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Illinois kasyklos at 
naujina algos sutar 

fis su unija
Jau septyniasdešimt 

dirba, mokėdamos 
siams Jacksonvillės 
to algas

kasyklų 
nngliaka- 
kontrak-

bal. 6. 
centro 
nežiu-

INDIANAPOLIS, Ind.,
Angliakasių unijos 

valdyba praneša, kad 
i i n t, jogei sutartys tarp ang
liakasių ir kasyklų savininkų 
pasibaigė, daugiau kaip septy
niasdešimt kasyklų Illinois vals
tijoje dirba ir toliau einant 
Jacksonvillės algų kontraktu. 
Vakar vėl vienuolika kasyklų 
atnaujino kontraktus.
31 kasyklos pasirašė sutartis 

su unija
BELLEVIIJ.E, Ilk, bal. 6.— 

Bellcville distrikte trisdešimt 
vienos kasyklos pasirašė sutar
tis su unija, paicmtas Jackson
villės sutarties algų norma, ir 
dėl to daugiau kaip devyni tūk
stančiai angliakasių grįžo į ka
syklas dirbti.

Fordui ir General Mo 
tors dirba 408,708 

darbininkai
DETRO1T, Mieli., bal. 6.

General Motors ir Fordo kom
panijų pranešimai rodo, kad 
tom dviem automobilių firmom 
dirba bendrai 408,708 darbinin- 

General Motors kompttni- 
vasario mėnesį dirbo 201,- 
darbininkai, o Ford Mo- 
kompanijai — 207,335.
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373 
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Gaisras sunaikino 11 
naftos tankų Havanoje

HAVANA, Kuba, bal. 6. — 
Praeitą naktį čia buvo milžiniš
kas Standard Oil kompanijos 
naftos tankų gaisras. Sunaikin
ti vienuolika tankų su milionais 
galonų naftos. Nuostoliai sie
kia daugiau kaip 2 milionu do-

Bandant gaisrą gesinti buvo 
dvylika asmenų, Juntginių Val
stybių jūreivių, sužeisti.

Vokiečiai keliauja Ug- 
nies Žemės tyrinėti

BIO DE JANEIRO, Brazilija, 
bal. 6. — Nedideliu, 55 pėdų il
gumo laiveliu, į Rio de Janeiro 
atplaukė kap. Gunther Pleus- 
chow su trimis kitais vokiečių 
jurininkais. Jie keliauja j Ug
nies Žemę (Tierra dėl Fuego) 
jialirti, ar tos salos viduriuose 
nesiras tinkamos kolonijoms 
žemės. Jie išvyko iš Buseum, 
Vokietijoje, praeitų metų lap
kričio 23 dieną ir plaukia į Pun
ta Arenas, Čilėje. Ten jie susi
tiks su vokiečių aviatorium 
Ernestu Brehlowu ir jo aero
planu skris j dar neištirtas Ug
nies žemes dalis tyrinėti.

iORR
Chicagai ir apielinkel Tedera 

tini s oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesiuota; gali būt lietaus, 
}>ent iš ryto; vėsiau; stiprus 
mainąsis vėjas.

Sekmadienį reikia laukti gied
resnio ir vėsaus oro.

Vakar temperatūros 
tarp 39° ir 65° F.

šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 6:21. Mėnuo teka 8:47 
vakaro.

buvo

5 milionai sovietų 
aukso eina atgal

Auksas, šešias savaites išgulė
jęs New Yorke, gabenamas į
Vokietiją

praeitą vasario 
savaites 

Ne\v Yorko 
Jungtinių 

atsisakė jį 
atgal. Auk-

NEW YORKAS, bal. 6. — 
Penki milionai dolerių vertės 
sovietų B u sijos aukso, atsiųs
to j Ameriką
mėnesį ir per šešias 
gulėjusio dviejuose 
bankuose, kadangi 
Valstybių valdžia 
priimti, grįžta jau
sas tapo sudėtas garlaivy Dres- 
den ir išgabentas j Bremeną, 
Vokietijoje.

Amerikoje prie to aukso 
rėjo prisikabinti Fra nei ja, 
paskui ir Bumanija.

o

Didelės audros pietų 
vakaruose

Per audras užmušta ir sužeista 
žmonių, sugriauta daug namų

KANSAS CITY, Mo., bal. 6. 
i Pietų vakarų valstijose, kaip 
Kansase, Oklahomoj, Arkansase 
ir Texa.se, siautė smarkios vėjo, 
lietaus ir ledų audros, kai ku
riose vietose • padariusios dide
lės pragaišties. Per tas audras, 
kiek iš pranešimų žinoma, sep
tyni asmens buvo užmušti ir 
daug kitų pavojingai sužeisti, 
daug trobų sugriauta, medžių 
išlaužyta ir telegrafo stulpų iš
vartyta.

Del debesų pratrukime ypač 
skaudžiai nukentėjo Shawnee, 
Okla, apygarda, kur, kiek žinia, 
keturi žmonės žuvo ir apie tūk
stantis kitų liko be pastogės.

200,000 vokiečių darbi
ninkų gresia lokautas

----------------- -

CHHMNITZ, Saksonija, Vo
kietija, bal. 6. — Saksonijos 
metalurgijos fabrikų draugija 
nutarė |>askelbti lokautą balan
džio 12, jei iki tos dienos negrįš 
darban 20,000 dabar streikuo
jančių darbininkų. Lokautu bu- 
ų išmesta iš darbo apie 200 

hilzutnnčiii d n riti ninku

Sudegė tekstilės fabri
kas; $350,000 žalos

BEDFORD, Va., bal. 6. —Ki
lęs dėl nežinomos priežasties 
gaisras sunaikino čia Bedford 
Johnson kompanijos vilnų tek
stilės fabrikų. Nuostoliai siekia 
apie $.350,000.

TEISMO POSĖDININKAS NU
SIŽUDĖ ŠOKĘS PRO LANGĄ

SYRACUSE, N. Y., bal. 6.— 
Vienoje kriminalinėje byloje 
teisme, prisaikintasis posėdinin- 
kas Marsball Bishop šoko pro 
langą iš trečio aukšto ir užsi
mušė. Bishop prieš tai skundė
si dėl nesveikatos.

šerifas nušovė prokurorą

MADILL, Okla., bal. 6. — J 
teismo rankas atiduotas šerifas 
Ed. Long, kaltinamas dėl nušo- 
vin,<> k’ituntčs »•<>»•<»
zo Kim’o.

PARIS, III., bal. 6. — Du 
jauni vyrai skaudžiai susižeidė, 
savo automobiliu trenkę j 
ninę tilto sieną.

beto-

Ministeris Egiptui
WASHINOTONAS, bal.

Senatas patvirtino paskyrimą 
Franklino M. Guntber’o Jungti
nių Valstybių ministeriu Egip
tui.

6.-—

UNivt-ittjitT or m.i’N

Sveikiname visus musų bendradarbius ir 
skaitytojus su linksmomis Pavasario Šven
tėmis!

“Naujienų” Redakcija 
ir Administracija.

Dvidešimt Meksikos i Papos ir Mussolini 
ginčas pabaigtasmaištininkų krito

MEKSIKOS MIESTAS, 1/al. 6. 
— iš Guadalajaros praneša, 
kad pastarajame susikirtime 
tarp federalinės kariuomenės 
dalies ir maištininkų ties Te- 
ųuila, dvidešimt maištininkų 
buvo užmušti ir kita dvidešimt 
sužeisti. Fedcralinių 
buvo keturi užmušti 
sužeisti.

kareivių 
ir penki

šautu-Kareivio mestas 
vas išgąsdino Belgi

jos karalių

BOMA, Italija, bal. 6. —Gin
čas tarp diktatoriaus Mussoli- 
nio ir Papos Pijaus XI dėl baž
nyčios ir valstybės santykių jau 
pabaigti.

Fašistų valdžia pasiuntė laik
raščiams trumpą notą, pareikš
damas, kad “nesusipratimą, ki
lusį dėl šventojo tėvo kalbos, 
reikia laikyti visiškai pabaigtą 
(Aservaloro Romano straips
niu.”

Greitasis traukinys Rusų žmonės perką 
susikūlė Meksikoje ir slepia maista

1 C

Keletas žmonių užmušta ir su
žeista; dėl nelaimės kaltina 
maištininkus

Nuolat komisarų bauginami ka 
ru, žmonės stengiasi apsirū
pinti badmečiui

Albertas 
darė ap-

Mergina bandė nu 
žudyt sovietų amba 

sadorių Varšuvoj
BRIUSELIS, Belgija, bal. 6. 

— Kareiviams paraduojant pro 
vietą, kur karalius 
princai ir generolai 
žvalgą, iššokęs iš eilės vienas
kareivis metė savo šautuvą į 
generolą de Callatay. šautuvas, 
nukritęs ant grįsto, išsišovė ir 
kulipka prazimbė generolui pro 
ausį. Karalius ir kiti labai išsi
gando. Kareivis buvo suimtas.

Anglų mergina per
plaukė Gibraltaro 

sąsiaurį
GIBRALTARAS, bal. 6. — 

Miss Mercedes Gleitz, Londono 
mašininkė, perplaukė Gibralta
ro sąsiauri, viso 27 mylias plo
čio, i>er 12 valandų ir 30 minu
čių. Ji išplaukė iš Palomas sa
us, netoli nuo Tarifus, Ispani

joj, ir išlipo krantan ties Pun
ta Leoną, netoli nuo Centos, 
Morokoje.

VARšAVA, bal. 6. — Viena 
18-kos metų mergina, Salina 
Valentynovič’iutė, bandė čia 
vakar nužudyti sovietų ambasa
dorių Bogomilovą. Sako, kad 
mergina esanti rusų monarebis- 
tų organizacijos narys, iš Vil
niaus.

Į ambasadą ji atvyko persiro- 
džiusi vyriškais rūbais, kad 
nepažintų. Bet’ pirmiau nekad 
ji suskubo iššauti, ji buvo am
basados tarnautojų suimta ir 
revolveris iš jos atimtas.

Amerikietis žada skristi 
aplink pasaulį

Francijos Ispanijos su
sitarimas dėl Tanžiro

NEW YORKAS, bal. 6.
Aviatorius Bert Hali žada šį 
pavasarį skristi kelionėn ap
link pasaulį. Jis planuoja skris
ti į Seattle, iš ten per Pacifi- 
ką į Japoniją, iš Japonijos per 
Rusiją j Angliją, iš ten per 
Atlantą namo. Skrisiąs vienas 
pats.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 6. 
— Geležinkelio linijoje tarp 
Parralo ir Chihuabua vakar 
susikūlė išmestas iš bėgių grei
tasis pasažierinis traukinys. 
Keletas žmonių buvo užmušti ir

Nelaimės priežastis kol kas 
neišaiškinta, bet spėjama, kad 
geležinkelis buvo siaučiančių to
je apielinkčje maištininkų ban
dų gadintas.
Suėmė maištininkų Arsenalą
Kariuomenės policija Guana- 

juato valstijoje susekė netoli 
nuo Jalapos didelę olą, kurioje 
rado daugybę karo medžiagų, jų 
tarpe kulkosvaidžių, bombų, 
amunicijos, mašiną šoviniams 
gaminti, šautuvų, pistolių, di
delę daugybę švino ir kitokių 
medžiagų kulipkoms gaminti, 
kareiviškų drapanų, o taipjau į- 
vairių bažnytinių pabūklų ir 
kunigiškų parėdalų. Tai butą 
klerikalų maištininkų arsenalo.

Olos sargyba, matyt, buvo įs
pėta ir pabėgo, palikus tik du 
indėnų sergėti. Oloje, be to, 
buvo rasta daug įvairios kurs
tomos prieš valdžią literatūros 
ir visa spaustuvė tokiai litera
tūrai spausdinti.

Suimti abudu indėnai pasakė, 
kad vyriausioji ola buvus ku- 
.nigo JžanieJio Vegos štabo įs
taiga. Kunigas Vega yra ži
nomas maištininkų bandų va
das, veikiąs jau daugiau kaip 
dveji metai. Sako, kad jis va
dovavęs maištininkų bandai, 
kuri metai atgal netoli nuo 
Ocotlano puolė pasažierinj Mek
sikos Miesto-Guadalajaros trau
kinį ir tame užpuolime išskerdė 
ir sužeidė daugiau kaip šimtą 
žmonių.

Geležinkelio tarnautojai 
gauna daugiau algos

’ PARYŽIUS, bal. 6. — Prane
ša, kad Anglija ir Italija suti
kusios su padaryta tarp Franci- 
•os ir Ispanijos sutartimi dėl 
Tanžiro zonos. Po Velykų bus 
apsvarstyti dar kai kurie men
kesni Italijos reikalavimai.

[Francijos Ispanijos sutari
mu, Ispanijai duodama policijos 
kontrolė Tanžirui ir tarptauti
nei miesto apielinkės zonai.]

Darbininkas užmuštas 
anglies kasyklose

NASHVILLE, III., bal. 6. — 
Vietos anglies kasyklose nukri
tusios iš viršaus didelės uolos 
buvo užmuštas darbininkas Au
gustas Borchell, 51 metų am
žiaus. v
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NUŠOVĖ, BANDYDAMAS

PELNYT $160,000

žmonių žuvo garlai
viui sprogus

ST. PAUL, Mino., bal. 6.
Arbitražo komisijos sprendimu, 
Great Northern geležinkelio 
kompanijos tarnautojai gaus 4 
centus valandai daugiau algos. 
Tokį algos padidinimą gaus apie 
l,(M)0 tarnautojų. Brotherbood 
>f Raihvay Clerks, kuriai tar
nautojai priklauso, reikalavo 
priedo 10 centų valandai.

Tas algos padidinimas tar
nautojams turės būt sumokėtas 
ir už praeitus aštuonis mėne
sius, pradedant rugpiučio mė
nesiu 1927 metų.

SOFIJA, Bulgarija, bal. 6.— 
Vienas siuvėjas, Damainov var
du, nušovė pašto administraci
jos kasininką Mutašiskį, kai ta- 
sis ėjo iš valstybės banko ir 
nešėsi valizaitę su 800,000 levų 
($160,(MM)). Pačiupęs valizaitę 
šovikas bandė pabėgti, bet 
trukus buvo sugautas.

WILLEMSTAD, Kurakao, 
bal. 6. — St. Ann uosto dokuo
se vakar įvyko sprogimas Olan
dų tankų garlaivy Chepita. 
Sprogimo dvidešimt asmenų bu
vo užmušti.

NEGRAS PABUDO, KAI 
“LIŽĖ” SUSIKŪLĖ

JO

be-

JURfiS IŠMĖTĖ KRANTAN
54 PĖDŲ BANGINĮ

WILMIN€frON, N. C., bal.
— Praeitą naktį vilnys išme

tė krantan 54 pėdų ilgumo ban
ginį, sveriantį apie 100 tonų.

6.

Aklas žmogus sudegė
MOLINE, III., bal. 6. — Sil- 

vis miestely vienų namų gaisre 
sudegė jų Šeimininkas M. Jack- 
son, 33 m, amžiaus, neregys.

ALĄSKOJ ŽEMĖ DREBA

SEWARD, Alaska, bal. 
šiandie čia buvo jaustas 
vas Genies drebSjimas.

6. — 
leng-

TEATRININKAS NUSIŠOVĖ

BRAZIL, Ind., bal. 6. — Vie
nas Indianapolio negras, Credo 
Stockton vardu, savo forduku 
įvažiavo į kitą automobilį, per
lėkė skersai gatvę, užšoko ant 
šaligatvio, nulaužė akmeninį 
stulpą, atsimušė į muro sieną ir 
išmušė didžiulį krautuvės langą. 
Tariu Rtoektonas, kurs važiuo
damas savo “liže” buvo užsnu- 

dęs, pabudo.

NEW YORKAS, bal. 6. — 
Savo viešbuty nusišovė Perke 
Hamburg, muzikos komedijų 
direktorius.

3-JŲ MYLIŲ PLYŠYS ŽEMĖJ

GRANGEiVILLE, Idaho, bal. 
6. — Praneša, kad Seven Devils 
kalnų virtinės pakalnėje pasida
rė didelis plyšss žemėje. Plyšys 
esąs kelių pėdų platumo ir apie 
tris mylias ilgumo, driekiąsis 
tiesia linija j Salmon upę netoli 
nuo Lucile kaimo. Iš plyšio ei
nąs stiprus guzo kvapas.

BYGA, Latvija, bal. 6.
Asmens, kurie lankėsi Lenin
grade ir Maskvoje, praneša 
kad tuose miestuose ties val
džios ir kooperatyvų krautuvė-’ 
mis nuolatos matyti laukiančio* 
ilgos žmonių eilės, šita žmonių 
manija pirktis kiek galint dau
giau maisto produktų ir kito
kių daiktų, kokius tik valdžia 
pardavinėja, pasak vieno diplo 
mato Rygoje, prasidėjus praei
tą vasara. Ir Maskvos ir kilu 
miestų gyventojai turi namie 
prisislapstę daugybę maiste 
daiktų, kaip atsargą.

Nuo laiko, kai Anglija nu
traukė santykius su Rusija, so
vietų komisarai nuolatos bau
gino žmones, kad Anglija ruo
šiantis pulti Rusiją ir kad dėl 
to Rusijai būtinai reikią būt 
gerai prisirengusiai karui. Ka
ras reiškia badų. Tą rusai žiiu 
gerai iš prityrimo, ir dėl to jie 
ėmė krautis savo slaptus san
dėlius.

Rusijos gyventojai biją taip 
jau, kad negrįžtų vėl ‘kaliau 
jančio komunizmo” laikai, to 
“kariaujančio komunizmo”, ku
ris 1918 ir 1921 metais atne
šė Rusijai baisų badą.

Reparacijų agentas Gil- 
bert atvyko j Romą

BOMA, Italija 
Romą atvyko ge 
racijų suėmimo 
mour Parker Gilbert. Jis ture.1 
konferenciją su Italijos finan 
sų nrinisteriu Volpi ^Italijos 
skolų Jungtinėms Valstybėms 
mokėjimo klausimu. Italija pra
šo, kad Jungtinės Valstybės 
skolų mokėjimus sumažintų.

,, bal. 6. —1 
neralinią repa- 

agentas Sey-

Nori užginti ėmimą pi
nigų kampanijoms

WASHINGTONAS, bal. 6.- 
Kongresmanas I^ankford (dem., 
Ga.) 
mas 
kitų 
tojų
nijoms butų baudžiamas nusi
kaltimas.

įnešė bilių, kuriuo prašy- 
arba ėmimas iš pašto ir 
federalinių įstaigų tarnau- 
pinigų politinėms kampa-

Didelė sniego audra 
Omahoj

OMAiHA, Neb., bal. 6. —šian
die čia siautė didelė sniego au- 
ira; privertė daugybę sniego. 
Daug telegrafo telefono vielų 
nutraukyta ir susisiekimas su
trukdytas.

NEGRAS NUŽUDYTAS ELEK
TROS KEDfiJE

OSSINING, N. Y., bal. 6. — 
Sing Sing kalėjime tapo elekt
ros kedėje nužudytas negras 
Frank Baldwin, mirties baus
mei pasmerktas dėl užmušimo 
vieno Seneca kauntės farmorio, 
Ihckinsono.

Apiplėšė banką

VERNON, III., bal. 6. Du 
ginkluoti banditai puolė vietos 
Farmers and Merchants Banką 
ir paspruko su $3,200.

Amanullah paliko Angliją

LONDONAS, bal. 6. — Af
ganistano emiras Amanullah 
pabaigė savo vizitų Anglijai ir 
išvyko j kontinentą.

“Save-the-union” ko
mitetas esąs sovietų 

finansuojamas
Angliakasių organas įtaria Mas

kvą dėl bandymo suardyt ka
syklų darbininkų uniją

INDIANAPOLIS, Ind., bal. 6. 
— Ką tik išėjęs iš spaudos an
gliakasių unijos laikraštis Uni- 
ed Mine Workers Journal sa

vo vedamajame daro išvadą, 
<ad vadinamą “Save-the-union“ 
komitetą, kuris dabar laikė kon
ferenciją Pittsburghe ir kuris 
daro pastangų angliakasių uni- 
ą užkariauti komunistams ar

ba ją sunaikinti, finansuojanti 
Maskva. Journal sako:

“Netrukus po to, kai John 
Brophy sugrįžo iš sovietų Ru
sijos, kur jis praleido keletą 
savaičių kaip fiktyviškos A- 
merikos darbo unijų delegaci
jos narys, ‘save-the-union’ ko- 
nitetas pasirodė turįs gausiai 
linigų United Mine \Vorkers 
inijai pulti. Nesunku suprasti, 
iš kur tie pinigai parėjo.”

Slapta J. V. ambasado
riaus ir Calleso kon

ferencija
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

6. — Jungtinių Valstybių amba
sadorius Meksikai, Dwight \V. 
Morrovv, išvyko , į Vera Cruz. 
Ten tuo tarpu prezidentas Gai
lės praleidžia švenčių atostogas. 
Pasak pranešimų, Dvvight turė
jęs jau ilgą'■konferenciją su pre- 
ddentu, bet kas buvo disku- 
suota, laikoma didelėj slapty.

11 pasažierių susižeidė 
busui apvirtus

CARLINVILLE, III., bal. 6. 
— Vieškely, netoli nuo čia, 
paslydęs nusirito ir apvirto 
’riGvy basas, , pilnas žmonių. 

Vienuolika pasažierių buvo su
žeisti, bet nė vienas ne pavo
jingai.

3 pabastos užmušti 
traukiniui susikūlus
VIRGINIA, Minn., bal. Ii. — 

Duluth, Winipeg and Pacific 
geležinkely susikūlus vienam 
prekių traukiniui, buvo užmuš
ti trys pabastos, slapta tuo 
traukiniu važiavę.

Nelaimė atsitiko praeitą nak
tį netoli nuo Arbutus, 60 my
lių j žiemius nuo Virginijos.

Nedarbas Kaune
KAUNAS. — Kauno Darbo 

Biržoj ]>er vasarį mėnesį įsire
gistravo 157 bedarbiai, kurių 
moterų 150, vyrų 5 ir vaikų 2. 
Buvo pareikalautta 125 mote
rys ir 7 vyrai, kurių išvyko į 
darbą 98 moterys ir 2 vyrai.

Viešųjų darbų Kaune dabar 
nėra.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

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

Texa.se
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Į KORESPONDENCI  JOS Į

Ratine, Wis priruoš kaip reikia.

CHICAGOS 
ŽINIOS

I geriausius linkėjimus.
14. Mano troškimas, idant ra

mybė ir gerovė butų jūsų šian
dien ir visuomet ateityje.

Kiekvienų šių Velykų svei
kinimų galite pasiųsti praneš-

darni Postui Telegruph kompa
nijai tik numerĮ pasveikinimo, 
kurį norite siųsti. Bile kuria
me kompanijos ofise jums pa
dės surašyti toki pasveikinimų, 
kokį norėsite siųsti.

S. L. A. 100 kuopos svar
bus susirinkimas įvyks bal. 1 
d.. 2 vai. |>o pietų, 12th St. 
Hali. Atlikta balsavimai į S. 
L. A. Centro valdybų. Liko iš
rinkta beveik vienbalsiai dabar
tinė senoji valdyba: pirm. S. 
Gegužis, vice-pirm. V. Kama
rauskas, sek r. P. Jurgeliui?, 
ižd. T. Paukštis, iždo globė
jais Danielius ir Kaginskas;

daktaras-kovtėjas Klimas.
Nutarta ruošti vasarų drau

giška išvažiavimų kur prie 
ežero, kad butų galima ne tik 
šokti, dainuoti, l*'t ir maudy
tis. Juk ir musų tautos nuo 
prosenelių tradicija yra palik
ta, kad svetį pasikvietus, pir
miausia jį vesdavo išsimaudy
ti, o paskui vaišindavo medu
mi. Išrinkti suradimui vietos: 
A. Klapatauskas, V. Liulcvi- 
čius, S. Mockus ir J. H. Philip. 
Esu tikras, kad jie suras tin
kamų vieta prie ežero ir viską

Lietuvos Brolių ir seserų 
Dr-stė ruošia teatrų ir šokių 
vakarą bal. 22 d., 2 vai. po 
pietų, Turuers Hali. Loš ketu
rių aktų juokingą komediją 
“Ekscelencija”.

— M. Kasparaitis.

MŪRINIS arl>a MEDINIS

C 1 A įmokėti — kiti lengvais iš- 
s* I O mokėjimai* į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
nias mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių styliu ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porėtus ir sunpar- 
lovius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir j priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas .................. ........................... ..

a. c r.
Adresas .................................................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė.
‘Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

Nauji lietuviški re
kordai dėl Velykų

16092 Ak Myliu Tave, Neveski Vai
kina, Minkeliuniutė

16075 Nakties Svajonėms Papuošta, 
Bernuželį Nevesk Pačios, 
Minkeliuniutė.

16093 Gaidžio Polka, Sesutė Polka
26057 Pas Darželį trys Mergelės, 

Zedelis, Babravičius
26054 Kad Nėra Alaus, Barbora, 

A. Vanagaitis
16088 Pas Draugą Julių, Lietuvos 

Mados, Vanagaitis
16067 Sirpsta Noksta Avietėles, Va

karinė Daina, Aido Choras 
VICTOR REKORDAI

73103 Gul šendiena
Linksmą Diena 

Mariona Rakauskaitė
78215 Sveika Marija

Leiskit j Tėvynę 
Justas Kudirka 

78913 Avė Maria (Magliocco)
O Salutaris Tantum Krgo 

Eugenio Cibelli
21216 The Rosary (Nevin) Grand 

Vargonai
Avė Maria (Bach-Gounod) 

Grand Vargonai 
Charlos O’Connell

80170 Linksminkis Jonai
Kas Subatos Vakarėlį

A. Vinckevičius-J. Namieko 
8052-1 Kad aš į, Kaimietę 

Ak, Myliu Tave
Margaret E. česnavičiute

80525 Via Jonukai Jaunasis 
Karklino Žvirbiėli

V. Daukša
80171 Kuršėnų — Polka 

Antininkų — Polka
J. Žukas ir Orchestra

Kaina Rekordų 75c. | kilus mies
tus prisiunčiamo. Perkant ant sykio 
6 apmokame prisiuntimo lėšas.

Didžiausia Muzikos Krautuvė kur 
galima gauti visus Vict’or, Columbia, 
Odeon Rekordus, Roles, Gaidas.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3117-21 So. Halsted Street 

Chicago, Illinois
---------------------- Z - ——

Valparaiso, Ind.
Lietuvių Moksleivių Valparaiso 

Universiteto, Valparaiso, Ind., 
pranešimas.

Valparaiso Universitetui, dė
lei tam tikrų priežasčių, panai
kinus elementarinius ir vidu
rinius (high sehool) mokslo 
kursus, lietuvių moksleivių bū
relis šiame universitete žymiai 
sumažėjo ir prie virš paminėtų 
aplinkybių nebėra vilties dau
giau lietuvių moksleivių pa
traukti į šį universitetą. 'Lodei 
lietuvių Moksleivių Literatiška 
Draugija nei nepajėgdama ant to
linus palaikyti lietuvių knygy
ną, nutarė, užsibaigus šių me
tų mokslo kursams, L y. bir
želio mėnesyje, jį likviduoti.

Knygų klausimas yra išriš
tas sekančiai: Angliškos kny
gos, tarpe kurių randasi įžymių 
Anglijos ir Amerikos rasėjų 
veikalai, kaip ve: Shakespearo, 
Voltairo, Victor Hugo, Gibbon- 
so ir kitų, nutarta pasiųsti į 
Lietuvos Universitetą, Kaune, 
kadangi minėtų autorių veika
lai mažai naudos teiktų ame
rikiečiams, nes tokių čia ne- 
stokuoja. Lietuviškas gi kny
gas nutarta pasiųsti į Argen
tiną (South America), kadan
gi ten lietuviai dideliais būriais 
imigruoja, dėlto gi jiems lite- 
ratinė pagelba yra daugiaus 
reikalinga, negu lietuviams Su
vienytose Valstijos?.

Nuoširdų ačių išreiškiame vi
siems alumnams prisidėjusiems 
prie įkūrimo ir palaikymo lie
tuvių knygyno šiame universi
tete ir visoms laikraščių redak
cijoms siuntinėj ilsioms savo 
laikraščius į šį knygyną.

L.*M. L. I). Valdyba:
M. Churlis, Pirm.
E. Petrėnas, Bašt.
B. J. Balčiūnas, Knyg.

Velykų Sveikinimai 
Telegramomis

Postai Service Telegraph —• 
Cable kompanija praneša, kad 
ji siųs pasveikinimo su Vely
komis telegramas Europon už 
$1.25. Pasirinkite kurį norite 
pasveikinimą:

L širdingi linkėjimai links
mų Velykų.

2. Mano mintys su jumis 
šiandien. Velykų sveikinimai.

3, Sveikatos ir laimes velija
me šioje Velykų dienoje.

I. Su gilia meile sveikiname 
jus šią Velykų dieną.

5. Kupiną širdį džiaugsmo ir 
laimės velijame šioje Velykų 
dienoje.

6. Tebūnie jūsų ateitis skai
sti kaip ši Velykų diena.

7. Mano širdis kupina mei
lės jums šią Velykų dieną.

8. Teranda jus ši Velykų die
na linksmą ir laimingą.

9. Linkime jums ir jūsiš
kiams laimingų Velykų.

10. šis Velykų sveikinimas ne
ša jums seno draugo meilę.

11. Visi siunčiame geriausius 
linkėjimus laimingų Velykų 
jums ir jūsų šeimynai.

12. Meilė ir geriausi linkėji
mai Vclykosc.

13. Šią linksmą Velykų dieną 
mano mintys skrenda pas jus 
ir siunčiu jums sveikinimus ir

Stebėtinas Išradimas 
Nuo Skaudamų Kojų

ĮDARAI stebinantis nuo skaudamų 
kojų išradimas. Prašalina min

kštus kornus ir sutrinimua kaip 
magija. Prakiilina kojy degimų ir 
skaudėjimą beveik iš sykio. Pra
šalina atsidavimą. Padaro koja* 
vėsiomis ir maloniomis, kad jus 
norite šokinėti ir šūkauti iš džiau
gsmo!

Pabandyk šį gerą 'kojų paude- 
rj šiandie. Lengva vartoti—trum
pu laiku be trubelio. Tik pakra- 
tykit antz kojų. Malonus vėsumas 
ir palengvinimas ateina tuojau. 
Parker’s Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

FŪflT CARF g 35c

VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS
Mes išeinam iš biznio

Parduodam žemiaus wholesale kainų vyrų ap- 
rėdalus.

Moterims ir vaikams visus parduodame žemiau
siomis kainomis.

Turiu parduoti j trumpą laiką. Galiu parduoti 
ir visą storą, jeigu rasis norinčių pirkti. Duosiu 
pigiausią rendą tam, kas norės pirkti.

M. J. MATULAUSKAS
3356 So. Halsted St

Lietuviu Kliubų Balsas
LIETUVIAI PILIEČIAI: —

Šiuomi pranešame, kad balandžio 3 d. susirinkime 18 Lietu
vių Politiškų Kliubų atstovai užgyrė Republikonų “America 
First” tikėto visus kandidatus ir visiems Illinois valstybės lietu
viams pataria už juos balsuoti.

SPORTAS
VĖL DIDELĖS RISTYNĖS 

DETROITE

Detroitas vėl susilauks dide
lių ristynių, gal dar didesnių, 
negu ikišiol turėjo. Jos bus ant
radieny, balandžio 17 d. ir jose 
dalyvaus žymiausi ristikai-Čem- 
pionai: lietuviai Karolis Požė
la ir Johnnie Meyers, Joe. Gas- 
tovič, “Farmer Niek” ir kiti.

Taigi dabar detroitiečiams 
yra lemta pamatyti geriausias 
ristynės ir geriausius ristikus. 
šios gi ristynės bus tikros čem 
pieną to ristynės.

Smulkmenos bus paskelbtos 
, vėliau. —N.

Nauja Stiprybė ir Jėga 
Del Silpnų žmonių

Per »5 metus NugH-Tone buvo <iidžiaui»l 
palaima milionami silpnų, sergančių ir vi
suomet kenčiančių vyrų ir moterų. Jos su
teikė j'etna nauji, sveikata, daugiau stiprumo 
ir vietoj kentėjimų, laimę ir džiaugamą. Ir 
gyduolėm, kurios turi tok| puikų rekordų per 
taip ilgų laikų, tikrai yra vertos pasitikėji
mo kiekvieno šilimo ir sergančiu žmogaus.

Jei jus prarandate savo svarumų arba ato
ku jums atiprumo energijos arba turite kokių 
nors k'gų ii prieiasties nusilpnėjimo viso jūsų 
kūno, pavartokit Nuga-Tonc ir pamatysite, 
kad jos junu išliktųjų pagelbės. Išdirbinėto- 
jai Nuga-’f'one yru pilnai įsitikinę, kud jos 
junu pagelbės, o jei ne, tai vaistininkai 
jums pinigus grąžina, jeigu tik pirkėjas pa
sijus, kp^ šios gyduolės jam nepagelbėjo. 
Tiktai žiūrėkite, kad guutuniet Nuga-Tone.

Moterims čeverykai
$5.85

DUBICKO PRANEŠIMAS 1
šiuomi turiu už garbę praneš

ti savo draugams, ,kad aš, Pius 
Dubickas, uždėtojas “Kauno Pi
lės”, 732 W. 19 St., esu formaliai 
pasitraukęs iš virš pažymėtos vie
tos ir visi mano bizniški ryšiai 
yra galutinai pertraukti. Kurie 
turite pas mane asmeniškus reika
lus galite mane matyti žemiau pa
žymėtu adresu. Draugiškai, 

Pijus Dubickas
1827 So. Halsted St., Tel. tanai 4960

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 48 metą patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaniina- 
vimo — kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. .lackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 p6 pietų.

f " ■

REZOLIUCIJA:—
“Laikytame Meldažio Auditorijoje, 2244 West 

23-rd Place, antradienio vakare, balandžio 3-čią, 
1928, susirinkime delegatų aštuoniolikos Politinių 
Kliubų, sudarančių Centralinį Konfitetą Amerikos 
Lietuvių Republikonų Organizacijų, reprezentuo
jančių Lietuvius Cook Pavieto balsuotojus, pir
mininkaujant Jonui Kuchinskui, vienu balsu už- 
girta visi kandidatai, ‘America First’ Republikonų 
tikieto, ir delegatai pasižadėjo panaudoti savo įta
ką ir pastangas pasisekimui viso ‘America First’ ti
kieto balandžio 10-tų, 1928.”

Centralinis Komitetas Lietuvių-Amerikonų Re
publikonų Organizacijų, —

Adv. JOHN KUCHINSKAS, Pirm.
. ED. KAREIVA, Sekr.

šių kliubų atstovai nutarė remti ‘^America First”:
1. Lithuanian Improvement Club of Cicero, Illinois
2. Humboklt Park Lithuanian Political Club
3. Lithuanian Citizens Workingmen Benevolent Club
4. Lithuanian Citizens Brotherhood of America
5. 13th Ward Boosters
6. 20-th Ward Political and Benevolent Club
7. Lithuanian American Republican Club of West Side
8. Lithuanian Republican Club of Brighton Park
9. American Lithuanian Citizens Club of the 12-th Ward

10. South West Property Owners Association
11. South West American Lithuanian Political Club
12. Lithuanian Republican Political Club
13. 9th Ward Political Club
14. Cook County Club
15. North West Lithuanian Political Club
16. Marųuette Park Political Club
17. West Pullman Political and Improvement Club
18. Kensington Political and Benefit Club

Tat visi balsuokite už “America First” kandidatus!

-■ ■—

DEL: — Didesnio veiklumo
Geresnių aplinkybių
Geresnių rezultatų

BALSUOK UŽ

® JOHN OBER
Republikonų Kandidatą į

WARD COMMITTEEMAN 
13-to WARD0

Primaries balsavimai įvyks

Antradieny, Balandžio 10,1928
Balsavimas atsidaro 6 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Mano vardą Tamistos rasite ant kiekvieno 
baloto dešiniame kampe apačioje

VViison’s Fashion Shoe Stare
čeverykai visai šei
mynai labai pigiomis 
kainomis. VVilson’s?

3235 South Halsted Street, Chicago, Illinois
Mes turim ekstra pla
čius čeverykus EEE 
vyrams ir moterims.

• Vylėms čeverykai
$4.85
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 36 kuopos 
Mitingas

Trečiadienį SLA. 36 kuopa 
laikė mitingą, kuriame buvo at
likti centro viršininkų rinki
mai. Tenka pasakyti, kad, ne

žiūrint tokio svarbaus reikalo, 
didelė dauguma narių vist ik 
patingėjo ateiti i susirinkimą. 
Kuopa turi per 100 narių, o į 
svetainę atėjo mažiaus kaip 
pusantro šimto. Mitingo prad
žioje, apie 8 vai. vakaro, buvo 
tik kokio 70 žmonės ir pas
kui, besiartinant balsavimams, 
atvyko dar apie tiek pat. To- 
čiaus, balsavimus atlikę, dau
gelis narių tuojaus ir vėl iš
ėjo namo, nelaukdami net, kol 
bus pranešti rezultatai.

l>el kandidatų sąrašų, tiesa, 
“failo” kuopos mitinge nebuvo. 
Kuone visi nariai balsavo už

Amerika First

Balsuokit už

Eugene Gehm
Reguliarį Republikonų kan
didatą Clark of the Circuit!

Court

senąją Pildomąją 'Karybą (110 
buvo aukščiausias balsų skai
čius) ir tik du-trys balsai lai
vo paduoti už kai kuriuos “pro- 
grcsyvio“ tikieto žmonės.

Sekančiame kuopos mitinge 
bus renkami delegatai j SLA. 
seimą. Tai bus irgi labai svar
bus mitingas, j kurį turėtų at
silankyti kiek galint dauginus

Ponas Eugene Gehin, kandidatas 
į Klerkus Circuit Court, yra atsto
vas rrguliarės Republikonų parti
jos. .lis jau gyvena C.hicagoj beveik 
per 50 metą. Ponas Gehm visuomet 
buvo nuoširdus rėmėjos Chicagos 
progreso, investavime ir vedime 
real estate biznio.

Šate jo didelių pasekmių real 
estale šakoje, Eugene Gehin daug 
yra atsiekęs kaipo commission biz
nu eitis, kur jis yra žinomas kaipo 
“vadas bulvių biznyje“. Tai atsiekė 
savo biznišku gabumu ir ‘teisingu 
patarnavimu.

narių.

'Redaktoriai - Tarp- 
tautinės Tarybos 

Svečiai 
——————

Pereitą ketvirtadienį tarptau
tinė taryba, susidedanti iš re
daktorių ir leidėjų laikraščių 
ir dienraščių tautinėmis kalbo
mis buvo šeimininkai pietų, pa
rengtų susipažinimui su anglų 
spaudos atstovais. Parengimas 
j vyko Sberman viešbutyje.

Susirinkimui pirmininkavo W. 
B. Ziff, kuris buvo ir toast- 
meistru. Kalbėjo miesto meras 
Thompson, ir valstijos advoka
tas Crovve. Kalbą pasakė taip
gi redaktorius “Chicago l)e- 

| l'ender”, Rokeri S. Abbot. Jis 
įkalbėjo apie reikalą įvairių kal- 
1 bų ir tautų laikraščių redak
toriams ir leidėjams arčiau su
sitikti ir geriau suprasti vie
niems kitus.

Dalyvavo lietuvių, lenkų, 
vengrų, italų, franeuzų, ispanų, 
cechų, kroatų, skandinavų, vo-

18-ta gatvė
“Tragedija” šeimynoje

Brrrrrr...rrr. Naujienos?
—Taip.
—Didelė žinia! Jūsų apielin- 

kėje, ant Union avė., prapuolė 
moteris ir du kūdikiu.

- Oho!
—Gyveno vyras ir pati. Dar 

jauna pora. Pirm kiek laiko 
vyras buvo išvąžiavęs į Michi- 
gan valstiją. Išbuvo ten mėnesį 
laiko. Sugrįžo namo. Žiuri, kad 
kažin kur dingęs kūdikis pusės 
metų. Klausia pačios kur kūdi
kis. Pati atsakanti, kad nežino.

Vakar, penktadienyje, išėjo 
jis dirbti. Sugrįžta, randa raš
čiuką, paliktą pačios, kuriame 
Išsakyta: “Nei pati nežinau, 
kam aš taip padariau.“

Prapuolė pati, » prapuolė iri 
antras vaikelis, kuris 'buvo se-| 
nesnis ir jau turėjo pusantrų 
metų.

Well, tur būt greitai susi
ras.

—-Nesijuok, čia rimtas daly
kas.

*
Reporteris nusitarė sužinoti 

kas atsitiko. Pirmiausia atlan
kė policijos stotį, čia jau ra
portuoja, kad vaikai prapuolę. 
Paskui užsuko pas kaimynus, 
gyvenančius arti įvykio vietos.

— Kas atsitiko?
—Nieko nežinome. Gyvenda

vo, muštis nesimušdavo, bet ir 
sutikimo gero, matyti, nebuvo. 
Jei prapuolė, tai susiras.

Tikėdamas, kad vis kas išeis 
gerai, sugrįžau ir aš darban.

—Reporteris.

Draugų komunistų 
“sensacija” apie

SLA. 36 kp.
Musų komunistai dar vis ne

gali pamiršti SLA. 36 kp. Pe
reitam susirinkime, kuomet tu
rėjom rinkimus į Pildomąją 
Tarybą, jie atsiuntė trejetą sa
vo ambasadorių. Juos lengvai 
galėjom išskirti iš viso būrio 
ačiū jų piktai ir revoliucioniš- 
kai veido išraiškai.

Prasėdėję iki pusės susirinki
mo, vienas jų nusitarė imti bal
są ir pamokinti visus, kaip rei
kia tvarkyti SLA. reikalai. Tas 
dar puse bėdos. Bet paskelbus 
Pild. Tarybos rinkimų rezulta
tus, kitas komunistukas ėmė ai
škinti mums aritmetiką: susi
rinkime, sako, nesą tiek narių 
kiek paduotų balsų. Paklausėm 
ir tiek. >

Antrą ir trečią dieną, bolševi
kų oficiozas paleido Halsted 
gatvėn sensaciją apie neva su- 
klastavimą balsų. Jo žodžiais,

lame SLA. 36 kp. mitinge da
lyvavo išviso 75 nariai, o balsų 
paduota šimtas su viršum.

Tur Imt bolševikų “atstovai” 
ieškai lydami narius, pritruko 
pirštų ir nedabaigė savo darbo. 
Vien mokėjusių pas fin. rašti
ninką tame vakare narių yra 
daugiau negu 75. Tą lengvai 
galime patikrinti. O visgi susi
rinkimuose esti ir tokių, kurie 
ateina ne tik užsimokėti, bei 
ir dalyvauti balsavimuose.

Kitą kartą prašytumėm 
“draugų“ komunistų atsiųsti 
pas mus tokius delegatus, kurie 
kurie bent mokėtų šiek tiek 
daugiau aritmetikos. —M. V.

CHICAGOS
POLICIJOS
VIRŠININKAS

Kodėl Ciov. Len Smaili

kiečių, danų, švedų, jugoslavų, 
graikų, serbų, chiniecių, estų, 
žydų, rusų, o taipgi anglų spau
dos atstovai.

Iš lietuvių buvo tik “Nau
jienų” atstovai — P. Grigaitis,
redaktorius, ir J. šmotelis, biz-

Gubernatorius I.en Small vėl tu
rėtų būt nominuotas j Illinois vals
tijos Gubernatorius, sekamų utar- 
ninka, balandžio 10 dieną.

Jo priešai geros valdžios eina i 
prieš jį, kaip ėjo prieš GRINIŲ 
Lietuvoje. Bet laikas parodė, kad 
Grinius buvo ir yra didelis žmogus 
ir laikas yra parodęs, kad Guber
natorius lari Small yra geriausia 
žmogus ir tinkamiausia Gubernato
rius Illinois valstijai.

nio vedėjas.

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

Ruf/leš)
Ar Jums Galvos Odą Niežti ? 

Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka?
Naudokite

RiiffJes
Ar Jąs Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

Rįtffles:
Užlaikymui savo plauką gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

RiiffJes

Iš Politikos Lauko
(šiame skyriuje dedama ži

nios iš politinių partijų vei
kimo. Už telpančius jame pra
nešimus atsakomybę ima pa
lys pranešėjai. Red.).

Protestuoja indorsementą
Išrenkant j j vėl Gubernatorium, 

sumažės bedarbės. Bus pagerinti ke
liai, vandens susisiekimas bus ga
limas iki Golf of Mexico. Bus už
baigtas įrengti Calumet Industrinė 
prieplauka. Darbininkai turės už
tektinai darbų. Paraginkit ir savo 
draugus, kad jie balsuotų už I*? n 
Small dėl sekamų priežasčių:

TODĖL, kad jis padarė Illinois val
stiją sveikiausia didele valsti
ja šalyje.

TODĖL, kad jis pastatė naują Illi
nois Research Ligoninę dėl 
Chicagos žmonių.

TODĖL, kad jis žmoniškas ir eko
nomiškus valdyme valstijos li
goninių ir labdaringų drau
gijų.

TODĖL, kad jis padare didžiausj 
progresą ant ežerų iki Golf of Me- 

xico j septynis metus laiko,
negu buvo 
tų kol jis 
natoriumi.

TODĖL, kad jis 
bėjo viste) 
stijoje.

padaryta į 100 me- 
dar nebuvo guber-

finansiškai pagel
ia neregiams vals-

TODEL, kad jis įsteigdamas dykai 
darbo gavimui vietas yra su
teikęs darbą dėl 165,000 žmo

nių j metus.

TODĖL, kad pagal jo rekomendaci
ją liko paskirta $55,000,000 
atlyginimo tiems, kurie tar
navo pasauliniame kare.

Mes, sekamos organizacijos, 
protestuojame prieš naudojimą 
musų organizacijų vardo indor- 
savimui “America First“ tikė
to. Žemiau suminėtų musų or- 
gnaizacijų delegatai nebuvo 
kviesti paskutinin Centralinio 
Komiteto Lietuvių Amerikonų 
Republikonų Organizacijų mi- 
tingan, vienok musų organiza
cijų vardai yra minimi tame 
indorsavime. Mes protestuoja
me naudojimą musų organiza
cijų vardo be musų sutikimo.

Nekviestos Centralinio Komi
teto buvo sekamos organizaci
jos:

1. Azukas Lithuanian Re- 
publican Political Club.

2. Lithuanian Republican) 
Club of Brighton Purk.

3. Lithuanian Citizen Bro- 
therhood of America.

I. Cook County Lithuanian 
Club.

5. 20-th Ward Political Club. 
Antanas Naugz.imes. 
Joseph M. Azukas.

(Prie centralinio lietuvių re
publikonų organizacijų komite
to indorsavimo “America First” 
tikėto, “N.“ No. 81-me, buvo 
prierašas, buk tame mitinge 
kalbamą tikėtą indorsavo visi 
18 kliubų. Turėjo gi būti, kad 
Centraliniam komitetui pri
klauso tie kliubai, o ne kad jie 
visi indorsavo tą tikėtą, šiuo 
klaida atitaisoma. V. P.). j

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokią LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

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

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Building. — Imk elevatorj iki 

penkto aukšto.
lųs privalote turėti goriausi gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metą praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūsles li
gą. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialis 
gydymas vyrą kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tą ligą. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedelioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų, l’anedėlv.i, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

HOWARD W.

ELMORE
President, H. W. Elmore & Co.

Republikonų Kandidatas
ant

SANITARY DISTRICT
TRUSTEE

čias NUO APAČIOS
ANT BALOTO

NORI SVEIKATOS? 
JUOKIS!

Vienas garsus daktaras pa
sakė: “Juokis ilgai ir širdin
gai, jei nori būt sveikas!“ 
Faktas yra, kad juokiantis 
akstinami organai krutinės ir 
pilvo. Bet pilvas turi būt ge
rame stovyje. Tam tikslui 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
geriausias vaistas. Pilvą palai
ko švarų, paakstina apetitą, 
pašalina sukietėjimą ir nevirš
kinimą. Rašyk Jos. Triner Co.,; 
1333 So. Ashland Avė., Chica
go, III. ir gausi sempelį dykai. 
Įdėk l()c. pašto lėšomis pa
dengti.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS

Vardas ..........-..........................
Gatvė .........................................
Miestas ............................ •.. C-l

FELIX F. KUCH ARSKI

Išleido persergėjimą publikai prieš 
negerų Šerų pardavėjus, kurie tu
ri aukštai skambančius vardus ir įsi
taisę didelius ofisus; kurie prigaudi- 
nėja chicagiečius tūkstančiais dole
rių kas mėnesį.

Prieš investavimą savo pinigų, 
pasiklauskite savo bankininko pa
tarimo.

Musų patarnavimas dėl žmonių 
kas link patarimo link sėrų ir bonų 
yra teikiamas dykai.

Peoples n*.!?"" Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

GARSINK1TES “NAUJIENOSE”

Reguliaris Republikonų Kandidatas

13th WARD COMMITTEEMAN

elix F. Kucharski pasižada prižiūrėti ir atlikti sekamus dalykus:
1— Kad musų “garbage” ir pelenai turėtų būt atimami 

reguliariai ir ėlės butų užlaikomos švariai ir sani- 
tariai.

2— Mes turime turėti Ward Superitendentą kuris pri
žiūrėtų, kad visose dalyse Wardo butų teikiamas 
vienodas patarnavimas.

4— Mes turime gauti užtektinai pinigų už vežimus ir iš 
tų pinigų pataisyti namus ir gatves wardoje, be da- 
dėjimo pinigų savininkams.

5— Kad visi skersgatviai apie mokyklas butų policis- 
tų tinkamai pridabojami, kad musų vaikai butų 
tinkamai apsaugoti.

6— Kokias tiktai užduotis aš turėsiu Wardoje, išdalin
siu lygiai visiems pricinktams.

7— Aš visuomet pagelbėsiu tiems visiems žmonėms, ku- 
riems'ištikrųjų bus reikalinga mano pagelba ir pri
sidėsiu prie tų garbingų darbų kurie bus verti

• paramos.
Visuomet Labdaringas ir Pagelbsti Tiems Kurie Užsitarnauja

Jis yra pagelbėjęs šimtams sergančių ir palėgusių 
žmonių.

Jis yra pagelbėjęs dėl daugelio neturtingų našlių ir 
našlaičių.

Jis pagelbėjo numažinti taksus mažiems namų savi
ninkams.

Jis yra pagelbėjęs šimtams žmonių kurie kreipėsi prie 
jo ir kurių pagelba buvo verta tikros jo paramos.

Jis savo liuosu noru yra suteikęs džiaugsmo šimtams 
šeimynų ir suteikęs jiems Kalėdoms pilnus krep
šius visokių valgių.

Jis per visą savo gyvenimą niekuomet nekeršijo savo 
politiniams priešams. Jis net ir neatleido jų iš dar
bo, kurie užsidirbdavo sau pragyvenimą.

Šimtai lietuvių piliečių 13 Wardoje pasižadėjo remti.

FELIX F. KUCHARSK1
Jie taipgi ketino prižiūrėti, kad sekamuose rinkimuose jis butų 
išrinktas kaipo reguliaria Republikonas Committeeman, utarnin- 

ke, balandžio 10, 1928
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U 4el sakymo v‘*rH 
Chicagoje — paštui

Metams — - t — T i 18.00
Pusei metų  - a, . , . , 4.00 
Trims mėnesiams ,. >< ■ , 2.50 
Dviem mėnesiam »___—. 1.50
Vienam menesiui ■ „ < .75

■ 1 1

Apžvalga
“REVOLIUCIJA” MONTEL- 

LOS PARAPIJOJE

Editor P. GRIGAITIS

Chicagoje per iineiiotojuil 
Viena kopija . 
Savaitei . . .

8c 
18c

SEKTANTIŠKAS ŽVAIRUMAS

Subacription Rateli 
18.00 per year in Canada. 
17.90 per year outaide pf Chicago, 
$8.00 per year in Chicago, 
8c. per copy.

Entered aa Second Claaa Mattel 
March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., ūda the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakirlant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drom*, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 85M,

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltui

Metami . .... ,. ■« „ ■ |7.00
Pusei meti ----- .. , 8.59
Trims minėdama — . 1.75
Dviem minesiama T - ~ n i 1.25 
Vienam minėsiu! ............  ,75

Lietuvon ir kitur uisieniuOM 
[Atpigintai!

Metame----- -- -.....■. |8.00
Pusei meti - n 4.00
Trims menesiams t — X50

Pinigus reikia Misti palto Money 
Orderis kartu su atsakyme.

KVIEČIA LIETUVON

Gavome iš Londono Nepri- 
kausomosios Darbo Partijos 
(Independent Labor Party) pir
mininko, Jas. Maxton’o, pasira
šytą “Manifestą tarptautinei 
vienybei atsiekti”. Mums pri
siųstoji kopija parašyta darky
ta vokiečių kalba, ir pridėtam 
prie “Manifesto” laiške aiškina
ma, kad jisai esąs išsiuntinėtas 
kiekvienam socialistiniam, ko
munistiniam ir profesiniam 
laikraščiui, kurių adresus “Ma
nifesto” autoriai turėję.

Amerikos lietuviams — jų laikraščiams, draugijų 
komitetams ir atskiriems asmenims prisiųsta iš Lietu
vos gražiai atspausdinti laiškeliai ir juostos bei Vyties 
atvaizdu papuošti lakštai, kuriais kviečiama “broliai 
amerikiečiai” dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo 10 metų sukaktuvių šventėje. Du pluoštu tokių 
atsišaukimų gavo ir “Naujienos”.

Po jais pasirašo “Komitetas Amerikos Lietuviams 
Priimti”, susidedąs iš gen. Nagevičiaus (pirmininko), 
B. K. Balučio, prof. Z. žemaičio, J. Daugirdo, J. Kaupo, 
Kipro Petrausko, pulk. K. Skučo, A. Žmuidzinavičiaus 
ir J. Karoso. A

Aukščiaus paminėtuose lakštuose išdėstoma Ameri
kos lietuvių nuopelnai Lietuvai. Tenai sakoma:

“Laisvės mums niekas nepadovanojo. Ją reikė
jo iškovoti. Ir Jus toj kovoj dalyvavote lygiai su 
mumis stipria moraline paspirtimi, savo sunkiu 
darbu, savo kruvinu prakaitu uždirbtais ir duosnia 
ranka aukotais turtais.

“Laisvę iškovojus reikėjo statyti valstybę. Ir 
čia kiekvienam žinksny Jus gelbėjote. Jūsų širdys, 
Jūsų mintys buvo visuomet su mumis. Drauge var
gus vargome, drauge kentėjome, drauge ir džiau
kimės.”
Taip, tas tiesa. Amerikos lietuviai be galo daug pri

sidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo ir iš
laikymo. Bet tenka pažymėti, kad tie jų nuopelnai pri
pažįstama tiktai žodžiais.

Ar dabartiniai Lietuvos valdovai skaitosi su ame
rikiečių norais, reikalavimais ir nuomonėmis? Jeigu 
skaitytus!, tai jie nesielgtų taip, kaip dabar elgiasi.

Amerikos lietuviai tūkstančiuose mitingų išnešė 
protesto rezoliucijas prieš smurtininkus, 1926 m. gruo
džio 17 d. nuvertusius teisėtą demokratinę valdžią, bet 
ar į tai atkreipė dėmesį tie ponai, kurie pasigrobė į sa
vo nagus valstybės vairą? •

Ar Smetona ir Voldemaras, Plechavičius ir Dau
kantas paisė amerikiečių, kurie reikalavo konstitucinės 
tvarkos atsteigimo Lietuvoje, karo stovio panaikinimo 
ir kruvįno teroro sustabdymo?

Ne. Ne tik nepaisė, bet net uždraudė įvežti Lietu
von tuos laikraščius, kurie reiškia tą milžiniškos ameri
kiečių daugumos nusistatymą, šiandie juk Lietuvon 
įleidžiama tik tie plačiosios musų visuomenės visai ne
skaitomi spaudiniai, apie kuriuos yra susispietę neskait
lingi aklų diktatūros pakalikų būreliai.

Bet atsišaukimo autoriai tvirtina, kad Lietuva jau 
atgavusi “laisvę”!

Musų pareiškimų, musų įsitikinimo dabartiniai Lie
tuvos valdovai nenori nė išgirsti. Jie nori tik, kad ame
rikiečiai parvažiuotų į Kauną ir į Klaipėdą pasiklausyt, 
ką valdžios surengtose iškilmėse pasakys Smetona su 
Voldemaru, kurie per apgaulę, per srhurtą, per duotos 
savo priesaikos sulaužymą įsiskverbė j “tautos vadvs”. 
Malonu butų tiems ponams, kad amerikiečiai, aplanky
dami “savo Motiną Tėvynę”, parsivežtų tenai da ir kiek 
galint daugiaus “savo kruvinu prakaitu uždirbtų” do- 
hrių. >

Daugiaus jie iš musų nieko nenori. Tai koks čia 
džiaugsmas amerikiečiams, kad jiems sakoma gražus 
komplimenUi ir siunčiama jausmingai parašyti atsi- 
šaukimai? *

šią vasarą amerikiečių, žinoma, važiuos nemažas 
skaičius aplankyti Lietuvą, kaip važiuoja kiekvienus 
metus. Bet jie keliaus tenai aplankyti savo gimines ir 
draugus, o ne svečiuotis pas tuos diktatorius, kurie iš
plėšė laisvę Lietuvos liaudžiai.

Grįžkime prie gamtos 
ir kaimo

šiais laikais užsienyje, ypač 
Vokietijoje, plačiai kalbama, 
kad žmogus turįs vėl grįžti prie 
gamtos į kaimą, nuo kurių dą- 
bar jį skiria miestų kultūra. 
Tą klausimą kėlė Prancūzų Re
voliucijos metu ir Russo. Jau 
dabar palengva imasi rastis to
kių kolonijų, kur žmonės po

darbo miestuose, visą likusį lai
ką gyvena gamtos prieglobsty
je. Tokių kolonijų atsiranda 
ypač šiltesnėse vietose1, kaip 
Palestinoje, kur turtingieji 
miestų sluoksniai, išsižadėję 
miestų pramogų ir prabangų, 
eina gamtos, steigia žemės dar
bo kolonijas ir manosi vien tik 
žemės darbu. Del karščio tų 
kolonijų gyventojai vaikšto be
veik visai nuogi.

Tam dokumente Nepriklauso
moji Darbo Partija sako, kad 
profesinės ir politinės darbinin
kų organizacijos, kurios dabar 
yra suskilusios į socialistiškas 
ir komunistiškas, turinčios su
sivienyti, idant butų atsteigta 
“tarptautinė vienybė.” Kitaip, 
girdi, darbininkų klasė 
nesugebėsianti gintis nuo reak
cijos, fašizmo ir imperializmo.

Delei to tenka pastebėt, kad 
Anglijos partija tokiu savo at
sišaukimu atlieka lokio patar
navimą darbininkų judėjimui. 
Ji visai neteisingai meta šešėlį 
ant socialistų, buk ir jie esą 
kalti dėl stokos vienybes darbi
ninkų judėjime. Ne socialistai 
tą vienybę suardė ir ne jie truk
do ją atsteigti. Nuo didžiojo 
karo dar niekuomet socialistų 
jėgos nebuvo taip suvienytos, 
kaip dabar. Suirutė ir pakriki
mas viešpatauja šiandie pas ko
munistus, kur Stalino frakcija, 
Trockio frakcija ir kitokios 
“raudonos” grupes ant žūt būt 
kovoja tarp savęs. Su kuria da
bar tų besipešančių komunis
tiškų srovių socialistai galėtų 
vienytis: su “centristais” ar su 
“ekstra kairiaisiais”, su stalin- 
cais, išgrudusiais Trockį į Tur
kestaną, o su trockistais?

Nepriklausomoji Darbo Par
tija nori atsteigti vienybę, bet 
nė žodžiu neužsimena apie tai, 
kad komunistinė Rusijos val
džia neleidžia socialistams net 
susiorganizuoti, kad komunisti
nės Rusijos kalėjimai ir kon
centracijos stovyklos yra pilnos 
socialdemokratų ir socialrevo- 
liucionierių. Kodėl Maxtonas ir 
jo draugai, prieš raginsiant so
cialistus vienytis su komunis
tais, neparagina komunistiškus 
Rusijos valdovus ištraukti savo 
“raudonąją” armiją iš nelaimin
gos Gruzijos, kurią Maskvos 
banditai užpuolė, kuomet Gru
ziją valdė ne kokie nors impe
rialistai arba fašistai, bet so
cialdemokratai ?

Atrodo, kad nepriklausomo
sios Darbo Partijos vadai ne
mato, kas dedasi bolševikiškoje 
pusėje tos linijos, kuri skiria 
socialistus nuo komunistų. Ko
de! jie viena akim neprimato, 
tai irgi nesunku suprasti. Ji, 
kad ir atvirai neprisipažinda- 
ma, veda kovą prieš, daug ga
lingesnę už save Anglijos Dar
bo Partijų.

Pirma, kol Anglijos Darbo 
Partija buvo nesocialistiška, tai 
Nepriklausomoji Darbo Partija 
buvo svarbiausia socialistine 
organizacija Anglijoje. Bet 
Anglijos Darbo Partijai pri
ėmus socialistišką programą, 
nepriklausomiečių rolė pasidarė 
menka: naudingai veikti jie to- 
liaus galėjo tiktai kaipo Darbo 
Partijos dalis. Šita role tečiaus 
daugelis jų nenori tenkintis ir 
jų pastangos yra atkreiptos į 
tai, kad įrodyti, jogui nepri- 
klausomiečiai visgi esą “geres
ni”, tikresni socialistai, negu 
Darbo Partija, šitoks gi jų nu
sistatymas veda juos tiesiog į 
sektantizmą.

Sektantai nežiūri į realus 
gyvenimo aplinkybes, bet mėgi
na pasaulį perdirbti pagal savo 
“vienintelį teisingą” planą ir 
smerkia visus tuos, kurie to jų 
“plano” nepriima.

Vakar “Naujienose” buvo pa
duota klerikalinio “Darbininko” 
aprašymas muštynių Montellos 
(Brocktono) lietuvių parapijos 
svetainėje, kur klebonui švagž- 
džiui tapo sukruvinta akis. 
Klerikalinis laikraštis visą kal
tę verčia ant švagždžio priešų.

Visai kitaip tą įvykį nušvie
čia “Keleivis”, kuris teisingai 
pastebi, kad musų kunigai (ži
noma, ne visi) “mokino kata
likus mušti socialistus, o dabar 
patys gauna į kailį.”

Bostono socialistų savaitraš
tis sako, kad muštynes kilo iš 

nesutikimų tarp klebono Švagž
džio ir parapijonų, kurie senai 
yra nepatenkinti savo kunigu 
ir reikalauja jo pašalinimo, 
švagždys, nenorėdamas pasi
duoti parapijonams, veja lauk 
ir iš parapijos sueigų savo opo
nentus. Vienam tokiam klebo
no susirinkime su parapi jonais, 
kada švagždys jėga išmetė iš 
svetainės du nepritariančiu jam 
asmeniu, jisai ir gavo kruviną 
akį. “Keleivis” apie tai rašo:

“Visų pirma reikia pasaky
ti, kad Montellos katalikai 
senai jau reikalauja kun. 
Švagždžio prašalinimo ir 
siuntė tuo reikalu keletą pe- 

'ticijų kardinolui. Bet kada 
kardinolas kiekvieną sykį jų 
prašymą paniekino, jie patys 
pradėjo veikti. Daugiausia 
teisybės ieškojo Mikas Ka- 
mandulis, už ką jis buvo iš
brauktas iš parapijos.

“Kamandulis tuomet pa
samdė advokatą Geoganą ir 
užvedė prieš kun. švagždi 
bylą, reikalaudomas atlygini
mo už padarytus jam nuosto
lius ir priėmimo jo atgal į 
parapiją.

“Kuomet pereitą pėtnyčią 
kun. švagždys atėjo į para- 
rapijonų susirinkimą po baž
nyčia, jis pamatė, kad ir ne
apkenčiamas jo Kamandulis 
tenai sėdi. Kaip ‘Brickton 
Times’ rašo, kunigas tuojaus 
puolė varyt Kamanduli lau
kan ir pagalios išmetė j j.

“Prašalinęs iš salės Ka- 
mandulį, kun švagždys sugrį
žo prie Gotauto ir Juozėno, 
su kuriais Kamandulis pirma 
sėdėjo. Kunigas norėjo iš
mesti ir juos. Tie atsisakė 
eiti. Kunigas nusitvėrė Go- 
tatui už rankos ir pradėjo 
tempti. Gotautas liepė kuni
gui atimti nuo jo savo ran
kas. Kunigas nenorėjo klau
syt ir gavo kumščiu į veidą. 
Kunigo akiniai tuojaus su
trupėjo ir jis apsipylė krau
jais.

mis Romos-Katalikų bažnyčios 
ir yra steigiamos Amerikoje.

Mentei iečiai dabar ant savo 
kailio patyrė, kad jų pinigais 
pastatyta parapijos nuosavybė 
priklauso ne jiems, ir kad todėl 
jų protestai prieš kun. švagždį 
nieok nereiškia. Tas ir iššaukė 
šitą nuožmų susikirtimą tarp 
parapijos boso ir nusivylusių 
jo penėtojų, parapijonų.

24 valandų laikas dabar 
ir ankščiau

Ir Lietuvoje ir kitose valsty
bėse jau ėmė vartoti 24 valan
dų laiko skaičiavimą. Kasdie
niniame gyvenime žmonės dar 
skaičiuoja iki 12, bet ilgainiui 
ir ši “naujovė” turės prigyti. 
Įdomu, kad ši “naujovė” nėra 
visai nauja, kaip rodosi. Isto
riniai parodymai sako, kad dar 
15 šimtmety Vokietijoje laikas 
skaičiuotas 24 valandomis. 1510 
m. kišeniniai laikrodžiai turė
jo jau dvigubą valandų pažy
mėjimą: pirmutinė grandinė su
sidėjo iš romyškų skaitmenų 
(nuo I iki XII), vidurinė — iš 
arabiškų (13—24).

Tuo laiku laikrodžių aptaisai 
buvo dailiai taisomi, bet jų me
chanizmus — geležinis. Jiems 
surūdijus laikrodžiai buvo iš
metami ir pakeičiami naujais. 
Iki 1700 metų laikrodžiai turė
jo tiktai vieną rodyklę, kuri bu
vo ne po stiklu, bet po metali
ne plokštele, turinčia 12 ply
šių aplinkui su valandų pažy
mėjimais. Pasirodymas rodyk
lės kokiame nors plyšy ir re

ide atatinkamą laiką. Visą re- 
, nesanso epochą buvo 24 vai. 
skaičiavimas ir tiktai atėjus 
“baroko” stiliui vėl grįžta prie 
12 vai. laiko. Kodėl taip pada
ryta — iki šiol nežino. Musų 
racionalizacijos epochoj kilo vėl 
reikalas grįžti prie 24 valandų. 
Dar ciferblatai daromi su dvy
lika padalinimų, bet ateity, ma
tyti, bus tiktai viena skaitme
nų eilė: 1—24. Jau atnaujini
mo epochoj astronomai naudo
jasi 24 vai. laikrodžiais dangaus 
tyrinėjimams.

“Po bažnyčia kilo baisus 
lermas ir katalikai pradėjo 
muštis tarp savęs, nes vie
ni jų stojo už kunigą, o k i- 
ti prieš jį. Paskui pribuvo 
policija ir buvo pašauktas 
d-ras Budreckis, kuris apžiū
rėjęs pajuodusią kunigo akį 
pašaukė akių specialistą. Tas 
rado, kad į akį yra privary
ta stiklų. Iš pradžių jis manė, 
kad akis jau dingus, bet vė
liau išreiškė viltį,” kad gali 
da ir s ūgy t.

“Goutautas buvo areštuo
tas ir pastatytas i>o «$200 kau
cijos. Ant rytojaus buvo 
teismas, bet Gotauto advoka
tui prašant byla buvo atidė
ta.”
Matyt, kad ne tik Montellos 

parapijonai yra “vajauni”, bet 
ir pačiam klebonui netrūksta 
kariško narsumo, jeigu jisai 
vartoja savo fizišką jėgą prieš 
nepaklusnius parapi jonus ir mė
to juos iš svetainės, priklau
sančios parapijai.

Formaliai, žinoma, teise yra 
kun. švagždžio pusėje, nes kai 
parapijonai savo bažnyčią ir 
kitokį nejudinamą turtą užra
šo airių vyskupui (arba kardi
nolui), tai jie netenka teisės 
gaspadoriaut nei bažnyčioj'e, nei 
bažnytinėje svetainėje. G as pa
dorius pasidaro vyskupas, o sa
vo agentu paskiria kunigų. Kaip 
žinoma, tik šitokiomis sąlygo

švilpdamas pagarsėjo

Garsus anglų /smuikininkas 
Eser pragarsėjo vieno nepap
rasto atsitikimo dėka. Pirma
me koncerte, kurį jis davė pu
blikai Londone, jis 'buvo ap- 
švilptas. šaliai jis laukė šios
audroe pabaigos, o paskui, pa
dėjęs savo smuiką į šalį, kitą
savo koncerto dalį švilj>e. I 
Smuikininko gudrumas nuste-( 
kino iš pradžių publikų, bet
pabaigoj pradėjo jam ploti.’
Eser žemai pasilenkė ir tarė: 
“Aš visados esmi pasiryžęs pa
tenkinti garbingą publiką. Ma-j 
no, rodos, teisingai buvo at
spėta, kad ponams, geriau už 
smuiko menų patinka švilpi
mas, todėl, kad tamstas paten
kinčiau, aš švilpiau.” šis žygis
padarė jį dienos karžygiu ir jis 
buvo pamiltas Londono publi
kos.

BUDRIKO
KRAUTUVĖ

visados buvo ir bus Lyderiai Radios. 
Kas vėliausio ir geriausio, viską ir 
kainos žemesnės kaip kitur!

Victor Ortophonic Radiola, Atwa- 
ter Kent, Brunsvvick, Radiolas, Ho- 
ward, Radiola, Spartan, Senora RCA 
Radiolas. Didelis pasirinkimas.

Norėdamas įsigyti gerą Radio tik 
pašauk Budriko Krautuvę — Telefo
nas Boulevard 4705, o bus jums pa
demonstruota dykai jūsų namuose.

Radiola 17 su tūbomis $157.50 
Atwater Kent 37 su tūbomis $114 
Freshman 6 tūbų Electric $87.00 
Brunswick Radiola Combinacija už 

$99.00.

JOS. F. BUDRIK
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Pirkit nuo muaų olselio kai
nomis. Copper^coil rasinis šil
dytuvas virtuvės boileriui, 
#5.K5. Klauskite Pono Musil.

Peoplen Plumbing & 
Heating Supply So. 

4!»O Mlluankee Avė., 
4(11 N. llal.ted St.

Haymarkei 007fi—0076

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

—Belgijos teritorijos plotas 
30,000 kv. kilometrų, o gyven
tojų 8 milionai. Bendrai visi 
daug turtingesni už Lietuvos 
gyventojus. Lietuva dabar tu
ri 56,000 k v. kilometrų plotą, 
gyventojų virš 2 milionų.

—Afrikoj yra apie 140 mili
onų negrų ir apie 4 milionai 
baltų gyventojų.

Naujos Gyduolės Prašalina Nuomarį! 
Brooklyn, N. Y. — Puikios pasekmės 
yra pranešamos iš Epilepsy Kolonijų, 
kur vartojama naujos gyduoles ku
rios greit prašalina nuomarį. Kiek
vienas skaitytojas kuris atsiųs vardą 
j Phenoleptol Co., Dept A 10. Box 
71, St. Jonns Place Station, Brook
lyn, N. Y. gaus veltui knygutę apie 
šį naują garantuotą gydymą. Rašy
kit jiems šiandie.

Z— ~~ ■ ‘ —1
Tel. Boulevard C214

Plumbing, Henting 
Kaipo lietuvia, lietuviams vUadoe 

patarnauju kuogeriauaiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago. III. 
b ■ ..................  ■ I —

FOUNDĄT1ONS
. s - <»J> - < sift ■ v ‘J* VĮ

Mes iHkiuiinu skiepi) Jiihu 
namui, atliksime karpente- 
rystv. - plumblngij,.. įvesim 
elektrų... Telcfoiiuokit arba 
rašykit dvi dykai apskult- 
Uavlmo.

COMMONWEALTH
COMTRUCTiON CbMMNV

• . n<otK MrXylriyE«ii>M

.................. . ....... .. . .. ..

J. V. Barkauskas
Fotografas

Pasekmingai traukiame gru
pes ir pavienius. Reikalui 
esant einam į namus. Musų 
kainos prienamos. Darbo ge
rumas užtikrintas — kviečia

me atsilankyt.
4090!4 Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

- 1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Jeigu norite važiuoti 
šią vasarą į Lietuvą, 
tai dabar yra geriausis 
laikas sutvarkyti doku
mentus.

Dabar geriausias laikas rengtis prie
Didžiųjų ekskursijų Lietuvon. Tiesiog į Lietuvos 

uostą Klaipėdą be jokio persėdimo.
Gegužio 2 ir 29,1928
ir Birželio 16, 1928

METROPOLITAN STATE BANKOS Užsienių 
Skyrius, kurio vedėju yra gerb. P. Šliogeris, suteiks 
pilnas informacijas dėl sutvarkymo jūsų pinigų, dėl 
perkėlimo j Lietuvą ir reikalingus dokumentus dėl 
išvažiavimo ir pagrįžinio.
. Nelaukite paskutinių dienų dėl keliavimo.

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd Street, Kampas Leavitt St.

Bankus atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vakaro.
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THE STUDENTS’ CORNER

As in every club wc have a schoohvork, 
small number of conscientious, 
liardvvorking members vvho
givt every bit of their liest to 
help the club. They vvork, nn- 
complainingly, until some de- 
pendable person cornes on the 
scene, then gi ve up tlreir |>os- 
itions. vvorn out, and liope the 
ręst vvill carry on.

The majority, in all dubs, 
are so absorbed in jretty person
oj affairs, t Imt they do not 
pause to refleet on the great 
burden left on a fevv shoulders. 
’fhey only pause to raiše a 
great protest when the over- 
burdvned members are forced 
to give up.

When approached on the 
Bubject of club-vvork they agree 
the club mušt advance — 
4‘Elect a committcp” is tho 
response. They are asked to 
be committemen, and vvhat is 
the response? They are too busy! 
They have schoohvork, they 
have clubs, they have other 
activities!

Dear Egos! They are not 
avvare that others also havej

Published Semi-monthly by the Lithuanian 
Students’ Association of America

I IN OUR CITY

John J. Stocker EDITOR
2910 West 40th Place, Chicago, Illinois

AJ.iounu Pūkas ASSOCIATE EDITOR
Atiloti Stupelis C1KCUL.ATION MANAGKK

A page whose purpose is to dispense joy, to serve as an inspiration, 
and to serve as a forum for student-opinions, ideas and activities.

“If you have knoNvledge, let o the r s light their cundles at it”.
— Fuiler.

Chicago Historical Society
The Chicago Historical So

ciety, vvith its many exhibits 
of historical interest, is truly 
one of tlie most interefiting 
and educationul places to visit 
in Chicago. You have merely 
to go there in order to listen 
to tlie voices of men wlio

Excursions of the 
Mind

H man could būt conceive him- 
stlf to lx?,

For smaller than tlie smailes! 
speck of dust,

And further, štili rcduce him- 
self i n size,

Until that speck of dust 
seemcd greater than

This very vvorld that travels 
’round tl»e sun;

\Vhat tlx*n might be revcaled
belo re bis eyes?

All substance, as vve see it novv, 
vvould faile,

And changc to fast and ge- 
ometric shadovvs.

A vveird and restless light 
vvould dominate

And fili all space, and silence 
vvould prevail.

So, from bis tiny perch, man 
could then vvatch,

And marvel at the strange- 
ness of his world,

And see and feel with an un- 
aided eye,

The mighty laws and forces 
of the atom.

As are the stars held in Their 
given course,

Whirling through the bound- 
less paths of space,

So are the smallefet rudiments 
of matter,

llteld to their place by laws 
inflexible.

LITHUANIAN CIRCLES
M r. A. Vanagaitis, former 

director of “Birute“ presented 
“An Evening of Laughter”, 
Mareli 18 at Meldažis Hali. He 
was assisted in the program 
by many \vell-kno\vn Lith- 
nanian inusic and dramatic 
titars, among whom were Mrs. 
(ingis, Mrs. Cherry, Mr. Pilka. 
M r. Byanskas, Mr. Olis, Miss 
Volteraite and M r. Juozavitas.

0 0 0
Hecently, Emma Shemaitis, 

well-kno\vn swiinming slar,
broke the vvorld’s rccord for20,000 members, and a Capital itor fortunate?

clubs, and activ
ities (strange as it may seem) 
and on top of that are added 
the nonc too light duties of 
club work.

Perhaps some day, tire re- 
alization vvill come to more 
than one mind tliat a club is 
\vhat each and every individ- 
ual makes it. Then every mvin- 
lxr vvill feel the resjionsibility 
of making the club a success, 
and perhaps — will do some- 
thing tovvards that goal.

Every memirer participating 
vvith just a small share of 
vvork, — that is the beau ideal 
of many clubs!

\Ve are not offering this 
as a protest against our fellow- 
members — vvc do not say 
this is absolutely true of our 
club. We know this is true of 
other clubs and the resigna- 
tion of two of our most cap- 
able vvorkers called the above 
to mind and caused us to vvon- 
der i f that condition is extant 
in our group. We hope not, 
and suggert “A vvord to tire 
vvise is sufficient”.

Yet, all this may not be a 
wildcst dream,

Composed of fancies and dis- 
ordered thoughts,

Man newr knows what lies 
i n vvait beyond

Until his mind has sought and 
found it First.

This poem is quite interest- 
ing. lt helps us to appreciate 
the vastness of this universe 
to dvscribe that uncanny 
feeling one has \vhen Ite gazes 
up at the starry heavens at 
night; or when he looks about 
as from a mbuntain peak. A 
mountain peak \vhich to us 
may seem quite vast in dimen- 
sions may be inconceivably 
small in the eyes of the uni
verse. That šame mountain 
peak is undoubtedly the “tiny 
Įierch” referred to. It express- 
es a great deal more of 
thought — the great and in- 
evitable laws of the universe, 
or nature, as we call it. The 
šame laws that apply to a 
planet rotating in space a t a 
considerabk* rate of speed 
apply to the excteedingly 
minute particles of matter 

composing a speck of dust. 
Also, that from his very 
nature, man is unable to con
ceive what the future has in 
store for him, and that the 
mind is able to conceive 
nothing until it has been ex- 
perienced through its action 
upon our senses. —J. J. J.

the 100-yard medley s\vim. 
Missi Shemaitis is a Lithuanian 
giri, a daugi iter of one of the 
firm of Peoples Fumiture. An- 
other ruason disproving the 
fact that 'Litbuanians are not 
distinguishing themselves.

» 0 a
Some of you may not be 

familiar with the term S.L.A. 
It stands for the “Lithuanian 
Alliance of America“, which 
is a benefit and aid organ- 
ization. This lodge has over 

played important roles in the 
Civil War and in the history 
of our own City, Chicago.

The Society is an institu- 
tion that has been in existence 
for several decades, having 
been founded in 1856. lt exists 
for the sole purpose of collect- 
ing and preserving documents, 
books and objects of historical 
interest connected \vith the 
develcpment of the City of 
Chicago, the State of Illinois, 
the Mississippi Valley and the 
Natj'on. Its treasunes are 
housed in a fireproof build- 
ing at the corner of Dearborn 
and Ontario Streels. It is vir- 
tually a treasure house of in- 
spiration for Americanism and 
good citizenship. Its valuable 
and uniijue library and 
colkctions of exbibits are open 
pt all times to the public \vith- 
out i charge. It is free from 
taxation būt unsupported by 
public funds and has com- 

pleted many years of Service 
to the citizens and students 
of Chicago.

The Chicago Historical has 
so many interesting artides 

on exhibition that it vvould 
be a folly to even attempt to 
describe them here.

However, I might say that 
the relies pertaining to Ab
rakam Lincoln, General U. S. 
Grant, General \V. T. Sher- 
man and General R. E. Lee, 
all Civil Wėr figures, are of 
considerable interest.

Here one may see also the 
books used by Lincoln long 
ibefore he became President, 
the surveying Instruments 
used by George Washington 
and even the large old 
fashioned marble-topped table 
upon which Lee surrendered to 
Grant.

Tlio collection pertaining to 
the history of our o\vn city 
and statė is the most complete 
imaginable.

A visit vvould do more 
justice to this splendid in- 
stitution than a mere word pie
tų re of it. —A Chicagoan.

Beg Your Pardon
Duc to lack of space the 

“Lithuanian Gireles” t and 
“Ne\vs Potpourri” deparlments 
wen? omitted in the lašt issue. 
Hovvever, we shall try hard 
not to lot it to happen again in 
future issues.

i 

of over .f»l,5(H),(M)0. The member- 
sliip. is composed of people’ 
Lithuanian by birth or de- 
scent.

T here are many chapters 
composed vvholly of young 
Amerioan-iborn lithulanians. 
Some of these chapters are in 
Chicago.

The younger sėt have a page 
in the weekly pupei' put out 
by the S.L.A., the “Ievyne”. 
Their page is made up of con- 
tributions by people interested 
in Lithuanian literature, his
tory, drama, etc. This page 
is ahvays printed in Lithuanian, 
although all contributions are 
not all in Lithuanian the editor 
translates them. Isn’t our ed-

F. W. PAULAUSKY 
RECEIVES I>EGREE

The L. S. A. A. is quite 
proud to boast of having an- 
other university graduate in 
its membership roll. The new- 
ly honored member is none 
other than the well knovvn 
Felix W. Paulausky. He Te- 
ceived the degree of Bachelor 
of Philosophy from the Uni- 
versity of Chicago, only a 

few days ago, on March 20, 
1928 to be exact.

This modest young man 
started his educationul career 
in the public schools of Spring 
Valley, lllinclis. Latcr. he j 
moved to Chicago vvhere he 
attended and graduaied from 
the Carter H. Harrison T'ech- 
nical High School. I pon com- 
pleting his preparatory school 
training he enrolled for mat- 
riculalion at the University of 
Chicago. Here he majored in 
mathematies and minored in 
education. He is an unusnally 
hard and diligent vvorker, and is 
vvell liked by all of his 
associates.

Wekno\v of more than one 
young maiden vvho’d likę to 
be taught the intricacies of 
math by you, William!

However, numbers and 
eijuaitions and theorems and 
Q. E. D’s are not the only 
things that interest him for 
he is also quite an artist and 
a litteratcur, especiaįly de- 
voted to drama and poetry.

A happy and prosperous 
life be yours, William!

— F. S.

Special Notice!
There will be no meeting 

of the L. S. A. A. on Sunday, 
April 8, 1928. The ncxt meet
ing will be held on the lašt 
Sunday of this month at 2:30 
P. M. Sunday, April 29, 1928 
at the McKinley Bark Hali.

Do not fail to attend for 
matters of great importance 
and interest to everyone \vill 
be discussed.

HEARTFELT 
SYMPATHY

The L. S. A. A. cx- 
tends its heartfelt sym- 
pathy to their Secret- 
ary, Miss Elizabeth 
Chesna, to her sister 
Vera, and to their 
mother, Mrs. Chesna, 
in their recent bereave- 
ment of their beloved 
father and husband, 
Mr. Chesna.

__________________ 1

! On the Care of Books
Miss White, a grammar 

school teacher, vvislicd, as 
grade school teachers often 
do, to start her pupils on the 
romi to grood citizensl>ii>. SUie 
accordingly deviscd a plan 
wWereby each pupil was to 
m akie for himself a ibook 
called “Chicagt/’, /For vveeks 
each pupil was busy gather- 
ing tables, graphs, statisties, 
clippings, and pietures which 
he pasted into his own note- 
book. The plan met vvith 
success. It worked vvonder- 
fully! In one case particular- 
ly, did it seem to work first 
rate. Ned Lumpkin, a boy not 
iparticularly bright, proeured 
the. greatest number of ill- 
ustrations for his notebook. 
The source of his malerial 
was an “old book” he had 
found at home. At Icast, this 
is vvhat he told his teacher.

Būt what was the actual 
somce of his. material? Well 
at the D----------- Park branch
of the Chicago Public Library 
there is a book pertaining to 
the history of Chicago. If one 
iexaipdnes it, Ids anger (and 
amazement will undoubtedly 
incTease as he turns over the 
leaves of the book. Page after 
page consists of a square hole 
frajned by a margiu.

There are many “Ned Lump- 
kinę”. Their existence is 

proven by the marks \vhich 
they leave on our library 
books. Technical and scientific 
books, especiaįly, seem to be 
malt trealed so. Pencil lines 
mar and render unintelligible, 
as well as useless, the other- 
\vise valuable and instructive 
diagrams.

Some specimcns of the Ned 
Lumpkins family have a pec- 
uliar habit of folding and 
creasing the corners of book 
leaves thus forming the hate- 
ful dogears. It is a crime to 
do so and the act is entirely 
unforgivable. Another specimen 
or the book abuser family is 
the one who underlines vvords, 
phrases, sentences, and some- 
times even entire paragraphs. 
It is difficult to enjoy a book, 
for which a plcasant mood is 
desireable in order lo have it 
used properly, vvhich has pages 
scarred with pencil marks. 
IIo\v diabolical then is the 
“underliner” who uses ink! 
Would that the habitual *‘un- 
derliners” and “illuslrators” 
divert their skili and tendencics 
to more useful things.

Remember the proverb, “A 
good book is a friend vvhose 
face novOr changcs”.

Let’s be friends in return; 
and avvay, avvay vvilh “Ned 
Lumpkins!”

— Buttercup.

Gems of Thought
I congratulate poor young 

m^n upon being born to that 
ancient and honoralde degree 
\vhich ivnders it necessary 
that they should devote them- 
selves to hard work.

— Andrew Carnegie.

The lavv of worthy life is 
fundamentally the la\v of 
strife. lt is only through labor 

(and painful •cfforl-, by grim 
(onorgy and i*esohitc courage, 
that \ve movė on to bettei 
things.

— Theo. Roosevelt.

Great is truth, and it vvill 
prevail.

—. Latin Proverb.

jyiodd Telephone
Conversation

“Heilo, helio, helį— oh, are 
you Knott?”

“I am Knott“.
“You’re not? Then toli mc, 

who are you?”
“Will Knot”.
“You’ll not? And why?”
“Say, sap, I tell you I am 

Knott”.
“Yes, go on”.
“I say l’m Knott!!”
“You’re not?”
“Yes”.
,“No, Knott, Will”.
“Let’s get this straight now;

are you Knott?”
“Not who?”
“VVhy are you B. U. Knott?”
“Yes, yes, continue. Not

who?”
“Why, B. U. Knott”.
“Well, finish, why don’t 

you ?”
“I mean are you Knott, R.

U.?”
“Say, vvhat’s eatin’ ya?“
“You ham!! Tell me who 

are you, anyvvay“.
“VVill Knot”.
“Oh, you won’t eh? Say d’ya

kncAV who I am?“
“Why, no, don’t you?
“Well, l’m Grcene”.
“I thought so”.
“VVhat’s that?“
“I say I tlfought you

Among Friends
The usual crowd turned out 

for the meeting on March 11. 
One cf our ne\v members, Miss 
Petkus, came all the way from 
Hammond to meet lier fellow- 
members.

0 0 0

Mr. Kaulenis of the Mokslei
vis group, brought the Misses. 
Strikol to tire meeting, to visit 
as prospective members.

10 0 0
Anthony A. Dubiske, former 

president of the L.S.A.A. and 
recently eleeted Corresponding 
Secretary, has had to resign 
his office Lecause his school 
work takos up ao great 
deal of his time. Mr. 
Dubiske is pursuing the 
law course at De Paul Univers
ity, and has helped the cluh 
a great deal i n technical lines. 
He has also made himself 
knovvn through his articles to 
the Students’ Corner.

* ♦ ♦

iMiss Frančos H. Sadosvskas, 
editor of the Students’ Corner 
for over a year, had to give 
up her position because of the 
great amount cf vvork vvhich 
vvill deniand a considerable por-

What then do you call your 
soul? What idea have you of 
it? You can not of ycmrsclves, 
vvithout revealafion, admit the 
existence vvithin you of any- 
thing būt a povver unknovvn 
to you of feeling and think-
irig. — Voltaire.

To belicve vvith certainity 
vve mušt begiu by doubting.

— Stanislaus.

You hetler live vour best 
and act Vour best and tliink 
your best today; for today is 
the suve preparalion for to- 
morrovv and all the other to- 
mc-rrovvs that follovv.

— Martincau.

“You bvt I am. And so you’rc 
Knott, Knott the man 1 
want...”

“Well, hang up then, you?
? $ z c = @ z z $ ! !”

— Socrates, II.

Half-pint Returns
• Yeh, Iii Antaniukas is \vork- 

ing at “Jay’fi” again. (Say, 
Julius, l’d keep my eyc on Alicc 
i f I \vere you).

Heh! heh!
Johnny Stocker says be just 

loves Kipling’s BOOTS! He 
soumls likę it — j'cver listen 
to him? What size, plizz?

YOU BETTER BE GOOD
Eugenie has promised to be 

good and come down to the 
next meeting. Well boys, never 
say I didn’t give you a good 
tip.

Old maid?
O-o-o! Such rumors we 

heard! New Sense’s birdie told 
us about a ccrtain group of 
young men sitting up until the 
milkman’s advent lašt Satur- 
day night. And they vveren’t 
playing tiddly-vvinks or mumble- 
ty-peg either. And how one 
Brighton • Parker almost went 

\vere home in a barrel. O-o-o!

tion of her time in her lašt year 
at the University of Chicago.

Miss Sadovvskas is well- 
known in Lithuanian ei reles, 
because of her vvork in this 
and other clubs, and her person- 
ality. She is esteemcd by all 
her associates, and she has 
many of them. She liolds an 
important office in a I^atin- 
Greek fraternity; slre has dis- 
tinguislicd lierself by her work 
in the L.S.A.A. and Kultūros 
Batelis; she is a cbarter mem
ber of a sorority. Because of 
her brilliant vvork she won a 
scholarship in her third year 
at the University.

0 0 0
Miss Rages, a school-teacher 

member, vvas eleeted new 
Corresponding Secretary.

John J. Stocker vvas eleet
ed Editor on recommendation 
from the former editor. He 
has choscn Aldonna Pūkis for 
Associate Editor and Anton 
Stupelis for Circulation man- 
ager.

News Potpourri
Up-to-date Building

Japan vvill soon have a ten 
million doMar building tliat 
vvill be a veritable man-built 
Gibraltar. It is to be the novv 
Mitsui Bank Building. It is 
the vvork of American vn- 

gineers and is to be the most 
durable building ever built by 
man. It vvas designed to re- 
sist eartbquakes, floods, f i iv, 
or the attack of burglars, 
bandits or mobs. The steel 
framevvork of the building 
represents a nevv departure 
from tire conventional steel 
vvork. The building |>ossesses 
a steel skeleton vvhich vvould, 
i f it vvere jx>ssible to do so, 
retain its strength and vvith- r, 
stalui the strain even if the 
building vvere made to stand 
on end. lt is truly the most 
ių)-to-date architectural job in 
existcnce today. —J. J. S.

-• * ■ I < i.V -kis'X . - • ■, jj.rtl', i .j. . '■ k '.v- ...l iv J*. i. d*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Drutuolis apleidžia 
(’hicagą

Pnskillięs tarpe Amerikos lie
tuvių sunkių vogti kilnotojas, 
ir boksininkas, August Frei- 
inont, seredos vakare 11:37 v. 
La Šalie stoty, Ne\v York Cen
tral traukiniu, apleis A’.hicagų. 
Laivu Leviathan balandžio 1 I 
<1., su savo motina, p. Mary 
Freimont, išvyks i Ryga. Latvi- 
ja. •

August Freimont yra žino
mas kaip sunkių vogy kilnoto
jas. Jisai, parvažiavęs j Latviją, 
žada eiti persitikrinti su Latvi
jos ir Lietuvos boksininkais. 
August Freimont pastaruoju 
laiku daugiausiai ir užsiėmė 
boksu, taip, kad Latvijos ir 
Lietuvos boksininkai turės su 
juo persiimti, jeigu norės savo 
viršenybės garbę išlaikyti.

ITeimontą dokumentais ir 
laivakortėmis aprūpino Bridge- 
porto laivakorčių agentas, V. 
M. Stulpinas. 3255 So. Halsted 
St. — Bridgeportietis.

Pirm poros trejato dienų 
“Naujienose” brrrrrrrr — te
lefonas. Uždusęs balsas teirau
jasi:

Beporteris klauso?
— Taip.
— Greičiau j Bridgeportą! 

Geras tavo pažįstamas rengia
si žudytis. Keikia juk aprašy
ti kaip pridera mirties ago
nija. i t *,

Beporteris pasiskubino Brid- 
geportan. Nubėga duotu adre
su. Saužudžio nėra.

Ir vėl pavėlavau kei
kia jis save.

Fina apliekon, kad patyrus, 
kurion grabnyčion išgabenta 
saužudis.

— Peranksti — aiškina jam 
aptickoje. Ką tik matėme 
tavo saužudį gatve vaikštinė
jant.

Kurių gi plynių man te
lefoną vo?

Štai kaip buvo — sako 
aptiekorius. — Tavo pažįsta
mas sumanė žudytis. Jis apie 
lai patelefonavo vienam dak
tarui. Gi daktaras, turėdamas 
>fisa atokiau nuo Bridgeporto 
r jausdamas, kad pats nesu- 
,pės pribūti pagalbon, tuojau 
?mė telefonuoti savo draugams,

CHESTERFIELD CIG ARĖTAI
1922 metai buvo apie septyni bi- i 

lionai išrūkyta Chesterfield cigaretų, 
o 1927 metais buvo išrūkyta apie 
dvidešimtis aštuoni bilionai. Parda
vinėjimas labai padaugėjo tu cigare
tų į penkis metus. Tokias skaitlines 
skelbia Liggett & Myers Tobacco 
Co., apie savo Chesterfield cigaretus.

Tas nepaprastas augimas yra pa
sidauginęs apie 300 nuošimčių. |r 
tas faktas rodo, kad Chesterfield ei- ■ 
garėtai yra rūkytojų labai mėgiami. 
Galima lengvai spėti, kad Chester
field iegaretai įgijo virš miliono■ 
daugiau rykytojų mažiau negu j me- Į 
tus laiko.

Kodėl ryky tojai taip pamėgo Ches
terfield cigaretus? Todėl, kad jie 
visuomet buvo ir yra malonus rūky
tojams. Nekerta j gerklę ir yra leng
vi. Net ir moterys ir merginos mėg
sta Chesterfield cigaretus.

Chesterfield cigaretai visuomet 
turi gerą skonį ir gerą Kvapsnį. Pa
tartina rūkytojams nusipirkti Vely-: 
koins keletą tų gerų Chesterfield ei- ' 
garotų.

STORAGE SALE!
Per 5 dienas bus išparduota už Į 

Storage, daugybė naujų ir mažai var-: 
totu daiktų. Rakandų, Stalų, Krėslų, 
Pečių, Washing mašinų, Pianų, Radio ■ 
ir Victrolų už mažą kainą:

Dining Room Stalas ir 6 krėslai I 
už $35.00.
Kitchen Stalas ir 4 Krėslai už $19.50

Komodas po $15.00 — $24.00.
Medinės Lovos su springsais ir 

matrosais po $38.00.
3 šmotų Parlor Setas už $49.00.
3 Šmotų Parlor Setas su Ix)va už 

$39.00.
Maytag Nauja VVashing Machine
Thor Nauja VVashing Machine už 

$109.00.
Eden Nauja VVashing Machine už I 

$89.00.
Radiola ii lubų nereikia nei drūtų, | 

su gražiu Kabinetu vertės $300 už 
$68.00.

Brunswick Radiola 3A vertės
$200.00 už $59.00.

Geneva-Victrola ir Radio vertės
$250.00 už $89.00.

Senora Radio Combinacia nauja už 
$89.00 — vertės $350.00.

Thermodine G Tūbų Radio už $38.
Ereshinan 5 Tūbų Radio setas už 

$19.00.
Mohawk 5 Tūbų Radio Setas, 1 

controliu už $24.00.
Mohawk 6 Tųbu Radio, 1 Controliu

idant skubintus! su antidotais 
(vaistais neitralizavimui nuo- 
ių) gelbėti gyvastį.

— Ne žudytis norėjo, bet 
nnigų reikėjo — pastebėjo se
nyva moteris, buvusi aptieko- 
je.

» 8 »
Užėjus kalimi apie saužudy- 

ites, papasakosiu kitą atsitiki- 
ną. Pirm kurio laiko pora lie
tuvių Nortbsidėje susijungė 
šeimynos ryšiais, šliubą pa
imi ė.

Pagyveno kiek pora, pasimy- 
lavo, apsidžiaugė, na, ir ima 
žmonai vyras nebepatikti. Kur 
tik eina, ji sakosi nemylinti 
vyro, kad kartus jos gyveni
mas, mirtis tūkstantį karių 
saldesnė. Žinote, jei tik klau
sysi, tai kita moteris daug ko 
pripasakos.

Išsyk musų moteris kalbėda- 
zo apie nusižudymą tik akis 
ikin — vienai asabai, kad “ne
pasakytų kitiems’’. Ale kartą 
oasitaikė jai atidengti šią šir- 
lies paslaptį visam moterų bū
riui.

— Ar tu proto netekai? Kas 
»u tavim pasidarė? Liaukis, pa
sigailėk jaunų dienų, *|ei ne 
savęs, tai vyro, jei ne vyrų, 
lai musų, geriausių tavo drau
gių!! — ėmė prasyti, ėmė mal
dauti moterys jauną draugę.

Bet ši užsispyrė, ir nei iš 
vietos:

— Nusitroškinsiu gasu — 
tvirtina ji, ir tiek.

Tik štai viena moteris, ku
ri tylėjo visą laiką, sušuko:

Ak tu išdykėlė! Tu dar 
gasą gadinsi, tu dar orą smar- 
dinsi, dar už gasą bylas reikės 
vyrui mokėti! Jei nori žudy
tis, tai pasikark! Bent niekam 
žalos nepadarysi.

Apie vyresniąją — pir
miausia.

—Ką sake apie ją kad ji 
pikta, nervinga, muša mokyklos 
vaikus?

•Matai, matai... Viena sese
rų suminėjo vyresnesės vardų 
ir sako: “Kas pasidarė su seso- 
re X...? Ji buvo tokia stora, 
riebi, o d aini r visai suplonėjo.’’ 
Kita gi atsako: “Tur but iš
metė“.

—Na, ką tamsta dabar ste
biesi tokiu sesers pasakymu — 
argi musų mamos lietuvės ne
pasako aršesnių dalykų?

Yes, taip, pasako, Ik-t čia 
seserys! Ir tai ne viską pasa
kiau. Palauke jos kiek laiko. O- 
fisan jų vis neima. Viena ir 
skundžiasi: “Taip nuobodu lau
kti.“ O kita atsiliepia: “Imk 
vaitoti, daktarė pamanys, kad 
esi nėščia ir skausmu perimta, 
tai greičiau įleis vidun.“

—Ar kalbėjo jos daugiau ką 
nors?

'Taip, kalbėjo...
—Ką?
- Juk pasakiau.
—Na, kas čia tokio, kad jos 

taip kalbėjo, kai kurios penkio
likos metų mergšės daug ar
šiau kalba.

—Ale tamsta, ten gatvės mer
gšės, o čia mokyklų seserys, 
juodais rūbais apsivilkusios; 
čia seserys, kurios pasižadėjo 
visą savo amžių Kristui atiduo
ti; ir jos kalba < taip... kur gi 
cnata, kur jų atsižadėjimas nuo 
gyvenimo marnasčių?

VVell, išrodo, kad gyveni
mas yra tvirtesnis už prižadus. 
Matyti, ne mažai esama tįesos 
pasakyme, “alkana lapė vištas 
sapnuoja.“ Aš tamstai, ponia, 
pasakysiu, kad riebiausių kal
bų galima išgirsti iš žmonių, 
stovinčių arčiau klebonijų.

— Reporteris*

Crt., dėl $15,(MM).
Ed\vard Buskis prieš Felix 

Butkus ir lx>uis Zemskesvicz, 
bylos numeris 173!MMi, Superior 
Crt., byla $10,000.

63rd & Halsted State Savings 
Bank prieš George K. Gatsis, 
bylos numeris 473907, Superior 
Crt., byla $10,489.61.

Michailna Kaplevvski prieš 
Stanley Balzekas, bylos nume
ris 473951, Superior Crt., byla 
$15,000.

Jack Milavich prieš Auslin 
II. Bast, bylos numeris B160218, 
Circuit

Julia
Alvick,
Circuit

Crt., byla $10,000.
Bipalis prieš Joseph 

bylos numeris BĮ(>0223, 
Crt., bylos $20,(MM).

Louis Sbimaitis prieš Joe ir
Anna Strunewicz, bylos nume
ris 173971, Superior Crt., dėl 
uolos $710.

Jobu Stuk n.s prieš Tbomas 
H. ir Philip M. Palkologos ir, 
C. T. & T. Co., bylos numeris 
B160260, Circuit Crt., uždary
ti trust deed’ą sumoje $6,000.

CarI Bladis prieš C. 
bylos numeris BĮ60281, 
Crt., byla $1,000.

Stella Bimkus prieš
Bimkus, bylos numeris 474053, 
Superior Crt., divorsas.

Lucy Kiselis prieš John Ki- 
selis, bylos numeris 171074, Su
perior Crt., divorsas.

E. U McClatchie prieš
ton ir Anastasia Vacikauskas,

Weller, 
Circuit

Jerome

An-

bylos numeris B160359, Circuit 
Crt., dej notos $172.f0,

John Mekuhines prieš Nnlhan 
A. Bluestein, bylos numeris 
471138, Siųierior Crt., byla 
$10,000.

John Butkewicz prieš Mary 
Butkevvicz, bylos numeris 474- 
188, Superior Crt., divorsas.

Joe Witkus prieš Sopbie Do- 
minick, bylos numeris B100501, 
Circuit Crt.

John Urbas prieš Antoni ir 
Mary Jezovvski, bylos numeris 
474202, Superior Crt., dėl no
tos $1,086.85.

Anna Wasiles prieš John 
Wasiles bylos numeris 174269, 
divorsas.

Casimera Jasavice etc. prieš 
Anton Jasavice etc., bylos nu
meris BĮ60619, Superior Crt., 
divorsas.

Brothers of Litbuanian B. & 
L. Ass’n. prieš Sam ir Fannie 
Fierberg ir John A. Jokantas 
ir kitus, bylos numeris B160- 
664, Circuit Crt., uždaryti mor- 
gičių $3,000.

John Kulpinski prieš Tadaus 
ir Mary Barthus, bylos nume
ris 474416, Superior Crt., by
la $3,816.

Sherman State Bank jirieš 
Joseph ir Addla Zalandauski, 
bylos numeris BĮ60708, 
Crt., dėl notos $261.85,

Victoria Šurga prieš 
Šurga, bylos numeris 
Superior Crt., divorsas.

METINIS BALIUS
Rengia Garfield Park Lie
tuvių Vyrų ir Moterų Pa- 

.šelpinis Kliubas

EUGENE GEHM
Ponns Eugene Gehm, gerai žino

mus Chicagos reni estule biznierius 
ir coinmission man, kurio ofisas 
randasi 521 Diversey Park\vay, ir 
yra žinomas visoj apielinkė kaipo 
teisingas žmogus, .lis dabar yra 
tinkamas kandidatas į Clark of Ihr 
Circuit Court. Ponas Gclnii gyvena 
Chicagoj apie 50 metų.

Circuit

Joseph 
471538,

(xcricr<ilis 
KONTRAKTORIUS, S. A. ZOLP

834 W. 33rd St. Blvd. 0527
Statau namus ir garažus, taipgi taisau senus na
mus; dedu fundamentus ir atlieku visus kitus dar
bus.

Balandžio 15,1928

Cicero Liet. Liuosy 
bes Svetainėj

14 St. ir 49 Ct., Cicero, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Kviečiame skaitlingai at
silankyti.

Rengėjai.

COLISEUM
Wabash prie 15 St.

Prasidės subatoj po pietų,
Balandžio 14

AMERICAS
GREATEST 
SHOW
ANIMALS f

ANO Į "
FEATURES x
FROM EVERY QUARTER.
OF THE GLOBĖ

TVMICE DAILY
• 2 PM.

8 RM,__
DOORS OPEN

1 P.M.
7P.M.

Lietuvių Bylos 
Teismuose

Joseph Beutlus prieš Mary- 
land Casualty Company, bylos 
numeris 473731, Superior Crt., 
dėl $10,000.

Agnės Batkovich prieš Niek 
Batkovicb, bylos numeris 473- 
740, Superior Crt., divorsas.

Jenni Speliotis prieš Stcphen 
Speliotis, bylos numeris 473782, 
Superior Crt., divorsas.

Chris Ambrose prieš Felix 
Butkus ir Louis Zamskevviez, 
bylos numeris 473905, Superior

PRANEŠIMAI
Draugystės Liet. Dukterų susirin

kimas balandžio 8 neįvyks iš prie
žasties Velykų. —Kazlauskas.

“Naktis Baltijos Pakrantėse“
3 aktų melodrama, parašė ir sta

to scenoje artistė M. Dundulienė, 
gegužio 2, 1928, C. S. P. S. svet., 
1126 W. 18 St. Malonėčiau^. kad 
draugijos, kliubai ir pavieni artis
tai nerengtų tą vakarų nieko, o at
silankytų i mano surengimą.

M. Dundulienė.

Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 
Nedėldienis. Tą dieną bus ART. 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon
certas, Lietuvių Auditorijoj.

ST A NISLOVAS R A MON A S
Persiskyrė su šiito pasauliu, 

balandžio 6 dieną, 1928 m., 
sulaukęs 43 metų amžiaus, gi
męs kaime Smilgių, Luokės 
va)., Telšių ap. Paliko didelia
me nubudime brolį Antaną ir 
brolio dukteris: Barborą Gir- 
kantienę ir Oną Vištartienę, o 
Lietuvoj 3 brolius: Kazimierą, 
Tadeušą ir Juozapą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3238 South 
Halsted St., koplyčioj grabo- 
riaus Radžio.

Laidotuvės įvyks balandžio 9 
dieną, 1:30 vai. po pietų iš ko
plyčios bus nulydėtas j Tautiš
kas kapines. ,

Visi A. A. Stanislovo Ramo
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis Antanas ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriu.s Radžius. Tel. Victory 
4088.
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Velykų Pamaldos Tautiškoj Bažnyčioj
(Union Avė., kampas 35th St.)

IŠKILMINGI MIŠPARAI 
Subatoj, 7:30 valandą vakare 

RESIJREKCUOS — PRISIKĖLIMAS 
5:00 Velykų ryte

Išpažintis — veiša ir privatiška subatos vakare. Bažnyčia gražiai išpuošta 
— meldžiam visti atsilankyti. KUN. S. T. 'TAUTAS.

Tikietai pardavimui ketver
ge, balandžio 12 Marshall 
Field, Lyon & Healy, Davis 
Co. ir Coliseum Box Ofise.

Sveikinu visus kostumerius ir rėmėjus su 
linksmoms Velykų šventėms.

Archer Upholstering Furniture 
Telephone Lafayette 9733

Savininkas Juozapas Kazikaitis 
4140 Archer Avė.

- --------------------------- -------------- -............

už $29.00.
Atuater Kent G Tūbų, Pooley Ca- 

binetas su Viskuo už $98.00.
Atwater Kent 6 Tūbų už $49.00.
Spartan 7 Tūbų naujas Radio už i 

$149.00.
Eada 6 Tubij Radio už $42.00.
Ereshinan Eųuaphase Electric G 

Tūbų už $98.00.
Ereshman AC Electric G 'Tūbų Ma- 

sterpiece gražus Cabinetas už $89.
Crosley G Tūbų su Cabinetu už; 

$68.00.
Victor Victrola vertės $200.00 už 

$ 19.00.
Victor Counsel už $29.00.
Brunswick Panatrope $300.00 už 

$98.00.
Columbia Viva Tonai $300.00 už! 

$115.00.
Senora Gramofonas vertės $285 

už $125.00.
Hamiltcn Baldvvin grojyklis Pia

nas, Mahogany medžio už $195.00.
Story Clark Grojyklis Pianas už 

$88.00.
Star Grojyklis Pianas už $55.00.
Mason Kamp Grojyklis Pianas 

už $295.00.
Kimball Grojiklis Pianas už $265.
Kimball Upright Pianas už $52.00.
Chekering Upright Pianas už $65.

Visi Šitie daiktai turi būti 
greitai išparduoti.

Manufacturer’s District
Warehouse i

3343 So. Halsted St.
Te). Boulevard 8167 

Mathevv Aleliunas

Nuo to laiko jaunoji mote
ris liovėsi kalbėjusi apie sau- 
z.udystę; ji, tur būt, ir šian
die tebegyvena laimingai su vy
ru.

Draugystė Lietuvos Vėliava Am. 
No. 1. Aš pranešu visiems draugams 
ir draugėms, kad Velykų dieną ne
įvyks susirinkimas, yra atidėtas 15 
dienai balandžio, 1928 m.

Pirmininkas Jonas Mutuz 
Sekretorius Joe. Dabulskis.

» B B
Aukščiau papasakojau atsiti

kimą su moterimi, išėjusia už 
vyro. O štai kai kas apie mer
ginas. Ir dar šventas merginas.

Ligone, jau kelintus metus 
serganti moteris, atsilanko pas 
moterį daktarą ir laukia kol 
ją daktaras priims. Priimama
jame kambaryje keletas seserų. 
Kalbasi seserys tarp savęs ne 
anglų kalba.-Joms rodosi, kad 
liguista išvaizda moteris jų, 
seserų, kalbos nesupranta.

- Na, apie ką jos kalbėjo?— 
imu klausinėti moteriškės, ma
tydamas, kad ji ir norėtų pasa
kyti apie ką seserys kalbėjosi 
ir nežino kaip.

—Niekuomet nesitikėjau,
kad girdėsiu seseris taip kal
bant...—pradeda moteris ir 
nutyla.

—Ką gi jos kalbėjo?

Kurie padavėt aplikacijas dėl įs
tojimo i Chicagos Lietuviu Draugi
ją Savitarpinės Pašalpos būtinai at- 
silankykit pas Dr. A. Montvidą, 
1579 Mikvaukee avė., nevėliau ba
landžio 9 d. —X. Saikus.

Roseland. — Lietuvių Amerikos 
Republikinų Kliubo 9 wardas laikys 
savo mėnesini susirinkimą 9 d. ba
landžio, kaip 7 vai. vakaro, Stru
milos svet., 158 E. 107 St. Visi na
riai būtinai turit pribūti, nes bus 
svarbių svarstymų kasljnk rinkimų 
ir šiaip kliubo dalykų.

W. Krištopaitis, rašt.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės mėnesinis susirinkimus 
jvyks pirmadieny, balandžio 9 d., 8 
vai. vakare, Auditorium svet., 3133 
S. Halsted St. Gerbiami direktoriai 
ir draugijų atstovai visi pribukit 
laiku. —Nutarimų rašt.

Westville, III,— SLA 223 kuopos 
susirinkimas jvyks balandžii 8 d., 
Bus balsavimai j Centro Pildomąją 
Tarybą. Būtinai turi visi nariai at
silankyti. Kurs neatsilankys, bus 
papeikiamas. Taipgi ir naujų narių 
atsivesikt susirinkiman. Vieta — 
A. Stokio svetainėj.

K. p. Yokubaitis, rašt.
410 Indiana avė., Weslville, III.

ARTHUR W.
SULLIVAN

Republikonų kandidatas 
for Member
Board of

ASSESSORS

PADĖKAVUNĖ
A. A. VKTORIJA 
KLIUČINSK1ENĖ,

kuri mirė kovo 17 dieną, 1928 
m. ir palaidota tapo kovo 21 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kopinėse, amžinai nutilus ir 
negalėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją jlą 
neišvengiamą amžinybės vietą. 
Mes atmindami ir apgailėdami 
jos prasišalinima iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėką 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus 
draugams. Dėkavojame musų 
dvasiškam tėvui, kun. Puleikiui 
kurs atlaikė įspūdingas pamal
das už jos sielą; dėkavojame 
graboriui Masalskiui kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ją j amži- 
nastj, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame grabnešiams, gimi
nėms ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų 
mylima motinėlę sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Sunai, Marčios, Anūkai 
ir Giminės.

PADĖKAVONĖ
A. A. JULIJONAS SONGA1LO 
kuris mirė kovo 29 dieną, 1928 
ir palaidotas tapo balandžio 2, 
o (labar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, kun. 
Kleb. Briškai kurs atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojame graboriui S. P. 
Mažeikai kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jj į amžinastj, o 
mums palengvino perkęsti nu
budimą ir rūpesčius, ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas Ju
lijonai sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Tu brangus vyre ir tėvelį, 
užgesai mums kaipo gyvenimo 
žvaigždė ir palikai našlaičius. 
Tesuteikia Tau Visagalis Die
vas amžiną atilsį ir amžinybė
je būdamas lauk mus pas Ta
ve ateinant.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė ir Brolis.I————r

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patar n a v I m a • 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų uilaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Man tenka dirbti su W. Sullivanu jau 
daugelis metų ir todėl aš žinau jo kvalifi
kacijas.

Balsavimo diena bus balandžio 10. Jis yra 
padaręs lietuviams daug gero. Jis yra labai 
geras mano draugas, užtat meldžiu visų lie
tuvių piliečių, kad balsuotų už jį ir patar
kite savo draugams balsuoti už jj.

Juozapas M. Azukas.

a + a

PADfiKAVONfi
A. A. ONA ZIGMONTA1TĖ,

kuri mirė kovo 27 dieną, 1928 
ir palaidota tapo kovo 30, o 
dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 
kyrie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą i 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems ladiotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, kun. 
Paleikiui kurs atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielą; dė
kavojame graboriui 9. P. Ma
žeikai kurs savu gerui ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją j amžinastj, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima 
Ona sakome: ilsėkis Šaltoj že
mėje.

Tėvas, Broliai ir Seserys.

S. D. LACHAVICZ
Lietavta Graborias Ir 

Balzamuotoj**

2314 W 23rd PL 
Cbilaga, HL

Patarnauja laidotuvl* 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
RooseveU 2515 - 2516

t
 Simpatiškas —
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas: 

4605-07 So. Hernritage Avė. 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenie 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

1410 So. 49 CtM Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. B201
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Art. A. Vanagaitis 
Koncertuos

Plačiai dabar žinomas art.
A. Vanagaitis, kaipo “Margu
čio* redaktorius, |x> Velykų 
išvyksta gastroliuoti. Chicagoje 
pasirodys “Marquette Park” 15 
balandžio. Detroit, Mich. vai
dins “Muzikos Akademijoj” 22 
balandžio.

Vėliaus gryžta j Clucagą ir 
išleidžia antrą Margutį. Prad
žioje gegužio važiuoja j Ne\v 
Yorkų-Brooklyną, dalyvauti 
“l'rubadų kvarteto” krikštyno
se. Tai įvyks (> gegužės.

Elizabeth, N. J. juokaus 5 
gegužio.

Brcoklyn. N. Y. juokaus (i 
gegužio.

Central Brooklyn juokaus 
13 gegužio.

Tarpe 6 ir 13 padarys rekor
dų (’olumbia ir Okeh Co. Po 
13 gxg. vyksta į Pennsylvani- 
jos valstiją keliose vietose kon
certuoti ir tada gryžta Chica- 
gon išleisti trecią “Margutį”. 
Pakvietimu koncertuoti v ra 
daug, bet p. Redaktorius ne
gali apleisti redakcijos.

Matote, koks redaktoriaus 
gyvenimas? Geriau būti artis
tu. Gerb. A. Vanagaitis to ne
paiso. Jam Įdomu rašyti, kom
ponuoti ir per sjiaudą žmones 
linksminti.

“Otelio” - Lietuvių 
Scenoj

Garsaus šekspiro veikalas 
pirmu kartu lietuvių scenoje 
pas mus Amerikoje! Artistas 
Pilka savo atsisveikinimo vai- ■ 
dinimui tarp kitko parinko vei-1 
kalo “Otelio” paskutini veiks-1 
jną. “Otelio” skaitomas pasau
linėj literatūroj žymiausiu pa-, 
vydo jausmą apibudinančiu vei
kalą. Aktoris, pasirinkdamas 
šekspiro veikalą, lyg ir apsi
ima laikvti didžiausi kvotimą. 
Art. Stasys Pilka naujoj rolėj 

dar tokioj svarbioj — tai 
vislik nepaprastas įvykis C.bi-, 
cagos lietuvių gyvenime. Ypač, 
kad tai bus paskutinis to my
limo artisto vaidinimas musų 
padangėse, vėliau jį vaidinant

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 11J 5
Baigusi ak u i e- 
rijos kolegijų; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Peusy 1 v a- 
ni jos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prie! gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims I 
ir mergi n o m s, 
kreipkitSs, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po’ 
pietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

Phone Victory 49b2
M K S. A. JARUSH-KĄUSHILLAS 

A K U S E K K A
3252 South Halsted Street

Viriui Unlversa]
State Bank .... '

Moterys ir mergi-: 
kreipkitės su 

'eikalais nuo 12 iki 

3 vakaro. Kitu lai
ku pa erai sutarti.

Mrs. N. Žukauskas D.N.
Registruota Akušcrka ir 

Naprapatė • I
3219 S. Morgan St. 

Patarimas dykai 

pamatyti turėsimo važiuoti net 
j Kauną.

l*rie progos reikia pažymė
ti, kad veikalą “Otelio” lietu
viu kalbon išvertė a. a. M. Ka- 
ružaite, Amerikoj gimusi ir au
gusi lietuvaitė. Jos lietuvių kal
bon vertimai šekspiro veikalų 
laikomi geriausiais.

— Rep.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisą* dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt], atitaiso 
kreivts akis, nuima kataraktų, 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 12 vai. po p.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

lei abejoji apie akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6-187 
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 East 471 h Street
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 meta

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

JOHN SMETAN A, 0.0.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo ak^ų ir prituikimo
akinių

1801 South Ashland Avenue1
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėki! mano iškabas 

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

Phone Canal 0523

DR. ELLEN L. COLLEY j 
(MTOM ETRISTAS 

Egzaminuoju akis, Pritaikau akinius, 
Išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkvvay teatro 
OFISO VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 12 dieną, nuo 1 iki 
5:30 ir nuo 7 iki 9

Uždaryta utarninko ir ketverge vak.1 
Tel. Pullman 0163

Lietuviai Daktarai
Phone Cana! 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Repuhlic 7868
CHICAGO. ILL.

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

Tek Kenwood 5107
V a 1 a n d o r

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 8.
Prospect 1028

Res. 2859 S. I^avit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal nutartį

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 78211 

Rea., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8. Nedilioj 10-12 d.

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milvraukce Avenue, Room 209 

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

TeL Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 11597 
Ultruviolitint ivie.a ir diathermia

Lie tu v lai Daktarai
Res. 6610 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Cbicaco. III

Telephone llemlock 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 8:30 P. M. 

CHICAGO
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiokos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. A. J, MRAUUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevnrd 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
Piki 12, 1 iki 3 dienu ir 6:30 iki 9:80 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, IU.

Ofiso Tel Victory 7188 
Re z- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted SL

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Retu 3201 South Wallace Street4

____įvairus Gyniojai __
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUOETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Neiėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietą

TE11EFONA9 CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Kez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3162 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Ites. Telephone Pluša 3200

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
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18tb St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktj So. Shore 2238, Boulevard 6488

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Sereika vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fuirfax 6358

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

Akių Gydytojai ___
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 20 metai 
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 lubot 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, NedU. nuo 10 iki 12 ▼. dlsną 

Phone Midway 2880

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. '47th SL

Valandos nuo 8 iki 12’dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. EIleonore 
Murphy

Specialisto moterų ir vaikų ligų. 
Gimdymai prirengiami namuose, 

kainos nebrangios.
Prie patarnavimo išlavintos 

nursės
.3032 W. 111 Street
Tel. Beverley 10055

Nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
5904 So. Kedzie Avė.

Tel. Hemlock 6333
Nu<» 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vak.

Advokatai
K. Jurgelionis 

ADVOKATAS 
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 0141 
Galima matyti vakarais, sulyg pa

skyrimo telefonu.

a9 a. slakis
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VVest Washington Street

Cor. Washington and Clarks Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. GDGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

11’7 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Centrai 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1316

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

JOHN B. BOBDfN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Repubiic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—0

8241 South Halsted SL 
Tel. Yards 0062 

7—9 vai. vak. apart PanediUo ir 
PStnyčios.

CLASSIFIEDi APS, j 
kam

Educational
_______Mokyklos____________

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
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 lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitčs ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENG1NEERING

SCI IOO L 
2040-42 VVashington Blvd.

Miscellaneous
įvairus . ..

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Educational

____________ Mokyklos____________
LIETUVIŲ ATYDAI.

PavnHui lt»i ir vannrat bandykit crcamoarth 
Hoil ant huvo žoIch ir kvlotkų. $5 jardui 
arba $l.7B IniMiUi. Taipiri krunioJIal. Rei
kalaukit veltui knygylųH: kaip užlaikyti 
darži|.

OTTO WITTBOLD NURSERY,
0758 Lolita Avė., Faliaade 5220-2172

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1821
MR. PARIS _____

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166_________
UPHOLSTERING, popieravimas, 

pertaisymas. Mes atliekam tik ge- 
riausj darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP

6409 North Leavitt St. 
Tel. Briargate 6815

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

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

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

MALEVOJU, popieruoju, craftex, 
tiffany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai.

Tel. Ardmore 1073

CEMENTINIS DARBAS, murini- 
mas ir karpenteriavimas visokios rų- 
šies., bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. Teikiam apskaitliavimus. 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
Avė. Phone Irving 7909.

MARKS MOTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas 
bile kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER
G25 W. 48th PI. Yards 1034

___________________________L------------------

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom j 
namus.

644 E. 43 St.
Drexel 2287

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

Visas darbas garantuotas. Atsišau- 
kiam bile kur 354G N. Ashland Avė. 
Buokingham 0G75.

Electro — Mekanikas ir 
Radio Ekspertas 

Suvedu šviesas ir elektros jiegą. 
Padarau naujus ir sutaisau 
senus Radio. Pigia kaina 

Darbą garantuoju 
V. KI.šOMAS

GUI S. Albany Av. Tel. Prospect 10434

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heating, iron ir tile drainage. Plum- 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos, 
dailinai s išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

VENETIAN GARDENING AND 
landseaping — Niek Pensola — eks
pertas trimuotojas medžių ir medu
kų, daržininkyste ir vejos sėjimas— 
specialybė; duodame juodžemio ir 
trąšos. Kam apleisti savo smagumą, 
kada jus galit išnaudoti žemę. Ap- 
kainavinias dykai.

Šauk Bclmont 4702

GARANTUOTAS plumbingas, Has 
fitting ir suros, išmokėjimais. Tei
kiam apskaitliavimų.

FR1AD W. LARGE
1013 N. California Avė. 

Humboldt 7946

KARPENTERYS
Dirbu visokius darbus; malevoju, 

popieruoju ir cementinį darbą atlie
ku gerai ir pigiai visiems žmonėms.

WM. MITREWITZ,
739 N. Troy St.

Tel. Nevada 8345
TUN1JU Ir taiHiui piiuiUK, <-hii patyren, 

ih'h ilKui dilbiui Ioh rų&icH dirbtuvėj ir 
krautuvėj.
HENRY WARD, 218 Lalliu. Huyiuarket 4111

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION COMPANY

Namai, garavai, porėtai, akli-pai mimu ape- 
cialumas. Dabar laikas pradėti. AlttiAuukit.

PISKORZ GKNKRAL
CONSTRUCTION CO.

Tel. Belmont *8928 
Adrcs: 4947 Schubert Avenue

Financial
____ Fi n a n sa ii - Pas k o los .

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716
HELBERG Bros, turi pinigų pas

kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark SL Dearborn 4020.

2-RŪS MORGICIŪŠ' 
Padarome j porą dienų 

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

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

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri' 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 
8385 So. Halsted SL

SKOLINAM PINIGUS
1 ir £ Morgičiams 

J. A. REDLIN,
550G S. Albany Avė. Hemlock 0452

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

S. OSGOOD,
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199

MES darome 2 morgičius ant 
South Improved Real Estate. $500 
iki $500(1.

WINTOxN AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bona & Mortgage Co.

1618 W. l«th SL 
L F. Danko\vski, pres. 
C. T. Dankowski, ižd.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bodus

Mokame
Augščiausias kainas 

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

Chicago, Ui.

MES perkraustom pianus, namų ra
kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at- 
sišaukiam bile kur,-bile kada. Myers 
Moving and Long Distance Hauling. 
4153 Roosevelt Road. Lawn 0409.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1617 West 47th St.

SKOLINAM pinigus už jūsų karą. 
Notas perfinansuojame. Išmokėjimai 
sumažinti. Važinėkit kol išmokėsit. 
Garfield Motor Co. S. E. Cor. 55th 
and Wabash. 7715 S. Halsted St. 
Englewood 0027-0028.

PRIJDENT1AI AUTO l.OANS: 
atdaru vakarais, 803 E. lilHt St.^. kampan 

Cuttaro Grovo Midway 4111

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2' j nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino. S.OSŲOOD, 2231 
W. Division St. Tel. Armitage 1199.

Personai
Asmenų^leško

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL F1NANCE CO.
Room 514, 

City Stale Bank Building 
128-130 N. VVella St.

Personai
_____ Asmenų Ieško________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllal, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2390 W. Chicago Are. 
Dept. 7 

Chicago, III,

PA J IEŠKAU savo krikšto tėvo ir 
dėdės Kasparo Levickio, paeina iš 
Lietuvos, Papušinio kaimo, Adaka- 
vos parapijos, Skaudvilės valsčiaus. 
Tėvo vardas Mikolas, gyveno 28 me
tai atgal ant Town of Lake, Chica
goje. Girdėjau, jog 10 metų atgal 
apsivedė. Turime labai svarbų rei
kalą. Prašome jo paties arba kas 
apie j j žino pranešti. Busime labai 
dėkingi.

M1SS MAMIE ŽICKAITĖ, 
3554 W. 641h PI.,

IEŠKAU apsivedimni merginos 
arba našlės arba divorsuotos, 25-35 
metų, be skrtumo tikėjimo, bet gra
žinis budei. Aš esu 35 metų amžiaus, 
5 pėdų 7 colių aukščio, pasiturin
tis. Su pirmu laišku prisiųskit savo 
pavekslą. Išreikalavus grąžinsiu. 
A. D. G., 1827 S. Halsted St., Chi
cago, III.

ATYDON LIETUVIŲ
Ar jums daro trubelio vidurinės li
gos, jei taip, tai bandykit

ROXIE HERB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių ligų, jos turi savyje tik 
gryniausius žiedus. Parduodamos va
dovaujančiose vaistynėse.

Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

Partners Wanted
________ Pusi ninku Reikia________

REIKALINGAS partneris į saliu- 
no biznį. Kas mylėtumėt eiti j tokį 
biznį malonėkit atsišaukti. K. Kur
pė, 433!) So. Hermit.ige avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA salcsmenų pardavinėti 
reikmenis į nesvaiginamų gėrimų 
parlorus. Atsišaukit, 3227 South 
Halsted St.

UŽ ALGĄ.
Reikia atsakančiai atrodančių vyrų, 
apie 25 metų amžiaus, į didelę įstai
gą, kurie gali kalbėti angliškai. Už 
tą darbą mokame $50 į savaitę.

M R. KERANSKI 
Room 1514 

134 N. LaSalle St.

REIKALINGAS geras kiiaučius 
(tailor), 3 fl. J. Sholis, 3133 South 
Halsted St.

REIKALINGAS tuojaus geras vy
ras ant li nktų fanuos ir prie golfo 
lauko. Atsišaukdamas paduokit sa
vo melus ir liudymą. Gera mokes
tis geram vyrui. J. J. Bachuuas, 
Sodus, Mich.

REIKALINGI du popieruotojai ir 
2 penteriai. Turi būt unijistai. Atsi- 
šaukil nuo 5 iki 7 vakare. A. K. 
Valukas, 3939 W. 65 PI. Tel. Repub- 
lic 4139.

REIKIA patyrusių operatorių prie 
sekamų mašinų, lathe eutters, mil- 
ling, borring mill. Visokios rųšies 
mašinų operatorių. Turi turėti kai 
kuriuos įrankius. Turi mokėti už
statyti savo darbą.

ADVANCE RUMELLY CO. 
Ratile Crcek, Mich.

Phone Battle Creek 8117

REIKIA agentų dėl Life Insu
rance. Lengvas dalbas, patyrimas 
nereikalingas. Mes išmokysime. Kas 
mylėtumėt dirbti, pamatykit mane.

.1. A. Dargužas, 
3316 W. 55th St.

Valandos nuo (> iki 9 vai. vakaro

Help Wanted—Female
________ Darbininkių Reikia________

REIKALINGA senyva moteris pri
žiūrėjimui 1 vaiko: valgis, kambarys 
ir mokestis. 4021 Tahnan Avė.

RIDIKAI.INGA senyva moteris 
pro namų darbo mažoj šeimynoj, 
mokanti kalbčti angliškai ar len
kiškai. 731 W. 18th St. 3rd fl. Auna 
Šita.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie 3 siratų vaikučių. 938 VV. 
33 St.

Furnished Rooms
LIETUVIŲ HOTELIS

Pigiausias gyvenimas dėl darbinin
kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADE1KO, sav. 
160G South Halsted Strecet, 

CHICAGO, ILL

TUOJAUS reikalingas vyrui kam
barys, su visais patogumais, be jo
kių varžymų, Bridgeporto apielin- 
kėj. Box 290. Aušros Knygynas, 
3210 S. Halsted St.

BICNDAI gražus kambarys dėl 2 
ar 1 vyro su visais patogumais. 
Maudynė, anšildoini kambariai. 
Miller, 911 N. Robey SI., 3 lubos 
fronL

(Continued oa page 8)
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MAINAI EXTRA EXTRA

Real Estate For Sale 
Namai-Žem* Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rak andai-Įt-aisai_  ____

__ Fumished Rooms
(('ontinued from page 7)

RENDON Šviesus, apšildytas, mo
derniškas kambarys, pigiai. 6111 So. 
Albany Avė. Tel. Prospect 10434.

RENDON didelis garu šildomas 
kambarys, vienam arba dviem vy
ram. A. Gregaitis, 3213 Emerald 
avė. '

v,'linn*iiĮ inotlelių kinai. 
VVHUTET COACH 11»’7 
IKIOGE ('(UPE lir.'H 
PACKAHD SEDAN llllift

Vinį karai palaiH.vli 
7010 H. HaMed St.

vldiillnėini* kainomi* 
$.1115 
$34 A 
$8A(» 

ir Kailiniuoti 
Steuiut 7087

7. ti<lv:>n<'<*d. • durimi*
knip nauja*, $!*oo. oiilMinohile. I!rj7, I liu
rlini* įlindau. $800.

A. L. ARGO. 11718 S. W<>*lern Ayi».

NASH ’26 sedan, kainavo virš 
$1780, kaina $700. Burke Motor 
Sales, 3512 Archer Avė.

For Rent
EXTRA BARGENAS

3 ir 4 rūmų flatai, karštu vande
niu apšilodmi. Namas janitoriaus 
prižiūrimas, labai gražioj vietoj tar
pe Jackson ir VVashington parkų. 
Renda $37.50, $47.50 mėnesiui, šau
kite vakare po 7 arba nedėlioj:

Fairfas 2475

PARDAVIMUI pigiai nauji stu- 
bos rakandai (furniture), tik 6 sa
vaitės iš Storo. Atsišaukit su betoj 
po pietų ir nedėlioj nuo ryto iki 1 
valandos po pietų, kitais vakarais 
po 6 vai. vakare. Anna Mikšiunas, 
835 West 34t|i Place, 2 užpakalyje.

MES nžmokėRlme cn*h n* jiem automo
bili ą, visokią i A<ll rhy *<'i ą Ir modnltą. Mc* 
mokAaimo dniirlau nerti Bluo Book verlė.

AI’I.AS MOTORS Ine.
8031* Cottarn Grove Ava.

Gražus naujas mūrinis bungalo>xv, 
5 kamb. ir stikliniai miegami por
cini, gas-range, iee-box, plieno bal
kiai, oetagon sun parlor, aržuolu 
baigias, visi dideli kamb. Randasi 
prie 70 ir Western Avė. Priims se
ną namų Bridgeporte arba Town of 
l.ake. Pamatykit tuojau.

links-

RENDAJ storas ir kambariai ar
ba atskirai 3 kambariai ir 6. Geroj 
npielinkėj. 5714 So. Uniin avė.

Phone Ventworth 7021

APLEIDŽIU miestą, turiu par- 
| duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 
i setą, 8 šmotų valgomo kamltario 
setą, 4 šmotų miegruimio setą, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 

!. Parduosiu dalimis ir pigiai, 
adai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. North Avė., 
kampas l’rancisco avė.

McDEPvMOTT MOTOB SALES
Vieni t* Chlcnro* *enlau*tą vertolrą, turi 

5(1 naują Ir vartotą karą, vlnokią lAdirby*- 
<Mą. *5(1 iki $2000. Vl*l karai Karantuoti, 
ea*h arba iAmokAjiinai*.

7130 S. Halsted St. Trlanglo 0330

OVERLAND 6 cilinderių, 2 duri
mis sedan, balloon tnjerai, $325 iš
mokėjimais. I)eluxc Molor Sales, 
6937 S. Halsted st. \Venlworth 2222

Business Chances
Pardavimui Bizniai

2 FLATŲ .mūrinis namas, 5 ir 6 
kamb., atskiras apšildymas, cem. ir 
pleisteruotas beismentas, skalbyk
los, aržuolu baigta, 2 karų garažas, 
cementuota elė, visi asesmentai iš
mokėti, randasi prie 69th St. Savi
ninkai lotų ir medinių namų nepra
leiskit šios progos!
S. L. FABIAN & CO. 

809 W. 35th St.
Boulevard 0611-0774

RENDON 5 kambarių i 
flatas, naujas, moderniškas namas, 
lietuvių katalikų parapijoj. Ne
brangi renda be vaikų šeimynai. 
1622 S. 51 Avė., Cicero, III.

EXTRA specialis bargenas. Savi
ninkas priverstas parduoti bučemę 
ir grosernę, dėl mirties šeimynoj. Par
duosiu pigiau negu kainavo fikčeriai. 
Geras biznis ir peroj vietoj. Yra gy 

, venimui kambariai iš užpakalio. At- 
I sišaukit tuojau. 8043 S. Racine Avė.

Uždarome sandėlį, priversti vesame Stevvart 1422.
viską išparduoti labai pigiamis . kai-! ----------------------------------- —------- —
nomis. Seklyčios setus, mohar ir 
velour gražius miegruimių ir valgo
mų kambarių 
pasirinkimas 
kainomis.

~ i PARSIDUODA pigiai groserio fik- 
šildomas ceriai, aisbaksiai, skelos ir šoukei-

l ! šiai. Atsišaukit: 3200 S. Ashland Ava

Specialis Išpardavimas

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupymaa ant bresi- 
nių, pučiamų ir struninių instrumen
tų, vartotų ir naujų. Taipgi biskj 
primokėjus mes išmokinsime jus gro-1 
ti bile kokiu instrumentu.

M R. MACKIE
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 

Tel. VVellington 1146

stus. Taipgi didelis 
kaurų, pigiausiomis!

JOYCE BROS, storai;E 
So. Halsted St.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

EXSTRA bargenas biznieriams. 
Pardavimui grosernė su mūriniu na- 
tnu ant kampo, 2 flatai po 5 kam
barius, storus, gražiausioj npielinkėj 
(’hieago Lawn ir geriausia vieta Uel 
biznio ir gyvenimo. Arti biznio nėra 

i ir nebus. Savininkas. J. Zabelo, 
13459 V/. 65 St. Chicago J,awn. Tel.

- i Republic 8528. Agentų nereikia.

Real Estate For Sale
________Namai-žemč Pardavimui

KAMPINIS lola*. pietryllni* kanipn* 51*
SI. ir ilool<W('ll, 58x125. geiduli* lAlyifoml*.

SWAIN, 
(1542 S. Jla)*t*d Si., F.nirlowood 0201

Real Estate For Sale
N amai -Žeme Pa rda virn ui_______

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškas mūrinis 

bungalo\v, 4 karų mūrinis 
lotas 
Avė., 
kitus

garažas, 
50x125, netoli 63 St. ir Kedzie 

kaina $29,000, cash $7850, 
morgičlus.
HARRIS AND UNGER 

3310 W. 63rd St. 
Hemlock 6263

Linkiu savo kontumeriams 
mų Velykų.

čia rasi lik hargenus
4 FL. 2 po 5, 1 4 ruimų biznia

vas mūrinis namas. Kaina $7,500, 
cash $1000 arba mainysiu.

4 FL. po 5 ruimus, medinis na
mas ant cemento fundamento, kai
na $7,500, cash $900.

2 FL. o ir 6 ruimų mūrinis na
mas. Kaina $6000, cash $1000.

2 FL. po 6 ruimus, mūrinis na
mas, lotus 50X125, prie 55 ir Ar
tesian avė. Kuiną $12,400.

6 RUIMŲ bungalow, kaina $7,500 
prie 69 Tahnan avė.

Kas nori ant šviežio oro gyvent, 
apie 110 S. Iloman avė. 1 akeris, 5 
ruimų namus, tik cash $500 arba 1 
ką mainysiu.

IŠSIMAINO 3 fl. po 6 ruimus 
mūrinis namas, i 4 fl. namą, kad 
butų po 6 ruimus apie 63 ir Kedzie 
avė. Namas cash.

Jei tamsta nori pirkti ar parduo
ti ar mainyt naujus namus ant se
nų namų, o senus ant naujų, ar ko
ko nors biznio ar loto.

CHARLES K. VALAITIS & CO. 
3104 S. Morgan St.

Tel. Yards 1571

MŪRINIS namas du po 6 ir 5 
kambariai, 1 ’/ž bloko nuo DouglaH 
Park. Pigiai. 2637 W. 18 St._______

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalow, moderniškas 2 karų 
garažas, Murųuette Manor. Didelis 
argonas, jei pirksite tuojau. 6210 

So. California Avė.
“.SOUTH W ĖST SH)E—Apt. namai, 

5 fl. ir krautuvė, netoli Douglas par
ko įplaukų $270, $4000 ir išmokėji
mais, 2 fl. Rock. 2953.

TURIU du lotus, kuriuos mainysiu 
ant automobilio arba barbemės. Ix>- 
tai yra geroj vietoj ir nebrangus. 
Kreipkitės pas

WM. GRITENAS, 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 5065

7012 ARTESIAN Avė. Puikus 2 fl. 
muro budinkas 2 metų senumo, 6-6 
kamb., karšto vandens šiluma, per
dėm moderniškas; 2 karų muro gara
žas; lotas 30x125. Kaina $18,500. Cach 
reikia $6500, pirmo morgičio $8000. 
Likusius išmokėsit po $75 per mėne
sį ir procentus. Brokerio komisas. 
Matyk savininką: 6201 So. Robey St. 
10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį jmokėjimo. 
Kaina $27,000 cash $7000. 2624 W. 
51 st SI. arba Tel. Hemlock 7178.

KAINA $2500. Medini* 4 flatą narna*. 
4-4 kninbarią. K pėdą aukAėio cementuota* 
HklepHH. Savininką* turi parduoti. Atl- 
diiOHinie vl*ki, už\ S25OO. Pirkėja* turi pa*i- 
tiii*yti. Jxitii* 25x125. Narna* 52<* lloot St. 
prie kari, llnijo*.

AtHiAiiuklt.

JOS. W. HOUOH AND SON, 
4213 S. Hal*tc(| St.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 į 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake
lių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

Galima pirkti farmą atskirai 
arba farmą ir resortą sykiu. 
Bendra vertybė $125,8^7.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičiu.

Geriausis pirkinys I 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų,
tės greitai. Nddjienos, klauskit 
J. šmotelis.

Extra specialis bargenas
6 flatų mūrinis namas |>o 6 kam

barius, kiekvienas pečium ir Gir
nas šildomas, 2 karų garažas, 50 
pėdų kampinis lotas $255, kaina tik 
$23.000. Savininkas 5542 So. Aber- 
deen St.

PARDAVIMUI 2 augfitų frame, 4 
pagyvenimai po 3 kambarius, pečium 
šildomas, yra gasas, elektra, 1719 
Ruble St. Kaina $3600. Informacijų 
klauskite Naujienose, Box 1055,

Didelė Naujiena
Ant kampo Cicero Avė. ir 20tos 

gatvės Ciceros mieste yra budavoja- 
mas didelis ir labai gražus garadžius 
turintis tris biznius vienoj vietoj: 
Gasolino stotis, ant kampo, didelis 
salesruimis ir daug vietos uel taisi- 
mo automobilių. Nepraleiskit pro
gos nusipirkti iš pirmų rankų pakol 
kaina tebera neiškelta. Kreipkitės 
pas mano agentą. Priimsiu mainais, 

i lotus arba pigesnį budinką.

Stanko & Company 
5097 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
P. S. Prieteliškas patarimas lietu

viams nuo John P. Stanko. Ištiosų 
nesigailėsite kas nusipirks šitą ga- 
radžių, nes yra permatoma laba’ ge
ras biznis, o kur biznis tenai ir pi
nigai. Agentai yra kviečiami koope
ruoti.

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
plieno konstrukcijos, karštu vande
niu šildomas, stikliniai porčiai, lo
tas 30X125. Bargenas. P. Braun, 
6819 S. Washtcnaw avė.

BAKGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
oungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalovv randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa- 
:ijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

SALIUNAS parsiduoda labai 
pigiai visi įtaisymai, biznis iš- 

mą mašmą/Pasirinkimas^ dirbtas per ilgus metus. Benda
i ant loto arba 

automobiliaus.
3352 So. Halsted Slr. 

Phone Yards 6751

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
pianas A-l st v yje, ( gjnų jr pertaisytų, $10 ir daugiau ar . .

toną, parduosiu uz 4251 Cottage Brovė Av. Plg!» mainysiu
antai honeme i >• i * ” I ...

GROJIKUS 
turi puikiausi 
$75. Yra 70 roleriai, benčius ir ca-1 
binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė
jimais, 6512 S. Halsted St.. 1- fl. Automobiles

BARGENAS, jei pirksite tuojau. 
Gražus 2 flatų. mūrinis namas. 5-5 
kambarių, miegojinhii porčiai, 2 ka
rų garažas. 6613 So. Maplewood 
avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti 91000 .....................- >205
4 kambarių, verti $2000 .................... .. $475
$2UO Mohair Frieze seklyčios setas .... $88 
$450 Frlese seklyčion setą* ............ . $145
$150 neAutinis valgomo kambario setas $55 
»1H5 A Arnotą walnut mierruimio *eta* $88 
Coxwe!l krislai, kaurai visokio* rąlies.
5 Arnotą pusryčiam* setas .................. .. $10

COLLINS STORAGE 
5114 MudiHon St.

Atdara vakarai* iki t), nedėlioj Iki 5

DIDŽIAUSIS RARGENAS
. CHICAGOJ

Iš SANDĖLIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę kainos. 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va
karan. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St.

Mes turime išvesti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę
Buick ’27 master 6 coach .
Chrysler ’27 70 sedan ........
Essex *27 coach
Ford *27 sedan . 
Flin Big six *26 
Dodge *26 sedan

AUKSINĖ PROGA
Pardavimui Roadhouse ir gasoli- 

no stotis prie dviejų 
kelių 79th ir Archer 
stebėtinai žema.

Savininkas Juozas
1558 S. \Vashtenaw avė.

Phone Virginia 2054

5 KAMBARIŲ mūrinė cottage, 
kaina $3000. Lengvais išmokėjimais. 
Atsišaukit 5421 So. Kenneth avė.

sedan ..

$825
$795
$495
$350
$750
$525

Halsted SU

cementinių 
avė. Kaina

Vilimas

BARGENAS. Gražus moderniškas 
5 kambarių bungalow, 2 karų ga
ražas, gera transportacija, netoli 
mokyklų ir bažnyčių, tiktai biskį 
įmokėti, kitus išmokėjimais. 7243 S. 
Rockwcll St.

VARGOMO kambario setas, $5, 
ledaunė, $3, lovos $2, seklyčios se- 

tai, virtuves setai, pusryčiams setai, i

Pontiac ’28 coach 
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe- Oakland Landeau 
tai, virtuves setai, pusryčiams setai,, ’ 
dreseriai, $5. Rašymui stalai, mažos1 
liampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
binet $8, gasiniai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
leum patiesalai, vanitys, gras patie
salai $2.

SCHWARTZ BROS. 
640 East 61st St.

Sedan ’27 .
Nash *26 coach ........................
Essex *26 coach ................ i
Chevrolet *26 4 door sedan ..
Buick *25 Master 6 touring ..

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

Iš Sandėlio Išpardavimas
.Mohair Parlor anta* _____
j>3ft(i Parlor acto* ...........
$4UU Frieze Parlor setaa

$49.00
$66.00
$85.00

V ai romo kamb. ar t a h _ _____
$150 Valgomo kambariu mus __
11x12 Wilton kaurai______________ L

wnton »xl2 ........... ........... .. ...............
Wilton Uxl2 ......................-..... .......

JSO Coxwell kretilai .......... .......... ....
AVAILABLEstorage

7728-32 Stony Island Avė.
Atdara iki 10 kas valtA ned. iki ti v. v.

$3(1.00
J45.UV
$15.00 $-.•2.00 
$37.00
$15.00 
co.

Storage Išpardavimas
Juaą proga niiHipirkti audito* rąlle* for. ! 

hiMin*. kariM-tn* labai pirm kaina.
4 kambariu fuiničiai taip piriai kaip 
Gryna* niahoffany jiarlorio *elaa $50. 

.Mohair frieo" parlorio setai.
ValakiAko rieAučio medžio valromojo 
bario Hetui. nnerkambario *>-taL 
Wtison karpetat, visokio didžio. 
Coxwi-ll kėdė*, ainiai, lempos ir t. t.

J’ARAMOUNT STORAGE 
7301 Greenwood Avė.

$185

kam*

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storagyjc, pigiai areliam iipardaviinul par- 

tono setai, valKomi actai, micgkanibario no
tai. taipgi dideli* paairinkimą* viaokią ra
kandą ir vartotą karpetą. visokio didžio.

CH1-OAK PARK STORAGE 
3531 N. Clark St.

VVarncr Storame, 3240 N. Halsted St. 
Atdara vakarai* ir Nedėliomi* iki 6 v. vai.

MES mokame brangiai už jūsų se
nus rakandus, pečius, kaurus ir t .t. 

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison St. Seeley 5633

PARDAVIMUI barbernės rakan
dai. Atsišaukite 4609 S. Fairfield 
Avė.

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras bar
genas. Dastatymas veltui. Bald’s 
Furniture, 1142 W. Madison st.

PUIKI PROGA
Jauna pora parduoda viaua rakandu*: Wllton 
kauru*, vsalnut valKomo ir nderruiniio Me
tu*. Eiiezie parloro aetą, pu*ryėiiun* actą, 
grand pianą, sykiu arba dalimi*, pigiai.

0740 So. Peoria St.
Normar 7521

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 šmotų valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. Keystone 
5738. 1337 N. Albany avė.

BARGENAS. Gražu* lAmulta* teklyėio* 
seto*. miegruimio ir vairumo kambario ac
tai. kaurai. oHvoer 6 tūbų radio. įtampos.

7718 Coruell; Hercui £273

PARDAVIMUI delikatesen, mi- 
kyklos reikmenų, cigarų, tabako ir 

i kitokių smulkių daiktų storas. Prie- 
' žastis pardavimo — turiu du biz
niu. Parduosiu už teisingą pasiūly
mą. 3329 So. Morgan St. Phone 

i Yards 2279.

JOHN P. STANKO.

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

PARDAVIMUI 7 kambarių rezi- 
.depcija, garu šildomu, yra elektra, 
sun parlor, bargenas, $(1500, išmo
kėjimais, 341 W. 60 PI. Normai

$595
$725
$4961
$325 
$250 
$150

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

SPECIALIAI! SPECIALIAI
Buick Std. Sedan .....................  $850
Ituiek Coupe .................................................... $G75
Nn.-sH <’oa<H .............. ............. .........................
Buick 27, Coupe ............................ $1250
Buick Coach ........................ $650
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne
dalioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Tatpsrl 100 dauifiau ireros vertfia Chryslo- 
rtų, Naah. Dotkea, Hudsonų. Ou>daiid8, Rnos. 
Chevrolet*, Cadillaca Ir tt. Vl*i karai <a- 
rantuoti. lArnokt'jiniain. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales
vmcaro* •enaiu*: ir at*ak*ne<au*i vartotą 

karą pardavinėtojai, 100 garantuotą vartotą 
karą, pilnai Įrengti, rerame mochanlAkame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
jdJUOtl. M e* turime kurą kuri* tiiiKa viso
kiem* reikalams. Cash, iiniokėjlmals, mai
nais.

8811-1.M Rn. Halsted 8t.

BUICK 7 panažtcrių aedan. atsargiai va
žiuota* 17.000 mylią, onginaliH užbalgima*. 
mecbanilkai A-1, Kaili nupirkti už $825, 
(iiiokOti 9100.

A Imi liauk (te 
7020 8. HalRted St.

DODGK "Zl, Sedan
BUICK '27, Medau______ __ ___
CADILLAC V-Ul. 7 pa«. Sodan 
CADILLAC V-Ol 5 pas. Coupe 
AUBUKN OHO »port Sodan  
NASH '28 Medau ........... ..................
H U OMON *20 Coach ____ _____

Vi*i karai garantuoti. Ittnokdjimal* 
2500 So. Halatod St. 

Atdara visada

$425
$650
$000
$050
$050
$050
$890

NEPAPRASTA proga. Dodgc, vė
liausio modelio, 4 durimis sedan, 
vartotas tik kelis mėnesius, visai 
kaip naujas. Originaliai baloon ta- 
jerai, disk ratai, gerai įrengtas. 
Reikia pinigų, parduosiu už $350. 
Atsišimkit nedėlioj. 2231 N. Kedzie 
Avė., 1 apt.

NASH COACH 192d. 0 poMtlerią. pilnai 
IrenrtM, pulką* ballon t ajerai, labai įva
ru*. 90 dieną garantuotas, $390, 

finance co.
7001 Stony I*land„ Pairta* 8080, 

atdara vakarai* arba nedflUoj

NASH ’26 sedan kainavo virš $1780 
kaina $700. Burke Motor Sales, 3512 
Archer Avė.

OLDSMOBILE coupe, duco užbai
gimo, pilnai prirengtas, $325, Do 
Luxe Motors, 6937 S. Halsted St,

PARDAVIMUI ice cream ' parlor, 
saldainiai, cigarai ir tabakas, pigiai; 
priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu, negaliu tinkamai apžiūrėti. 
4012 Archer avė. Virginia 0468.

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
npielinkėj, labai geri fikčeriai, par
duosiu už $875. Randasi priešais 
didelės lietuviu bučernės. Bargenas. 
2847 W. 63 St. 1

PARDAVIMUI 
visa arba pusė; 
negaliu apsidirbti. 
33 E. 103 St.

pigiai karčiama, 
priežastis, vienas

Biznis išdirbtas.

CICERO. Pardavimui bučer- 
nė ir grosernė lietuvių apgy-
per duugelį metų. Parduosiu už 
prieinamą kainą. J. W.

1515 S. 49 avė., Cicero, III.

KAMPINĖ saldainių krautuvė, se
kamos durys nuo mokyklos, ice 
cream, soda fountain, notion, 5 
kambarių gyvenimui iš užpakalio. 
2101 \Varshbiirn avė.

PARDAVIMUI roomjng house ar
ba priimsiu pusininką. Priežastis 
pardavimo — viena moteris negali 
užlaikyti. 2965 S. Michigan avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
su ar be namo. Turi būt parduo
tas greit. 1345 S. Ilermitage avė.

PARDAVIMUI bekernė, darbo 2 
vyrams. Priverstas parduoti dėl li
gos, tik $500. 4515 Wallace St.

PARDUOSIU AR MAINYSIU 
Restaurantą ant automobilio ar ma
žo groserio štoro, yra daroma ge
ras biznis, 12 kambarių pragyveni
mui, apgyventa rusų ir lietuvių. 
Renda $47 mėnesyj. Kas pirmas lai
mės. 1403 S. Jefferson St. Phone 
Canal 2555.

LUNCH KAUNTERIS ir kendžių 
krautuvė arti Parko prie 51st ii’ 
Union. Gera pelninga vieta. Nebran
giai. 5101 South Union Avenue.

PARDAVIMUI saldainių krautu
ve1 ir grosernė tik už $80. 4350 So. 
Honorc St.

PARDAVIMUI kriaučystės biznis, 
per daug metų išdirbtas; remia ne
brangi, garu apšildoma. Gera proga 
padaryti gerų gyvenimų pilnai pa
tyrusiam* kriaučiui.

J. Milkeviče
729 W. 18th St.

Exchange—Mainai
MAINAU du mediniu namus ant 

groserio, restauranto, biznio arba 
farmos. Norintieji pamatyti tuos na
mus,kreipkitės pas

WM. GRITENAS, 
3241 S. Halsted SI. Tel. Victory 5065

FARMOS, ŪKĖS
Nepraleisk zuikio, kurį mes paga

vom prieš Velykas ir norime Jums 
parodyti. Tikio zuikio dar niekas 
nematė. — 60 akrų ūkė geriausia 
žemė ir budinkai. Vyras mirė, naš
lė turi parduoti, verta $6700, imk 
už $1800.

325 AKRŲ dvaras, su gyvuliais, 
padargais, 1 mylia i miestų, kaina 
$12800. — 40 akrų geros žemės, 
budinkai maži, prie cementinio ke
lio, $1200. — 158 akrų ūkė, 1 my
lia į miestų, didelės barnės, 25 ak
rai sodno, $3900, Įmokėti $1000.

P. D. Andrekus, Real įstate 
Pentsvater, Mich.

Pirkau 
Antlrekuus, 
dėkavoju 
dieną važiuosiu pažiūrėti savo nan- 
jos fanuos, Kas norit galiu nuvež
ti. Turiu apleisti greitai Chicagą. 
Todėl parduothi tuojau savo du na
mu. Taipgi turiu materiolo iš kurio 
galima pastatyti 4 kambarių namą.

Taipgi rendon 6 kambarių fintas 
ir 2 karų garažas — $30 rendos 
mėnesiui. Ch. Barauskas, 4015 So. 
Artesian Avė. Lafayette 1762.

antrą farmą nuo pono
Pcntwater, Mich. Ir

Andrekui. Balandžio 9

BARGENAS
100 akrų farma, Michigan valsti

joj, 135 mylios nuo Chicagos, gera 
žemė ir budinkai, gyvuliai ir pa
dargai. Upė bėga per ganyklas. Del 
daugiau informacijų rašykit pas 
Teofil Drojd, Bravo, Mich.

Real Estate For Sale
______Namai-žemė Pardavimui

$500 NUPIRKS
2 flatų po 6 kamb., elektra ir ki

ti parankamai, 2 karų garažas, ce
mentuotu elė, visi asesmentai išmo
kėti. Randasi South Sidėj. Kaina 
tik $4000.

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

Boulevard 0611-0774
TUOJAU galite gyventi. 5 gražus 

namai, Italioniško ir Ispaniško sty- 
lių, 5-6-7 kambarių, 1-2 vanos, pri- 
budavotas garažas, malevotas artis
tinėmis spalvomis, pigiai apkainuoti. 
Budavotojas jums juos parodys.

1005 S. Delphia Avė.
Park Ridge 7233

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas namas, garu šildomus, 3 dideli 
po 5 kambarius flatai, katalikų lie
tuvių parapijoj, nebrangiai, tiktai 
$3000 ir lotą kaipo dalį {mokėjimo, 
kitus mėnesiniais išmokėjimais. 
1622 S. 51 Avė., Cicero.

PARDAVIMUI transportinis kam
pas, <33 pėdos ant 101 ir Michigan 
avė. Išvažiuoju į Lietuvą, 
mokėjimas. 2933 W. J3 St.

. > Mažas 
St. Robert

PARDAVIMUI arba mainui 
mūrinis kampinis bizniavas na
mas saliuno biznis galima už
imti biznį tuojaus, savininkas 
mainys ant farmos arba loto.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted Str.

Pbone Yards 6751.

NEBUVO IR NEBUS
» Jau tai dabar čia yra siūlymas; 
4 flatų namas Bridgeporto koloni
joj, tiktai už $4,509 — cash, ne ko
zirių mainų. Stanko & Co., 5097 
.Archer Avė. Lafayette 6036.

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
barberne 29><30, fintas užpakalyj, 
2 karų garažas, kaina $11,000. 5249 
S. Cieero nve., netoli Arelier Avė.

BUNGAIX)W 5 kambarių, karštu 
vandeniu Šildoma, 1 metų senumo, 
7140 S. Campbell avė.

PARDAVIMUI 4 flatų po 4 -kam 
medinis namas. Gazas, elektra, 
kas puikiam stovi 
giai. 4413 S. Woo<! 
3922.

JEI norite greitų pasekmių, 
kitę nuims pardavimui savo 
estate. Perkame, parduodame 
priimame į mainus.

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

TURIU parduoti graži] 
kambarių murini bunKitlow, 
reikia. 

AtniHaiikito ftiandle.
Savin! likau

5742 So. VVhipple 
Republic 8708

(luo- 
real 

arba

inodernlAkt) 
$300U

o 
cash

st.

ATYDAI LIETUVIŲ

Bungalow už 
$1000

įmokėjus ir po $75 j mėnesį. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jūsų loto gražų, mo
dernišką namą. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

Mes duosime jums radio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksite musų 
vieną namą.

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Tai man Avė.

Mes turime keletą visai naujų bun- 
galow, kuriose dar niekas negyveno. 
Mes priversti juos tuojau parduoti. 
Reikia tiktai biskj įmokėti, o kitus 
labai mažais išnjokėjimais. Sekami 
namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių 
kambarių 
randasi prie cementuotos

Koncesijos 
Kraustykitės

losiu pi- 
Prospect

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas su 

bizniu, mainysiu ant privačio namo.
IŠSIMAINO puiki rezidencija, mai

nysiu ant didesnio namo.
IŠSIMAINO kampinis bizniavas 

namas, 3 Storai ir 3 flatai, mainysiu 
ant bizniavų lotų.

PARSIDpODA arba išsimaino 6 
flatų muro namas, po 4 kambarius, 
parduosiu už $12.500 arba mainysiu 
ant bungalow, arba bizniavų lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras ir 2* flatai ir 2 karų garadžius, 
mainysiu ant bizniavų lotų.

ŠTAI proga fermeriams, turiu pui- 
kę farmą 39 akerių, parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant namo nepaisant 
apielinkės, arba ant loto.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na- 

mas, 5 ir 6 kambariai, karštu van
deniu apšildomas, 2 karų garažas. 
Parduosiu labai pigiai už $8,500.

John P. MeŽlaikis, 
2453 W. 71 st St, 

Republic 4537

Negirdėtas mainas
Turiu 2 namus vienas dviejų flatų 

naujas muro namas po 5 kambarius 
Marųuette Park apiennkėi ir antras 
namas randas Lietuvių kolionijos šir
dyj ant Bridgeporto 4 pagyvenimų 
po 4 kambarius muro namas. Abu
du tuos namus nori mainyti ant vie
no namo 4 flatų Marųuette apielin-

Kas turite atsišaukit po 6 valan
dai vakare.

6928 So. Rockwell St.

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalow, garu šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele
žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
oudavosim ant jūsų loto bungalow ar
ba 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti. 
R. H. Ballantine, Owner and Builder, 
Beverly 8552.$5300

$7300
$7500
$7950

4
5
6 
7

Jie ________ _ __
vės. tik 3 blokai nuo Grand Avė.

Taipgi mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokios rųšies bungalow ar
ba 2 flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoj^
J. COLEMAN 

2104 N. Harlem Avė.

namas 
namas PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 

namas, 1 krautuvė, 2 -flatai, taipgi 2 
IK ki K S t, 14 medinis užpakalyj, mūriniu 
pamatu, krautuvė ir flatas, lysas 1O 
metų. Įplaukų $21,600 už krautuvę ir 
1 flatą, $5,000 cash, kitus lengvais 
išmokėjimais, 6913 S. Racine Avė. 
Del informacijų šaukit Hemlock 6592. 
Brokeriai neatsišaukite.

PARDAVIMUI — 12 arba 6 flatų 
namas arba mainysiu. Pamalykit 
juos šiandie, puikus bargenas.

PARDAVIMUI 4 flatų namas prie 
West Marųuette Rd., kaina $17,500, 
tiktai $2000 cash reikia. Kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. Taip
gi krautuvė ir 2 flatai prie 63 St., 
netoli Kedzie.

WALTER
6601 S. Western 
3236 W. 55th St.

3043Armitage Avė.
Spauuding 4266

J. PAUL, 
Republic 4170 
Hemlock 2389

ŠAUNUS BARGENAI
PARDAVIMUI mūrinis namas 4 

pagyvenimų po 5 kambarius, 4 kanj 
garadžas, graži vieta, prie didelio 
Marųuette Parko, karų linijos ir mo
kyklų, 6616 ir 18 S. Whipple St.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas, visi po 4 kambarius, 
maudynės, elektra ir visi paranka
mai. Brighton Parke. 2830 W. 40 St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas po 4 ir 4 kambarius, intaisyta 
pagal vėliausios mados, Brighton 
Parke. 4416 S. Talmon Avė.

MŪRINIS namas, bizniavas, yra 
Storas, pagyvenimas prie Storo ir 
viršui 5* kambarių flatas, graži vie
ta. 4611 Archer Avė.

NAUJAS mūrinis namas tik bai
giamas būdavot po 4 ir 4 kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas, 1 
flatas ir visi parankamai, parduosim 
pigiai. 7003 S. Washtenaw Avė.'

Jeigu Tamstos nepasirinksite iš 
musų šitų namų, tai mes turim lotų 
ir pabudavosim kokis Tamstai patiks.

Taipgi mes šituos namus mainytu
me ant kitokių namų ar lotų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuojau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
Viskas modemiška, netoli transpor- 
tacijos. Gatvė cementuota ir apmo
kėta, su grindimis viškai. Atsišau
kite šiandie. Arba mes galim pas
tatyti jums namą ant jūsų loto. Šun
galvis randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

6244 So. St. Louis Avė.
Tel. Republic 7030

PADAVIMUI ar mainui tran- 
sferio kampas 6 flatai ir stambi 
krautuve. Kaina $30,000 (1-mo 
morgičio $7,500) 31-st N. E. 
cor. of Wallace St.

MC DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.

PARSIDUODA 2 flatų naujas 
mūrinis namas, po 6 ir 6 kambarius, 
2 karų garadžius. Mainysiu ant se
nesnio namo. Namas gali būti ant 
Bridgeporto arba ant Town of I>ake. 
Kas norite toki namą mainyti.

Pašaukit
Lafayette 5107

ATYDA BIZNIERIAMS 
Pardavimui bizniavas namas ant 71 
ir VVestern Avė. Tinkamas dėl 
kokio biznio. Jeigu kam toks 
mas reikalingas. Pasiskubinkite, 
ši proga ilgai nesitęs.

JOHN P. MEŽLAIŠKIS,
2453 W. 71st St., 

Republic 4537

bile 
na- 
nes
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Kapitalistinis ir 
Visuomeninis Ūkis

Džidas Budrys.

narna viršuvertė (Mehrvvert). 
Viršuvertės buvimas aiškiausiai 
matyti iš skolų procentų, ku
riuos skolininkas moka skolyto- 
jui (kreditoriui).

Iš šio apibrėžimo mums dar 
paaiškėja, kad kapitalistinė ga
myba negali būti ten, kur dar
bininkas gamina tik tiek, kiek 
jam pačiam yra būtinai reika
linga, nes šitoks darbas savinin
kui neduotų jokio pelno. Kapita
listinis ūkis prasideda tik ten, 
kur gamyba 
iki tam tikro

su daugeliu įvairiausių klau
simų susiduriame gyvendami. 
Bet šiandien opiausi klausimai 
yra ekonominiai, ūkio klausi
mai.

Tik pasižiūrėkime į žmonių 
gyvenimą ir pastebėsime be ga
lo daug neteisybės. Del ko vie
niems gera gyventi, o kitiems 
bloga? Del ko vieni žmonės 
priversti pusbadžiu gyventi, su
pelėjusią duoną valgyti, o kiti 
nežino, kokius sau gardžiausius 
valgius išsirinkus?

Štai dvaras. Šimtai kumečių 
rūksta supuvusiuose laužuose, 
o puikiuose pono rūmuose įvai
riausios puotos, pasilinksmini
mai, įvairiausi smagumai.

Ir taip be galo. Ne vienas 
klausia save, iš kur atsiranda 
tie priešingumai, iš kur kyla 
vienų turtas, kitų vargas Sa
kysite, kad turtas tai žmonių 
darbštumo ir taupumo nuopel
nas. Bet gyvenime iš tikrųjų 
visai priešingai esama. Kaip tik 
tie ir vargsta, kurie visą savO| 
amžį dirba, kurie nežino, kas 
tai yra poilsis. O visokių gėry
bių pertekę tie, kurie neturi ir 
supratimo apie jokį darbą.

Kur gi teisybė?
Tokie klausimai yra be galo 

opus. Reikia surasti tų skriau
dų priežastis ir jas pašalinti, 
kad teisingumas pasaulyj įsigy
ventų.

Daug apie tai yra galvota, 
daugybė knygų prirašyta, įvai
riausių nuomonių pareikšta.

Jeigu mes kalbame apie vie
nų skurdą ir kitų turtingumą, 
tai visi suprantame, kad šie da
lykai yra surišti su dabartine 
visuomenės tvarka. Nelyginant, 
kaip iš' to šaltinio vanduo teka, 
taip dabartinė tvarka yra visų 
neteisingumų šaltinis.

Apie dabartinę tvarką aš ir 
norėčiau pirmiausia kalbėti. Jus 
žinote arba l>ent girdėjote, kad 
dabartinė tvarka yra kapi
talistinė, t. y. pagrįsta kapitalu. 
Kas yra tas kapitalas? Mokslas 
žino dvejopą kapitalo prasmę. 
Pirmiausia kapitalu eina žmo
gaus darbo produktai, kurie 
tarnauja tolimesnei gamybai. 
Tad mes nepavadinsime kapita
lu pagamintą valgį, drabužį ir 
k., nes jie tolimesnei gamybai 
netarnauja, jie paskirti tiesio
giniam žmogaus suvartojimui. 
Bet jeigu mes paimsime maši
nas, įvairią neapdirbtą medžia
gą ir t. t., tai jau bus kapitalas, 
nes tie produktai jau tarnauja 
tolimesnei gamybai. Todėl ga
minimo priemonių savininkai ir 
yra vadinami kapitalistais.

Bet ne tat mums svarbu ir 
ne tas svarbiausias dabartinės 
tvarkos pažymys. Kapitalistas, 
gamindamas prekes, aikvoja ka
pitalą. Bet tai jis daro ne iš ko
kios geros širdies, bet dėlto, 
kad tas išaikvotas kapitalas ne
trukus jam vėl grįžtų, bet jau 
jielnu padidėjęs. Vienu žodžiu, 
produktai, suvartojami gami
nant, pavirsta naujais produk- ( 
tais, kurių verčia praneša išlai
das. Tuo budu ir atsiranda ka
pitalistui pelno. Iš kur iš tikrų
jų kyla kapitalisto pelnas, mes 
paskum pamatysim, o dabar pa
sakysim, kas yra kapitalas 
mums rupimą prasme. Kapita
las ir bus ta žmonių darbo pro
duktų dalis, kurią kapitalistas 
(savininkas) leidžia apyvarton, 
kad ji su svetimo darbo pagal
ba atneštų jam pelno. Kitaip 
sakant, kapitalas dėl tam tikrų 
visuomenės santykių gauna ga
lios lyg savaime augti, gaminti 
naujas verčias. Toji naujai pri
augusi verčia K. Markso vadi-įkalinga surasti tokių vietų, kur

yra pakilusi jau 
laipsnio.

atsiranda kapita-
Aš manau, kad

ranko-

Bet iš kur 
listo pelnas? 
mes sutiksime kiekvienas, jog 
pelną gali duoti tik darbas, o 
kapitalistinėj tvarkoj mes ma
tome visai priešinga (juk kapi
talistas savininkas nedirba). 
Todėl aišku, kad kapitalisto 
pelnas yra tai neapmokėtas 
darbininko darbas, pridedamoji 
vertybė, kurią pagamino darbi
ninkas, bet pasisavino gamini
mo priemonių savininkas (ka
pitalistas). Vadinas dabartinėj 
tvarkoj pagaminti produktai 
tenka ne juos pagaminusiems 
darbininkams, bet gaminimo 
priemonių savininkams. Todėl 
ir suprantama kodėl tie, kurie 
dirba, nieko neturi ir badauja, 
vargo ir nelaimių prispausti, o 
kapitalistai sau rūmuose lė
bauja.

Kapitalizmas tik išsiplėtojo 
tuomet, kai fabrikuose buvo 
pritaikintos garo mašinos. Se
niau viską gamindavo
mis, garo mašinų žmonės neži
nojo.
rint gerai darbą atlikti, Reikė
davo daug žmogaus sumanumo, 
mokėjimo ir sugebėjimo. Bet 
kas kita, įvedus mašinas. Maši
nos atlieka mechaninį darbą, 
pavaduoja amatninką, kurs rei
kalauja daug prisiruošimo, 
žmogus prie jų virsta lyg ir pa
prasta mašinos dalelė, paprastu 
daiktu, kurs tik privalo mašiną 
reguliuoti. Fabrikuose kol kas 
daiktas yra padirbamas, jis 
pereina per daugelio darbinin
kų rankas. Kiekvienas darbi
ninkas atlieka tik menką darbo 
dalelę ir tą daiktą toliau siun
čia į kitų darbininkų rankas. 
Tokiu budu fabrikuose yra di
delis darbo pasidalijimas (dar
bo specializacija).

Darbininkas kapitalisto ran
kose yra ne daugiau, kaip gyvi 
prekė, tarnaujanti gamybai. Ir 
patys fabrikuose pagaminti 
produktai yra skiriami ne tie
siog suvartot, bet parduoti. To
dėl kapitalistinėj tvarkoj yra 
be galo išsiplėtojusi prekyba 
(mainai) ir darbuojasi didžiau
sias skaičius visokių tarpininkų. 
Prekės, eidamos per tarpininkų 
rankas, labai brangsta (nes ir 
jiems reikia pelnyti), ir tat gu
la sunkia našta ant vartotojų, 
šiandien su tarpininkais yra ve
dama kova, steigiami vartotojų 
koperatyvai, kurie nori aplenkti 
tarpininkus ir prekes paimti 
tiesiog iš fabrikų. Vartotojų 
koperacija, kurios pagrindai 
yra griežtai priešingi kapitalis
tinės tvarkos pagrindams, ne
pasitenkina vien kova su tarpi
ninkais: ji ima į savo rankas 
ne tik prekių vartojimą, bet ir 
jų gaminimą. Vartotojų kope
racija, prasidėjusi iš menkos 
krautuvėlės, baigia savo kelionę 
didžiuliais fabrikais. Tai yra 
naujos ūkio tvarkos pažymiai, 
kada žmogaus nebegalės išnau
doti.

Beje, mes paminėjom mainus 
(prekybą). Kad; parduoti kapi
talistas savo prekes, jam rei

Rankomis dirbant ir no-
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Senatoriai Burthon K. Wheeler (kairėj) ir Krank R. Gooding, (dešinėj) pirmininkas sena
torių komiteto tyrinėti kasyklų padė:tį ir maineriai C. E. Barr iš Pricedale, P., su savo kūdi
kiu. Barr yra tėvai 8 kūdikių. P-ia Barr papasakojo senatoriams Pennsylvanijos angliakasių 
vargus, ir delei to jos vyras liko pašalintas iš darbo.

jas pirktų, vienu žodžiu, jis 
privalo savo prekėms surasti 
prekyvietę (rinką). Kapitalisti
nėj gamyboj prekyvietė yra 
tas veiksnys, kurs valdo pačią 
gamybą. Gamindamas daugiau 
prekių ir norėdamas jas par
duoti, kapitalistas yra privers
tas ieškoti naujų prekyviečių. 
Bet tų prekyviečių reikia visų 
šalių kapitalistams, štai ir su
siduria jų reikalai, varžosi tarp 
savęs. 0 kadangi paprastai da
bartiniais laikais valdžios yra 
kapitalistų rankose arba bent 
jų įtakoj, tai kapitalistai, kad 
apgintų savo reikalus, šaukiasi 
pagalbon savo krašto valdžią. 
Ir tos nepasotinamos kapitalis
tų varžytinės dėl pelno priveda 
valstybes prie baisiausių karų. 
Prisiminkime kad ir paskutinią
sias žmonių skerdynes —didįjį 
kara. Jame -žuvo dvidešimt 
trys milijonai žmonių, o kiek 
turto sunaikinta, kiek skaudaus 
vargo atnešta! Bet tai buvo 
ne kokia Dievo bausmė, bet vai
siai kapitalistų varžytinių dėl 
prekyviečių Azijoj ir Afrikoj.

Karai kapitalistinėj tvarkoj 
yra neišvengiami. Ir štai neva 
įvyko taika, bet visur pilnas 
oras karingų šauksmų. Valsty
bės dar didesniu įtempimu gin
kluojasi, negu tai buvo daroma 
prieš karą. Milijardai lėšų tam 
tikslui leidžiama. Mokslininkai 
savo laboratorijose ieško juo 
baisesnių dujų, kuriomis butų 
lengviau žmonių gyvybę nai
kinti. Ir jei kiltų naujas ka
ras, tai jis šimtą kartų butų 
baisesnis ir žiauresnis, negu 
buvusia^

Kapitalistai šaukia įvairias 
“nusiginklavimo” konferencijas, 
bet tai vien komedijos, nes 
kiekviena valstybė po tokios 
konferencijos už nugaros dar 
su didesniu įtempimu ginkluo
jasi. Tiktai panaikinus klasini 
viešpatavimą, išnyks ir karai.

Kapitalistinė gamyba nėra 
planingai organizuota, kiekvie
nas rūpinasi tik savimi ir vi
sur viešpatauja dėsnis: “Pigiau 
pirk, brangiau parduok”, Tik 
konkurencija išlygina prekių 
kainas. Kapitalistai belenkty- 
niuodami stengiąs savo prekes 
ko pigiausiai pagaminti, ko ma
žiausiai išlaidų išleisti. Tam 
tikslui jie griebiasi visokių pre- 
monų: sumažina darbą, kurs 
reikalingas toms prekėms pa
gaminti, numuša iki minimumo 
darbininkams algą, priverčia 
darbininkus dirbti juo ilgesnį 
laiką ir tt..

Bet dažnai atsitinka, kad ka
pitalistai pridirba tūkstančius 
visuomenei nenaudingų daiktų 
arba per daug pagamina. Jie 
neranda prekyviečių, kur galė
tų tuos daiktus parduoti, ir 
tuomet yra priversti fabrikas 
uždaryti. Tokie reiškiniai ka
pitalistinėj gamyboj labai daž
nai atsitinka ir mes juos vadi-

name pramonės krizinis. Ypa- do ^ilę įvairių nusikaltėlių, ku- 
tingai skaudžiai atsiliepia pra- rie puola visuomenę ir ardo ją. 
monės krizini darbininkams, 
kurie, užsidarius fabrikai, tūks
tančiais atsiduria gatvėje be 
darbo ir duonos.

Mes grįžkime prie darbininkų 
būsenos kapitalistinėj tvarkoj. 
Dar ir musų seneliai atsimena 
baudžiavos laikus. Seniau visur 
buvo baudžiava ir vargingieji 
žmonių sluoksniai neturėjo jo
kių asmens laisvių. Ką norėjo, 
tą su jais ponas darė. Bet au
gant kapitalizmui, fabrikams 
buvo reikalingi ne vergai ar 
baudžiauninkai, bet laisvi sam
dininkai. Todėl mes matome, 
kad tais laikais buržuazija bu
vo labai revoliucinga ir reika
lavo baudžiavų panaikinimo. Ir 
tiktai reikalingumas kapitalis
tams laisvų rankų ir kitos prie
žastys panaikino baudžiavas. 
Todėl baudžiavų panaikinimas 
buvo ne kokia Dievo dovana ar 
carų malonė, bet pakitėjusių vi
suomenės gyvenimo sąlygų pa
darinys. '

Bet ar daug pagerėjo darbi
ninkų gyvenimas? Tiesa, teisės 
atžvilgiu dabar jis yra laisvas, 
bet dėl ekonominių aplinkybių 
taip pat privalo priklausyti ka
pitalisto, kur jam darbą duoda. 
Viduramžiuose (feodolizmo) 
gadynėj) ir seniau veikė smul
kioji pramonė (tai iš dalies 
Lietuvoj ir dabar tebėra). Vis
ką dirbdavo namie ir rankomis.

Bet ši smulki namų pramonė 
nepajėgė konkuruoti su stam
biųjų fabrikų pramone. Fabri
kų dirbiniai visuomet esti pi
gesni, geresni, ir todėl smulkus 
namų amatninkai nepajėgia su 
fabrikais konkuruoti. Smulkusis 
amatninkas yra priverstas par
duoti savo menką dirbtuvėlę 
ir eiti dirbti į didelius fabrikus, 
parduoti savo darbo pajėgą ka
pitalistui, stambių įmonių savi
ninkui. O priėmimo sąlygas 
diktuoja ne darbininkas, bet 
kapitalistas. Tokiu budu dar
bininkų gyvenime asmens lais
vė maža ką reiškia, nes jis yra 
bado verčiamas kapitalistui par
siduoti. šių dienų darbininkai 
yrą tisioginis ainis senovės 
vergo ir baudžiauninko. Kapita
listas, diktuodamas darbinin
kams sąlygas, numuša jų 
darbį ir iš to kraunasi sau 
tus.

Todėl galime pasakyti, 
kapitalizmas (kapitalistinė
myba) tegalimas tik esant 
dviem sąlygom: 1) kada darbi
ninkas turi asmens laisvę, ku
rios dėka jis gali laisvai par
duoti kapitalistui savo darbo 
pajėgą ir 2) kada darbininkas 
neturi gaminimo priemonių ir 
priverstas parduoti kapitalistui 
savo darbo pajėgą, kad pUts ga
lėtų išmisti.

Bet gal sunkiausias pasmer
kimas dabartinei tvarkai bus 
tas, kad ji neišvengiamai gim-

ekonominės

No. 83

Meksikos Bažnyčios
Turėdamas laiko nusitariau kuri buk esanti turtingųjų 

aplankyt nors kelias Meksikos šventnamis. Jau pažiurėjus į 
sostinės bažnyčias, pamatytkaip poterninkus matai iš jų apsirė- 
išrodo iš vidaus ir kas jose yra. (limo, kad čia turtingi maldau- 
Buvo nedėldienis, kai su drau-ja šventus dievus, kad geriau 
gaiš užėjau j pirmą bažnyčią'sektųsi biznis daryti. Bet ir 
pažiūrėti koks meksikiečių ap-šioje bažnyčioje stovilų nėra, 
siėjimas jose. Pataikėm ant'tik paveikslais sienos malevo- 
pamaldų. Kadangi kunigų da- tos. 
bar nėra, tai vadovauja maldo
se kaip ir pirmininkai. Vidury 
bažnyčios padarytas tam tik
ras staliukas klupot ir rankom 
pasiremt. Ten tas pirmininkas 
klupo ir maldas skaito iš kny
gų, ne iš vienos, bet da iš kelių. 
Tarpais ir susirinkusieji padeda 
jam. 0 žmonės meldžiasi karš
tai ir visokiais budais. Vieni

Altorių irgi nedaug.
šios dvi bažnyčios išsiskiria 

iš visų, kurias man teko aplan
kyti. O šiaip tai visose baž
nyčiose pilnai Jėzaus, Marijos 
ir visokių dangaus gyventojų 
stovyklų, milžiniškų, mažesnių 
ir mažų, taipgi ir visokių for
mų paveikslų gausybė. J juos 

. visus žiūrint išrodo, kad jiems 
,ten ankšta darosi.

kad rodos jie viską apkabins 
glėbiu; kiti šiaip ištiesę rankas 
s lekiančioj pozoj, rodos, taip 
toli siekia, kad net dangų pa
sieks. Ir taip būna kol užbai
gia maldą, žmonių čion mažai

vi- 
0 

tik 
di-

UŽ- 
tu r-

kad 
ga-

Žmogaus būdas nėra įgimtas, 
bet jį kuria daugiausia tos apy- 
stovos, kuriose tenka žmogui 
gyventi. Apie tą dalyką butų 
galima labai plačiai kalbėti, bet 
mes pasitenkinsime pažymėję, 
kad žmonių nusikaltimų svar
biausias akstinas yra jų neti
kusios socialinės
gyvenimo sąlygos. Tų visų pik
tybių šaknys kaip tik gludi da
bartinėj tvarkoj. Tik pakeitę 
tą tvarką, tesulauksime ir žmo
niškesnio visuomenės narių iš
auklėjimo. Pagerinus 
ekonominius santykius, 
ir patys žmonės.

Tiear., įvairių tikybų 
kai mus mokina, kad žmogaus 
blogoji prigimtis esanti įgimta 
todėl pagerinus sąlygas, page
rės ne žmonės, tik pats gyveni
mas. Bet ši nuomonė neišlaiko 
jokios kritikos, nes žmogaus 
būdas nėra įgimtas, iš nežino
mų pasaulių atsineštas, -bet pa
ties gyvenimo sukurtas. Visas 
klausimas, kaip sutvarkyti tos 
apsupančios žmogų apystovos,. kštais. 
kad jose augamas žmogus tik
rai išaugtų toks, kokio laukia 
visuomenė ir koks privalo būti 
žmogus.

Pasižiūrėkime tik į netur
tingų žmonių vaikų gyvenimą 
ir mes turėsime pripažinti, kad 
daugiausia vaikus nusikalsta
mus darinis dirbti priverčia 
netikusios jų gyvenimo sąly
gos. Kas rūpinasi jų tikru iš
auklėjimu?

Ne nusikaltėlis kaltas, bet 
pati tvarka. O sulaužiusius šios 
tvarkos įstatymus ramia sąži
ne veda pasitaisyti... į kalėjimą.

Tokie bendri bruožai kapita
listinės tvarkos.

Viską, kas buvo kalbėta, su
traukiant, mes matome, kad 
kapitalizmas yra neorganizuo
tas (neplaningas) ir pilnas 
priešingumų visuomenės ūkis.

Kokia iš viso to išvada?
Dabartinėj tvarkoj, kuri yra 

paremta privačia gaminimo 
priemonių nuosavybe, viešpa
tauja žmonių išnaudojimas, ji 
yra tas šaltinis, iš kurio teka! 
įvairios visuomenės nelaimės. 
Tokią tvarką smerkia ir musų 
doros supratimas, žmonių lygy
bės idėja. Kaip sutvarkyti vi
suomenės gamybą —štai didis 
žmonijos buities klausimas. Bet 
apie tai kitą kartą.

žmonių | 
pagerės

šalinin-

Bažnyčios tai kita iš vidaus 
nedidelė, bet iš lauko, tai 
sos daro įspūdi tvirtovės, 
tarp stovylų skirtumas 
•tokis, kad jei vienoj būna
dėlės, tai kitoj jau mažos. Tas 

buvo, apie porą ar trejetą de-(l)a^s *r su paveikslais.
sėtkų. Bendrai imant visur j žmonės bažnyčioje taip ne
mažai žmonių. Kitur buvo dar .tūpčioju, kaip Lietuvos ir Ame- 
mažiau, negu čia. O liaudis bet- pikos katalikai, bet vaikšto po 
gi yra fanatizme paskendus ir bažnyčią liuosai. Tik jau kur 
vergiškos dvasios pilna. Bet, k]aupė melstis, tai meldžiasi šir- 
mat, šventa diena dirba viską, Jingait kaip jau esu minėjęs, 
by tik turi ką nors dirbti. Ba-. rankas ištiesia į sieksnį, arba 
lykas gi tame, kad dirbama nuo.atkiša j priekį, ir žiuri tiesiai į 
12 iki 16 valandų, tai pasida-t kokią stovylą arba paveikslą, 

kurio maldauja kokios malonės.
Kunigų da neteko man ma

tyt. Kur jie yra dingę tai ne
žinau, tik jų gyvenamos vietos 
yra užrakinėtos valdžios, taip 
kad kunigų ten nė vieno nėra. 
Vieną kartą, prie progos, už
klausiau daktarą Besdiką, kur 
dabar randasi .kunigai, kad nė 
vieno jų nematyt. Jis ranka 
parodė po stalu, reiškia pasi- 
kavoję; ir parodė, kad jie yra 
civiliai apsirengę, tai nė pažint 
negalima. Bet, sako, neilgai 
taip bus, tuoj jie išlys. Taip 
mes kalbėjomės už trijų dienų 
prieš sukilimą, kuriam vadova
vo buvęs kandidatas į preziden
tus Serano. 
kilimas, tai 
valdžia bus 
šaly plačiai 
ir sostinėj buvo jaučiamas di
delis nervingumas. Ir toks kle
rikalų pataikūnas, kaip dakta
ras Besdik ne bereikalo pasa
kė, kad jie tuoj išlys. Bet kaip 
žinot visi, tas sukilimas jiems 
nepavyko; jie aplaikė daug 
nuostolio ir neteko keleto vadų.

Pinigus bažnyčioj renka su 
samteliu, bet irgi ypatingiau, 
negu, pav. Amerikoj. Meksikie
čiai nekiša po nosia samčio, 
kaip kad Lietuvoje ar Ameri
koj daroma. Čia bažnyčios di
delės, žmonių gi nedaug yra, o 
ir tie po bažnyčią pakrikę, tad 
kolektorius pirmą kartą apeina 
j rundą visą bažnyčią praeida
mas pro visus kraštinius, ant
rą eilę vėl aplink eina, kiek ar
čiau į vidurį ir taip vaikšto 
kol visus pasiseka praeiti. Jis 
mato, kuris nori aukoti, sustoja 
ties juo, kol tas susiranda pini
ginę, bet vis po nose nekiša 
samčio.

ryt ką dėl savęs, tai tik šventą 
dieną tegalima. Aš pats dirbau 
14 valandų. Yra ir unijos, bet 
tik didelėse pramonėse ir dau
giausia valdiškuose darbuose.

Bažnyčių labai daug yra kaip 
vidurmiesty, taip ir atokiau.

I Paprastai kas du blokai tai baž
nyčia, o tankiai yra ir, kas blo
kas. Ir visos jos didelės, išlau- 
ko atrodo kaip kokios tvirto
ves. Čia atskirų bažnyčių nuo 
kitų namų labai mažai yra, vis 
sienos su sienom kitų namų. 
Bažnyčios daugumoj vis ant 
kampo būna, bet yra ir vidury 
bloko. Klebonijos ir kitokį rei
kalingi dvasiškijos trobesiai bū
na vis kartu su bažnyčia subu- 
davoti, reiškia vienas trobesys. 
Bažnyčios vis su dideliais bo-

»
Dabar pakalbėsiu, kaip viduj 

bažnyčios išrodo. Teko aplan
kyti keliolika bažnyčių, tad bu
vo ko pažiūrėti, į ką pasidai
ryti. Ir reikia pasakyti, kad 
Meksikos bažnyčios yra daug 
ypatingesnės, negu Lietuvos ar 
Amerikos. Čia kuone visos pa
sižymi apštumu altorių, altorė
lių, kurių kiekvienoj bažnyčioj 
priskaičiau nuo 7 iki 15. Taip
gi pilna stovilų, stovilėlių, pa
veikslų ir paveikslėlių. Visokių 
šventųjų pilna visur ant lubų, 
ant sienų, kertėse, kampuose, 
pasieniuose,— tik marguoja, 
raibuoja akyse nuo daugybės tų 
šventųjų ir visokių Meksikos 
pionierių. Bet vieną radau ir 
ypatingesnę už kitas bažnyčias. 
Tai atminčiai kokio tai pionie
riaus, vardu Pedro, kur metai 
pažymėti 1523. Tais laikais jis 
ten buvo, ir ar tai su indijonais 
kovėsi, ar jį indijonai nugala
bijo. Tai jo atminčiai ir pa
statyta gana didelė ir aukšta 
bažnyčia. Bažnyčia, matomai, 

(senoka. Ji yrą ypatinga tuo, 
kad joje nėra papuošalų, nė 
stovylų, nei stacijų, nei šiaip 
paveikslų, kaip kitose bažny
čiose. Ir altoriai tik 5 tėra ir 
tie pliki, išskiriant didįjį, kuris 
biskį pagražintas. Taipgi kiti 
du stovi priešbažnyty, vienas 
prieš kitą. Vienas labai žemas, 
atrodo, kad ir vaikai galėtų ant 
jo darbuotis; už tat antras, ki
toj pusėj, taip aukštai, išrodo 
kaip ant trečio aukšto: prie jo 
veda ilgi laiptai; bet ir be gra
žybių, tik kryžius. Jai tai skai
tyt puošnumu, tai aplink visą 
bažnyčią apvesta elektros ma- 

Visų didžiausiu laimė-ginant ŽyČ1U le™Pukill ells- Tai viskas- 
savo reikalus tarnauti visuo- Bet sale šitos, prie sienos sto- 
menei. , i vi kita bažnyčia, išrodo nauja,

Pati mažiausia valstybė už
tektinai plati pačiai didžiausiai 
meilei; juo aukščiau ji 
žmogų, tuo artimesnė jo 
žiai.

Vertink darbą—įvertinsi 
save.

supa 
šird-

pats

Kai prasidėjo su- 
tikrai maniau, kad 
nuversta, nes visoj 
ant syk prasidėjo

Kristus su kelinėmis
Jau buvau nemažai bažnyčių 

apžiūrėjęs ir nieko naujo ir 
ypatingesnio nerasdamas, ma
niau mesti apžiūrinėjimą. Te- 
čiaus pro vieną bažnyčią tekda
vo tankia? praeiti, bet joj buvau 
da nebuvęs, tad kartą eidamas 
sumaniau užeiti ir į ją. Ir ne
apsirikau, nes radau joj man 
da naują ir niekur nematytą 
Kristaus stovylą. Vidutinio dy
džio stovila; Kristus sėdi pale- 
rina apsisupęs, su trumpom 
aukščiaus kelių, plonom baltom 
kelnėm. Nenorėjau patsai ti
kėt, kadangi buvo vakaras, 
prietamsis, tai negalėjau gerai 
įsižiurėt. žinau, kad Kristaus 
laikais kelnių ant svieto da ne
buvo, tad iš kur jis galėjo jas 

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Draugai
Apsakymas.

Paryžius buvo prislėgtas: ap
gultas priešų, išbadėjęs, vos 
gyvybę rodė, žvirblių ant sto
gų mažėjo nepaprastu greitu
mu, o žmonės rečiau gatvėmis 
vaikščiojo.

Valgė viską, kas nutverti pa
vykdavo.

Ponas Marisotas, laikrodžių 
taisytojas, taip pat veltinių ba
tų pardavėjas, ėjo bulvaru su
sikišę rankas į kišenes suply
šusių kelnių. Buvo gražus va
sario rytas, o jis išalkęs kaip 
vilkas ir be galo nubudęs. Ir 
štai netikėtai sutiko poną Sau- 
vagę. seną pažįstamą.

Prieš karą, būdavo, iK>nas 
Morisotas, ramščiudamasis nen
drine lazdute ir užsimetęs ant 
pečiu medinę dėžutę, kas rytą 
traukiniu važiuodavo į Argen- 
tinie. Columbes stotyje išlipęs 
neskubėdamas žengė svyruo
damas į Marantee salą. Pabai
gęs dienos darbą, eidavo meš
kerioti. Meškeriojo iki vėlaus 
vakaro.

—Atsimeni, kaip meškerio- 
jom?... Kaip malonu tada bu
vo.

—Kažin kada vėl pradėsim 
meškeriot... — atsakė ponas 
Sauvage.

Įėjo smuklėm Išgėrė po stik
lą vyno ir vėl gatvėn išėjo.

Staiga Morisotas sustojo.
Išgersim dar po vieną!

Ponas Sauvage sutiko:
—Kaip tamsta nori.
Įėjo į kitą smuklę ir išgėrė 

dar ix) stiklą.
Išėjo gerokai įtraukę, kaip 

žmonės, kurie geria nieko ne
užkąsdami. Oras buvo vėssu, 
bet nešaltas.

Išėjęs laukan, ponas Sauva- 
apsvaigo dar labiau ir kartu 
sustojęs tarė:

() kad mes dabar nueitu
me?

—Kur?
—N ugi meškeriot!
—Bet kur?
—Kur? žinoma j musų salą. 

Prancūzų kareiviai stovi ties

Kas sekmadienį paupy jis su
tikdavo mažą, storą žmogų, po
ną Sauvagę, Notre Dame-de-Lo- 
rette gatvės pirklį, taip pat la
bai mėgstantį žuvauti. Kartais 
jie, susėdę greta ir nuleidę nuo 
kranto kojas, prasėdėdavo lai
kydami rankose meškeres gan 
ilgą laiką. Tokiose ypatingose 
sąlygose jie ir susidraugavo.

Atsitikdavo, kad jie per vi
sa diena neištardavo viens ki
tam nė žodžio, bet jie ir be žo
džių geriausiai suprasdavo, nes 
buvo vienodų būdų.

Pavasarį, kai saulės spindu
liai šildė vandenį, kurio ūkai 
lengvu debesėliu slinko paupiu, 
ir kai ji maloniai kaitino meš
keriojančių draugų nugaras, po
nas Morisotas prabildavo į 
draugą:

Na ir gražumėlis i
O ponas Sauvage sa'. ydavo:
—Ateity to nesulauksim!
Tų žodžių pilnai pakakdavo, 

kad jie vienas kito nuomonę, 
jausmus suprastų ir atjaustų.

Rudenį, kada saulė vakare 
paskutiniais savo spinduliais de
besius krauju apšlakstydavo ir 

upė atrodė lyg purpurinė, o 
pageltę medžių lapai lyg pa
auksuoti, ponas Sauvage links
mai sakė draugui.

—Tai gražumas
—Taip, daug gražiau, kaip 

miesto soduose! — Atsakyda
vo Morisotas, nei valandėlei ne
atitraukdamas akių nuo meške
rės.

Susitikę dabar, jie stipriai 
paspaudė vienas kitam ranką, 
sujaudinti, nudžiugę, susitikę 
po taip daugelio įvykių.

Kaip urnai viskas virto ki
taip! — sunkiai atsidusęs vos 
ištarė ponas Sauvage.

O oras taip gražus, šiemet 
pirma tokia diena pasitaikė. — 
Atsakė liūdnai Morisotas

Diena ištikrųjų graži buvo. 
Danguje nei vieno debesėlio, 
linksmai švietė saulė. Ėjo to
liau kartu, nubudę, užsimąstę. 
Morisotas tarė:

Colombes. Aš pasipažįstų su 
kapitonu Dumolinu ir esu už
tikrintas, kad jis mus praleis.

Morisotas net sudrebėjo iš 
džiaugsmo.

Nuspręsta! Einu!
Išsiskyrė. Kiekvienas nuėjo 

į savo namus meškerių ir kitų 
įrankių žvejybai.

Pasiėmę viską, vėl greitai 
žingsniavo plentu Vilos pusėn, 
kur stovėjo kapitonas su savo 
kareiviais. Išgirdęs apie drau
gų sumanymą, kapitonas ilgai 
juokės, bet visai nesipriešinda
mas juos praleido. Gavę iš ka
pitono leidimą, ėjo toliau.

Greitai praėjo pro eiles ka
reivių sargybinių, aplenkė Co
lombes ir atsidūrė vynuogynų 
kalne, pačiam upės pakraštyje. 
Buvo jau vienuolikta valanda, 
kada pamatė čiurlenantį van
denį.

Kaimas Argentenie buvo Kaip 
išmiręs: gyventojai, karo išbai
dyti, išbėgioję.

Ponas Sauvage rodydamas 
pirštu į kalną, pasakė:

—Ten tur būt prusai?
ir netikėtai juos apėmė ne

ramumas.
“Prusai!” Jie dar jų niekad 

nematė, bet per paskutiniuosius 
kelis mėnesius ne kartą paty
rė, kad netoli tie, kurie naiki
na Prancūziją, plėšia, žudo, ma
rina žmones badu, patys būda
mi nematomi, nenugalimi. Prie 
baimės jausmo prisidėjo ir ne
apykanta.

—Dieve brangus! Kas butų, 
jei mes juos sutiktume?—pra- 
mikčiojo Morisotas.

—O ką? Pasiūlytume jiems 
žuvų užkąsti. — Atsakė juok
damasis ponas Sauvage ir tie 
juokai valandėlei atitolino jų 
baimę.

Bet visgi į pievą išeiti nedrį
so: tyla juos labai baugino.

Nors ir bijojo, bet ponui Sau- 
vagei nesmagu buvo fteišpildy- 
ti savo sumanymo, todėl tarė: 

—Kas bus, tas bus! Eikim 
atsargiai! Slapstydamiesi nu-

lipo nuo kalnelio, ir pasilenkę 
rėpliojo, bijodami išeiti iš krū
mų. Slinko arčiau upės, vis dai
rydamiesi aplinkui ir stropiai

1 klausydami.
Dar reikėjo pereiti geroką 

ruožtą tarp krūmų ir upės. įsi
drąsinę, bėgte pasileido per 

| pievą ir pasiekę paupio krū
mus, sugulė juose.

Del atsargumo Morisotas pri
glaudė ausį prie žemės pasi
klausyti, ar negirdėt žmonių 
ateinant. Nieko nesigirdėjo — 
jie buvo vieni du.

Nurimo ir pradėjo meškerio
ti. Apleista Marante sala slė
pė juos nuo kito upės kranto, 
čia pat stovįs mažutis viešbu
tis buvo uždarytas ir atrodė jau 
senai apleistas. 1 il2 įjlgįj

Ponas Sauvage pirmas pa
gavo žuvį. Morisotas neatsili
ko, ir jie kas valandėlė traukė 
vis naujas žuvis, žvejyba bu
vo netikėtinai laiminga. Pa
gautas žuvis leido į tankų tin- 

1 klelį, įleistą į vandenį. AbAi jau
tės labai patenkinti, kaip žmo
nės pradėję dirbti patinkamą 
darbą, kurio ilgą laiką negalė
ję pradėti.

Pakilusi saulutė šildė viską 
aplinkui, maloniai glostydama 
ir jų sulenktas nugaras. Bemeš 
kernodami, jie pamiršo apie vi
są pasaulį, nieko nejausdami ir 
negirdėdami. Limai žemė suju
do ir visoje apylinkėje garsiu 
aidu atsiliepė baisus trenks
mas, rodos iš pat žemės vidu
rio išėjęs. Tai kanuolės pra
dėjo savo darbą.

Morisotas apsidairė ir per 
krumus pamatė Mont Valiere- 
no viršūnę, baltu rūku apgaub- 

. ta. •
suvis sekė šūvį ir veržės vis 

nauji durnų pluoštai; rodės, kad 
milžinas kalnas durnais ėmė 
kvėpuoti. Durnai palengva ki
lo aukštyn, virsdami debesimis 
ir nykdami dangaus mėlynėje.

Ponas Sauvage pečiais pa
traukęs, tarė:

Vėl pradėjo savo biaurų 
darbą.

Morisotas, iki tol ramiai žiū
rėjęs į meškerę, staiga pajuto 
neapykantą.

Ir jie pradėjo diskusijas, riš- 
dami didžiausius politiškus klau
simus savo sveiku protu ge
riau, negu kiti.

Mont Valieren griovė be pa
liovos. Kanuolių šūviais naiki
no Prancūzų namus ir žmon'es! 
Tie šūviai pertraukė ne vieną 
saidų jį sapną, džiaugsmą, lai
mės troškimą, žudydami mote
ris, merginas, nieko negailėda
mi, neaplenkdami.

—Toks tai, mat, žmogaus gy
venimas! — sušuko po kiek lai
ko ponas Sauvage.

—Geriau sakyk mirtis — at
sakė Morisotas, karčiai nusi
šypsojęs.

L>et staiga krūptelėjo nusi
gandę. Jiems pasirodė, kad 
prie jų kažin kas artinosi. At

sigrįžę pamatė keturius vyrus, 
diktus, barzduotus ir su šau
tuvais, į juos atkreiptais.

Išsigandę paleido meškeres 
iš nagų, ir jas upės vanduo tuoj 
nunešė.

Per kelias sekundas jie jau 
buvo suimti, surišti, pasodinti 
į laivelį ir perkelti į salą, čia 
jie pamatė, kad viešbučio na
muose, kurie atrodė apleisti, 
buvo apie dvidešimt prūsų ka
reivių.

I^abai aukštas vyras, sėdė
damas kėdėj e ir rūkydamas iš 
porceleno pypkės, paklausė gra
žiai prancūziškai:

—■Na, draugučiai, ar daug 
laimėjot?

Tuo tarpu kareivis atnešė 
tinklelį su pagautomis žuvimis 
ir padėjo prie vyresniojo kojų.

—O! Jums neblogai sekėsi!.. 
Bet man rupi visai kas kita. 
Žinot, ką aš jums pasakysiu: 
man rodos, esat paprasti šni- 
pukai ir išėjot mus sekti; kad 
geriau sektųsi, nuduodat, kad 
meškeriojat. Bet pakliuvot į 
mano rankas ir pamatysim, kuo 
tas viskas baigsis. Dabar ka
ras, o jus perėjot pro sargy
bas, tai neabejojamai turit ži
noti slaptažodį, kad sugrįžti at
gal į Paryžių. Pasakykit man 
slaptažodį, ir aš jus tuoj pa
leisiu.

Abu draugai stovėjo greta, 
išbalusiais, kaip popierius, vei
dais ir tylėjo.

Po valandėlės karininkas vėl 
tarė:

—Niekas apie tai nesužinos. 
Jus vėl galėsit ramiai grįžti at
gal, kaip ir išėjot,, bet turit 
man pasakyti paslaptį. Jei ne- 
sutiksit išduoti slaptažodžio, už
mokėsit už tai gyvybe. Taigi 
pasirinkit.

Draugai nesijudindami tylė
jo. Palaukęs, vokietis, vėl pra- 

1 dėjo kalbėti, ramiai nesikarš- 
či uodamas.

—žinokit, kad per penkias 
minutes galite atsidurti upės 
dugne, kaip žuvų maistas. Per 
penkias minutes! Juk turit ar
timųjų, pamanykit!

Mont Valieren griovė be pa
liovos.

Meškeriotojai nesijudino ir 
tylėjo. Vokietis vokiškai kaž
ką įsakė kareiviams ir atsitrau
kė nuo surištų. Tuo tarpu dvy
lika žmonių sustojo eilėn dvi
dešimties žingsnių atstu, šau
tuvus laikydami žemyn. Ka
rininkas vėl tarė:

—Duodu jums dar vieną mi
nutę laiko pagalvoti, bet nė aki
mirksnio daugiau.

(Staiga pašoko nuo kėdės, 
greitai priėjo prie suimtųjų, 
paėmė Morisotą už rankos ir, 
patraukęs į šalį, tyliai jam į 
ausį prašnabždėjo:

—Pasakyk tamsta slaptažo
dį! Tamstos draugas nežinos.

Morisotas tylėjo.
Tada vokietis nusivedė į ša

lį poną Sauvagę ir to pat pa-

klausė. Ponas Sauvage taip 
pat tylėjo.

Draugai stovėjo vėl greta. 
Karininkas davė komandą. Ka
reiviai pridėjo ' šautuvus prie 
pečių ir atkišo j suimtuosius.

Staiga Morisotas pamatė tin
klelį su pagautomis žuvimis. 
Saulės auksiniai spinduliai ap
švietė jas. Jį netikėtai apėmė 
baimė ir silpnumas. Akys aša
romis paplūdo.

— Sudiev, ponas Sauvage!— 
vos ištarė.

—Sudiev, ponas Morisotai!
— atsakė ponas Sauvagė.

Atsisveikino — ir abiejų 
kunus papurtė šiurpulys.

Karininkas suriko:
—šauk!
Dvylika kulkų pervėrė drau

gus. Ponas Sauvage krito 
kniupščias, o aukštas Morfso- 
tas dar kiek laiko svyravo, ap
sisuko kartą aplink ir griuvo 
skersai, tiesiai ant draugo; iš 
lupų išsiveržė kraujas.

Vokietis vėl kažką įsakė ka
reiviams. Tie nubėgo ir atne
šė virvių ir akmenų, kuriuos 
pririšo prie lavonų kojų. Pas
kui lavonus pakėlė ir nunešė į 
paupį.

\
Mont1 Valieren griovė bo pa

liovos, visas apsuptas durnais.
Du kareiviai paėmė Moriso

tą už galvos ir kojų; kiti du 
stvėrė Sauvagę. Lavonus įsu
po ir paleido į upę. Jie tik 
švystelėjo ir krito kojomis že
myn; pririšti prie kojų akmens 
nutraukė į dugną.

Vanduo prasiskyrė, šoko vir
šun, sugurguliavo, suūžė; pas
kui nurimo. Vandens burbulai 
pasiekė net krantą. Iškilo kiek 
kraujo į viršų, bet vanduo tuoj 
jį pagriebė ir nunešė. Karinin
kas nusijuokė ir tarė:

—Dabar bus žuvims darbo.
Ir sugrįžo namo. Pakely už

tiko tinklelį su žuvimis. Pa
kėlė, apžiurėjo ir sušuko:

—Vilhelm!
Baltu žiurstu apsijuosęs, at

bėgo kareivis. Vokietis metė 
jam pagautas žuvis ir pasakė:

—Iškepk šitas žuvis, kol dar 
gyvos. Bus be galo gardžios!

Paskui užsidegė pypkę ir at
sisėdęs vėl ėmė Varniai rūkyti, 
lyg nieko ypatingo nebuvo at
sitikę.’

Pasakyti visa tai, kas sutei
kia musų minčiai aiškumo, ne
pridėjus nereikalingo nė vieno 
žodelio: tame ir gludi gero sti
liaus paslaptis.

-■.i. .

Juo aukštesnė kultūra, tuo 
labiau vertinamas darbas.

Jei visko netekai, bet jėgos 
dar pasiliko—nieko nenustojai.

Valstybes gyvenimas panašus 
upeliui: gražus jis yra,, kada 
veržiasi pirmyn; kada gi jo 
tekėjimas sustoja—jis pavirsta 
arba ledu, arba pelke.

X
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Pasinaudokite Proga
Parduodame visokios ruiica Parlor Setus Žemiausiomis kainomis 
tieaiog iš dirbtuvės. Ateikite ir persitikrinkite inusų teisingu pa
siūlymu.

Brisk Parlor Mfg. Co.
3016 Archer Avė.

Biznio Tel. Lafayette 5053

EXTRA EXTRA
Saldainės iš Lietuvos

Ką tik gavome pirmą siuntinį šį metą šviežių, gardžių, saldžių, skanių 
BIRUTĖS SALDAINIŲ iš Lietuvos.

Gerbiami Chicagos Lietuviai! Pasaldinkit šias Velykas su savo senos 
tėvynės Lietuvos Birutės saldainėmis. x

Lietuvos saldainės yra vienos iš skaniausių ir sveikiausių, nes Ameri
kos valdžia peržiūri, kad butų padarytos iš uogų, kurios yra sveikos ir šva
rios Vartodami Birutės saldainės, paremsite Lietuvos pramonę ir gausite 
tyrą ir sveiką maistą. \

Kadangi šį siuntinį gavome ne perdidžiausį, todėl patariame pasiskubin
ti su užsakymais, kad nereikėtų praleisti Velykas be lietuviškų saldainių. Vi
sus kviečiame prie gardžių Birutės saldainių. Krautuvė ijęi Velykų bus atda
ra vakarais lig 10 vai. vakaro.

V. M. STULPINAS
DIDŽIAUSIA SALDAINIU KRAUTUVE CHICAGOJE

3255 So. Halsted St. Tel. Victory 6122
prieš pat 33-čią gatvę

ATYDAI SEIMININKUI!!!
žemiausios kainos ant maliavų ir aliejų 

štai yra kai kurie specialai dėl fiio išpardavimo
1 galionas aliejaus ............................................................................ 98c
100 svarų Dutch Boy White Lead ............................................. $12.25
1 galionas vamišio ............................................................. $1 ir daugiau
1 galionas malevos ............................................................. 1$ ir daugiau

Visas tavoras garantuotas
Kcnas rakandų valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 

už $1 ar daugiau

SAMUEL HELMAN
* Pardavinėtojai

PAINTS, WALL PAPER, BRUSHES, VARNISHES, ETC.
1421 So. Halsted Street Phone Canal 5063

EVEIKI, SULAUKĖ ŠVENTU VELYKŲ'.
Kristaus prisikėlimo šventėje turiu garbės širdingai 

pasveikinti vardu

UNIVERSAL STATE BANKO
visus jo depozitorius ir kitus jo kostumerius, rėmė
jus ir prietelius.
Šiemet Kristaus prisikėlimo šventė yra lietuviams 
ypač reikšminga, nes šiemet mes minime dešimt- 
metines Lietuvos Valstybės prisikėlirrto sukaktuves. 
Tad šiemet Velykų džiaugsmas mums pasidvigu- 
bina.
Lietuvos Valstybė prisikėlė dėka pasišventusių mu
sų veikėjų ir gyvasčių nesigailėjusių prieš jos ne
prietelius.
Per visą savo buvimo laiką Amerikoj turėjau lai
mės būti priešakyj veikimo už lietuvybę, už iškėli
mą lietuvių vardo Amerikos visuomenėje ir Ameri
kos valdiškose sferose. Tos musų pastangos išda
vė gražių vaisių ir dabar Velykų šventėje, prisi
mindami prisikėlusios Lietuvos Valstybės dešim
tus metus gyvavimą, galime dvigubai džiaugtis.

JUOZAS J. ELIAS,
Universal State Banko Prezidentas.

Universal State
Bank

3252 So. Halsted St 
Chicago, III.

Koks Jūsų Siekis

Vaikų apšvieta?
Įsigijimas nuosavo namo?
Malonus sulaukimas senatvės?.

Šis bankas lošia svarbią dalį, kad jums 
pagelbėjus įsigyti daugiau turto 

dėl tų prakilnių siekių
Kokią tiktai formą taupymų jus 
sau pasirinksite, mes galim jums 

pagelbėti.
SAUGUMAS pas mus yra užtikrintas.

RAL"di”BANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA 
1110 West 35th Street 

CHICAGO, ILL.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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J. Norkus

Paskaitų Formos
[“Jn.’] Lavinimosi reikalams 

nemažos reikšmės turi paskai
tos. Bet paskaitų gali būti la
bai įvturių, jos Kali būti skai
tomos gana įvairiai, o nuo to 
pareis jų naudingumas. Atsi
žvelgiant į skaitymo ar aiškini
mo būdą gali būti:

1. Paskaitos tikrąja šio žo
džio prasme, kada vienas žmo
gus tik pasakoja aiškina kurį 
nors dalyką, o kiti visi klauso, 
šitokia paskaita tada gera, ka
da reikia per trumpą laiką pa
pasakoti nemaža dalykų; gera 
dar tuo, kad čia galima viskas 
nuosekliai iš eilės išdėstyti. Bet 
vis dėlto šitokios paskaitos turi 
daug daugiau trukumų ir blo
gumų, nekaip gerumų. O tie 
blogumai šit koki:

Klausytojai neturi nė kiek 
laiko pagalvoti apie tai, ką iš
girsta iš pasakotojo (lekto
riaus), nes turi klausytis ir dė
tis į galvą vis naujus ir naujus 
dalykus; jei klausytojas išgirs
ta kokių nors jam neaiškių da
lykų, tai jis neturi laiko apie 
juos , pagalvoti arba lektoriąus 
pasiklausti, o kol paskaita pa
sibaigia, tai tie kilę galvoj ne
aiškumai bei klausimai pasi
miršta ir po paskaitos, kad ir 
norėtum, jau negali paprašyti 
lektorių tą dalyką paaiškinti.

Klausytojai būna nevienodai 
išsilavinę ir todėl ta pati pa
skaita vieniems bus sunkiai su
prantama, kitiems ji atrodys 
taip aiški, pasakojami dalykai 
jau taip žinomi, kad neverta jos 
klausyti, o rasti tokį aiškinimo 
vidurį, kuris butų visiems įma
nomas—nelengvas dalykas. Be 
to, vartojami paskaitoj svetimi 
žodžiai, kurių ne kiekvienas ga
li išvengti, taip pat kai kuriems 
klausytojams gali 
prantami.

buti nesu-
a •

kurie gali būti įdomus dėl ku
rios nors priežasties tik pačiam 
paklausoj ui, bet ne kitiems 
klausytojams. Runa daug pa- 
klausimų nesvarbių, antraeilių 
ar trečiaeilių, kurie nemažai 
trukdo visą pasikalbėjimą. O 
lektorius, nenorėdamas mažinti 
susidomėjimo kalbamuoju daly-' 
ku, negali atsisakyti nors trum-1 paskaita savo draugijos ar kuo
pai paaiškinti, 
kad paklausimas neliečia aiški
namojo dalyko. Be to, ne visi 
paklausimai būna visiems įdo
mus: bet kuris paklausimas ga
li būt vienam antram klausyto
jui įdomus, o kitiems visai ne
įdomus. Del to visas išsikal
bėjimas gali virsti negyvu, dau
gelis gali nuobodauti. Kartais 
šitokiame pasikalbėjime atsi
randa du trys žmonės, kurie 
greit, nė kiek nelaukdami, atsa
kinėja į patiektus lektoriaus 
klausimus, neduodami laiko ki
tiems bent kiek 
dalyvauti bendrame pasikalbėji
me. šitokiu atveju reikia mo
kėti tokius “greitakalbius” su
turėti ir kitus mokėti įtraukti 
į pasikalbėjimą. Dažnai atsitin

ka visai nelauktų klausimų; jei- 
*gu pasikalbėjimo vadovas nesu
gebės į juos atsakyti, tai ir vi
su pasikalbėjimu numažins su
sidomėjimą, pradės vadovu ne
pasitikėti. Pasikalbėjimo vado
vas turi būti gerai išsilavinęs, 
tam dalykui pasirengęs, gerai I 
mokąs pasikalbėjimui vadovau
ti, priešingai — maža naudos 
bus.

3. Paskaita-pasikalbėjimas yra 
tikrosios paskaitos sujungimas 
su pasikalbėjimu. Lektorius, 
papasakojęs paskaitos dalį, ją 
ima kartoti užduodamas klau
sytojams paklausimus. Klausy
tojai būna priversti visa girdė
ta atminti, geriau įsidėmėti, o 
jei klausytojams buvo kas nors

manių ir tikybos gynėjų.
Diskusijose vieni stengiasi J- 

tikinti ki^us, kad jų nusistaty
mas ginčijamu dalyku yra tei
singas. Diskusijos paprastai 
baigiasi vienos puses nusileidi-

moksliškų žinių, lavinti protą, 
o mitingo tikslas—paveikt klau
sytojų jausmus ir valią, sukelti 

(juose pasiryžimą dirbti ir ko
voti. Todėl mitingo kalba bū
na karšta. jaudinanti, tokia,,
kad klausytojai pargyventų tai,Imu arba susitaikinimu, o dis- 
apie ką kalbama. Kad kiaušy-1 putas dažniausiai baigiasi įlie
tojų labiau paveiktų jausmus ir 
patrauktų j save, mitinge kalba 
paprastai keli kalbėtojai. Tada 
jų kalbos būna j vairesnes ir
žmonėms nenusibosta.

5. Pranešimas yra savotiška

Į kais, nes čia ginčijasi dėl daly- 
Iko esmės, stengiasi išrodyti, 
kad priešo pažiūros visai klai- 

1 dingos. Dispute ne priešinin
ką, kuris ginčijasi, stengiasi nu
galėti, bet klausytojus paveikti 
ir patraukti į savo pusę. Dis
putas paprastai ginčijamo daly
ko (pav. bažnyčios mokslo ne
klaidingumo) neišsprendžia, o 
tik parodo priešai savo pažiūrų 
skirtumus ir tai, kaip juos 
sprendžia, kaip žiuri į ginčija
mą dalyką. į

I 8. Referatas yra toksai pra* 
nešimas, panašus į paskaitą, 
kur referentas išdėsto kitiems 
nesenai įgytus patyrimus, nau
jai sužinotus dalykus. Pav. pra
nešimas apie naują knygą, 
naujas moksliškas pažiūras, 
kurias tik dabar referentas pats 
patyrė, ir bus referatas. Lekto
rius savo paskaita teikia klau-1 
sytojams jau nusistovėjusiems, 
senai ištirtas moksliškas žinias, 
o referentas praneša tik savo 
tyrimo naujienas dėstydamas 
svetimos knygos turinį, aiškin
damas kieno nors pažiūras. Re
feratui pasibaigus eina pasikal
bėjimas arba diskusijos dėl iš
klausyto dalyko.

Lavinimosi reikalams dar 
praktikuojama paprastas pasa
kojimas kurio nors dalyko. Pa
sakojimas panašus į paskaitą- 
pasikalbėjimą, tik daugiau lais
vas, šeimyniškas. Pasakojimui 
geriausia tinka dailiosios litera
tūros neilgi kūrinėliai, kurie 

gyvai ir net

teisindamasis, pos nariams apie tos draugijos 
nudirbtus moksliškus darbus ar 
tos draugijos tvarkymosi (or- 

[ganizacinius) darbus. Tokia pa
skaita (vadinamasai praneši
mas) būna skiriama tik tam 
tikriems klausytojams, atatin
kamo dalyko specialistams. 
Pranešimo tikslas— informuoti 
savos draugijos narius apie ku
rį nors dalyką. Paskaita dės
to jau ištirtus dalykus, tokius,! 
kuriuos dabar reikia tik įsi
dėmėti, o pranešimas paprastai 
išdėsto tą dalyką, kuris dar ga- 

pagalvoti ir Į lotinai nepaaiškėjęs, kuris rei
kia dabar visiems drauge apta
rus išspręsti. Pranešimas bai
giasi ginčais ir sprendimu; pa
skaitoje to nebūna. Paskaita 
patiekia jau žinomas teisybes, 
o pranešimas tik ieško teisy
bės.

6) Diskusija—kelių žmonių
ginčai dėl kurio nors dalyko, 
norint tą dalyką geriau išsiaiš
kinti, ištirti. Su ginčijamu 
dalyku (tema) turi būt gerai 
apsipažinę. Diskusijos būna ta- 

I da, kada dėl dalyko esmės ne
siginčija, kada pagrindinės pa
žiūros visų sutinka, o nori tik 
išsiaiškinti antraeilius, ginčą 
liečiančius, dalykus. Pavyzdžiui, 
jei bet kurios draugijos susirin- galima pasakoti 
kę nariai sukels ginčus, ar ge-1 vaizdingai, taip, Jcaip sako sce- 
rai dirba tos draugijos valdy
ba, tai čia bus diskusijos.

7. Disputas—toks ginčas, kur 
priešingų pusių pažiūros visai 
skirtingos, pavyzdžiui, laisva-

noje monologus. Jų tikslas — 
veikti klausytojų jausmus (ne 
'protą), patenkinant jų grožio 
reikalavimus, suteikiant malo

numo, nuraminimo.

VIENAS IŠ
KIEKVIENU KETUpilį RŪKYTOJU 

PATVIRTINS ŠITĄ:

MES T pareiškiame Z savo - širdingą 
įsitikinimą kad tabakai vartojami 
Cheeterfield cigaretuose yra geresni 
ir todėl puikesnio skanumo negu 
Ijilc kituose tos kainos cigaretuose.

Ligobtt & M vers Tobacco Co.

JIE,T MINKŠTI J Vienok 
V -J UŽGANĖDINA

1

Chesterfield

Klausytojai per trumpą lai
ką daug išgirstų dalykų pa
miršta, visų jų nepajėgia atsi
minti, ypač paskaitos gale, ka
da klausytojai jau būna pavar
gę. Juos nuvargina, be kitų 
dalykų, ir pasakotojo kalbos 
vienodumas, monotoniškumas. 
Už paskaitą yra naudingesni 
pasikalbėjimai.

2. Pasikalbėjimai skiriasi nuo 
paskaitos tuo, kad šiuose pasi- 
imtasai aiškinti dalykas (tema)

paskaitoj netaišku, tai dabar 
turi progos pasiklausti lektorių. 
Paklausimus galima duoti vi
siems klausytojams kartu arba 
vienam kitam skyrium. Vie
nam atsakius į klausimą, gali
mą kitą paklausti, ar jis sutin
ka su atsakymu. Lektorius, pa
aiškinęs ir pasikalbėjęs su 
klasytojais, toliau skaito savo 
paskaitą. Tuo budu nuo temos 
nenutolstama, paskaita^pasikal- 
bėjimas eina sistematiškai; čia

AUTOMOBILIAIFALCONKNIGHT
Dabar yru atutiuu veikimo, ekonomijos ir grožčn, Šešių cilindorin •'slcovo” 

valvc moterims karas, kuris yra pagerintas pagal amžių. 45 arklių jogos, grei
tas ir stiprus.

54 durų coach-----------------------------------------------
•1 durų Hedun --------------- ----- ---------------------- —------------------114 menesių Išmokėjimui

Vilnai įrengtas ir dastatomas prio jūsų namų, turi užpakalinius bumpcrlus, 
1A fronto ir užpakalio •'snubbers”, 4 ratų Bendlx breklai, ekstra taleri. "tubo 
nm” ir tajero uždangalų, automutiAkas lango nuvalytojas, užpakalyj didelis veid
rodis. sustojimo šviesa, ir "sun visor” užraktas. Vartoti karai itn^mi i mainus 
su geru atlyginimu. Taipgi turine daug vartotų karų visuomet.

Garantuotas Patarnavimas
Atdara nuo 8 ryto iki 10 vakaro. Nedaliomis nuo 8 ryto iki 5 vakaro.

AUSTIN KNIGHT MOTOR SALES
4748 Chicago Avė. Phone Austin 9022

CHICAGO, ILLINOIS 

Pasaulyj Didžiausios Vertės 
Išpardavinėjime Daugiau 

Negu Kitų Sixes

aiškinamas pasikalbėjimo budu 
su klausytojais. Klausytojai 
užduoda klausimus, o lektorius 
į tuos klausimus atsakinėja, 
aiškina. Tame pačiame pasikal
bėjime daroma ir atbulai: lek
torius tiekia klausimus, o klau
sytojai atsakinėja. Pasikalbė
jimai geri tuo, kad čia kiekvie
nas klausytojas verčiamas gal
voti, kad čia kiekvienas turi 
laiko galvoti, o kas jam neaiš
ku—pasiklausti lektoriaus. Be 
to, pasikalbėjime nėra tokio 
varginančio vienodumo, koks 
būna paskaitose; pasikalbėjimų 
gyvos ir įvairios kalbos kur kas 
mažiau vargina. Bet pasikalbė
jimai turi ir trukumu. Pirmiau
sia, pasikalbėjimuose lektoriui 
dažnai užduoda tokių klausimų, 
kurie nieko bendra neturi su 
aiškinamuoju dalyku (tema),

daugiau kalba lektorius, o ne 
klausytojai, kaip kad būna gry
nuose pasikalbėjimuose. O lek
torius ir turi daugiau kalbėti, 
nes jis apie aiškinamąjį dalyką 
daugiau galvojęs ir geriau tam 
dalykui pasirengęs. Paskaita- 
pasi kalbėjimas daug daugiau 
duoda naudos už tikrąją paskai
tą arba vien už pasikalbėjimą 
naudingesnė, jau vien dėl to, 
kad čia kiekvienas klausytojas 
turi laiko paprašyti lektorių 
paaiškinti nesuprastus dalykus.

4. Mitingas yra tam tikros 
kalbos, panašios į paskaitos kal
bą, bet turi kitonišką negu pa
skaita tikslą. Mitingo kalba 
paprastai aiškina socialinius 
(visuomeninius) reikalus, įvai
rius politikos ir ekonomikos da
lykus. Paskaitos tikslas — su
teikti klausytojams daugiau

Į LIETUVA
Puikiausiu ir Gražiausiu Didlaiviu

K LIETUVOS Į KANADA
Ateinant pavasariui Kanados farmeriai reikalauja daug darbi

ninkų. Tad dabar, yra GERIAUSIAS LAIKAS ATITRAUKTI 
SAVO GIMINES Į KANADĄ. Nes uždarbiai ant Kanados farmų 
yru geri.

Aš padarau visus dokumentus atitraukimui į Kanadą, dėl vyrų, 
moterų ir merginų. Mano patarnavimas yra teisingas, saugus ir 
greitas. Nes aš turiu daug metų patyrimą laivakorčių biznyje.

Taipgi parduodu laivakortes j Lietuvą ant visų laivų linijų ir 
ant visų lietuvių ekskursijų j Lietuvą. Sekanti Buitie America Li
nijos laivai išplauks iš New Yorko tiesiai į Klaipėdą.

AQUITANIA
Išplaukia iš New Yorko

Seredoj, Gegužio (May) 30 Dieną
Ekskursiją veda plačiai žinomas visuomenės darbuotojas 

Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas
P-as PIJUS BUKŠNAITIS

Tiesiausiu ir Greičiausiu keliu į Kauną
Be Persėdimo Iš Laivo į Laivą

• UII Jurų Milžinus AQU1TANIA perplaukiu vandenyną į
II 5% dienas, iš laivo keleiviai pasodinami į traukinį ir
// vežami gelžkeliu iki pat Kauno.
// Vėlesni Išplaukimai iš New Yorko:
I BERENGARIA ............................ Birželio 6—27
j MAURETANIA ............................ Birželio 13—20

| AQVITANIA ................................ Birželio 20

Lithuania, April 17, Lithuania, May 29
Estonia, May 2, Estonia, June 16

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Victory 6122

Užsisakykite Vietas ir Klauskite Smulkesnių In- 
kflįwL|y. formacijų Pas Vietos Agentą arba rašykite Mums:

Oi CUNARD LINE
N. Michigąn Avė. Chicągo

PASAULYJ daugiausiai išparduoda
mas 6 cilinerių karas pasidarė 

Essex. <
Visi 6 cilinderinių karų išpardavimo 
rekordai liko nušluoti į šalį su entu
ziastišku priėmimu Naujo Essex Su- 
per-Six. Iš daugelio vietų pranešama, 
kad 1007c, 200%, net 300% yra išpar
duodama daugiau, negu tuo pačiu lai
ku pereitais metais, kuris taipgi buvo 
Essex rekordu.
Vienintelis didelio spaudimo Super- 
Six motoras, kuris paverčia išnaudotų 
šilumą i jėgą, padaro didesnę jėgą ku- 
biškam coliui pistone, negu bile kokis 
žinomas motoras pasaulyje.
Visais budais Naujas Essex Super-Six, 
yra padarytas pigiausiam operavimui 
ir užlaikymo išlaidoms. Jo savininkų 
skaičius yra padidėjęs tūkstančiais ir 
važinėdami tųkstančius mylių ir įgau
dami gerą patarnavimą, patiks ir jums 
iš pirmo pasivažinėjimo ir tas pasiva
žinėjimas visuomet bus toks pat.

< Simple, Compact and 
Convenient

ri. Light control • 2. Horn button
3. Throttle • 4. Radiator shutter control

5. Starter • 6. Electro-lock
7. Gasoline gauge • 8. Choke

COUPE •'• • • $745 (Rumbte seat 330exfra) 
COACH . $735 SEDAN (4-door) • $7%

AUprices f. o. b. Dctroit, plūs war exci.se tax

Buyerscanpav for cars outof Income atlowest 
savailable charge for intergjt, 

handling and Insurance

Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, K. uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarį 
reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid 1

Hudson Motor Company oi Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900, Atdara vakarai.

exci.se


Vėl Išrinkti
Savo draugą

Wm. E. Helander
Republ ikonų kandidatas į 

Teisėjus , 
Mu.nicipal Court 

Primary rinkimai 
utarninke, 

balandžio 10, 1928
William E. Holander gimęs ir 

ėjęs mokslus Chicago j. Tarnavo 
Jungtinių Valstijų kariuomenėj, fru- 
vo ųžmaryj pasauliniame kare su 71 
Co. pulke jūreivių. Buvo sužeistas 
ir gavo gasų. Sugryžo su trečios 
armijos korpusu A. Ė. F. kaipo In
teligentų Oficierius Corps Air Ser
vice.

Assistąnt Attorney for Sanitary 
District of Chicago per du metus;

Asšistant Judge of the Probate 
Court per <lu metu.

Narys: American, Illinois and Chi
cago Bar Association, Phi Alpha 
Delta Law Fraternity, American 
Legion, Second Division Association, 
Veteranas of Foreign Wars, Dis- 
abled American Veteraną, A. B. & 
A. M., <><l«l 1'clloNvs, Moose, Na
tional Union, Svithiod, South Side 
S\vedish Club, Lake S h o re Athletic 
Club and Cycraft Club.

“Jis tarnavo šešis metus kaipo tei
sėjas Mtinicipal Court su dideliu 
kreditu. Jo spartumas ir rūpestin
gumas specialiai pažymėtini. Jis 
yra visai tinkamas tam ofisui.”

—Chicago Bar Association 
Raportas vasario S, 1928.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai paisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

Reumatizmas M

M 
h 
H

MEKSIKOS BAŽNYČIOS

M 
M 
M 
M 
M

H 
H

M
M

h

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina yiršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50a. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: ‘‘ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, 1LL.__
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FOTOGRAFUOKITES
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolann i s 
sekimas nau-. 
jų išrad imu 
paveik s 1 ų 
traukime užtil 
krina jums gej 
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto- ___
grafuoti namus, pagrabus, poki 
liūs

H

D

$ O

ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

> 3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, UI.
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0
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Tąsa nuo 1-mo pusi),
gaut ? No kitaip, kaip tik sko
linus iš kelnių gadynės. Vėl ma
ne paėmė noras ir žingeidumas 
lankyt bažnyčias. Ant rytojaus 
užeinu j kitą bažnyčią ir vėl 
randu Kristų su kelinėmis, čia 
jau aiškiai matos kelnės. Bet 
čia kelnės kitokios,—baltos ir 
ant vatos, kaip beisbolininkų, 
mašina stičiuotos skersai-iš- 
ilgai. Visa stovyla mažesnė, 
taip sakant smulkesnė už vakar 
matytą ir Kristus sėdi atlašus, 
taip kad kelnės matos labai ge
rai. Vėliau užeinu kiton baž
nyčion, čia irgi randu sėdintį 
Kristų, l>et kelnės vėl kitokios: 
plonos, baltos ir trumpos, bet 
galai su mezginiais, kaip mo
teriškos ir mezginiai kabo že
miau kelių. Kitoj užėjęs dai
rausi kur sėdintis Kristus yra, 
bet nematau. Tečiaus besidai
rydamas pamačiau vienoj vie
toj šėpą; priėjus moteris bu
čiuoja tą šėpą, bet matyti, kad 
ji j tą šėpą galvos nejkiša, bet 
dik stiklą bučiuoja. Einu ir aš 
pažiūrėt kas yra toj šėpoj, žiū
riu, gi sėdintis Kristus. Kur 
moteris bučiavo stiklą, toj vie
toj buvo keliai. Matyt, kad toj 
bažnyčioj yra gerai bučiuoja
mas, kad net šėpą padarė, kad 
nesubučiuotų. Kelnės ir šio 
mezginiuotos. O palerinos, tai 
visų raudonos, tokios kaip kar
dinolų, tik vienų ilgesnės, ki
tų trumpesnės, vieni susisupę, 
o kiti tik šiaip sau liuesai ant 
pečių užsimetę.

Teko eiti pro tokį distriktą, 
kur meilę pardavinėja, žiuriu, 
didelė bažnyčia, ištolo atrodo 
lig apgriauta, bet priėjęs artyn 
pamačiau, kad naujai budavoja- 
ma, tik ne baigta ir dabar nie
ko nedirbama, visur aptverta ir 
niekur negalima įeiti, reikia ei
ti i šalę esantį namą. Einu pa
žiūrėt ir ten. Įėjus prieangiu 
pasirodo ten esanti bažnyčia. 
Ir tuoj, prieangy, susitinki su 
sėdinčiu Kristum. Bet kas keis
ta, kad tame meilės rinkos dis- 
trikte ir Kristus sėd? susigė
dęs. Stovyla didelė, didesnė už 
visus sėdinčius, kiek liki šiol jų 
sutikau. Sėdi susilenkęs taip, 
kaip būt alkūnėm ant kelių pa
sirėmęs; palerina ilgoka ir į ją 
įsisukęs taip, kad kelių ir kel
nių nematyt. Bet kaip susi
lenkęs, tai per antį vistiek įžiu
rčiau, kad kelnės mezginiuotos. 
Nejauku daros žiūrinėjant apie 
jį, kadangi jo poza rodo jį su
sigėdus}. Nežinia delko, ar 
kad tokioj kolonijoj, ar kad ne 
bažnyčioj, bet išneštas į prie
angį, nes bažnytėlė žema ir an
kšta, tik didelis kambaris to na
mo. Bet kad ir maža, bet ge
rai parėdyta.

Kitoj bažnyčioj vėl kitokį ra
dau. Čia taipgi stambi figūra 
ir drąsus išrodo, sėdi atsilošęs, 
palerinos skvernai atsimetę, 
rankoj turi gėlių bukietą. Sėdi 
netoli durų, šis irgi beisboli- 
ninko kelnėm apsimovęs. Ma
tyt, jis irgi yra bučiuojamas, 
nes tokioj prieinamoj vietoj 
stovi, taipgi ir moterų būrelis 
matėsi apie jį, bet bučiuojant 
jį tuo laiku neteko matyt. Da 
vienas kitoj bažnyčioj, daug už 
pastarąjį smulkesnis ir, matyt, 
neinteresingas, reiškia nepopu
liarus, nes nuošaliai ir aukštai 
sėdi, niekam nekliūdamas ir 
niekam neprieinamas. Taipgi 
nešioja beisbokinukes. Atrodo 
žvalus, gyvas. .

Kitokių ' įvairenybių nema
čiau, vis tokios pat stovylos ir 
paveikslai, tik daugiau mažiau 
papuoštos, parėdai irgi tie pa
tys. * ;

Da buvau gryžęs į pirmuti
nes bažnyčias įsitikinti ar tik
rai jose nebuvo sėdinčio Kris
taus, nes dabai* pasidairęs 
kiekvienoj vis randji, nors ir j- 
vairiose vietose. Patikrinęs 
trijose bažnyčiose neradau, tai 
daugiau ir neieškojau.

Kodėl tarp tų Kristaus sto
vy lų jokid suderinimo nėra, to 
ir aš nežinau ir čia aš atpasa
kojau kas ir kaip yra ir kaip 
išrodo.

Taipgi daug bažnyčių yra 
taip budavotų, kad prieš alto
rių bažnyčios lubos yra iškeltos, 
padarytas kaip ir bokštas su 
stiklinėmis sienomis. Tad jau 
apie 10 valandų prieš piet bū
na saulės a|>šviestas visas di
dysis altorius, o visa bažnyčia 
būna tamsi taip kaip vakari' 
temstant. Suprantama, kad bū
na apšviestas ir kunigas, kada 
jis laiko mišias prie altoriaus. 
O kada saulės šviesa taip tvys- 
ka ant altoriaus, o bažnyčia 
būna tamsi, tai visas altorius 
su visais šventasiais labai pui
kiai, gražiai, įstabiai ir labai 
imponuojančiai atrodo ir ma
tyt, gerai žavi tikinčiuosius; 
nes iŠtikrųjų pasidaro stebėti
nas vaizdas. Ir tas visas ste
bėti numas, labai daug prisideda 
prie pavergimo avelių dvasios.

—Perėjūnas.

M. Zoščenko.
Stiklinė
(Feljetonas)

čia nesenai mirė tepliorius 
Jonas Blakė. O jo našle Marė 
keturiasdešimtą dieną mažą ba
lių padare.

Ir manę pakvietė. I
— Ateik, — sako, — pami

nėti brangųjį velionį. Vištų ir 
keptų ančių pas mane, sako, 
nebus, ir paštetų taip pat ne- 
numatau. Bet arbatos galėsi, 
kiek tik norėsi, gerti ir dar na
mo parsinešti.

Aš sakau:
— Arbata man kad ir ne

įdomu, bei ateiti galėsiu. Na- 
bašninkas Jonas gana nuošird
žiai, sakau, su manim elgėsi ir 
kartą lubas dykai išbaltino.

Ketvirtadienį aš ir nuėjau.
Žmonių susirinko daug. Vi

sokį giminės. Atėjo ir dieve
ris Petras Blakė. Toks • kan
dus vyras stačiais ūsais. Atsi
sėdo prie arbūzo. Jį lik vieną 
peiliuku piaustė ir valgė.

NAUJIENOS, Chicago,
Aš išgėriau Vieną stiklinę 

arbatos. Daugiau gerti netu
riu noro. Ir bendrai, pasaky
siu, arbata netikusi: kažkuo 
negardžių atsiduoda.

Norėjau aš padėti stiklinę į 
šalį.

Bet, gal būt, neatsargiai pa
dėjau. Cukrinė čia pat stovė
jo. J šitą cukrinę aš stikline ir 
sudaviau. Ji, prakeikta, ir su
dužo.

Maniau, kad nepastebės. Bet 
pas tel )ė j o, šė ton ai.

Našlė sako:
— Berods stiklinę stukterė- 

jai.
Aš sakau:

Niekai, miela Maryte. Dar 
laikys.

O dieveris, pHpumpęs arbū
zo, ir sako:

Kaip tai niekai? Geri nie
kai. Našlė juos į svečius kvie
čia, o jie indus daužo.

O Marė žiuri į stiklinę ir pra
deda nervuotis.

— Tai, — sako, — tikras 
naikinimas inventoriaus. Kur 
tai matytas daiktas —• stik
lines daužyti. Vienas, sąki, stik
linę sudaužys, kitas — virdu
lio bilduką atsuks, trečias — 
servetėlę j kišenę jsidės. Kas gi 
tada bus?

O dieveris, kaip koks para
zitas, sako:

— Kam čia, sako, dar kal
bėti. Tokiems svečiams, sako, 
telieka arbuzu snukį sudau
žyt.

Nieko aš j tai neatsakiau. 
Tiktai pabalau ir sakau:

~ Man, sakau, mielas die-

ni.• '
veri, gana skaudu apie snukį 
girdėti. Aš, sakau tikrai moti
nai neduočiau snukio daužyti. 
Ir bendrai, sakau, arbata pas 
jūs kažkuo negeru kvepia. Be 
to, sakau esu pakviestas. Jums, 
sakau, šėtonams, tris stiklines 
su puoduku sudaužyt — ir tai 
dar maža.

Visi, žinoma, pakėlė Iriukš- 
mą. /

Visų daugiausia siuto dieve
ris. Suvalgytas arbūzas jam 
gal galvą paveikė.

Ir našlė visa virpa nuo įnir
šimo.

— Aš, — sako, — nemoku 
bjaurybių j arbatą dėti. Gal būt, 
tamsta namie dedi, o paskui tik 
bėdą anl žmonių sumeti. Na- 
bašninkas Jonas*sako, gal ant 
kito šono nuo tokių sunkių žo
džių apsivertė... Aš, sako, šun
snuki, tau nedovanosiu.

Nieko aš į tai neatsakiau. 
Bet sakau:

— Spiaut, sakau, ant visų, 
ir ant dieverio, ir ant tavęs.

Ir kuogreičiausiai išėjau.
Po dviejų savaičių gaunu iš 

teismo pakvietimą stoti Marės 
Binkienės byloje.

Einu. Stebiuos.
Taikos teisėjas, išnagrinėjęs 

bylą, sako:
— Paskutiniu laiku visi teis

mai ir taip darbu užversti, o 
čia dar, sako, de] tokių niekų 
žmogus turi bylinėtis. Sumo
kėk, sako, šitai pilietei dvi gri
vinas ir nebegadink oro kame
roj.

Aš sakau:
— Sumokėt aš neatsisakau,

bet tegu ji grąžina man tą su
dužusią stiklinę.

Našle sako:

— Pasprink tu su savo stik
line. Imk ją. Kitą dieną, žino
te, jų kiemsargis Semionas at
neša man stiklinę. Ir dar ty
čia trijose vietose sudaužytą.

šeštadienis, Baland. 7, 1928
...... .................................................  IĮ I I II Į

Nieko aš į tai neatsakiau, 
tiktai sakau:

—Pasakyk, sakau, savo valka
toms, kad dabar aš juos pa
vedžiosiu po teismus. Ir tik
rai, kai kas užgauna mano am
biciją — aš galiu ir tribunalą 
pasiekti.

Išvertė P. Kar-Čius.

MALT TONIC - EXTRA PALE
SPECIAUS ALUS

B,oooton
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Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TOHICO
arba

Extra Pale Alaus
[Jis yra rekomen
duojamas per 

r

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arha aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pasaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 
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“America First” 
Vėl Nominuoki!

Teisėją

Alfar M. Eberhardt 
Reguliaris 

r _

Republikonų 
kandidatas i fe 

associate

Municipal Court

Primary rinkimai 
Utarninke,

Balandžio 10, 1928

Balsavimo vietos 
atdaros nuo 6 ryto 

iki 5 vakaro

Buvo daromos didžiausios pastangos au
tomobilių industrijoj iš pat pradžios Dvide
šimto Amžiaus ir tas dabar yra atsiekta vie
natiniame motoriniame kare—naujame Hup- 
mobile Century Eight. Hupmobile didžiuoja
si tuo karu ir tai yra šiame amžiuje didžiau- 
sis atsiekimas mechaniško tobulumo ir jo kai
na yra labai pigi dėl tūkstančių Amerikos 
automobilių savininkų.

Mes priimam i mainus senus karus ant labai gerų išlygų. 
Parduodam vartotus automobilius įvairių išdirbysčių.


