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Lietuva reikalinga liudininko de
rybose su Lenkais

Voldemaras dėl to nori, kad konferencijoj 
dalyvautų Tautų Sąjungos atstovas

Rygoj nesanti palanki atmosfera, dėl to propo- 
navęs darybas laikyti Karaliaučiuje

RYGA, kovo 6. [Chicago Daily News koresp. George 
Hyde.] — Interviu su spaudos atstovais, Lietuvos prem
jeras Voldemaras, klausiamas, kodėl jis nori, kad Lietu
vos derybose su Lenkija Tautų Sąjunga butų tarpinin
kė, atsakė, kad kadangi Lietuva esanti maža valstybė, 
tai derybose su daug didesne valstybe, ypač dabartinėje 
byloje, ji norėtų turėti liudininką.

Lietuvos ministeris pirmininkas pabrėžė tą faktą, 
kad pasikalbėjimas tarp jo ir I^nkijos užsienio reikalų 
ministerio Zaleskio Genevoje buvęs klaidingai interpre
tuotas, o dėl to ir įvykęs nesusipratimas.

Voldemaras pasakė, kad jis proponavęs derybas su 
Lenkais laikyti Karaliaučiuje dėl patogumo, nes į Ka
raliaučių esą netoli iš Kauno. Rygoj gi atmosfera esanti 
nesimpatinga.

Lietuvos Lenkijos ginčas atsidūrė vėl 
Tautų Sąjungos Taryboje

GENEVA, Šveicarija, kovo 6. — Lietuvos Lenkijos 
ginčas vėl atsidūręs Tautų Sąjungos Taryboje.

Britų užsienio reikalų ministeris Chamberlain pra
nešė, kad Lietuvos byla turės būt vėl diskusuojama, ir 
šiandie Taryba pasiuntė premjerui Voldemarui telegra
mą, pranešdama, kad santykių tarp Lietuvos ir Lenki
jos klausimas esąs vėl dienos tvarkoj, kaip kad jis-buvęs 
gruodžio mėnesi.

Premjeras Voldemaras turbut pats atvyks Į Genevą.

GENEVA, Šveicarija, kovo 6. 
šiandie rytmetiniame Tau

tą Sąjungos Tarybos posėdy 
buvo gyvu diskusiją dėl nera- 
tifikavimo konvenciją, ypač 
Genevos 1925 metą opiumo 
konvencijos. Britų užsienių rei
kalų ministeris (’ramberlain nu- 
i odė, kad konvencijai jeiti ga- 
lion reikia, idant ji butų bent 
septynių Tarybos nariu ratifi
kuota.

Rinkimų j Lenkų 
seimą rezultatai

VARŠAVA, kovo 6. — įvyku
sią praeitą sekmadienį rinkimų 
į I^enkijos seimą rezultatai, 
kaip jau pilni pranešimai rodo, 
yra toki:

Valdžios partijų [Pilsudskio] 
blokas turės 135 atstovus iš 144 
visų seimo nariu.

trenką Socialistų partija tu
rės 63 vietas; tautinės mažu
mos — 56; tautiniai demokra
tai — 37; valstiečių partija 
36; krikščionys demokratai — 
84. Likusios 83 vietos tenka 
įvairioms smulkesnėms parti- 
tijoms.

[Chicagos Tribūne korespon
dentas kiek anksčiau rinkimų 
rezultatus buvo padavęs šito
kius: Pilsudskio blokas su val
džiai pritariančiomis grupėmis 
turės 150 vietą; konservatorių 
opozicija — 75; socialistai — 
60; komunistai bendrai su val
stiečių grupėmis — 65; tauti
nės mažumos ir nepriklausomos 
grupės — 85. Grynieji komu
nistai turės 35 vietas, tuo tar
pu kai praeitame seime jie tu
rėjo tik 4.]

Sudegė bažnyčia
POLO, III., kovo 6. — Gaisras 

čia sunaikino evang. liuteronų 
bažnyčią ir kleboniją, padary
damas apie $100,000 nuostolių.

Kaina 3c. Chicago, III. Trečiadienis, Kovo-March 7 d., 1928

Rumunijos, Olandijos, Kana
dos ii Japonijos atstovai aiški
no priežastis, dėl kurių ją kraš
tai iki šiol neratifikavo, l>et 
tikrino, kad netrukus konvenci
ja busianti ją patvirtinta.

Girdėt, kad Francijos ir An
glijos delegacijos turėjusios 
pasitarimą dėl Jungtinių Vals
tybių pasiūlymo daryti dau
giašalę sutarti karui pasmerkti.

“Stebuklu” išgydytas 
pakvaišėlis 1 nušovė, 

12 sužeidė

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
!>. — Tikybiniu fanatizmu pa
kvaišęs, Raiael Navarro, kelia
vęs Mf.xico-Laredo traukiniu, 
5mė šaudyti vagone. Vienas pa- 
sažierius buvo nušautas, dvyli
ka sužeisti.

Navarro grižo iš Espinoso, 
kur vienas paskilbęs “stebuk
lingas” gydytojas, vardu Fiden- 
cio, buk maldomis sugrąžinęs 
jam sveikatą.

Atmetė rezoliuciją sub- 
marinams panaikinti
WASHINGTONAS, kovo 6. 

— Atstovų buto užsienio reika
lų komisija atmetė Frothing- 
liamo rezoliuciją tarptautinė
mis sutartimis panaikinti sub- 
marhius.

Europos plieno magna
tas Mayrisch užsimušė

CHA LONS-SUR-M ARNE, 
Francija, kovo 6. — Automobi
liui susikūlus, buvo užmuštas 
Emile Mayrisch, Europos (Luk- 
semburgo) plieno kartėlės pir
mininkas. Jis važiavo i Paryžių 
dalyvauti Europos plieno pra
monės atstovų konferencijoje.

Banditai vėl puolė 
traukini Meksikoj

Užpuolime trys pasažieriai bu
vo užmušti, dešimt pavojin
gai sužeisti

VERA CRl Z, Meksika, ko
vo 6. Ginkluotų banditų kuo
pa vakar puolė ir apiplėšė 
traukinį. Per užpuolimą trys 
keleiviai buvo banditų užmušti 
ir dešimt sužeisti, kai kurie 
pavojingai. Užpuolimas įvyko 
pusantros mylios nuo Jalapos.

Senatas reikalauja 
skaitmenų apie ne

darbą krašte L
Prekybos departamentas netie

są skelbiąs apie gerovę: kra
šte esą 4 milionai bedarbių

WA1SHINGTONAS, kovo 6. 
— Senatas priėmė rezoliuciją, 
kuria reikalauja, kad Darbo 
Departamento sekretorius Da- 
vis ištirtų ir senatui duotų pra
nešimą apie nedarbo padėtį 
Jungtinėse Valstybėse.

Senatorius VVagner (N. Y., 
dem.). i<ezolįiucijos autorius, 
savo kalboje pasakė, k.ad kraš
te siaučiąs didelis nedarbas, ne
žiūrint Prekybos Departamento 
sekretoriaus Hoovero garsių 
trimitavimų, buk visa esą all 
right ir buk visame krašte, 
skersai ir išilgai, biznis ir pra
monė žydėto žydi.

Darbo statistikos biuro iš
leistas pastarasis pranešimas 
už sausio mėnesį rodąs, kad 
darbas visur stipriai sumažė
jęs ir vis mažėjąs, o Amerikos 
Darbo Federacijos paskelbtos 
prieš savaitę žinios parodą, kad 
iš kiekvieną šešių jos narių 
vienas yra be darbo. O jei taip 
yra unijistų tarpe, kurie dau
gumoje yra kvalifikuoti darbi
ninkai, tai ąišku, kad nekvali
fikuotą darbininku padėtis yra 
daug blogesnė.

Senatorius VVagner pasakė, 
kad jo žiniomis, surinktomis iš 
privatinių šaltinių, bedarbių 
skaičius šiandie siekiąs nema
žiau kaip keturis milionus.

Daug žmonių žuvo 
feierverkų fabri

ko sprogime
SAMA RANGAS, Java, kovo 

6. — Kodoese, netoli nuo Sa- 
marango, šiandie įvyko baisus 
sprogimas feierverkų fabrike. 
Daug žmonių buvo užmušta ir 
sužeista ir daugiau kaip šimtas 
namų suardyta.

Iki šiol iš griuvėsių išimta 
dvidešimt kūnų. Sužeistų, kiek 
žinia, yra penkiosdešimtys.

New Yorko tramvajų 
streikas neišvengiamas
Kompanija atsisakė ginčus su 

darbininkais afbitruoti

NĘW YORKAS, kovo 6. — 
Interborough Rapid Transit 
kompanija atsisakė arbitruoti 
savo ginčą su Amalgamated As- 
sociation of Street and Raįl- 
way Employes, ir dėl to gatvė- 
karių ir elektrinių traukinių 
darbininkų streikas neišvengia
mas.

Kompanija savo atsakymą 
pasiuntė New Yorko mėrui
Walkerui, kurs stengėsi kaip
nors sutaikyti samdytojus su džiasi 5:46. 
darbininkais ir streiko išvengti, vakaro.

[Atlantic und Pacific Photo]

Garsusis krutamųjų paveikslų vaikas-artistas Jackie Coogan ir 
jo tėvai

$30,000,000 prohibi- 
cijai vykdyti

W ASU INGI ONAS, kovo (>.
Prezidentas Coolidge pasira

šė pašto ir iždo bilių, kuriuo 
tiems valdžios departamentams 
paskirta išleisti daugiau kaip 
vienas bilionas dolerių.

Iš tos milžiniškos tųdviejų 
departamentų išlaidų sumos, 30 
milienų dolerių eina prohibici- 
jos įstatymo vykdymo reika
lams.

Buvęs Vokiečių kron 
princas parduoda sa

vo žemes
BERLYNAS, kovo 6. — Bu

vęs Vokietijos k ron princas 
Friedrichas Vilhelmas parduo
da didesnę savo Gels dvaro da
lį. Gautus pinigus jis nori in
vestuoti į pramonę, nes ji duo
danti geresnio $elno, ne kad 
žemė.

Bilius prieš “lobbyis- 
tus” kongrese

WASJIIN(iTONAS, kovo 6. 
— Kongresmanas Edgar How- 
ard (dem., Neb.) įnešė bilių, 
kuriuo einant buvusieji atstovų 
buto ar senato nariai, susekti 
veikią kongrese kaip “lobbyis- 
tai” už bet kurio įstatymo pra- 
vedimą ar atmetimą, butų lai
komi kaip kriminaliniai nusi
kaltėliai ir baudžiami nemažiau 
kaip dvejais metais kalėjimo.

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ar sniego; nedidele tem
peratūros atmaina; stiprokas, 
daugiausiai pietų ir pietų vaka
rų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 250 ir38° F.

šiandie saulė teka 6:17, lei- testo streiką. Daugiau kaip pu-
Mėnuo teka 6:57 sė sustreikavusių studentų yra 

I mergaitės.

Dišimts asmenų žu
vo gaisre Kanadoje

QUEBEC, Kanada, kovo 6.— 
Ste. Marie de Beauce parapijo
je gaisre, kuris sunaikino gy
ventojo Thomaso Cliche namus, 
sudegė dešimt asmenų. Lieps
nose žuvo ir Cliche žmona, ku
ri bandė gelbėti savo vaikus, 
buvusius viršutiniame aukšte.

Vokietija skiria 2’/z mi- 
liojio dolerių naujam 

kreiseriui
BERLINAS, kovo 6. Vo

kietija nutarė pasistatydinti 
naują šarvuotą 10,000 tonų 
kreiserį. Tam reikalui skiria
ma 2*/o miliono dolerių.

Danų bedarbių armija 
žygiuoja j krašto 

sostinę
KJELLERl’P, Jutlandas, Da

nija, kovo 6. — Iš šio miesto 
išžygiavo į Kopenhagą armija 
—viso 300 bedarbių ir bena
mių žmonių. Kaip praneša, pa
keliui prie jų prisideda dau
giau tokių pat bedarbių. Jie ie
ško darbo, arba lient pinigų, 
kad galėtų emigruoti svetur 
laimės ieškoti. Žygiuoja jie pil
niausia tvarka. Jie turi suorga
nizavę savą policiją ir daboja
ma griežtos disciplinos.

Meksikos darbininkų 
vadas Guiterrez mirė
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

6. — Skaudžiai traukinio su
žeistas, mirė Jose F. Guiterrez, 
vienas žymiausių Meksikos dar
bininkų vadų. Jis buvo taipjau 
federalinio kongreso narys.

200 aukštesnės mokyk
los studentų streikuoja

IRVINGTON-ON-HUDSON, 
N. Y., kovo 6. — Del to, kad 
švietimo komisija pašalino iš 
vietos Charles McClellandą, Ir- 
ving aukštesniosios mokyklos 
principalą, du šimtai tos mo
kyklos studentų paskelbė pro

Vilniuje areštuota
300 komunistų

Policija, darydama daugely na
mų kratas, suėmus taipjau 
daug komunistų literatūros

VARŠAVA, kovo 6. [Chicago 
Tribūne Press Service]. —Var
šuvos laikraščiai praneša, kad 
Vilniuje policija daugely namų 
padarė kratas ir suėmė 300 
komunistų. Policijai tekę tai|>- 
jau daug komunistų propagan
dos literatūros ir kitų medžia
gų.

Ragina sušaukti Ki
nų krašto seimą

Pilietinis karas baigiąs visas 
kariaujančias tarp savęs fak- 
cijas bankrutinti

PEKINAS, Kinai, kovo 6. — 
Li Juanhung, ]>askutinis teisė
tas Kinų prezidentas, kariu su 
kitais buvusiais seimo nariais, 
tiek iš šiaurės tiek iš pietų 
provincijų, ragina sušaukti na
cionalinį seimą tikslu pabaigti 
Kinuose tarpusavio karą, kuris 
jau baigia visas fakcijas ban
krotais padaryti.

Nors jau tiek šiaurės tiek 
pietų Kinų fakcijos nebedrįsta 
krauti žmonių didesniais mo
kesniais, nes tai grėstų sukili
mu, vis dėlto tos fakcijos skel
bia, kad kai tik oras pasitaisy
siąs, kova vakariniame santun- 
ge, šiauriniame Honane ir pie
tų vakarų čihli busianti iš nau
jo pradėta.

Kinų komunistai vėl 
grūmoja Kantonui
KANTONAS, Kinai, kovo 6.
Rytų upės srity, į rytus nuo 

Kantono, komunistai vėl ėmė 
stipriai bruzdėti ir, kaip gir
dėti, rengiasi žygiuoti į Kan
toną.

Kantono vyriausybė šaukia 
atgal iš Kveilino, senos Kuangsi 
provincijos sostinės, 25,000 ka
riuomenės, kuri buvo pasiųsta 
ten ginti tą miestą nuo komu
nistų.

Belgas pasmerktas kaip 
Vokiečių šnipas

---------------L............

PARYŽIUS, kovo 6. — Kalėti 
iki gyvos galvos tapo pasmerk
tas Julės Laperre, belgas, kuris 
buvo kaltinamas, kad didžiojo 
karo metais tarnavęs Vokie
čiams kaip šnipas.

Du vaikėzai prisipažino 
papildę žmogžudystę

Del tos žmegžudybės vienas ne
kaltas asmuo buvo teismo 
pasmerktas visą amžių kalėti

ROCKFORD, III., kovo* 6. — 
Du vaikėzai, Maurice Mahan, 
17, ir George Bliss, taipjau 17 
metų amžiaus, prisipažino, kad 
juodu nužudė praeitą rugsėjo 
mėnesį Floydą Stotkrį, gazo 
stoties agentą, bandydami jį 
apiplėšti.

Kai šita žmogžudybė buvo pa
pildyta, netrukus buvo areštuo
tas vienas automobilių taisyto
jas, Henry Olson, 26 metų am
žiaus. Įvyko teismas. Olsou bu
vo pripažintas kaltas ir pa
smerktas visam amžiui kalėji
mo. Dabar pasirodė, kad jis 
buvo pasmerktas visai nekaltai.

No.56

Obregon dėl imigra
cijos iš Meksikos 

suvaržymo
Meksikai tatai dar gera padary

tų, nors hutų užgautas tauti
nis Meksikos žmonių senti
mentas

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
(j. — Pasikalbėjime su Asso
ciated Press korespondentu, 
gen. Aivaro Obregon, kandida
tas į Meksikos prezidentus, dėl 
įnešto Jungtinių Valstybių kon
grese biliaus suvaržyti imigra
ciją iš Meksikos, pasakė, kad 
iis dar nežinąs, koki esą tikric- 
į i tokio sumanymo motyvai.

“Prikaišioja, kad Meksikos 
darbininkai esą žemos rųšies, 
kad jie einą į Jungtines Valsty
bes propaguoti socialistinių 
:dtjų ir, kaip toki, esą negei
džiami ton svečiai”, nasakė 
Obregon. “Bet tie, kurie kalba 
apie meksikiečių žemesnę pa
dėtį ir ji/ negeidžiamumą, nieko 
nesako apie geidžiamumą Mek
sikos gamtos turtų Jungtinių 
Valstybių kapitalistams eksplu- 
iluoti. Imigracijos suvaržymas 
butų naudingas Meksikai eko
nomiškai, bet jis užgautų tau
tinį Meksikos žmonių senti
mentą. Meksika stengsis iš
vystyti savo pramonę, taip kad 
meksikiečiai turėtų pakanka
mai darbo namie ir nereikėtų 
Vcins emigrir svetur, kur 
įl is moh 4 loti, bet
’abal blogai

New Yorfeo tramvajų 
darbininkai balsuoja 

dėl streiko
NE\V YORKAS, kovo 6. — 

Organizuoti Interborough Ra- 
oid l'ransit kompanijos darbi
ninkai šiandie vakarą spręs vi
suotiniu balsavimu streiko 
klausimą, jei kompanija atmes 
jų unijos pasiūlymus ginčą ar- 
bitracijos keliu išspręsti.

'LOKIO, kovo 6. Japonų 
•iesorius Hirohito, kuris buvo 
nisirgęs, jau taisosi. Tuo tar
nu jo dar tik puses metų duktė 
kritingai serga plaučių uždegi
mu.

RADO PUODĄ AUKSO IR Už 
TAI EINA KALĖTI

HOLTVIL1.E, CaL, kovo (i.
Devyniolikos metų vaikinas, 

Emery Wormington, atsinešė į 
zietos banką pasidėti $860 auk- 
u. Banko tarnautojai kažko į- 

tarė, ir davė žinią policijai. 
Wormington pradėtas kvosti. 
Pagaliau jis |>asisakč, kad jis ir 
O draugas, vardu Rili, jo dėdės 
Karmoje Missouri valstijoj radę 
>.emėj pakastą puodą su $2,600 
uikso monetomis ir juos tarp 
;avęs pasidalinę. Su pinigais jis 
grįžęs namo, o kur dabar esąs 
Bill, jis nežinąs.

Slaūjieną”. Kon-1 

testas Eina
Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek- 
tusi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausiąs dovanas.
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Detroit, Mich.

Ir Detroito lietuviai profe
sionalai pradeda darytis žino
mi ir svetimtaučių tarpe. Det
roite gi yra keletas lietuvių 
daktarų ir du advokatai Janu- 
lionis ir Uvick. Adv. Uvick 
dalyvauja ir amerikiečių poli
tikoje ir nėra abejonės, kad su 
laiku užims svarbią vietą, štai 
nesenai adv. Uvick bemaž ne
liko Circuit Court teisėju. Tai 
yra augščiausias teismas Way- 
ne paviete, i kurį įeina Ham- 
tramck, Highland Park, Dear- 
homn ir kiti miestai. To teis
mo teisėjui Mandel mirus, pa
sidarė vakansija, kurią turėjo 
užpildyti gubernatorius, paskir
damas U’.ikinį teisėją iki seka
mų rinkimų. Tarp numatytų 
tai vietai kandidatų buvo ir 
adv. Uvick. Jei jis butų buvęs 
dar plačiau žinomas ir tarpe 
amerikiečių, o taipjau, jei patys 
lietuviai butų dar smarkiau jį 
parėmę, tai, bt abejonės, butų 
buvęs Uvick paskirtas tai augš- 
tai vietai, o iš ko butų buvus 
garbė visiems Detroito lietu
viams. Betgi šį kartą Uvick 
tos augštos vietos dar negavo: 
teisėju tapo paskirtas adv. 
O’Brien.

Gaila, kad lietuviai mažai 
kreipia domės į Amerikos poli
tiką, nors daugelis jų yra Ame
rikos piliečiai. Ypač Detroite 
yra daug lietuvių, kurie gali 
rinkimuose dalyvauti ir balsuo
ti. bet atėjus rinkimams visai 
nebalsuoja; teisinasi, arba ne
žiną už ką balsuoti, arba sako
si, kad jiems iš to jokios nau
dos nesą. Reikėtų, kad Detroi
to lietuviai kitaip į tą dalykų 
pažiūrėtų.—J. A-e.

Del Rio, Cuba
Nelaimės kasyklose

Minas de Matahambre, ka
sykloj, Del Rio apielinkėj, Ku
boj, vasario mėnesy laike pen
kių dienų žuvo septyni darbi
ninkai.

Vasario 22 d. leidžiant keltu
vu darbininkus į kasyklą, nu
truko keltuvas su 4 darbinin
kais ir nukrito j kasyklos dug
ną. Visi 4 darbininkai žuvo.

Vasario 27 d., trims darbinin
kams dirbant galerijoj, sprogo 
dinamitas. Visi trys darbinin
kai žuvo. Sprogimo priežastis 
nežinoma.—Darbininkas.

SPORTAS
Antros ristynės Detroite

Kovo 20 d. Detroite rengia
ma antros ristynės. Dalyvaus 
geriausi risti kai. Numatoma, 
kad K. Požėla risis su John Ki- 
lonis, kuris dabar sveria apie 
180 svarų. Su Kiloniu Požėla 
jau kartą ritosi. Tačiau jiedu 
ritosi greko-romanų stilium. Šį 
kartą risis amerikoniškai. Ka
dangi Kilonis yra gan geras 
ristikas, tai jo ristynės su Po
žėla turės bdti labai įdomios.

Antroj poroj risis rusų risti
kas Al. Ermakovas su Farmer 
Niek iš Marshall, Mich. Trečia 
pora kol kas dar nėra žinoma.

Ristynės įvyks toj pačioj vie
toj (1343-49 E. Ferry Avė., ne-

St. Louis, Mo.
Pereitais metais lankanties 

SLA. centro generaliam organi
zatoriui S. E. Vitaičiui, St. 
Louis, Mo., susitvėrė nauja 
SLA. kuopa, kuriai numeris yra 
duotas 336.

Minima SLA. 336 kp. suside
da iš čion augančio jaunimo, 

1 nuo 18 metų ir aukštyn, t. y. 
pilnamečių ir tvarkosi savisto
viai be jokios kitos kuopos glo
bos. Bene tai bus pirma tokia 
Susivienijimo kuopa, kuri pa
vyzdžiu praskynė kelią organi
zuoti ir kitų kolonijų augan
čiam lietuviškam jaunimui.

P-lė Zduzinskiutė, užsiėmimu 
stenografė, užėmė vietą sekre
torės ir visą kuopos tvarką už
vedė pagal anglų madą, taip 
kad gali būt prieinama bile vie
nam. kad ir visiškai lietuvių 
kalbos nesuprantančiam.

Pirmas SLA. 336 kp. susirin
kimas tapo atlaikytas ' 1 dieną 
balandžio, 1927 m. šiemet 1 
dieną balandžio sukanka metai 
nuo SLA. 336 kp. įsikūrimo.

Paminėjimas metinių sukak
tuvių dienos, su programų bei 
kalbomis, bus nedėlioj po piet, 
1 dieną balandžio, Public Libra- 
ry Auditorium, 14th St. ir 
Cass Avė. įžanga dykai dėl vi
sų. Laukiama skaitlingos pub
likos, kaip iš jaunų, taip h* se
nų.—Korespondentas.

P S. Labai geistina butų, kad 
pažangieji ir SLA. bei jo 336 
kuopai simpatizujantys laik
raščiai šį pranešimą perspaus
dintų savo laikraščiuose.

II ■ ... »■" —— ■ ■ 1 <

Iš P. Vaičiūno “Mano 
Taurė”

Užmirškim pasaulį, užmirš
kim garbę, užmirškim vainiką. 
Bukim dabar, visados, l?e žmo
nių, be vainikų tikri karaliai. 
Mumyse viskas: žemė, dangus, 
juodosios bedugnės glūdybė, 
kalno viršūnės sostas, viesulų 
ir rimties aidijos.

0 0 0
Moters širdy, kaip jurų dug

ne, bliksi žemčiūgo krislai, tryš
ko versmių šaltiniai, 

o o o
Moteris neapglobiama. Iš jos 

sklos gelmių gali pasisemt, ko 
tik pageisi.

Moteris — slapta ir atvira, 
graži ir baisi, jauki ir klaiki.

Moterys keistos bu lybės, 
o gal džiaugsmo angelai. 

O O O
Sielos karalija — laisvės ka

ralija, 
o o o

Lhisvei visi keliai atvirus. 
Ji plačiai išplėtus savo akis 
plasnoja mumyse galingais spar
nais, norėdama, kaip saulė, vis
ką savim pripildyt. 

O O O
Kas mums naktis, jei mes 

tikim, kad ji išauš rytu.

Gerkite Vandenį
Kad Išplovus

Inkstų Nuodus
Jei Nugarę Skauda ar Pūslė 

Vargina Tuo jaus Pradėk 
Imti Druskos

CHICAGO STATIONS TODAY
OTHEIl CHICAGO STATIONS 

570k—KYW-KFKX—526m.
9 n. m.—Food talks and orchestra /n.,rv 'r.
10—-Markets; tinie signals; vveather 8—ASLAI’ (610), New Yoik—liou- 

service repeated at 11, 12, 1:30 
amt 3)

5:30—Markets; sport news
6— Bedtiino stiry; wcather
7— NBC Bhie setwork program 

Sparkers

0:30—Your league
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening Programą

toli nuo RusselI St.).
♦ ♦ ♦

šiomis dienomis B. Bertašius 
laimėjo distrikto mokyklų čem
pionatą. Bertašius yra 19 me
tų amžiaus ir sveria 200 svarų. 
Jis yra Požėlos mokinys ir pri
klauso Roselando Golden Star 
kliubui. Pas Požėlą tuokėsi ris
tis apie metus laiko. Mokyklų 
konteste į vieną vakarą Berta
šius paguldė tris ristikus. Se
kamą subatą įvyks visos Chica- 
gos mokyklų rietynių kontes- 
tas. Konteste taipgi dalyvaus 
Bertašius ir tikisi laimėti čem
pionatą. —N.

tnkbtaniA ir nugarai skaudant ncianigųa- 
kit >>■ nepradėkite kimšti j vidurius gyduo
lių. kurios t'k suerzina visa šlapininio si
stema. Išvalykite inkstus kaip išvalote vi
durius, išplaudami juos su minkštomis, ne
kenksmingomis druskomis. Inkstų užduotis 
yra Iškošti kraujų. Per 24 valandas jie per
košia 500 grūdelių rūgščių ir medžiagos, to
dėl supraskime kokj darbų jie atlieku.

Gerkite daug gero vandens negalite 
persigerti; ša ia to, gaukite iš aptiekus ap’e 
keturias uncijas Jad Saite druskų. Imkite 
p<» arbatinį šaukšteli kas rytų pirm pusry
čių per keletą dienų ir . inkstai veiks kuo- 
pu'kiausia. Tos garsios druskos padarytos iš 
vynuogių r ugi ties, citrinų sultim ir lithia. 
Jos ilgus laikus vartojamos išplovimui inks
tų, taipgi nugalėjimui rūgščių, kurios erzi
na pūsles sistemų.

Jad Saite druskos nebrangius; negali pa
kenkti; padaro ma'onų, putojanti lithia. 
vandens gėrimų, kurį kiekvienas turėtų lai
kas nuo laiko gerti, kad inkstai puikiai 
veiktų. Pabandykite; taipgi gerkite daug 
vandens, ir be abejones stebėsitės kas pasi
darė su inkstų vargais ir nugaros skaudė
jimu,

8— NBC Biue nvtwork; variety 
hour

9— -Trombone soloist; string trio | 
10:30—Weather; tinie signals

6220—WCFL—484m.
10 a. m.—Municipal program 
12—Organ conccrt; news
I— Hcst hiur program 
5—Organ concert
(i—Talks; news; music; lieadth talk
7— Popuiar program; talks; songs
8- 11—Popuiar program; songs; or

chestra
II— Dance program

720k—WGN-WLIB—416m.
9 a. m.—News digest
10— Home munagement; sinit-in pro

gram
11— Morning musical
12— (Jiildren’s |>eriid; health talk 
2:30—yVoman’s club
3—Tea music; basso and pianist 
5—Bendings; League

badors
8—\V.IZ (660), Ne\v York—Variety,

I to KYW
8—\VIAV—Ci n c i n n a 11—T rio

; 8—-W0R (710), Newark—Columbiu 
netwirk

8—WOS (830),
Miifiical

8—WPG (1100),
Conccrt

8—WSOE (110),

9—KO A (920), Denver —Orchestra 
9—KAUS (780), Bot Springs—Mu- 

sical
9—KFI (640), Los Angeles—Sym- 

phonet
9—W.IR (680), Detroit—Saxophonc
9—wJZ (600), New York—I)ancc 

band to KVYK.
9—W0R (710), Novrark—Columbiu 

network
9—WTMJ (1020), Milvvaukee—Zith-
9:30—KVOO (860), Tulsa— Hymn 

conccrt

9:30—WCC0 (740),'St. Wml-Mu- 
sical

9:30—WDAF (810), Kansas City— 
Malė quai'tet

9:80—WEA F (610), Ncw York — 
Opera “Nainiko San”; to WTMJ.

9:30—WJR (680), Detroit—Variety
9:30—WPG (1100), Atlantic City— 

Orchestras
9:30—WSM'(890), Nashville- Mi

nistrei
9:30—WWJ (850), Detroit—Organ
9:45—KTHS (780), Hot Springs 

—Orchestra

JOS. F. BUDRIK
Muzikos Krautuvė

Dabar stebėtinai žemos kainas 
ant aukštos rūšies

PIANŲ, RADIO, 
PHONOGRAFŲ

Jeffcrson City —
Atlantic City —

Milvvaukee —Mu-

8— AVTMJ (1020), Milwuukce —Pro
giniu

8:15—WHK (1130), Cleveland — 
Basket-ball. Cleveland vs. New 
York

8:30—KFI (640), Iais Angeles
Orąngc network

8:30—WB AP (600), Fort VVorth— 
Program

8:30—\VEAF (610), New York — 
Qu artėt and orchestra to WGN.

9- —CFCA (840), Toronto—Organ

Voters
6— Markets; Punch and 

cert
7— Courtesy program
8— New York program;
10— Feature; ąuartet
11— Orchestra; songs

870k—WLS—345m.
Ūme;

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit ii jplatikų, pakeliam 

namus, įdedant porčius, statom murintus ir medinius garažus.

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

b r

Grojiklis Pianas, labai gri
žus su visu įrengimu už $219

Baldwin, Hamilton, Maho- 
gany grojiklis pianas .... $185

Rimbai I VValnut Grojiklis
Pianas už . $295

Del Nevirškinimo, širdies 
Deginimo ir Prasto Apetito

of~ W0111Cll Nugn-Tonc yra suteikusios tikrą palaimą 
milionams vyrų ir moterų laike paskutinių 
35 metų. Jos suteikė jiems daug turtingo 
raudono kraujo, padidino jų Širdies veikimą, 
sustiprino jų nervus ir raumenis, suteikė 
naują stiprumą dėl kepenų, inkstų ir pusės 
ir dėl kitų Svarbių kūno Organų. Toks su- 
stiprinimas viso kūno prašalina prastą ape- I 
titą, nerviškumą, širdies deginimą, prašalina 
ganus ii vidurių, galvos skaudėjimą, nemalonų 
kvapą ii burnos, užkietėjimą, Inkstų ar pūs
lės neveikimą, stoką abelnoe energijos arba 
nusilpimo, jautimą nuvargusiu ir kitų nema
lonumų ii priežasties nusilpimo abd.nai Viso 
Kūno.

Nusipirkit buteli Nuga-Tone šiandie—per- 
■itikrinkit jų sveikatą ir stiprumą budavoji- ' 
mą <ir jėgą ant savęs. Jei jos nesuteiks 
tikro užganėdinimo, jūsų vaistininkas malo
niai grąžins pinigus. Tiktai žiurėkt, kad 
butų Nuga-Tone— pavaduotojos yra neatsakan
čios.

Judy; con-

trade 
half

wea-
(ser- 
hour

9 a. m.—News digest;
ther

9:30—Opening board if 
vice repeated every 
to 1:30)

9:35—Early live stock market
10:35—barni talk
10:45—Pianist; time signals
12—Live stock markets; pianist; 

songs
25—Board of trade etose
30—Homemakers’ hour; story
musical

5:15—Spirts; organ; Pied Piper
6— Markets; sports; news
7— Scrapbook; tenor; Jack 

Jean
X—All-State hour
9—Madrigal club; organ
9:15—Hoekey game; conccrt
11—Organ; songs

980k ------
10 a. m.—SVomen’s

music
11— Poetry; t ra vėl 

wcathers
12— Organ eonejert;
1—String trio; sports and Financial 

news
6—Sports; organ program
8:30—\Veather; violinist; pianist; 

sports

1

and

WHT—-306 m. 
program; talks;

talks; markets;

fann news

Ar rūpinatės Apie Savo Sveikatą?
Jus Negalit Būti Tinkamas Jei Jūsų Inkstai 

Veikia Pamažu

Atwater Kent model 37-A
C. Electric, setas už ..... $88

Freshman AC. 6 tūbų už .. $98
Radiola 17 už ..................  $125
Spartan ............................ $110
Diamond T eleetrie už ..... $95

Batery setą
MES IŠMAINOME I ELEKTRI

NI SETĄ. SETAS TIK

S15
Atveškite mums savo seną batte- 
ry setą, mes išmainysime jį į 
elektrinį setą ir jis gaus jėgą tie
siai iš elektrinės liampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame 

ARCTURUS A. C. TUBUS
Arcturus Radio 

Service Co., 
701 S. Wells St.

Harrison 8233

A R jųn surandat, kad jus silpstate — visuomet jaučiatės nuvar
gęs skaudamas? Ar jąs kenčiate nuo nugaros skaudėjimo, 

galvos skaudėjimo ir svaigulio? Ar jus inkstai išskiria syvus tan
kiai, ar degina kuomet šlapinates?

Žinokit, kad tie ženklai labai tankiai yra neatsakančiai veikian
čių inkstų. Neveikiąs inkstai daleidžia pasilikti kraujuje nuo
dams ir tas suardo visą sistemą.

Jei jusu inkstai veikia silpnai, pagelbčkit jiems su DOAN’S 
PILS. DOAN’S yra stimulant diuretic, padaugina inkstą syvus ir 
tuo budu pagelbsti prašalinti iš kūno nešvarumus. DOAN’S 
rekomenduojamos visoj šalyj. KLAUSKIT SAVO KAIMYNO!

yra

Doan’s Pilis
»

Stimuliuoja Inkstą Syvus
Pas visus vertelgas 60c. baksas. Foster-Milburn Co., Mfg. Chemini, Buffslo, N. Y.

t:,iiiiirjinii < iąiiiiiiim»-~
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Jei jus rūkote 
dėl malonumo

/

Žmones gali rūkyti
t

kai kurios cigaretus dėl 
daugelio menkų prieža
sčių, bet jie tikrai ruko 
Camels dėl malonumo, 

jie vis daugiau ruko 
Camels milionais.

Camels♦
t

“Aš eisiu mylią kad gavus Cameln
I : - . r- . •

(B I92H, R. J. Reyttolila Tobacco 
C'oinpnny, Wiu»tuu-S»lemf N. C.

Sonora-Brunswick Phonografai 
su Radio krūvoje 1928 mo

deliai. Kainos žemiausios.
Lengvi Išmokėjimai.

' Krautuvė atdara vakarais ir 
nedaliomis iki 2 vai. po pietų.

Jos. F. Budrik (Ine.)
3417-21 So. Halsted St.

CHICAGO
Tel. Boulevard 4705

■.ISTERINE 
THROAT
TABLETS j

įMade by
Lambsrt Phsrmacsl Co., Saint Lauis, U. S. A.



Trečiadienis, kovo 7, 1928 NAUJIENOS, Chicago, lū.

Naujienos” šeimos 
klausimu

Savo mano 
iai ir

1927 pajamų taksai
Pajamų aktas iš 1926 m. rei- 

išpildimo ir prisiunti- 
blankos ne

šeima” (“N.” 51 Nry) gerbia
ma redakcija pastebi: “Bet 
mums visai nesuprantama, kaip 
jisai (aš) gali greta šitos ‘idea
liškiausios’ formos skelbti dar 
ir kitas, jai visai priešingas for
mas (poligamiškas).” Skelbiu 
todėl, kad ir pati “ideališkiau
si“ forma, būtent: monogami
ja iki gyvos galvos nėra be 
ydų: netekę meilės motoriniai 
geriausiu atveju viens kitą tik 
toleruoja, tankiausiai būna ne
patenkinti, nori naujų ryšių. 
Poligamija gi gali paskubinti 
žmonių veislę pagerinti: polian- 
drija (daugvyrybė) mažindama 
nesveikus ir spalvotus, poliga
mija (daugpatybė) daugindama 
sveikus ir t. t.

Poligamija yra natūralūs 
reiškinys. Geriausia šeimos for
ma yra monogamija tol, kol 
moterunų mylimasi. Ideališkiau
sia forma yra monogamija iki

sų straipsnį žodžius svetimą l 
jiems prasmę. Kritikas turėtų! 
stengtis suprasti kritikuojamos' 
kalbos mintį, o ne tempti jąl 
ant savo kurpalio. ‘ kalauja

lai viena. i mo pajamų taksų
I vėliaus kovo 15 d. kiekvienais 
metais. Kuris nepasiunčia blan
ką į laiką turės užmokėti baus
mę. Kartais ta bausmė yra net 
25 nuošimtis taksų, kurias pri- 
d< dama prie taksų.

Kas turi mokėti taksus?
Sekantieji turi po prisiega, 

pristatyti blankas ir užsimokė
ti reikalaujamus taksus:

1. Kiekvienas nevedęs žmo- 
I gus, kurio pajamos 1927 m. bu
vo $1,500, arba dauginus, ir

2. Kiekvienas vedęs, kuris ne
gyvena su vyru ar žmona, ku
rio pajamos 1927 m. buvo 
$1,500.

3. Kiekvienas asmuo vedęs, 
gyveliantis su žmona arba vyru, 
jeigu tų metų pajamos buvo

I $3,500 arba (langiaus, ir
4 Kiekvienas asmuo, vedęs

Dabar apie p. Vistiomio šei-l 
mos “teoriją”. Musų oponentas 
dar vis prisispyręs gina poliga
miją (daugpatybę ir daugvyry 
bę), bet jisai nesugeba ją nie
ku kitu paremti, kaip tik tuo 
tuščiu sakiniu, kad ji esanti 
“natūralūs reiškinys”. Kas gi Į 
iš to, kad poligamija natūralūs! 
reiškinys? O kanibalizmas 
(žmogėdystė), pavyzdžiui, ar 
ne natūralūs reiškinys? Kani
balų, sako, da ir šiandie esą iš-' 
tisos padermės, o seniau, kaip! 
spėjama, jų buvę visose pasau
lio dalyse. Tečiaus mes abejoja
me, ar p. Visliomis ir šį “natū
ralų reiškinį” rekomenduos sa-1 
vo mokslo sekėjams dėlto, kad 
jisai yra “natūralus”.

“Natūralumas” tikrenybėje) 
. , . , , -t. nicnviviiaa aaiiiuv, vvruęonieko o nieko nepasako apie tai, , ,.. . .. | ar nevedęs, kurio visos paja-

yravienas idealas, yra vėliausiai 
Įgyvendinamas. Ne visuomet 
būna ideališka tai, kas natura- 
liška. Oportunizmo manojoj si
stemoj nėra.

Mano moksle, organizacijoj 
nebūtinai viskas turi buti nau
jas: kas yra žinoma gero ir iš 
senų laikų, yra darnoj su visa 
mano sistema, tas ir priimtinas. 
Tačiau dėl to seno pati sistema 
nevirsta sena, nes tokia religi
jos sistema lig šiol nebuvo žino
ma, nes joj visai naujos yra do
minuojančios religinės idejoš— 
dievybės, vėlės, dorovės, pomir
tinio gyvenimo ir kt.

Klausiama, kur “Naujienos” 
pasakiusios, kad mokslas einąs 
prieš gamtą ir reikalaujančios 
eiti prieš gamtos' įstatymus? 
Ugi 8 N-ry baigiant straipsnį 
“Visuomio šeima”: “Bet juk vi
sas žmonijos progresas suside
da iš to, kad mes stengiamės 
pakeisti gamtą ir kartu su tuo 
keičiamės patys.’... mokslas yra 
didžiausias gamtos kritikas.” 
Kaip gamta gali keistis? .Juk 
gamta yra nesikeičiąs taisiklin- 
gumas visumoj ‘Apdaras ir pli
kas vaikščioti nepriguli gamtai, 
o tik aplinkybėms! Nesuprati
mas kilsta iš nevienodo supra
timo žodžio “gamta”. Nors sa
vo straipsny 51 N r. nurodžiau 
savąjį supratimą, bet redakci
ja. rašydama prierašą, neatsi
žvelgė j tai; tad iš naujo nuro
dau “Vis.” II. 4 kur stovi: 
“Visumoje viskas visuomet 
vyksta tomis pačiomis taisyklė 
mis. Tą taisiklingumą vadiname 
gamtos 
gamta, 
dinti 
Taigi tegalima kalbėti apie gy
veninio aplinkybių keitimą, o 
ne gamtos! Redakcijos 51 Nr. 
priešingai rašoma.

Visliomis.

dėsniais arba stačiai 
šiuo žodžiu nedera va- 
gyvenimo aplinkybių.”

VISUOMIO GAMTA IR ŠEIMA

Mes nė nežinojome, kad taip 
sunkiai esame nusidėję p. Vi 
suomiui! Pasirodo, kad savo re
dakciniame straipsnyje (“Nau
jienų” 8 num.) mes vartojome 
žodį “gamta” tąja prasme, ku 
ria mes jį suprantame, o ne tą
ja, kurią jam duoda “Visuomy 
bė”.

Po žodžiu “gamta” mes su 
prantame visus tuos daiktus ii 
reiškinius, iš kurių susided 
musų gyvenamoji žemė, pasau
lis ir visata. Tuo gi tarpu mu 
sų gerb. oponentas sako,wkac 
“gamta” tai ne visata arba ku 
rj nors visatos dalis, bet tikta 
— “nesikeifiiąs (?) taisyklingu
mas visumoj”. Ir dėlto, kad ji
sai šitaip supranta žodį “gam
ta”, tai jam pasirodė, kad mes 
kalbėdami savo straipsnyje apie 
gamtos keitimą, reikalavę “eit 
prieš gamtos Įstatymus”.

Čia iš tiesų yra nesusiprati
mas, kaip nurodo p. Visliomis, 
tik jisai kilo ne iš musų kaltės 
Jį sutvėrė pats musų kritikas,

ar tam tikras daiktas (arba 
reiškinys) yra geras, ar blogas. 
Ir nepasako dėl tos paprastos 
priežasties, kad žnjones gyvena rai uždirbta $3,500, arba dali
ne lik gamtoje, bet ir visuome- j giau, abiejų pajamos turi būti 
nėję. Visuomenė (žmonių drau-; pažymėtos ant vienos blankos, 
gija) sudaro tam tikras dirbti- ar net ant atskirų blankų. Jei- 
nes, “nenaturališkas”, gyvenimo |gu žmona neišpildo atskirą

mos buvo $5,000, arba daugiau.
Jeigu vyro ir žmonos bend-

reiškia netik sužeistus ir silp
napročius, bet nesveikus ir pa
senusius.

Taksų mokėtojas, kad nors 
nevedęs, kuris savo namuose 
užlaiko vieną arba dauginus gi
minių, skaitomas “šeimynos 
galva” ir gauna tuos pat pa- 
liuosavimus, kokius turi vedęs 
žmogus. Taipgi jis gali reika
lauti dar $400. už kiekvieną 
užlaikomą asmenį. Pav. našlys, 
kuris savo namuose užlaiko se
ną motiną ir dukterį, sakysime 
tik 17 metų, turi paliuosavimą 
iŠ $3,500, kaipo “šeimynos gal
va” ir dar $400. už motiną ir 
kitus 400 už dukterį, iš viso 
paliuosavimas yra $4,300.

Normalė taksų rata sulig Pa
jamų Akto yra iy>7c pirmų 
$4,000, numušant asmenišką 
paliuosavimą, kreditą už užlai
komas ypatas, ir t.t. ir 3% ki
tų $4,000. ir 5% kitų.

1927 metų taksų blankos tu
ri buti pasiųstos taksų kolekto
riui tame distrikte kur taksų 
mokėtojas gyvena, ne vėliaus 
kovo 15 d. 1928 m. Taksai ga
li buti užmokėti pilnai arba 
keturiomis dalimis, tai yra ko
vo 15 d‘. birželio 15 d., rugsėjo 
15 d., ir gruodžio 15 d.

Juokai
Kaip prilipti prie saulės

MOKYTOJAS, aiškindamas 
apie saulės karštį, sako: Jeigu 
jums per nelaimę pasitaikintų 
Įpulti upėn ir drabužėlius su
šlapti, o diena butų saulėta, tai 
kas reikia pirmiausia daryti, 
kad drabužiai greit išdžiūtų?

VAIKAI tyli.
MOKYTOJAS. Tai jau tikrai

“FOCUS”

Asmenys, kurių pajamos peri 
ant jo blan- metus paėjo nuo algų ir nevir- 

lyn vis labinus ir labiaus suge- kos turi pažymėti savo žmonos $’r>»900, turi vartoti pajamų
ba pasiliuosuoti nuo gamtos , visas pajamas. Taip ir nepilna- 
įtakos. Tuo būdu tas, kas pi r-! mečių vaikų pajamos turi buti 
miaus kai žmogus dar tebe- j pažymėtos.
buvo arti “natųfališko” stovio
— buvo jam gera, visuomenės taksų skaitomi nevedę.

Visos” (gross) pajamos su- 
(kaip, lig Iždo Departamento regulia- 

apžėlusi ei jų, įima
kenksminga asmeniškos ar profesijonališkos 

(kaip, sakysime, laukinių žmo- tarnystės, pelną nuo pardavimo 
niy baime visokių

P. Visliomis čia nuims gali irĮdas, dividendus, pelną ir 
vėl prikišti norą 
“gamtos įstatymus”, bet mes; 
tokių fantastiškų tikslų neturi
me. Kuomet mes sakome, kad 
su visuomenės pagalba žmogus 
“pasiliuosuoja nuo gamtos Įta
kos”, tai mes turime omenėje 
tiktai dali gamtos — daiktus, j 
reiškinius ir jėgas, i 
priklauso

sutvertose sąlygose gali pasida
ryt visai bereikalinga 
pav. tankiais gaurais 
oda) arba net ir

panaikinti) kitus pinigus.
“Grynos” (net) pajamos, ant 

kurių taksai uždedami, yra su
ma, kuri lieka kuomet įvairus 
paliuosavimai, išlaidos, blogos 
skolos, taksai, aukos, ir t.t. bu- 
nu numušta.

Paliuosavimai yra $1,500 ne- 
ir jėgas, nuo kurių Į vedusiems ir $3,500 vedusioms, 
neapginto” žmogaus i gyvenantiems drauge su šeimy- 
10 šitų gamtos reiš

kinių ir jėgų žmogus ginasi, ži
noma, irgi ne __
tai gamtos pagalba 
mas savo naudai gamtos įstaty-) 
ims, kuriuos jisai tolyn vis ge- 
•iau patiria. Nuo šalčio žmogus j 
ginasi rubu ir troba, pagamin-) 
tais iš medžiagos, kurią 
leikia gamta, ir ugnim, 
yra gamtos reiškinys; 
emogus nugali vaistais, 
vra padaromi iš gamtiškų 
ų; tolumą nugali geležinkeliais, Į 
garlaiviai, automobiliais ir aero-' 
danais, kurie susideda iš me- 
Ižiagų, rastų gamtoje — gele
žies, medžio ir t. t.

Tai šitaip žmogus kovoja su 
•amta, ir tos kovos eigoje jisai 
vis labiaus tolinasi nuo tų ap-j 
linkybių. kuriose jisai buvo, gy
vendamas “naturališkam” sto-i 
/yje. Todėl yra naivu tą arba 
kitą visuomeninį reiškinį ver
tinti, atsižvelgiant į tai, ar ji- 
;ai esąs “naturališkas”, ar ne.

Tečiaus ir p. Visliomis, kaip 
matyt iš jo nuomonės apie 
monogamiją, su savo “natųra
iškumu” nieko neišdaro. Mono
gamijos (vienpatystės) jisai ne
vadina “naturališku” reiškiniu; 
įereitą kartą jisai net sakė, 
;ad ‘‘žmogaus prigimtis nerei
kalauja” monogamijos ir kad 
ią (monogamiją) Europos ir 
Amerikos žmonėms “užkorė 
uikščionių bažnyčia” (kas, ži- 
loma, yra visai netiesa!). Bet 
Htą “nenaturališką” ir stačiai 
/aru “užkartą” žmonėms šei
mos formą p. Visuomis vis del- 
;o laiko “geriausia” ir “ideališ
kiausia”! Vadinasi, gera yra ne 
tas, kas yra natūrai i ška. Ir jei- 
?u taip, tai kam tuomet tempti 

* diskusijas apie šeimos formas 
;ą “nesikeičiančią” gamtą, kuri 
/ra nė -ne gamta paprastu žmo
nų supratimu, bet šimts žino 
kokia misterija?!

Redakcija.

nų galvomis. Apart to, taksų 
i, ži- mokėtojas gauna paliuosavimą 

? kuo kitu, o tik-jiš $400. dėl kiekvieno užlaiko- 
pavartoda- mo asmens, jeigu toks asmuo 

■ ■ nėra sulaukęs 18 metų amžiaus, 
arba jeigu negali pats save už
laikyti dėl protiškų arba fiziš-1 
kų trukumų. Tokie asmenys) 
neturi buti taksų mokėtojo gi-1 

kuriiminčs ir neprivalo gyventi tak-! 
ligas mokėtojo namuose.
kurie 
daik-1

jam |

Garsinkitės Naujienose

asilai esate, kad nei šio papras
čiausio dalykėlio nežinote,

VIENAS drąsesnis vaikas 
sako:

—O pats ar žinai?
— Suprantama. Reikia tuo- 

jaus savo šlapius drabužius 
pakabinti ant saulės, o jie greit 
išdžius.

VAIKAS,. Pakabint ant sau
lės gal būt lengva, bet meldžia
masis pasakyk, kaip prilpti 
prie jos?

SAVO BALSA
TZUOMET jus imat kokią 
“ nors fotografiją ji turi 
but tinkamame atstume nuo 
kameros, kitaip paveikslas 
išeis murzinas. Objektas turi 
but “in focus”.

taksų blanką form 104CA.
Kurių pajamos paėjo nuo biz- 

įimant ukininkystę, arba 
pardavimo kokių nuosavy- 
arba randų, kad nors su

siekia mažiaus $5,000, turi

KOMPANIJA turi 
V dadėti naujus įren

gimus į savo dirbtu
ves nuolat — tokio
mis kainomis abelnai 
kiek kainuoja dabar
tinės dirbtuvės. Kad 
tai atlikus, naujas ka
pitalas turi būt gau
namas, nes užganėdi
nanti nuošimčiai turi 
būt atmokami. To ne
galima padaryti be 
ėmimo tinkamų kainų 
už telefonus.

Kuomet jus kalbate per tele
fonų lupos turi būt tinkamo
je tolumoje nuo ragelio, ki
taip balsas nebus girdimas, 
bus menkas ar neaiškus klau
sytojui. Balsas, kaip ir kame
ros objektas, turi būt “in 
focus”. DYKAIGeriausios pasekmės yra gau
namos kuomet lupos nuo ra
gelio yra arti, bet neprisi- 
glaudusios, ir kuomet žodžiai 
yra ištariami aiškiai, viduti
niu tonu.

asmenys pajamų

ILLINOIS BELL

One Policy

vi

3.ic.

UNION 
MADE

l'Kijok HtlUSllOMlII* 
■ pridėk prie 
j ketvirti*, 

ui 
k |

T^LEPHONE COMPANY

BELL SYSTEM

• One System - l'nįvertai Service

pilną atlyginimą

nuosavybių, nuošimčius, ran- 
visus

žodžiai
“protiški ir fiziški trukumai

nio, 
nuo 
bių, 
ma 
vartoti didesnę blanką— Form
1040. Form 1040 taipgi reika
laujama atsitikimuose, kur pa-| 
jamos yra daugiau $5,000, ne-j 
paisiant ar nuo algų, biznio, 
profesijos arba kitų taksuoja- 
mų šaltinių. (FL1S).

RINKINIO NUŠVIEČIANČIO CHICAGOS PAŽANGA.

NUO FTELD MUZEJAUS

VILNAS UŽGANRDINLMAS ARBA 
PINIGAI GRAŽINAMI

/KAS MATYTI ŽIŪRINT
____ - - — . *— - ‘ -

boR

PasiŲskit kuponu dėl hioą 
stebėtinos naujos dykai 
duodamos VIRIMO KNY
GOS. kur telpa virs 200 
išbandytų patarimų da
ryti skanius valgius ir 
saldainius su Blue Rib- 
bon Malt Extract! Pir
kite blėkinę šiandie! Par
siduoda visur.

O šitą 
pabandykit 

šiandie 
RIESTAINIAI 

(doughnuts)
1 ptiodfliH cukraus, 3 
šaukštai Kviesto. 2 kiau
liniai. 1 jniodeliH pieno.
1 štiiikšteliH vanilla. pu
sė šaukštelio 
žiedų, 1 
Ribluin 
t A py u h) 
šaukAoTl 
puodeliai 
*tel 

Suplak 
• tiki t), 
kiaušiu 
Hibbon Malt K.x 
Skonto, su pienu 
plak kiaušinių 
<tėk < 
štilį. 1 
tiniuH 
dalink 
iiicbk

mtlškarto 
šaukštą Blue 

Malt Extru< t 
Skonio). 1 

druskos. 4 -5 
unitu. 4 šauk

ti kepamos uodė*.
j, Hin«*u/ua sviesta |r 

pridek bUkį suplaktus 
įaiAyk Blue 
trait. Apynių 
ir vanilla ir 

plakėju. Pn- 
kiaušinių nti- 

sudė- 
visko. Iš- 

VieuiĮ už- 
išoiiltuotos 

voUukus 
supiaustyk 

- ,3(10-370 
y taukuoM*. 
įmetus fino- 
jis parunda 

<i0 sekundų. Išimkite ries- 
tainiUM iš taukų su viela ir 
sudėkite ant stureriamos popie- 
ros. Apibarstyki U* miltų suk- 
tumi. Pasidaro du tuzinai vi- 

tlydžio riestai uit).

PUMA Hlorio.
ricKtainių peiliu
F. 1laipsniu karšt
Tat karšt ik karia
telj baltos duonos

SLOGOS IŠGYDOMOM ARBA 
PINIGAI GRAŽINAMI

Just-iT
W OINTMENT | 
, ai u u »*r o» »

I 
rraAallna

GALVOS Ir KRU-
TINUS SLOGAS

ir 1OO kltq.
Nualpirklt elovi-

keli šiandie.

---•■—“I-1-. .. ■ -M !' -

alovlkrllo 
užtenku 

dėl 00 
sykly

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europines kelonės asme
niniai vadovaujamos

TEN IR Iš 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Su musų populiariais laivais
NBW TOBK, ALBBBT BALL1N, 

HAMBURG, DEUTSCHLAND, 
BKSOLUTK, RKLIANCK, , 

CLEVKLAND,

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie

HanDurg-Amcricaii uk 
United American Lines, Ine-

General Agente
177 N. Mlebigan A vrauo, Chicago

tonois new yor‘ */l| <KO IKI KAU- LVUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

‘ASMENIŠKO PATARNAVIMO’ Bankas
IS senas bankas ilgai specializavosi toje 
formoje asmeniško patarnavimo, kuri iš

dirbo jam vardą “draugiško” banko.
Vaildininkai niekad nėra tiek užimti, kad ne

galėtų prisėsti prie jūsų ir pasikalbėti jūsų 
reikalu.

Įrengimai, ištobulinti per keletą gentkarčių, 
apima koplačiausias sritis.

Kiekviename skyriuje, tikrumas, gabumas 
ir kooperacija yra pagrindiniai obalsiai.

1862 metais mes pradėjome biznį tais pačiais 
principais, kuriuos pritaikome šiandieną. Per 
dienas, kada Chicago augo iš tyrlaukių miesto, 
augome ir mes. Per didįjį gaisrą...

šiandien musų ūgį saikuoja musų turtai: 
virš šimtas milionų dolerių.
Mes esame čia, kad jums patarnavus.

(Chicagos pažanga per paskutinius 66 metus ėjo lygiagrečiomis su šia sena įstaiga.)

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank

Turtas Viešina 100 Milionų Dolerių

Siųskite 
Kuponą 
Del

PnRiųRktte kupont) kur telpa .....
KkanietnK

VIRIMO 
KNYGOS 
DYKAI

vnlRtnniR n- saldainiams. ’

I prkmikr malt sales" <T "
* ’!!i -'Di-hiuan Avr., Dcnt 4333

I Chicago, m. ’ I
■ Prašome priRlųnti Dvkai «n .... I
| bon Malt * Eitraol Virin o R‘b’I
| ticdužtnin'p' mazgojama f.?""lBU»mem ir ■ 

'*'«• ,>«<•%■£uffm*» LENA , 
Kryžiukus <|,.i '•

Vardas .....   ■
I Adresas .........  •

Daetatoniatt par """ " "*
Premier Malt Sales Comnanv

I ■
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Trims mėnesiams 
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Vienam mėnesiui

Tibeto arba Morokkos poligamijos nebegrįš!

Editor P. GRIGAITIS

$8.oo Vienpatybė (monogamija), beje, šiandie dar toli- 
2*50 gražu nėra pasiekusi savo tobulos formos, kadangi prie 
^5 jos dar tebėra “prilipę” daug tų asmenį žeminančių ir 

| slegiančių dalykų, kurie yra paveldėti iš poligamijos 
’ ilc gadynių. Bet ko reikia, kad monogamiška šeima butų 

tobula, žmonės jau žino: ji turi būt steigiama laisvu

U. Kacenelenbogeno Raštai

Subscription Rateai 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.
Entered as Second Claaa Matter 

M a re h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., und« the act of 
Marcb 8rd, 1879.

Suvienytose Valstijose. m Chicagoje, 
paštui

Chicagoje per ilnešiotojuai
Viena kopija_____________
Savaitei_________________
Mtneaiui ________________

Metams _____________ ____ $7.00
Pusei i netq---------- ------------ 8.50
Trims mėnesiam* ...!»___ — 1.75
Dviem mėnesiams___ ____ 1.25
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintąjį

Metams _____,,, — - $8.00
Pusei metų-------- --- ------- 4.00
Trims mėnesiams ......... -....- 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Monoy 
Orderiu kartu su užsakymu.

- ------- —

dviejų lygiateisių asmenų pasirinkimu ir remtis jų dvie
jų meile kits kitam.

Kas dėl dabartinių monogamijos ydų siūlo ją pa
keisti Tibeto arba senosios Turkijos santykiais, tas, 
anot vokiečių patarlės, “su vana lieja lauk ir kūdikį”.

MIESTELY
(Iš kelionės užrašų).

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ui - Telefonas: RoosevaH 8500.

r—

Apžvalga
..................  ■■ I—

miems kaltinimams, kai jie bus 
įrodyti ištisais ir patikrintais 
dokumentais.

—Ar Tamstai nėra žinoma, 
kad Plečkaitis kokiu nors budu

LENINAS BIJOJO TAIKOS

Buvusi karšta bolševike ir komunistų “trečiojo” in
ternacionalo sekretorius, Angelica Balabanoff (Balaba- 
nova), išleido savo atsiminimus, kuriuose yra daug įdo
miu faktų apie didžiojo karo metus, Rusijos revoliuci
jos pradžią ir t. t. Tarp ko kita autorė pasakoja, kaip 
Leninas žiurėjo į Europos socialistų sumanytą 1917 m. 
tarptautinę socialistų konferenciją Stockholme.

Pasak Balabanovos, šitam klausimui apsvarstyti 
įvykęs Petrograde bolševikų ir kairiųjų socialistų pasi
kalbėjimas. Jame Leninas ir jo šalininkai išreiškę tokią 
nuomonę, kad tarptautinė socialistų konferencija Stock
holme esanti šaukiama tikslu prirengti dirvą diplomati
nėms deryboms dėl greitesnio taikos įvykinimo, po ku
rio valdžios susitarsiančios bendromis pajėgomis nuslo
pinti revoliucinį judėjimą Europoje.

Suprantama, kad Europos socialistams rūpėjo at- 
steigti taiką kaip galint greičiau. Bet įdomu, kad bolše
vikų vadas taikos atsteigimo bijojo, nes jam rodėsi, kad 
valdžios, paliovusios kariauti tarp savęs galės lengviau 
apsidirbti su revoliuciniu judėjimu. Jisai todėl norėjo, 
kad karas tęstųsi ir duotų progos revoliuciniam judėji
mui sustiprėti.

Leninas tuo budu stojo už revoliuciją bet kuria kai
na. Del revoliucijos “labo” jisai priešinosi net karo bai
gimui, nepaisydamas to, kad karas naikina žmonių gy
vastis ir turtą! ’

Pilnoje harmonijoje su šituo Lenino nusistatymu' 
buvo ir tolimesnė jo taktika Rusijos revoliucijoje. Spa
lių mėnesyje 1917 m. jisai su Trockiu įvykino Petro
grade ginkluotą perversmą, kuris įstūmė Rusiją į pasi-

PASIKALBfiJIMAS SU SO
CIALDEMOKRATŲ PARTIJOS 

PIRMININKU DEL PLEČ
KAIČIO BYLOS

Išaiškinimui klausimo, ar 
Plečkaitis buvo žvalgyboj ‘lLie- 
tuvos žinių” bendradarbis ap
silankė pas socialdemokratų 
partijos pirmininką p. Ste]x>ną 
Kairį, kuris atsakė į pastatytus 
jam klausimus.

—Kokia Tamstos nuomone 
dėl tilpusios “Lietuvyje” žinu
tės, kad 1922-23 met. soc. dem. 
partijos narys p. J. Plečkaitis 
buvęs žvalgybos bendradarbiu?

Aš asmeniškai ir mano par
tiniai draugai turi pamatuoto 
pagrindo su ypatingu įtarimu 
priimti visa, kas eina musų ad
resu iš tautininkų ar jų reika
lams tarnaujančių įstaigų. Tuo 
pačiu mastu mes esame linkę 
įvertinti tiek “Lietuvio” reve- 
liacijas, tiek p. Staškevičiaus 

i tvirtinimus.
Pastaruoju laiku p. Staške

vičius paleido visuomenėn neva 
konkrečių davinių apie Plečkai
tį, bet kuomet iš jo pareikalau
ta įrodymų, p. Staškevičius įsi- 

I supę į oficialę togą. Tas mums 
įjau visai nesuprantama. Prilei
dus net p. Staškevičiaus tvirti
nimų tikrumą, tenka savęs pa
siklausti: delko Plečkaitis tar-

baisėtiną pilietinį karą, prasitęsusį apie trejetą metų ir navo 22 ir 23 metais ir nebe-
atvedusį Rusiją i badą ir kanibalizmą. I tarnavo vėliau ? Delko Pleėkai-

Revoliucija kad ir čia dar taip, nors visas pasaulis fio ^slaPti sužinojo tik p. Stas- .v. f kevičius ir neiškėlė jos p. En-
pi agais ų. ! dziulaitis, kai Plečkaitis buvo

vienas įkiriausių krikščionims 
, priešų ir kai jie buvo jau ne- 
• beinteresuoti Plečkaičio patar- 

Tibete, centralinės Azijos valstybėje, viešpatauja navimu? Delko nieko nežinojo 
mdrija (daugvyrybė). Kiekviena moteris tenai turi p?*f,a’ Judamas Vid. Reikalų V V / • t m i nr Vi ii v i.. ~x

NELAIMINGI TIBETO VYRAI

po keletą vyrų; Įstatymas, sako, reikalaująs, kad mote
ris turėtų bent tris vyrus ir vieną kunigą (bonzą).

Vyrai tenai yra savo pačios vergai. Jie turi jai dirb-

ministeriu? Ir ką apmokėjimo 
vertą galėjo tiekti Plečkaitis 
žvalgybai apie socialdemokra
tus, kai musų politinis gyveni-

t i. Jeigu ji nori, ji juos laiko, jeigu ne — veja lauk; ir 
išvytas vyras lieka visų paniekintas. Kai vyras numirš
ta, moteris gali imti kitą vyrą; bet kai numiršta mote
ris, tai visi jos vyrai turi pasilikti našliai. Net jei sužn-

mas ėjo normale, demokratine, 
teisėta vaga?

Kuomet kaltinimas iškelta
viešumon ir be abejo su Vidaus

dėtinė miršta prieš vedimą, tai jaunikis jau nebegali 
vesti kitos.

Tokie yra lyčių santykiai toje Azijos šalyje: kaip 
matome, jie griežtai priešingi tiems santykiams, kurie 
viešpatauja mohamedonizmo kraštuose, kur vyrai turi 
po keletą pačių. Poliandrijos (daugvyrybės) krašte, Ti
bete, yra pavergti vyrai, o daugpatybės šalyse yra pa
vergtos moters. Taip viena, kaip ir antra šitų dviejų šei
mos formų todėl yra priešingos žmonių lygybės princi
pui.

Tibeto vyrai jau ėmė prieš tai kelti maištą.
Bet lygybės principas nėra atneštas iš dausų arba 

kurio nors gudruolio sugalvotas. Jisai yra išraiška to 
visuomenės plėtojimosi krypsnio, kuris veda prie indi- 
vidumo (asmens) pasiliuosavimo.

Žemesniuose visuomenės evoliucijos laipsniuose 
laisvo asmens nėra. Atskiras žmogus tam visuomenės 
stovyje turi visiškai pasiduoti tos giminių grupės (šei
mos, genties, padermės) valiai, kuriai jisai priklauso; 
o tos grupės valią vykina dažnai josios galva. Tik šeimos 
galva turi teises, ir tik tarpe šeimų esti tie santykiai, 
kuriuos šiandie tūri kits su kitu asmens: nuosavybės

Reikalų min. žinia, kai p. Staš
kevičius jame tarė ir savąjį žo
dį, tegu jis kalba iki galui, jei 
nori, kad jo kaltinimai nebūtų 
paskaityti negudria provokaci
ja. P. Staškevičius siūlo patiek
ti visus davinius teismui. Bet 
jis žino, kad bylos iškėlimas 
dabartiniu metu sutinka forma
lių sunkumų ir kad pats jos 
nagrinėjimas be Plečkaičio ne
gali garantuoti bešalio ir visiš
ko jos išaiškinimo.

Man lengviau suprasti, delko 
Plečkaičio kaltinimas iškelta 
kaip tik dabar. Valdžia žino, 
kad emigrantai Vilniaus krašte 
esu veiklus. Ji tur bot mano, 
kad tas veiklumas gali būt pa
ragintas iš šalies, deryboms su 
lenkais artėjant. Valdžios žmo
nės nori sukelti nepasitikėjimo 
tiek emigrantų tarpe, tiek de
presiją socialdemokratuose Lie
tuvoje ir tuo tikslu, man rodos, 
dar kartą vartoja tą taktiką,

j jam mestą kaltinimą butų re
agavęs ?

—Tiktai šiomis dienomis man 
teko sužinoti,kad Plečkaitis yra 
tuo reikalu patalpinęs laišką 
laikraštyje “Pirmyn”, kuriame 
griežtai užginčija. To laiško 
nuorašą yra pasiuntęs bu y. 
“Lietuvio” redaktoriui p. Liip 
dui Noreikai. Man pačiam to 
laiško skaityti neteko.

—Ar Plečkaitis dar skaitosi 
socialdemokratų partijos nariu?

Taip, jis skaitosi partijos 
nariu, bet tik yra suspenduo
tas iš Centro Komiteto narių 
pareigų.

—Ar tikros žinios, kad Pleč
kaitis okupuotame lenkų Vil
niaus krašte Lydoje organizuo
ja savo armiją

—Musų žiniomis tas neata- 
tinka su tikrenybe. Plečkaitis 
jokios armijos neorganizuoja. 
Laikrašty “Pirmyn” patys emi
grantai griežtai tą užginčija ir 
tvirtina, kad jie būdami Lenki
joje prieš Nepriklausomą Lietu
vą jokių žygių neruošia ir ruoš
ti nemaną. Jie, kaipo emigran
tai, Lenkijoje gavo leidimą tik 
apsigyventi, nes emigrantų me
džiaginė padėtis buvo labai sun
ki. Teko jiems eiti net pas vie
tinius ūkininkus dirbti padie- 
niniais darbininkais.

Ar partijoje narių tarpe 
nėra kitų nuomonių dėl Pleč
kaičio?

—Tokių atskirų nuomonių 
nesigirdi. Bet turim pabrėžti, 
kad kur tik musų kuopos įpra
šė leisti jiems padaryti susirin
kimą, niekur nebuvo leista. Net 
Telšių ir Panevėžio aps. vietos 
administracija pradėjo uždari
nėti musų kuopas. Tiesa, centro 
valdžia vieną kartą davė mums 
suprasti, kad mes sušauktume 
visuotiną kuopų atstovų suva
žiavimą išmesti Plečkaitį iš par
tijos.

—Ar partija darė kokius žy
gius prieš centro valdžią, kad 
nebūtų persekiojama organiza
cija?

—To mes nedarėme, nes skai
tome bergždžių darbu. Tas yra 
planingai daroma musų partiją 
nuslopinti. Mes reagavome tik 
spaudoje — savo organe.

Cez. P.
P. S. Ne dėl Redakcijos kal

tės šis pasikalbėjimas žadėtu 
laiku negalėjo būti įdėtas laik- 
raštin. “L. ž.” Red.

Mokykloje
Mokytojas: Na, vaikai, 

kuris jus pasakys, kas yra bai
sesnis už velnią?

Vienas vaikas: atsis
toja ir garsiai sušunka: — 
Teismo anstolis?

Mokytoj a s: Kaip tai ?
Vaikas: Nugi mano tėve

lis užpykęs už ką nors ant kar
vutės sakydavo: O kad ją~vel
nias paimtų, bet velnias kar
vutės neėmė, o Teismo Ansto
lis karvutę išvedė.

Lietuvos rudens prietėmis. Miglotas dan
gus. Graudžiai kaukiąs vėjelis vilgo srovėmis 
saulės įkaitintą žemelę.

Žinksniuoju dulkėtu keliu už miestelio į 
stotį.

Per visą dieną žmones miestely kalbėjo, 
kad dvi šeimynos apleis vakare šį gimtąjį kam
pelį—išvažiuos į Ameriką. Pažiūrėsiu ir aš, 
kaip važiuoja...

Priveja mane girgždąs, apdulkėjęs vežimas, 
kimšte prikimštas vaikų. Tarp jų. sėdi sublo
gęs, laibas ir tiesus senis. Jis veža savo ainius 
į stotį. Ainiai ir jų dvi motinos, senelio dukte
rys, ir yra tos dvi šeimynos, kurios šj vakarą 
iškeliaus užjurin.

Ar nori senelis paskutinį kartą savo nepa
klusniems ainiams nusišypsoti, ar juos sudrau
sti?

Mielas seneli, neatsimins anūkai ašaromis 
aplaistytos tavo šypsenos: jie dar labai maži! 
Smarkiau sudrausk juos—.pravirks, bet užtat 
atmins senelį!

*

Sudardėjo vėl vežimas. Vežime, tarp kai
mynų ir giminiečių sėdi dvi senelio dukterys. 
Greta vežimo kiūtina keletas vyrų ir moterų; 
jie eina visi suniurę, nusiminę, lyg kaž ką lai
dodami, ir už vis labiau—tai jaunesnieji. Mat, 
vieni kįti metai praslinks, o paskiau ir jiems 
užners vargas ant kaklo virvę, ir jie, numoję 
ranka į viską, turės keliauti, dangintis iš gim
tojo krašto. , ,

O aš... aš gyvenu čia—rengiuos gyventi įr 
mirti šioj šaly...

Kodėl gi jiems nėra čia vietos? Nugalė
tieji pasitraukia išsiblaško... Ar man skelbia 
laimėjimą? Laimėtojas—aš ?!

Ne aš našlaitis, našlaitis, kada mano gim
toji šalelė nebetenka savo sūnų.

Sustokit, vežimai—krįsiu ant kelių prieš 
jus, klajūnai.

žiaurus likimas jau veja... Klastingi žaban
gai suspaudė musų gimtąjį kraštą, išvydami jo 
sūnūs.

Lankysiu jūsų butus... vaikščiosiu į jūsų 
bočių kapus... žiūrėsiu į jūsų kūdikių tuščius 
lopšius...

----- ooo-----
Maža stoties platforma. Prieš ją traukiasi 

žemaičių pievos ir dirvos. Dangus susilieja su 
balzganomis pievomis. Greta manęs sustoja ke
letas valstiečių lietuvių—jie irgi išvažiuoja.

Sodžiumi ir dirva kvepia jų jauni lankstus 
kūnai. Panaikinsite svetur jus tą prigimties 
kvapą savo prakaitu, dirbtuvių durnais!... štai 
ūkininko, sodiečio vaikinas gausiai apžėlusiais 
skaisčiais skruostais. Aš, vaikščiodamas už mies
telio, mačiau tą patį vaikiną prie pirkelės, krū
muose bestovint—juodu su motina ašaras šluo
stėsi... Tada aš pamaniau, kad jie verkia tu
rėdami namie sunkiai sergantį ligonį. Dabar 
suprantu: šis vaikinas atsisveikina su savo gim
tine, o motina, pasislėpusi nuo žmonių akių, 
prieš išsiskirimą glamonėjo jį.

Štai pakluonėmis eina sublogusį, saulės nu
degta moteriškė tai klaidžiojanti miestely be
protė. Ji, i apsikaišiojusi savo skarmalus tik 
ką nuskintomis gėlėmis, visokiomis žolėmis, la
pais ir dar rankoj turinti taip pat gėlių, žolių, 
lapų, skuba palydėtų.

Gaudavo ji iš tų žmonių, kurie dabar iš
važiuos, tai duonos kąsnelį tai keptą bulbę, to
dėl ir ateina ji čia, žolynais nešina.

Stovi ji atsiskyrusi nuo kitų, bet štai atsi
gręžė į miestelį. Keistai užgeso jos žvilgsnys, 
bet jos apsiblaususios akys žiuri į tuštėjantį 
miestelį.

-------OOO------

Man vaidinas... šviesiais, lyg linų pluoštas, 
plaukais, skaisčiais, kaip aguonos žiedais, skruo
stais ir pilkomis myluojančiomis akimis prisi
artina legendarė Lietuvos girių valdovo duktė. 
Beria puotaujantiems gėlių..? Suskambėjo pauk
ščių giesmės virš galvų, lauke... Skamba visur 
dainos... dainos iš miesto, dainos iš sodžiaus— 
tai ir bendras žaidimas...

----- ooo-----

Kriokia sunkiai riedąs traukinys. Ūžesys, 
verksmas, bučiavimai... Visi skubinasi... Vėl 
bučiavimai ir tylus glamonėjimai...

Beprotė žvelgia ilgesio užgesintomis liūdno
mis akimis...

Ir vėl girdėti: “Rašykite.. Neužmirškite!” 
Trečias skambutis... Mėgina šyptelėti, vietoj 
nusišypsojimo veržiasi aikčiojus verksmas... 
spiegia garvežio švilpukas... traukinys jau ju
da... Atsiskiria vaikai nuo savo motinos žeme
lės... išsiveža ir paskutinius savo šešėlius...

Kaskim pilekalnius, išimkim iš ten “aša
rų indus”, kuriuos statydavo raudotojams ži
los senovės lietuvių kapuose... Atradę tuos in
dus, statykim juos kiekvienoj gelžkelio stoty...

----- ooo-----

Grįžta namo. Visi leidžia pirma seniui eiti...
Paskui mane eina ir beprotė. Apie ką ji 

galvoja?—Jau sveikas protas nebeapima nebe
supranta šitos šeimynos nelaimių, visų šio kraš
to nuoskaudų...

Pasuke ji kaž-kokian užkampin, pasislėpė. 
Jau temsta... Dar girdėti traukinys, bet jau 
toli toli. Skiriasi su gimtąją žemele.

Sėdaus šalikelėj ir vaizduojasi man., men
koj pirkelėj kankinasi valstietė-motina, o vyras 
ją ramina: “Užteks, gana, boba, žlemti”! O 
pats, žibintuvu nešinąs, išeina iš. triobos laukan. 
Lyg alkanas vaikas prie išdžiuvusios motinos 
krutinės puola jis ant žemės ir, graudžiai verk
damas, graužia ją savo pageltonavusiais dan
timis...

Karų nualinta, dėl baudžiavos, sodiečių 
tamsumo ir suvaržymo apleista, žemelė motina 
neįstengia savo vaikų išmaitinti...

Graužia valstietis žemę ir rauda: “Oi bran
gioji mane žemelė, kam aš tave paliksiu?...”

Senis žydas šlama kurpėmis tamsioje pir
kioje... ieško savo ainių, dukterų... Prieš pusę 
amžiaus jis buvo gavęs tėvo krautuvėlę... Da- 
b«r viskas parduota... Nebėra kam verstis... 
Viskas sugriuvo... Suskrebėjo kampe pele, ir 
jis sustojo, žiuri tamson... Ar ateis kai kada 
ainys jo kapo laukytų?... Tada jo lavonas ka
pe iš džiaugsmo sujudėtų, jei jo įpėdinių kojy
tės sutrepsėtų gelsvame kapo smėly...

santykiai, prekyba, sutartys ir t. t. Net kada vienos šei
mos narys nuskriaudžia kitos šeimos narį, tai už skriau
dą keršijama ne asmeniškai nusikaltusiam, bet visai jo 
šeiniai!

Prie šitokių visuomenės santykių tai ir išsivystė 
tos šeimos formos, kuriose esti pavergiama viena aj’ba 
antra lytis, t. y. daugpatybė ir daugvyrybė.

Bet labai didelė nesąmonė yra manyt, kad toks ly
čių santykiavimas galįs tikti ir šių dienų kultūringam 
žmogui. Dabartinėje kultūringoje visuomenėje žmonės 
gali priimti tiktai tokią šeimos tvarką, kuri užtikrina 
lygias teises vyrui ir nioterei. Europa ir Amerika prie

kurios buvo jau nekartą imtasi 
musų partijos atveju.

Mes, socialdemokratai, pirmo- 
je eilėje esame interesuoti išsi
aiškinti kaltinimus dėl Plečkai
čio. Mes padarėm galimus žy
gius, bet mums faktinai užda
ryta įstaigos durys, kuri pasi
ėmė kaltintojo rolės. Kaipo se
na politinė partija, mes gerai 
žinome ir carinės ir musų tau
tinės žvalgybos tradicijas ir 
Plečkaičio atsitikimu mes tik 
tuomet patikėsim prieš jį keliu-

Išduota paslaptis
“Panevėžio Balsas” 40 Nr. 

rašo: “Išrinktas tėvų komite
tas su kunigu Grabiu prieša
ky”.

Tai bent tėtė?!

—Sakyk man, tavorščiau, ar 
naujasis jūsų profesorius filo
sofijos lekcijas skaito iš at
minties, ar iš rašto?

- Tik iš atminties. Negali 
iš rašto, nes jis beraštis.

Smilksta stoties lemputė; žmonių triukš
mas ir musių zirzimas.

Ar rašysi?—“Tu rašyk...” “neužmirši?...”
Garlaivio dugne įspaustas laiškų maišelis... 

pasklys žinių žinutes—krekždė, balandis praneš 
apie linksmybes, meilę, o* vapai kranksės ne
laimes, mirtį...

“Rašysi ? Rašysi ?..’.”
Senis stovi vienas ir rankove tyliai šluos

tosi ašaras... Jam tik kapas išaiškins tą slėpi
nį, kodėl jį turėjo palikti jo dukterys ir ainiai... 
Kitame pasauly pasimatys su jais...

■ ------- 000-------

Suskambėjo varpelis. Visi grūdasi prie du
rų, laukan. Beprotė išsitiesė ant suolelio prie 
pat bėgių ir, apsikaišiusi gėlėmis ir žolynais, 
įsmeigė akis į tolį.

Išvažiuojančiųjų šešėliai žeme slenka. Pas
kutinis Lietuvoj šešėlių slankiojimas...

Ar tik žemė nuo jų nevirpa?!...
į Gi atsiseskim visi, išvažiuojantieji ir pasi
liekantieji vyrai ir moterys, seni ir jauni, at- 
sisėskim lauke. Pilna krutino kvepuokim gim
tojo krašto -orą. Teneša mums iš sodžiaus ir 
miestelio duonos ir medaus, varškės ir saldai
nių—puotausim prieš atsiskiriant!...

----- ooo-----
Dūsuoja myluojanti ir raminanti rudens 

naktis...
Traukinys jau kažkur toli, toli ir vis rie

da, rieda dar tolyn prie vandenyno... O už van
denyno kiek musų krašto sūnų!...

Iš tūkstančių užjūrio debesų siekiančių na- 
mų langų, žiuri drėgnos akys—mato musų kraš
tą, o iš tūkstančių musų pirkelių langų mes ma
tome jus—išeiviai...

“A- u!..” šaukiu: “Atsiliepkit ir už tūks
tančių varstų!...” Ir rodos, kad iš tolimo užjūrio 
plaukia “A—u!... atsiliepk tėvyne Lietuva!...”

Užmigau ir lyg sapne šaukiu: “Bėkim pas 
kits kitą, suseikim, broliai!...”

Ir sapnuoju, kad mes bėgam pas kits kitą, 
lekiam, vėjo nešami. Atsiduriam banguojančio, 
mus skiriančio vandenyno krašte, krentam ban- 
gosna,—“neškit mus.” Kas randa lentą, kas 
sienojį ir plaukim pas kits kitą, štai jau oke
ano vidurys... susitikom... Metam lentas ir sie
nojus šalin, puolam kits kitam į glėbį... šniok
ščiančios bangos blaško mus, bet mes jauni, 
tvirti tik -juokiamės, tik kvatojamės... Mylim 
savo kraštą, mylim visą žmoniją, mylim visą 
pasaulį, juras, dangų ir šnekamės, ir kvatoja
mės....

Sveikiname kits kitą, tolimųjų broliu var
dais...

Kur plauksim?—Ir čia, ir ten juk musų 
giminės...

Cha cha.. Kiekvienas plaukia ten, kur ban
gos jį neša.

Auštant pabudęs, atsimerkiau ir ištariau: 
“Suplėšyta Lietuva į dalis! Verkdami lydime 
jus, broliai... Tvirtai įsiminkite gimtąją šalelę... 
prakaitu nuplaustus* skatikus dar mums, nu
alintoji šalelėn siunčiate... jus iš tolo savo pra
kaitu ir krauju tukinate musų žemelę... bet vis- 
tiek ji amžinai tiesia rankas į jus glamonėti... 
Ateis laikai Lietuva trimitų garsais iškilmingai 
jus susitiks”...

Ir auštant,iškeliavau iš miestelio, sakyda
mas vėjui:

—Sveikinu jus, tolimi broliai!...
1912 m.

(Buvo spausdinta “Lietuvos Žiniose” 1913 m.)
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Rytoj “Naujienose” tilps kita U. Ka
cenelenbogeno apysaka — “Donas Baslys”.
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išradimas pasiliko be pasekmių, 
o jis |»ts mirė elgetnamyje.

Springiield, Mass., 1825 m., 
Tbomas Blancbard pabudavojo 
garinį vežimą, kuris pasekmin
gai galėjo važiuoti į kalnus. 
Bet, kada jis norėjo jį parduo
ti, neatsirado pirkėjo. Tuo vist 
kas ir užsibaigė.

Francijoje, 1828 m. Pecųuer 
pabudavojo garinį vežimą su 
naujai išrastomis diferenciali
nėmis šeštarnėmis (gears), ku
rios pagelbėjo vienam ratui 
suktis greičiau, negu kitam su
kantis apie kampą. Jis buvo 
išradėjas diferencialinių šeštar- 
nių (gears), kuris buvo origi- 
nalis išradimas dabartinių au
tomobilių užpakalinių ašių).

1828, Anglijoje Goldsworthy 
Gurney, pabudavojo garinį ve
žimą, su kuriuo nuvažiavo 200 
angliškų mylių iš Londono ir 
atgal sugrįžo. Jo vežimas va
žiavo 12 angliškų mylių per va
landą.

Nuo 1828 iki 1910 m. Angli
joje prasidėjo pasažierių veži
mas su gariniais vežimais. Per 
tetarius mėnesius vienas ga
rinis vežimas kasdieną padarė 
keturias keliones devynių ang
liškų* mylių tolumo tarp Glau- 
cesterio ir Cbeltenhamo. Wal- 
terio Hancock vežimas “In- 
l’ant” važinėjo tarp Londono ir 
Strat lordo. Taip pat Hancock’o 
nudarytas garinis vežimas 
“Era" važinėjo tarp Londono ir 
Grinvicio. Tie vežimai buvo 
taip ištobulinti, kad net padarė 
30 angliškų mylių per valandą. 
Vienas vežimas, sako tų laikų 
išdirbėjus suvažinėjęs 1,700 
angli. mylių be jokio taisymo.

Tie angliški gariniai vežimai 
turėjo bloRŲ, ii- nesėkmingų 
nisių. Ratai buvo dideli—apie 

3 pėdas diametre, metaliniu 
atiku biauriai ardė ir darkė 
uolaikinius prastus kelius, nes 

važiuodavo .3 tonų vežimas su 
11 iki 20 asmenų pasažierių. 
Delei tų priežasčių arklių savi
ninkai darė spaudimą j Angli- 
;os parlamentą, kad uždėtų au
kštus mokesčius ant tų veži
mų. Kur už arklį buvo mokama 
doleris duoklei, ten už garinį 
vežimą prisėjo mokėti dešimtį 
dolerių. Nebegalėdami garinių 
vežimų savininkai išsimokėti 
mokesčių sustojo važinėju ir iš
dirbėjai buvo priversti sustoti 
dirbę. Taip nelaimingas Angli
joje garinių vežimų progresas 
sustojo nuo 1810 metų.

1878 m. Bollee pabudavojo 
garinį vežimą, kuris važinėjo 
tarp Paryžiaus ir Vienos nuva
žiuodamas apie 22 augi. myl. 
per valandą. 1880 m. Bollee 
pabudavojo kitą panašų vežimą 
ir laimėjo lenktynes tarp Pa
ryžiaus ir Bordeau\.

Dabartiniu laiku Detroit Mo
torinis Co. operuoja 61-pasa- 
žierio, dviejų augšlų, garu va
romą vežimą. Tas vežimas jau 
yra suvažinėjęs 28,000 angliš
kas mylias kelionės. Kompanija 
sako, kad jis apseinąs pigiau, 
kaip gasolinu varomi vežimai. 
To vežimo inžinas turi apie 83 
arklių pajėgos; yra gasolinu 
arba aliejum kūrenamas. Turi 
ketinius cilinderius. Garo 
spaudimas yra 1250 svarų per 
keturkampį colį. 800° F. karš
čio. Inžinas turi du aukšto spau
dimo, 2 5 8 colių diametre pis
tonų ir du žemesnio spaudinio 
H/į rolių diametre pistonų, ku
rie padaro 5 coliu tolumo slan 
klojimą. —J. Lazdauskis, Inž.
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Garinių vežimų 
istorija

Pabaigoje aštuoniolikto šimt
mečio prasidėjo nauja era: mo
kslo, išradimu, revoliucijų, ap
lamai imant, sujudino žmonių 
mintis iš pat pamatų senovės 
letargiškų prietarų. Tų laikų 
galvočiai netiktai kėsinosi kiek 
galima paliuosuoti žmogų nuo 
visokių |>olitiškų, religinių ir 
ekonominių suvaržymų, lx?t 
stengėsi surasti būdą paliuo
suoti ir arkliį nuo taip sunkaus 
vežimo. Nors jų pastangos pa
liuosuoti arklį nuo vežimo ne
greitai atnešė vaisius, bet turi
me suprasti, kad pirmi žings
niai visados sunkus.

Stengsiuos čia paduoti visų 
eilę išradėjų garinio vežimo ir 
jų pastangas, nedateklius ir 
kliūtis.

’ 1770 m. Nicholas Juozas Cu-
gnot, prancūzas, padarė pirmų 
vežimą be arklio važiuojamą, 
kuris buvo garu varomas, be 
kontrolės operuojamas, didelis, 
nepatogus ir taip nesėkmingai 
operuojamas, kad į sieną įva
žiavo ir Susidaužė. To vežimo 
likučiai randasi Paryžiaus Dai
lės ir Prekybos Konservatori
joje.

1800 m., Anglijoje, Ričardas 
Trevitbick padarė garinį veži
mą, į kurį galėjo susėsti apie 
6 ar 7 asmens. Pirma diena 
Trevithick vežė 6 ar 7 žmo
nes į kalną. Jis nuvažiavo apie 
vieną anglišką mylią. Antrą 
dieną jis nuvažiavo apie 6 ang
liškas mylias, bet išradimas 
buvo netobulas, todėl jis buvo 
priverstas jį apleisti.

Olivcr Evans 17X7 m. išėmė- 
patentą Marylando valstijoje 
ant augšto spaudimo garinio 
inžino. Jis dirbo ir tobulino jį 
iki 1804, kada Pluladelphijos 
miestas davė jam užsakymą 
pabudavoli garinį laivuką delei 
prieplaukos. Betgi jo atyda vis 
tik buvo daugiausiai kreipiama, 
kad pabudavojus lx* arklio va
žiuojamą vežimą. Jis pabudavo- 
jo laivą ant drangų su 5 are
lių pajėgos inžinu. Laivuką pri
rišo prie drangų su diržais. Jis 
įsėdęs į laivuką važiavo Pri- 
ladelpliijos gatvėmis, apvažiavo 
apie miesto rotušę ir apie \Vil- 
liam Penn’o stovylą. Paskui pa
sisuko linkui Scbuylkill upės, 
kur privažiavęs nuleido laivuką 
j vandenį palikdamas drangas 
ant kranto. Nekurie jo draugai 
pasijuokė iš jo vežimo; jis už
pykęs dauginus nebedarė ban
dinių ant vežimo budavojimo. 
(Jautus pinigus už laivuką, su
naudojo pasistatydama s geležies 
liejyklą ir mirė turtingu žmo
gum.

Anglijoje 1821 m., \V. II. 
James užpatentavo vandeninių 
dūdų virdulį. Jis pabudavojo 
vežimą, kurio kiekvienas varan
tis vežimą ratas buvo sukamas 
per du gariniu cilinderiu, kurie 
apturėjo garą dūdomis iš vir
dulio. (iaro spaudimas buvo 
200 svarų per kiekvieną ketur
kampį colį. | vežimą galėjo su
sėsti apie 20 asmenų ir važiuo
ti nuo 12 iki 15 angliškų my
lių per valandą. Vežimas svėrė 
0,000 svarų. Delei daugumos 
dūdų ir prasto kelio, tai šen, 
lai ten, lai veik kas mylia ve
žimas buvo priverstas sustoti, 
nes garas išsiveržia per slidu ri
mus ir per pralužusias dūdas 
ir tt. Taip nelaimingas James

Angliakasių padėtis
Pennsylvanijos Pittsburgh 

Terminai (’oal kompanija ir ki
ti anglies kasyklų savininkai, 
šaukiami į Washingtoną pas 
Darbo sekretorių pasiaiškinti, 
atsisakė važiuoti, tai pats 
\Vashingtonas pas juos atva
žiavo.

Pennsylvani joj anglies kasyk
lų distriktuose, kuriuose jau 
ilgas laikas tęsiasi streikas, da
bar lankosi senato subkomisija 
ir tirinėja angliakasių padėtį. 

• Pastaruoju laiku pasklido gir
dai, kad tuose distriktuose su 
kompanijų žinia streiklaužių 
tarpe įsivyravęs tvirkavimas, 
girtybė ir kitokios nedorybės. 
Teismai anglies kompanijoms iš
davė galybes “indžionkšenų.”

Atvykusi čia senato subkomi
sija patyrė, kad streikuojančių 
angliakasių padėtis esanti pasi
baisėtina. Esą kiaulės kur kas 
sanitariškiau gyvena už Penn
sylvani jos anglies pramonės 
streikuojančius darbininkus, 
kurie streikuoja jau keletas mė
nesių ir neturi iš ko maitintis. 
Komisija sako, kad tokie daly
kai darą gedą visai Amerikai. 
Kas nors esą reikia daryti. 
Daugelį streikuojančių anglia
kasių šeimynų kompanijos iš
mėtė iš savo kempų (gyvenamų 
vielų).

Jeigu jau senatoriai taip kal
ba, tai mes senai žinojome, kad 
ta tiesa yra tikra. Bet senato
rių pastangos “ištirti dalykus” 
ar nepasiliks liktai “ištirimu.”

Taip. “Tokie dalykai“ daro 
gėdą visai Amerikai. Bet ar tai 
čia tik pirmas toks atsitiki
mas? Panašus dalykai dedasi 
visur, kur tiktai angliakasiai 
sustreikuoja. Senatoriai sako, 
kad teismai duodami kompa
nijoms “indžionkšenus” laužą 
krašto konstituciją, bet tokios 
“klaidos” valdžia nepataiso.

Anglies baronai užsispyrė 
sunaikinti angliakasių uniją. Jie 
prisisamdė mušeikų, streiklau
žių, gavo “indžionkšenus“, na, 
ir varo savo darbą neprileisda- 
mi streikininkų nė artyn prie 
kasyklų. O jeigu tie prisiarti
na, tai kazokai ir specialė poli
cija juos šaudo arba areštuoja 
ir kalėjimai! kiša.

Padėtis nepasitaisys, jeigu 
valdžia nepažabos anglies ba
ronų arba kol nebus nacionali
zuotos kasyklos. Reikia žinot, 
kad kasyklų savininkų yra to
kių, kurie turi vietas valdžioje 
arba yra politikos mašinomis. 
Jie moka apeiti įstatymus ir 
atsiekia savo tikslo. Vienintelė 
darbininkų priemonė —, stipri 
organizacija-unija. Jeigu visi 
darbininkai butų organizuoti, 
tai jokie anglies baronai nega
lėtų nieko išdaryti, nebent 
kasyklas užsidaryti. Dabar gi, 
kada jie dar gali prisižvejoti 
mušeikų, streiklaužių, tai bando 
gąsdinti menkai organizuotus 
darbininkus. — M. š.

KUOPOS MITINGAS

Kovo 10 d. M. J. šileikio bu
te .3567 Coltago Grove Avė., 
LMS A. 2 kp. laikys savo mi
tingą. Visi nimai privalo da
lyvauti šiame mitinge, nes yra 
daug svarbių veikalų aptarti.

— K p. Sek rotorius.
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Art. St Pilkos 
teatras

Vasario 26 d. Cbicagoje art. 
Pilka statė 4 veiksmų kome
diją “Tuščios pastangos“. Vei
kalą pastatė labai gražiai. O 
reikia atsimint, kad art. Pilka 
yra dar jaunas vyras. Jisai tu
ri daug energijos ir fantazi
jos. Laikas jį mokina ir jo dar
bą tobulina. Genijų mes nepa
žįstame; mes matome žmogaus 
darlvą, jo pastangas. Matėme 
ir patys stebėjomės, kad musų 
nenuilstanti teatro darbuotoja 
p-ia Dundulienė yra atsiekusi 
pilno artistes tobulumo. Matė
me ir p-ią Milerienę, kuri dar 
jauna ir daug žadanti musų 
ateities teatrui.

Tiktai mums gaila, kad to
kios gabios teatro jėgos, kaip 
p-ia Dundulienė, Pilka ir kiti 
neturi tų progų vystyti savo 
talentus ir iš to gyventi, ko
kias turi kitų tautų artistai.

Amerikos lietuviai aplamai 
yra gerokai pamėgę meną ir 
su juo apsipažinę. Prieš kiek 
laiko ix) lietuvių centrus lankė
si dzimdzių trupė, art. Bab
ravičius, p-lė Jozevskaite, Vaič
kaus teatras, tai vis Lietuvos 
artistai. O kiek dar mes turi
me virtinių meno jėgų. Musų 
jaunimas lavinasi muzikoje. 
Mes patys lankome muzikalius 
parengimus ir kiek galėdami 
remiame savo tautos kultūros 
žibintą — meną. « •

Lietuvos artistų atsilanky
mas pridavė energijos ir paty
rimo vietos menininkams, šioj 

BUTLEGERIŲ HIMNAS

(Nata kaip “svaks!...“)
Jau šiandieną vietoj pieno. 
Geriam munšainą kasdieną, 
Linksminkimės ir džiaugkimės

Taurę pilvan pildami 
Giedokime.

Sveikas byrąs minkščiausias, 
Munšainėlis riebiausias, 
Linksminkimės ir džiaugkimės

Taurę pilvan pildami 
Giedokime.

Sveiki, broliai, dar po vieną, 
Išsimesime šiandieną, 
Linksminkimės ir džiaugkimės

Dievui dūšią duodami 
Giedokime.

—Don Pilotas.

MUSŲ KULTŪRA VIRSTA Į 
KARIKATŪRĄ

Tavorščiai kelia Maskvos kul
tūrą: garbina rusišką meną ir 
literatūrą. Savo tautos (buvu
sios tautos) labui nė piršto ne-

srity mes nesame atsilikę nuo 
svetimtaučių. Bet visam tam 
pradžią davė gal pirmas musų 
muzikos srity besidarbuojąs 
kornp. Mikas Petrauskas. Mes 
gal labiausiai atsilikę už kitas 
tauteles tai dailės srityje. Dau
gelis turi gražius namus, ra
kandus, bet dailės skonio netu
ri. Pas daugelį rasi seklyčioj 
kalendorių pakabintą, kuriam 
vieta yra tiktai virtuvė. Musų 
namai neturi dailės paveikslų, 
kurie labiausia puošia namus 
ir daro juos kultūringų žmo
nių namais.

— Don Pilotas.

Biblijos Studentų
Prakalbos temoje: 

Milijonai dabar gyvenančių nc- 
bemirs ant amžių.

Kalbės
S. J. BENECKAS

kuris yra gerai susipažinęs su 
Biblijos mokslu

Seredoj, Kovo 7 d., 
1928 m.

2458 W. 38 St.
prie pat Archer Avė.

Chicago, III.
Pradžia lygiai nuo 7:30 

vai. vakare.
šiuomi kviečiame visus lietu

vius ateiti ir pasiklausyti savo 
ausimis ir džiaugtis su tais, ku- 
"i'c džiaugiasi.
Inžąnga liuosa, nėra kolektų.

Bengia ir kviečia,
T. B. S. S.

PIRMAS METINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Dovanos kiekvienam, 
net ir vaikams1 

Labai specialia išparda
vimas šių tavorų:

Trinimui alkoholius, pante 49c.
Rusiškas mineralinis aliejus, 

pante ..........................  85c.
Norwegian Cod Liver Oil 85c. 
Milk Magnesia dantims

“pašte“ .......................... 34c.
Amoloz Boby Cough Syrup 39c. 
Karštam vandeniui buteliai 99c. 

Mes specializuojamės į “com- 
pounding” receptų

UniversaI Pharmacy 
Frank A. Shimkus 

R. Ph. G. 
3301 So. Halsted St.

Yards 1826

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE 

pakrut'ina. Jie garbina Maskvos 
religiją. Profesionalai labai “bi- 

f zi” — dolerius skaito, bet ne 
I laikraščius, ne knygas ir ne 
paskaitas. Biznieriai — dolerius 
perša kostumeriams. Politikie
riai — Šiltų vietų ieško. Re
daktoriai savo partijas gina 
nuo opozicijos atakų.

Jeigu neturėtume mes keleto 
muzikų, dainininkų, vaidintojų, 
ir kitų, “pusdurnių”, tai musų 
kultūra, anot vieno Lietuvos 
poeto, “musų menas ir kultūra 
virstų į karikatūrą.“ Amerikos 
lietuviai labai apsiriboję ir pa
sidaliję j partijas dirba atskirą 
darbą tiktai tam, kad daugiau 
dolerių pasidarius. O musų me
nas ir kultūra vis labiau virs
ta į karikatūrą, šiur, kad girs
ta !

Pasisiusi Amerika, padarė 
mus materialistais; politika ir 
religija — dvasios ubagais. 
Bolševikai garbina Maskvos “re
ligiją”, todėl jie negali turėti 
savo tautai meilės, negi jos at
eičių rūpintis. Katalikai perdaug 
užimti poteriais, jie neturi lai
ko dirbti kulturinį darbą. San- 
dariečiai, twell, sakosi jie esą 
tikrieji tėvynainiai, bet kol kas 
jie dar “nejudina žemės“. Jie 
perdaug garbina buvusius Lie
tuvos didvyrius. Beikėtų turė
ti savo didvyrius, kurie gal ne
snaustų tiek daug kiek mes 
kad snaudžiame. Kas iš tų bu
vusių didvyrių jie jau mirę 
ir mums nieko nepadės.

Iš butlegerių tikėtis mes nie
ko negalime. Jie nebus poetais, 
aktoriais, rašytojais, dailinin
kais, nė mokslo žmonėmis. Tur

“ Juokudemija”
PILNA SVEIKO JUOKO 

PILNA PUIKIOS MUZIKOS
PILNA DAINŲ

Bus parodyta 

f

NAUJIENŲ 
KONCERTE
Kovo 11 d„ 1928
Wicker Park Svel.

2040 West North Avenue 
prie Milwaukee ir Robey

Pradžia 4-se po pietų

Įžanga $1 kiekvienam! 

5

būt priseis laukti kol genijai 
užgims.

— Pusdurnis.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit Mr. MACĮ KĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

1 1 ------------ —
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviam* Visados 

patarnauju kuogeriauaial 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina Stw Chicago, III.
>- - -■ - -■ - .

PAVASARIO LIGOS
Pavasaris prasideda kovo 21. 

Bet karalius šaltis nenori savo 
sosto užleisti ir jis vis paleidžia 
savo šiurpų vėją, miglas ir šal
nas. Jūsų viduriai privalo būt 
pilnoj tvarkoj, jei norit atsilai
kyti prieš įvairias pavasario li
gas. Trinerio Kartusis Vynas 
yra vaistas, kurį jus privalote 
vartoti. Visose aptiekose. Rašyk 
Jos. Triner Co., 1333 S. Ash
land Avė.. Chicago, III. ir gau
si SEMPELĮ DYKAI. Indėk 
10c. pašto lėšoms.
Nemokamo sempelio kuponas 

Vardas .....................................
Gatvė .........................................
Miestas .....................................
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CHICAGOS PTarp Chicagos
rūpinosi baliuko surengimu, o 
vėliaus vaišingumu.

—Buvusi (’learingietė.
Faustas

ŽINIOS Lietuvių Art. S. Pilkos pas 
kaita apie teatrą

Laikraštininkams 
vakarienė

SLA. 36 kp. susirin 
kimas

Rengiama pelnyčiai, kovo 9 d. 
vak. Mildos svetainėje

lurč- 
buvojinai

kada ji tu

Trečiadienis, kovo 7, 1928

mo-

mo
ti ks-

o
'Taigi ir matėme 

me operą Faustą, 
visai nepaprastas,
stabus ir didelis musų kulturi- 
inif'^fie gyvenimu įvykis., Su
prantama, kad čia turėjo būti

ir girdėjo-1 ‘ 
O tai yra 
labai nuo-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kadžio 8902

8514-16 Rooserelt Rd.
arti St. Ijouia Avė.

CHICAGO, ILL.

kompozitorius
J

M

garbės vaini- 
nes jo dideli

ras šj sykį kuone visiems la
bai patiko. Ir iš tikrųjų jis 
dainavo taip gražiai, taip har
moningai, kad tarytum kokie 
gyvieji vargonai. Daugiausiai 
girdėjau žmones beginant 
torų chorą. Gal. būt už 
kad ten buvo-labai gražių 
torų, bet, regis, atrodys
liau pasakius, kad už tikrai 
žavingą dainavimą ir vyrai ir 
moterys jomis gėrėjosi. Man 
itin patiko (kaipo choristė) po
nia Biežienė; taip lengvai iri 
nuosaikiai ji dainuoja, kad net 
gražu ir žiūrėti į ją. i

TURAIS H ‘

(Tąsa)
Antrų svarbiausių 

jo Vilkiutė, mat, 
Margarita. Vilkiutė,
rėjo savo koncertų, tai visi Chi
cagos dienraščiai atsiliepė apie 
ją kuogeriausiai. Ir šį vakarų 
ji buvo labai tapatinga Marga
rita. Jos balsas ir žemuose ir 
aukštuose tonuose yra tyras, 
švelnus, lygus, nusistatęs,
sklandus ir lengvai valdomas. 
O puošniausia Vilkiules savybė, 
tai jos tikrai gilus muzikalu
mas/ Ji muzikoje — kaip na
mie. Stelbia jų gan žymus emo
cijų trukumas. O gal ji ir turi 
jų, tik nesugeba išreikšti. Bet 
jų neišreiškiant, šiaip ar taip, 
atrodo, kad sting'a ekspresijos, 
taigi patsai balsas lyg ir nu
blankęs butų. Be to, kaip dai
nininkei stinga emocijų, lai ji
nai ir klausytojuose jų nesu
kelia, o dėl to ir šilumos juose 
nesuranda. Kažin kad taip imtų 
p-lė Vilkiutė ir pabandytų dau
giau temperamento j savo gražų 
balsą įdėti? Tada jos dainavimo 
beklausant, iš tikrųjų butų kuo
mi džiaugtis ir gėrėtis. Bet ir 
šį vakarą, su kuriais-riomis 
kalbėjau, lai tarsi susitarę jos 
dainavimu džiaugėsi ir gėrėjosi.

Pačiu Faustu buvo Kudirka. 
Jis studijavo muzikų Italijoje ir 
dainavo Lietuvos operoj. Balsą 
jisai turi gražų ir sugeba tiks
liai jį suvaldyti, lik kai dainuo
ja, tai atrodo, ‘lyg sielą butų 
ėmęs ir namie užmiršęs, —taip 
be ekspresijos ir šaltai 
psyclioioginis
(veikiausiai ir prigimimas) la
bai galėtų tikti inžinieriui 
juristui, bet ne artistui.

Sabonio asmenyje dainavo 
Valentinas. Sabonis iš tikrųjų 
turi būti labai geras daininin
kas ir žmogus, kad j j tikrai 
gerbia ir myli ne tiktai tikin
tieji, bet ir laisvamaniai, žo
džiu sakant, visi geri žmonės. 
Valentinas jis buvo geras; o, ži
noma, butų buvįs da geresnis, 
jeigu ne tokia ^ymi stoka ūpo 
ir... sustingę jausmai...

Siebelio vafdmenyj matė- 
tą graikščiąją Krasauskie- 
čiagimę lietuvaitę, kuri

Vietos teatro mėgėjams pra
šant, p. S. Pilka sutiko išdės
tyti viešai visas misterijas su- 

vakarų Lietuvių Audilori- rištas su drama, vaidinimu ir 
mėnesinis SLA. 3G artisto gyvenimu.

dažnai lankomės, 
pareiga yra bet su jo vidujine esme nedaug

Įdomi paskaita apie sveikatą, 
mitingui pasibaigusBismark viešbutyje, 

dienyje, buvo pakviesti 
nei atstovai 
čiu, leidžiamu 
anglų) kalbose, 
kiečiu, švedų, 
italijonų, graikų, 
jugoslavų ir daugelio kitų tau
tų laikraščių reprezentuotojų. zacijos gera tvarka, bot ir dėl 
Iš lietuvių tik “Naujienos” bu- 
v o re pro zen t u o j a m os.

Vakarienę surengė 
kuri tapo sudaryta 
Pasaulinės Parodos 
1933 metuose. į tais n ikia gana

Vakarienėje dalyvavo šios ko-i mokėti, o čia jos bus veltui'su- 
misijos pirmininkas, p. Dayes, teiktos. 
Jungtinių Valstijų vice-prezi-1 
dent brolis, Dr. Albert, muni-1 
cipalių reikalų žinovas Jungti-’ 
nėse Valstijose ir autoritetas! 
parodų rengimo klausimais, oi 
taipgi pulkininkas Collier, bu-i

• vęs vyriausias vedėjas surengi-1 
mui pasaulinės parodos San! 
Diego.

Parodos rengimo komisijos 
atstovai plačiai aiškino idėjas, 
manomas pravesti busimoje 
parodoje, šešėlių paveikslais ro
dė kai kurias pirmiau buvusių 
parodų, kaip Paryžiaus, 
Louis’, San Frąnsisco, o taipgi 
Chicagos pasaulinę parodą, 
daryta 1893 metais.

Pasak Dr. Arlberbo, jei 
mesnėse parodose stengtasi 
vaizduoti atskiros šalys. 
1933 metuose butų gerai atvaiz
duoti progresas Įvairiose gyve
nimo srityse, padarytas ypač 
per paskutinius 40 metų, t. y. K,llL 
nuo laiko 1893 metų Chicagos! prašė svečius, 
parodos. Be to, busimos paro
dos rengėjai ne mažiau domės i tų sotus ir neistroskę.

pirma- [ 
vakario-,

Chicagos
svetimose (ne | joj įvyksta
Dalyvavo vo- i kuopos susirinkimas, 

holandų, žydų. ( Kiekvieno nario 
lenkų, čekų • j jame atsilankyti. Ne vien todėl, turime progos susipažinti. Kiek 

- kad to reikalauja musų organi- musų atsakys j klausimų: kas

kitokios priežasties.
Dr. A. Zimontas sutiko, pada- 

komisija,1 1Vti paskaitų apie žmogaus svei- 
rengimui | katu ir duoti keletu praktiškų 

Chicago je patarimų. I ž šias žinias, kar
ve ikia gana brangiai

yra teatras, kokie jo uždaviniai 
ir tikslas? Esame girdėję ši tų, 
bet nedaug.

Ateinančiam penktadienyje ir 
bus progos kiekvienam arčiau 
suprasti tų meno šaka, kuri la
biausia prasiplatinus ir palie
čia didesnę dali žmonių.

Taigi dalyvaukime visi šio va
ro SI.A. 3b kp. susirinkime V, Iš Birutės

žmogumi yra tas begalinės e- 
nergijos, didelių gabumų ir 
griežto pasiryžimo kelti lietu
viuose meno ir aplamai kultū
ros sąvoką - 
Stasys Šimkus.

Clearing
Domesio prašo

Namų Savininkams Tiktai
$100 iki $500 Paskolos

Be morgiėiu—-Be algų pasididinimo—Be trukdy
mų—Be atdėjiojlmų. Greitas, draugingas patar
navimas. Atsilyginsi! mėnesiniais išmokėjimais.

NO-N-DOBSER LOANS
323-324 Monadnock Block - - 53 W, Jackson Bfod.

$70

Vis dėlto jam 
kų čia nepinsiu, 
ir brangus lietuvių tautai dar
bai jau senai tuos vainikus dėl 
jo nupynė. Pasakysiu tik štai 
ką: Atvažiavęs gerb. Šimkus 
Chicagon, davė tik tyrą įr 
klasinį meną. Pirmu kartu, 
kaip ir šį sykį, prisirinko žmo
nių kupina Lietuvių Auditori
ja.^ Visuos? matėsi tiktai pasi
tenkinimas. Tokiu budu tapo 
neginčijamai įrodyta, kad jau 
tarp Chicagos lietuvių labai 
gražus kultūringų žmonių bū
rys, kuriame suranda šilumos 
tyras, klasinis menas ir tokio 
meno skleidėjas gerb. kompo
zitorius Šimkus.

—Algirdas.

ket-biru t iečiai bukiteVisi 
virtadienyje Lietuvių Auditori
joj kaip 8 v. v. Svarbi repetici
ja. Komp. S. Šimkus prirengs 
chorą “Naujienų” didžiajam 
koncertui sekmadienyje po pie
tų, kovo 4 d., VVicker Park 
svet. Birutiečiams svarbu kaip 
ir visuomet “Naujienų” koncer- 

| to publiką pavaišinti dainomis, 
i Visi bukite ir laiku.

Ačiū!
“Birutė” taria nuoširdų ačiū 

savo uolam rėmėjui, p. W. 
Piktormanui, Bridgeport Furni- 
ture Co. savininkui, už suteiki
mą vietos repeticijoms staty
me operos “Faustas”. Ačiū taip
gi “Naujienų” korespondentams 

Norai, už gražų aprašymą 
į “Fausto” istorijos; Zosei, už 
I koletą gražių straipsnelių re- 

net'pasamdytos dvi gaspadinės, į klamos tikslu; report. Pupai ir 
kurios pagamino gardžių vai-'kartu visam “Naujienų” štabui, 
gių. u...— -... .
lietuviškus ir 
šokius. Svečiai 
dėjo rinktis kaip 6 

apie aštuntą jų 
tėlė svetainė. 'Tai

Senbernių “Surpraiz party”

Vasario 21 d. įvyko Clearingo 
senbernių “surpraiz”. Aš ma
nau, kad supraiz parė šiuose 
laikuose nenaujiena. Jos ren
giamos kuone kiekvienoj stuboj. 
Daugiausia tečiaus surengiama 

St. ženotoms poroms, o tuos sen
bernius vargšus pamiršta. Vie- 

ati- na priežastis,—tai ta, kad jie 
nešioja senbernių nemalonų 

pjr. vardą; antra—jie prie visų ren- 
at-į giamų palių prisideda, o jiems 
tai | tai 

šiuomi susidomėję du draugu, 
Renis ir Denis, ėmėsi darbo su
rengti parę savo draugui Jur- 

Jie daug dirbo, kol su- 
. Prisirengė gerai 

I visiems pataikauti, kad visi bu- 
Puvo

niekas neatsilygindavo.

turėtų kreipti į parodymą dai
lės toje parodoje.

Užmanymas yra surengti to
kią parodą, kad, jai pasibaigus, 
liktų jos ženklai, dailės žvilgs
niu, ant visados Chicagoje. O 
tai galima atsiekti išpuošiant Iir 
parodos vietą sulyg tokiu pla-i 
nu, kad tam tikri trobesiai, ivo prašytų daug 
sodnai, prūdai ir t.t. pasiliktų daugiausiai kviesta 
kaip viešosios pasilinksminimui, Svečiai, 
žaismėms ir pasivaikščiojimui' linksmai, 
vietos.

Anot komisijos, busimoji pa
nda užimsiant! apie 1<»<>O ake
lių žemės ir apie 
vandens. Kai dėl vandens paro- kėši visai nemiegoję tą naktį, 
dai, tai galvojama tarpe kita į Lš surinktųjų pinigų nepirkta 
ko iškelti salas ežere. jokios dovanos, bet jau valgy-

P-nas Davves įrodinėjo, jogei li> na—ir išsigerti, tai išteko, 
.gerai suplanuotos ir tinkamai kš savo pusės, aš tariu širdin-

Muzika buvo gera. Grojo 
amerikoniškus 
nevėlavo. Pra- 

val. vakare, 
buvo pilnu- 
iškilmei bu- 
ženotų, bet 

senbernių, 
šnekučiavomatytis, 

Vieni pasakojo savo 
“vargus”, kiti šoko, treti dai
navo ir 1.1. Visi, matyti, buvo 
patenkinti. Ir taip linjesmino- 

500 akerių s* ^i 2 vai. ryto, o nekurie sa-

Kur akys?
Pereitą sekmadienį, per Biru

tės vakarą, dar pirm susiren
kant publikai (kurios buvo apie 

1 tūkstantis) įeinant į Auditorijų 
dvi komunistų mergaitės stovė
jo ir tartum per .šerengą leido 
žmones grūsdamos jiems plaka
tus su komunistiško įomarko 
garsinimu. Viršuje tų patį darė 
vyčiai; gi sienos buvo apkars
tytos didelėmis afišomis ir ga
dino groži. 
Birutė buvo 
kare. Tečiaus
garsinimus ir paslėpė, o dabar 
turėjo drąsos prisiųsti savo da
lintoji^. Ir kurgi akys tų 
nių?

Kiek laiko atgal 
garsinusi jų va- 

jie nurankiojo

surengtos parodos, kurias parų-!Pą ačiū tiems draugams, kurie

znio-

Toks
jo nusistatymas

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos

' pinti imta pakankamai laiko, 
T visuomet apsimokėjo. Jis kvietė

į svetimų kalbų spaudos atstovus 
IŠGYDOMA i kooperuoti su komisija pasek- 

Be OOE Be mingam parodos surengimui
Peilio MjSkausmo

▼ Vakarienėje buvo priimta re
zoliucija, kuria dalyvausieji

pasižadėjo padėti kalbamą pa
rodą surengti kiek jie galės.

šiuo klausimu kalbėjo ir ke
letas spaudos atstovų.

—Reporteris.

Greitas, be skausmo, tikras gy
dymas. Kiekvieną savaitę jus gali
te skaityti čionai vardus skirtingų 
išgydytų žmonių ir skaityti ką jis 
rašo apie jo išgydymą. I^ai tie 
žmonės pertikrina jus, kad geriausia 
vieta prašalinimui rupturų yra 
ta, kur ije išsigydė.

Skaitykit ką Ponas Kaminski 
ko:

“Aš turėjau rupulrą iš abiejų 
šių, šešis metus dešinėj pusėj 
keturis metus kairėj. Aš pageida
vau vartoti be peilio būdą ir todėl 
nuvažiavau pas Dr. Flint. Jis iš
gydė mano rupturas be skausmo ir 
greit. Aš iftsigydžiau 4 metai at
gal *ir dabar dar esu sveikas. Aš 
patariu visiems sergantiems rupturą 
žmonėms atsilankyti pas Dr. Flint 
išsigydytmui, nes jo gydymas yra tikras.’’

Frank Kaminski, 1619 W. 17 St.
VERICOSE GYSLOS $25.00

As taipgi gydau pasididinusias gy
slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI
DR. E. N. FLINT

322 So. State St. S fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 

pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurj rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų. I

vie-
sa-

pu- 
ir

Gastroliuos.
Birutė kovo 25 d.

gastroliuoti. Ji aplankys
įsva-Visa 

žino j a 
\Vaukegano kolonijų - po pie
tų. Vakare važiuoja į Bacine, 
\Vis. Bus gera proga vietos lie
tuviams išgirsti komp. S. Šim
kaus sumokytą Birutės chorų. 
Buvo manyta aplankyti ir Ke- 
nosbos lietuvius, bet vietos 
choras davė juokingų propozi
cijų, būtent — jie padės Biru
tei surengti, tečiaus Birutė 
jiems turi surengti Cbicagoje.

—D. M.

THE JINGLE BELLES

ir

me 
nę, 
daugiau dirba menui, kultūrai 
ir lietuvystei, negu kita kuri 
moteris Chicagoj. Ją publika 
mėgia ir katučių neskupi. Tai 
bene tik už jos didelį darbštu
mą, pasišventimą, žinoma, ir 
labai jausmingą dainavimą? 
Jos balsas pakol kas tik emo
cijomis turtingas, o kad kitas 
jo ypatybes išvysčius, tai daug 
reikėtų padirbėti. Patartina jai 
mažiau kitais 
o daugiausiai 
atsidėti. Kam 
vaną tik taip

Kiek teko nugirsti iš publi
kos ir muzikų, tai Birutės cho

Grant Works
Pharmacy

4847 W. 14th St.
užlaikome šviežią tavorą, kai-

1
Mes užlaikome šviežią tavorą, kai

nos yra mažesnės neku kitur 
Teisingai ir atsargiai išpildome re
ceptus. Užtikriname, kad suteiksime 

Jums pirmos riĮšies patarnavimą.
John Malachauskas, R. Ph.

r—- 11
Lietuvis Kontraktorius

•SS
•SS
Si

darbais domėtis, 
balso lavinimui 
tokią gražią du
sau laikyti?

su vedam iviesa* > 
elektros jiegą j nai 
jus ir senui namui 
mainom naujas lian> 
pas j senas; duodamt 
unt lengvo i įmoki j i- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215-W. 22nd Street 
Phone Caiial 2591

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGIJA, $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 elevatorią 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:31 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
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Justi Income Tai
TIKRAI DEL JŪSŲ PARANKUMO 

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS AT
STOVAI DABAR RANDASI MUSŲ 

BANKOJE

(Svetimkalbiu Departamente) KAD PA
GELBĖJUS JUMS PRIRENGTI 1927 

METŲ INCOMF: TAX BLANKAS

Tai yra dar vienas darodymas musų norų 
suteikime jums ką nors daugiau ne vien 
tik apsaugojus pinigus, pardavus jums bo- 
nų ir padidinus jūsų Įplaukas.

(Nelaukite iki paskutinės dienos (kovo 15) 
kad išpildžius savo įplaukų blankas)

CENTRALT“RANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA 

1110 West 35th Street 
Boulevard 0527 
CHICAGO, ILL.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
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Jack and Josh Chalk up Another Victory.
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Trečiadienis, kovo 7, 1928 NAUJIENOS, Chicago, Ht

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Golden Star kiiubo jauktas 
šiandie vakare Strumilo svetai
nėj loš bakslball su Brighton 
Park Vyčių jauktu. Abu jauk
tu yra geru ir tikimasi įdomaus 
lošimo.

Pasikalbėjimas apie 
Naujienų koncertą
Jūsų Reporteris Pupa, išklau

sęs pranešimų iš komitetų, sub- 
komitetų, artistų, dirigentų ir 
kompozitorių, šiuomi išduoda 
dalį paslapčių, kurios bus ati
dengtos didžiajam Naujienų 
koncerte. Paslapčių šiame kon
certe, kaip pamatysite vėliaus 
bus nepaprastai daug ir tai 
įvairiausio turinio.

Profesore
Arba Profesoriaus žmona.

PRANEŠIMAI
(kero Lietuvių pagerinimo Poli

tikos kiiubo susirinkimas įvyks 
šiandie, 7:30 v. v.,‘V. Lukšto svet., 
1500 So. 49 Avė., Cicero, UI. Ger
biami kliubiečiai malonėkite visi da
lyvauti šiame susirinkime. ,

A. Tumavich, rašt.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų art Bridgęporto, laikys savo 
mėnesini susirinkimą, trečiadieny, 
kovo 7 dieną, 1928, Lietuvių Audi 
tori joj, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkit susirinkti laiku, 
nes randas svarbių dalykų dėl ap
tarimo.
kaip 7:30

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

Susirinkimas prasidės 
vai. vakare.

— 1). Gulbinas, rašt.

____Lietuviai Daktarai
Ofiso Tel Victory 7188
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Advokatai____
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišins) 
ADVOKATAS

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

Namu Telefonas Republie 9723

Art. S. Pilkos viešas pranešimas 
apie teatru abelnai ir lietuvių ypa
tingai, įvyksta petnyčioj, kovo 9 d., 
8 vai. vak., Mildos svet., 8142 So. 
Halsted St.

Visi, kuriems butų įdomu užgirsti 
naujų žinių iš teatro srities prašomi 
atsilankyt. — ALT. Sandara.

SLA, 36 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyksta seredoj, kovo 7 d., 8 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj.

Dr. A. Zimontas suteiks įdomų 
pranešimą apie žmogaus sveikatą. ’

Visi nariai prašomi atsilankyti.
— M. Vaidyla, sekr.

Lietuvių Jolitikos ir Pa- 
i atsibus 

, , .wv ..... J. Savicko 
1900 S. Union Avė., kampas

20 VVardo 1
Šelpos Kiiubo susirinkimas 
šianrie, 7:30 vai. vak.
SVet., X,7VV w. viuvu
19 gatvės. Visi kiiubo nariai atsilan- 
kykit ir naujų narių atsiveskit.

— Valdybų.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1. ,

a +• a
VERKAUSKIENĖ 

vyrų Pocevičienė

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių de) visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

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

Mes jau visi spėjome pažinti 
kompozitorių Stasį Šimkų. Jo 
ir Birutės pastatytas Faustas 
‘.‘lietuviškai spaustas” pasoti
no musų širdis puikiausia muzi
ka, kokia yra gaįįma koncerto 
formoje. Tai taa^niusų mylimas 
Šimkus ir musų birutiečiai, iš
pildys vieną dalį koncerto pro- 
grame. Bet supraskit gerbia
mosios ir gerbiamieji, jog tas 
programų išpildymas nebus tai 
meniška baudžiava atlikta, ale 
bus duota Naujienų Publikai 
puikiausios dainos, esančios 
lietuviškame repertuare.

Ponas Šimkus daug nekalba, 
ale jis pasakė man trumpai ir 
aiškiai, kad dainuos tą, kas ge
riausia: gal iš operos Fausto, 
gal iš operos Aida, o gal ir vi
sai naujas dainas 
Lauksime Šimkaus su

Kas nepažįstat šios ponios? 
Tai, sako esanti ideališka žmo
na! Pats jūsų Reporteris Pupa 
sykį matė ją jovalų verdant, ir 
pasakysiu jums: trys guzikai 
truko iš apatiniu. nuo juoko! 
Naujienų koncerte, Juokudemi- 

joje, ji turės du sunkius uždą- 
vinius: vieną 
tikti, antrų 
mos mokinti.

Tai matote kokie dalykai dė
sis Naujienų koncerte! Ale dar 
ne viskas, rytoj išduosiu kitas 
paslaptis. — Reporteris Pupa.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
335 kuopos čvertmetinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, 7:30 valandą 
vak., kovo 7 d., 1928 m., Mark VVhite 
Sųuare svetainėj (ant lubų Club 
room) So. Halsted St. ir W. 30th 
St., Chicago, III.

Visi nariai būtinai atsilankykit su- 
sirinkiman, nes bus balsavimas Cent
ro valdybos ir daug kitų dalykų ant 
apsvarstymo.- — Valdyba.

parašys.
Birute!
dainuos

apie meilę!

Tai musų giedančioji žvaigž
dė! Jau daug Naujienų koncer
tų buvo, jau daug įvairių artis
tų pasirodė, lx*t ponas Babravi
čius pasirodys šį metą pirmu 
kartu Naujienų parengime! Ar

Profesorius

Taigi matot Profesorių! Jis 
(ji šiuo kartu vadinsis jis) ge
rbi cliicagiečiams pažįstamas, 
bet mes turėsime dar daugiau 
progos pažinti jį Naujienų kon
certe. Tai sunki profesoriaus 
užduotis ir reikia vyro, kad ją 
atlikti.

— Profesoriui į-
- mokinius dra-

Town of Lake. Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj 122 kp. rengia pre- 
lekcijas seredos vakare kovo 7 <1. 
Davls S<|. purk uėio svot., imt 45 ir 
Paulina. Gerbiamieji Town of I^uke 
kolionijos gyventojai malonėkite bū
ti kuoskaitlingiausial ant šių pre- 
lekcijų, nes mums nevisada yra pro
ga išgirsti šį bei tą apie užlaikymą 
sveikatos, o musų Dr. Strikolis yra 
pasirengęs duoti gerą prelekciją 
sveikatos klausime. P. Markūnas.

Banguojančiose musų gyve
nimo jurose svajonė, kaip auk
so irklas, grakščiai praskirda
ma kilų jausmų bangas, veda 
mus prie treškamojo kranto. 

« » »
Svajonė nežino jokių — bet: 

ji laisva, jai viskas leistina, 
jos visas pasaulis, visa Visa
ta, ji — visagalė.

o a o
Išvalykim sielas nuo nykstan

čios nakties šešėlių. į mus! 
skrenda pirmieji aušros spin
duliai. Bukim pasirengę sutikt;

k u

tų
no

8 » »
Mano kelias vienas ir aš 
i budu nesuksiu iš jo j
Aš paliksiu paskui save 
barą: kas nori, težengia‘ma-

nie
žą- 

pla-

$ » S
Kiekviena valanda slepia sa

vy dangų ir pragarų: mes lais
vi iš jųdviejų pasirinkt sau 
vienų.

ONA DANTIENfi, 
imi tėvais Kelpšaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo (i dieną, 5 valandą ryto, 
1928 m., sulaukus .37 m. am
žiaus, gimus Lietuvoj, Žagarės 
miestelyj, Šiaulių apskričio, 
Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 
dukterų Kazimierą, 16 metų, 
sūnų Vincentą 14 m., dukterį 
Josefiną 11 m. dvi pusseseres: 
Apoloniją Kodžiuvienę ir Ala- 
rijoną Dargužienę. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1009 W. 19 
Street.

Laidotuves Įvyks petnyčioj, 
kovo 9 dieną.

Visi A. A. Onos Dantienes 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius. Tel. Canal 6174

Graboriai

nuodai: jisNusiminimas 
slopina gyvybę.

P. V a i č i u n a s.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me ifilaidą uilaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Viltis — graži, kaip marga
sparnė peteliškė, lengva, kaip 
kregždės sparnai. Ji vienu ma
tu pakelia pasaulio sunkumą. »

P. Vaičiūnas.

TRUMAS NORKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

pirmadieny kovo 5 dieną, 
10:30 valandą ryto, 1928 m., 
mirė nelaiminga mirčių sulau
kęs 38 m. amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Jokūbaičių kaime, Jur
barko vaisė., Raseinių apskr., 
Chicagoj išgyveno 20 metų. 
Buvo nevedęs, paliko dideliame 
nuliudime pusseserę Mortą Pet- 
raičiutę-Smith. Kūnas pašar
votas, randasi 
Avė.

Laidotuvės 
čioj, kovo 9 dieną, 8:30 
lyto iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Thomas Norkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj 
atsisveikinimą.

Nubudus

S. D. LACHAVICZ

1720 S. Union

įvyks Pėtny- 
val.

patarnavimą ir

lieka, 
Pusseserė.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Sklidus.

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS

Chicago
Vainikai

3316 S. Halsted St.

KVIETKINĮNKAS
NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams

ELZBIETA 
po pirmu
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 5 dieną, 10 valandą ryto, 
1928 m., sulaukus 51 metų 
amžiaus, gimus Jurbarke, Ra
seinių apskričio, paliko dide
liame nuliudime dukterį Fran- 
čišką Staradubienę ir žentą 
Petrą Staraduba ir du sunu, 
Pranciškų Pocevičią, Vladislo
vą Pocevičių, brolį Juozapą 
Neisevičių, seserį Oną Pocienę 
ir kiti giminės. Kūnas pašar
votas, randasi Zolpio koplyčioj.

Laidotuvės įvyks petnyčioj, 
kovo 9 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios j švento Kryžiaus 
parapijos yčių., kurioje u.t-
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Elžbietos Virkau- 
skienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinj patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nunudę liekame,
Duktė, Simai, Brolis, 
Sesuo ir Kiti Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštae 

Kambariai 14, 15, 16. 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Camil 0523

Įvairus Gydytojai 
GYDO 

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
Menas žaizdas, ligas recta)

OR. J. W. BEAUDETTE 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 ▼. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cor. Washington and Clarks Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyrie Park 889S

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

Lietuves Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u ė e- 
rijos koleg i j ą; 
ilgai r'rakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b li
čiuose. Sąžinin 
Kai patarnauja 
visokiose ligose 
prieš gimdymą 
laike gimdy m <• 
ir po gimdymo 
Už dyka patari
mas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterims 
ir rnergi n o m a, 
kreipkitės, o ra 
site pagelbą. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone VIctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K UŠERKA
3252 South Halsted Street

tlLietuvls Graborivs 
Balzamuotoje*

2314 W 23rd PL 
Chilaga, Iii.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
RooseveB 2515 - 2516

Viršui Unlversal
Stato Bank ... 

loterys ir mergi- 
oi kreipkitės iu 
eikalais nuo 12 iki 

vakaro. Kitu lai- 
u pagal sutarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Lietuviai Daktarai
L>R. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820
Rn„ 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S. Street
Kanapas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111
Telefonai, Central 4411

Valandon: nuo 9 r*yX<> iki 4 po pi«t 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1311

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee A venų e, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ūltn. ziolėtinė šviesa ii Jiathermia

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S'o. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nerišliomis ir šventari. 10—12 diena

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Wc8t Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republie 9600

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė. ,

Te!
V a I a n d o f

Kenwood 6107

nuo 9 iki 11 vai. ryte, 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

■ ■■ - —■— ! ■ —.....................— ------------ -■

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaeo. III

’ elcphonė Republie 0083

Dr, V. B. Milaszewicz
• Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockvvell St.

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M 

CHICAGO

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
CCor. Leavltt St.)

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

Tel. Republie 7868 
CHICAGO. ILL.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenac 

Ant Zaleskio Aptiekos 
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.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai _____

Ofisas
4729 South Ashland Avenae, 2 labo*- 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos f

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
v-akaro, Ncdėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

V a kurni s
3241 South Halsted St

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

Pžtnyčioi.

Telephone Yards 0994

OR. MAURICE KAHN
<631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
i iki 9 vak Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Ras. Telephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ii 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
t ros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1925 W. 18th St. netoli Morgan St 
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 648?

M— BMS < IJ — » — ’     

<ClASSIFiED ftliS. i- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Educationai

____________Mokyklos__________ _

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
cenor banjo, kaina $38.75, labai leng- 

' vais išmokėjimais.
Instrumentai prirengti su gražiu 

’ resonator vėliausio tamsio vvalnut 
medžio. Įskaitoma skrynutė. Šis spe- 
cialis pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 

! vakare.
i Mumford Music

Studios,
Ine.,

13 So. Kedzie Avė. , 
Phone Kedzie 6810

Phone Armitage 2822 ’
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwawkee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 
ei,' kad priklausau 

prie grabų išdirby- 
•tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Tel. Rouscvclt 7532

S. M. SKUD

Nuliūdimo valandoje 
suteikiam geriausi pa
tarnavimą. Palaidoj’- 
ina atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti. 

1 1911 Canalport
< Avė., Chicago.

Ir balsuinuotojas

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą

Šeši mėnesiai dėl 
i5mokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo- 
keti, nereik mo- 
keti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa- 
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėki:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 —< mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 -A mokėsit po $20 per 6 mėn.

Dr. C. W. De Roque
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kilų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių

Nuo
8:80

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 8 po pietų. Nuo 6:80 iki
v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

4624 S. VVestern Avė.

Mokykla
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

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

OPTOMETRIST

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:80 iki 9:80 v.
4603 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, IU.

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenic 

Ir 805 East 47th Street 
Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 2Q melų

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal nutartį

Viršui S. W. Norwell’s aptiekos, 
kampas 46 Placc.

AtsineŠkit ši skelbimą, gausit $2 
pigiau už visą dantų darbą.

Advokatai

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavltt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nędeliuj nuo-11 ryto įki 1 v. p. p.

Misccllaneous

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

Boulevard 1036
“ ' IPHI ------ -I. I.

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

.(Ųonlinued va page b)
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Automobile* Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous
Įvairi*____________

(Contlnued from page 7)
Atsineškit su savim šį skel

bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEAT1NG, PLUMBIN- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IS 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Į vedam plum-l 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4582 
Cottage Grove Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Business Service
Biz.nio Patarnayimas

ATYDAI LIETI VIU
Atlikil savo inalcvojiini) ir deKornvimų per 
ck-pcrliiH. Dykai apakaitliavInuiH. Nuo i.li
ko nrba kontraktalni* <ltn Ii.im Vuf.lliojnm 
bile kur ClkKugoJ arb piietoiciu'-iiloHe.

"l .T. 8HAKENM \EK 
949 Milwauke<> Avė. 

Uriuiswiek 7397

Financial
Finanaai-Paskoloa

GROTAI dėl visu garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repai r Works, 3110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9634.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus

Personai 
Asinenu leiko

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

vvriRhts. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilna užsitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

IEŠKAU sunaus Mikolo Mitrino. 
Jis gyveno Los Angeles, Calif. Da
bar 
nei i 
not, 
šti.

nežinau kur randasi. Mielas su- 
atsiliepk, arba kas apie jj ži- 
meldžiu man apie jj prane-

M. EVA MITR1N,
R. 1, Box 93, Frees Oil, Mich

TOM PROWN 
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA 
Privališkos instrukcijos visokių 
strumentų patyrusių ] 
mokytojų. Dykai ber

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

34 W. Lake SH. 
Ph. Statę 0796

M & K Motor Sales
vnteniro* nenaln*! Ir ntunltanrinnM vartotų 

lentų pnrdtivinAtojril. 1OO pnrnntuotii vartotų 
karų, pilnai IreiiKll, gorame mcelinnlAknrne 
Atovyjc, karai partliiouami mio $1KO iki 
¥*4000. TMt^ turime Karti kuria tinka viao- 
Klema reikalams. Canh, lAnmkCjlmaiR, mai
nai*.

OKI 1-13 Ko. Halated St.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė i 
puspigiai, senas ir geras biznis. 
1075*2 So. Michiftun Avo.

EXTRA

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai_____

$100(1 INMOKĖTI
kambarių bungalovv Beverly 

Hills, arch valdomo kambario lubos, 
stikliniai porčiai, tile grindimis va
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40

50%
PIGIAU

SEDAN 1924 .....
COACH 1929 ......

Toiiring 1929
Totiring 1925 s

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. (dedam iedaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE 

222 W. Kinzie St. 
Superior 2055-56

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

švogerio Juozo 
guber- 
kaimo. 

labai 
praneš

co.
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.

PAlĖšKAU savo švogei — 
Zavicko, poina iš Suvalkų

. nijis, Gražiškių parapijos ir 
Malonėkite atsišaukti, turiu

' svarbų reikalą. Kas pirmas 
skiriu 5 dolerius atlyginimo.

Atsišaukite
JOE CUPRINSKAS

2907 So. Union Avė., Chicago, III.

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

$195 
¥225 
¥195

$225

$250 
$175 
$100 
pu*c.

DODGE
ESSE.K
FL1NT ______ _ ___ _ ____________
AU11URN Totiring 1925 žiemai už

daroma* ........................ ................... ..
OAKLAND Sedan 1925. 4 ratų bre- 

kini ...........................................................
MOON 1924 Sport Tourlng . ...........
MOON 1923 4 pn*akieriij coupe .........

Tie karai yra nupiginti lygiui per . .
Jei jus norite pirkti gero karo, nepraleiski
te Mt| gerų Pargenu.

South Kides didžiau*! automobilių ver- 
telgo*.
GARFIELD MOTOR SALES CO.

47 to (II E. 55th St.. eor. VVabash Avė. 
7715 So. Hal*ted St.

PARDAVIMUI groseris ir kendžių pėdų lotas. Conover indų plovimui. 
Storas priešais mokyklos, geroj vie- l’aniatykit demonstruojamus. Atdara 
toj, lietuvių apgyventa. Pardavimo vokarals. Carlson Construction Co., 
priežastj patirsite ant vietos, 4614 S. 10838 S. Talman. Beverley 9407. 
Wood St. Chicago, III. Lafayette' ....... ____________________________
8380.

PARDAVIMUI grosemė su pa
gyvenimo kambariais, geras cash 
biznis, parduosiu už labai mažą kai
na. Neturiu kam dirbti. 4306 So. 
Wood St.

Patarimas Publikai!

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota. North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washington ir Oregon

Tel. Lafayette 6738-6716

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą diemj

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Gera proga dėl lietuviui

Tie Puikus Groiikliai Pianai Turi 
Būt Parduoti už užlaikymą

2 nauji grojikliai planai už pusę 
originalūs 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 Milvvaukee Avė.

$305 
¥325 
$425 
¥385 
¥275 
¥425 
$350 
$185 

. _______ $95
canh arba

Vinconnca 0447

1027

Special Bargenai 
HUDSON coacli. 1920 . 
Cbovrolof l.lmdcnu Hudan 
BUICK 35 Hfdiin N»tr U
l’ACKAKl) Sglc G Hi-dnn .....................
HUP.MOBII.E 19'45 Hedrtu. knip nauja* 
I'AKIE 1925 Hjiort sodan ........................
(OLE K *adnn 192(1 ..................................
W H,LYS Knight 1124 Tour. Cal. Top. 
Jvwett 1935 Tour. Cal. Top 

Dar 150 iAHirinkiniiil — 
(Arnokėjiniai* 

7001 S. HnlRtcd

salesmanų

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigu ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
PARDAVIMUI baibernės veidro- JŲ LAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

tižiai, krėslai ir su visais įrengimais.1 KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS. 
3531 So. Halsted St. ’ ----------------- -------

GREITAM PARDAVIMUI groser- 
nė ir kendžių štoras, parduosiu ar
ba mainysiu į automobilių, 1801 So. 
Peoria St. Tel. Canal 1855.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
ne, geroj vietoj, puikus biznis, turiu 
parduoti iš priežasties ligos, 8043 
So. Racine Avė. Stewart 1422.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara- 

tuojiiu. žas, galima nupirkti lengvais 
I išmokėjimais arba už cash. 

-----=—L---------———, ■— — Bungalow randasi Marąuette 
; Manor prie boulevarų ir gat- 

MAINYSIU savo bungalovv arba 2 vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
negu verta. Del informa- ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette > .. , .....0909. j cijų kreipkitės

■■■■... . ............. . 1 6109 So. Kedzie Avenue

REIKALINGAS antrarankis pie- 
koris. Meldžiu atsišaukti 1 
2421 W. 69 St.

BUICK 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 1OO daugiau gero* vcrtAn Chi-yule- 
rių. N.ihh ¥895. l)o<lg<<M, HiuIhoiiu, Oakland 
$050 ir tt. 1 hii i o kė j i 11 tai h . Viniionict atdaru.

2701 W. MadisonRadioMes turime labai gera progą dėl 
■tuvių salesmanų pardavinėti va- 

Mo- 
turi

valstijose. dar prie paminėtų progų, pETRZILEK BROS. & CO. lietuvių salesmanų pa._______
p.auk/č,us’L dovaujančius produkus General

lb47 VV. 47tn b t. tore Corporation. Salesmanaisiimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JftšKOTOJAMS PIGUS! 
EKSKURSIJŲ T1KIETA1. Reika-! 
laukit DYKAI Zone of Plenty kny- 
gutės arba smulkesnių informacijų

ile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY j 
Dept. 459, Great Northern Raihvay, 
St. Paul, Minn.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Sutaupykit Pinigų 
Atsineškit ši skelbimą — gausi 
% pigiau. Atsivesk drauąų kurie 

. iTi...rT. --nn--nTw . 1 duosim jums
^OJe20pR^f>fiKIT NAUJUS METUS 

skeTbi*inM.^FapVtW4UBukk°aCo* I Su nauju Radio. Nusipirkit sau ši skciminą. Paget _ buick^co, Į Radio nuQ ?t8akančIų radio pardavi.

i gerai kalbėti lietuviškai, kad tin-; ,At;tsin. .
karnai išaiškinus dalyką savo tautie- 10% -.v-------
čiams. Kas nori greitai prasilavinti n™’* PP’kti radio, mes

jau atsišaukia. Atsineškit su savim

We.stern Avė. prie 65 St.,

KRAUTUVIŲ F1KCERIA) 
Grosemių, Bučer 
nių, Delikatessen 
Restaurantų, Ken 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas Ge

ras patarnavimas, žemo* 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Strwt

AugŠčiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai 
kom malevą, p opi erą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČ10N1S. Sav.

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
notomis, legalėmis kainomis. Savai-

KARPENTERIS — generalis kon- į 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam &. Co. 855 W. i 
54th St. Boulevard 0536.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi- i 
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskįDingą ir apsiiaymą. iiKiai diskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji-1 
mais. Užganėdinimas garantuotas. '

ABBOTT CONSTRUCTION
5201 Wfcst Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

CO.

Levy Motor Čo., 3832 Rooievelt Rd., nejoju, kuris duos jums doleri už j 
Cicero Buick Sales Co. 5312 tfest JoJen. ir. pinigų verte už viską ką 
22 S* Cicero III b k pirkaite. Mes nelaikome viduti*

” ’ ' nes vertas tavorų. Mes sustatysime
jums setą ir mes patarnausime jums 

"■/*., ua 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ

iUms setą ir mes patarnausime
Mums reikia lietuvių ±1)r^
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su _________________e
didele proga dėl jaunų lietuvių

... .... . . IU. “ **“ *"’** ’
I SU tikra ambicija prie automo- naUjų modelių.
bilių biznio. Mums nesvarbu stfruno swnp radta 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei-

tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
‘i modelių.
STERLING SHOP RADIO 

4328 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 
Phone Buckingham 3800

tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be kalingą asmenybę susitikti SU I 
nuošimčių iŠ anksto. Mes dalome 2 liofiįvinia ir nnrdnvinSti iinm«
ir 3 morgičius labai žemu komisu. 

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Milwaukee Avė., 

netoli VVestem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

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 kas 

vakaras

lietuviais ir pardavinėti jiems 
'geriausius automobilius Ameri- 
' koj. 

Reikia mokėti lietuviškai ir
i turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at- C200 So Ha]ste(1 
sineškit su savim šį skelbimą. ( ----- *--------- 7
Koseland Motor Car Co., 10857 į 
Michigan Avė.

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

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

G. & W. Radio Co.
, Normai 1464

KUOMET JUMS BEIRTA PI
NIGŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond &

SALESMENŲ arba sales manage- 
rių, angliškai kalbančių, prie subdi- 
vizijų prie Southvvest side, viduje 
miesto rubežių. Yra visi įrengimai. 
Namai jau statomi, lengva' parduo
ti. Geras pasiūlymas ir išsidirbimas 
patyrimo. Matykit direktorių.

J. L. BIRCHER,
2101 Straus Bldg., 310 S. Michigan

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

VALGOMO kambario setas, $5, ga- 
siniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak
sint, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bilietai, 
$5.1 Atdara iki 6 vakare. Utaminke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

REIKIA vyrų pardavinėti namus, Į 
patyrimas nebūtinas. Proga getam; 
vyrui likti sales manageriu atsakan-

' • . • čiame ofise.
KAFKA ROOFING CO.' Mortgage Organization B R Pietkiewicz & Co

(Not inc.) 1618 W. 18th St 2608 w
Kontraktoriai, visokios rųšies stogų 

dengėjai.
5330 W. 22 St. Cicero, III.

Tel. Cicero 1320

MAI.EVOJAM, dekoruojam — At
sišaukit šiandie, jus busite užganė-, 
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 
Ijawson Painting & Decorating Co.

Kedzie 5556.

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

Tel Canal 1875 
) visus departmentu* 

Pigiausios kainos. Greita* 
patarnavimas.

RE1K ALINGAS žmogus dirbti re- 
■ staurante, geistina, kad butų dirbęs 
restaurante. Kreipkitės, 2113 South 
Halsted St.

REIKALINGAS barberis vakarais.
3531 So. Halsted St.

PERK RAUSTOME 
j visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Inc.

1357 W. I^ike St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sią kainą. Taipgi parduodame gerus 
rakandus pigiai. Harvey and Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va- 

; karais Monroe 6629.

MES MOKAME, brangiai už jūsų 
----------  __1----------- ------------------------XI.— 1--------------------senus 

t. t.
rakandus, pečius, kaurus

BR0WN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 REIKALINGAS bartenderis soft 
arba $300, imame legalį nuošim-; Drink Parlory, 6101 S. State St.
ti. Pinigus gausite į 12 valandą. ----- ---- -------------------------------
Industrial Lohh Service reikalingas nevedęs buferis, 

1726 W. Chicago Avė., ' kad galėtų gyventi vietoje. Moke-
Kampas Hermitage Avė. ' stis vidutinė, 1800 S. Peoria St.

Sewing Machine
________ Siuvamo* 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.

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

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valanda*.
Musų išlygos bus jums naudingo*. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8885 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Dairbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų indų 
j plovėjų. 4169 S. Halsted St.

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir- 
bysčių, consoles, dropheads, $9. elekt
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Vark Blvd.

' DABAR TURIME GERŲ DARBŲ 
SAUTH PARK EMPLOYMENT

' AGENCY
pertaisymas. Mes atliekam tik ge- HELBERG Bros, turi pinigų pas- 4191 So. Halsted St.,
riausj darbą. Atsišaukit pas mus dėl kolinti dėl 2 morgičių už 4% Komišo. **• kampas 42 St.
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, į REIKIA patyrusių lovų taisytojų, 
skaitliavimus. Kas reik dastatom. I 192 N. Clark St. Dearborn 4020. $65 i menes}. Virėjų, $25 iki $35 Į

UPHOLSTERING, popieravimas, 
Mes atliekam tik ge-

skaitliavimus. Kas reik ______
NORTHMORE UPHOLSTERING 

SHOP,
6409 North Leavitt St.

Tel. Briargate 6815
PASKOLINSIM nuo $60 iki $300 

už 2,/4 nuošimčio ir lengvais išmokė- 
val.

Automobiles

IŠKABŲ malevojlmas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

ais. Paskolas suteikiam į 24 
jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 We*t Division St 

Tel. Armitage 1199

savaitę. Antrarankių virėjų, $20 j 
sav. “Pastry” virėjų, $25. įrangų 
plovėjų, $15 iki $19 į sav. Prie pir
ties merginų, $65 į sav. Moterų prie 
apvalymo $60 iki $65 į mėn. Prie 
namų darbo, $12 iki $18 j sav. į 
dirbtuves, $15 j sav. Veiterkų, $15 
iki $18 į sav.

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

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

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

WH1TTING & SON, 
Norman 1792, 6948 S. Princeton av.

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS

Turime užtektinai pinigų. Pigios 
kainos, lengvi išmokėjimai. Taipgi 
$100 iki $300 už 2^ nuošimčių, be 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

REIKALINGA moteris arba mer
gina namų darbui. Tel. Normai 8973.

REIKIA 4 patyrusių moterų sor- 
tavimui skudurų. H. Bray, 1447 Blue 
Island Avė.

Furnished Rooms

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., Wellington 3377.

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas —< construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND 
MORTGAGE CO.

134 N. U Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

&

RENDON furnišiuotas kambarys, 
yra visi parankumai, galima virti ir 
skalbti. Paklausti rakandų krautu
vėj,' 2246 W. Grand Avė. Telefo
nas Seely 4488.

RENDON kambarys su valgiu ar 
be valgio vaikinui. Yra maudynė, 
telfonas, arti karų linijos. 4120 So. 
Francisco Avė. Mrs. J. M.

BUICK 1926 — 20 Coach, 
tikras bargenas, turiu parduoti 
tuojau, $600.

EAGET BUICK CO.
• 4400 Archer Avė.

Tel. Virginia 1200/

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

CHEVROLET, Overlnndai Ir Fordai, vial 1 
modeliai, garantuoti gerame Htovyje, puiku* 
bargena*. $45 iki $125, poną* HHAW 

7037 8o. Halsted St.

('HRYSLEH 192(1, Tudor *odun — A-l 
stovyje, $575. Diana 1920 HtrnitKht 8, A-l 
stovyje, $700, lAuiokr-jiinais,

07IK So. We*lern Avė. ARUO

ESSEX ll»27 — $495 — Ehhox 1920 
Coach $250. Hudson 1927 se<|an <lenion*(ra- 
tortus $896. HCDSON—ESSEX Dealcr, 
3512 Archer Avc.

Coupe Bargenai
Ford 1927. Chevrolet 1927, Dodge 192(1. 
liargenai. Atdaru vakarai*. Atlas Motors, 
Ine.. 9939 Uotlnge Grove.

NASH 
(rengtHH, 
rus. 90 
¥»iifi.

700 L

COACH 1929. 5 pnsažierią. pilnai 
puikų* balkiu tajerui. labai Ava- 

dienų garantuotu*, $395, Jewptt
FINANCK CO.

Stony iHlniKl.. Fnir(ux 81)30. 
atclnrit vakarutn arba tn-UMIoj

VVHIPI’ET 4 rtlindcrių, 
naujo karo garantija. ¥495. 
iii^ių iArnolcčjiinui.

5929 So. Kedle

<leinon*trotoriu*, 
12 arba IK nu-

REO 1929. 4 durių Hislan, oriKinaliAko 
užbaigimo, dabar Kcrtune stovyje, $436 1— 
$19(1 (mokėti.

7020 So. Hulntcd St.

WILLYS-KNIGHT straight 6 se
dan, vėliausio modelio, $950.

7637 S. Halsted St. SHAW

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100! 

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

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

TURIU parduoti gražų. inodcrnlftkt) 0 
kambarių murini bunualou, $3000 <a*h rei
kia.

AtmAaukito šiandie.
Savininkas

5742 S. VVhipple St.
Republic 8708

IŠSIMAINO 2 štorai ir 8 flatai 
pečiais apŠidoma, rendos $3060 per 
metus, mainysiu ant 6 ruimų bun- Į 
galovv arba rezidencijos arba 2 fla
tų, prie Vienuolyno. Joe. Povilanis, 
2894 Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, bargenas. šis 
namas bus parduotas už tiek, kad 
apmokėjus morgičių, jus galit pirkti 
tiktai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit

Telephone Humboldt 3960
Savininkas, 1931 Milvvaukee Avė.

NAŠLĖ turi parduoti modemišką 
5 kambarių mūrinį bungalow, iš 
fronto įėjimas, šaukit Republic 7744.

$4000 PIGIAU
8 flatų, 1% metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
išmokėjimais, $39,000, cash $7,000, 
Šaukit savininką

Pensacola 8164

MODERNIŠKAS 2 FLATŲ 
KAMPINIS LOTAS 

5-5 kambarių, 2 karų garažas, 8401 
S. Throop St. karštu vandeniu šild. 
tile vana ir viskas modemiška, kai
na $19,200. Išmokėjimais. Pastaty
sime ant jūsų loto bile kokios rūšies 
bungalovv arba flatinį namą. H. & M. 
VAN DAM, 'Budavotojai, Telefonas 
Stevvart 6808.

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis 
bungalow, 1006 W. 57 St., naujas ir 
moderniškas, pirmas morgičius $3500 
pasibaigs j 5 metus, tiktai $750 įmo
kėti, kitus po $35 j mėnesį, savinin
kas,

HOUGH, 4213 S. Halsted St.

Didelis puikus 6 kamb; mū
rinis bungalow vėliausios ma
dos, pusė bloko nuo 63-čios ir 

Taipgi 2
$20 ĮMOKĖTI

Už bilę vieną .vartotą karą musų blokas nuo Kedzie. 
stake, — $100 iki $1000. Dodges — , Jv. ,
Buicks — Willys Knights — Whų)-, karų muro garadzius — abu 
pets Chevrolets, Fords. Atsineškit karštu vandeniu šildomi, 
si skelbimą su savim, nuliesime $10' • vi >k ne inukn niukinti hnpigiau.

HARRY J. MAPP — Inc.
6739 So. Westem Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas

Uždėtas ant truck chassis 
“Self-Propelling’’

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

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį bungalow už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
$3,000 cash. Geriausia pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 
Racine Avė.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Behnont ir Central, karštu 
vandeniu Šildoma, puiki transportaci- 

Yra paimti j mainus, parduosiu 
kaina, išmokėjimais.

ANDERSON,
4058 Lawrence Avė.

• Pens. 8493

ja. 
jūsų

Kas ieško puikios bungalow 
ir nori susičėdyti apie $3000, 
tai kreipkitės tuojaus, nes sa
vininkas priverstas parduoti 
bai

4 apt., mūrinis, moderniškas, 4 ka
rų mūrinis garažas, bloko nuo 63 
St. ’a bloko nuo Kedzie Avė. Kaina 
$33,000, lotas 50x125, mainysime Į 
lotus arba bungalovv arba 2 flatų 
mūrinį, eųuity $12,400, pirmas mor
gičius, $17,000.

HARRIS & UNGER 
3310 W. 63rd St.

Hemlock 6263

la-
greitai.
F. L. SAVICKAS 
726 W. 18th St.

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

Lotas 30x125, prie Mason Avė., 
netoli 63 St., reikia tik $500. Tie 
lotai yra gatavi dėl namų statymo.

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

REIKIA cash dej užbaigimo rei
kalų, parduosiu visą arba dalimis 
400x250 pėdų Rand Road frontage, 
nėra assesmentų, '/i pigiau negu 

, Gera vieta dėl 
stoties arba užkandžių 
_ ______ i važiavimo iki

vidurmiesčio. Rašykit, 842 Trans
portation Bldg., Box 974-L.

TIKRI BARGENAI 
Aukžtos lipios, valiausių modelių, 

varlotų kuru. 
CHRYSLER. 1027. 02 Coach, kaip 

nauja* .................... ...........................
BUICK 1928 sedan, kaip naujas .... 
CHRYSLER 1028. 72 sodan, kaip 

naujas . ........... ...................................
l’ACHARD 1920. straifht, 8-6 pu- 

sažierių, sodan ...............................
CHRYSLER 1927. 80 sedan, kaip 

naujhs ........ ......................... .... .....
PONTIĄC ____  c ____ ___  ,__
LINCOLN 1927, 7 pasažlerlų, sedan, 

kaip nauja* ....... ........................ ..
CADILLAC 1027, 5 pasakorių sedan, 

kaip nauja# .... —....... —
JORDAN 1927 atralrht « aport road- 

ster .........  —-----—-
E8SEX 1928, 4 durimis S4dan, kaip 

nauja* ....... ........... ... .... ....... ..............
STUDEBAKER, 7 paulierių sedan, 

kaip naujas.................... ..... .......... .
AUBURN 1927, sport sedan, kaip 

naujus ...... ........................ .............
50 kitų vėliausių modelių lonvių

$650 
$1075 
$1260 
$1460

............. .......... $1050
PONTIAC 1928, 4 dur.. Landau sodan $750 

$2750 

$1750 
$975 
$050 
$050 
$875 

karų’nuo ..: $100' iki $400
Visi karai garantuoti ir teikiama* dykai 

patarnavinia*. Tik bisk Imokfltl, kitu* | 
12 arba IK ni6ne*ių. Atdara vakarais ir 
nedftiioini* iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
3739-41 W. North Avė., Phone Capitol 3360

Dodge ’27. Sedan .....
Chrysler ’27, Sedan 
Hupmobile ’25, Sedan 
Nash ’27, Sedan ..... .
Hudson ’27, Sedan ... 
Buick *27, Sedan .....
Studebaker Sedan .....
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais.

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

$475
...$595 

$850 
$700 
$550 
$650

. $550

Ši važiuojama virtuvė yra ką tik KUbdivizijų kainos, 
užbaigta, tun vėliausios mados pa- g-aSolino stoties 
gerintus įrengimus, elektros šviesą 8tandos. 32 minutės 
ir kerosino pečiukus.

Kaina $3,500
$1,500 cash, kitus i 12 mėnesių iš
mokėjimu. Lunch karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.

Austin Welding Works
553 W. Quincy St.

— EXTRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

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

Atsigaukit

TIKRAS 
BARGENAS

Turiu parduoti savo modernišką 
senai įrengtu roadhouse, gerai ap
simokantis biznis. Turiu parduoti, 
nes moteris serga ir turi mainyti 
klimatą. šis roadhouse yra prie 
plačiai važinėjamo kelio, apsimokės 
jums pasimatyti su savininku,

'3023 West 111 St.
Phone Beverly 0212

Box 268

SIUVĖJŲ ATYDON 
AR JUS NORITE LAIKYTI SAVO 

RŪBŲ IŠVALYMO PELNĄ 
SAVO KIŠENIUJE.

Koperativifika kompanija iki 500 
siuvėjų Chicagoje yra organizuoja
ma. Mes turime moderniškiausią rū
bų valymo ištaigą Chicagoje. Dar
bas bus atliekamas 100% užganėdi
nantis dėl siuvėjo ir kostumeno.

Tik biskį įmokėjus galite likti 
partneriu. Jums bus suteikiamas 
pilnas patarnavimas ir lygi dalis pel
no. Kviečiame jus pilnai apžiūrėti 
be jokios jums atsakomybės.

MR. KORNICK, 
CENTRAL CLEANERS & DAYERS 
3705 Fullertori Av. Brunswick 8200

Pirk Šį Namą ir Tau
pyk Pinigus!

South Saldėj kampinis biz
niavus namas, 2 štorai ir 3 fla
tai, su saliuno bizniu arba be 
biznio, karštu vandeniu šildo
mas. Rendos atneša $187.00 į 
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.

UŽ $1000 CASH
Nusipirksite modernišką mūrinį 

bungalovv, f urnas šildomas, 34 pėdų 
lotas, gatvė cementuota ir apmokė
ta, netoli North Avė. ir Laramie, 
kaina $7750. HAAVE, 2346 North 
Cicero Avė. Capitol 2510.

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
Marųuette Rd., $17,500, tiktai $2,006 
cash, kitus lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Taipgi krautuvė ir 2 
flatai prie 63 St. netoli Kedzie.

WALTER J. PAUL, 
6601 S. Westem Avė. Republic 4170

BARGENAS. Greitam pardavimui, 
2 flatų medinis namas, pečium šil
domas, stikliniai porčiai, lengvais iš
mokėjimais, netoli 107 ir Michigan 
Avė. šaukit Hyde Park 8512.

PARDAVIMUI 2 fl. medinis namas 
lotas 50x165, 2 karų garažas, 9428 
Indiana Avė. Frank Burianek, 5608 
W. Byron. Tel. Pensacola 8274.

LIETUVIU ATYDON
Ar jus turite lotą ? Jei turite, 

tai daleiskit jums parodyti, kad 
NIEKO NEĮMOKANT jus galit įsi
gyti puikiausi ir moderniškiausj bun- 
galovv. ši kompanija jau yra biznyje 
daug metų ir gali jums pastatyti 
moderniškiausj bungalovv, murinj, 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 nebus reika
lo pirkti, jei nenorėsite.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

1358 W. 79th St. Triangle 6090 
7034 N. Clark St. Rogers Park 4656


