oną, 3 švogerius ir dvi 
pusseseris. Kūnas pašarvotas, ran
dasi pas seserį p. S. Jakubkienę, 
4052 S. Artesian Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirtadieny, 
kovo 1 dieną, 2 vai. po piet ii na
mų bus nulydėtas j Tautiškas kapi
nes. ’ ,

Visi A. A. Jono F. Petrausko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami, dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, •
Motina, Seserys, švogeriai 
ir Pusseserys.

Laidotuvėse patarnauja graborius 
S. D. Lachavicz, Tel. Roosevelt 
2515-2516.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musą patar n a v I m a a, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran 
gus, todėl kad neturi 
me išlaidų užlaikymui 
-įkyria.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojaa

2314 W 23rd PL 
Ckilago, I1L

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kalo meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.* 
Roosevelt 2515 - 2516

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠEREA

3252 South Halsted Street 

Viršui Unlversal
State Bank ....

Motery® ir mergi
no* kreipkite* »u 

ei k ai ai s nuo 12 iki 
s vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

ciją, užvardytą “Tho Mikado 
of Jazz”; bus rodoma paveiks
las “Beau Sabrcur”.

Harding teatre — pradedant 
kovo 5 d. eis paveikslas “The 
Noose”; vaidinimo numeriai.

Uptown teatre—pradedant 
kovo 5 d. eis paveikslas “Spart- 
ing Goods”; bus duotas taipgi 
scenos vaizdas “Treasure 
Ships”.

PAIEŠKOJIMAS

Lietuvos konsulatas Chicago- 
jc paieško Antano Gribausko. 
Atsiliepė jo žmona, Agota Gri- 
bauskienė. —L. Gaižaitė, 

Konsulato Sekretorius.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam* visado* 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina St„ Chicago. III

Lietuvės Akušerės

A. VIOIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi ak u Se
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b li
čiuose. Sąžinin 
gai patarnauja 
visokiose ligose 
prieš gimdymą 
laike gimdy m ■> 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
inas, dar ir k’ 
tokiuose reikn 
iuose moterims 
ir mergi n o m s 
kreipkitės, o rn 
site pagelhų 
Valandos nuo - 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
<) vai vakare.

"" .d.-.-.------------ -
AinųL.jjyjytojaj

Pastaba; Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

UE1CV1B AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri- i 
rengia teisingai akinius. Visuose at- | 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Jei abejoji apie savo akis, eik pa*
Dr. A. R. BLUMENTHAL

DPTDMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenae 

Telefonas Boulevard 7820 
Rmh 6641 South Aibany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, Nedėlioj 19-12 d.

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milvraukee Avenue, Room 201

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

Tt. OAVIDONIS, MJL 
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwoiai 5107
V a 1 a n d o r

nuo 9 iki 11 vai. ryteli 
nuo 6 iki 8 vai. vakare; 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai Daktarai
I<aah. B600 South Arteuian Avejiu* 

Phone Prospect 6659
Ofiso Phone Canal 0257

D R. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
C h karo. II)

relcphone Kepublic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas 

2559 West 63rd Stre«t 
Cor Rockwell St 

Valandos nuo 9-12. 1-5, 6-8 vakart 
CHICAGO. (LL

Off. & res. Yardfl 8557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Weatem Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 SVest 22nd Street
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 8201 South Wallace Street

Office Boulevard i042
DR. C. Z. V EŽELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO, ILL

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South VVestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai vak 

luj. KARAŪUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 South Morgan Street 

Tel. Boulevard 2160 
Nu* 9 iki 12 va!, dienos b 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M ARGERIS
*421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:3u ik 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
Viki 12, 1 iki 8 diena ir 6:30 iki 9:30 v
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. (U

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3

Prospect 1028
Res. 2859 S. Leavit St., Canal 2830

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
—j-Į-rtr-~jfĮj~i-rrT-rru~u^-u^un-ri-O-r'L ~\jnj-xr*ruwu^~ri-u~~i'** — —— — - —

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W, BEAUDEHE
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė. .
V alandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 ▼. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residcnce Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tol. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Ruaas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas Moterišką Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3162 S'o, Halsted StH Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare. 
Nedaliomis ir šventad. 10 12 dienųi

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenae

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų,
7 iki 9 vak Nedėl. nuo 10 iki 12,dieną 

Res. Telephone Piaza 8200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas b 
tkušeris

Gydo staigias ir chroniškai liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
Iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1625 W. 18tb St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ii 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
(729 South Ashland Avenue, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

z Phone Midway 2880

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALfSZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 0 iki 8 P. M

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

nuošimčių.

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo- 
keti, nereik mo- 
keti nuošimči ų. 
Jūsų dantys pa- 
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
B!0 — mokėsit po $20 per 6 mėn.

r. C. W. De Roque
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

______Advokatai______
JOSEPH J. GRISH

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

Namų Telefonas Republic 972J

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavit; St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v p p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clarks St» 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3396

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefoną* Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Ai A. DUS
ADVOKATAS

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

V ule a riti 3
8241 South Halsted St

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedilio Ir

Pėtnyčio*.

Laiškai Naujienų
Ofise

Bružas, J.
Baltas, C. 2
Butėnas, C.
Bukas, A.
Greitjurgis, V.
Gribauskas, J.
Katkauskis, F.
Kirstukaicis, T.
Rudokiene, Z.
Kaitis, M.
Marozas, P.
Masionis, A. •
Nash, M.
Žukas, J.
Zabluškaite.

4

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu« 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus^; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win« 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko

4 Bartus K.
6 Bielskis Frank

12 Dovedauckas Andonino
18 Grigalins Veronika
19 Glalensku Aleksandre
24 Jarsus Adalf
26 Kipsas Chalis
37 Micknis Sophie
42 Parescius Norberts
61 Sestakauskas Jonas
65 Vaičius Jonas
68 Yanuses Povilas
71 Zigmantatis Augustinas
72 Zynis Kazimierz

[ciASSIFiEI) RliS.
Educational

_________ _ Mokyki^_____________

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banjo, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnut 
medžio. įskaitoma skrynutė, šis spe- 
cialis pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

Ine.,
13 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzie 6810

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus D®aign»ng, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

MisceUaneous 
________ Įvairųa______________  

SOL ELLIS & SONS 
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys
2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Lawndale 2454

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1086

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IS 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB
ING & | HEATING CO., 4582 
Cottage Grove Avė.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Went- 
\vorth Avė. Phone Victory 9634.
GREAT NORTHERN RAILWAY

Patarnauja agrikulturiniame cent
ro Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washington ir Oregon 
valstijose dat prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
vra tinlcamas ir geros aplinkybės. 
Vietų jėškotojams pigus 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutes arba smulkesnių informacijų 
Lile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Raihvay, 
St. Paul. Minn.

ATYDA Lietuviams de) gerų 1c- 
daunių. {dedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACH1NE CO.

222 W. Kiiuie SI.
Superior 2055-56
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CLASSIFIED A D V E R T I S E M~E? N T S
Business Service

Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlal- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. L 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur douda 

užganėdini mą. Jvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)

2522 So. Halsted St., Chicago.
Phone Victory 7452

Financial
_______FinansaLPaskoiog_______

t PERKAME 
Lietuvos Paskolos Bonus 

Mokame
Augš&ausias kainas 

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia________

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkuR General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
Serai kalbėti lietuviškai, kad tin- 

amai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St.. Cicero, III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-J taisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

IŠKABŲ malevojlmas nupiginto
mis kainomis ii priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
notomis, legalėmis kainomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičius labai žemu komisu. 

LINCOLN LOAN ASSOCIAT1ON 
1931 Mihvaukee Avė., 

netoli Westem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

SALES MANAGERIŲ
IR SALESMANŲ

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

Naujai atidaromas žemės išpar
davimas Flossmoor prie Illinois 
Central. Ihiiki proga energingiems 
salesmenams. Didelis uždarbis ga
rantuotas.

Atsišaukit asmeniškai, 
160 North La Šalie St.

Room 1816

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

KUOMET JUMS. REIKIA PI
NIGŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOWSKI, Sekr Ižd.
Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

REIKALINGAS BARBERYS va
karais. 422214 Archer Avė.

REIKIA inteligentiškų ir ambi- 
tingų vyrų dirbti kaipo SALES 
MANAGERIA1. Geras uždarbis 
užtikrintas. Pasimatykit su

PONU K1LGALLEN,
Subatoj nuo 2 iki 4 po pietų, 

t 1203 W. 79 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų.

4169 So. Halsted St.
KARPENTERIS — generalis kon- 

traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam tx Co. 855 W. 
51th St. Boulevard 0536.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkystės, karpenterystės, cemen
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, graražų nebrangiai.

STANLEY SIWIEC i CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 ka* 

vakaras

For Rent
RENDON South West Side krau

tuvė. tinkama vieta dėl bučernės. 
Visai mažai reikia turėti pinigų. 
Duodu ice box, šaukit Tel. Prospect 
6100.

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.)

Kontraktoriai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, III.
Tel. Cicero 1320

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
ti. Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
' Kampas Hermitage Avė.

MALEVOJAM, dekoruojam — At
sigaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to 
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 
Lawson Painting & Decorating Co.

Kedzie 5556.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St

Ant Rendos
Flatas

6 dideli kambariai su visais pato
gumais kampiniame name, netoli 
McKinley Parko. Kaina tik $35.00, 
Archer ir Western karai tik už vie
no bloko.

Atsišaukit tuojaus

A. Bulausky
2500 W. Pershįng Rd.

PERKRAUSTOME 
j visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Inc.

1357 W. I,ake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- 
rimus užtaisome už $3. Darbas ga
rantuotas.

C. MOSER
625 West 48th Place 

Yards 1034

LABAI ŽEMA KAINA
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa
tarnavimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St. .

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchester 0009

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Mi nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199 z

Musical Instruments
Muzikoa Instrumentai

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 į 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

------------------------------------------------------------------------------------------ —n ■■ ■ U —

ATYDA saksofonistams, pianis
tams ir smuiko mokiniams. Mes or
ganizuojame orkestrą. Atsilankykit 
ir prisidėkit. Mes išmokinsim jus 
groti.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

PRIEŠ pavasarį namų taisymą 
plasterinimą arba lopymą, perstai- 
sonie ir malevojame. Atsišaukit ar
ba telefonuokit.

VVHITTING & SON, 
Norman 1792, 6948 S. Princeton av.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% Komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

TOM BROWN 
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA 
Privališkos instrukcijos visokių in
strumentų patyrusių profesionalų 
mokytojų. Dykai benas ir orkestrą 
mokiniams, įskaitant šokius, biskj 
primokėti kitiems. Mes išmokinsim 
jus groti bile kokį instrumentą.

34 W. Lake St.
Ph. State 0796

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te daug setų pasirinkimui, visi ga
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai
sytojai.

G. & W. Radio Co.
6200 So. Halsted St. , Normai 1464

VALGOMO kambario setas, $5, pa
siniai pečiai, $6, lovon, $2, dresenai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utarninke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Sehvvartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

Mos perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sia kainą. Taipgi parduodame gerus 
rakandus pigiai. Harvey and Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629.

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus rakandus, pečius, kaurus ir 
t. t.

BROWN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5633
BARBERNĖS rakandai pardavi

mui. Atsišaukite 4609 So. Fairfield 
Avenue.

Sewing Machine
SiuvanioB Mašinos

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime pilną pasirin
kimą Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir
by sčių, consolos, dropheads, $9t elekt
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Vark Blvd.

Automobiles
TIKRI BARGENAI

AukAtoH njMco, vėliausių modelių, 
vartotų karų. 

CHRYSLER. 1U27. <12 Coach, knipnaujau .............._......   $<150
BUICK 1I»2H ftedan. knip naujau .... $1075 
CHRYSLER 102S. 72 acdan. kaip

naiijan .........................................................$1250
PACHARD 1020. «traiKht, S-5 pa/

Hažierių, sodan ................................... $1450
CHRYSLER 11*27, SO sodan, kaip

naujau ............   $1060
PONTIAC: Hr.’K. 4 <lnr„ Landau $750
L1NCO1<N 11>557. 7 paimtierlu, Metlan. 

kaip natijan ...................................    $2750
CADILLAC 11127, 5 pasažterių sodan,

kaip naujiiR .................................... $1750
JOKDAN 1027 stralght H sport road-

Hter ...........................................       $076
ESSEX 1O2K. 4 UuriintH sodan, kaip

naujas .......................  — $650
STUDEBAKER, 7 pasažierių sodan, 

kaip liaujas ...................................................... $060
AUBl'RN 1027, nport sodan, kaip 

naujas ..    $875
60 kitų vėliausių modelių Icnvių

karų nuo .....  $100 iki $400
Visi karai irarantuoti ir teikiunuiH dykai 

patarnavimuH. Tik bisk jmokčti, kitus | 
12 arba 18 mėnesių. Atdara vakarais ir 
nedėUomis iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
3730-41. W. North Avo., Phono Capitol 3350

M & K Motor Sales
cnicaaos sonntusl ir atsakanOtausl vartoki 

karų pardavinėtojai. 1OO garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame niechaniAkame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mea turime karų kuris tinka viso
kiems reikalams. Cash, HmokSjimais, mai
nais.

6811-13 So. Halsted St.

Dodge ’27. Settan ....................... $475
Chrysler *27, Sedan ...................$595
Hupmobile ’25, Sedan ............... $350
Nash ’27, Sedan ....................... $700
Hudson ’27, Sedan ................... $550
Buick ’27, Sedan ....................... $650
Studebaker Sedan ....................... $550
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais. 

2560 So. Halsted St.
Atdara visada

, — EXTRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu 
partnerį. Priežastį patirsyt ant 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St. 
Box 263

DIDELIS IR GREITAS PELNAS 
BE RIZIKOS

Tapkite savininku augančių gy
vulių, kurių sveikata ir gyvastis yra 
apsaugoti. Jums nereiks jais rū
pintis, o iš jų pardavimo gausite 
gvarantuotą pelną, kas keturi mėne
siai. Pelnas 60 nuošimčių į metus 
ant indėtų pinigų be darbo su pil
niausiu saugumu. Indėti pinigai 
saugesni negu banke. Atsiimti ga
lima visados su pelnu, pardavus gy
vulius. Laikas prisidėjimo aprube- 
žiutas.

Atsišaukite tuojaus adresu. 
Naujienos, 

Box No. 1046

PARDAVIMUI Tabako, cigarų, 
saldainių ir grosęrio krAutuvė. Tu
riu greit parduoti, leisiu pigiai, 1801 
So. Peoria St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu arba be namo. Biznis 
išdirptas per 30 meti}, parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis parda
vimo, turiu išvažiuoti Lietuvon. 
Juozapas Puška, 6734 Racine Avė. i

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
Černc; turiu parduoti labai pigiai, 
todėl, kad aš pats nėsu bučeris; tu
ri būt parduota už jūsų pasiūlymą, 
už cash; mainų nepriimu.

Atsišaukit
6111 S. Kedzie Avė. 

šaukit vakare 
Prospect 8476

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Parduosiu pigiai, priežastį patirsit 
ant vietos. 3311 So. Halsted St.

GARAŽAS 175 karų įtalpos, 
South Side, daromas didelis biznis 
per 14 metų, savininkas parduos ar
ba mainys į 4-6 apt. narną arba lo
tus. Veikit greit. P-nas Girlich. Tel. 
Calumet 4663.

PARDAVIMUI Lunch Room, labai 
igiai $125, greitas pardavimas, 5201 
lo. Halsteti St.

UŽ PIGIA kainą grocemę par
duosiu ar mainysiu ant loto ar ma
šinos.

5097 Archer Avė.
Lafayette 6036

Exchang^Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznį 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

MAINYSIU medinį namą, 2 po 
4 kambarius. Kaina $4,500.00. Mai
nysiu į 5 kambarių fornišius, gro- 
sernę ar saliuną arba į 4 flatų me
dinį namą arba lotą ant forni- 
šių.

4555 So. Paulina St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

EKSTRA SPECIAL BARGENAS
Section linijos kampas, 38x124 1 

blokas nuo Ewing Avė., prie 111 
St. Savininkui reikia pinigų, par
duos pigiai, $1500 cash.

F. J. ZINS, 
Ph. Frarjkiin 0929

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemž Pardavimui_____

PARDAVIMUI pigiai 2 aukštų 
medinis namas, 4-4 kambarių, mo
derniškas, furnas šildomas pirmas 
aukštas, kaina $4500, *522 W. 46 
PI. Tėl. Englevvood 7842.

Pii'k šj Namą ir Tau
pyk Pinigus!

South Saidėj kampinis biz
niavęs namas, 2 .storai ir 3 fia
lai, su saliuno bizniu arba be 
biznio, karštu vandeniu šildo
mas. Rendos atneša $187.00 j 
mėnesį. Įnešti užtenka $1500.00

Savininkui reikia greitai 
$1500.00 ir todėl parduos namą 
už pirmutinį maž-daug sąžinin
gą pasiūlymą.

Kas pirmesnis, tas laimės.
Kreipkitės:

/ F. L. SAVICKAS . 
726 W. 18-th St.

SAVININKAS parduoda 4 apt 
namą už cash, visi apt. po 4 kam
barius, pečiais šildomas, yra elekt
ra, viskas išrenduota, kaina tik

MODERNIŠKAS 2 FLATŲ 
KAMPINIS LOTAS 

5-5 kambarių, 2 karų garažas, 8401 
S. Throop St. karštu vandeniu šild. 
tile vana ir viskas moderniška, kai
na $19,200. Išmokėjimais. Pastaty
sime ant jūsų loto bile kokios rūšies 
bungalo\v arba flatinį namą. H. Jt M. 
VAN DAM, Budavotojai, Telefonas 
Stewart 6808.

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis 
bunįalovv, 1006 W. 57 St., naujas ir 
modemiškas, pirmas morgičius $3500 
pasibai^H i 5 metus, tiktai $750 įmo
kėti, kitus po $35 į menesį, sannin- 
ktts

HOUGH, 4213 S. Halsted St.

BARGENAS. Aukštos rųšies 5 
kamb. mūrinis bungalovv, 52 pėdų 
12 colių sienos, gatvė cementuota ii 
apmokėta, 2 karų garažas, kainavo 
$10,500, parduosiu už $9300, cash 
$3500. HA A VE, 2346 N. Cicero; 
Capitol 2510.

PARDAviMUI 5 kamb. cottage, 
netoli 103 St. ir Michigan Avė., yra 
garažas, fumas šildoma, turi būt 
parduota $500 įmokėjus. Šaukit 
Hyde Park 8512.

$1(K)O INMOKRTI
5 kambarių bungalow Beverly 

Hills, arch valgomo kambario lubos, 
stikliniai porčiai, tile grindimis va
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
pėdų lotas. Conover indų plovimui, 
rainatykit demonstruojamus. Atdara 
vokarais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Talman. Beverley 9407.

$500 JMOKftTI — $50 
1 MĖNESI

Nupirksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalovv, ’/£ bloko nuo 
63 St. karų linijos, modemiškas, ar- 
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock 6215 

Mr. Reimer.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo
kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu įmokėjimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. Went. 5702.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas
S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th St., Chicago
Boulvard 0611-0774

JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

BARGENAS ir lengvos išly- 
go«4 Beveik nauja 6 kambarių 
oungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
lungalow randasi Marquette 
4anor prie boulevarų ir gat- 
/ekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
’iau negu verta. Del informa- 
ijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
tanias ir tuščias lotas, bargenas. šis 
įamas bus parduotas už tiek, kad 
inmokėjuR morgičių, jus galit pirkti 
liktai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit

Telephone Humboldt 3960
Savininkas, 1931 Milwaukee Avė.

Financial
_________Finansai-Paskoloa

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau
site teisingą patarimą ir patarna
vimą.

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Tie Puikus Grojikliai Pianai Turi 
Būt Parduoti už užlaikymą

2 nauji grojikliai pianai už pusę 
originalės kainos, 3 grojikliai pianai 
A-l stovyje turi būt parduoti už už
laikymą. M. Richard & Sons grojik
lis už $75. Stager grojiklis už $65. 
Brinkerhoff grojiklis už $125, 5 up- 
rights už $20, 2 baby grand už 
$250, 10 radios už $15, maži. 4 elek
triniai 1928 Radios, console mode
liai $65. Išpardavimas prasidės 1 v.

6512 S. Halsted St. ir
1284 Mihvaukee Avė.

PIG&U
IX)IX1E SEDAN 1024 .......................... $105
ESSEX COACH 11)2(1 ....................  .... $226
FLINT Touring 102(1 .............   $105
AUBl'RN Touring 1025 žiemai už

daromas ....... .a.......   $225
OAKDAND Sedan 1026, 4 rūtų bre-

kini ......  $250
JORDAN sport 1024 touring ............. $105
MOON 1023 4 pusakierių coupe ........  $100

Tie karai yra nupiginti lygiai per puse. 
Jei jus norite pirkti gero karo, nepraleiski
te Alų gerų bargonų.

South Sides didžiausi automobilių ver
telgos.
GARFIELD MOTOR SALES CO.

47 to 61 E. 56th St.. cor. Wabash Avė. 
7716 So. Halsted St.

MAINYSIU I CHICAGOS NAMĄ
160 akrų farmą Michigan valsti

joj, prie cementinio kelio, yra gy
vuliai, mašinos, javai, traktorius ir 
t. t. 10 kambarių stuba, didelė mo- 
dęVniška barnė, geroj vietoj dėl už
dirbimo pinigų.

STRESKA,
155 N. Clark St,. Central 1213

ATKREIPKITE ATYDA!
Kas turite ką nors mainyti, lo

tą, namą, farmą arba morgičį. At
sišaukite, nes aš turi garadžių, ku
ris turi būt išmainytas arba par
duotas greitai už žemą kainą.

WM. GRITENAS
3241 So. Halsted St.

Tel. Victory 5065

LIETUVIU ATYDON
Ar jus turite lotą? Jei turite, 

tai daleiskit jums parodyti, kad 
NIEKO NEĮMOKANT jus galit įsi
gyti puikinusį ir moderniškiausj bun- 
galow. ši kompanija jau yra biznyje 
daug metų ir gali jums pastatyti 
modemiškiausį bungalov;, mūrinį, to
kį kurio kiekvienas vyras ir mote
ris pageidauja. Jus galit turėti na
mą už tuos pačius pinigus kuriuos 
mokate už rendą. Atsilankykit šian
die ir apžiurėkit, jums nebua reika
lo pirkti, jei nenorėsite.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

1858 W. 79th St. Triangle 6090 
7034 N. Clark St. Rogers Park 4656

$4000 PIGIAU
8 flatų, l’/& metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
šmokėjimais, $39,000, cash $7,000, 
šaukit savininką

Pensacola 8164

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį bungalovv už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
$3;000 cash. Geriausis pirkinys' 
South Side už $6500. 12407 South 
Racine Avė.

Radio

BUICK 1926 Master (I Coach — 5 na- 
ražierių, labai goranio stovyje, gerai bėga 
— $606, išmokėjimais arba mainais.

FINANCE CO.
7001 Stony Island. Fairfox 8030

CHEVROLET. Overlandai ir Fordai, visi 
ni</deliai, garantuoti gerame stovyje, puikus 
bap’gcnas, $45 iki $125. ponas SHAW 

7637 So. Halsted St.
■ ■■■ -------- *-i

Jūsų pasirinkimas, $95 
Studabaker 1926 coupe, porfect 
Chevrolet, 1926 sport touring 

Essex (4) 1924 coupe 
0039 Cottage Grove Avo.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerų vietų su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingų asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norų dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šj skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą —■ gausi 

10% pigiau. Atsivesk draugų kurie 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADfiKIT NAUJUS METUS
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4823 Lincoln Av. 8243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

PILNAS RADIO patarnavimas vi
sokių setu, baterių ir taisymas, 
įvesim elektrą į jūsų setą; darbas 
garantuotas. *Hyde Park 2928.

REIKIA ambitiniru lietuvių pardarlnfiti 
įrengtą žemo Southvest 8ido. turi kalbėti 
»ngli*kai. kcm proga tnikantteme vyrame. 
Matykrt Ponų Harrie. HARRIS AND VNOER 
3316 VV. dJrd St. Hemlock tt‘363.

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigia!. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, 
Edgewater 6161.

PAIGE 1925, sedan, gerame sto
vyje, vienas musų geriausių barge- 
nų. $375 Faget Buick Co., 4400 
Archer Avė., 1 blokas į vakarus 
nuo Kedzie. Virginia 1200.

PIERCE ARR0W 7 pas. sedan A-l 
stovyje, geri t ajerai, pilnai įrengtas, 
oritfinalis užbaigimas, parduosiu už 
morgičius $500. 5926 S. Kedzie Avė.

OLDSMOBILE X927, 4 durų sedin, nau
jas karas, garantuotas, 6800 mylių, par
duosiu pigiai. $760 — $300 įmokėti, 

6718 So. Weetern Avė.
HemlocC 8084. Mr. ARGO

OVERLAND 1026. DoLuxo 0 eilinderlų 
sodan, iArodo kaip naujas karas, $335, įmo- 
kOti $100, 

7U20 So, Halsted St.

ROLLINS sedan, originaliai už
baigtas, 4 ratų brekiai. Motoras A-l. 
Turit jį pamatyti, kaina, $275. 
Faget Buick Co., 4400 Archer Avė., 
Virginia 1200.

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit %, veiki! greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas už labai pigią 

kainą, arba mainysiu ant automobi
lio . Randos neša $75.00 j me
nesį. Kaina $6000.

1524 So. 49 Avė. 
Cicero, UI.

I Tel. Cicero 1674 J

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ANDERSONf / 
4058 Lavvrence Avė.

’ Pens. 8493

MAINAS
Mainysiu 2 flatų muro nęmą 6-6 

kam b. su beizmantu, parankioj vie
toj, netoli Ashland ir Archer karų. 
Priimsiu į mainus bučemę arba gro- 
semę, nebrangus, nedaug jnešt. Ma- 
tykit savininką.

JOHN PAKALNIS (PAKEL) 
6551 So. California Avė.

Hemlock 0367
....................... ~

AUTOMOBILIUS MAINUI
Mainysiu 8 cilinderių Jordan au

tomobilių ant rezideneijinio loto, at
daras ir dirba kaip naujas, 1926 
metų.

JOHN PAKALNIS 
Hemlock 0367

Real Estate For Sale
/ Namai-žemė Pardavimtd

EXTRA
Naudokitės iš mano nelaimfis. 

Priežastis perskirų, neatbūtinai ir 
kuogreičiausiai tunu parduoti arba 
išmainyti savo bizniavę namuką su 
saliuno bizniu. Priimsiu į mainus 
ką tik kas turit.

Agentams komišinas,
P. VAIČAITIS

KONTRAKTORIUI REIKIA PINI
GŲ UŽBAIGIMUI NAMO

Parduos naują bizniavę namą ant 
Archer Avė. $2000 pigiau nei kiti 
namai.

STANKO & COMPĄNY 
5097 Archer Avė. 

Lafayette 6086

LOTAS arti Archer Avė. mainysiu 
ant biznio arba mašinos.

5097 Archer Avė.
Lafayette 6036

PARSIDUODA per savininką 
kampinis muro namas, 3 flatai ir 
Storas, su bučemę ir grosernę. 
Biznis Cach per 20 metų ant vie
tos. Savininkas važiuoja ant far- 
mų, parduos pigiai arba priims 
mažą mainą ir cash, arba farmą; 
parduosiu arba mainysiu 160 ake- 
rių geros žemės, ežeras viduryj 
farmos, 6 kambarių namas dideli 
barnė, svirnas, garadžius, prie ge
ro kelio, 2y« mylios nuo miestuko. 
Turiu būtinai parduoti iŠ šių dvie
jų, nes galiu gerai dviejų apžiū
rėti.

Savininkas ant vietos
6001 So. Carpenter St.

Tel. Englewood 2116

VIENAS akras ir 8 lotai gražia
me Westmont, 2 blokai iki C. B. & 
Q. geležinkelio stoties, 2 traukiniai 
kasaie, 40 minučių važiavimo iki 
vidurmiesčio, yra vanduo, gasas ir 
elektra, kaina $1150. Cash arba iš
mokėjimais.

r |
S. E. kampas 105 ir Cicero Avė., 

.33x579, apie 20 lotų, parduosiu už 
>8000 cash arba išmokėjimais.

Netoli Clearing Industrial distrik- 
to, 60x125, į rytus nuo Nashville 
Avė., prie 64 St., yra vanduo, ga
sas, elektra, bloko nuo 63 St., 
karų, $1050 cash arba išmokėjimais.

2 AUKŠTŲ medinis namas ant 
cementinių postų, 5 karų Raražas, 
lotas 61x125, rendų $175 j mėnesi, 
labai gerame stovyje, kaina $14,000.

J. MOOSE,
5620-24 Wentworth Avė.

Tel. Normai 1085

REIKALINGAS namas mainyti 
ant 7 lotų; lotai randasi labai geroi 
vietoj ant 80 ir netoli Crawford 
Avenue.

C. P. SUROMSKIS CO.
3852 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

Netoli 64 ir Halsted St., 4 fla
tų mūrinis, akmeniniu frontu, 2-4 
1-5 ir 1-6 kambarių apt. Kieto me
džio grindys, aržuoio trimas, netoli 
63 ir Halsted karų ir elebatorio, 
geras rendoms distriktas, įplaukų 
virš $2700 j metus, kaina $22,500. 
Priimsime gerą kontraktą arba mor
gičius. (Sekite musų skelbimus).
HARRIS & UNGER 

3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

PARDAVIMUI per savininką 2 fl., 
5-5 kamb., furnas Šildomas, vana, 1 
fl. barnė užpakalyj, $6000, išmokėji
mais. 2242 Clyboum Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavas mūrinis kampinis namas, 
saliuno biznis, galima biznį paimti 
tuojau. Savininkas mainys į farmą 
arba lotus, rapdasi, 501 W. 32 St.

Savininkas,
3352 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6751

EXTRA SPECIALIS BARGENAS 
lotas 50x125, prie California Avė., 
netoli 69 St., reikia tik $2000 cash.

Lotas 80x125, prie Mason Av©., 
netoli 63 St.. reikia tik $500. Tie 
lotai yra gatavi dėl namų statymo.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearbom St., Tel. Central 3654


