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NAUJOJI LIET. VALDŽIA SUDARYTA
Socialdemokratai da

lyvauja valdžioj
Lenkų kariuomenė šaudo

streikininkus
■' ' 'p 1 —11

Chicagą atlankė smarki lietaus 
ir perkūnijų audra x

Naujas Lietuvos ministeriy kabinetas sudarytas
(Specialinė L. Merikonto kablegrama 

Naujienoms)
KAUNAS, birželio 11. — Naujoji Lietuvos 

valdžia sudaryta. Jos sudėtis tokia:
Ministeris pirmininkas — M. Sleževičius; 

kartu jis bus Teisingumo ministeris ir, laiki
nai, Užsienio.

Karo ministeris — Papečkis.
Vidaus reikalų — VI. Požėla.
Žemės Ūkio ministeris — Krikščiūnas.
Finansų ministeris — Alb. Rimka.
Švietimo ministeris — V. Čepinskis.
Geležinkelių ministeris — Jankevičius.
[Socialdemokratai, pasirodo, sutiko dalyvau

ti valdžioj ir dalyvauja, užėmę joje du ypač svar
bius postus: Požėla, kurs yra juristas, Vidaus rei
kalų ministerio, ir Profesoriuj VI. Čepinskis — 
švietimo ministerio. Kiti kabineto nariai, regis, 
yra valst. liaudininkai].

Lenkų kariuomenė šaudo 
streikininkus Galicijoj

Demonstracijose Ostrovice trys 
streikininkai užmušti, dau
giau kaip 20 sužeisti

VARŠUVA, birž. 11. —Pra
moningame Galicijos mieste 
Ostroviece sustreikavo daugiau 
kaip 3,000 geležies ir amunici
jos fabrikų darbininkų, reika
laudami didesnės algos. Vakar 
streikininkai buvo suruošę di
deles demonstracijas gatvėse. 
Policija bandė demonstrantus 
išvaikyti, bet neįveikė: ji buvo 
atblokšta šalin.

Netrukus į Ostroviecą atvyko 
iš artimesnių miestų lenkų ka
riuomenės būriai, kurie į de
monstrantus šovė. Trys darbi
ninkai buvo nušauti negyvai, 
apie dvidešimt ar daugiau buvo 
pašauti. Demonstracijos buvo 
greitai patremptos.

$4,250,000 karo palaiky 
paleista su durnais

TACOMA, Wash., birž. 11.— 
Trylika karę metų laivų, pasta
tytų amunicijai ir kitoms rei- 
kmenoms gabenti per vandeny
ną Jungtinių Valstijų kariuo
menei Europoj, kurių pastaty
mas parėjo $4,250,000, bet ku
rie niekados Amerikos uostų 
nebuvo apleidę, - vakar buvo 
Hendersono įlankoj paleisti su 
durnais.

Visi tie laivai buvo parduoti 
VVashington Tug and Barge 
kompanijai, kuri, nušarvojus
juos, sugabeno daiktan ir kaip 643, tuo tarpu kai 1924 m. jų 
laužą sudegino. buvo atvykę 58,328.

Smarkios perkūnijos pri
darė eibių Chicagoj

Dvidešimt žmonių sužeista per- 
kunui trenkus į gatvėkarį; 
bažnyčios bokštas nutrenktas

Vakar Chicagą atlankė smar
kių perkūnijų audra, pridariu
si nemaža eibių.

Perkūnijos prasidėjo po pietų 
ir su mažomis pertraukomis tę
sėsi iki vakaro.

Cicero Avė., netoli nuo 16-os 
gatvės, perkūnas trenkė į gat
vėkarį, apdegindamas ir pri
trenkdamas daugiau kaip dvide
šimt pasažierių, kurie tuojau 
buvo nugabenti į VVestern 
Electric kompanijos Havvthorne 
įstaigos ligoninę. Perkūnija 
nutrenkė esančios ties Wash- 
tenaw ir Io\va gatvėmis bažny
čios bokštą; Norvegian Ameri
can ligoninės, ties Richmond ir 
Cortez gatvėmis, aukštą kami
ną; Hetzel and Co., Larabee 
gatvėj, 24)0 pėdų aukštumo ka
miną.

Perkūnas trenkė taipjau Lo- 
gan Snuare aukštutinių gele
žinkelių stotį ir namus 6505 
Sheridan Road.

Pasak gautų vakare praneši
mų perkūnijos buvo trepkta 
apie penkiolika triobesių.

Kartu su perkūnijomis pylė 
smarkus lietus, vietomis ledų 
kruša. Kai kur gatvėse po via- 
duktais buvo taip patvinusios, 
kad susisiekimas jomis buvo 
sutrukdytas.

? ---------------------

WASHINGTONAS, birž. 11. 
— Imigracija iš Vokietijos di
dėja. 1925 metais vokiečių at
vyko į Jungtines Valstijas 62,-

Didelis socialdemokratu 
laimėjimas Meklen

burge ;.
■■ ■■■ —

Komunistai, fašistai ir kitos 
reakcininkų partijos skau
džiai pralaimėjo rinkimuose

BERLINAS, birž. 11. —Pasi
rodo, kad socialdemokratų lai
mėjimas ką tik įvykusiais rin
kimais į Meklenburgo landtagą 
(seimą) yra daug didesnis/ ne 
kad iš kaito buvo pranešta. Ir 
kaip didelis buvo socialdemo
kratų laimėjimas, taip didelis 
buvo komunistų pralaimėjimas.

Palyginant su praeitais rin
kimais Meklenburge, socialde
mokratai daugely vietų gavo 
dabar dvigubai daugiau balsų, 
tuo tarpu kai komunistai buvo 
stipriai sumušti. Jie 'gavo vos 
ketvirtą dalį pirmykščių savo 
balsų. Kai kuriose vietose ko
munistai gavo nedaugiau, kaip 
10 nuoš. balsų, kiek jie pirmiau 
kad turėjo.

Kartu su komunistais stip
riai pralaimėjo taip pat vo
kiečių fašistai ir kitos dešinio
sios partijos. Fašistai neteko 
dviejų trečdalių pirmykščių sa
vo balsų.

Rinkimus Meklenburgo vais
tyk j sekta visoj Vokietijoj su 
dideliu susidomėjimu, žiūrėta į 
juos kaip į barometrą, kuis tu
rėjo parodyti dabartinį Vokieti
jos masių ūpą ir nusistatymą, 
ypač akivaizdoj besiartinančio 
referendumo (visuotino žmonių 
balsavimo) dėl buvusių Vokie
tijos valdovų nuosavybių kon
fiskavimo.

Japonai žada kraustytis , 
laukan iš Kiny

Del nuolatinių kiniečių darbi
ninkų streikų Japonų fabrj- 
kininkai turi vargo

ŠANHAJVS, Kinai, birž. 11. 
— Girdėt, kad didžiulių japo- 
niečių fabrikų savininkai / pra
dėję rimtai galvoti apie išsi
kraustymą iš šanhajaus ir kitų 
Kinijos pramonės miestų. Prie
žastis nuolatiniai / kiniečių 
darbininkų streikai jų fabrikuo
se. šanhajuj japoniečių fabri
kuose šiandie streikuoja dau
giau kap septyni tūkstančiai 
darbininkų, Septyfti fabrikai 
buvo priversti visai paliauti 
darbą. Darbininkuose eina agi
tacija paskelbti visuotiną strei
ką.

Moterų taikos judėji
mas Anglijoj

LONDONAS, birž. 1L — Vi-\ 
soj Anglijoj kilo stiprus mote
rų judėjimas dėl tarptautinės 
taikos. Birželio 19 dieną Lon
done ruošiamos milžiniškos tai
kos demonstracijos, kuriose da
lyvauti suplauks moterų iš vi
sų Anglijos vietų. Dabar visur 
eina stipri v agitacija ir prisi- 
ruošiamasis darbas.

Oficialinė žinia apie 
Šleževičiaus pasky

rimą premjeru
KAUNAS. (Elta). [Paštu iš 

Lietuvos Pasiuntinybės Wash- 
imgtone], —- Prezidentas birže
lio devintą pavedė Šleževičiui 
sudaryti Kabinetą.

Lietuvos Ministeriai Socialdemokratai

Prof. V. ČEPINSKIS - 
Švietimo Ministeris

Adv. VL, POŽĖLA

Vidaus Reik. Ministeris

Norvegija rengias užgint 
žydų skerdyklas .

Ūkininkai smerkia žydų žiau
rius metodus skersti gyvulius 
“košero” mėsai

OSLO, Norvegija, birž. 11.— 
Norvegija gal būt neužilgio iš
leis įstatymą, užginantį orto
doksams žydams turėti savas 
,‘košer” skerdyklas. To ypač 
reikalauja ūkininkų organizaci
jos, kurios sako, kad žydų bū
das skersti esąs žiaurus ir 
skerdžiami gyvuliai labai ken
čia, kol pagaliau miršta.

Kai kurie stortingo (parla
mento) nariai buvo tyčia nuė
ję pasižiūrėti “košer” sker
dimo ir jie, sako, buvę labai 
ta operacija pasipiktinę.

žydų rabinas Oslo mieste sa
ko, kad jei proponuojamas įs
tatymas busiąs priimtas, tai or
todoksai žydai turėsią apleisti 
Norvegiją. Del šalto Norvegi
jos klimato žmonės reikalaują 
daugiau mėsos maistui, o ka
dangi vasarą nebusią galima im 
portuoti šviežios košer mėsos, 
tai žydams nebusią kitos išei
ties, kaip tik išsikraustyti.

Michigano it Wisconsi- 
no valstijos varžosi 

dėl sienos
MADISON, Wis., birž. 11. — 

Wisconsino ir Michigano valsti
jos jau kurs laikas veda tarpu
savio “karą” dėl sienos. Wis- 
ęonsinas nori atgauti kelis mili- 
onus vertės nuosavybių Meno- 
minee, Mich., tuo tarpu Michi- 
ganas tvirtina, kad tos nuosa
vybės priklauso jam. Byla da
bar atiduota Jungtinių Valsti
jų aukščiausiam teismui iš
spręsti. '

Chicagai ir apielinkei oficia* 
lis bro, biuras šiai dienai pra
našauja:

I Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir perkūnijų; , nedidelė 

t temperatūros atmaina; pusėti
nas, didžiumoj pietų vakarų vė
jas.

Vakar tenąperatura siekė mi- 
nimum 65°, maksimam 81° F.

šiandie saulė tefcd 5:14, lei
džiasi 8:25 valandą.

Angly protestas sovietams 
už maineriy rėmimą

t ' ’
Kaltina Maskvą, kad pinigais 

norėjus sukurstyti streikinin
kus prieš valdžią

LONDONAS, birž. 11. — 
Britų^valdžia pasiuntė Maskvai 
aštrią notą, protestuodama 
prieš sovietų valdžios siuntimą 
pinigų Britų darbininkams pei 
pastarąjį visuotiną streiką.

Notoj sakoma, kad Britų val
džia mananti, jogei siųsdami 
tuos pinigus, viso 400,000 sva
rų sterlingų (apie _ 2 milionu 
dolerių), rusai turėję tikslo su
kurstyti darbininkus revoliuci- 
įon prieš Britų valdžią.

Paryžiuj nužudyta gru
zinų laikraščio 

redaktorius
PARYŽIUS, birž. 11. — šian

die čia buvo nušautas gruzinų 
laikraščio ‘Naujoji Gruzija’ re
daktorius Vešapeli. Jo užmušė
jas, irgi gruzinas, Arfandil 
vardu, kurs tapo suimtas, pa
sisakė policijai, kad jis ištisus 
metus ieškojęs Vešapelio Vokie
tijoj, kol pagaliau sužinojęs, 
kad jis esąs Paryžiuje. Vešape- 
lli buvęs renegatas ir žmogžuda, 
išžudęs Gruzijoj vis^ jo šeimy
ną. Nors Vešapeli buvęs iš
rinktas atstovu kaipo gruzinų 
tautininkas, bet .paskui, po re
voliucijos, pakeitęs frontą ir 
dalyvavęs tautininkų persekio
jime.'

140 naujų advokatų 
“admitted to the bar”

—- ---- 7~
SPRINGFIELD, III., birž. 11. 

— Vakar Aukščiausiojo teismo 
laikytuose pratimuose 141 vie
nas studentas, baigęs teisių mo
kyklas, ir išlaikę kvotimus, ga
vo leidimus užsiimti advokato 
praktika Illinois valstijos teis
muose.

DU NEGRAI NUŽUDYTA

UTTLE ROCK, Ark., birž. 
11. — Arkansaso yalstijos kalė
jime šį rytą buvo nužudyti 
elektros kėdėj du negrai, Willie 
Martin ir Albcrt Jonės. Abudu 
buvo mirties bausmei pasmerk
ti už žmogžudybes.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
11.—Vyriausybė įsakė uždaryti 
tris katalikų bažnyčias Fronte- 
roj, Morelioj ir Jalapoj.

I

Sraftas ir vagystės sovie- 
tijos valdininkuose

„čekai” įsakyta susekti, kur 
dihgo 874 traktoriai, kurie 
buvo gauti iš užsienio

I / 
< *

RYGA, birž. 11. — Maskvos 
Pravdos pranešimu, iš impor
tuotų iš užsienio ūkio mašinų 
874 traktoriai prapuolę; jie ta
pę pavogti. Darbo ir apsaugos 
komisija tuojau įsakius politi
nei policijai (“čekai”) ieškoti 
kaip pasigendamų traktorių, 
taip ir Jų ^prapuolimo kaltinin
kų. J J

PasaW/p panešimo, skaičius 
impopttiotų traktorių buvus tik 
dalelė tol kiek jų Rusijai reikia, 
ir Čdesps valdininkai gavę iš 
kai KU'rių organizacijų stambių 
kyšių už padidinimą joms ski
riamo traktorių skaičiaus. Tie 
valdininkai jau esą prisipažinę 
ir dabar jų laukianti mirties 
bausmė.

Paklydęs dykynėje mi
rė troškuliu

DELTA, Utah, birž. 11. — 
Dykynėj, vadinamoj Great A- 
murican Desert, keturias dešimt 
penkias mylias nuo Deltos, 
šiandie buvo rastas negyvas 
prospektoris George Carter, 
prapuolęs nuo praeito sekma
dienio. Jis gulėjo, pirštus su
leidęs į gerklę, o šalę jo buvo 
pamesta tuščia vandens bonka. 
Pėdsakai dykynės smiltyne ro
dė, kad jis klaidžiojo dešimties 
myliu ratu, apsukęs keletą 
kartų aplinkui iki pagaliau, 
troškulio įveiktas, suknupo ir 
mirė.

Krito nuo lango 18-tame 
aukšte; išsigelbėjo

NEW YORKAS, birž. 11. — 
Langų plovėjas Dominikas 
Borg, plovęs langą vieno “skai- 
skrėpėrio” aštuonioliktame auk- 
šte^ iškrito ir puolė žemyn. 
Krisdamas jis betgi stebuklingu 
budd sugebėjo pasistverti už 
lango briaunos septyniolikta
me aukšte, ir ten pakibo. Su 
dideliu vargu pagaliau jam pa
vyko įsiristi vidun, nors krin
tant jis buvo nulūžęs koją.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIĮISTI PINIGAI

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimu sistemą, kurios pagelba galima iš-* 
mokė n į 4-6 dienas už 50 centų;

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

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš

, $110,000.00;
4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an- 

^rą dieną iki vienam centui;
5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka- 

1 rais, ir geriausia patarnauja.
Iš kitų miestų galite siųsti mums pini

gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius: .
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Hl.

Lietuvos bažnytinės ierar- 
chijos činy šventė

Davatkos džiaugiasi, kad popie
žius pavertė Lietuvą bažny
tine provincija.

KAUNAS, geg. 19. [LŽ], -- 
Gegužės 13 d. nauji arkivys
kupai ir kili bažnytinės ierar- 
chijos cinai iškilmingai ap
vaikščiojo bažnytinės provin
cijos įsteigimą. Iš didžiausių 
lapų paskaityta popiežiaus raš
tas ir Lietuvos bažnytinės vy- 
ęausybės raštai, kurie kiekvie
nos naujos vyskupystės kapi
tulos archyvuose įsakyta “sau
giai laikyti”.

Arkivyskupas Matulevičids, 
kuris paskirtas Vatikano vizi- 
tatoriumi Lietuvai, aiškinda
mas “ypatingas popiežiaus ma
lones (Lietuvai”, pareiškė, kad 
“nuo šios valandos Lietuvos 
bažnyčia daugiau , nebus su
skaldyta j dalis, nes dabartinė
se Lietuvos ribose popiežius 
įsteigė savaimingą Lietuvos 
bažnytinę pYovinci ją”...

Vadinasi, išsižadant Vilniaus 
ir Seinų vyskupysčių dabartinė
se nepriklausomos Lietuvos ri
bose belieka bažnytinė provinci
ja, kurios, matomai, popiežius 
lyg ir pažada daugiau nebe- 
skaldyti... Arkivyskupas Ma
lkevičius tvirtino, kad nuo to
kio sutvarkymo pareisianti vi
sokeriopa l.ietuvos gerovė, net
gi ekonominė ir politinė.. .

Nors ties bazilika stovėjo vi
sas būrys policijos, kaip ma
tyti, tvaikai palaikyti, bet ne
buvo reikalo, nes nauji valdo
vai patys vieni džiaugėsi, nesu
laukdami ypatingo tikinčiųjų 
susigrūdimo.

Vakare visa provincijos vy
resnybė paruošė zitiečių salė
je pramoga, kurioje dalyvavo 
kunigai ir davatkos.

UŽSIMUŠĖ AUTUI NUSIRI
TUS GRIOVIN

IKON MONTAINS, Mich., 
birž. 11. — Automobiliui nuvir
tus į griovį, užsimušė turtingo 
Niagaros, Wis., piliečio sunūs, 
Roy Colvin, 19 metų. Kartu va
žiavus su juo mergina, Jenny 
Bourdreau, buvo skaudžiai su
žeista.



IŠVAŽIAVIMAS I JEFFERSON GIRIAS
Rengia

Mornmg Si ar Kiiubas.
NEDALIOJ, BIRŽELIO 13 d., 1926 m.,

, Visus kviečia skaitlingai atsilankyti ir 
praleisti smagiai laiką ant tyro oro.

KOMITETAS.

VAIKŲ MOKYKLA
Atėjus vasarai, prie Tautiškos Parapijos atsidarė vaikučiams 

mokykla. Bus mokinama lietuviškai skaityti, rašyti ir gramatikas; 
tie, kurie norės prieiti prie pirmos komunijos šv., bus mokinami ^ti
kybos — katakizmo; dėlto tėvai pasirūpinkit atleisti savo vaikus. 
Kol Viešos mokyklos pasibaigs, bus mokinama tik šeštadieniais (Su- 
batoms), nuo 9 iki 12 vai. ryte, o atostogų metu — Pirmadieniais, 
Trečiadieniais ir Penktadieniais. Mokinimo valandos bus tos pačios. 
Vaikai yra priimami visi be skirtumo jų tėvų pažvalgų. Mokinirtias 
už dykų.

3509 So. Union Avenue
Tel. Yards 1636

Egyptiška gatavai sumaišyta galionui .... $1.90 
St. Louis Dutch Boy Balta Cininė už
100 svarų ................................................. $13.50
Moore’s grindų varnišis, galionui............ $2.50
Mes turime pilną pasirinkimą šepečių, gryno 
aliejaus, Terpentinas, Hardware, Langų stik
lai, žuvavimo įrankiai, sporting tavorai, namų 
reikmenys visokios rųšies.

SAM H. WIDMAN 
IIARDWARE 

3405 So. Haisied Street 
Tel. Boulevard 3998

fr

Išpardavimas po Gaisro

Rekordai, po ......................................... 10 25 49c
Pianai, Phonografai, Radios, Laikrodėliai, 

Žiedai ir Deimantai Už ’/i KAINOS

NAUJIENOS, UfflcagO, BU

Šis gražus Pianas kaip 
ant paveikslo Riešuto me
džio, 88 notų, vertės $500, 
dabar už...  $219

Šitas gražus Phonogra- 
fas, vertės $150.00, da
bar už  •••• $48
Rankiniai Phonografai, 
vertės $25, už J13

Mes tiktai trumpą laiką tegalėsime parduoti tokia 
žema kaina, kadangi gavome atlyginimą nuo In
surance kompanijos. \

« Ant Lengvų Išmokėjimų

JOS. F. SUDRIK
PIANŲ KRAUTUVĖ

3343 Sg. Halsted St. Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS
Sudegė moteris

Mrs. C h risti na Schneider, 77 
m. našlė, 2438 May pole Avė., 
laikėsi seno įpročio vartoti vien 
tik kerosinines lempas. Vieną 
tokių lempų ji palei lovos, kiek 
prisuktų, degindavo per visų na
ktį. Toji lempa dabar patapo 
jos mirties priežastini Kai 
spėja policija, ji bemiegodama 
apvertė lempų, kuri uždegė lo
vų ir senutė sudegė. Atvykę ug
niagesiai užgesino gaisrų pirm 
negu jis pridarė didelių nuosto
lių, liet senutė jau buvo negyva.

Šerifas pirmadieny 
.'eis kalėjiman

šerifas PeteY M. Hoffman ir 
buvęs kalėjimo viršininkas 
Wesley H. VVestbrook paliovė 
kovų, kad išsigelbėti nuo kalėj i 
mo už federalinio teismo panie
kinimų duodant perdaug didelę 
laisvę sėdėjusiems kalėjime 
butlegeriams Lake ir Dniggan 
ir nutarė pasiduoti teismo nuo
sprendžiui.

Teismo nuosprendžiu, kaip 
šiandie jie turėtų būti išgaben

ki — šerifas Hoffman į Wheat- 
lon kalėjimų 30 dienų, o VVest
brook į I)e Kalb kalėjimų ketu- 
riemš mėnesiams, bet nemano
ma, kad suspės ateiti visi rei
kalingi įkalinimui dokumentai, 
taip kad jie veikiausia bus išga
benti kalėjiman tik pirmadieny.

Šerifas Hoffman nors ir ei
na kalėjiman, bet šerifo vietos 
nenori apleisti, esu j j nuteisė 
federalinis teismas, taip kad 
nuosprendis nepaliečius jo vie
tos; savo gi laika kalėjimo^ jis 
skaitysiąs atostogomis ir tuo 
bildu /.ilc. i;> ”• l< 
gelbininkus eiti jo pareigas iki 
jis iš “atostogų” sugryš. Bet 
koroneris ir pavieto taryba to
kių šerifo “atostogų” nenori 
pripažinti ir galbūt jam teks 
trauktis iš šerifo vietos.

Dabar renkama parašus po 
peticija prezidentui Coolidgeui, 
maldaujančią K šerifų Hoffmaną 
paliuosuoti nuo kalėjimo bau
dos.

Litiiiviil fiatiiiim
Atskaita iš Kubaniaus 

Kazokų koncerto
Kaip žinia, K įbailinus Kazo

kų koncertas buvo rengiamas 
tuo tikslu, kad sušelpti sergan
tį art. J. Dikinį. Tad ir dalis pel 
no buvo skiriama jo naudai. 
Koncertas nusisekė gan neblo
gai. Įplaukų buvo $337; išlai
dų (svetaine, r_ rogramos, bilie
tai, “show cards”, etc.) $85. 
Liko $252. Iš tos sumos Kazo
kų choras art. Bikiniui paskyrė 
$66.00, kurie jam ir tapo per
duoti.

Prie koncerto pasisekimo 
daugiausia pasidarbavo p-ios 
Brrchienė, ()lszewskienė, EliAs, 
Stankūniene, šliakiene, J. Bin
kienė, Ad. MiceviČiertė, p-lės Ju- 

1 lė Griniūtė, Ks. Naglevičiutė, 
[•L. Gaižaitė ir Bernotaitės, Uni- 
;versal Bankas ir p. J. Lukas. 
1 Jie visi uoliai darbavosi ir iš 
Į kalno pardavė apie 150 tikietų.

Rengimo komitetas:

M. Jurgelionienė ir 
K. Augustinavičius

North Side
Mornihg Star kliubo išvažiavi- 

fnas.

Nedėlioj, birž, 13 d., Mor- 
ning Star pašdlpinis ir pasilin
ksminimo kiiubas rengia šaunų 
išvažiavimų. Išvažiavimas bus 
Jefferson giriose. Kadangi šis 
Kiiubas yra pasilinksminimo, tai 
išvažiavimas bus vien iš sma
giausių, nes programas susidės 
vien iš žaismių. Tad chicagie- 
čiai kviečiami atsilankyti į šį 
linksmą išvažiavimų ir sykiu 
praleisti linksmai ant tyro oro 
laikų, nes kaip tik dabar pats 
smagiausias ir gražiausias me
tų laikas.

Momlng Star kiiubas vienas 
jš populiariausių kliubų Chica- 
goje, už tat ir turi gerą, pago- 
donę ne til nu \ northsidieėii 
bet ir visų chicagiečių; kiek
vienas jų parengimas esti
skaitlingas, taigi* tikimos, kad 
ir šis išvažiavimas bus skait
lingas ir smagus.

—Northsidietis.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

LIETUVIU REAL ESTATE OFISAS
Lietuvių įstaiga, kuri 

teikia visokius patar
navimus, kaip tai, .par

udavime namų, lotų ir 
biznių.

Suteikiame legališkus 
patarnavimus visokio
se reikaluose.

Kas turite reikalą 
kreipkitės prie musų, o 
mes mielai patarnausi
me.

B. R. Pietkiewicz
2612 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinij kablegrarnų

ll .....................................=

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

KABNIVALAS SU DOVANOMIS
FLINT SEDAN AUTOMOBILIO VERTES $1,645.00

LIET. RAUDONOS ROŽĖS P. KLIUBAS
14th St. ir 49th Ct.» Cicero, Ilinois

Karnivalas prasidės Birželio 12 iki Birželio 26v 1926
Automobilius bus duotas Birželio 26 ' \

Kviečiame visus, kurie neturite jsigiję tikietų dėl automobilio, galėsite gauti ant karnivalo.
LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS P. KLIUBAS, CICERO, TLL.

P. S. Katrie turite automobilius, malonėsite dalyvauti parodoje, Birželio 12 dieną, 2:30 P. M.
C. Genis, 1611 So. 49th Ct., Cicero, Illinois.

$ 100,000 Į DIENĄ
Tokia didelė suma pinigų yra uždirbama į dieną Chicagos įvestuotojų į 
suburban prapertes. Jus negalite uždirbti be jvestmentų. , ,

THE H. M. CORNELL CO. (
Pasiūlo kiekvienam žmogui progą pasinaudoti iš šio puikaus atsitikimo. 
C. B. Q. geležinkelio traukiniai išeina iš Cicero 9:45 ryto ir 2:33 po piet. 
Tie traukiniai nuveš jumis iki Belmont, o paskiau automobiliais jumis 
nuvešime iki

LYMAN PARK
Pasitikite musų atstovus kurie turės geltonus ženklus. Jie bus Cicero 
geležinkelio stotyje 9:54 ryto ir 2:30 po pietų.

' ,26 ST. IR CICERO AVĖ.
Jie suteiks jums dykai geležinkelio tikietus

$10 įmokėti ir po $10 į mėnesi
SUSITIKSITE JURGI MAROZ4, BELMONT, ILLINOIS.

Šeštadienis, Birž. 12, 1926
.L.. . ■■ I. i—■■ .............................. ..................„ ,   

PI K NIKĄ si
Rengia -

Garfield P&rk Lietuvių Pašelpimu Kiiubas

Netolioj, Birželio (lene) 13 U., 1926 m.,
CERNAUSKO DARŽE,

JUSTICE PARK
Pradžia U valandą ryte.

Kviečia KOMITETAS.

r

PIKNIKAS
Rengia

Balins Žvaigždės Kiiubas

Ned, Birželio 13,1926

Stickney Fark Darže
LYONS, ILLINOIS

............. .................... —i----------------- r------------------------------------------------

Pradžia 12 valandą. Tikietas 50c.

Muzika Phillips Syncopators

Komitetas kviečia visus ant pikniko.

Garsinkities “Naujienose”
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Sekite Sėklas 
Pasisekimo

Jūsų doleriai ir centai yra 
sėklos jūsų pasisek imoSKuo- 
niet jus išleidžiate juos l)e 
reikalo, jie pražūna, ir pa
sisekimas jūsų' niekuomet 
nedžiugins gyvenime. Pade
kit juos į banką jie .augs, 
žydės su nuošimčiais, o pa
skiau rinksit vaisius — Pa
sisekimą.
Šekit tas pasisekimo sėklas 
į labai derlingą žemę į

Universal State Bank
N. W. kampas 33rd ir Halsted Streets

Persergėjimas
Daug žmonių ateina į musų 
bankų sa Įvairiais stakais ir Bo
nais nupirktais pas kitus agen
tus. Q

Labai tankiai, nuims išegza- 
minavus, randame, kali kai ku
rie to stako ir bonų yra b? ver
tes.

PIRMIAU darant investmen- 
tų į stakus ir bonus ateikite i 
musų bankų ir mes patirsime dėl 
jūsų apie stakų dykai. Tai yra 
dalis musų patarnavimo dykai 
dėl žmonių.

Peoples S““s Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

Chicago
(■erai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje ,\merikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Lengvais
Išmokėjimais

$10 įmokėti ir po $10 į mėnesį, dastatysime jums 
į namus ŠĮ gražų 3 šmotų parloro setą, visas 
mohair, apverčiamos paduškaitės, labai gera 
springsų konstrukcija. Jūsų pasirinkimui iš sep
tynių skirtingų patternų. Jų vertėt yra $275, 
specialiai per šitą mėnesį S 169.50

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.
3621-23-25 So. Halsted Street

............ 11 ■

Lietuvių Rateliuose.
Naujas profesionalas

J. Spuda-Kromelis baigė aptie 
korystės mokslą

Įvairios Žinios apie 
Įvairius Dalykus

Naujienietis V. Ručinskas išva
žiavo Lietuvon

šiomis dienomis apleido Chi
cago ir išvažiavo Lietuvon ato
stogoms nauj’enietis Vincas 
Rušinskas, per daugelį metų 
dirbęs Naujienose už linotype 
operuotųjų. šiandie jis New 
Yorke sėdu į laivą ir išplaukia į 
Europą.

XV. Rušinskas gryš į Chicago 
į rudenį — dirbti prie Naujienų 
ir kartu tęst: mokslą.

Keletą dienu at’gal apleido Chi- 
cago ir taipjau išvažiavo Lietu
von naujienietė Zuzana Sitavr- 
čienė,* žmona , Karolio Sitavi- 
čiaus, vyriausio Naujienų pres- 
mono ir vieno iš pirm^jjį Nau
jienų darbininkų. Ji gal kiek il
giau užtruks Lietuvoj, nes dd. 
Sitavičiai mano vėliau visiškai 
apsigyventi Lietuvoj.

vien naujienieČiai. Kalbėjo apie 
Lietuvos ekonominę padėtį ir 
išreikšta linkėjimų Lietuvos
kooperacijoms da. sėkmingiau 
veikti toliau ir pakelti Lietuvą 
ekonominiai.

Svečiai sudėjo ir aukų Kultū
ros būreliams, kurie veda platų 
ir reikalingą švietimo darbą 
Lietuvos kaimuose. — I).

Važiuoja į Seimą
Rytoj į New Yorką išvažiuo

ja trys darbščios chicagietės 
pp. .K. Katkevičienė, žilvitiene 
ir P. Petraitienė, atstovės SLA. 
134 moterų kuopos, .los važiuo
ja j SLA. Seimą. Bet taipjau 
dalyvaus ir Sandaros seime, ku
lis įvyks kelioms dienoms prieš 
SLA. seimą. —T.

S. D. LACHAWICZ

Kraujo, odos, chroniškas
- * ■

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr, J, W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- , 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų I

REZIDENCIJA:
2226 Maruliai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1180
TELEFONAS CANAL 04(54

Boulevard 4139

DR. VAITUSIJ,
< H’TOM ETRISTAS

Palengvins akių {tempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregyetą. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Pohne Boulevard 7589

' Juozas M. Spuda-K romelis 
baigė aptiekcrystės mokslų Val- 

1 paraisos universitete su aukš
tais laipsniais. Taipgi jam pasi
sekė išlaikyti valstybės kvoti

niai, taV” užsibaigus aprentiso 
laikui gaus registruoto aptieko- 
riaus leidimą.

Draugas Kromelis yra taipgi 
baigęs pre-medicinos kursą ir 
mano baigti mediciną. Dabar, 

’kol kas jis maro eiti tarnaut 
aptiekose; daugiau yra lihkęs 
lietuviams tarnauti, tai jo no
ras yra gauti tarnystę kurio 
nors lietuvio aptiekoje.

18-tos gatvės apieliukė

A. Vaitkevičiaus išleistuvės
Neužilgo apleidžia Chicagą p. 

A. Vaitkevičius, Lietuvos Kope- 
racijos banko direktorius, ir 
gryžta Lietuvon. P-as A. Vait
kevičius buvo atvykęs Chica- 
gon Lietuvos kooperacijų fi
nansiniais1 ir prekybos reikalais 
ir čia užtruko keletą mėnesių.

Kadangi Naujienos visomis 
pajėgomis remia Lietuvos ko
operacijų judėjimą, o iix visus 
siivo plačius finansinius reika
lus su Lietuva atlieka per Lie
tuvos Koperacijų banką, tvir- 
čiausį ir geriausiai \ ėdamą ban
ką Lietuvoj, tai jos pereitą pir
madienį, Brevoort hotely, su
rengė išleistuvių vakarėlį p. A. 
Vaitkevičiui. Vakarėly dalyvavo

Lietuvis Grahorius 
ir Balzainuotojan 
2314 W. 23rd Plaee 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
smaukti, o mano 
darbu busite uŽga_ 
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199 

_______________ .__

A. MASALSKIS
Grahorius

Jvfusų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikalą, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, Iii.v

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street 
Netcl! Ashland Avė.

SLA. 129 kuopoj bolševikiška 
revoliucija

Labai stebėtina, kad „Naujie
nos” praneša menkiausį žmonių 
bruzdėjimą, net iš viso pasau
lio, o betgi apie tai, kas po šo
nu atsitiko, Mm4*1 nieko ne
pranešė, nors praėjo jau veik 
mėnuo laiko. Turbut visi, nusi
gando baisaus dalyko, kad bol-

nieko Naujienoms ir nepranešė. 
• Bet žinia visgi yra žinia, ar 
kam maĮpni ar ne, ji turi tilpti 
laikrašty ir gana. >•

Gegužės 9 d., dvidešimt šeš
tais viesjtodies matais, Dvorak 
parke svet. IhkrfC 129 kp. laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. Ir 
ve musų revoliucionieriai bolše
vikai, viso 4 kai tilvikai, atėjo 
prisiffptaviję ir pamatę, kad 

^“buržujų” bei jų ‘įuodegų” ne
daug teatvyko, šmakšt if" paki
ša skundą ant kuopos pirmi
ninko p. Grišiaus, kam jis leido 
diskusuot bolševikams labai

• trefną įneštą ir paremtą, įneši
mą kaslink prisidėjimo prie 6-to 
apskričio. Sekretorius, kuris 
skundo laišką laikė didžioj 
slaptybėj, perskaito laišką.'Bol
ševikai ir jų pritarėjai pradėjo 
šaukti, kad reikia išmest pirmi
ninką ir į jo vietą išrinkti kitą.

» Pirmininkas netikėtai užpultas, 
bando gintis, užleidžia savo vie
tą vice pirmininkui bolševikui 
J. Gelgaudui. Bolševikai gavę 
yąldžią į savo rankas nors va
landėlei naudojosi. Prašalino 
kuopos pirmininką p. Grisių, o 
jo vieton išrinko p. Kazlauską, 
kuris su vaikišku smalsumu 
užima pirmininko vietą ir tę
sia tolinus nutrauktą susirin
kimą. Grisius gi užprotestavęs 
ir čarterį į kišenę įsidėjęs 
leidžia susirinkimą.

Dabar p. Grišius vaikšto 
siminęs netekęs pirmininko 
tos, o boflŠevikai džiaugiasi
darę perversmą — revoliuciją. 
Naujas gi kuopos pirmininkas, 

t kuris ilgokai sėdėjo ant dviejų 
Ar trijų kėdžių, pastaruoju lai
ku linkęs kairėn, buria ant pir
atų ir mąsto, ar (gerai jis pa
daręs. Nėra ko mąstyti po lai
ko. Jis. pirmininku norėjo likti 
ir liko, kitaip juk nebūtų truk- 

’dęs komitetams veikti ir nebū
tų daręs visokių painių Grišiui.

I Bet tai ne mano dalykas. Mano 
dalykas tylėti, aš ir tyliu.

— Tylus.

ap-

nu- 
vie- 
pa-

Simpatiškas • 
Mandagu' — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4417 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 K 

. SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201L...  ■. . ...... Ui/

Thone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Grahorius ir Pagrabą direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th 84., Chicago
- -

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIM

GULBRANSEN PIANAI
/ ..

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

U_____________________________________________________________________—J

Garsinkitės Naujienose

Padėk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio
Už pinigus padėtus ant musų Augšty Pirmų Morgičiy 

nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo
.įeinu jus norite perkelti savo pinigus iš kitų bankų j šių bankų, atsineškite sa

vo bankinę knygutę pas mus, o mes junų pinigus perkelsime su nuoSimčiaiH.

{Siųskite pinigus j Lietuvą per šią stiprią -banką, nes musų' kainos yra žemiausios.

_ ... Suirfy KAPITALAS, PERVIRŠIS IR 
NEIŠDALINTAS PELNAS 

.. $350,000,00
^Saugiausia vieta jūsų pinigams

Metropolitan State Bank
. PO OLDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd Kampas Leavitt Street •
Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 valandų-ryto iki 4:00 valandų vakare 

UTARNINKAIS ir SUKATOMIS iki 8:30 valandų vakare

v ' ' \ ,\

Didelis Išpardavimas 
Įvairiausių Rakandų

Gera proga jaunavedžiams įsigyti puikių fornišių 
nužemintomis kainomis. Naudokitės šią progą per 
šį išpardavimą. „ ,
Turime Įvairiausių fornišių, kaip tai, miegruimio 
setų, valgomojo kambario setų, liampų, ledaunių, 
kaurų ir visų kitų reikalingų fornišių.
Atsilankę busite pilnai patenkinti musų patarnavi
mu ir kainomis. '

.-.v.-sv-Mv.: PIETKIEWICZ
FORNIŠIŲ KRAUTUVĖ .

1721 W. 47th Street
Tel. Boulevard 1336 <

Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti . su kitais pianais; 
kainos visiems prieinamos. 
Parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų.

JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuve

3343 So. Halsted St.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti' skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co.
3311 S Halsted St. Chicago

Tel. Yards 6062

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

Šiuomi pranešu, kad čeverykų 
taisymo ir valymo (shoa shineing) 
įstaigą atpirkau nuo Grekų po Nr. 
1828 So. Halsted St.

Musų speciališkurnąs, valymas 
skrybėlių, kaip: veltinių, šiaudi
nių ir Panama. Visi apielinkės lie
tuviai kviečiami kreiptis prie ma
nęs, o aš suteiksiu teisingą patar
navimą.

JOHN LIETUS
Savininkas

1823 So. Halsted St.

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yra 5% iki 15% pi
gesnės negu kitur Chicagoje. At- 
sinedkit abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Rounoke Bldg., Central 4757 
. ■■'U*/
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POPIEŽIAUS BIZNIO REKLAMOS KONGRESAS

reigas neįeina sutikti katedroje, kur Vytautas ilsisi, 
Pilsudskį, išplėšusi Vilnių Lietuvai. Tai nusidėjimas 
prieš Lietuvą kur kas didesnis, nei gęn. Bondienės 
Biržiškos bu kitais ištrėmimo pagyrimas, už kurį ji 
gavo 9 mėn. kalėjimo”.
Taigi prof. Voldemaras tiesiog sako, kad Matulevi

čius yra atlikęs Išdavikišką darbą prieš Lietuvą, už kurį 
jisai turėtų būt nubaustas kalėjimu.

Mums nesvarbu, ar tą papos tarną Lietuvos valdžia 
kada nors baus, ar ne. Bet jeigu jisai savo noru rengė iš
kilmingą priėmimą lenkų generolui tuo laiku, kai tarp 

I Lietuvos ir Lenkijos ėjo karas, ir dagi tokiam generolui, 
kurio tiesioginiu įsakytam Vilnius buvo užpultas, tai lie
tuviai jam jokios pagarbos negali turėti!

Ir jeigu Romos papa už tokį jo pasielgimą pakėlė jį 
iš vyskupo į arkivyskupus, tai aišku, kas yra tasai “šven
tasis tėvas!” I

DU LIETUVOS KLERIKALIZMO ATSTOVAI
“BENDRAS FRONTAS”

NUSIBANKROTAVĘĮ IR LIAUDIES PASMERKTI 
POLITIKIERIAI

Apžvalga

ARKIVYSKUPO MATULEVIČIAUS IŠDAVI
KIŠKAS ŽYGIS

“ŠUNSVUODEGIA1 TAI 
NE ŽMONĖS”!

DAR

Kai kurie “Naujiefių” skaitytojai klausia, kų mes ma
nų apie vadinamųjį Eucharistinį Kongresų, kuris dabar 
renkasi Chicagon. Turime pasakytu kad mes apie jį daug 
kalbėti nenorime. Faktinai tai yra niekas daugiaus, kaip 
Romos papos biznio reklama, o į Romos papų palankiai 
žiūrėti mes negalime.

Dar visai nesenai Amerikos lietuviai, ypač chicagie-< 
čiai, kėlė smarkius protestus prieš “šv. tėvų” dėl jo pada
ryto su Lenkija konkordato, kuriuo senoji Lietuvos sosti
ne Vilnius tapo pripažinta lenkams. Visi atsimena, kaip 

tuomet net Lietuvos kunigų valdžios kontroliuojamas 
laikraštis “Lietuva” piktinosi tokiu papos žygiu ir smer
kė jį, kaipo lenkiškų banditų užtarytoją.

Ta nuomonė apie papų, kaipo lenkiško imperializmo 
užtarytojų, pas mus tebėra ir šiandie, ir todėl mes nega
lime gėrėtis papos klapčiukų ir agentų suvažiavimu, va
dinamu Eucharistiniu Kongresu.

Padėties nė kiek nepakeičia tas faktas, kad minėta
me kongrese dalyvauja dvejetas stambių dvasiškijos stul
pų, tik-ką atvykusių tuo tikslu iš Lietuvos. Jų atsilanky
mas nesukels simpatijos jausmų protaujančioje Ameri
kos lietuvių visuomenėje, nes juodu atstovauja tų, prieš 
kų visa Lietuvos demokratija veda atkakliausių kovų.

Tas klerikalizmas, kurį atstovauja kun. Bučys ir ar
kivyskupas Matulevičius, yra politiniai ir moraliai nusi- 
bankrotavęs. Amerikos^ lietuviai džiaugiasi, kad jisai ta
po sumuštas Seimo rinkimuose ir kad Lietuvos liaudis 
jau rengiasi jį galutinai likviduoti. Jokie eucharistiniai 
kongresai nebegalės atgaivinti jo nusmukusio auto
riteto amerikiečių akyse!

Gal kai kas pasakys, kad mes čia ne vietoje keliame 
politikos klausimus, kalbėdami apie bažnytinį suvažiavi
mą. Bet ne mes tam esame kalti. Ne kas kitas, kaip pati 
Lietuvos dvasiškija, atsiuntusi Chicagon Bučį ir Matu
levičių, padarė taip, kad šiandie bažnyčios klausimų ne
galima atskirti nuo politikos klausimų.

Naujieji Lietuvos vyskupai, kuriuos prieš keletą sa
vaičių paskyi’ė Romos papa, pirmąjį savo atsišaukimą pa
šventė politikai ir Seimo rinkimams. Savo “ganytojiškam 
laiške”, adresuotam tikintiemsiems Lietuvos katalikams, 
jie šlykščiai išniekino geriausius Lietuvos sūnūs ir duk
teris ir įsakė žmonėms balsuoti už klerikalines partijas 
— tas partijas, kurios savo šmugeliais, suktybėmis, sau
valiavimais, begėdišku piliečių teisių trempimu ir kruvi
nu smurtu iki gyvo kaulo buvo įkyrėjusios Lietuvos pi
liečiams! i' tį

Lietuvos katalikų kunigija, priešakyje su savo vy
skupais, norėjo, kad Į jų butų žiūrima, kaip į. vadą poli
tikoje. Jos noras išsipildė. Žmonės pasakė, ką jie mano 
apie tą vadą, ir mes prie to jų nuosprendžio neturime ką 
pridėti.

Klerikaliniai monelninkai, beje, daug bubnijo savo 
spaudoje, kad arkivyskupas Matulevičius, kuris dabar 
vieši Chicagoje, esąs “nukentėjęs už lietuvystę”. Jį, gir
di, lenkai persekioję Vilniuje ir jisai dėl to netekęs tenai 
vietos. K , f t iį *|F!n||lĘį

Mes nežinome, kodėl Maftilevičius pasitraukė iš Vil
niaus vyskupijos, bet kad jisai'butų tenai vaidinęs “lietu
vių tautos kankinio” rolę, tai yra daugiaus, negu abejo
tina. Štai ką apie jį rašo “Lietuvio” Nr. 20-am prof. A. 
Voldemaras, buvęs pirmo Lietuvos ministerių kabineto 
pirpiininkas:

“Kai Pilsudskis atsilankė Vilniun, vyskupas Matu
levičius pats jį sutiko iškilmingai katedroje. Tikras 
lietuvis vyskupas amžindien nebūtų daręs/ tokio žy
gio, kuris nei kiek negeresnis, nei kaįjkurių lenkų 
dalyvavimus iškilmėse, atidengiant carienei Katari- 
nai II, paminklą. Juk nei į kunigo, nei į vyskupo pa-

M. Paltanavičia, “Amerikos 
Lietuvio” leidėjas ir redakto
rius, jau vėl virsta iš kunigų 
čebatlaižio “progęesistu”. Pa
skutiniam savo laikraščio nume
ryje jisai perspausdino ilgą Dr. 
J. šliupo straipsn|, kuriame 

' aštriai pasmerkiama klerikalų 
Į suktybės ir smurtas.

O dar visai nesenai jisai gar
bino klerikalus. Jisai rašė, kad, 
'viešėdamas Lietuvoje, Jisai ma
tęs. jogei kunigai esą darbš- 

žmones. .J i tciaino kuni- 
gų valdžią ir biauriai niekino 
tos valdžios priešus.

Kuomet pasklido žinia, kad 
Lietuvos valdžia pradeda neįsi
leisti j.J.ietuvą SLA. organo, 
tari P- Paltanavičia savo laik
raštyje — nors būdamas pats 
laikraščio leidėjas ir SLA. na
rys — užgyrė tų klerikalų dar
bų.

Daugiau net. Ponas Paltana
vičiuj daėjo ligi tokio chamiz
mo, kad viešai patarė Lietu
vos pašto vyriausybei deginti 
Amerikos lietuvių laikraščius, 
kurie drįsta kritikuot klerika
lų valdžių.

Paltanavičia šitaip begėdiškai 
šunvuodega^o Lietuvos kleri- 
lams dėl to, kad jisai buvo įsi
tikinęs, jogei klerikalai dar il
gai viešpataus Lietuvoje. Dar 
prieš pačius Seimo rinkimus 
jisai savo laikraštyje sakė, kad 
Lietuvos žmonės nieko neišma
ną ir aklai klausą sa*vo klebo
nų, todėl jie balsuosią' už tuos 
kandidatus, kuriuos rems kuni
gai.

Bet “Am. Lietuvio” leidėjas 
suklydo. Seimo rinkimus laimė
jo ne klerilgiai, bet tos parti
jos, kurias jisai niekino./r ku
rių pritarėjų spaudą jisai buvo 
pataręs deginti! Todėl dabar p? 
Paltanavičia jau suka savo biz
nio vežimėlį atgal ir klerikalų 
priešo, De, J. šliupo, straipsnį 
deda į savo laikraščio špaltas!

To straipsnio gale yra žodžių, 
kuriuos buvęs Amerikos laisva
manių vadas tarytum tyčia tai
kė pačiam p. Paltanavičiai. Lai
mėjusias Seimo rinkimus par
tijas p. šliupas įspėja:

“Tik nereikėtų užmiršt pa- 
sisergėt nuo gudraujančių la
pių, kurie nuo pataikūnų 
klerikalizmui ūmai sukairė- 
jo ir lielinasi, tikėdami įsi
gyt ir pagarbos ir daugiau! 
šuflsvuodegiai tai dar ne žmo
nės.”

Kotnunistai savo spaudoje 
kelia, kaip in... ant šakės, p. 
Jamontą, kuris nori pasirodyti 
‘‘dideliu vyru”, provodamasis 
su “Naujienomis”. Tas didelis 
provininkas tečiaus ieško tal
kos ir pas klerikalus. Vakar

Cbicagos “Drauge” jisai įdėjo 
keleto špaltų pamokslų Grigai
čiui.

Taigi faktinai komunistai ir 
klerikalai laiko bendrų frontų 
prieš “Naujienas”, nors žo
džiais jie ir “faituojasi” vieni 
prieš kitus.

Tas klerikalų ir komunistų 
fronto bendrumas darosi dar 
aiškesnis, kuomet atsimeni, kad 
ir tų plepalų litanijų, kurių Ja- 
montas paskelbė' “Drauge”, yra 
parašę komunistai. Pats J amo li
tas ne tik straipsnio nepajėgia 
parašyt, bet irVsavo pavardę 
vos pakreivezoja. Jo vadina
mųjų “straipsnių” autorius pa
prastai esti Strazdas, kuris par
sidavė komunistams, gavęs pas 
juos “džiabelį”. Gal būt tas 
pats gaivalas, o jei ne, tai ku
ris kitas komunistų komisaras, 
yra pagaminęs .Jamontui ir ši
tų, Marijonų “'Drauge” paskelb
tų “literatūrų”.

Vadinasi, komunistai ne tik
tai eina išvieji su klerikalais 
kovoje prieik “Naujienas”, bet 
ir bendradarbiauja klerikalų 
spaudai. Nususę mekleriai!

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

Ką veikia komunistai SLA 
Seimui besiartinant

mų. Daugiausiai pasidarbavęs 
Bimba prieš Vitaitį. Visas tas 
dviejų metų darbas davęs pui
kių pasekmių. Komunistai pa
dvigubinę savo balsus ir jo, 
Mizaros, manymu Seimas bu- 
siųs komunistų kontrolėj. Toks 
buvo Mizaros raportas trumpo
je sutraukoje jį' čionad išdės
čius.

Po Mizaros raporto ėjo tari
mai. Nutarta:

1. Pasisamdyti advokatų ir 
Seime laikytis jo patarimų.

2. Turėti steuografę Seime, 
kaipo reporterį nuo “Laisvės”.

3. Sudarius didžiumą Seime 
neužtvirtinti visuotinu balsavi
mu išrinktų Iždininko T. Paukš- 
šio ir D-ro Kvotėjo d-ro Klimo. 
Gegužį ir Jurgeliutę palikti.

4. Balsuoti “Tėvynės” redak
toriaus vietai už Pr. Bajorų ir 
po kelių mėnesių busią galima 
jį pavaryti iš tos vietos, kuo
met bus išrinkta komunistiška 
Aj>švivtos Komisija.

5. Naudoti Bajoro vardų de
legatu balsų gaudymui ir steng
tis parodyti, kad tautininkai 
meluoja, buk komunistai no
rintys savus žmones susodinti 
i Centrą. '

6. Įsakyti visiems komunis
tams delegatams dalyvauti Sei

me. Su lėšų padengimu, girdi, 
gausime rodą.

Trumpai suėmus, toks buvo 
čis komunistų “kokusas”. Aš 
bituos faktus iškeliu aikštėn ne 
dėlto, kad pasigerinus tauti
ninkams ar sociailstains, bet 
todėl, kad mano supratimu, ki- 
rnunistų lyderiukai pertoli nu
ėjo. Manau, kad netik aš vie
nas nepasiganėdinu, bet yra ir 
daugiau draugų, kurie neužga
nėdinti šitais jų žingsniais.

Užvaldymas SLA. smurtu 
nieko gera darbininkams ne
duos. Komunistai būdami dide
lėje mažumoje Susivienijime 
švariu ir teisėtu budu negali jo 
užvaldyti. Bet jei jiems ir pa
vyktų užvaldyti smurto keliu 
einant, Jai jie nepajėgs išlaiky
ti SLA. savo, rankose. O tuo 
taq>u tik keįiama ir butų su
kelta dar daugiau suiručių or
ganizacijos gyvenime ir tas 
neina Susivienijimui ant svei
katos, nuo ko tiesioginiai dau
giausiai nukenčia eiliniai na
riai. Tas pats atsitiktų ir su 
ledaktorium: išrinkimas juomi 
p. Bajoro butų tik pilimas alie
jaus i ugnį. Vitaitis, nųui ro
dos, tinka labiau į “Tėvynės” 
redaktorius bent šam kartui.

Komunistas.

NUOSAKUMAS”

rašo,Brooklyno “Vienybė 
kad arkivyskupo Matulevičiaus 
misija Amerikoje “nieko gero 
nesako. O kur nėra gero, ten 
yra blogas.”

Bet “Garsas” t praneša, kad 
Matulevičiaus pagerbimo vaka
rienėje New Yorke tarpe sve
čių, sėdėjusių už1 “garbūs sta
lo”, buvo ir p. J.>0. Sirvydas, 

“Vie- 
vaka-

“Vienybės” redaktorius.
nybė” pardavinėjo ir tos 
rienės tikietus. ,

Pagal kų dabar tenka
ti apie “Vienybę”; pagal jos
žodžius, ar pagal jos darbus? tarpe 400 ir 500 balsų daugiau,

spręs-

Į šitų Komunisto straipsrų 
atkreipiame visų musų skai- 

’ tytojų, o ypač SLA. narių do- 
mę. Iš jo kiekvienas patirs, 
kokius “skymus” daro Ma.sk- 

, ' vos davatkų lydel-iai Susivie-

nijimo “užkariavimui”,’ Ko
munistai , pasirodo, yra pasi
rengę kviesti pagalbon ir savo 
advokatą (mes jau žinome, 
kurį), kad p ra vedus savo pla
nus Susivienijime. Per dve
jus metus jie vedė organizuo
tų šmeižto propagandų prieš 
SLA. viršininkus ir “Tėvy
nės” redaktorių. Dabar jie 
nori tos propagandos vaisius 
nusiskinti seime, suvarydami 
į jį kiek galint daugiaus sa
vo agentų, gavusių mandatus 
iš SLA. kuopų. Straipsnio au
torius iškelia aikštėn, kad tai 
yra senai padarytas Komuni- 
tų sąmokslas, kuriame daly
vavo Mizara su Andruliu ir 
kiti raudonųjų biznierių va
dai. 1

Redakcija/iš savo pusės ga
li užtikrinti skaitytojus, kad 
už straipsnio pareiškimų tei
singumų atsako du mums ge
rai pažįstami ir pilnai pasiti
kimi asmens. Komunistas, 
kuris jiemdviem atidengė ši
tas savo partijos paslaptis, 
yra tiek pasipiktinęs nedoro
mis sayo vadų užmačiomis 
prieš SLA., kad jiąai ryžosi 
stoti prieš juos.

Reikia manyti, kad SLA. 
seimas šitų 'dalykų ištirs iki 
dugno ir padarys galų komu
nistų meklerių “skymams”. 
Bet visi ištikimieji Susivieni
jimui nariai turi būt savo or
ganizacijos reikalų sargyboje. 
Visi'ligi vieno kuopų delega
tai, kurie nori, kad SLA. bu
tų apgintas nuo bolševikiškų 
sųmokslininkų, privalo būt 
seime ir padaryti organizaci- 
je tvarką! Redakcija.

Organizuojasi, “kokusuoja” ir 
rengiasi paimti SLA. Seimų sa
vo kontrolėn. Jau atlaikyta ke
li “kokosiniai” susirinkimui, ku
rių vienų svarbiausių čionai ap
rašysiu. šis “kokusas” buvo 
svarbus ne vien tuomi, kad jame 
išduotas raportas iš komuniste 
nės darbuotės Susivienijime, bet 
apart to buvo nustatytos ribos 
komunistų veikimui busiančiam 
SLA. Seime.

Iš Jeskevičiutės raporto pasi
rodė, kad jai buvo pranešama 
visos smulkmenos iš SLA. kuo
pų veikimo, ypač apie pasel?- 
mes balsavimų Pildomosios Ta
rybos ir delegatų rinkimą/ IŠ 
kiekvienos kuopos jai buvo pri
siunčiama 
kandidatas 
pranešimu, 

’ komunistų

negu senojixvaldyba. Todėl ji 
įsakiusi savieinkiems, kad rink
tų kuodaugiausiai delegatų j 
Seimų ir kad stengtųsi patekti 
delegatais net tokiose kuopo- 

kliu mužumu, nežiūrint iš 
kaip' toli ir nepaisant kiek, ke
lionė lėšuos. k tokiu budu ko- 
munistai turėsią SLA. Seime 
113 delegatų. Visų delegatų 
Seime busiu sekamai:

s Komunistų .......... 113

Socialistų ...................... 35
Nežinomų-syyruojaučių 12

Viso . . .. 252
Toliau Jeskevičiutė pranešė 

komunistams, kad SLA. Apšvie
tos Komisija nominavusi tris 
kandidatus SLA. organo “Tė
vynės” redaktoriaus vietai, bū
tent Vitaitj, Bajorų ir V.* Sir
vydų. X

Pagaliau Jeskevičiutė nusi
skundė, kad dabar paaiškėjus 
komunistų pralaimėjimui Pil
domosios Tarybos rinkimų, ji 
turinti 'daug “triubelio” su tais 
komunistiniais delegatais į Sei
mą, kurie apsiėmę važiuoti sa
vomis lėšomis Visi klausia, 
kas padengs kelionės lėšas, kai 
Pildomoji Taryba išrinkta ne 
iš jų žmonių. Kai kurie toki de
legatai, gičdi, grųsina nevažia
vimu Seiman. Trumpai atpasa- 
kojant buvo tokis Jeskevičiu- 
tes raportas, 
nupuldė komunistinių lyderių 
ūpų.

kuris nemenkai

pakeliantis ko
jis papasakojo, 
pereitam SLA. 

Barne tą patį

raportas kiek kuris 
gavęs balsų. Jos 

iki balandžio 15 d. 
kandidatai turėję.

Mizaros raportas buvo įdo
mesnis ir jau 
munistų ūpų. 
kad užsibaigus 
Seimui Wilkes
vakarų buvo sušaukta slapta 
komunistų konferencija, kurioje 
sudarytas planas diskreditavi
mui Pildomosios Tarybos ir 
“Tėvynės” redaktoriaus Vitai- 
čio. Ir Mizara su Andruliu, lai
kydamiesi tos konferencijos nu
tarimų, kaipo stovinti arti prie 
komunistinių laikraščių, nepra
leido nei vienos progos, kur tik 
galėję prisikabinti prie Pildo
mosios Tarybos ir “Tėvynės” 
redaktoriaus^ Jie visas progas 
išnaudoję atakuodami minimus 
asmenis ir tas davęs gerų re
zultatų. Geriausiai jiems • sekė
si atakuot Pildomųjų Tarybų 
tai dėl “Vienybės” paskolos. 
Taipgi Worcesterio “draugai” 
puikiai “pafiksinę” Pild. Tary
bų. Girdi, taip puikiai “pafiksi
nę”, kad net socialistų spauda 
nesupratus to “trikso”. Esu 
draugai, worcesteriečiai suteikę 
puikios medžiagos ir jamsu 
Andruliu pulti SLA. Pildomų
jų Tarybą. Be to, buvę suorga
nizuota kampanija kalbėtojų, 
kurie keliavo per lietuvių ko
lonijas laike SLA. Pildomosios 
Tarybos nominacijų ir-rinki-

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

V - - - ---------------------------------------- -------------- -

(Tęsinys)

Čia mes truputį susilaikys? 
me. Viskas vyko pilnai mora
liai, ir apie išvogimą negali 
būti ir kalbos. Priešingai! Pa
pa ir maniau puikiausiai žino
jo, kame randasi jųjų duktė 
ir kur jinai vyksta; jie visa 
tai žinojo dargi ankščiau, ne
gu Mimi išvažiavo... Ir dabar, 
pasilikę Bolyje, jie pasakojo 
visiems, kas norėjo jų klausy
tis, kad reikalas buvo rengia
mas jau senai, ir kad jie džiū
gauja jo užsibaigimu.

—Kuomet turima tris dukte
ris, mano-brangioji, kokia lai
mė įtaisyti vieną iš jų atatifi- 
kamai jos skoniams.

Ar buvo jie patenkinti?.. 
Hm!.. Bet tai ne jūsų dalykas, 
ar netiesa?.. Ir ne mano! Kaip 
ten nebuvę, istorija patvirtina, 
kad Mimi visuomet buvusi" 
klusni matušei, energingai iš
truko iš po jos globos: jinai 
supaprastino reikalą, palikus 
laiškelį su sveikinimu. Jinai 
turėjo tam pilną teisę, kadan
gi jau nuo gegužio buvo pil
nametė. Tiktai, tetai Zojai ji
nai davė žinoti išanksto, ka
dangi'- Mimi labai mėgo tetą 
Zoją, o teta Zoja labai mėgo 
Mimi. Jinai viena buvo stoty, 
ir tiktai jinai matė, kaip trau
kinys išvežė Mimi pašitikiniui 
jos likimo...

Teta Zoja atleido ją su bai*

kad tą šeštadienį prie galo-pie- 
tų liks nulemtas* visas jos gy
venimas’... Ir visgi— tai buvo 
lemtina diena. -

Kame tai išanksto buvo nu
spręsta, kad pasirodys Fernan
das Diburgas, draugas Roze- 
vilio... Beje, vkur jis dingo? 
Mimi neaiškiai atsiminė, kad 
jis, neatsisveikindamas, apleido 
svetainę dar pradžioje vakaro... 
Taip, taip: jis dar kalbėjosi 
keletą Valandėlių su Diburgu, 
pirm, negu išnykti, todėl Mimi 
jį pastebėjo... Nepamanykite, 
kad Mimi buvo akla ir kurčia 
visiems ir viskam, be Diburgu. 
Ne, ištikro!.. Bet jinai kaip tik 
buvo užimta problema, kurią 
jinai sprendė dešimčiai valan
dų ankščiau:

(Bus daugiau)

"Reikalaudami

RAKANDU

išgąstavo— Pamanykite
jinai,— toji mažutė... Įgnibki- 
te ją į nosj —ištrikš pienas!.. 

'Toji mažutė išdrįso sudeginti 
už savęs tiltus, nutraukti ry
šius su bandymu kartų, atsi
sakyti nuo bastučiu ir grudų 
tojo reto paukščio Hozenvilio... 
' Toji didvyre atsisakė nuo tur
tingos partijos, dargi nuo par
tijos bendrai, atsisakė gyventi 
maitinima vyro, kaip gyveno 
jos motina, kaip gyveno bend
rai visos moterys iš “gerų šei
mynų”...

Toji maištininkė skaitė esant 
geriau ‘pati save užlaikyti ir 
uždirbti savo duoną prakaite 
veido savo!..

Taip manė teta Zoja, bet ka
dangi jinai to nesakė, tai rei
kia manyti, kad jos gerumas 
perėjo į bevalingumą.

II. -
I

Kiek permainų per keturias 
dienas—nuo ‘ šeštadienio pietų 
Kazine! Lemtiniai pietus, ku
rie permainė visą gyvenimą 
Mimi. Svarbiausia, kad niekas 
nieko neįtarė, ir M imi mažiau
siai už visus. Jinai nebūtų pa
tikėjusi, jeigu jai butų pasakę,

• Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FUĘNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
Tie Peoplesfuraititre (papam/ 

ui*.ftove«

u u d Gooda

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Riehmond Gt.



LIETUVIŲ RATELIUOSE
Iš South Shore apielinkės

Aioj dailioj miesto daly su
sispietė nemažas būrys turtin
gesnių lietuvių šeimynų. Tie 
kurie ten negyvena ‘ maloniai 
lanko savo draugus, ten gyve
nančius, nes šioj apygardoj 
gražu vasaros metu pasisvečiuo
ti, paviešėti, parke ir ežero pa
krantėmis pasivaikščioti.

Birželio 9 d. šios apielinkės 
viena lietuvė p-ia Fitch (kilusi 
Toleikaitė) turėjo “luncheon”’ 
savo ųiamytės p. Antaninos To- 
leikienės pa^erbimuv South- 
more kotely. “Luncheon” buvo 
ytin puošnus, valgiai pagražinti, 
lietuviškornis spalvomis, stalus 
gėlėmis papuoštas ir draugija 
rinktinė Chicagos lietuvaičiu 
moterų. Dalyvavo šios: p-ia E. 
Fitch, p-ia A. Toleikienė, >p-ios 
J. Norkienė, A. Nausėdienė, A. 
Kirienė, M. Mickevičienė, Dr. 
S. Šlakienė, p-lės L. Gaizaitė ir 
H. Borden (Bagdžiuniutė), p-os 
Lemont ir J. Zimontienė. “Lun- 
cheona” sekė “bunco”. Vieš
nioms bežaidžiant, greit bėgo 
valandos ir pabaigus “bunco” 
laimėtojos prizų džiaugėsi gra
žiomis dovanomis, kurios susi
dėjo iš įvairių rankomis pieštų 
dalykėlių. P-ia Toleikaitė — 
Fitch yra talentuota atistė pie
šėja, užtai gavusios dovanas 
labai jas brangino kaipo dailės 
dalykėlius. Vakarop viešnios 
skirstėsi malonioje nuotaikoje, 
nes ši pramogėlė buvo viena 
gražiausių ir maloniausių šiame 
sezone. — Reporteris.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Lietuvių Tautos Katalikų bažny- 
nyčios šv. Mar. parapijos, 35-os ir 
South Union Avė.. įvyks pusmeti
nis susirinkimas birželio 13 d. kaip 
1 vai. po pietų. Kviečiame skait
lingai atsilankyti, nes turime svar
bių nutarimų padaryti.

Leonas Labanauskas, rasi.

i l)r-stė Lietuvos Vėliava Am. No.I 
1 laikys pusmetinį susirinkimą sek-| 
madiehy, birželio 13 d., 1 vai. po, 
pietų, Davis Sųuare parko svet., 
pi ie 45 ir S. Paulina gatvių. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra .daug reikalų aptarti dėl drau
gijos labo. —F. Motuzas, rašt.

Bridgeporto L. I’olit. ir Pašei)). 
Kliubas laikys susirinkimų neda
lioj, birželio 13 <1., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Susirin
kimas įvyks viena vai. anksčiau,! 
tai yra 12 vai. dienų. —S. Dilis.

iš- 
ne- 
tu- 

kuric neturite 
t į Strumilos 
. Kurie turės 

Jcurie ne
ri atsiras-

Roseland. — L. S. M. Ratelio 
važiavimas j Palos parkų bus 
dėlioj, birželio 13 d. Visi kurie 
rite aufpmobilius ir 
kviečiami susirinkti 
svetainę 10 vai ryti 
vietos galės paimti tuos, 
turi savo automobilių: 1 
tų tokių, kurie negalės kartu nu-j 
vtfžiuoti, yra pasižadėjusių antru 
kartu sugrįžti ir juos paimti. Iš- 
važiaivmas bus toj pačioj vietoj, 
kur pereitų vasarų buvo. Jei butų' 
lietus, išvažiavimas įvyks Strumi-j 

”isus;to svet. Bus ir muzikantai, 
kviečia Komitetas.

Cicero Lietuvių Liuosybčs Svet. 
Bendrovė rengia linksmų išvažia-1 
vimą į buvusį Černausko daržų,) 
Lyons, iii. ned. birželio 13 d. Kvie-’ 
čiame visus šėrininkus ir nesūri-j 
n inkus atsilankyti. Komitetas.

Fellowship House Kliubas 
gia pasilinksminimą subatoj, 
želio 12 d., nuo 4 iki 5:30 ir 
7 iki 11 vakaro, 831 W. 33 PI. 
visokie šokiai. Visi kaimynai 
užprašomi; įžanga dykai.

Dr-stės Palaimintos 
pusmetinis 
želio 13 d., 
Auditorijoj

Liet, prieš- 
susirinkimas įvyks bir- 
1 vai. po pietų, Lietuvių 

3131 S. Halsted St. 
kviečiami į susirinkimų.

/ A. MargeviČins, rašt.

Garfield 
pinis
.darže, 
ryto.
įžanga

Lietuvių Pašel- 
piknikų ne- 

d., černausko 
Pradžia 11 v. 
sęrijų tikietų 
Komitetas.

Parko
Kliubas rengia 

birželio 13 
Justice Park.
Neturintiems 
50c. Kviečia

Pašelpinė 
susirinkimų 
d., 1.30 v.3

Šv. Petro ir Povilo 
Dr-ja laikys įnėnesin 
sekmndh'ny, birželio 
po pietų, šv. Kryžiaus bažnyčios 
salėj, 46 gt. ir \Vood St. Prašome 
draugų kuoskaitlingiausiai susirink
ti, nes tai priešpusmetinis susirin
kimas. Yra daug naujų svarbių rei
kalų aptarti. —Jurgis Lesčinskis.

išvažiavimą rengia Morning Starj SIŪLYMAI KAMBARIU 
Kliubas nedėlioj, biižęlio 13 _ _____________________ Jf.
Jefferson giriose 
ma skaitlingai atsilankyti. 

Komitetas.

birželio 13 d.,’ 
Publika kviečia-

PRANEŠIMAI
Šeimyniškas Išvažiavimas 

Joniškiečių labdarybės ir Kultu, 
ros Kliubas birželio 13 d. į Maple 
Mills, prie ežero, labai puikioj vie
toj, kur galima maudytis ir žuvau
ti. Rus ir kalbėtojų. Važiuoti reikia 
Ibliet gatvekariais iki 96th St., pa
skui eiti 3 blokus į rytus, kur bus 
ženklas Lietuvos vėliavos.

, " . J. Butautis.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Patalpos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, birželio 13 d. nau
joj svetainėj, tai yra Northwest 
Masonic Temple < ,svet., 1547 N. 
Leavitt St., prie North avė. Visi 
nariai nepamirškite šio numerio, o 
surasti visai Umgva. Davažilioti bi
le karais iki North avė., o North 
Avė. daveža iki pat svetainės.

X. šaikus.
Rytmetinės žvaigždės Pasilinks

minimų Klhibas birželio 13 d. ren
gia išvažiavimų į miškus.

Valdyba.

Lietuvos Dukterų Draugijos susi
rinkimas įvyks birželio 11 d., 7:30 
vai. vakaro, paprastoj svetainėj. Vi
sos narės malonėkit atsilankyti, nes 
turėsim daug svarbių reikalų ap
tarti. —R. L. S.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Karolio Kolodziejš- 

kio ir Paulinos Kolodziejškienės. Jei
gu kas žinotų apie juos, meldžiu pra
nešti mart. Jie yra lenkai, bet Lietu
voj užaugę Šiaulių mieste.

KRANK BAGDONAS
1809 W. 46th St., Chicago, UI. 

Tel. Lafayette 9072

IEŠKAU savo brolio Juozapo 
Apacenkos; gyveno Sįoux City, lovva 

avė., 
Jisai 
pra-

po numeriu 2521 VVashington 
o dabar nežinau kame yra. 
pats arba žinančiųjų parašau 
nešti šiuo adresu

. Kazimieras Apacenka, 
92(> W, 36 St., Chicago, Iii.

PAJIEŠKAU draugo Klemenso š|e. 
pečio, paeina iš Šiuožinės kaimo, Vai- 
siškio parapijos, Utenos apskričio. 
Girdėjau, kad pirmiaus gyveno India
na, Harbor, Ind. Yra svarbus reika
las, prašau , jo paties arba kas apie 
ij žino atsiliepti — busiu dėkinga. 
ANTANAS VAITONIS, 4924 South 
Keeler Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Frank 
Bushman. 5 metai atgal gyveno 8737 
Conunercial Avc., So. Chicago. Yra 
;varbus reikalas. Prašau jo paties 
irba kas apie jj žino, pranešti, bu-

T1U dėkinga.
BLANCHIE BUSHMAN 

109 N. Hope Street 
" lxis Angeles, Cal.

APVEDIMAI
REIKALINGA moteris gyventi 

;.nt ūkių, be vaikų ar su vaikais, 
ir geistina, kad turėtų kelis šim
tus pinigais prisidėti, o ant parei
kalavimo pinigus sugrąžinsiu. Esu 
vienas: turiu 33 metus, 5% pėdų 
augščio. Yra akrų ūkis, gyvu
liai ir mašinos. Kreipkitės greitai 
laišku ar vpati.škai vakarais.

J. M. G.
2923 S. Emeraįd Avė. 

Chicago, III. Lst fl. rear.
--------------n----------------------------------

NORIU sueiti i draugišką 
pažintį sų__ pasiturinčiu našliu 
arba vaikinu. Esu pasiturinti 
dora moteris. Atsišaukit:

G. U., 8136 S. Gilbert Ct.
Phone Vincennes 2709

ISRENDAVOJIMUI
ANT rendos krautuvė ir 4 kam

bariai užpakaly, ir 5 kambariai ant 
antrų lubų; iš fronto yra elektra,’ 
gasas, maudynės. Renda pigi. Blo
kas nuo Archer karų linijos.

5211 So. Kildare Avė.
Tel. Stewart 5217

DEL RENDOS 6 kambarių fla
tas iš užpakalio pirmo floro; yra 
u ahdynė, elektra ir gasas. “Savinin
kas 2 fl. iš fronto.

F. SKRABUTENAS
5348 S. Halsted St.

Yards 2773

į RENDAI storas, tinkamas bar- 
ren-j bėriui arba kriaučiui; gera vieta 
bir-'tiems’ 
nuo 
Bus 
yra

-------------- --- ---------------- JUI,

biznieriams, pigi renda, 718 
W. 30 St.

PARENDAVOJIMUI 3 rūmų fintas. 
'I'uoj galima persikelti. 5744 South 
Union Avė.

RENDON 5 kambariai, karšiu 
vandeniu šildomi; vana, šiltas van
duo žiemų ir vasarą. 3247 South 
Emerald Avė.

3 OFISAI ant rendos, 2419 sWest 
Marcpiette Rd., labai graži vieta, prie 
VVestern Avė., ir* gružus nauji ofi_ 
sai; su renda sutiksime.

Tel. Hemlock 0900

RENDAI štoras, geras bile 
kokiąm bizniui, yra aisbaksis, 
keisai, 4 kambariai gyvenimui^ 
naujai ištaikyti.

Kreipkitės:
3628 S. Unidn Avė.

PASIRENDAVOJA kambarys 4345 
So. Fairfield Avė. 2 fl. front.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA tipŠildytas kam

barys vaikinams. Be valgio. Gera 
vieta geriems žmonėms. 2332 W. 42 
St. Kampas VVestern blvd. Tel. 
Lafayette 2033.

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
(taisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaitę su valgiu.

PETER' GADEtKO
1606 So. Halsted St. .

RENDON^ šildomas kambarys 2 
vaikinam arba 2 merginom. 733 
W. 18 St. 3 fl. middle.

HENDAl ruimas su visais pa- 
rankumais, dėl vieno ar dviejų 
vyrų, šeimynos nėra. Savinin
kė namie.

8436 S. (rilbert Ct.
Pilone Vincennes 2709

RENDAI moderniškas kambarys, 
garu šildomas, maudynė, visados 
siltas vanduo. 2 lubos, 754 AV. 33 
St. Tel. Yards 5258.

RENDAI ruimas vaikinam ' arba 
merginom, turiu kambarius, esu 
tiktai viena ypata.

Kreipkitės:
3149 S. Emerald Avė.

2 lubo)> frontas
1 blokas nuo Halsted karų

RENDON rūmas vyrui, be valgio, 
I lubos. 3213 S. Emerald Avė.

RENDON k imbarys vienam vaiki
nui su visais parankamais puikioj 
apielinkėj. Geru transportacija. Be 
valgio. 3237 Auburn Avė.-, II lubos.

įieško partnerių Archer Avė
PAIBŠKAU partnerį prie sta

tymo namų Chicagoje. Toje biz
nio šakoje geras uždarbis. Pa
rašykit kiek pinigų galit įneš
ti. Box 780, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, 111.

REIKALINGAS partneris į 
riškų drabužių krautuvę, 
siuvėjas, I 1 ...... -.x-
Turiu du bizniu, vienam 
ku. Arba parduosiu pigiai.

K. JAKUS
146 Broadvvay

Tel. Melrose Park 3720

vy- 
. Geistinas 

kad ir su mažu kapitalu, 
per sun-

ĮVAIRUS skelbimai 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVĮNG EXPERTS 

Long distance handling 
Turime daug metų patyrimą 

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd 7667 office

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevų, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez. .

stogdengysTe
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogdeik 
Avė. Phcne Lawnnale 0114.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street
Visokios malevos, aliejai ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

L

Sbčėdyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles j šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują. 
Valom šiaudines ir panama skry

bėlės.
LITTLE STAR HAT ŲLEANERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0179

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 33rd St., Chicagoj III.
Tel. Ygrds 6751

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKI! 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Sapply Con 
1637 West Divislon St„ 

netoli Marshrield ,

Tel. Pullman .1413
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chicago, 111.

Ii I "
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KUR
VAŽIUOSIM
NEDELIOJ
PIETAUTI?

Nugi pas

J. MASKOLIŪNĄ

J. LEPPĄ

Collonial Steak 
and

Chicken Dinner

103 St 

2 mylios už 
Willow Springs 

Gardus pietai ir 
praleist smagiai 

laiką.
Tel. Lemont 82 J 2

■i™
Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

Ey^^^pecialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

Anglys, Coke ir. Ledas
Olselio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnes

4913-19 So. Paulina St.
Netoli 49th Street

1’BANEšIMAS lietuviams. Mes 
turime visokių kvietkų popežiaus 
spalvos ‘ išdirbtos kaip mistroncija. 
Eucharistinių kongreso laike turi
te visi įsidėti į langus. zAdara vi
sados, kaina $1 ir $2.

808 W. 53 St.
2 durys nuo Halsted St.

JIESKO DARBO
IEŠKAU darbo už barberį, 

priguliu prie unijoš. Kam rei
kalingas toks darbininkas, ra
šykit P. D. S. B., 1739 South
Halsted SU

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS kunigas Tautiškai 
Bažnyčiai. Geram kunigui, gera vie. 
ta. Atsišaukite: 729 W. 18 St. Chicago

REIKAHNGAS barberis, mokan
tis savo darbų vakarais arba ant 
visados. 3232 So. Halsted St.

REIKIA OARBININKŲ
VYRŲ________

REIKIA real cstatc sales- 
men’ų, kurie gali kalbėti len
kiškai ir lietuviškai, prisidėti 
prie musų organizacijos dėl iš
pardavimo 1(M) puikių 2 Rati
nių namų ir. 7 blokų prie 
Archer ir Kedzie Avė. biznio 
lotų. Didelė proga dėl uždirbi
mo daug pinigų, nes tas tiktai 
yra pradžia musų didelio dar
bo. Mes statysime dar keturis 
šimtus naujų namų ant musų 
Archer ir Kedzie Avė. divizi
jų.

W. HAYDEN BELL 
4336 S. Kedzie, Avcnue 

Chicago, Illinois .

KEIKIA tuojau real estate sulos- 
inen’ų, darbas vist) laika arbą da
linai, patyrimas nereikalingas. Tu
ri kalbėti lietuviškai. Pageidauja
ma kurie turi spvo automobilius.

Atsišaukit
3733 S. Kedzie Avc.

NEIKIA porterio i pirtį. 2039 W. 
North Avė.

REIKIA patyrusiu boilerių. 2633 
W. Roo^evelt Rd.

REIKALINGAS vyras prie Kote
lio darbo, prie minkštu gėrimų ir 
parduoti visokias smulkmenas.

1157 So. Kedzie Avė. 1 lubos

PROGA DEL JAUNŲ IR VIDU
TINIO AMŽIAUS VYRŲ

PRISIDĖTI prie’ Mfg. Co. Patyri
mo nereikia. Geros nuolatinės 
įplaukos su labai gera ateiČia, rei
kia įvestuoti $300, atsišaukit 612 
N. Michigan Avė., Room 416, klaus
kit Mr. Mack, arba rašykit arba 
teiefonuokit Superior 7122.

REIKIA patyrusio teamsterio ir 
6 patyrusių darbininkų į geležies 
atkarpų jardu. Tiktai patyrę tegul 
atsišaukia. 2034 Southport Avė.

REIKIA DARBINIS KŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA real estate salesme- 
rių ir moterų, pilnam arba da- 
linam laikui. Jus galite uždirb
ti daug pinigų kaip salesme- 
nas, jeigu jus dirbate prie tin
kamos real estate ir prie atsa
kančios firmos.

Jei pasitaiko gera žėme dėl 
pardavimo, tai jus galite už
dirbti didelius pinigus. Boule- 
vard Manor Addition yra tam 
tikrai aprubežiuirth vieta, čia 
/ra gatvekarių transportacija, 
suros, vanduo, šalytakiai ir vis
kas apmokėta. Tai yra tikra 
auksinė proga.

Mes nesenai atidarėm naujų 
West Side ofisų, netoli nuo mu
sų žemės. Atvažiuokit ir pasi
kalbėkit su mumis. Mums rei
kia vyrų ir moterų dirbti da
lį arba pilną laikų.

Mes išmokinsime jumis kaip 
jus galite uždirbti $50 į savai
tę savo liuosame laike. Atsi
šaukit.

4011 W. 26 St.
Ofisas atdaras nuo 9 iki 5 

po pietų, seredomis ir sukato
mis iki 9 vak.

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIUS Continental par
davimui, visas geras, eina kaip nau
jas, gausit bargenų, nes apleidžitf1 
miestų, pirmos lubos.

842 W. 33 PI.

------- -—r
NAUJAS Nash, lenvas, six de- 

monstrators, 200 iki 400 mylių, nau
jo karo garantija, dCicero Auto 
Shop, 5912—14 W. 22 St.

PARSIDUODA automobiliai Ap* 
person ir Shervelet ir motorsaike- 
lis. Visi gerame padėjime. Parsi
duoda pigiai. Apleidžiu miestą.

Kreipkitės:
3233 So. Halsted St.

REIKALINGAS TROKAS
KAS turit gerų mažai vartotų 

Ford arba Dodge trokų ir norit 
greit p rduoti, atsišaukit pas

JOS. VILIMAS
4405 S. Frtirfield ’ Avė.
Phone Lafayette 5948

TURIU parduoti savo Ford Tudor 
sedane, vartotas tik biskj daugiau 
negu 8 mėnesius, išrodo kaip naujas, 
yra 5 balloon tajerai.

MR. BRTIS
x 2510 Slo. Savvyer Avė.
Viršutinis augštas, užpakaly

AUTOMOBILIAI PARDAVM
Studebaker automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes' 
kompaniia pati viską ga
ilina. Tokiu budu Stude

baker ir yra uŽvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalj iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime. .

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avie. Roosevelt 2794

Vartotų karų dalys visokią išdir- 
bysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, mainomi.

VARTOTŲ KARŲ
IŠPARDAVIMAS

Tiktai 4 dieAas

$10 įmokėti ir po $5 i savai
tę. Visų išdirbysčių ir typų. 
200 kuru dėl pasirinkimo, 90 
dienų garantija.

Kreipkitės:
4400 W. Madison St.

RAKANDAI
APLENJŽIU miestą, turiu par

duoti 5 kambarių rakandus pianų 
ir automobilį, labai pigiai. 4105 So. 
Albany Avė., 2 floor.

PARSIDUODA rakandai (fur- 
niture), stalas, lovos, Jconiodės; už 
pigių kainų nupirksit gražių lempų. 
3 lubos.

Kreipkitės:
2021 W. 22 St.

Tel. Roosevelt 4542

PARSIDUODA rakandai ir siuva
ma mašina, Singer, 822 W. 37 PI. 
2 fl.

fARDAVlff™
• PRIVERSTAS parduoti savo gro

jikų pianą, kaip naujas, vartotas tik
tai biskj, kainavo $800, dabar $140,' 
sykiu roleliai ir benčius su kabine
tu. Paimsiu $50 cash ir po $10 j mė
nesį nuo geru žmonių.

Klauskit KUGAITIS
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroje vietoje, cash biznis. Par
davimo priežastis — vyro mirtis. 
6010 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 2 kėdžių barber- 
nė. 2435 So. Leavitt St.

GERAS biznis, geroj apielinkėj. 
Parsiduoda grosernė ir smulkių daik
tų krautuvė. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

3432 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
serrrč, biznis išdirbtas, pigi renda, 
priežastis pardavimo — turiu va
žiuoti į Lietuvą. 251 E. 115 St.

PARSIDUOŲA minkštų gėriini, 
krautuvė. 711 W. 69 St. Tel. Norma 
5147. /

. .1......- Į .
PARDĄVIMUI gesolino stotis, su 

visais įtaisymais. /Parduosiu arba 
mainysiu. Phone Boulevard 0774.

PARDAVIMUI gasolino stotis, 
South Side, bargenas. Geras biz
nis, ilgas lysas, nebrangi renda, 
veikit greit, kaina $3,000, 336 W. 
Garfield Blvd., arba tel. Monroe 
4157.

GASOLINO ir tepalo stotis, di
deli biznis, geriausioj vietoj mies
te, prie bulvaro, netoli vidurinies- 
čio, galit uždirbti pinigų, kaina 
$6,000, išmokėjimais, tel. Monroe 
4157.

PARDAVIMUI delikatessen, gro
sernė, saldainių, ice creamo ir ciga
rų, vietos gyvenimui vedusiai porai. 
Parduosiu pigiai, pigi renda.

4465 So. Wells St.

PARSIDUODA groseris. Yra lai
koma kendžių, minkštų gėrimų, ciga
rų ir smulkmenų. Rendos $25 į mė
nesį. 3 kambariai užpakalyj gyveni
mui. 4345 So. Fairfiekl Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, su nauju namu, labai pigiai. 
Krautuvę parduosiu skyrium. Tinka
ma vieta dėl gero žmogaus. Parda
vimo priežastis — mirtis šeimynoje.

Phone Pensacola 8938

PARSIDUODA ice cream parlo- 
ris, kendžių, cigarų, cigaretų ir 
notion krautuvė, ant kampo; par
duosiu pigiai dėl ligos. 1730 South 
Union Avė.

PARSIDUODA fstandns Justicb 
Parke, šule Tautišką • Kapfruų. Ge
ras ir pelningas biznis. Klauskit 
Lithuanian Grove Keen Avė., Jus- 
tice Park, III. * _ ______

PARSIDUODA barbernė 2 kėdžių, 
užpakaly 2 kambariai pagyvenimui. 
Parduosiu pigiai, nes turiu greit 
parduoti. 730 W. 17th St. '

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restaurantas, gera 

vieta dėl biznio, ilgas lysas, pigi 
renda. Turime du bizniu, vienų tu
rime greit išleisti.

Kreipkitės:
3202 S. Halsted St., 2 lubos 

Tel. Boulevard 2285

PARSIDUODA maža grosernė ir 
saldainių krautuvė. Parduosiu pi
giai, tik už $175. 4434 S. Hermitage 
Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geroj išdirbtoj biznio vietoj. Ge
ri rakandai, stako daug. Mainysiu į 
lotus arba mašinas. Veikit greitai, 
nes yra gerus bargenas.

3428 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8829

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, lietuvių ir svetimtaučių apgy
venta vieta. Priežastis — važiuoja
me į farmas. 2500 W. 69 St.

RESTAURANTAS pardavimui, da
romas geras biznis. '1400 S. Jeffer- 
šon St. ,.. -•

Pardavimui barbernė, 3 krėslų ir 
moterims vieta, geras biznis, gy
venimui kambariai, pigiai už cash. 
Del nesveikatos, nedėlioj nuo 11 
Iki 3 po pietų, 2750 N. Ashland 
Avė, Buckingham 78611 /

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų įstaiga. Kam reikalinga at
sišaukit. Esu našle moteris ir 
turiu išvažiuoti į kitą miestą,

4536 So. Paulina Stc

PARSIDUODA pirmos klesos pie- 
karnė, daugelio lietuvių apgyventa 
vieta; parsiduoda pusė ar visa. 
Pardavimo priežastį paliesit ’ant 
vietos. Parsiduoda geritu laiku.

Labai pigiai.
10502 S. Michigan Avė., Chicago

PARSIDUODA grosernė, vaisių 
ir daržovių krautuvė. Turi būt par
duota greit delei nesveikatos ir to
dėl parduosiu pigiai. 2419 W. 43rd 
Street.

PARSIDUODA duonos kepykla ir 
namas, labai pigiai,'.Mainau į na
mų, lotus arba" kitų ką. Priimsiu 
$10,000 vertės j mainus. Parduosiu 
už pirmų teisingą pasiūlymų.

535 W. 120 St.
Tel. Pullman- 0071

PARSIDUODA grosernė ir ken
džių Štoras. Kaina prieinama. Par
duosiu už pirmų gerų pasiūlymų. 
4323 S. Wood St.

PARSIDUODA Pool Room, ge
riausias vidurmiestyj; viskas gera
me stovyje, penkiolika biliardų. 
334 S. State St., šalę Rinito Teatro. 
Savininkas ANDREW.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sefhė, geroj biznio vietoj, visokių 
tautų apgyventa, renda pigi, dėl 3 
metų listas. Pardavimo priežastis 
— Uga.

šaukit:
Telephonc Boulevard 9496

PARSIDUODA arba išsimaino 
mėsos krautuvė, su visais puikiau
siais įtaisymais. Parduosiu už pir
mą teisingų pasiūlymų. Mainysiu 
ant namo arba loto.

317 W. 79th St..
Tel./Boulevard 9G41

GROSERNfi pardavimui, laikoma 
ice cream ir visokių smulkmenų, 5 
rūmai gyvenimui, gera biznio vie
ta, kampinė; pigiai nupirksit.

Kreipkitės:

3329 So. Morgan St.

PARSIDUODA stendą minkštų 
gėrimų ir visokių senvičių, arti 
prie lietuviškų tautiškų kapinių, 
Kena Avė. ir 94 St. Geriadsia biz
nio vieta, galit palis ištirti bet ko
kiame šventadieny; šventadieniais 
įplaukų $130 į (lictių. Apleidžiu 
miestų, gausit bargenų. 2804 So. 
Union Avė. 2 lubos užpakalis.

_ BARGENAS
PARSIDUODA 3 gasiniai pečiai 

kepami ir verdami, $6 vienas. Rei
kalingam gerą proga.

Kreipkitės: /
3157 Emerald Avė.

BUČERNĖ

PARDAVIMUI delikatesen krau
tuvė, šviežia mėsa, \ nesvaikinami 
gėrimai, mokyklos ’ reikmenys, ice 
cream, netoli mokyklosj. J. Courts, 
6248 S. Hamlin Avc.

DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI arba mainymui bu
černė it grosernė ant namo. Gero
je apielinkėje, visokių tautų apgy
venta. Išdirbta per 10 metų. Prie
žastis pardavimo — partnerių ne
sutikimas. Kas pirmas atsišauks, 
tas laimės.

Kreipkitės:
s 5215 S. Halsted St.

ATSIŠAUKIT šiandie, jei norite 
pirkti pirmos rųšies gvojikli pianų, 
vra„64 rolės, benčius, kabinetas už 
$121), įmokėti $25, o kitus po $10 į 
mėnesi. Pasimatykit su Mr. Schnei- 
der, 2332 W. Madison St.

WURLITZER grojlklis pianas į 
storage, parduosime už $95. Atsišau
ki! tuojau. American Piano Sales Co. 
2716 W. 22nd St.

PARSIDUODA giosernė ir kendžių 
krautuvė. Pigi renda, 5 pagyvenimų 
kambariai. 561 V*. I4th St.
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PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir delika- 

tessen krautuvė prie Wextern Avė., 
netoli teatro. 6-119 So. VVcstern Avė. 
Tel. Kepublic 8201).

NAMAI-ZEME > NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Pardavimui Namai SUSTOK, PERSKAITYK, 

PERSITIKRINK

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tessen krautuvė su namu ar be na
mo. Pagyvenimui 4 kambariai. Par
duosiu pigiai.

5321 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 26 kambarių 
viešbutis, gražiai furnišiotas, 
garu šildomas, renda $175, da
romas geras biznis, reikia cash 
$4,000.

128 So. CanaI St.

NAUJAS, mūrinis namas, 2 
pagyvenimų, 6 ir 6 kambariai, 
karštu 
flatas; 
randasi

Čion rasi tikrus bargenus

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA Marųuette 

Manor mūrinis namas, 5 ir 5 
kambariai, štymu Šildomas ar
ba išsimaino ant bungalow 5 
kambarių. Atsišaukit šiuo ad
resu: 6134 So. Rockwell St. 

l-mas flatas.

PARDUODU savo rezidencijos lo
tą, 25x125, netoli gatvekarių ir 
bažnyčios, greit auganti apielinkė, 
$2(M). Naujienos Box 777.

PARDAVIMUI kainpanis biznio 
las 30$f125. Greita proga kainų

kilimo.
Naujienos Box 778

PARDAVIMUI lotas prie Austin 
bulvaro ir 35 St. Yra visi įrengimai 
ir gatvė cementuota. 2500 \Varren 
A ve Stele v 3315

PARDAVIMUI per savininką, 4543 
S. Union Avė., 2 flatų medinis na
mas, gerame stovyje, yra elektra, 
gasas, vana, karštas ir šaltus van
duo, garažas, kaina $5000, geriau- 
sis pasiūlymas lengvais išmokėji
mais.

Tel. Van Buren5815

2 AUGŠTŲ medinis mūriniu pa
matu namas, 5 rendos, 1 karo ga
ražas, rendų $76. Kaina $6,300, 
1728 Huble St.

.\S Tl'KIL' nauji) moderniška 4 
kambarių bungalow, kurią par
duosiu labai pigiomis kainomis. 
Atsilankikit anksti nedėlioj, jei jus 
norite gauti tikro ir gero bargeno. 
Aš paimsiu 
k ėjimo ir 1 
įmokėjimą. 
namą.

vandeniu apšildomas 1 
įmokėti $3,500. Namas 
4430 S. Campbell Avė.

2 NAUJI budavojami namai, 
po 4 *ir t kambarius; parsiduo
da pigiai, po $3,500 įmokėti, 
kitus kaip rendų. Namai ran
dasi Brighton Park.

PAGY’VFjNIMŲ namas, 7 
kambariai, karštu vande-ir 7

iriu apšildomas, aržuolo trimas, 
maudynės, 
Tankumai;
tus kaip rendų. Namas randa
si 5122 So. Carpenter St.

NAUJAS muro namas, 4 ir
4 kamb., aržuolu baigtas, viš
kos, apdirbti porčiai, pleiste- 
r i uotas beismentas. Randasi 
prie vienuolyno. Kaina tiktai 
ŠIO,800.

NAUJAS muro namas, 5 ir
5 kamb., aržuolu baigtas, kuršę 
tu vandeniu apšildomas, viškos, 
stikliniai porčiai ir kiti moder
niški įrengimai. Randasi prie 
vienuolyno. Kaina tik $13,800.

NAUJAS muro namas, 4 po 
5 kambarius, aržuolu baigtas.

nu-

150 NAUJŲ NAMŲ
Greltni augančioj sekcijoj, 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans
portacija. \

$ioo y

N. W
TIKRAI GERAS PIRKINYS
PUIKIAUSIAI įrengtas, 2 flatų 

muro namas, 6—6 kamb., aržuolo 
trinias, knygų šėpa, bufetai, prosi- 

ice- 
už- 
ge- 
na- 
iš-

ANT PARDAVIMO

Bizniavas medinis namas, krautu
vė, užpakalyje pagyvenimas ir viršui 
du flatai. Namas randasi ant 18-tos 
gatvės, netoli Dievo Apveizdos Baž
nyčios. Rendos neša 78 dolerius | mė
nesi. Kaina $7,000, cash reikia tik
tai

ninuii lenta, penterių stalčiai, 
bakriai (dirbti, porčiai stiklais 
daryti, geriausis plumbingas, 
riausi elektros fikčerlai. Visas 
mas išdekoruotas, beismentas 
pleisteriuotas; visas namas karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi 
gražioj vietoj.

Norėdami pūdyti Š| namą 
šaukit prie

J. Pakalnis,
3120 W. 53 PI.

Tel. Hemlock 0367 
Generalis Kontraktorius

įmokėjus galėsit gyvenu 4-5 arba 6 
kambarių mediniame arba mūriniame 
bungalow.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200
- $100 CASH \

Tai viskas ko jums reikia k— tas jr 
reiškia, ką mes sakom -yTdtus mo
kėkit .Lengvais mfcncšThiais išmokėji- 
maiC tal>. rendą. Tas olselio 
namų< pr«gl»amas yra jūsų proga įsi
gyti vieną tA) puikių namų tiesiai nuo 
savininko, f išmokėjimais ką kiekvie
nas darbininkas gali lengvai pa
daryti.

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAAVIAK & CO.
7181 W. Grand Av. 

6407-6537 Irving Park Blvd.
• Columbus 9552

$2,000.
Atsišaukite pas:

M. J. TANANEVICZE 
736 W. 18th Street

atsi-
240 AKRŲ farma, 130 akrų dir

bamos, 30 akrų ganyklos, 44 ak
rai girios, 11 kambarių namas, ge
ra barnė didelis vištininkas, 4 ark
liai, 11 melžiamų karvių, 2 regist
ruoti buliai, visi padargai. Bašykit 

PAUL LYNCH,
Carney, Mich.

ŠITIE gražus namai galima i 
pirkti įmokant $2,500 pinigais, o 
likusius mažais mėnesiniais išmo- 
kėjimais. Namas yra paskiausios 
mados, elektra, gazas, skalbinės ir 
viskas, kas tik yra reikalinga, 
namas . turi bungalovv stogą.

Dabar Laikas Statyt 
Namus mūrinis namas, 

karšiu vandeniu
PIGIA] 2 flatų 

G—6 kambarių, 
šildomas, pečiumi šildomas, 2 karų 
mūrinis garažas, 
Parko.

šis REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai

2343 W. Armitage Avė.
' (arti Western Avė.)

Tel. Brunsvviek 7020 
atdara vakarais

Jei turite savo lotą mes pasta
tysime namą ir paskolinsime pi
nigų. Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių. Perkame ir par
duodame bonus ir morgičius.

elektra ir visi pa- 
įmokėti $3,0(M>, ki-|octagon mados priekis ir kiti 

puikus įrengimai. Randasi prie 
63-čios ir Rockvvell St. Kon- 
traktoriui reikalingi pinigai, 
tad pigiai parduosime arba mai
nysime ant mažesnės prapertės.

MŪRINIS namas, 6 ir 6 kam
barių, vanos, beismentas ir ki
ti parankumai. Randasi Brigh
ton Parke arti Archer ir West- 
ern karų. Kaina tik $41,200.

MŪRINIS namas, 6 ir 6 kam
barių, aržuolu baigtas, karštu 
vandeniu apšildomas, 2 karų 
muro garažas. Randasi prie 
55-to bulvaro ir Marshfield 
Avė. Kaina tik $12,900.

MŪRINIS namas, 6 ir 6 di
deli kambariai, aržuolu baig
tas, karštu vandeniu apšildo
mas. Randasi prie parko, Mar- 
ųuette bulvaro ir karų. Kaina 
$12,800.

BIZNIAVAS muro namas, 
didelis štoras,-2 po 4 ir vienas 
5 kambarių, kieto medžio baig
tas, vanos ir aukštas beismen
tas. Randasi prie karų krosin- 
go, milijoninio teatro, ir ban
ko. Kas pirmesnis, tas laimes 
už $15,300.

MEDINIS jtamukas ant mū
rinio pamato, 5 kambarių, kie
to medžio baigtas, vana, beis
mentas ir 2-jų karų garažas, 
graži apielinkė. Kaina tiktai 
$5,300.

Del platesnių žinių apie šiuos 
bargenus mp^onėkit kreiptis 
pas mus, o mes maloniai patar
nausime. Bedrumių brokerius 
p Rišome nebaderiuoti mus.

J. K. Macke and Co.
(Macbiukas) • 

2436 W. 59th St.
Tel. Prospect 3140

4 PAGYVENIMŲ namas po 
kambarius, kampinis lotas 75 

by 125 ft. įmokėti tik $3,000, 
kitus kaip rendų. Namas ran
dasi

RUBIN BROS.
1155 Archer Avė.
Lafayette 3705—3706

.)

6604 —06 St. Louis Avė.

mūrinis 
namas po 5 kambarius; įmokė
ti $3,(MM), kitus kaip rendų. Na
mas randasi 2801 So. Union

NAUJAS mūrinis bungalow, 
5 kambarių, lotas 40X125 ft. 
įmokėti $1,500. Namas randa
si 5607 S. Natchez Avė.

5 KAMBARIŲ medinis cot
tage, Įmokėti $1,500. Namas 
randasi 5538 So. Koster Avė.

NAUJAS mūrinis namas, di
delis storas ir 3 pagyvenimai, 
garažas dėl dviejų mašinų, la
bai gera vieta. Namas randasi 
Brighton Parke.

Mes šituos visus namus par- 
i lotus kaipo dal| jmo-' duodame pigiau kiek galime 
biskj pinigų už pirmą i • • . •

Rutinai pamatykit M arba mainysim ant didesnių 
arba mažesnių namų arba lotų.

7206 S. Rockwell SI

PARSIDUODA 3 nauji bungalovy 
visi užbaigti, naujausios mados įtai
symai. Atsišaukite greitai, vyksta
me ant farmos. 4924 Kecler Avė.

Jokantas Bros.
1138 ARCHER AVĖ. 

Lafayette 7671

netoli Marųuette

NEGIRDĖTI MAINAI

IŠSIMAINO 4-1 ių flatų muro na
mas, 2 fintai po 4 ir 2 po 5 kamba
rius. Mainysiu ant mažesnio namo, 
loto arba farmos.

IŠSIMAINO 2-jų fialų namas po 4 
kambarius, mainysiu ant cottage 
toliau nuo miesto.

IŠSIMAINO 6-ių kambarių rezi
dencija, mainysiu ant 2-jų flatų na
mo. Namas turi būt po 6 kambarius.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 4 kambarius, cementuotas 
skiepas, antaukštis drabužiams džiau
ti. Parduosiu už $8,500 arba mainy
siu ant bučernės. restauranto arba 
ant nedidelės farmos.

IŠSIMAINO puiki 40 akerių far- 
ma, ksu visais gyvuliais, ir mašineri
joms, kas tik reikalinga ant farmos. 
Farma randasi Michigan valstijoj. 
Tinkama ant Suminei* Resort,dr ne
toli nuo Chicagos.

Su viršminėtais reikalais kreipki- 
pas \

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA farma už $5,(MM), 
reikia įnešti $3,500* 80 akerių su 
visais up-to-date įtaisymais, maši
nerijoms ir trioboms; 7 melžiamos 
karvės, 2 geri arkliai ir t.l. Arti 
miesto, randasi mokykla.

Farma randasi šalę Wisc. Mina- 
moni County. Michigan valstijoj. 
Parsiduoda labai pigiai delei prie
žasties senatvės. Platesnių infor
macijų suteiksiu žiednatn pert laiš
ką. Kreipkitės sekamu antrašu:

B. FRUNSKEWICZ 
1215 So. (’ourt SI. 
\ROCKFORI), ILL.

✓

tės

JAMES JANSKY 
4936 S. Robcy St. 
Brokerių nereikia

MORTGECIAI-PASKOLOS

Turiu 2 naujus namus, 2 flatų po 
4 kambarius kiekvienas, Brighton 
Parke, mainysiu j biznį arba gerą lo
tą. 7923 So. Park Avė., Tel. Triangle 
0535.

PARSIDl’ODA bizniavas namas 
3407 S. Halsted St. Savininkas gy
vena 724 W. 18th St. 2 fl. rear.

PARI)A\ IMUI pigiai namas West 
Pullmanč iš priežasties ligos, 6 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, ir 2 lotai, viskas gerame sto
vyje cash $2,000. Likusią sumą ge
romis sąlygomis.

12410 S. Green St.

DIDELIS BARGENAS.
KAMPINIS biznio lotas, 30x125, 

1 blokas nuo transportacijos, 2 blo
kai nuo mokyklos ir 2 blokai nuo 
bažnyčios, greitai auganti koloni
ja; kainos čia greit pakils.

* Naujienos Box 779

UŽ $1500 nupirksite 2 augštų me
dini namą ir 
riu fialai, 1 — 
karo garažas, rendų 
įmokėti

mūrinį, 2—4 kamba- 
-I) kambarių flatas, 1 

$72 į mėnesi, 
$1500 matvkit savininką. 
JOHN DIETBICK 
3657 Union Avė.
2 fhx)r rear

BRIGHTON PARK
AUGŠTŲ naujas mūrinis na- 

fla-
PARSIDUODA naujas namas, 2 

flatai i>o 6 kambarius, karštu van
deniu šildomas, 2 karų garažas, 
mas randasi lietuvių kolonijoj.

Kreipkitės:

na-

6744 So. Campbell Avė.

2 
mas.
lui, 30 pėdų lotus, cash reikią $2500.

. Didelis bargcnas $9800
>5 KAMBARIŲ naujas mūrinis 

l)iingalow, moderniškas, geroje vie
toje, cash reikia $1(M)().
Didelis bargenas ......... I UV

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas mūrinis namas, 4 po 5 kam
barius su visais naujais įtaisymais 
ir keturių karų garadžius. Lotas 
66x125.

Savininkas:
6630 So. Talman Avenue

» Lihone Prospect 3938

PARDAVIMUI per savinin
ką. Geriausias investmentas į 
namus Oak Parke, čia namai 
neša gerų pelnų. Du namai už 
kainų vieno namo. Tie namai 
yra moderniški, gražiai užbaig
ti, nors sykiu statyti, bet jie 
yra atskirai, po 8 kambarius 
kiekviename name. Renda vie
no namo užmokės išlaidas kito, 
jus tuomet galėsit gyventi dy
kai, yra 4 karų garažas, už jį 
rendų $4(L j mėnesį. Netoli 
mokyklos ir bažnyčios, paran
ki transportacija. Ideališkas in- 
vestmentas bile kam. Būtinai 
patys pamalykit. šaukit savi
ninkų telefonu Oak Park 4806.

Mes statome naujus 2 augštų 
rinius namus su sun parlorais. 
pastatysime jums namą daug 
giau, negu kas nors kitas.

Mes turime visokių namų: 
niavų ir privatiškų.

mu-
Mes
pi-

biz-

3. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47 St

PARSIDUODA DVARAS 
LIETUVOJE

Uogoniškių Dvaras, 65 hak- 
tarų derlingos, žemės su viso
mis triobomis, arti Kauno, tik 

I 24 viorstai, 1 viorstas nuo gelž- 
kelio. Vertas $10,000. Greita
me parsiduoda tik už $7,500. 
Klausk: Elta Commerce Co. N. 
C. Krukonis, 3251 S. Halsted 
St. Yards 1234.

TAVO SAPNAS IŠSIPILDĖ
MURO namas, bučernės ir gro- 

sernės biznis, 5 pagyvenimai po 4 
runnis kožnas, yra didelis storas, 
ir užmokėta. Randas prie bažny
čios ir ant geros gatvės, biznis iš
dirbtas per 7 metus. Parduodam 
viską, namą ir biznį, tik už $20,500, 
$10,000 įmokėti už viską,

SOFT Drink parlor biznis ir na
mas, Storas ir 3 flatų pagyveni
mas viso 18 rūmų, viską parduo
dam, biznį ir namą, tik už $17,500, 
$9,900 įmokėti.

Taipgi1 turim 20 akrų farmą, 2 
mylios nuo miesto, ant cęmentinio 
kelio, 7 rūmų namas, visos kitos 
geros triobos, $150 medžių vaisių, 
3 akrai gražaus miško, ir visi gy
vuliai ir padargai, labai gera vie
ta dėl vištų auginimo, kaina tik 
$12,500, $4,000 įmokėti.

Tairnri kita farma, 72 akrų, la
bai gražioj vietoj, visai netoli 
miesto, tik $225 už akerj su visais 
padargais. Jeigu manai Ką pirkti 
ar mainyti Kenoshoj, Wis., kreip
kis prie musų. Greitas ir teisingas 
patarnavimas.

MARTIN’S RiEALTY CO.
321 "Mihvaukee Avė.

Kenosha, VVis.

Nepralei.sk tos progos, ba ki
tos tokios niekuomet nerasi.
Namas randasi ant 69 gatvės, 

renda j mėnesį neša $100. Kai
na tik $6,500. Garu šildomas,

Specialia numušimas kainų
Už $8500 nupirksite naują 6 — — ----  —

kambarių muririį bungalou'/2 karų garažas. . 
x7119 S. Fairfield Avė., aržuo
lo trimas, moderniškas plum
bingas, ekstra puiki namų ma- 
leva ir dekoravimas, Gribbon 
ir Sexton heateris, pusantro 
bloko nuo gatvekarių, Mar* 
quette Parke. Lengvais išmo
kėjimais. Atdara dėl apžiurėji; 
mo. Savininkas ir statytojas.

5 KAMBARIŲ mūrinis na
mas: Kaina tik $5,000, Kreip
kis k u ©greičiausiai pas 

M. J. Kiras Real Estate 
Improvement Co. 

3335 S. Halsted St.

EXTRA nepaprastas pigumas na_ 
mų, pažiūrėkite šituos namus ant 
Maplewood Avė. Mūrinis namas, 2 
flatų po 5 kambarius, bungalovv sto
gas, kaina $13,500.

ANT Ar.tesian 
kambarius, kaina

ANT Campbell 
kambarius, kaina

ANT Campbell 
kam|arius, kaina

NAMUS galite matyti vakarais su- 
batomis ir nedaliomis visą dieną. , 

Savininkas John G. Mezlaiskis 
7018 So. Campbell Avė.

Tel. Republic 4537 /

Avė. 2 flatų 
$11,000.
Avė. 2 flatų 
$15,300.
Avė. 2 flatų 
$16,500.

po 4

po 6

po v6

and PASISKUBINK

PARDUOSIU arba mainysiu murb 
namą 6 flatų ant grosernės ar loto. 

1821 W. 35th PI. Savininkas Telefo. 
nas Vincennes 1143.

TARSIDUODAS nedidelis namas su 
groserne arba grosernė viena be na
mo. Labai gražioj vietoj. Priežastis 
ne sveikata. Parduosiu pigiai.

834 W. 53rd PI.
Tel. Yards 3236

PĄRSIDUODA naujas namas su 
rakandais, 5 ir 5 kambariai. Karštu 
vandeniu šildomas. Vienuolyno apie- 
linkėj, arti karų ir Marąuette Road. 
Kas manote pirkti, nepraleiskite pro-_ r_____
gą. — Savininkas apleidžia miestą. |Avenue.

6729 So. Artesian Avė.

PARSIDUODA puikus mūrinis 
namas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kam. 

[bariai, 2 - karų garažas, 5831 San- 
|gamon St. Savininkas George Pra- 
kopimaK gyvena 5548 So. Sayrę

Tel. Prospect 5736

TURIU parduoti pigiai, nes savi
ninkas apleidžia miestą, kampas 
Western Avė., 32x125 pėdų lotas, mū
rinė krautuvė, 4 kambariai iš užpa
kalio, delikatessen t a voras ir fikče. 
riai, tiktai $12,000, cash $4.000, vie
nas lotas tiek vertas. S. J. PASZ- 
KIEWICZ, 3151 W. 63r<l St., Telefo-/ 
nas Prospect 8340.

2 flaty mūriniai - be cash 
arba tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,000 ir augščiau — bun- 
galow, $6,000, 3 
30 metų patyrę 
jai. Teisingas 
STERNFELD &
Hamlin Avė. Phone Irvihr 8608

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palukaną.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

A ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South KedzJe Ave^ 

Lafayette 6788

fialų, $16,000. 
namų statyto- 
patarnavimas. 
CO., 4106 N.

Pardavimui arba mainymui: 5 fla
tai ir krautuvė, mūrinis namas, ne
toli 55 bulvaro, rendų $.3400 j metus. 
Mainysiu j gerą biznį arba farmą ne
toli Chicagos. 7923 So. Park Avė., 
Tel. Triangle 0535.

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

Atslneškit savo deeds ir ab
straktus prirengtus dėl biznio. 
Mes suteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdara kas vakaras.

National Property Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757

SAVININKUI reikia pinigų dėl 
pabaigimo naujo namo. Galit nu
pirkti mūrinį namą, 2 flatų po 6 
kambarius, 3 kambariai skiepe, ga
ražas dėl 2 automobilių; garu ap
šildomas, medeliais apaugęs, 41 pė
do lotas, su $4060 įmok ėjimo, kitus 
ant lengvų išmokėjimų. Namas par
siduoda nuo paties savininko, ne 
agentų. Yra proga nupirkti apie 
$2000 pigiau kaip yra vertas.

Ateik tamsta ir pamatyk, sakysi, 
kad yra vertas.

4606 S. California Avė

PARSIDUODA 5 kambarių cottage. 
Yra elektra, gazas, vana, karštu oru 
šildoma. Namas randasi gražioj vie
toj, Chicago lanvn. Parduosiu už 
$5,445, nes turiu greitai parduoti. 
Taipgi parduodu ir 5 kambarių ra
kandus. SavinifiltttM

3423 W. 61st Street

Bargenas
MURO namas 2y5, aržuolo tri

mingas, apšildomas, garažas dviem 
karam, randasi arti Ilumboldt Par
ko. Ktiina tiktai $12,750, įnešti 
$3,500.

NAUJAS muro bungalow, 5 kam
barių, aržuolo trimingas, karštu 
vandeniu apšildomas. Gatvė išmo
kėta, randasi prie Addison bulva
ro ir Kedzie Avė. Kaina tiktai 
$8,750, įnešti $2000. Savininkas ap
leidžia miestą. Čia abu paminėti 
namai turi būt skubiai parduoti. 
Tai yra didžiausi bargenai North- 
sidėje.

SVELN1S IR MANKUS 
1443 N. Paulina St. 

Tel. Armitage 6411.

*

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN K
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

MOKYKLOS

PARDAVIMUI namas, 7 fla- 
tai ir 1 krautuvę, $13,000, 4 fla
tų, 2 karų garažas, $8,000/ ce- 
nentinis pamatas, gasap, elek
tra, gatve ir elė cementinė, nė
ra morgičių, reikia pusę cash. 
Savininkas

4356 So. Honore St.
2 fl front

PARSIDUODA arba išsimaino 2 
augštų, 7 kambarių rezidencija. 
Bandasi netoli Chicagos. Savinin
kas mainys ant didesnio (Chicagos 
namo, kito arba biznio.

C. P. SUROMSKI & CO., - 
Tel. Boulevard 9641

$390
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33X150 pėdų, Calumet 
distrikte, netoli* bažnyčios; mo
kykla skersai gatvės, Yra visi 
geri patogumai; gatvekariai, 
busai ir traukiniai. Title garan
tuota per Chicago Title & Trust 
Co.

2 FLATŲ namas, 4—4 kambarių, 
didelis skiepas, 2 karų garažas, 
$7500.

2 FLATŲ mūrinis namas, 4—4 
kambarių, $8500, reikia tik biskj' 
įmokėti.

5—5 ir 6—6 kambarių namas, su* 
skiepu, elektra, vanos, tilo grin
dys, karšto vandeniu šildomas.

NAUJAS 2 augštų lųurinis namas 
ir krautuvė, ofisai augštai, randa
si prie Archer Avė. Geroje vietoje, 
Brighton Parke ir South Side. Duo
sime pirmus ir antrus morgičius.

H. KOPLEWSKI
3992 ARCHER AVĖ. 
Tel. Lafayette 9305 
Republic 8915 z

Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialės klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl‘smulkmenų apie 
musų “Club System”.
Valentine Dressmaking

♦ College
2407 W. Madison Chicago, UI. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI arba mainymui 13 
apartmentų ^Jiceroj, ,3 ir 4 kamba
rių, netoli Chicago elevatorio, garu 
šildomas, visi kambariai šviesus, ren
dų $9000 į metus. Paimsiu bungalow 
arba 2 flatų kaipo įmokėjimą. ~ 
nformaciji} atsišaukit, vakarais 

mie.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St. 

Box 773

Del 
na-

KANKAKEE UPĖ

PARSIDUODA namas ir biznis, 
kampas didelės bizniavus gatvės, 
prie streetkarių linijos, ir bulvaro, 
2 metų senumo. Tinkamas viso
kiam bizniui. Parduosiu už cash 
arba mainysiu ant kito namo. 

5200 Western Avė. 
Savininkas ant vietos

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir 
karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arjja patys 
lėsite eiti į biznj. Atsišaukit arba 
raškyki t

Internationa] Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO. ILL.

va- 
kol 

pri- 
ga-

A. O. F.AHRADNIK 
2120 So. 51st Avė. 

Cicero, Illinois 
Arba Tel. Cicero 2360WX

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6737.

BARGENAS cottage ir 2 flatinių 
namų. Turi būt parduoti š| mėne
sį. Atvažiuokit ir pamatykit juos. 
Taipgi biznio lotai prie Kedzie 
Avė., netoli 47 St. Parduosiu pi
giau manketo kainų.

5133 S. Troy St.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis 
bungalow, kaina $8650, cash $1000, 
kitus po $65 į mėnesi, įskaitant 
nuošimčius. N idos mados visais 
atžvilgiais. Aržuolo trimingas, di
delis su grindimis augštas, cemen
tuota gatvė, savininkas ant vietos 
visą dieną nedėlioj, 1619 Wisconsin 
Avė., Ber.vvyn.

BARGENAS
10 naujų apartmenų

Savininkui reikia cash, žiūrėkit 
prie S. \V. kampo 60 St. Ir Whiple, 
2—5 kambarių, 8—4 kambarių, nr- 
žuolo trimingai, Kawanee boileris, 
vandens pumpa, cementuota 
morgičių $42000.

SAVININKAS
i 3242 *W. 66 PI.

Tel. Republic 5464

elfi,

BARGENAS — 2 flatų namas, 
4-4 kambarių, furnas šildomas, $6000, 
gerame stovy, 4617 Union Avė., sa
vininkas 1 fl. Yards 5468.

PARDAVIMUI per savininka, 2 
augštų mūrinis namas, garu šildo
mas, aržuolo trimingas, krautuvė ir 
2 flatai, $5000 cash, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais. Paimsiu morgičius. Ne
reikės mokėti komišino.

686 W. 31 st Street

EXTRA bargenas Brighton Parke. 
Savininkas išvažiuoja į formas ir 
turi greit parduoti 2 pagyvenimų 
niuro namą, 5 ir 5 kambariai, ar
ba mainysiu ant lotų ar automobi
lio.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Box 774

PARSIDUODA 5 kambarių stuba, 
2Va loto, arti gatvekarių linijos, 
75-tos ir Western Avė. Galima lai
kyki visokius naminius paukščius 
arba karvę. Parsiduoda iš priežas
ties vyro mirties. /

7424 S. Claremont Avė.

DIDELIS BARGENAS /
MŪRINIS, namaK 4 pagyvenimų, 

po 4 kambarius, pečium šildomas, 
visas moderniškas, kaina $16,500, 
įmokėtix$6,000, likusius kaip ren
dą. Randasi South Sidėj.

Nepraleiskit šitos progos.

Jaunuoliams Pamokos
Su ateinančiu Liepos mėnesiu 

prasidėą lietuvių kalbos pamokos. 
Mokslas tęsis kasdien po penkias 
valandas per dešimts savaičių. Tė
vai, kurie norite kad jūsų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbos, rašybos, 
ir susipažintų su Lietuvos istori
ja, teikitės įrašyti berniukus ir 
mergaites ligi Liepos pirmai die
nai.

Amerikos Lietuvių Mokykla 
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 S'. Halsted St., Chicago, III.

TURIU parduoti iš priežasties li
gos savo biznio lotą, gera trans
portacija, proga kainų kilimo, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St. Box 775.

Statyk Dabar — 
Sutaupyk $1000

Pastatysime ant jūsų loto bile ko-
l<j namą, kokj jus norėsit, lengvais 
išmokėjimais. 7923 So. Park Avė., 
Tel. Triangle 0535.

PARSIDUODA 2 augščių po 6 
kambarius mūrinis namas. Aržuolo 
baigtas, garu šildomas, 60 pėdų lo
tas. 5528 So. Nattengham Avė.

TIKTAI už $290 nuplrksit mano 
biznio lotą, tiktai vienas blokas 
nuo trai.sportacijos, netoli mokyklų 
ir bažnyčių, man reikia pinigų. 
Naujienos, Box 770.

ANT pardavimo 2 gyvenimų 
medinė stuba, 8 metų senump, 
naujas plumbingas, visi įtaisy
mai geri. Pigi kaina. Priežastis 
— pinigų reikia. 1286-38 W. 18 
Avė., Gary, Ind.

MŪRINIS biznio namas 3 pagy
venimai ir Storas, randasi ant 
Archer Avė., netoli 35 St. prie nau
jo teatro; kainu $14,500, likusius 
kaip rendą

5709 S. Carpenter St.
Englevvood 8137

PARSIDUODA 4 kambarių na
mas. Fronto porčiai po stiklu, .di
delės viškos, daržinė užpakalyje, 
M bloko nuo Archer ir Cicero 
Avės. Prekė tik $2,600, $1300 cafsh, 
kitus morgičiais.

5214 S/ Keading Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUT<L ENGINEERING 

1507 West Madison St.
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ČIA YRA
GEROS progos. 5 rūmų namas, i 

2 lotai, 2 karvės, vištų, arti 63 St. 
karų linijos. Mainysiu | namą sy, 
groserne.

MEDINIS. 2 aukštų namas su gro
serne;
nio.

I

NGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie- 

šioje šalyje.

mainysiu ant 2 flatų mūri-

J. STANKO , 
901 W. 33 St.
Yards 4669

GERA proga dėl automobilių me
chaniko. Garadžius, mašinšapis ir pra- 
pertė, 5Q pėdų frontas, ant Bridge- 
porto. Apleidžiu miestą; parduosiu 
pigiai. Telefonas Stevvart 7799.

nam. gyvenančiam 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo !>«- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

Nepralei.sk
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Mokslininkai surado, 

kad saulės tempera- 
tura nėra pastovi, ir 
kad vieną gražią die
ną saulė gali sprogti, 
lyg dinamito gabalas.

Dr. Abboto tyrinėjimai
Mokslininkai sutinka, kad ku 

ria nors diena saulė tiek atauš,* *
jog jos šilimos nebepakaks gy
vybei palaikyti ant žemės. Bet 
ta katastrofa Įvyks negreit. Už 
milijono, o gal ir dviejų milijo 
nų metų. Mums tad delei to nė
ra mažiausio reikalo susirūpin
ti.

jog saulės temperatu- 
iš dienos kitėja. Tas 
arba nukrypimas nuo 
temperatūros kartais 
5D. Vieno bei d vie

nu krypimai yra 
Musų saulė

Vienok pastaruoju laiku pa
stebėta labai Įdomus reiškinys. 
Pasirodo, 
ra diena 
kitėjimas 
normalės 
siekia net
jų nuošimčių 
paprastas dalykas, 
iš tiesų, pasak astronomų, yra 
“kintanti žvaigždė”. Pastebėti 
kitėjimai, jeigu jie tęsis ir to
liau, gali už kokio šimto metų 
visiškai pakeisti žmogaus gy
venimo sąlygas žemėj.

Dr. C. G. Abbot ir jo asis
tentai iš Smilhsonian Institu- 
tion tikrai / įrodė, jog saulės 
temperatūra įvairuoja. Per ke
letą metų jie matavo saulės 
šviesos intensyvumą. Tai buvo 
daroma diena iš dienos. Tuo 
bildu nesunku buvo pastebėti 
saulės temperatūros Įvairavi- 
mas. Dr. Abbot surado, jog bė
giu trijų metų prieš 1925 m. 
saulėsk Šilimos intensyvumas bu-1 
vo 2'rupesnis, negu norma
liai turėjo būti. Pastaruoju lai-Į 
k u saulės 
didino, ir 
Spindulių 
laiku bus

Čia jau 
nėti, jog 
mano, kad pastarųjų kelių me
tų šaltos vasaros kaip tik ir pa
reina nuo saulės šilimos Į vai ra
vimo.

temperatūra vėl pasi- 
spėjama, kad 
intensyvumas 
normalia.
bus pravartu
daugelis mokslininkų

saulės 
greitu

pami-

žvaigždžių temperatūra irgi 
įvairuoja

Prieš kiek laiko VVisconsin 
universiteto profesorius Joel 
Stebbins padarė labai įdomų 
pranešimą Mokslo Akademijai. 
Dr. Stebbins studijuoja žvaigž
des. Jis egzaminuoja su nepa 
prasta precizija tas žvaigždes, 
kuribs»< kaip ir mu£ų saulė, 
šiek tiek kinta. Kaip žinia, sau 
lė yra savaiminga žvaigždė. Jei
gu mes galėtume, sako Dr. 
Stebbins, surasti priežastis, ku
ries apskritai žvaigždžių šviesos 
intensyvumą kontroliuoja, ta
šyk nesunku butų suprasti vyk
stantį saulėj kitėjimą.

Pagalba nepaprastai švelnaus 
elektros instrumento Dr. Steb
bins su savo pagelbininkais die
na iš dienos studijavo šviesos 
spindulius, kurie eina iš toli
mųjų žvaigždžių. Nuo senai as
tronomams buvo žinoma, kad 
kai kurių žvaigždžių blizgesys 
kitėja. Tas kitėjimas paprastai 
pasireiškia periodiniai. Be to, 
yra daug žvaigžeižių, sako Dr. 
Stebbins, kurių blizgesys labai 
nežymiai kinta, ale visgi kinta. 
Kadangi tyrinėjimas pradėta, 
palyginamai, visai dar nesenai, 
tai kol kas nėra galima nurody
ti tie fiziniai dėsniai, kurie 
žvaigždžių blizgesio kitėjimą 
kontroliuoja.

Praeitą žiemą, kaip žinia, 
Amerika buvo pasiuntusi ekspe
diciją į Sumatrą. Ekspedicija 
pastebėjo saulėj daug dėmių, 
o sausio 14 d. žibančią karūną 
aplink saulę. Jau ir pirma bu-’ 
vo žinoma, kad saulės dėmių

I atsiranda tai daugiau, tai ma
žiau. Ir tai pasikartoja perio
diniai, eikliais. Vienas eiklius 
paprastai tęsiasi apie vienuoli- 
ką metų. Bet karūna pastebia- 
ma tik laike pilno saulės užte
mimo. Įdomu, kad ir žibančioji 
karūna kitėja, šiais metais, sa
kysime, ta saulės karūna buvo 
nepaprastai didelė, — daug di
desnė, negu užpereitais mez 
tais. ! •
Kokios reikšmės turi saulės 

temperatūros besimainymas 
musų žemei.

Kad tie nykstantieji saulėj 
kitėjimai turi didelės reikšmės 
žmonijai, vargu bau kas gali 
abejoti. Klimatologai sutinka, 
kad saulės spindulių iptensy- 
vumo sumažėjimas dviem nuo
šimčiais žymiai pakeistų musų 
klimatą. Jei tai prasitęstų ke
letą šimtmečių, tai žmonija su
silauktų naujos ledynų gadynės. 
Iš kitos pusės, saulės energijos 
padidėjimas dyiem nuošimčiais 
paverstų New Yorką tropikų 
portu, kokiu yra Havana arba 
Panama.

Nesunku bus suprasti, kaip 
tas mažas kitėjimas gali pada
ryti stambių permainų klimate, 
jei mes turėsime galvoj, kad že
mės temperatūra sudaro labai 

[ juntamą pusiausvirą tarp gau
namos šilimos ir šilimos išaik- 
votos erdvėj. Net du nuošimčiai 
saulinės energijos turėtų dide
lės reikšmės žemei. Geresniam 
supratimui bus pravartu saulės 
energiją anglies tonais išreikš
ti. Kiekvieną minutą žemė iš 
saulės gauna tiek energijos, 

Į kiek gautumėme sudeginę 100,- 
(100,000 tonų anglies. Kas 21 
valandas žemė gauna iš- sailės 
(langiau energijos, negu butų 
galima gauti deginant susyk vi-’’ 
ša žemėj esančią akmeninę 
anglį.

Du nuošimčiai raulinės ener
gijos lyginasi deginimui dviejų 
milijonų tonų akmeninės anglies 
per minutę. Kai saulės energi
ja pasididina dviem nuošimčiais, 
tatai reiškia, jog-žemė gauna 
tiek ekstra energijos, kiek butų 
galima gauti sudeginant du mi
lijonų tonų anglies per minutę 
arba beveik tris bilijonus tonų 
per dvidešimts keturias valau; 
das. Nieko stebėtino tad nėra, 
kad ir nedidelis saulės energijos 
sumažėjimas arba padidėjimas 
gali turėti musų klimatui dide-
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Vermon Ewing (Tamarack, Minn.) ir jo šeima laukia stebuklo. Mat, jis pranašavo, kad toj 
vietoj turės stebuklas atsitikti. Susirinko ir keletas šimtų žiopsotojų stebuklo pamatyti, tačiau 
nieko nepamatę jie turėjo grįžti namo.

(pajėgia susitvarkyti su savo 
ekonomiškais bei politikiškais 
keblumais. Diktatūra silpnina 
mases (minioj), pajėgas, nes 
neleidžia joms pasireikšti gyve
nime, bet slopina jas.

Prie visokių diktatūrų žmo
nės — ne laisvi piliečiai, bet pa
stumdėliai, vergai, su kuriais 
diktatoriai elgiasi kaip jiems 
tinkama.

Del Mussolini nėra nei deši
niųjų, nėi kairiųjų. Visi'italai-*- 
negyvi sutvėrimai po diktato
riaus padu.

Proletarų diktatūra Rusijoje 
nepažįsta rusų liaudies. Leni
nizmo diktatūra žino tik savo 
partiją. O proletariatas, žem- 
dirbija — Raudonojo Kremliaus 
diktatorių marionetės. Jie pa
siguldė ant operacinio stalo visą 
Rusiją ir piausto ją kaip patin 
kami. Pavyks operacija — ge-1 
rai. Nepavyks — vėl gerai, nes 
atsakomybės nebus 
Dienos”.

iki “Sudnos

išaikvojama gaminimui vėjo ir 
juros srovių. Augmenims ten
ka visai mažytis tos energijos 
nuošimtis.

Be to, reikia neužmiršti ir to 
fakto, kad žemę pasiekia tik 
menkutė saulės energijos dalis. 
Milžiniška energijos dalis tenka 
'erdvėms.

Saulės energijos šaltinis.
Kuriuo budu gaunama sau

lės energija, kur jos šaltinis? 
Pats savaime suprantama, kad 
tai nęgali būti degimas. Erd
vėj nėra deguonies, kuris būti
nai yra reikalingas degimo pa
laikymui. Priegtam, jeigu sau
lė susidėtų iš grynanglio, tai ji 
Į kelis metus sudegtų.

Prieš kurį laiką mokslininkai 
buvo tos nuomonės, jog saulės 
šilima pareina nuo to, kad saulė 
traukiasi. Vienok apskaitymai 
parodė, jog tuo budu gaminama 
energija išsisemtų Į keletą me
tų. Tuo tarpu tikrai yra žino
ma, kad dabartiniame stovy j 
saulė jau egzistuoja keletą mili
jonų metų.

Musų dienų mokslininkai ma
no, kad tikrasis saulės energijos 
šaltinis yra atomų kitėjimas. 
Medžiagos atomai, sulig vėliau
sios teorijos, susideda iš proto
nų ir elektronų. Protonus 
sudaro teigiama elektra, o elek
tronus
muose kai kurie elektronai 
kasi aplink protonus maž-daug 
tokiu budu, kaip planetos kad 
silkasi aplink saulę. Galima 
tad sakyti, kad medžiaga.yra 
padaryta iš elektros. Judan- 

, čios elektros dalelės sudalo visą 
medžiagą.

Saulė irgi susideda iš 'atomų. 
Spektroskopas parodo, kad s iū
lėj yra tokių pat elejnentų, kaili 

Musų kūno enc-r-j ii žemėj.' O mes žinome, jog 
elementai yra sudaryti iš tam 
tikrų atomų, žemėj atomai yra 
gan patvarus. Visai kas kita 
su saulės bei žvaigždžių ato
mais.

Saules paviršiaus temperatū
ra yra neįmanomai aukšta. 
Spėjama, jog ji siekia 10,000 
laipsnių karščio (Fa|irenheito).

neigiama. Ato- 
su-

yra savo rųšies degimas. Taigi 
saulė “dega” tik nepaprastai lė
tai.

Paversdami vieną svarą ato
mų šilimą ir šviesą mes gautu
mėme daug milijonų kartų dau
giau energijos, negu sudeginda
mi svarą anglies. O gaunamos 
energijos pavidale atomų suai- 
žėjimo saulei pakaks keliems 
milijonams metų.

Bet tas faktas, kad saulės ši
lima įvairuoja, sakyte sako, jog 
saulės atomai ne vienodu spar
tumu įra. Pavyzdžiui, paskuti
niais trejais metais buvo kokia 
nors priežastis, kad mažiau ato
mų tapo paveikta energija. Da
bar, matyti, toji priežastis tapo 
pašalinta, nes saulės leidžiama 
šilima ir šviesa pasiekė beveik 
normalaus laipsnio.

Mes nežinome kurie faktoriai 
tuo budu saulės energiją kont
roliuoja. Tai, gal būti, grynai 
atominiai faktoriai, o gal tai pa
reina nuo viršutinių sluoksnių 
slėgimo. Bet kokie tie fakto
riai nebūtų, viena yra aišku, 
kad jie paliečia nemažą žvaigž
džių skaičių.

Kaip gali žūti saulė.

Dr. Stebbins sako, jog ir ma
žas saulės temperatūros nukry
pimas vienon ar kiton pųstLn 
<iek ilgesnį laiką pasibaigtų ka
tastrofa. Musų sdulė, o- kartu 
su ja žemė ir kitos planetos

sprogtų tarsi iš dinamito pada
rytos. Tokie dalykai mokslui 
yra žinomi, šiandien jau nebė
ra kelių žvaigždžių, kurios seno
vėj buvo žinomos, žvaigždė, 
kurią pastebėjo garsusis danų 
astronomas Tycho Brahe, šian
dien jau yra dingusi. Moksli
ninkai tad ir mano, jog tos pra- 
nykusios žvaigždės susilaukė 
galo todėl, kad jųjų temperatū
rą reguliuojantis mechanizmas 
sudegė. Energijos atsirado per
daug ir žvaigždės, kaip dinami
tas, sprogo.

Ar su saule gali tokia katas
trofa atsitikti? Mokslininkai 
tokią galimybę prileidžia. Erd
vėse gan dažnai įvyksta katas
trofų. Vienos žvaigždės pra
nyksta, kitos susiformuoja. Mu
sų saulė, kurį yra Įvairuojančios 
temperatūros /žvaigždė, vieną 
gražią dieną gali subyrėti į dul
kes. Žemė tąsyk, žinoma, irgi 
sveika neišliktų: ji žūtų kartu 
su saule.

Vienok delei to mums susirū
pinti nėra reikalo: jeigu saulė 
jau gyvuoja keletą milijonų me
tų ir jokios katastrofos su ja 
neatsitiko, tai pilnai galima ti
kėti, jog ji ir dar gyvuos bent 
kelis milijonus metų. Na, o jei
gu j žus, tai mes žūsime 
taip urnai, kad ir rūpintis apie 
nieką nebereikės... — K. A. .

. Graikijoj karo 
.svajoja sugrąžinti 
Graikijai. Kodėl jam negrąžin
ti, jis prieš nieką neatsako.

Pusiaulaukinės Persijos dikta
torius Riza Chanas iš kazokų 
patapo šachu. Panorėjo ir pa
tapo. Bolševizmu pradęjo, o 
sauvališku militarizmu baigė.

Pagarsėjęs Lenkijos “marša- 
lek” Juozas Pilsudskis, kariuo
menės pasitikėjimo įgyjęs, iš
skerdė kelis šimtus savo brolių 
ir pasidarė plačiosios “panst 
vos” valdytoju. Gėdydamasis 
savų darbų Pilsudskis bando 
pridengti demokratybės skrais
te savo niekingus žygius:_ įsako 
pasiriųkti prezidentą prof. Mos 
cicki — savo klapčiuką, pasiren
ka ministerius ir pristato sargy
bas parlamento nariams. Ir jis 
sipkia diktatūros, dar daugiau 
— karališkos karūnos, šis po
nas visoje Lenkijoje neranda 
teisingesnio už save žmogaus!

Naujai “iškeptas” Pėrtugali- 
jos diktatoyius iškilmingai pa
reiškia: “Aš nenoriu civilio ka
ro, bet mano armija kovos už 
mano principus, jei to reikės. Sa
vo diktatūrą aš remsiu Ispani
jos ir Italijos diktatūrų princi
pais”. — Kiaip tariant, panai
kinama liaudies žodžio laisvę ir 
Įvedama karinė buožė, arba vi
siška sauvalė.

Del diktatoriaus visa niekai, 
kad tik viešpatauti. Kad tik

'daugiau valdžios; nuožmiausios, 
bjauriausios. Valdžia, svaigina 
visus diktatorius ir neblogiau, 
kai keturiosdešimties laipsnių 
sovietinė degtinėlė plaukianti i;' 
karčiaminės diktatūros diktato
riškų karčiamų.

Interesai, metodai ir pricholo 
gija diktatorių: Mussolini, Pil
sudskio, Prima de Rivera,Lenine 
ar jo palaikunų vienodi: viešpa 
tąuk! Diktatoriai ne tik dik 
tuoja, bet nė kiek nesiskaito si 
liaudies valia. Diktatoriai til 
baudžia, teisia, grobia ir nieki 
kūrybinio liaudžiai neduoda. I 
duoti negali, nes jie nuslopini 
liaudies valią ir paskandino Jos 
sumanumą kariškos diktatūros 
pamazgose. Prie diktatūros yri 
tik diktatoriaus valia, ji' aukš 
tesnė už milioną kitų gyvų, dir 
bančių, mąstančių ir išmintingų 
žmonių. Diktatorius nepažjsti 
daugiau mokslo galvų. Jis dau 
adau nusimano už inžinierius, už 
agronomus, už teisininkus ir t. t 
Diktatorius nusimano daugiau 
už pedagogus mokyklose, 
stato tautos gyvenimą,
stumdo savo kareivius ir bude
lius prieš savo,priešus.

Prie diktatorių patys nuošir- 
dieji liaudies žmonės skaitomi 
liaudies priešais ir baudžiami 
mirtimi vien tik už tai, kad jie 
savo valią sujungia su žmonių 
valia.

Bęt gi, užtat, 
gyvenimo reikalai 
kios diktatūros.

diktatorius 
monarchiją

Diktatorių Amžius

ener- į 
Fizio- I

Imkir.t dabar kitą pavyzdį. 
Prileiskime, kad saulės energija 
yra paversta maistu. Juk mais
to tikrasis tikslas ir yra suteikti 
“kurą” kunui.
gija pareina nuo maisto, 
logai sutado, kad, vidutiniškai 
imant, žmogui reikalinga -3,000 
kalorijų maisto kasdieną (kalo
rija yra energijos vienatas, iš- 
reiškiąs energijos vertę 
“kuro vertę” to maisto, 
mes valgome).

Saulės šviesa irgi gali ___ _ ___________  y_ _______
išreikšta kalorijomis. Jeigu [Saulės viduryj, galimas dalykas, 
reikalingas kiekvieną dieną mai-• kad temperatūra siekia milijo- 
s*o kalorijas palyginsime su iš 
saulės gaunamomis kalorijomis, 
tai prieisime neįmanomai įdo
mių išvadų. Jeigu žmogaus kū
no mechanizmas galėtų saulės 
energiją paversti maisto ener
gija, tai žmdgui pakaktų at
kreipti veidą į saulę dešimčiai 
minučių kas dieną ir jis gautų 
daugiau nei 3,000 kalorijų mai
sto vertės.

Nelaimei žmogaus kūnas ne
gali tiesioginiai saulės energija 
pasinaudoti. Tik augmenų la
pai pasinaudoja saulės spindu
liais gaminimui cukraus, krak
molo, etc. Beveik visa saulės 
energija, kuri tenka žemei, yra

žmonių

arba 
kurį

būti

nūs laipsnių. 0 kai kurios 
žvaigždės turi dar aukštesnę 
temperatūrą. _ .

Pilnai galima prileisti, kad to^- 

kio karščio neatlaiko atomai. Jie 
tampa suardyti. Elektronai at
siskiria nuo protonų, o gal ir vi
siškai tampa sunaikinti. Pati 
medžiaga, atomų formoj, sunai
kinama. Energija šilimos ir 
šviesos pavidale tampa 
minta.

Kaj kurie astronomai 
mano, jog Dr. Abboto
Stebbinso pastebėti saulės ir 
žvaigždžių šilimos įvairavimai 
pareina tiesioginiai nuo atomų 
sutrupėjimoj išsiskirtymo. Tai

“Ateina Diktatorių Gadyne. 
Demokratija smunka”—džiaug 
smingai saliutnoja marijonų 
dienraštis “Draugas” ir toliau 
argumentuoja: “žmonėms jau 
ima nusibosti “demokratija” ir 
“demokratinių” partijų ir val
džių ginčai ir piovynės; dėl ku
rių gaišinamas laikas,
sudėti pinigai ir šalys stumia
mos vargan”. (Nr. 135).

Nebučia citavęs šių “Draugo” 
labai “išmintingų” išsireiškimų, 
bet jie labai charakteringi ir jsi-y 
dėmėtini, nes vaizdžiai paaiški
na, kodėl jis taip mylėjo ir gynė 
buvusią krikščionių - demokratų 
diktatūrų. Ach, kaip gaila, kad 
šiuos rinkimus sudemoralizuota 
kuniginė stovykla prakišo (!). 
Botume turėję progos “pasigė
rėti” Lietuvos diktatorium, kurį 
butų [rioglinę į Lietuvos sostą 
nusibankrutavę buvę Lietuvos 
šeimininkai!

letariškų, Fašistiškų, Kariškių 
ir kitokių. Diktąturcs: Italijo
je, Ispanijoje,Graikijoje, Kinijo
je, Rusijoje, Portugalijoje, Len
kijoje,.. Karalių karūnos kei
čias į diktatorių kardus. Dikta
torių mada užėjo.

O kasgi diktatūra?
I Diktatūra mėgia sauvališku- 
mą ir neatskaitomybę ne tik 
prieš tautą, laiudį, bet ir prieš 
istoriją. Diktatūra-saldesne už 
medų ir svaigesnė už Teresos 
Daugeliutes vonios vyną. Štai 
kodėl dideli ir menkučiai kari 
niai bei civiliai paliegėlai veržia
si prie diktatūros ir prie jos lo
vio,
leonais, 
mis etc.

Nori būti Cezoriais, Napo 
Suvorovais, Kosčiuško

pasaulio akių nėpa-

paga-

tad ii 
ir Dr.

Bet Jikimas lėmė kitaip ir iki 
Lietuvos diktatūros komedijos 
neprieita. Bet ne komedijoms 
čiA vieta. žvelgkime kaip 
mums atrodo diktatūra, dėl ku
rios džiaugiasi “Draugas”.

Tiesa, mes pergyvename bai
sų diktatūrų ir diktatorių am
žių. Ne technikos, ne liovos su 
mikrobai^, ne aeronautikos am
žių, bet diktatūrų amžių. Pro-

Nuo 
slėpsi, jos pažįsta senuosius ir 

naujuosius diktatorius. Tarp 
jų skirtumo nėra: naujieji mėg
džioja senuosius, labiau pagarsė
jusius, išpuikęusius. Mussolini 
italuose nori patapti Cezoriu. 
Pilsudskis seka Kosčiušką. Is- 
panijos^aldytojas Prima de Ri- 
vera sapnuoja apie Napoleoną. 
Velionis Leninas labai saldžiai 
Šypsodavo, kai jo nužemintieji 
klapčiukai garbindami lygino su 
Petru Didžiuoju (kurio karstą 
bolševikai nesenai apdraskė).

Prie diktatorių nė vienas ne-

i viršaus nepraturtinsi šalies, ne- 
; pagerinsi prekybos, nepratobu- 
i linsi nei pramonės, nei žemdir

bystės.

Diktatorius yra diktatorium 
tik dvikojam vergam, nįsten- 
giantiem atkovoti savo teisių ir 
laisvės.1 Bet jis bejėgis kovoje 
su gamta, su jaje esančiomis 
jėgomis, kurios reikia išplėšti. 
Nei dėl saulės, nei dėl žemės nė
ra diktatoriaus, žemė motina 
nežino kitos diktatūros apart 
gamtos jėgų. Anglis, žibakis, 
geležis nusilenkia tik protui ir 
technikai, bet ne politiniems iš- 
.krikėliams. Javai, kai ant kerš
to visokiems diktatoriams, neuž
dera jų viešpatavimo metu, štai 
jau aštuoni metai bolševikiškos 
diktatūros neduoda derliaus 
Rusijoje. Nieko negelbsti nė 
“Vilnies” su “Laisve” poteriavi- 
mai apie milžiniškus derlius So- 
vietijoje. Tarytum, ir javai pro
testuoja už rusų liaudies panie
kinimą ir nenori praturtinti 
diktatorių, smurtu prisisiurbu
siu prie liaudies kūno.

Diktatūra nemėgsta apšvie- 
tos. Ji mėgsta klusnumą. Dur
nius lengviau valdyti. Apšvie
sta liaudis ne visuomet klusni ir 
bejėgė. Diktatūra mėgsta ap
svaigusią liaudį.

Ubagai, neišmanėliai, visokie 
degeneratai, spekuliantai, suk
čiai yra diktatoriaus favoritai 
— diktatūros draugai.

Diktatūra, paglemžusi pasau
lį, užlaiko jo natūralų išsivysty
mą. . Ji silpnina liaudies valią 
ir minių energiją. Be energi
jos ir liaudies valios nėra jo
kio derliaus; nei kultūrinio, nei 
ekonominio, nei politino. Tau
toje, ar valstybėje, kur viešpa
tauja diktatūra — skurdas, var
gas ir karai.

Karų derlius 
gausingiausias, 
tai. Mussolini 
jėgas, 
tuvais. 
rai ir sukilimai.' Kinijoje bai
sios skerdynės ir t. t.

Kas besuskaitys diktatorių 
baisias pasekmes?

Diktatorių laikotarpis liudija, 
kad dabar musų žemelėje įsivie
špatavo baisi reakcija<ir nusilp
nėjimas. Kol eina kova su en
gėjais ,tol negalima pasireikšti 
kūrybinėms jėgoms visoje savo 
platumoje.. Šalys, įvilktos į 
diktatūros formas,turės merdėti 
ir pasilikti toli nuo žengiančio 
pasaulio.

Bet, atsiminus, kad ir carų 
sostai griuvo, reikia manyti, kad 
ir visokių diktatūrų viešpatavi
mas sutrūnys. Diktatūros sta- b 
bas išrodo galingas iš liemens, 
bet jo kojos molinės. Nedaug 
tereikės pastangų, kad tą stabą 
susipratusi liaudis nušluotų.

Taip išrodo diktatūra, žiūrint 
žmoniškumo ir demokratybės 
akimis. Bet kitaip ji atrodo 
“Draugui’’, kuriam “demokraty
bės silpnėjimas” — žmonijos ge
rovė.

Neilgai tesidžiaugs diktato
riai, nė jų pataikūnai ir kartu 
“Draugas” tokiom 
Diktatūros 
Atėjo mada moteriškus sijonus 
kirsti, ateis laikas ir diktatorių 
galią apkarpyti. — Smaigas.

prie diktatūrų 
Tą įrodo fak- 

didina karines 
Graikija šiaušiasi dur-
Lenkfjoje naminiai ka-

diktatūrom.
laikina mada.

Pušalotas
Jis
Jis

ekonomiškieji 
neklauso jo- 
Isakymu iš

Vietos šaulių būrys buvo visai 
apmiręs, bet išrinkus naują val
dybą, kurion įeina pirmininku p. 
Repčys ir iždininkas p. Buraus- 
kas, pradėjo gyviau veikti. Nuo 
pradžios metų padaryta 3 vi
suotini būrio susirinkimai ir 2 
būrio valdybos posėdžiai, priim
ta 14 kandidatų, 13 atleista už 
apsileidimą. Rinkiuotės pamo
kos daromos dažnai.

— Šilkaruožis.
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Trimitu Garsai
\ ,enų šios apysakos dalį ga

lim;' rasti policijos valdybos 
aichyve, o kita gauta iš vieno 
laikraščio kontoros.

Vieną kurtą. pora savaičių 
valiau" po to, kaip milijonierių 
Nortiknisą rado'jo bute plėšikų 
nužudyk) nužudytojas nerū
pestingai vaikštinėjęs Brodvė
jumi, staiga stačiai susidūrė su 
detektyvu Burnoj u Vudsu.

Nejaugi tai tu, Džoni Ker- 
nanai?— jau penki metai žmo
nėse apsimesdamas trumpare
giu, atsiliepė Vudsas.

Aš pats! nuoširdžiai su
šuko Kernanas. Na, juk čia 
gi Borui Vudsas, senasis Borui 
Vudsas Sent-Džo!

Na, brolau, pasirodyk! Ką ti 
čia, Bytuos, veiki? Nejaugi Im 
bilieto - “zuikiu” galima net ; 
Ne\v Yorka atvažiuoti?

Aš jau kelerius metus gy< 
venų Naxv Yorko, — tarė Vud- 

' sas. Aš esu miešti• peticija* 
detektyvas.

Na, na! -šypsodamos ii 
visas spindėdamas iš džiaugsme 
tarė Kernasas ir sudavė detek
tyvui per petį.

Užeikim pas Miuleri ta
rė Vudsas,— ir suieškokim ra
mu kampelį. Aš mielai su tavi
mi paplepėsiu.

Liko keletas minučių ligi ke
tiniu valandų. Iš kontorų nie
kius nesijudino, ir jie rado ka
vinėje jaukią vietelę. Puošniai 
apsivilkęs Kernanas, truputį d i- 
džiaudamas ii’ savim pasitikė
damas atsisėdo priešais maži 
šviesiais. išblukusiais lininiai* 
ūsiukais ir žvairiom akim de
tektyvų, kuris buvo apsivilkę* 
siutu rūbų krautuvėje nupirk
tu ševioto kostiumu.

Kuo tu dabar verties? 
paklausė Vudsas. Iš Sent-Džc 
tu išvažiavai metais ankščiau 
negu aš.

Parduodu savo vario ka
syklų akcijas,— atsakė Kerna
nas. (ial Imt aš čia Įsteigsiu 
kontorų. Nu nu! Vadinasi da
bar bičiulis Borui Ne\v Yorko 
detektyvas? Tu visados buvai 
i lai linkęs. Tu juk ir Sent- 
Džo policijoje tarnavai, kada 
aš iš ten išvažiavau. Juk tie
sa?

Jau šešias aūnuo, tarė 
Vudsas*. O dabar dar vienas 
klausimas, Džoni. Aš gana at
sidėjęs sekiau tavo žygius nuo 

. to laike, kaip tu Saratogos 
viešbuty įvykdei tų veiksmų, ir 
aš neatsimenu, kad tu kada nors 
būtum pavartojęs revolverį. 
Kodėl tu užmušei Nordkrasa? c 

Kernasas keletą minučių įdė
miai susikaupęs žiurėjo i deg
tinės stiklinėje esantį citrinos 
Kabalėlj; paskui nelauktai, tru 
pūtį kreivai, bet džiaugsminga 
šypsodama4', jis pažvelgė į de
tektyvų.

Kokiu budu tu tai patyrei, 
Borai? susižavėjęs paklausė 
jis- Duodu žodį,-- aš maniau, 
kad aš šį reikalų taip vikriai 
ir švariai atlikau, kad joks vel
nias nesupras. Nejaugi aš ten 
palikau savo vizitinę kortelę?

Vudsas padėjo ant stalo ma
žytį auksinį pieštukų, kuris 
buvo prikabinamas prie laik
rodžio retežėlio.

Aš tau jį padovanojau ka
lėdoms, kada mes abu pasku-j 
tinį kartų matėmės Sent-Džo 
mieste. Aš lig šiol tebeturiu 
tavo skutimosi prietaisus. Aį 
pieštukų aš radau Nordkrasa 
kambary po kilimu. Perspėjau 
tave, buk atsargus — kas nerei-j 
kia, neplepėk. Mes i kažkada 
buvom draugai, bet dabar aš, 
turiu išpildyti savo% pareigų.! 
Tau teks atsisėst ant krėslo už 
Nordkrasų.

Kernanas prasijuokė.
— Laimė manęs neapleido, — 

tarė jis,—Kas galėjo manyti, 
kad bičiulis Borni manė seka!

Jis pakišo rankų po paltu, 
bet Vudsas tuo pat metu prie 
jo šono prikišo revolverį.

Atsitrauk su ta biaurybe, 
—suraukęs nosį tarė Kernanas. 
Aš noiiu tik vieną daiktų ištir
ti. A! Sako, devyni siuvėjai 
gali Žmogų padaryti, bet pakan

ka vieno siuvėjo, kad žmogus 
pražūtų. Aio švarko kišenėje 
yra skylutė. Aš šį pieštukų į- 
dčjau į kišenę, maniau, reikes 
su kuo nors grumtis. Paslėpk 
revolverį, Bornį, aš tau0 pasa
kysiu, kodėl man reikėjo Nord
krasą užmušti. Šis senas kel
mas; nusivijo mane į Cholį ir 
mažu 22 kalibro revolveriuku 
šaudė į mano nugaros sagas; 
tudel man teko jį sulaikyti. Se
nė buvo labai patogi. Ji gulėjo 
sau lovoje ir dargi nesucypė 
pamačius, kad jos dvylikos tū
kstančių verti karoliai išnyko 
ir tik tada, kada aš paėmiau 
plonutį aukso žiedeli su grana
tu, kurks vertas ne daugiau 
kaup tris dolerius, kaip pavar
dėlė ėmė jį verkšlenti ir prašy
ti, kad aš jį palikčiau jai. Aš 
įsu tikras, kad ji už Nordkraso 
siekėjo jo nemylėdama. Jie 
visi dreba dėl kurio nors menk
niekio. suveniro nuo žmogaus, 
kurį mylėjo jaunatvėje. Viso 
buvo šeši žiedai, laikrodis su 
retežėliu ir dvi kabės. Apie tris- 
lešimts tūkstančių...

—Aš tave įspėjau, kad tu 
neplepętum, kas nereikia, ta- 
>’ė Vudsas.

-O, tai menkniekis!- atsa
kė Kernanas. — Viskas mano 
Čemodane, viešbuty. O, dabar 
aš tau pasakysiu, kodėl aš tau 
viską atvirai pasakojau. Todėl 
kad man ši aplinkybė nesudaro 
jokio pavojaus. Tu man sko- 
ingas tūkstantį dolerių, Borni 

Vudsai, ir tu dargi norėdamas 
negalėsi prieš mane rankos pa
kelti.

Aš neužmiršau,- tarė Vad
ins.—Tu nė nesusiraukęs at
skaitė! man dvidešimtį po pen
kiasdešimts. Aš tau kada nors 
skolą gražinsiu, Šis tuksiantis 
išgelbėję, mani... sugrįžęs tada 
namo, radau savo rakandus jau 
trotuare...

—Taigi, - tęsė Kernanas, 
tu Borui Vudsas taurus, kaip 
auksas žmogus, tu turi teisin
gai lošti ir tu nedrįsi nė pirštu 
pajudint 'prieš žmogų, kuriam 
tu esi skolingas. O, mums ten
ka ne tik langų užsklandų ir 
spynų sistemas, bet ir žmones, 
tyrinėti. Na, dabar sėdėk ra
miai kol aš pašauksiu lekajų. 
štai jau pora melų kaip mane 
kankina troškulys; dėl te tu
riu daug rupesnių. Jei kada 
nors mane sugaus, laimingas 
detektyvas turės pasidalinti 
garbe su senąja viski. Bet dirb
damas aš niekados negeriu. O ’ 
dabar, reikalus * pabaigęs, aš 
ramia sąžine galiu vienų kitų 
stikliukų išdžiovinti su mano 
senu draugu Borni. Ko gersi?

Lekajus atnešė karai kų ir 
sifonų ir tuojau vėl išėjo.

—Vadinasi, tu nori, kad aš 
atmokėčiau tau už tavo patai- > 
navimų, —užsimąstęs raičioda
mas po stalų mažų auksinį 
pieštukų tarė Vudsas.— Teks 
tave paleisti. Aš negaliu' prieš 
tave rankų pakelti. Jei aš ga
lėčiau tau atiduot tuos pinigus.'" 
bet aš’ jų tau neatidaviau, ir 
todėl aš nutylu. Biauriai dabar, 
Džoni, aš turiu pasielgti, bet 
nieko nepadarysi. Tu mane kar
tų išgel1)\ųai ir aš turiu tuo pat 
tau atsilyginti.

—Aš taip ir maniau, — tarė t
Kernenas ir savim patenkintas 
nusišypsojo ir pakėlė stiklų.— 
Aš turiu gerą akį. Už tavo svei
katų, Borni...

Aš manau, tarytum gar
siai galvodamas kalbėjo Vud- 
sos, kad jeigu \ musų piniginės 
sąskaitos butų tvarkoje, tai vi
sų New Yorko bankų pinigai 
negalėtų manęs priversti ♦pa
leisti tave iš rankų.

—Aš tai žinau,—tarė Kerna
nas. —Todėl aš' esu tikras, kad 
iš tavo pusės pavojaus nėra.

—Daugumas,— tęsė detekty
vas,—kreivai žiuri į mano ama
tų. Jo nelaiko nei menu, nei 
padoria profesija. Bet aš visa
dos kažkaip kvailai juo didžia- 
vaus. Ir šiai dabar aš ir nu
smukau. Pasirodė, kad aš pir
ma' žmogaus, o paskui jau de-

(Seka ant 3-čio pusi.)

Lietuvos Koperatyvė
Finansinė Tvirtovė

Čia yra saugiausia vieta žmonių pinigams laikyt 
Čia moka devynius nuošimčius už indėlius į metus 
Čia įdėti pinigai dirba naudingą darbą Lietuvos 
žmonėms ir kartu neša didelį pelną indėlninkam.

Kviečiame visus Amerikos lietuvius jvestuoti savo pinigus į šią didelę, tvirtą ir galingą Lietu
vos žmonių įstaigą ir naudotis pelnu, 9-nių nuošimčių.
Indėliai priimami ir atmokami Amerikos doleriais.
Indėliai garantuojami visu banko ir banko narių turtu, kuris siekia virš $300,000,000 ir dvi
guba apsauga. , . ' ,

Lietuvos Koperacijos Bankas
KAUNAS, LIETUVA

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Trimitų Garsai
besiuyre, bet jau miglotai ir ne
aiškiai. Vudsas galvojo apie tai, 
kad atėjo galas jo naudingai į-

vo lie šauksmai tarytum jauni 
balsai liudijo, kad jų savinin
kų neatsakomi ilgos* rankos yra

raštelį. Ten 
I “Ryto 

kontorą.

buvo parašyta:
Marso” laikraščio Jūsų buvęs senas

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tektyvas. Teks tave paleisti, o 
paskui pačiam atsistatydinti. 
Na, ką padarysi! Aš manau, 
kad man pavyks gauti vežiko 
vietą. Tavo tūkstantis dolerių, 
Džoni, dabar dar toliau nuo ta
vęs, negu anksčiau.

Buk malonus, laikyk juos 
sau, rodydamasis dosnus gera
daris tarė Kernanas. — Aš mie
lai tą skolą užmirščiau, bet ži
nai, kad tu pats to nenorėsi. 
Laiminga man buvo ta diena, 
kada tu iš manęs pasiskolinai 
pinigų. O dabar pakaks apie 
tai. Ryt ryto aš traukiniu va
žiuoju i Vakarus. Aš žinau ten 
vieną vietą, kur man pavyks 
Nordkraso žibučius parduoti. 
Išgerk Borui, užmiršk vargus! 
Mes su tavimi pasilinksminsi
me, kol policija laužys galvą dėl

nužudžiau senį Nordkrasą. Pa
laukit! Neišjunkit! čia visai 
ne mistifikacija. O, 'ne, nėra 
jokio pavojaus. Aš viską su 
vienu savo bičiuliu —detektyvu 
apsvarsčiau. Aš užmušiau 2 v. 
30 m. ryto; ryt sukaks jau dvi 
uivaitės. Ką? Kviečiate su ju- 
nis išgerti stikliuką. Na, pa
našius juokus verčiau palikit 
jūsų jumoristui. Nejaugi jus 
nesuprantat, ar žmogus iš jus 
Juokias, ar siūlo jums pačią 
karštąją sensaciją; panašios 
juk jūsų purvinas lapukas dar 
neturėjo; jis tik silkėms* vy
žoti tinka, tiesa? Taip, tikrai 
'ai... lai kolosale sensacija... 
bet jus juk nelaukiat, kad aš 
telefonu jums praneščiau savo 
pavardę ir adresų... Kodėl? 'ro
lei, kad aš girdėjau, kad jus 
ipccializavotės policijai nejkan- 
lamų nusikaltimų tyrimo dar-

slatymų rėmėjo karjerai.
Bet staiga, šitaip tebegalvo

damas, jis pakelė galvą ir jo 
akyse sužibo vilties spindulėlis.

Aš norėčiau žinoti, ar ga
lima tokia išeitis? — tarė jis 
sau.—No rečiau žinoti...

Staiga palyginti tylioje ryto 
gatvėje pasigirdo silpni neaiš
kus balsai, kurie perskrodė ty
lą, kaip švyhiliai tamsą; vieni 
darėsi garsesni, kiti — tylesni; 
jie arba augo, arba dingdavo 
pienininkų vežėčių ir retų tram
vajų ūžesy; kada jie prisiartin
davo, jie pasidarydavo spiegus. 
Tai buvo labai gerai žinomi 
šauksmai, kurie turėjo daugy
bę įvairių reikšmių paskendu
si c-ms sapnuose didelio miesto 
gyventojų milijonams, kurie at- 
sibusdami juos- išgirsta, dilios 
reikšminguose šauksmuose, nors 
jie atrodė menki, slėpėsi visas 
pasaulinio liudesis, juoko, džiag-

taip daug Vargo ir taip maža 
laimės.

Bejėgio miesto gatvėse skam
bėjo laikraščių pardavėjų bal
sai, kurie skelbė pasauliui nau
jausius dievų nusprendimus. 
Tai buvo laikraštijos trimitų 
garsai, z

Vudsas metė lekajui dešimtį 
centų ir tarė:

Atneškit man “Ryto M ar- 
_ o sa .

Kada atnešė laikraštį, jis pa
žiurėjo į pirmą puslapį, pas
kui, išplėšė lapelį iš savo kny
gutes ir auksiniu pieštuku pra
dėjo kažką rašyti.

Kokios naujienos? — žio
vaudamas paklausė Kernanas.

Vudsas per stalą numetė jam

Prašau išmokėti Džonui Ker- 
nanui vieną tūkstantį dolerių, 
t. y. dovaną, kuri man priklau
so už jo areštą ir jo kaltes įro
dymą. ♦— Bernardas Vudsas.

Aš taip ir maniau, kad jie 
taip padarys: paskelbs dovaną, 

tarė Vudsas, — kada tu 
juos telefonu /taip išniekinai. 
Na, Džoni, o dabar tu vyksi su 
manim į policiją.

Verte Br—las.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd S t., Chicago 
Phone Canal 2591

. .......................— ■> ■
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Lietuviai Advokatai

Prietelis Patarėjas

Td. Blvd. 3138
M. Woitkievicw- 

BANIS
JMUAERKA 

l'uekmingai pa- 
arnauja mote

rims prie gim- 
lymo, patarimai 

dykai moterimi 
c merginoms.

3113 South 
Halsted St.

neolicialėse mano

tos bylos. Aš šiandien trokš
tu drėgmės, kaip Sachara. Bet 
aš rankose,
seno draugo Borui rankose, —
ir aš nė sapne nematysiu farao
no?)

Kernano pirštas iŠ pradžių 
privertė veikti skambutį, o pas
kui ir lekajų. 
aiškyn

Juo tolyn, juo 
ėjo jo biaurios savybės 

neįmanoma savimeilė ir aki
plėšiškas egoizmas. Jis pasako
jo istoriją po istorijos apie sa
vo vikrius plėšimus, gudrius 
planus ir biaurius nusižengi
mus, kol pagaliau Vudsas, nors 
ir arti 
pajuto,

kiaurai

gas,

pažinęs nusikaltėlius,' 
kaip jo sieloje auga 

pas i b i a u rė i i m as šių o, 
sugedusiu žmogum, ku

ris kažkada jam yra gera pa
daręs.

, žinoma, tau nepavojin- 
pagaliau, tarė Vudsas.
visgi tau patariu kurį

laiką ramiai tupėti. Nordkra
so bylą gali laikraščiai išpusti, 
šią vasarą mieste buvo tikra 
žudvmu ir plėšimu epidemija.

šfc žodžiai iššaukė Kernano 
niūrų ir kirštingą pyktį.

Velniop visus laikraščius! 
suriko jis.— Nieko juose dau

giau nėra kaip tik pasigyrimai 
ir vaikiškos pasakos. O jei jie 
kartais /imasi kurio 
Ihj, tai rš to 
išeina. • Policiją 
vedžioti 
tai ką kalbėti apie laikraščius? j 
Į nusikaltimo vietą jie pasiun
čia kuopą reporterių, o šie cinai 
į artimą barą ir geria ten alų. i 
ir fotografuoja smuklininko 
dukterį‘•baliaus tualete, o pas-j 
kui įdeda tą fotografiją į laik
raštį ir sako, kad tai esanti su- 
žiedotinė devintam aukšte gy
venančio vyruko, kuriam pasi
rodė, kad tai jie nužudymo 
naktį girdėjo apačioje k. 
kokį bildesį. Nusikaltimų 
ty laikraščiai daugiau nieko 
pajėgia padaryti.

Ne, nes*akyk,—užsimąstęs 
rė Vudsas. — Kai kurie laik
raščiai šioje srity visai vyku
siai pasireiškė, štai, pavyz
džiui, “Ryto Marsas”. Jis du— 
tris kartus visai tiksliai nurodė 
nusikaltėlį ir jį sugavo tada, 
kada policija jau leido ataušti 
jo pėdsakams.

—Aš tau tuojau parodysiu,— 
atsikėlęs ir atstatęs krutinę ta
rė Kernanas, —aš įrodysiu tau, 
ko verti visi laikraščiai bendrai 
ir ypačiai tavasis “Ryto Mar
sas’’ 1

Už trijų žingsnių nuo jų sta
liuko stovėjo telefono budelė. 
Kernanas įėjo į vidų ir palikęs 
atviras duris atsisėdo prie te
lefono. Jis knygoje rado nu
merį, nukabino vamzdelį ir iš
šaukė stotį. Vudsas sėdėjo ty
liai ir žiurėjo į pašiepiantį šal
tą ir laukiantį veidą, kuris bu
vo tie« telefono vamzdeliu, ir 
klausė žodžių, kuriuos tarė plo
nos, šiurkščios paniekos šypse
na pasipuošusios lupos.

“Ryto Marsas”? Aš noriu 
kalbėti su redaktorium... Štai 
kaip?.. Tai pasakykit jam, kad 
tai liečia Nordkraso nužudy
mą...

—Redaktorius? Puiku! Aš

nors dar- 
nieko ne- 

u ž nosies
vieni juokai.

ne-

*) Faraonas—policistas

be. Ne, tai dar ne viskas. Aš 
inriti jums pasakyti, kad jus*ų 
niekingas, melagingas, nieką 
vertas lapukas tiek pat gali pro
tingo piktadario ir plėšiko gau
dyme turėt pasisekimo, kaip ir 
įklas šunytis... Ką?.. Ne, čia 
ne jūsų konkurentų redakcija; 
uis gavot šią informaciją iš 
tikrų šaltinių. Nordkraso nuzu
linąs mano darbas, ir bran
genybės guli mano čemodane, 
dešimty, ‘‘kurio vardą nepavy
ko susekti”. Jus pažįstate to-| 
‘;į išsitarimą, tiesa 
raštinis. O jums, 
>oka pasidarė, kad 
nlėšikas 
ižiajam, 
ėtumo 
:ad jūsų 
'otė...
iu kvailys, jus žinot, kad aš 
su tikras plėšikas. Aš iš j ii- 
ii balso jaučių... NA, klausykit, 

\š jums pasakysiu vieną daik- 
ą, kuris jums kai ką įrodys. 

Be abejo, jūsų jaunų pusgalvių 
/irlinū jau smulkiai šią bylą 
štyrė. Ponios Nordkrasienes 
ckės antra saga pusiau per
mušta. Aš tai pastebėjau tuo 
rietu, kada moviau nuo jos 
aukos granatų žiedą. Aš’ ma
liau, kad tai rubinas. iLiauki- 
ės, nedarykit juokų. 
:evras jums nepavyks.

Kernanas su velnioniška šyp-

tur būt, bai

skambina
galingam t

organui,
laikraštėlis
Liaukitės, jus ne toks 

jus žinot,

linus—

ir praneša, 
sena maz-

ma-

Aš jį paspirginau. Dabar 
jis man patikėjo- Jis dargi ne- 
iridengė vamzdelio, kada •kaž
kam liepė kitu telefonu suži- 
’ot centralinūje musų numerį. 
Aš jam dar truputį duosiu gu
zo, o paskui meszišnyksime*.

—A-lo! Taip, aš vis dar prie 
clefono. Nejaugi jus manėt, 
;ad aš bėgsiu nuo kožin kokio 
mvino ir smirdančio laikraš- 
uko?.. Nevėliau, kaip už trijų 

dienų jus mane sugausite? Liau
kitės, aš sprogsiu iš juoko. Štai! 
ką: palikit ramybėje suaugu
sius* žmones ir dirbkit savo 
darbą—uostykit, kurios porelės 
imli išsiskirti, rašykit apie ne
laimingus atsitikimus tramva
juos, ramiai sau spausdinkit 
purvinas kalbas, kurios jums 
duoda kasdienės- duonos. Ligi 
pasimatymo, drauguži, gailiuo
si, kad aš neturiu laiko su ju
mis pasimatyti. Jūsų kvailoje 
įstaigoje aš bučiau laisvas nuo 
pavojaus.

—Jis, kaip katė paleidusi pe
lę, pasiuto, — pakabinęs vamz
delį ir išeidamas, iš budelės ta
rė Kernanas. —• O dabar, mie
las Borni, mes su tavimi nuvyk
sime į teatrą ir pasilinksminsi
me, kol ateis laikas miegoti. 
Aš turiu keturias valandas pa
miegoti, o paskui į Vakarų 
traukinį.

Draugai papietavo Brodvė
jaus restaurane. Kernanas bu
vo paten)<»-ntas savimi. Jis, I 
kjiip pasakos karalaitis, mėtė 
pinigus. Paskui jie atsidėję 
ėmė žiūrėti fantastinę puikiai! 
įruoštą operetę. Paskui jie va
karieniavo ir gėrė šampaną gril- 
rume; visą laiką Kernanas bu-

sa-
rume; visą laiką Kernanas 
vo nepaprastai džiugus ir 
vim patenkintas.

Pusėje ketvirtos ryto jis 
sidure/Vienos naktinės kavines 
kampe. Kernanas vis dar te-

at-

mo ir pasiryžimo sunkumas., 
Vieniems, pasislėpusiems po 
efemeriniu nakties uždan
galu, jie nešė žinią apie žiaurią 
ryto šviesą; kitiems, paskendu- 
siems laimės sapnuose, jie-pra
nešė apie rytą, kuris niūres
nis, negu pati piktoji nakties 
tamsa. Daugeliui1 turtininkų jie' 
buvo šluota, kuri viską nušla
vė, kas* jiems priklausė, kol de
gė žvaigždės; pavargėliams .jie' 
nešė dar vieną dieną...

Po visą miestelį švaisties lie, 
griežti, skardus šauksmai,
skelbė naujus galimumus, ku
rie atsirado dabar, nes laiko 
mechanizmo ratas pasisukę, jie 

tarp mie^mčių ir dar 
prieš likimą žmonių 

kerštą, nelaimes, dova- 
žiapriuosius dekretus,— 

nuo to,

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411. ,
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vielb
3323 South Halsted Si.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

T ....................  1

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas v

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washin(ton St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

B. Karine s Fair 
HARDWARE IR NAMU PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos 

malevos galionui .I............. $1.85
Calcimine visokių spalvų sva

rui .........................................  6’/jc
Blekinės buleliams kepuraites

svarui ................................. .<.....  19e
3345-49 So. Halsted St.,

Phone Boulevard 7022

H. LEIBOWITZ
. Persikėlė į naują vietą 
Valandos* nuo 2 iki 8 valandai 

vakare, kasdien.
Nedėliomis uždaryta.

1140 So. Ashland Blvd.
KmnpaH 12-toa Gatvės 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ii’ moterų 

drabužius.

T

jie

»e.jf gių

nas ir 
tai parėjo nuo to, ką jiems- 
naujas kalendoriaus lapelis sky-

MOKINKITeS Iš patyri
mo KITŲ!

Gudrus žmonės mokinasi j 
iš patyrimo Jpjįn žmonių. į 
Skaitykit sekamą laišką ir 
įsidėkit į savo atmintį, kuo-i 
met ,bus. reikalas: “Balan
džio 26, 1926, aš kentėjau 
nuo skilvio suirimų per ilgą 
laiką. Gydytojai man paša-. 
kė'superfluous gastic juice, * 
nevirškinimas, chroniškas 
vidurių užkietėjimas.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisns
190 No. State St„ Koom 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Hridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pini«ų 1 ir 2 morgiėiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

* Namų Telefonas Republic 9600

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Ave~ Chicago, UI.

1 1 ............... '

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryta iki 1 vai. po piet.
Tek Midway 2880

» ■ ■ i

Pas-

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Atfyokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas (..'anai 2552

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

-1 - ________ ________

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pul'man 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojimo 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

K

DR, HERZMAN «
— iš RUSIJOS —

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

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

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir huo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Dienomis:, Canal

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v. 
k ■■■.........~............ **4

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone įlydė Park 4C00

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYk 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

3241

u 
Tel.

Advokątas
S. La Šalie St., Room 2001 
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Pagedėlio ir 
Pėtnyčios.'

JOSEPH V. MOCKUS 
' Advokatas , 

5349 So. Herpiitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.
—i-------- ----------------------------- Į—'

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas ’

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

Vak. 3223 S. Halsted St./ Chfeago1
Tel. Yards 4681

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

balandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir švenadieniais 10—42 dien.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASII 
3461 So. Halsted St.

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

/................... 1
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Rr.A.R. BLUMENTHA1.
Optametrist

^■HBEMhuTcl. Boulevard 6487
J^H^Hjk^4649 S. Ashland A v

Kampas 47>tos 
ant 2 lub

Aš jaučiuosi silpnas, ma
no kūnas buvo kaip užnuo- 
dintas, kiekvienas gailėjosi, 
mano sunykusios sveikatos.' 
Bet kaip jie nusistebi, kuo
met pamato mane šiandien! 
Aš išrodau labai gerai ir 
skelbiu su pasididžiavimu, 
kad Trinenio Kartusis Vy
nas atgavo man sveikatą! 
Aš rekomenduoju savo žmo
nėms čionai ir kiekvienas 
yra užganėdintas. Mrs. 
Frank Černy, 812 Broad St., 
St. Joseph, Mich. “Prašy
kit savo aptiekoriaus arba 
gyduolių pardavinėtojo, kad 
suteiktų tų gyduolių jūsų 
šeimynai, nes Trinerio Kar
tusis Vynas yra gyduolės 
dėl kiekvieno amžiaus, jau
niems ir seniems. Jų išdir- 
binėtojai yra, Joseps Triner 
Company, Chicago, III. Mes 
esame gavę augščiausius 
praisus 7 tarptautinėse pa
rodose.

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

s mėgsta.

Tel. Brunswick 9243

Kazimieras S. Wiczas
Lietuvis Advokatas

204 Fiat Iron Building 
1579 Milwaukee Avė., Chicago, IR.

Vedu provas visuose teismuose 
ir darau popieras prie namų pir
kimo ir pardavimo.

Ofiso valandos nuo 9 iki 5 
ir nuo 7 iki* 9 vakaro

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105. W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:80 ryto iki 5 vai. vakaro 
I TeL Randolph 4242 
Res. 6029 Champlain Avė.

Tel. Midvvay 3639 
Nuo 7 iki 9 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare 

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

---------------- —

DR. M J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

. Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 
Tel. K e n w o o d 5107

rz > J I ouo 9 ikt II vai. ryte; Valandos į nuo g vajt vakare

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui syk j j mėnesj ir bus amnainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaidytoje3 P* skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau J-jL. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi ^ekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. PriduodanLkuponus apmalnymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. x

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo šokamai:

Ui metus—150, ui 'pusę metų—75, ui tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

. ..........................................   Atkirp čia
Data: Birželis 12, 1926

nCORPORATfO^
PflESENT FOR KĘJOATf*

! UNITED PROFTL-1
ŠEN

t

& <^^i^^s!^Š!!,nSorporMion
11T ___ _

E PAI P TO

>

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 2*9 

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa Ir diathermla L------------- 7 ............. ..

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res, 6641 S. Albany >ve. 
Tel. Prospect 198*. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

b ............ .. II II l.l l/

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

Tel. Humboldt 3878

— " I "I I ..................

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., • \ 

near 47th Street 
CHICAGO

Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini-

1 mo plaukų.
Ateikite ir persitikrinkit.

< Mano gydymo būdas taipgi su
minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukce Avė., 2 fl.
-..... • ----- ■ ■ -—J

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL, 
CMcago, III,
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mijau.
Tėvas Abraomijus sudrebėjo, 

lyg kad šaltis parbėgo per jo 
nugarą, ir, pakėlęs ranką, no
rėjo persižegnoti. Bet tą aki
mirksnį iš jaučių kiemo pasi
girdo baisus, išpradžių tylus, 
paskui stiprėjantis dejavimas, 
perėjęs j kriokimą. Tėvas Ab
raomijus pabalo ir jo ranka 
sustojo.

—Jaučiai baubia — jų į kie
mą neleidžia, — tarė storai vie
nuolis, lėtai šypsodamasi.

Tėvas Abraomijus atsisuko 

mmo

linkimas

DIDEL
IRDAVIMA

Tikrai paskutinė diena šiomis kainomis

Tiktai vieną dieną Nedalioj, birželio 13
BROOH.FIELD
LOT AlJLmI JL JL

VISI DIDELI

$10 į Mėnesį

Fotografija

Fotografija didelės mokyklos ant musą žemės

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

17 metų toje pačioje vietoje”

First National Bank Bldg

Phone Central 5870

į visus departmentus

ypa 
sulif

ATVASrUOKIT 
NEDĖLIOJ!

Visi lotai pabrangs 
$1QO ar daugiau 

bir?elio'14 ,

TIKTAI BISKĮ 
ĮMOKĖTI*

IS SENŲ AUTOMOBILIUI
PADAROME NAUJUS i

Pačiame viduryje greitai augančios namais apstatytos 
kolonijos. Jau yra daug pristatyta namų ant šios žemės, 
3!4 bloko nuo C. B. & Q. Stoties; 60 traukinių kasdien; 
kelionė 11c iki vidurmiesčio; du blokai į pietus nuo 
Ogden Avė. busų linijos. Tiesiai iki Western Electric 
Dirbtuvių. Randasi jau didelė mokykla čia pastatyta.

rezidencijų ant musu žemės

WALLACE OARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

grynai
epochos ir Petro 

Jau vėliaus,' 1886 me- 
Tolstojus 
-valdžio-

—Tėvas Pufnutijus pasako
jo: kankinti nuvedė Teodorą, 
Leontijaus sūnų, tėve Abrao-

Už pusę 
kainos, prie 

šalinių 
' sąvasčių

Kelias vedantis i musu Žemę 
nuo Ogden Avė.

sausu, ilgu ir 
ir juodomis, 
akimis

lOOD CO«WA'.**cBMT*
RtfKtSHlNa

OOOU ’O" • "* HO^* 
Mvtm m. ą.
MVtKlCM V

Arba elevatorių Douglas Park “L” iki Crawfod ir eikit pusę bloko į 
pietus iki 22 St., kur musų busai lau ks jūsų. Automobiliu važiuokit 
Ogden Avę. iki Arthur Avė., Brookfield, paskiau 2 blokai J pietus iki 
savasčių. (Yra daug vietos dėl automobilių pasistatymo)*. Žiūrėkit 
musų atstovų kurie dėvės baltus ženklus.

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chk-ago

Tikrai paskutinė 
diena už šita 

kainą

viename is sa-1 
pradžia visoko:

vą Abraomijų. Tėvas Abraomi
jus buvo dar nesenas žmogus 

išbalusiu veidu 
giliai įėjusiomis 

Ant jo buvo juodas 
suknės rūbas ir mantija, besi
velkanti iki žemės. Gaubtuvas 
buvo užsmauktas ant pat ant
akių, plaukai užslėpti už ausų, 
jeti, išmėtyti barzdos plaukai 
—nesušukuoti. Visa jame kai 
bėjo apie griežtumą vienuoliš
ko gyvenimo, bet judėjimai jo 
greiti, staigus, ypatingai 'leng
va, greita eisena ir žvilgsnis

išliko 
pavi-

Del žindamų moti
nų. Nei vięnas ne 
gali būti be

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3824 Dėodor St., Indiana Harbor, Indiana

MALT TONIG - EXTRA PALE 
SPECI ALIS ALUS

Jis yra rekomen
duojamas per ,

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

Atsivežkit su savim šeimyną dėl visos dienos pikniko 
Išpardavimas pras idės 10 valandą ryto

Niekuomet daugiau jus negalėsit nupirkti šitomis kainomis. Jei mums 
šiandien reikėtų pirkti tą žemę dab artinėmis kainomis, tai mes turėtu
mėm pardavinėti tuos lotus po $1300 iki $1500, vietoj $745, jus sutaupysit 
nuo $550 iki $700 pirkdami dabar, nes jus gaunate progą pasinaudoti šiuo 
pirkinju padarytu 4 metai atgal prieš dabartines augštas kainas.

KAIP TEN NUVAŽIUOTI:

Viską sutaisom« kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

\
Kreipkitės | ,

Nieko nenustebins 
didžiausiojo rusų literatūrinės 
kury bos genijaus prie kito ru
sų genijaus, kūrėjo ir sutvėrėjo 
naujos Rusijos. Dirbdamas ant 
“Karo ir taikos“ (“Vojna 
myr”), o paskui ant neparašy
to r mano “Dekabristai“ (“De- 
kabristy“), Tolstojus susidūrė 
su pamatiniu klausimu rusų gy
venimo, klausimų apie skirtu- 

■ mą tarpe viršūnių, tarpe inte
ligentijos ir liaudies.

Tolstojus, ryšyje su tuo, pa
prastai priėjo prie tos epochos, 
kuomet tas skirtumas susitvėrė, 
prie epochos Petro I. “Jame,— 
rašo Tolstojus 
vo laiškų 
ką nepažvelgsi, viskas uždavi
nys mįslė, kurios įspėjimas tik
tai ir galimas poezija. Visas 
mazgas rusų gyvenimo sėdi čia“. 
Iš čionai ir darbas ant Petro 
epochos, kuris prasidėjo 1870 
metais ir kuris turėjo duoti me
džiagą visai istorinei epopėjai 
panašiai į “Karą ir taiką“.

Kajskiitinvj knygutėj “Sveti
mame krašte“ (“Na čužoj sto- 
ronie”) (Praha, 1925 m. kn. 
XII.) Tychonas Polperas teikia 
nepaprastai domau jaučias žinias 
apie kūrybinius pienus Tolsto
jaus, atsinešaučius prie Petro 
ir apie priežastis, sulig kurių 
jisai atsisakė nuo jų įgyvendi
nimo.

ne kitų žmonių, mąstančių ne 
apie maldą. Vienuolynas buvo 
pilnas žmonių.

Karališkuose choromuose bu
vo caras su carienėmis ir su vi
sais dvariškiais. Abiejuose vieš- 
bušiuose buvo pilna žmonių — 
bajorai, skobninkai, generolai , 
pulkininkai —vokiečiai ir savie
ji. Pas igum^irą ir cėlininką 
‘stovėjo bajorai. Visos cėlės 
šiaip vienuolių buvo užimtos. 
Slabadoje buvo taipgi pilna 
žmonių. Už vartų strielčiai*) j 
ir atvažiavusieji stovėjo gur
guole—kaip žygiuotėje. Be per-l 
stojo tai praeidavo karininkas 
nematytame dar vakiškame ru-l 
be, tai prabėgdavo skobninkas 
raudoname kaftane kokiu nors 
carišku pasiuntimu, tai bajoras 
sabalio atlasiniuose kailinukuo
se ir kepurėje išeidavo ant cė- 
ės įėjimo ir paliepdavo ką tai, 

šaukdavo balsiai. Bet netiek vi
sa tai, ką jie matė, užėmė vie
nuolius, kiek tai, ką jie girdėjo 
keletas dešimčių bobų už vhrtų 
kaukė. Kaukimas ir verksmas 
tas, išsiliejantis į švairius Imi-Į 

įsus tai žodžiais, tai dainavimu,I 
tai verksmu, nesustojo,nė va
landėlei. Tai kaukė strielcie- 
nės iš Maskvos—motinos, žmo
nos, vaikai tų strielčių, kiiri-Į 
nos vienus atvežė iš Maskvos, I 
o kiti patys atėjo su pasidavi-I 
nni. Strielcus tuos klausinėjo 
visą rytą, o po priešpiečių at
vežė strielcinio prikazo okolni- 
čį Teodorą, Leontijaus sūnų, 
fcaklovytąjj—tą patį bajorą Teo
dorą, Leontijaus sūnų, kuris 
nekartą buvojo Lavroj jr paau
kojo ikonastasą Dievo Motinos 
Gimimo skyriui). Jį ryte klaup
si nė.fo be kankinimo, o dabar, 
pačiais išvakariais, nuvedė į 
vienuolyno jaučių kiemą, kame 
jau tris dienas vienuolyno mcr 
džio amatninkai tašė ir statė 
naują rastą kankinimui.

Dvejetas vienuolių—senukas 
raudonu veidu ir susisukusia 
žila barzdele ir storas apiputęs 
vienuolis-—sustojo prie įėjimo į 
cerkvės duris ir pašnibždomis 
kalbėjosi apie tai, kas darėsi 
jaučių kieme. Kiemo plytomis 
pasigirdo greiti lengvi žings
niai plonų batų ir, atsisukę, jie 
pamatė prieinantį cėlininką, tė-

greitas, kietas, domėsingas ir 
perdeginantis rodė iegą gyve- 

neįprastą, lyg kad ne
pritinkančią vienuoliui. Kuomet 
jis priėjo prie cerkvės durų, 
abu vienuoliai žemai, išlėto nu
silenkė jam. Jisai atsakė tokiu 
pat nusilenkimu ir užklausė:

—Ką? — nors niekas nesa
kė jam nieko.

Senukas raudonu veidu ta

sai laikėsi pirmiaus. Jisai lyg 
kad prisipildė asmenišku piktu
mu prieš didįjį imperatorių ir 
nerado savyje iėgos nugalėti 
tą jausmą grynai dailiškam 
perstatymui 
asmens 
tuose, kuomet jau 
buvo kainuojamas ir 
je savo filosofiniai-religinių 
idėjų, jisai rase apie Petrą: 
“Siuntantis, girtas,'supuvęs nuo 
sifilio žvėris ketvirtadalį šimt
mečio žudo žmones, smerkia 
m irt i n, degina, užkasinėja gy
vus į žemę, įkalina žmoną, iš
tvirkauja, užsiima vyriška pe- 
derastija, girtuokliauja pats 
žaisdamas, kapoju galvas, nie
kina tikybą, važinėja su kry
žiaus panašumu iš čubukų pa- 
vydale vaikų girhdymo sąnario 
ir panašumu Evangelijos—dėžė 
su degtine, garbinu Kristų, t. 
y. keikiasi ant tikėjimo, vaini
kuoja savo “bl-dę“ ir savo nu
mylėtinį, varo skurdan Rusiją, 
smerkia mirtin sūnų ir miršta 
nuo sifilio,—ir netiktai nesu
pranta jo piktadarybių, bet iki- 
šiol nenustoja girti atsižymėjb 
mų to baisūno h* nėra galo viso
kių rusiu paminklams jam.”

Žinoma, istorikas ir politikas 
nesutiks su tuo apkainavimu 
Petro asmens. Bet kaip ten 
nebūtų, tas apkainavimas lėmė 
likimą romano ir jisai užsiliko 
tiktai pavydite visos eilės iš
traukų, rašytų daugiausia 1872 
ir 1873 metuose. Bet dalis su
tverta ir 1879 metais. Viso yra 
32 rankraščiai, atsinešan tieji 
prie romano.

Kaip nurodo p. Polnefris, tie 
juodraštiniai pasižymėjimai ne
šioja ant savęs antspaudą tols- 
tojinės plastikos ir žymiai augš- 
tesni daugelio pirmutinių pasi
žymėjimų “Karo ir taikos“. 
Žurnale “Svetiniame krašte'” 
perstatyta 18 rankraščių, su 
kuriais, žinoma, turi susipažin
ti kiekvienas, kas myli rusų 
literatūrą ir jos dižiausjjj ge
nijų. Mes spausdiname tiktai 
kaikuriuos iš tų skirsnių, kad 
duoti vaizdą musų skaitytojams 
apie tą didžiojo rašytojo rusų 
žemės kurinį...

Petras Troickoj Lavroj 
♦Rugsėjo 7-tą vakarinėms pa

maldoms sudavė didelis varpas 
soborinės Troickos cerkvės. Ir 
aiškiame rudens ore tylaus 
vakaro skambiai pasigirdo kvie
čiąs skambinimas. Bet, be 
skambėjimo varpo ir žo'džių 
maldos, girdėjosi kiti garsai. 
Be vienuolių, sulig užvestos 
tvarkos, juoduose rūbuose ir 
gaubtuvuose, ėjusių iš skirtin
gų pusių iš celių cerkvinėms pa
maldoms, daug buvo vienuoly-

Tolstojaus dailės darbas ant 
romano iš epopėjos Petro I bu
vo vedamas su pertraukomis, 
beveik bėgyje 10 metų, nuo 
1870 m. iki 1880 m. Jisai skai
to daugybę knygų, renkasi ar
chyvo žinias, domaujasi tiesiog 
visomii buities smulkmenomis.

L. A. Tolstojaus dienynuose 
išliko eilė užrašų kaslink to 
Levo Tolstojaus darbo: “Jisai 
užrašinėja į įvairias knygeles 
viską, kas gali būti reikalinga 
tikram aprašytaui doros papro
čių, įpročių, drapanų, gyvenimo 
ir visko, kas liečia paprastąjį 
gyvenimą, ypatingai liaudies ii 
gyventojų išorėj dvAro ir carų... 
Tas darbas mozainis. Jisai įsigi
lina iki tokių smulkmenų, jog 
vakar grįžo iš medžioklė 
tingai anksti ir tyrinėjo 
įvairių medžiagų -- ar neklaidų 
kad parašyta, lyg augšti ajTi- 
kakliai buvo nešiojami 
trumpų kaftanų.

Tolstojaus medžiagos 
jau perdirbtam pavidale,, 
dale pirmos apžvalgos skirsniui 
busiančio romano. Nepaprastai 
didelį domesį Tolstojus pašven
tė mokinimais! epochos kalbos ir 
tarmės. Petro romano skirsniuo
se Tolstojus paliko visiškai 
skirtingus iėgos atžvilgiu pavyz
džius panaudojimo senos rusų 
kalbos.

Prirengiamasai darbas nesi-1 j 
vystė taip, kaip laukė Tolstojus. I 
Jau 1873 m. jisai kas dėl romą-1 
no įs Petro epochos rašė: “Kan-Į 
kinuos, jaudinuos,, baisinuosl 
prieš besi rodant į nusimenu, vi^l 
linėjus ir linkstu prie įsitikini
mo, jog nieko, be kankynes, ne-Į 
išeis“. Kovo mėnesy 1873 me-Į 
tų Tolstojaus žmona praneši-1 
nėjo seserei: “Visi asmenys iš 
laikų Petro Didžiojo pas jį pri
rengti, aprengti, aprėdyti, pa- 
sod$ti į savo vietas, bet dari 
nekvėpuoja. Aš jam tai pasa
kiau, ir jis sutiko, kad tiesa. 
Gali būti, ir jie ims judėti ii 
pradės gyventi. Bet dar ne- 
dabar.”

Deja, didžiausiam viso pasau
lio liūdėjimui, asmenys tie ju
dėti neėmė, ir romanas' likosi 
neparašytas. To priežastis gulėjo 
netiktai srity grynai dailiškos 
kūrybos. Prie visų didžiulių 
sunkenybių įėjimo į epochą,! 
Tolstojaus, genijus, žinoma, bu
tų apsidirbęs su tuo. “Ir ne 
tas sunkenybes“, sako p. Polhe-| 
ris, “lėmė romano likimą”.

Priežastis gulėjo kitoj plokš
tumoj. Studijuojant Petro as
menį, * jinai ėmė kelti Tolstojuj 
atpirkimą, ir jisai priėjo iŠva- 
vadų, priešingų toms, kurių ji.

LUNCH

FREE
CIRCUSJ
MORNINGjfl

AND 
after^TT^

veidu į cerkvę ir skubiai ėmė 
žegnotis, lanksčiai nusilenkda
mas iki juosmenio ir kalbėda
mas maldą, ir paskui taip greit 
atsilenkė, pasižiurėjo j nusilei- 
džiančiąją už vakarų bokšto 
saulę ir skubiais žingsniais nu
ėjo šventyklon, kame jam de
gė žvakes ir rengėsi pamal
doms. Jisai nuėjo klirosan, pa
ėmė knygą ir ėmė skaityti, 
žegnodamasi ir besimelsdamas.

Bajorai klausinėjo visą rytą . 
okolničj Šaklovytąjį cboromuo-

(Tąsa ant 5-to pusi.)



šeštadienis, Birž. NAUJIENOS, Chicago, til. ~

Levas Tolstojus apie Petrą \I
(Seka nuo 4-to pusi.)

se, o po pietų įsakė nuvesti jį 
j vienuolyno jaučių kiemų, prie
klėtį vienuolyno jautininkų, 
kame buvo įtaisytas užusienis.

Bojorams dešinėj ties durim 
buvo pastatyti du ruoleHai šak
niniais pasuolelininkais ir ant 
jų sėdėjo artimieji bajorai — 
ketvertas po du 'ant suolelio. 
Ant vieno sėdėjo gorlatinėj 
juodos lapės kepurėj su tum- 

ir vyš- 
sa Balio 
ant at
matas,

t»iais žaliu pliušo virši 

niniuosc, pliušiniuose 
kailiniuose, atsegtuose 
lašinio žalio kai tano, 
sausas senukas raudonu, lyg
kad apluptu veidu ir balta ži
la barzda, ūsais, antakiais, ir 
plaukais. Jisai l>e paliovos try
nė savo mažas raudonas ran
kutes ir perstatinėjo kojas sa
vo raudonuose bateliuose. A.’iys 

plieninės pilkos -- greit 
perbėgi nėjo ant veidų tųjų, ku
rių buvo klausinėjama, ir.zhnt 
veidų draugų. Tai buvo pagal
biausias bajoras, žinomasai 
frantas Michaylas Aleguko su-

nūs, kunigaikštis čerkaskasis.
šalfy su juo sėdėjo storas, 

sunkus bajoras metų keturias
dešimties, nelankstus iš storu
mo ir nedidele galva, įlindusią 
į pečius. Jis taipgi dailiai buvo 
r.pslrpngęs, kaip ir čerkaskasis, 
bet jo veidas nereiškė to gyvu
mo ir judrumo, kokie buvo vei
de jo draugo. Tasai, priešingai, 
atrėmęs rankas į kelius, paniu- 

tiesiai į vi-oi.ų vie- 
Ui savo mažomis akimis ir 
spalva jo odos už ausų ir puls
uose rankų buvo tos švelnios 
baltos vapsos, kokia būna tik
tai pas* žmones nelaužytus ir 
labai prižiūrėtus. Tai buvo ku
nigaikštis* F., J u. s., Romtala- 
novskis.

lx‘t išrašytais raudonomis juos
ėtomis skruostais ir nosimi, ir 
didelėmis atviromis, geromis 
akimis. Jisai buvo apsirengęs 
lenkišku geltonu kaftanu ir 
ant jo galvos buvo maža kepu
rė, kurių jis, kasinėdamas gal
vų, apvęrtinėjo tai iš tos, tai 
iš kitos pusės. Gysluotas jo 
kaklas buvo atidarytas, dargi 
sagtukas prie marškinių at
segtas; ir tai 
dinejo — lyp 
karšta. Jisai 
lingavo jaja, 
viu ir

jis vis atsisklei- 
kad jam buvo 
kasinėjo galvų, 
pliaukšėjo liežu- 

malomai, jaudinosi.

Ant kito suolelio sėdėjo: 
Golicinas kunigaikštis Borisas, 
Aleksiejaus suims, dėdukas jau
nojo cart), ir Levas, Kirvio sū
nūs, Naryškinas, jo dėdė Goli- 
cinas buvo aukštas puikus vy
ras su ankstyba žilės pradžia 
raudonoj bazdoj ir gražiais,

visų jauniausius, 
i tai, ,kad ant jo buvo juodos 
sukilęs azemas, užmestas an.t 
pečių, jisai buvo visų matomes- 
nis. Augštas, status, juodais 
antakiai, juodomis akimis^rau
donuojančiais skruostai^ ir di
delėmis akimis gražuolis, jisai 
turėjo vienų iš tų gražių ne- 
judomų' veidų, kurie prieš po
rų pritraukia prie savęs dome
sį. Jis ir kalbėjo visų dau
giausia, ir visų daugiausia klau* 
sinėjo, ir jin kreipėsi kaltina
mieji, ir į jį su klausimo išrariš-

ir, nežiūrint

ka žiurėjo djakas, prisikiu- 
tinęy ant suolelio pas duris ir 
rašęs ant savo kelių.

Prieš bajorus stovėjo buvu
sia okolničis ir viršininkas 
strielcinio prikazo F., L. s., 
šaklovytasis. J| tik ką nuėmė 
nuo kankinimo rąsto ir ant nuo
gos raumeningos ilgos baltos jo 
nugaros, susikryžmuodami ir 
susiliedami, gulėjo tamsiai mė
lyni randai nuo botago smū
gių. Jo rankos, atsuktos alkū
nėmis į užpakalį su virvinėmis 
apsiūtomis vailoku 
už kurių laikė 
keistoj padėty, 
prastai Itiivo 

Visas gražus, 
nas susitraukė ir drebėjo. Kup- 
ranosis gražus 
kini rangytais. plaukais ir nu
virtusią trumpa barzda . buvo 
išbalęs, dantys barškėjo vienas 
į kitą ir akys pusiau buvo už
darytos.

Obrosjkų, Obrosjkų veža I 
šaukė žmonės, kuomet jį 

vežė.r— Mat, aružis koks! Nie
ko nesibaimino... 
žiūrėk! taipgi į 
džiasi...

Taip ir dabar,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KIMBALL
Grojiklis Pianas

Yra Jiega dėl padauginimo Jūsų linksmybės. 
— Jus norėsite ir vėl, ir vėl išgirsti tas meliodi- 
jas, kurių niekas taip saldžiai ir maloniai ne
galėtų atkartoti kaip Kimball Grojiklis Pianas.

Kimball Grojiklio Piano su vienu paspaudimu kojo
mis galite išreikšti originališka muziką, kuri reika
lautų desetkus metų pakantraus studijavimo. Ta 
nepaprasta rųšis Kimball Pianų skambėjimo pilnai 
patenkina kiekvieną, kuris myli pasiklausyti geresnes 
muzikos.
Ateikite ir pasiklausykite šituos prakilnius instrumen
tus, ir patėmykit jų žemas kainas daleistinas dėl pilno 
patyrimo išdirbinėjant per 70 metų.
Taipgi atsiminkite, kad Jus esate apsaugoti su “Vienos 
kainos policy“ ant Kimball Pianų, kad kiekvienas pir
kėjas gauna tą pačią vertę.

Visuomet Lankikite šias Krautuves

4177-83 Archer Avė
Kampas Richmond St.
M. KEZES Vedėjas

THE PEOPLES FURNITURE CO„ kaipo didžiausios 
Lietuvių Krautuves Amerikoje, visuomet duos Jums 
pilno dolerio verčia ir pageidaujanti patarnavimą.

vurniTURE f0" better HM

1922-30 S. Halsted St.
Prieš 19th Place

J. NAKROŠIS Vedėjas

pažiūrėk, pa
šventy j į mel-

kilpomis, 
budelis, buvo 
Pečiai nepa- 

l>siK€‘lti į virsmų, 
vyriškas jo ku-

veidas su smul-

' —Skaityk!—tarė Levas, Ki- 
ryto sunūs, djakui.

—Ar tarei au caraitė pražu
dyti gosudarių »iarą ir didįjį 
kunigaikštį Petrų, Aleksiejaus 
sūnų?

šaklavytasis tiktai vakar bu
vo paimtas. Vakar dar jisai li
po ant arklio ties uavo kiemu 
-ant pilko argamako, penke

tas žmonių turėtojų dvorianų 
supę apie jo arklį, laike apinas- 
rį ir pavadį ir rankose, kojo
se buvo jėga ir lankstumas, o 
sieloje jautėsi jėga, kurią, ro
dėsi, niekas nulaužti negali... 
Ir štai jis tas pats, algėsiu nu
garoje, išsuktuose pečiuose ir 
širdy, kuri spengė skatidžiau 
išsukto kairiojo peties, stovėjo 
prieš visus neapkenčiamus 
žmones tuos, kurie, jis žino
jo, prieš mėnesį bijojosi jo, 
prisitikinėjo jam ir dabar jo 
ko tai klausė, o jis negalėjo 
kalbėt. Todėl kad dejavimai 
tiktai—stovėjo jo sieloje. Jeigu 
jisai pradarytų burnų, jis su

kuomet vedė 
pančiuose, 

vienuose marškiniuose be su
juosimo, prieš norą visi nuo* 
dviejų budelių iki bajorų vi
si žiurėjo į j j.

Obrosimas, nežiūrėdamas į 
nieką, apžiurėjo gornicą, pa
matė ikonų ir neskubėdamas 
padėjo ant savęs tris kartus 
nuo kaktos i><> krutinę ir ant 
galų abiejų plačių pečių pri
tinkanti kryžiaus ženklą, ląn- 
kaiičiai nusilenkė Iki jausmenio 
paveikslui, supurtė ilgais 
minkštais plaukais, kurie patys 
savaime, užsilenkdami aplink 
gražų veidų, 
taip pat žemai 
rams, djakui, 
kui T'eodorui, 
nui, ir, sudėjęs rankas po pil
vu, sustojo - tylėdamas prieš 
bajorus, sudėjęs pilnas, rau
donuojančias lupas į tylių iš
raiškų. panašią į šypsenų—ne 
iššaukiančią, ne pajuokiančią, 
bet romių ir ramių. Išlenkta, 
graži burna su duobutėmis 
kampuose duodavo jam prieš 
valių visuomet tų išraiškų ro
mios ir ramios šypsenos.

Djakas perskaitė jam klau
simus, kuriuose jisai turėjo 
atidengti Teodorų, leontijaus 
sūnų. Obrosimas domiai iš
klausė ir, kuomet djakas bai
gė, jisai atsiduso ir ėmė kalbė
ti. Dar pirmiaus, negu susi
vokė ir suprato bajorai ir dja
kas, ir budelis, ii\ Teodoras, 
įLeontijaus sūnūs—" kų jisai 
sako, visi jau tikėjo juo ir 
klausėsi jo taip, kad užsieny 
girdėjosi tiktai jo garsus, išsi- 
raitantis, dainuojantis ir ma
lonus balsas.

priseis pakartoti tiktai, tą, kad 
jis viską jau pasakė. Visa il
goji kalba tokia paprasta ir 
nuosekli—'buvo jo prieš metus 
domiai apgalvota ir prirengta.

Kuomet budelis ėmė mauti 
jam ant rankų kilpas, Obrosi- 
mas pasilenkė prie jo ausies ir 
pratarė* ,

—Dėde Filatai! visi mirsime... 
pagailėk!

Ir dėlei to, kad jis tai pasa
kė, ar dėlei to, kad jis buvo 
stiprus skausmę, — jisai neiš
leido nė vieno garso-dejavinio 
laike kankinimo ir
tojo tai, kad 
.sakyta.

tiktai kar-
jnn .jo pa-

su randaisnuėmė
ir išlaužta viena

Jisai nusileido, kočiodamas, 
kame stovėjo ant žemės.

—'Duokite pavalgyti, dėl Die-

—Ar tarei?—pakartojo dja 
kas. <

1 ariau! Nieko nepaslepsm, 
viską pasakysiu... valgyt duo
kite...

Bajorai ėmė ginčytis. Vieni 
norėjo dar kankinti, kiti griež
tai stovėjo nž tai, kad duoti 
jam valgyti ir atvesti striclcus 
sustatymui akis j akį. Jie bal
siai rėkavo — ypatingai Golici- 
nąs ir Naryškinas. ’

—Tu reikalų kalbėk!— šau
kė Golicinas. Hnt Nuryškino. — 
Aš tavo apkalbėjimų nebijau! Ir 
kam dar jį kankinti? Visa pa

šakio vytasis žiurėjo su už- 
vydėjimu į rėkavusius bajorus. 
Golicinas nusvėrė jėga.

—Atveskite striclcus! —tarė 
vyresnysis/ bajoras kunigaikš
tis čerkaskasis.

Durysi sužvangėjo pančiai ir 
tarpe strielcų priešaky ir už
pakaly įėjo apkalti du žmonės. 
Tai buvo Semionas Juodasis ir 
Obrosimas Petrovas. Semionas 
Juodasis buvo “žaliukas” žmo
gus su nusvirusiais antakiais 
ir bėgiojančiomis ryškiai juo
domis akimis molynuose jų 
baltumynuose. čigonas iš išvaiz
dos.

Obrasimas Petrovas — tasai 
pats strielcų uriadninkas, ku
ris buvo vyriausias kiršintojas 
strielcuose, kaip pasakojo, ir 
kuris plirma vienas atsimušė 
kardu nuo 15 strielcų, puolu
sių jį, kad paimti jį, ir kuris 
paskui, kuomet matoma tiko 
visiems, jog carinė pusė per
galės, pats atsidavė į strielcų 
rankas. Delei jo vyriškumo, ar 
tai delei to, kad jis pats atsi
davė, ar delei to, xkad toks li
kimas jo buvo,
Petrovų, kaip j j dabar vadino, 
ir Obrosimą, Nikiforo sūnų, 
kaip jį pirmiau vadino srielcų 
Slabadoj,

jį, Obrosimą

žinojo visi žmonęs 
ir minia žmonių susirinko, 
kuomet jį iš Maskvos sukatis- 
tytų atvežė prie Lavros vartų. 
Jis buvo prasižengėlis, išdavi
kas, visi tų žinojo; bet jis 
visų, labiausia domino dargi 
patį Feodorų, Leontijaus sūnų.

aplink 
sugulė i puses; 
nusilenkė bajo- 

budeliams, pas-

Kuomet jį 
ant nugaros 
ranka, veidas jo buvo tas pats. 
Taipgi abie jomis kaktos ša
limis skyrėsi banga minkšti 
plaukai, ta pati lyg kad rami, 
rami šypsena buvo lupose ir 
akys degė labiaus negu pirma.

Vertė Leonas Vitkauskas.

Wi J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

•kumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
lies. Tel.

Beverly 2300

"■-I
*Siuvamos Maši

nos: Singer, VVhite 
ir kitokių išdirbi
nių, nuo $3.00 iki 
$35.00.

A. BERNOTAS,
629 W. 14th St., 

CHICAGO.

"OREMUS"
Chemical Laboratory

šitoj Laboratorijoj yra išdirbamos 
garsios gyduolės, kurios greitai ir 
labai pasekmingai gydo sekamas 
ligas, kaip ve: 1) “Oremus” lašai 
nuo pilvelio ligų, kurie labai grei
tai ir užtikrinančiai išgydo užsi- 
senėjusias pilvelio ligas, kaip ve r 
užkietėjimą vidurių (Dyspepsia), 
nes pilvelis tada pradeda virškin
ti ir prašaiinu. skausmus iš vidu
rių. Kaina' bonkutei 75c su pri- 
siuntimu 86c. 2) “Oremus” lašai, 
nuo pilvelio ligų, kaip ve: nuo už-’ 
sišaldymo vidurių (Catharo) ir 
nuo gasų, kurie susirenka žmo
gaus viduriuose nuo, kasdieninių 
musų valgių, greitai ir užtikrinan
čiai prašalina gasus ir skausmus 
iš ynldrių. Bonkutė kainuoja 75c 
su prisiuntimu 85c. šie vaistai yra 
išdirbami

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.) 
3313 So. Habted Street 

Chicago; III.

BATTERIES PIGIAU!

Kaip prieš Dievą tėvelį,—( 
pradėjo jisai skubėdamas ir 
nesustodamas — taip ir prieš 
tamstas, taisėjai-bajorai, nenu
slėpsiu nė vienintelio žodžo, nč 
vieno darbo. Su Dievu ginčy
tis negalima. Jisai tiesų mato. 
Klausiate, ką man pasakojo 
Teodoras, Leontijaus sūnūs, 
aštuntą dieną rugpiučio parei
tų metų? O buvo tas dalykas 
sekmadienį: atėjome mes prie 
caraitės kiemo, jis mane pa-

Obrosimai, tu
brat.._
išpasakojo aiš- 

ir gyvai visa,

PEOPLES HARDWARE 
AND PAINI 00.

'6REG0R0WIGZ BROS.
Užlaikome:

VVestein Auto Supply & Bat- 
tery Service 

4614 So. VVestern Avenue. 
Tel. Lafayette 7422

Mes priimam^ jūsų senas 
batteries kuomet pirkaite nau
jas. -■ *
Auto Accesories Ford dalys

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

šaukė ir sako: 
nūdien, žiūrėk,

Ir Obrosimas 
kiai, paprastai
kas buvo daryta ir kalbėta.

Aišku buvo, kad jis visuo
met ir visame buvo taryboje 
priešakiniu žmogum, stengda
masi kuogeriausiai išpildyti 
pavedamus jam reikalus, kad 
vyresnybė taip ir žiurėjo į jį, 
jog jisai abejojo ir pranešinėjo 
vyresnybei abejones teisėtume 
veiksmų, bet paskui įsitraukė 
dalykan ir kaip ir visame, ką 
jis darė, buvo nuoseklus ir 
griežtas. Lygiai taip pat, kuo
met jisai sužinojo, jog caraitė 
atsisakė jų, jisai nusprendė, 
kad išgelbėjimo nėra, ir atsida
vė.

Kuomet Feodoras, Leonti
jaus sūnūs, pavalgęs, ėmė prieš
gyniauti.' Obrasimas pažiurėjo 
į jį ir tarė:

—Teodorai, Leontijaus sū
nau, ko-gi painioti. Juk daly
kas, kaip veidrody matomas. Ar
gi mes save 
vingiuosime.
prieš Dievą, todėl žinau, kac 
mano mirties valanda atėjo.

Po td, kaip jis viską papasa
kojo, ir Šaklovytasis prisipaži
no visame ir pakartojo savo 
tikrinimų parašyti ryt, kuomet 
jis pilnai ateis savin, visa, kų 
jis kalbėjo ir darė, bajorai pa- 
tvirtinhnui Obrosimo kalbų lie
pė kankinti jį.

■ Obrosimui sudrebėjo* veidas, 
kuomet jisai išgirdo liepimą, ir 
jis išbalo, bet netarė ne žo
džio. Jis tiktai persižegnojo. 
Jisai žinojo išanksto, kacį jam 
neišvengti kankinimo, bet jis 
apgalvojo jau lai, kad kankini
mas bus lengvesnis, jeįgu pa
sakys visų tiesą ir ant kanki
nimo rąsto ir po botagu jam

Maliavos, Aliejų, Stik
lų, Auto, reikmenų, Įran
kių, Indų ir kitokių nami
nių reikalingų reikmenų.

Turime plumbinių ir 
elektros reikmenų.

1901 W. 47th Street
Telefonas Lafayette 4139 

Chicago, III.

išteisinam, kaę 
š sakau, ktyp

Dykai nuo augulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
bykai išbandymas metddo kurj gal’ 

vartotf kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

turime metodą knip sukontroliudti

Nedaro ak irtu
-----Aath 

> priva 
musų 

* klimag 
utaiėmi-

pagei
t lemt 

visokio, 
opiume 
Ir tt.

klek- 
meto 

negali- 
nemaloniu*

labai svarbu

Met» t_____  . „__ _ _______ _ __
dusulis . ir mes norime, kad jus pabandy 
tutnėt ją musų illaidomh. Nedaro skirtu 
nio ar jus senui sergate ar dabar pradėjo 
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Aatf 
ma arba uugfitu temperatūra, jus L_l._ 
lote reikalauti dykai išbandymui musų tu* 
todo. Nedaro skirtu'mo kokiame 
jus gyvenate, jūsų amšius arba ______
mos, jei ji ja kenčiame nuo dusulio arba au 
gštos temperatūros, tnusy metodas 
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti 
kurie turi be vilties ligas, kur 
formos įkvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, “patentuotų durnų* , 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam musų iškalėtais, kad musų 
das yra paskirtas prašalinti visus 
mus kvšpavimus, visus tuos 
paroxyxmus.

Tas dykai pasiūlymas yra ____ _____
kad nepralėidus bent visną dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą f 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite 
Darykite tai Šiai^dien — jums 
mokėti nei už palto ženkleli.

tuojau. Ne 
i kuponą 

nereikli

Atoiusklte dykai bandymui justi ma* 
Dykai bandymo kuponas

Frontier Asthma Co., Km. 51-D. •
Niagara and Hudaon SU., Buffalo, N. Y 
todo pas: I

Naujausios Mados 
Šliubiniai Žiedai

ALEX R. JUNIEVICZ 
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

Dr. Anelia Kaushillas
CIUROPKACTOK ir MIi)WJFE

Pasekmingai gy- 
■ dau jvairias ligas, 

o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliaušj išrastą 
būdų — C h i r o- 
praktijų, Elektro 

. — terapiją, Mag
netines Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai- 
,kau valgi pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dSliais, Pėtnyčiomi.s ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Ncdėlio-v 
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

Reumatizmas sausgėlė
Ncsikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 

i— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėlas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

; JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
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kur

jėgų

Ii nga

iškeliauti į Su

[Pacific and Atlantic Photo]
Krank Marion (Springfield, O. po kairei) ir Earl Leaver (To

ronto, Ont.), kurie prisipažino nunuodiję lenktynių arklius Auro
roj, Illinois.

cius apie 10 12 tūkstančių
lietuvių ir klimatas mums ge
riausiai atatinkamas. Nors da-

no :š; ivio. E.nivru-

\ lenytas Valstybes bei Ki.n. dą 
pasilieka pietų Amerika, ypatUi 
pai Argentina. Todėl Argenti

kova piieš tai — tušui, s 
aikvojimas. Emigracijų.; 
yti nėra galimybės, rcika- 
stengtis tą taip sutvarky- 
I Lietuvos visuomenei bu

tu iš to kuo darniausia naudos.

12,000 Lietuviy Tragedi 
ja Argentinoje

gentinoje toli gražu, ypač mums 
lietuviams, ne lengvos. Musu 
plati visuomenė turi mažai ob- 
jektingų žinių apie gyvenimą

prošal) šiek tiek painformuoti 
:ipie lietuvių tenai gyvenimą ir 
pabrėžti tai. kas pirmoj eilėj pri
valėtų Imti padaryta, kad šutvė 
rus materialiai stiprią. Argen-

vija, kuri galėtų gal nemažiau 
už šiaurės Amerikos lietuvių 
remti savo t'krąją metropoliją 
Lietuvą.

Argentina žemės ūkio šalis- 
Eksportuodama žemės ūkio pro 
dūktus veik kitos pramones ne
turi, kai tik žemės ūkio apdir
bamąją pramonę. Tapti Argen
tinoje ūkininku 
ti mažiausiai 
C 0,00(1 litų. Y i

veika! nga turė- 
kapitalo 40 — 
; ir tekių, kur e 

10,000 litų, 
amžino nau- 
ilgų metų

pradeda ir su o — 
bet tokie patenka į 
jakulio” padėtį - 
skurdą ir tik eilei gerų metų pa
sitaikius atsistoja i kojas. Mu
sų išeiviai išimtinai — darbinin
kai. Darbininko padėti?. pirmoj 
eilėj priklauso nuo to, ar yra 
darbo ar ne. — Kadangi kaip 
minėjau čia kitos pramonės 
veik nėra, kai žemės ūkio pro 

derbų
to, ar

apdirbimas, tai ske.ičiu.- 
p. ikleuso tiesiogin’ai nu' 
mt tai užderėjo aiį ne. 
ši pramonė ne visus me- 
tik apie S mėnesius in tus, o 

tensyviai dirbę,

Specialia Išpardavimas

K

W. Hayden Bell 
4336 S. Kedzie Avė.

Malonėkite man atsiųsti pilnus nurodymus 
apie jūsų 2 flatų namų pasiūlymų.

Vardas

p ■ aBridge Liampa
I|Vb 91 Rolių Kabinetas
UJI\UIĄr( Benčius

1 (M) Muzikos Kotelių

NEREIKIA ĮMOKĖTI PINIGU
Nekraustykit Savo Seno Piano Arba Fonografo , 

Išmainyki! Laike šio Didelio Išpardavimo

Jfational Rano Stores
O O NATIONAL O O O OZdJL Madison Street 4 J JZ

| RYTUS NUO KAMPO MADISON IR WESTERN AVENUE

Pašaukite telefonu, mes palaikysime vieną tų instrumentų 
Telefonai: H ĖST 5702 — SEELEY 0267 Atdara iki 9 vakaro

Atdara Nedėlioj nuo 10 ryto iki 4 vakaro
G W»:‘« r M1

nesius, o 4 mėnesius sėdi be dar
bo. Paskutinių 2 metų neder
lius ir prasta eksporterių kon- 

finansinio krizio Europoj skau
džiai atsiliepė Argentinoj, ypač 
darbininko padėtis labai pablo
gėjo. Didelis nedarbas dar di
dėja, kadangi kiekvieną dieną 
priplūsta iš Europos tūkstan
čiai ieškančių darbo. J tokią 
tai atmosferą patenka musų lie
tuviai. šia proga naudojas 
darbdaviai ir begaliniai darbi
ninkus išnaudoja. Valstybiniu 
atžvilgiu žiūrint per akinius 
tiems, kurie randasi valdžioje 
(būtent.valdžia stambiųjų dva
rininkų rankose), tai labiliu nau
dinga, nes pigiomis rankomis ša
lis statomą, vedami * keliai, vis 
nauji ir nauji žemės plotai ap
dirbami, gi visi ateiviai vargs
ta. Jausti tokia letena ant sa
vo sprando yra be abejo, sunku 
ir skaudu ypatingai lietuviui, 
nemokančiam kalbos. Net ita
lai ir ispanai, kurie Suvienytose 
Valstybėse stovi Užpakaly lietu-/ 
vių, čia žymiai geriau laikosi. 
Ne nužeminimui lietuvių, bet 

I tiesą sakant, lietuviai čia yra 
paskutiniai. —- Kame-gi to viso 
priežastis? Tuo tarpu kai visos 
kitos tautos turi įvairias savo 
organizacijas — laikraščius — 

tuviai neturi nieko. Kodelgi 

toks skirtumas tarp šiaurės ir 
Pietų Amerikos? Man teko su
sieiti su daugeliu Lietuvių visur 

drinimosi — organizacijos — ir 
jau buvo daryti įvairus bandy
mai, bet dėl tos ar kitos prieža
sties viskas iširdavo. Taip to
liau negali tęstis, mes turime 
sekti kitų tautų pavyzdį, plati 
visuomenė turi mus suprasti iv 
padėti. Artimiausias padėties 
vietoje tyrimas, neginčija
mai reikalauja neatidėliojamai 
įsteigti Lietuvos konsulatą, štai 
dėl ko:

Norima sutverti kokios nor.> 
lietuvių bendroves, ar tai Ar
gentinos lietuvių savysalpos ai 
tai vartotojų, daibininkų, ar tai 
Apsaugojimo ateivių nuo įvairių 
agentų eksploatacijos ir apgau
dinėjimo, siūlančių tarnystes; 
reikalinga turėti užtvirtintas 
statutas ispanų kalboje, — kas 
gali užtvirtinti vertimą? Kon
sulato nėra ir negalima įvykdy
ti, kad ir geriausi sumanymą. 
Kad gavus darbą reikalinga tu
rėti gero elgimosi liudymą, ar g 
gali tai atlikti be konsulato? jei 
tavo pasas pasibaigė, nėra kam 
jo prailginti tiesiogine ma
teriale skriauda, nes negali gaut 
geresnio darbo -- privalai pri
klausyti piie grupes žmonių “bd 
gero elgimosi”. Kiekviena tau
ta, kuri turi savo atstovybę, yra 
Argentinos valdžios jau kitaip 

na: vyriausioj policijoj 
emigracijos name, kuri 

kiekvienas ateivis pakliūna, yia 
vaidininkas su kuriuo savo kal
ba gali susikalbėti ir gauti in
formacijų. Dabar atvykęs pa
kliuvai į rankas tų, kurie mum.; 
visai svetimi. Pavyzdžiui rei
kalinga turėti asmens liudymą, į 
tuo tikslu reikalinga turėti paso 
vertimą, policijoj sėdi lenkas ii 
tik per energingą pasipriešini
mą lietuvišką vardą bei pavardę 
nesulenkina, arba suispanija. 
Visoms tautoms centralinėje 
pašto įstaigose yra atskiros paš
to dėžutės; kuomet paklausiau 
kur mesti laiškus į Lietuvą, vie
nas parode lenkų dėžutę, kitas 
rusų. Yra dalykų, kurie nesam 
musų konsulato įvyksta ir atne
ša valstybei labai daug žalos, pa
vyzdžiui spauda, informuojama 
iš priešingų mums šaltinių, pa
rašo apie Lietuvą tokias žinias, 
kad gėda kitam lietuviui prisi-

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko 
Šlifuoti stiklai 
vietos.

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

NAUJIENOS, Chicago, III
pažinti lietuviu esant, niekas Jų 
nedementuoja. Visam pasauliui 
žinoma prekyba gyvąją preke ir 
nemažai lietuvaičių patenka į 
tokius slastus, kad negali išsi
sukti, nes nėra kas jas užstoja, 
nežiūrint net j tai, kad čia egzi
stuoja tarptautinė sąjunga ko
vai su tokia prekyba. Musų vi
suomenė neatkreipdama dėme
sio, į būtina ir skubų reikalin
gumą įsteigti konsulatą pati 
stumia; moteris į gatvę. Pavyz
džiui nesenai vedusi jauna pora 
atvyko Argentinon, ištiko nelai
mė — vyrą laike darbo užmušė, 
jauna žmona privalo gauti tam 

linga įrodyti, kad ji tikrai už
muštojo žmona — išgauti vedi
mo metrikus, iš Lietuvos daug 
laiko išeina, metrikas reikia iš-1 
versti, konsulatui (kurio nėra) 
užtvirtint, ir moteriškė tiek lai
ko išlaukus, užuot gavus pinigus 
keliauti namo pasilieka čia — 
bedarbė — nauja gatvės auka. 
Daug tokių atsitikimų, kuomet 
vyras sužeistas privalo gauti 
sau ir savo šeimynai atlygini
mą, negalėdamas įrodyti vedęs 
esą tegauna tik dalį to, kas pri
klausytų. Visokie įpėdinystes 
klausimai, arba įgaliovimai be 
konsulo negali būti atlikti.

Jeigu Lietuvoje yra Argenti
nos vicekonsulatas, tai Argenti
noj Lietuvių konsulatas 1000 sy

Jau Gatavi Del Jūsų A p žiūrėjimo

Arčiau Prie Vidurmiesčio Negi! Wilson Avenue

F'O

BISKĮ ĮMOKĖTI, KITOS KAIP RENDĄ
Mes parduodame namus — puikius 2 flatinius — kurie jau yra gatavi 
dtl jūsų apžiūrėjimo. Jus ^alit juos apžiūrėti šiandien — antras augštas 
tų namų jau yra išrenduotas už labai geras vendas — jums tik reikia 
biskj įmokėti ir čionai atsikraustyti gyventi ant pirmutinio augšto. 
Remia praktiškai užmokės už namą, o namų vertė šioje apielinkėje vis 
kils augštyn. Tie 2 flatiąiai namai yra labai’ gražiai pastatyti, .iš 
viršaus ir iš vidaus yra duotas geriausias materio’as. Visi jau pilnai 
dekoruoti ir turi aržuolines grindis, tiktai maudynėj ir virtuvėj yra 
kitokios grindys, tile grindys maudynėse ir prieangy, pedestala lavato- 
ries, dvigubos sinkos, baltai enameliotas virtuvės kabinetas, aisbak- 
siai. Murphy uždaromos lovos, karštu vandeniu šildoma, plieniniai stul
pai skiepe.

RANDASI PAČIAME VIDURY AUGANČIO DISTRIKTO
tiktai pamislykit kaip gražiai čia apstatyta namais apielinkė, ajlie 5 mylios nuo kampo 
State ir Madison Sts. (yra daug arčiau iki vidurmiesčio, negu Wilson Avė.) kur jus 
galit nusipirkti puikų naują 2 flatų namą už $12,650 — ir tiktai biskj įmokėjus! čia 
patarnauja dveji gatvekariai: Archer Avė. ir Kedzie Avė. Suros, vanduo, gasas ir 
cementiniai šalytakiai joina j musų kainą. Atsiminkite — TRANSPORTACIJA JAU 
ČIONAI YRA — bet ne vien tik pažadėjimas ateity. Pačiame vidury industrinio 
dįstrikto, kur dirba šimtai tūkstančių vyrų ir moterų.

Imkit Archer Avė. karą iki Kedzie Avė., arba Kedzie iki Archer. Maloniai 
parodysim jums tuos namus — išaiškintum kodėl tie duflatiniai namai yra. 
geriausios vertės' Chicagoj arba už Chicagos, Atvažiuokite šj vakarą arba 
rytoj — TIKRAI!

VIIaŲden Bell
4336 South Kedzie Avenue

Telephone Lafayette 8600 CHICAGO. Adresas

kių yra įeil.alinge-uis. Jeigu 
Lietuvos visuomenei yra svar
bu, kad Argentinos lietuviai ne 
žlugtų tautiniai — dvasiniai ai 
materialiai, tai tegul žino, kad ji 
mus pati veda ir stumia Į pražū
tį, įsteigdama konsulatus Euro
poje, valstybėse, kurioje lietuvių 

6 HUPMOBILE
Perkant karą, priimsime Jūsų seną karą. Mainai. 
z Lengvi išmokėjimai.

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ BARGENAS
Rickenbacker, Wil)ys Eight, Ford, Dodge Bross ir Essex.

Visi karai gerame padėjime. Pardosime už teisingą Jūsų pasiūlytą kaina.
Galima matyt kasdien nuo 8 ryto iki 10 vai. vakare. Ateikite pasižiūrėt.

MID-WEST MOTOR SALES
ANTON MARGIS, Prop.

Telephone Lafayette 2082 \ 4028-32 Archer Avė.

I

mažai gyvena, kuriose tiek lie
tuvių kraujo nesilieja gyslose, 
užmiršdama, kad Argentina ša
lis su labai ir labai didele ateiti
mi ir kad nuo sutvarkymo lietu
vių reikalų, Argentinoje daug 
kas tiesioginiai liečia visą tautą.

Kad ligi šiol musų spaudoje

V?— 

šeštadienis, Birž. 12, 1926

šis klausimas mažai tegvildena- 
mas buvo, tai priežastis, kad 
sulyginamai mažai musų inteli- 

kasdien skaičius inteligentų au
ga ir šis klausimas tampa aktu
aliausiu dienos klausimu.

Ik Balčiūnas,


