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Herriot pakviestas 
Francijos premjeru

Britų santikiai su Rusija 
nebus nutraukti

Lenkų seimas konstitucijai pa 
keisti šaukiamas birž. 22

Herriot kviečiamas suda- Srity santykiai su Rusija 
ryt Francijos valdžią nebus nutraukti

Briandui naujas kabinetas suor- 
ganizuot nepavyko ir jis re- 
zigiavo

PARYŽIUS, birž. 18. — Aris
tidui Briandui nepavyko suda
ryt nauja Francijos valdžia, ir 
jis šiandie rezignavo. Respubli
kos prezidentas* Doumergue po 
to kreipėsi į radikalų vadą Rd-

Premjeras ir užsienio ministe
ris* laimėjo, kabinete kovą su 
“diehard” reakcininkais

LONIMINAS, bįrž. 18. — Vi
daus ministeris Joynson-Hicks 
pranešė parlamente, kad Angli
jos diplomatiniai santykiai su 
sovietų Rusija nebus nutraukti.

Santykių su Rusija niitrauki- 
uardą Herriotą, siūlydamas jam ^mo klausimu ministerių kabi- 
premjerybę. ’nete per kelias pastaras dienas

Politiniuose rateliuose ma-^ėjo tokia aštri
noma, kad jei Herriotas pri- kurie* kabineto 
ims pakvietimą, jis turės geres-^, rezignavimu.
nio pasisekimo, juo labiau, kad head, VVinston ChurchiU ir Sir 

. jo pusėn dabar palinko Tardieu VVilliams buvo vyriausi sovietų 
vadovaujamas centras ir buvęs priešininkai ir reikalavo nu- 
finansų ministeris Bokanovskls. traukti su jais santykius, tuo 
Jo valdžia tuomet turėtų be ra- tarpu ministeris pirmininkas 
dikalų dar centro partijos ir so- Baldwin, Užsienio ministeris 
cialistų paramos, nors socialia- Chamberlain ir* daugume kitų 
tai valdžion įeiti atsisako. ministerių stovėjo už santykių

Vėlesni pranešimai sako, kad išlaikymą. Ir jie pagaliąu lai- 
Herriotas priėmęs prezidento mėjo.
pakvietimą ir jau ėmęs organi- f Ministerio Joynsono-Ilitkso 
zuot valdžią. pranešimą parlamente darbieči^

atstovai džiugintai sveikino,
• Juo tarpu kai “torių” reakci- 

nuolatos ragino 
i” su sovietais, 

buvo labai nepatenkinti.
Joynsono-Hickso pranešimu, 

streikuojantieji Brjtų angliaka-
• • • V - 1 V 1 _ _ •
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Nauji įrodymai Sacco 
ir Vanzetti byloje
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Saukiamas Lenky seimas 
konstitucijai pakeisti

Anglijos motery taikos de 
monstracijos Londone

Lietuviy vaikas užmuš 
tas automobilio

kova, kad kai 
nariai grūmojo 
Lordas Birken-

I^lsudskis nori daugiau galios 
prezidentui seimo priimtiems 
įstatymams vetuoti

Iš visų Britanijos vietų mote
rų būriai žygiuoja sostiuėn 
protestuot pi’iešz karus

Pasmerktas banditas prisipaži
no, kad žmogžudybę, dėl ku
rios Sacco-Vpnzetti pasmerk
ti, papildęs jis su savo banda

South 
Morill 
sargo 
paga-

Will-

Muštynės Austrijos parla- I valdžią “pabaigti 

mente dėl tikybos
VIENNA, Austrija, birž. 18. įsiai gavę iš svetur pašalpos pi- 

— Austrijos parlamente šian- nigais šiaip: iš Vokietijos ang- 
die buvo free for all muštynių liakasių — 5,000 svarų sterlin- 
tarp socialdemokratų ir krikš- gų (1 svaras sterlingų lygu 
čionių socialistų atstovų. Muš-, beveik $5); iš Olandijos ang- 
tynės^ kilo dėl priverstino ar liakasių — 6,000 svarų; iš A- 
nepri versti no tikybos mokymo merikos unijų — 10,000 svarų, 
valstybės mokyklose. * Sovietų Rusijos buvę trimis

----- orderiais atsiųsta Britų profe- 
DU ASMENS UŽMUŠTI AUTO- sinių unijų kongresui bendrai 

MOBILIUI APVIRTUS 251,427 svarų sterlingų, bet 
-------*- tie pinigai buvę sugrąžinti Ma-s- 

SPRINGFIELD, III., birž. 17. kvai. Kitos sumos, kurias Bri
tų streikuojantieji angliakasiai 
esą gavę Hs Rusijos profesinių 
sąjungų centro tarybos ir kitų 
profesinių organizacijų, siekią 
bendrai 350,385 svarų sterlingų.

— Automobiliui nuviltus į 
griovį užsimušė Anna Walke- 
rienė iš Rushville ir jos trijų 
metų anūkė, šoferis, kurs dėl 
stiprios audros negalėjo matyt 
gerai kelio ir dėl to atsitiko į
nelaimė, buvo sužeistas. .

i Darbininką protesto de
monstracijos AustrijojeAR NORI Uį PARDUOTI, 

PIRKTI AR PAIEŠKOTI
Naujienos pagelbės jums. 

Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiau

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už coli 
į dieną.

Parduokit kas jums nerdka 
lingu* per paskelbimus Naujie
nose.

,VIENNAy Austrija, birž. 18.
Socialistai ir komunistai 

šiandie suruošė čia milžiniškas 
demonstracijas protestui prieš 
proponuojamą panaikinimą pa
šalpų bedarbiams. Visi fabrikai 
ir dirbtuvės dėl demonstracijų 
buvo uždaryta.

Nušoko 4,000 pėdų iš de-
gančio aeroplano

DAYTON, Ohio, birž. 17.,— 
Armijos observacijos aeropla
nui skraidant 4,000 pėdų aukš- 
tuihoj, ties Osborne kaimu, ae
roplanas užsidegė. Lakūnai, Įeit. 

jHutchison ir P. Stanley, šoko 
iš aeroplano ir su pagalba pa
rašiutų laimingai nusileido že
mėn. Paskui juos nukrito ir vi- 

» sas liepsnoj aeroplanas.

VAHAUVA, birž. 18. —Prem
jeras Bartel įsakė Lenkų sei
mo pirmininkui Ratajui sušau
kti seimą birželio 22 dieną. Su
sirinkusiam seimui Pilsudskio 
valdžia pasiūlys tuojau svarsty
ti jos pateiktus Lenkų konsti
tucijos pakeitimų sumanymus.

Dar nėra žinios kokių d«- 
keitimų valdžia reikalaus, te- 
čiau neabejojama, kad Pijsuds- 
kis norės visų pirma, idant 
respublikos prezidentui
suteikta daug didesnės teisės 
ir galios, ne kad dabartinė kon
stitucija jam duoda, ypač v e- 
t o teisė, tai yra teisė atmes
ti įstatymus, kurie bus seimo 
priimti.

Dešiniosios lenkų konservato
rių partijos tikrių tikriausiai 
rems Pilsudskio reikalavimą, 
kad prezidentui butų suteikta 
daugiau galios, bet socialistai 
ir kitos demokratinės partijos 
priešingos tam, kad krašto sei
mo autoritetas butų bent kiek 
susilpnintas. Jie todėl nesutiks 
su tokiais konstitucijos* pakei
timais, kuriais valdžiai butų 
duota didesnės galios, ne kad 
seimui.
Socialistai nori proporcinės rin

kimų sistemos
Be to socialistai reikalauja 

rinkimų įstatymo pakeitimo, į- 
vedant proporcinę atstovybę 
seime. Lenkuose liaudis da
bar stipriai palinkus socialis
tams, tatai, įvedus proporcinę 
rinkimų sistemą, ateinančiame 
seime socialistai tikrai turėtų 
daug daugiau vietų, ne kad da
bar turi.

mi estes 
praeina 
jos lai- 
kalbas.

LONDONAS, birž. 18.—Dau
giau kaip 100 tūkstančių Angli
jos moterų būriais žygiuoja į 
Londoną, kur šį šeštadienį jos 
lajkys Hyde Parke milžiniškas 
taikos demonstracijas.

Provincijų miestuose 
liuose, per kuriuos jos 
žygiuodamos į sostinę, 
ko mitingus ir sako
Kiekviena moteris turi ant ran
kovės mėlyną kaspiną su bąlan- 

butų’džio paveikslėliu. Kiekvienas jų 
burys neša vėliavą, ant kurios 
įrašyta vardai miestų, per ku
riuos burys ėjo, ir tų miestų 
burmistrų vardai.

, Vienas didelis moterų burys, 
išėjęs iš Dundee, Škotijoj, ge
gužės 15 dieną, iki šiol vis te
beeina. Iš Dundee į Londoną 
yra apie 450 mylių.

Demonstracijose Londone 
kalbės žymiausi kalbėtojai ir 
kalbėtojos, protestuodami prieš 
karus ir reikalaudami, kad vi
sokį tarptautiniai ginčai butų 
taikos keliu išlyginami.

šeši darbininkai sprogi
mo sužeisti

BAYONNE, N., J., birž. 18.^- 
Gulf Refining kompanijos įmo
nėj šiandie įvyko ekspliozija; 
kurios šeši darbininkai 
sužeisti.

Susekė sąmokslą prieš 
Turky prezidentą

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, birž. 18. — Smirnoje tapo 
susektas sąmokslas nužudyti 
Turkijos prezidentą Kemalių 
Pašą. Keletas asmenų areštuo
ta.

— ... X Į . ,

Jablrzykovski busiąs 
Vilniaus arkivyskupu

Lietuvių vaikas, Robert Za- 
vauskas, 10 m. amžiaus, 1452 S. 
Union Avė., liko užmuštas auto
mobilio gatvėje, priešais savo 
namus. Automobilistas betgi 
nesustojo, bet užmušęs tfaiką 
dar labiau paspaudė gasą ir pa 
bėgo.

Mrs. Freda Fertig, 65 m„ 3603 
W. 31 St., taipjau tapo užmušta 
automobilio. Ją automobilius 
suvažinėjo Roosevelt gatvėj.

Keturi vaikinukai smarkiai 
bėgę vogtu automobiliu, sukda
miesi į kitą gatvę prie 75 ir 
Cottage Grove gatvių, užbėgo 
ant šalygatvio ir užmušė Claren- 
ce Marks, 10 m., 7635 Drexel 
Avė. Ant šalygatvio stovėjo ir 
W. Norman Littlewoou, kuris 
taipjau gal mirtinai tapo sužeis
tas. Vaikinai bandė pabėgti, 
bet juos pasivijo policijos auto
mobilius ir du jų suėmė; policija 
tikisi suimti ir likusius du, ku
riems pasisekė pabėgti.

CAMBRIDGE, Mass., birž. 
18. — Yra vilties, kad Sacco ir 
Vanzetti, kurie buvo pasmerkti 
mirties bausmei, kaltinami dėl 
užmušimo 1920 metais 
Braintree Slatter and 
kompanijos kasininko ir 
apiplėšimo tikslu, bus 
liau išgelbėti.

Pasmerktųjų advokatas
iam G. Thompson vakar pri
statė teismui liudijimus vieno 
pasmerkto bankų plėšiko, vardu 
Celestino Madeiros, kur pasta
rasis prisipažįsta, tą žmogžudy
bę, dėl kurios minėti du radi
kalių pažval|g!ų darbininkai, 
Sacco ir Vanzetti, buvo apkal
tinti ir pasmerkti, esąs papildęs 
jis su savo sėbrais. Visi tie jo 
sėbrai dabar 
kalėjimuose, ] 
Šimus.

Teisėjas 
smerkė Sacco 
prašė advokatą Thompsoną pri
statyti reikalingų afidavitų per 
ateinančias dvi savaites, 
jais pasiremdamas, jis 
išspręsti klausimu, dėl 
bylos tardymo.

esą federaliniuose 
pasmerkti už ple-

Thayer, kurs 
ir Vanzetti,

pa- 
pa-

idant, 
galėtų 
naujo

Mantos konfe 
renkasi

birž.

Ispanijos nusistatymas 
Jauty Sąjungai

VELDES, Jugoslavija, 
18. — Visas šis mažas rezorto 
miestelis pasipuošęs vėliavomis 
priimti delegatams į taip vadi
namos Mažosios antantos kon
ferenciją.

Konferencijon atvyko jau ne
maža ir pašalinių 
observuotojų, tarp 
yorkietis Hamilton Gish Arm- 
strong. <
kaip senas Čechoslovakijos už
sienio ministerio Benešo drau
gas, bet jį įtaria kaip Jungtinių 
Valstijų valdžios observotoją.

Be kitų klausimų konferenci
ja svarstys Rusijos su Vokieti
ja draugingumo sutartį.

neoficialinių
jų ir new-

birž.MADRIDAS, Ispanija 
18, — Kalbėdamas viename 
bankiete Ispanijos užsienio mi- 
nisteris Y^nguas pareiškė, kad 
Ispanija laikysiantis tvirtai sa- 
vo nusistatymo Tautų Sąjungai. 

. 'Kadangi Ispanija, nebesitikinti 
gauti nuolatinę vietą Sąjungos 
taryboj, tai į Sąungos susirin- 

ikimą ateinantį rugsėjo mėnesį 
i ji nė savo delegacijos nebesių- 
sianti.

“Tautų Sąjunga yra organi
zacija, kuri siekias taikos, arba 
karo,” pasakė Yanguas. “Jei ji 
siekias taikos, Ispariija veiks 
su ja bendrai; eigų gi ji nori 
karo, tai lai ji pasilieka tokia, 
kokia ji dabar kad yra.” I

buvo

Chicagos lenkų laikraščio 
Dziennik Związkowy žiniomis,1 
Vilniaus arkivyskupu busiąs J. 
Jablrzykovskis, Lomžos vysku
pas. Milžiniško gązo tanko 

ekspliozija

Trys žvejai prigėrė val
čiai apvirtus

H0NOB, Mich., birž. 18. — 
Traukiant tinklus 
Michigano ežere
BeaCh, valtis apvirto ir ^trys 
žvejai piigėrė. Ketvirtasis, iš
neštas krantan, buvo dar at
gaivintas.

iš vandens
ties Otter EAST CHICAGO, Ind., birž.

American Car

EVANSVILLE, Ind., birž. 18. 
— Southern Indiana Gas and 
Electric kompanijos įstaigoj ek- 
spliodavo milžiniškas, miliono 

Chicagai ir apielinkeL fede- kubinių pėdų, dirbtinio gązo
ratinis oro biuras šiai dienai tankas. Nuostoliai siekią kele- 
spSja: ftą dešimčių tūkstančių dolerių.

Dalinai apsiniaukę ir vėsu; žmonių niekas nenukentėjo, 
stiprokas, daugiausiai žiemių ----------- —
rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš- 18. — General 
kai siekė 62° F. 'kompanijos įstaigoj vagono bu-

Šiandie saulė teka 5:14, lei- vo mirtinai sutriuškintas darbi- 
džiasi 8:28 valandą. ininkas Ernest KorliYi, 23 metų.

' Sunki lietuviy padėtis 
Vilniuj

VILNIUS. — Kaip žinoma, 
nesenai padaryta daug kratų ir 
suėmimų lietuvių tarpe. Suim
tųjų padėjimas sunkus. Sėdi 
jie Suvalkų kalėjime, maisto iš 
šalies nusiųsti sunku, nes nelei
džiama, kadangi tęsiasi be ga
lo tardymai.

Valdžia sako, kad suimtie
siems gręsiąs sunkusis kalėji
mas, nors jie nieko pikta nėra 
padarę. Jie lik seniau yra tar
navę Lietuvos kariuomenėj.

Suimtųjų tarpe yra: Kastan
tas- Vaičiulis (Oškinių kaimo, 
Lietuvos kariuomenėn įstojo 
1919 m.), Antąnas Pajaujis 
(Oškinių, 1919 m.), Juozas Va- 
liušis (šlynakiemio, 1919 m.), 
Antanas Grigutis (šlynakie- 
mio), Juozas Grigutis (Trakiš
kių), Jonas Senda (Punsko), 
Pranas Slovikas (Kalinavo), Jo
nas Skroblys (Trakiškių), Jo
nas Keršulis (Vaičiukiškių), Da
rniu. Kuosa (Agurkių), Juozas 
Kardauskas (Agurkių), Jonas 
Kmieliauskas (šlynakiemio) ir 
Juozas Stanelis (Vaitakiemio).

Suvalkų apygardos teismas 
nesenai nagrinėjo Jono Keršu- 
lio (Vaičiukiškių k.) ir Lažu- 
n ink o (Skarkiškių k.) bylas. 
Keršulis nuteistas 2 metais, o 
Lažauninkas — (i mčh. Kaltė — 
tarnavimas Lietuvos kariuome
nėj. '

Ieško prapuolusio Ar- 
gentines aviatoriaus 

Duggano

Jis sakosi atvykęs tik #r<tėt.

•PARA, Brazilija, birž. 17. — 
Buenos Airės laikraščio La 
Nacion pasamdytas laivas Pelo- 
rus išplaukė ieškoti Argentinos 
aviatoriaus Bernardo Duggano, 
skridusio iš New Yorko į Bu
enos Aires. Praeitą sekmadie
nį jį matė skrendant per Cay- 
enne, Francuzų Gvianoj, ir 
nuo to laiko nieko apie jį nebe-

EUCHARISTINĖS ŽINIOS

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
18. — Del neklausymo vyriau
sybės įsakymo šaukiamas tie- 
son Tamaulipaso vyskupas Se- 
rian Meria Armora. - *

Tiems šimtams tūkstančių 
žmonių, kurie suvažiuos į eu
charistinį kongresą, Rapid 
Transit ir North Shore elektri
nių traukinių kompanija užsa
kė pristatyti į Mundeleiną aš- 
tuonius tonus “hot dogs”.

Ryšy su eucharistiniu 
gresu, Chicagos policijos 
Collins išleido įspėjimą 
nėms daboti savo kišenes.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

kon- 
šefas 
žino-

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš
mokėti 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
trą dieną iki vienam centui; t

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
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 
TUPIKAIČTO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS .
Chicago, III1739 So. Halsted St

I
į

į 
I
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Metinis Piknikas
RENGIA BRIGHTON PARK LITH.

A. & B. KLIUBAS

korespomūencijosĮ
Indiana Harbor, InrL

Nedelioj, Birželio 20, 1926
JUSTICE PARK

Justicc, III.
Pradžia 12 diena Įžanga 50c

Muzika JONO POCIAUS

Atsakymas kuopos nariui.

išeitą už durų laike agitacijos ir 
badavimo. Tuoj pirmininkas 
paskyrė komisiją dėl balsų skai
tymo ir pavedė savo vietą vice
pirmininkui, o pats išėjo už du
rų. Apkalbant, aš vieno kandi
dato, valdybos nario, ir nuro
džiau netinkamumą tai vietai, 
nes jis labai tankiai laužo 18-tą

amendmentą, iš- ko butų sarma
ta musų kuopai prieš kitu* kan
didatus, Tiesa, gal pasakiau tai 
perdaug šiurkščiai, bet tai buvo 
tiesa ir aš savo žodžių neužsigi
nu, nes buvo pasakyta gryna 
tiesa. Balsavimo rezultatas bu
vo tokis. Pirmininkas Rudis ga
vo 5 balsus, Stepas Bartkus, ka-

sierius, gavo 4 balsu*, Pr. Barz* 
dis, raštininkas, gavo 26 ir Pet
ras Gari jonas gavo 24. Tada 
pirmininkas Šuktelėjo, kad jam 
nereikėję eiti iš svetainės, esąs 
prezidentas ir todėl paskelbiąs, 
kad tie rinkimai nelegališki ir 
uždarąs susirinkimą. Apie

(Tąsa ant 3-čią pūsi.)

Reikalaudami

RAKANDU

kores-
skau-

Chica-

PILNAI GARANTUOTA MALEVA
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
HARDWARE

3405 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 3998

Balandžio mėn. buvo kores
pondencija Naujienose, gegužės 
niėn. ir vėl Naujienose No. 120 
atkartota ta pati korespondenci
ja, tik su nekuriais dapildymais. 
Po jomis pasirašo Kuopos Na
rys. Abiejose minėtose 
pondencijos® B. Yasulis 
džinu užkliudytas.

Aš „B. Yasulis gyvenu
gos apielinkėje 27 metus ir jau 
17 metų kai gyvenu Indiana 
Harbor, Ind.; priklausau prie 
S, L. A. jau 26 metai ir prie Lie
tuvių Pasilinksminimo Draugiš
ko Kljubo jau 17 motų. Tiesa, 
nesu pagarsėjęs laikraščiuose, 
nors ir esu nemažai pasidarba
vę* dėl labo lietuvystės, ir lais
vės. Yra daug tokių, kurie kito 
triūsą pasisavina ir tu r drąsą 
laikraščiuose skelbtis kaipo vi
suomenes veikėjas; senas pric- 

žodis čia tinka, sako, jei nori 
pasigarsinti, turi Šaukti ir rėkti 
mokėti. B. Yasulis yra darbi
ninkiškas, tautiškas ir laisvama
niškas veikėjas. Tą paliudys ne 
vienas Chicagos profesionalas, 
kadangi esu šimtus prakalbų ir 
prakalbelių rengęs Indiana 
Harbore dėl tobulinimo lietuviš
kos visuomenės ir esu kvietęs 
chicagiškius su 
prelekci jomis, 
profesionalams

6 HUPMOBILE 8
Perkant karą, priimsime Jūsų seną karą. Mainai.

Lengvi išmokėjimai.
VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ BARGENAS

Rickenbacker, Willys Eight, Ford, Dodge Bross ir Essex.
Visi Kurui gerame padėjime. Fardoaime už teisingą Jūsų pasiūlytą kaina.
Galima matyt kasdien nuo 8 ryto iki 10 vai. vakare.' Ateikite pasižiūrėt.

MID-WE5TMOTOR ŠALĘS ,
v ANTON MARGIS, Prop.

Telephone Lafayette 2082 4028-32 Archer Avė.

savo

apie 
susi

prakalbomis iv 
Ačiū. Chicagos 
ir šiaip inteli- 
višada man bu- 

I vote talkoj. Aš pats esu laikęs 
prakalbų Indiana Harbore ir 
apielin kiliose miesteliuose ir 
kiekvienoj savo kalboj nepatai
kavau nė ponams, nė klebonams, 

kas ko vertas, tas tą ir gau
davo nuo manęs. Mano buvo ii 
yra užduotis raginti visuomenę 
skaityti laisvus laikraščius, bei 

I knygas. Tą liudija šimtai Žmo- 
I nių, kad aš visada dirbau visuo
menės labui. Nemaniau, kad 
taip atsitiks, kad kas atsiras, 
kuris mano darbus norės pas
lėpt visuomenės akyse ir mane 
parodys galų gale kaipo koki 
niekšą visuomenei. Kuopos Na
rys dar per anksti pradėjai ma
ne niekinti, dar liudininkai gyvi 
tebėra, paakys tau, kad ne j 
akis, tai per laikraštį, kad netie
sa rašai. Tad dabar imu sau 
drąsos, kaipo senas Naujienų 
skaitytojas, paprašyti Naujie
nose vietos dėl apgynimo 
vardo ir parodymui tiesos.

Kuopos Narys, rašo 
triukšmą S. L. A. 185 kp.
rinkime gegužės 2 d. ir kad net 
K. J. Semaškai nenorėta leisti 
kalbėti ir paskui džiaugiasi, kad 
bolševikai prakišo, kai ant mui
lo. Aš jums sakysiu, kad yra 
lengviau atrasti žemgalį, negu 
Indiana Harbor S. L. A. 185 kp. 
bolševiką; K. Chicagoj tai yra 
keli, ale ir tie patys menki, nie
ko nežino. Ot, kad raŠytumei, 
kad laisvamaniui, socialistai — 
na, tai tokių yra didžiuma. Mat 
S. L. A. 185 kuopa susideda iš 
laisvamanių, socialistų ir katali
kų — gerų parapijonų. Kata
likai gi, geri parapijonyii, vadi
na tuos bolševikais, kurie neina 
į bažnyčią ir Jiepriklauso prie 
Šv. Pranciškaus parapijos.

Pirmiau Kuopos Narys rašė, 
kad B. Yasulis laike S. L. A. kp. 
balandžio mėn. susirinkimo įžei
dė vieną kuopos valdybos narį,' 
kurį išvadinęs bjauriausiais žo-| 
džiais, netinkamais laikraščiui.1 
Netinkami laikraščiui tie žo-Į 
džiai, kurie yra nepadorus ir ne- 
morališki, o tokių žodžių aš savo 
kalboj nevartojau.

Dalykas buvo tame. Balan
džio mėn. susirinkimas buvo per< 
atvirutes šauktas, kadangi buvo 
delegatų rinkimas į busiantį S. I 
E. A. Seimą. Nominavome 5 
kandidatus į delegatus. Kandi- 
datais iš valdybos papuolė kuo
pos pirmininkas, fin. raštinin
kas ir iždininkas. Iš penkių kan
didatų reikėjo rinkti du, tad bu- | 
vo pareikalauta, kad kandidatai

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
Peoplesfiumfme (dmpantf

D idžiausia V ertė 
DRABUŽIU

Musų papratimu yra sakyti “Ačiū Jums” tiems tūkstančiams musų 
nuolatinių draugų ir kostumerių laike musų

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

iliiii»riiiiil|iiihri<iii»riiiitiiiiiiiLU'iiiiEi:n,hi;

GULBRANSEN PIANAI

už kiekvieną drabužį.sutaupymą $15

Babies Lova It

eumafcm

Del skilvio ir vidurių nesuiu- 
L'urnų įš priežasties dantų 
audinio, nieko nėra geresnio 
kaip Šis sauguti Kūdikių 
Laxative.

Lengvinu skausmą
- Niekas nesuteikia tokios 

malonios pagelbos kaip 
originalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Garkite Onginales 
Francuziiškas

BAUME BENGUS
(ANALOES1QVK )

6 Metinio Išpardavimo
Per tuos paskutinius šešis metus mes nu olat tarnavom dėl Chicagos vyrų —* teik
dami Jiems Geriąusios Rūšies Drabužius žemiausia Kaina. Nuo rytdienos — mes 
apvaikščiosim musų gimtuvės — mes pasiūlome jums labai geros rųšies Kuppen- 
heimer, Fashion Park, Hart Schaffner & Marx, Stratford ir kitų žinomų drabu
žių išdirbinėtojų, tokia kaina kas reiškia

Šeši Metai Pasisekimo; Šešios 
Grupės Geriausios Vertės

Grupė 1 — $24.50
Vertės iki $40

1 Grupė 2 — $29.50
Vertės iki $45

Grupė 3 —- $34.50
Vertės iki $50

Grupė 4 — $39.50
Vertės iki $55

5 Grupė 5 — $44.50
Vertės iki $60

Grupė 6 -— $49.50
Vertės iki $70

miūsų galutinas nuosprendi^ yra, parduoti daug pigiau negu visi kiti drabužių 
pardavinėtojai Chicagoje laike musų 6-to metinio išpardavimo, mes visai nepai
som kiek mums kainavo, nenorint pelno ir garantuojame, kad sutaupysim jums 
$15 ant kiekvieno drabužio. Garantuojame absoliutišką užganėdinimą arba pini
gus grąžiname. K _........ ..

Turner Bros. Clothing Co
“West Side’s Greatest Clothiers”

HALSTED ST. & ROOSEVELT ROAD
**■»«*- » .•‘*av*'pr«mmar»>A- 41. ■

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.
lllIHIBIIIIIHIIIIIIllllIHilIlIffl

Mus. Winslow’s 
Syrup

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegrainų
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Pasveikinimas KORESPONDENCIJOS

Peoples Bank

Naudodamies momento atsitiki
mu mes siunčiame širdingus 
syeikinimus visiems lietuviams 
dalyvaujantiems Eucharistinia- 
me kongrese Chicagoj.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

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

0. L. K. VYTAUTO
SKOLINIMO IR BUOAVOJIMO DR-JA

INKORPORUOTA 1899

Kapitalas $1,000,000.00
Direktorių Susirinkimai įvyksta Seredomis

8 valandą vakare

Mokesčiai Priimami Kiekvieną Dieną 
4559 So. Paulina Street

METINE ATSKAITA
Baigiant Metus* Kovo 31, 1926

TURTAS:
Paskolos ant nekrutamo 

turto
Paskolos ant

Nuošimtis
Nekrutinamas
Sąskaitos priimtinos .
Rakandai ir knygos
Pinigų pas kasininką

rankų .......................
Foreclosures ..............

Viso Turto .....  $210,221.87

$182,300.00 
užstatytų 

8,450.00 
.... 407.00

11,049.75 
225.00 
350.00 

ant 
. '5,516.62

1,393.50

turtas

SKOLINYBĖS:
Paprasti jmokėjimai, mo

kami nuo akcijų $110,945.50
Imokėjimai nuo akcijų ■» 

užmokėta išanksto .... 1,527.60 
Jmokėjimai nuo akcijų 

priklauso ir neužm. 11,049.75 
Primokėtos akcijos .... 40,900.00 
Užbaigtos akcijos ..... 9,410.00
Bilos mokėtinos .........  16,000.00
Sąskaitos mokėtinos .......  64.25
Nuošimtis ...................... 2,500.00
Pripuolamas Fondas .... 2,395.00 
Pelnas (padalintas) 12,426.49 
Pelnas (nepadalintas) .......  3.2IK
Namo Budav. Fond......  3,000.00

Viso Skolinybių $210,221.87

(Seka nuo antro pusi.)

ęlybos narį, kurį aš buk iškolio- 
jęs, butų galima daug prirašyti, 
bet neapsimoka, nes jis kitiems 
yra nežinomas ir neįdomus.

Kuopos Narys bėdavoja, kad 
B. Yasulis nesutvėrė Lietuvių 

Pasilinksminimo Draugiško kliu- 
b<>. Tiesa, B. "Yasulis nesutvėrė, 
bet jis minėtų kliubų, su senes
niais gerais kliubo draugais iš
augino jį skaiučiu narių, me
džiagiškai ir morališkai ir ati
darėm Indiana Harbore laisvės 
duris dėl visų laisvę mylinčių 
kalbėtojų ir inteligentų, ko pir
miau čia nebuvo. J Lietuvių 
Pasilinksminimo Draugiškų kliu
bų visokių pažvalgų žmonės pri
klauso: laisvamaniai ir katali
kai, bet jie visi kliubo vardų gi
na ir klauso kliubo įstatų; visi 
kliubo nariai yra mandagus ir 
duosnųs dėl tautos savo. Čia 
žymėsiu, kokie svečiai kliubo už
prašyti lankėsi Indiana Harbor, 
Ind.: Dr. Basanavičius, Dr. J. 
šliupas (3 sykius), Jonas Vilei 
šis, Povylas Žadeikis, kapt. Nat- 
kevičia, mok. žygelis ir šiaip eilė 
kitokių profesionalų lankė IndD 
ana Harbor, ir visi buvo iškil
mingai priimti ir visi likosi su 
duosnia auka palydėti, čia pa
minėsiu kokiems reikalams mu
sų kliubas aukojo ir kokius rei
kalus kliubas remia (aukos yra 
iš L. P. I). kliubo iždo): Vilniaus 
reikalams $100, ant ginklų $50, 
Profesiniai Sąjungai $100, Ma- 
riampolės gimnazijai $100, Tau
tos fondui $100, L Laisves Pas
kola $500 — ir šiaip buvo mažų 
aukų duota skaitlingai. O vD 
B. Yasulis buvo minėto kliubo 
priešaky. Turiu už garbę pasi
girti, jog musų kliube priklauso 
aukštos dvasios žmonės, kaip lai
svieji, taip ir katalikai.

• Kuopos Narys rašo, kad B. 
Yasulis lengvai parduoda bolše
vikams. Tas netiesa. B. Yasu
lis atvykęs i Ameriką, pradėjo 
skaityti laisvus laikraščius bei 
knygas, paliko laisvas ir tebėra 
laisvas ir laisvę taip brangina,

kaip savo gyvastį Ir niekas iš Į o per vestuves buvo pasižadėjęs 
manęs jos neįgali atimti. O bol
ševikų dabrai ir jie patys, tai 
toli nuo manęs ir aš7 su bolševi
kais neturiu nieko bendro. Man 
gali primesti tautiškumų, lais- 
maniškumų, — tuo didžiuojuos, 
o ne balševikus . Nepasiduosiu 
lengvai nė bolševikams, nė kle
bonams, nė biblistams.

Kuopos Narys nors pavartoja 
slapyvardj, bet Indiana Harbo- 

riečiai žino kas jis yra. Jis 
primėtinėja kitiems nepastovu
mų, nerimtumų, bet tų privalu
mų jis pats neturi ir ne rimtu
mu, nė pastovumu pats nėra pa
sižymėjęs. AtpcnČ jis yra pasi
žymėjęs dideliu svyravimu. Bu
vo socialistas, priklausė socialis
tų kuopai, o paskui — dievai ži
no kur atsidūrė, net bene prie
Cicilijos choro buvo prisidėjęs/1926-iems metams.

likti geru kataliku ir l$itus “ant 
gero kelio” atvesti. Butų gali
ma daug apie jo paties nepasto
vumų prirašyti, bet ar apsimo
ka! Juk nuo to jis no išmintin
gesnis, nė geresnis nebus.

— Baltinis Yasulis.

Valdybon pririnkti V. Zaka
revičius ir Ralys; Tarybon St. 
Kairys. Revizijos 
rinkti J. Ilgūnas, 
Adžgauskas.

Susivažiavimas
nepaprastu tvarkingumu ir dar
bo upu, kuris leido rimčiausiai 
apsvarstyti visus dienotvarkės 
klausimus.

komisijon iš-
Elsbergas ir

pasižymėjo

Lietuvos Koperacijos Bau 
ko suvažiavimas

KAUNAS. [LŽ]. — Gegužės 
31 dienų įvyko visuotinas VU 
Lietuvos Koperacijos Banko 
suvažiavimas, kuriame dalyva
vo 115 atstovų . ir 30 svečių. 
Išklausyta valdybos praneši
mas, aprobuota jos darbuotė, 
priimta ir patvirtinta sųmata

Pasalink Kosulį, Salti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visa* 

Gyląs ir Skausmus

VIbom aptlakoM—Me ir USc 
dudaM. ChUdran’a Muatarofa (lan<ra** 

n4 forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Kraujo, odos, chroniškas

wn.i< žnD'! ligas rectal, 
slapia t Ii c a < vyrų ir moterų

Dr, J. W, Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos t 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1O. Nedė- 

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CKAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

A f A

, Dar Nėra Pilnai Prirengtas Del Gyveninio 
Jei Jame Neturite

KIMBALL
Groįiklio Piano

11,410.00
59,375.00

1,000.00
... 395.00

IŠMOKĖJIMAI:
Paskolos ant nekrutinamo 

turto ir užstat. akc. $55,200.00
Jmokėjimai ant išimtų ir 

subrendusių ^akcijų 44,051.00
Nuošimtis arba pelnas nuo 

išimtų akcijų ........ 0,537.08
Foreclosures .................. 1,393.50
Mokėtinos sąskaitos 34,380.00
Sąskaitos priimtinoj .... 255.00 
•Rakandai ir knygos .......  350.00
Užbaigtos akcijos ........ 2,000.00
Atmokėtos akc’į?s .... 54,575.00 
Nuošimtis ........j............. 2,053.58
Išlaidos, abelnos .... ......... 685.65
Išlaidos, algoms ............ 1,323.50
Išlaidos, rašmenos, kągsos

ženklai ir spauda .......  1G4.25
Pinigų pas kasininką ant

rankų ........................ :. 5,516.62
P. įr L...............................  1,490.00

Viso Išmokėta $209,975.18

ĮPLAUKOS:
Pinigų kasoje finansinių 

metų pradžioje ...  $9,919.10
Jmokėjimų priimta per

metus ........................ 57,311.97
Nuošimt. gauta per m. 10,117.80
Premijų gauta per metus 399.00
Narinio ir įstojimo mo

kesnio priimta ....  630.25
Perlaidžiamojo mokesnio

priimta per metus 62.50
Paskolų atmokėta ir su

brendusių 29,750.00
Sąskaitos mokėtinos 29,500.00
Apyskaitos mokėtinos . . 64.25
P. A L. Taksai ir Ins. .... 40.22
Užbaigtos akcijos
Atmokėtų Akcijų 
Namo Budav. Fond. 
Pripuolamas Fondas

Viso įplaukų .. $209,975.18

Ši Draugija Yra Po Valstijos Priežiūra:
ANTON J. KAREIVA, Prez., 4537 So. Wood St.
A. R. PATRICK, Vice-Prez., 6645 S. Richmond St.
V. P. PIERŽYNSKI, Sekr., 4559 S. Paulina St.
JOSEPH J. EŽERSKIS, Kas., 4600 S. Paulina St.
JOHN J. ZOLP, Notaras, 4559 So. Paulina St.

Direktoriai:
A. R. Patrick, Ariton Ežerskis, John J. Zolp, Vincent 
Petkevičia, A. J. Kareiva, Joseph J. Ežerskis, Vr P. 
Pieržynski, Frank Raila, John Vaišvila, Franas Pu
teikis, Frank Vaišvila, Victor Bartz.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzle 8902

___

$514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO, 1LL.

NE TIKRAI PLIKAS 
NE TIKRAI KARTUS

Plikagalvis erelis yra pa
skirtas kaipo nacionalė em
blema Jungtinių Valstijų, 
bet tikrenybėje jis nėra pli
kagalvis. Jo galva ir dalis 
kaklo yra grynai balta ir iŠ 
tolo žiūrint tos baltos plunk
snos padaro plikumo efek
tą. Trinerio Kartusis Vy
nas, labiausiai atsakantis 
skilvio tonikas Jungtinėse

Valstijose ir Canddoj, tikre
nybėje nėra kartus. Kartu
mas jo sudėtinių dalių yra 
taip sušvelnintas Californi- 
jos karčiojo vyno, kad gy
duolės yra labai malonios 
vartoti. Ir kaip pagelbsti! 
Mr. Paul L. Schaefer, Tri- 

I nity Ev. Luth School, Tinley 
Park, III., rašė mums gegu
žio 14: “Trinerio Kartusis 
Vynas labai gerai man pa
gelbėjo, ir aš daugiau neno
riu būti be jo!” Jis yra ne 
palyginamai geras atsitiki 
muose prasto apetito, nevir 
škinimo, užkietėjimo vidu
rių, galvos skaudėjimo ir 
panašių skilvio trubelių. Jei 
negalit jo gauti pas savo 
apielinkės aptiekorių arba 
gyduolių vertelgų, rašykit 
pas Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III.

jlSS

Gražiausi gyvenimo kambariai, puošniausi z rakandai 
neįstengs pilnai patenkinti ir pripildyti Jūsų mimus su 
tikru džiaugsmu ir linksmybėmis pakol Jus išturėsite 
KIMBALL GROJIKLIO PIANO. Turėdami ’ 
Kimball pianą savo namuose turėsite įrankį pakeisti 
visus nesmagumus į “Linksmas Valandas”, ir tjk tos 
linksmos valandos padarys Jus laimingais, kuomet Jus 
galėsite gėrėtis pilnai ištobulinta muzika, kokia tik Jus 
mylėsite klausyti.

KIMBALL GROJIKLIS pianas yra reikalin
gas Jūsų namuose šiandieną, rytoj ir kasdieną. 
Ateikite j musų krautuves ir daleiskit' mums 
pertikrinti Jus kaip Jus galite lengvai jsigyti 
Kimball pianą arba bile kokį pianą musų krau
tuvėse

Del pilno dolerio verčios ir mandagesnio pa
tarnavimo visuomet lankykite DIDŽIAUSIAS 
LIETUVIŲ KRAUTUVES AMERIKOJE.

PIANŲ KRAUTUVES 
4177-83 Archer Avė. 1922-30 So, Halsted St.,
Kampas Richmond Street Prie 19th Place
M. KEZES Ved. J. NAKROŠIS Ved.

ROBERTAS ZAJAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 17 dieną, 9:20 valandą 
vakare, 1926 m., sulaukęs 11 
metų ir 6 mėn. amžiaus; gimęs 
Chicagoj. Užmuštas automobi- 
liaus, palikdamas dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius tėvus Kazimierą ir 
motiną Moniką, 2 brolius: Jo
ną ir Viktorą, 3 seseris? Tek
lę, Kazimierą ir Elzbietą. Kū
nas pašarvotas, randasi 1452 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Birželio 21 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų į Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Roberto Zajausko 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Broliai ir Seserys

I^aidotuvėse patarnauja grn- 
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

/” 1 1 "
Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Aubum Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5208
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Autofnobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th SL, Chicago

S. M. SAUDAS / f
LIETUVIS

Graborius ir Balsamuotojas

1911 Canalport Avė.
Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532
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SVEIKINAME SLA. SEIMĄ!

FRAKCINĖ KOVA SUSIVIENIJIME

KO KOMUNISTAI LAUŽIASI J SLA. CENTRĄ?

< SEIMAS, TIKIMĖS, APGINS ORGANIZACIJĄ

Ateinantį pirmadienį prasidės Brooklyne 34 metinis 
ir 7 dvimetinis Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seimas. 
“Naujienos” nuoširdžiai sveikina jį ir linki jam geriau
sio pasisekimo! Z

s, kiek galima numanyt, didesniŠis SLA. seimas 
už visus pirmesnius seimus. JMusų korespondentų žinio
mis, jame dalyvaus daugiaus kaip pustrečio šimto dele
gatų.

Gaila tečiaus, kad tenka pasakyti, jogei tas didelis 
delegatų skaičius yra žymiam laipsnyje frakcinių varžy
tinių pasekmė. Yra žinoma, kad visa eilė kuopų’ kuriose 
vadovauja tam tikro partinio nusistatymo žmonės, yra 
pasiuntusios kelis kartus daugiaus delegatų, negu pajė
gia jų kelionės išlaidas padengti kuopų iždas. Ar tos kuo
pos taip darytų, jeigu jų vadams nerūpėtų pravesti SLA. 
seime savo partijos planus?

nes, 
yra 
yra

Bet argi Susivienijimas privalo būt kurios nors par
tijos įrankis?

Partijos turi savo organizacijas, į kurias stoja žmo- 
pripažįstantys tam tikrus politinius principus. Kas 
socialistas, stoja į Lietuvių Socialistų Sąjungą; kas 
komunistas, stoja į lietuvišką Am. Darbininkų Par

tijos sekciją arba į kairiąją A. Darb. Apšvietos Draugi
ją. Sandariečiai vėl turi savo organizaciją, klerikališki 

, katalikai savo.
Yra visai natūralu, kad šitose partijų organizacijo

se kiekvienas narys moka duokles tam tikros politinės 
agitacijos reikalams ir šiaip remia savo partijos darbą. 
Kuris narys šitų pareigų neatlieka, tas nusideda organi
zacijai j r gali būt nubaustas arba pašalintas.

Bet SLA. nėra nei politinė, nei partinė organizaciją. 
Jstojančio j ją nario niekas neklausia, kokios jo pažval- 
gos. Iš jo tiktai reikalaujama, kad jisai reguliariai mo
kėtų nustatytus mokesnius, iš kurių susidaro jo ir kitų 
narių apsidraudimo fondas. Kuriam tad galui stengiasi 
šitos organizacijos seimą paimti į savo kontrolę parti
niai agitatoriai su savo šalininkais?

Praeityje “Naujienoms” teko nekartą kelti savo bal
są prieš pareiškimus musų tautininkų-sandariečių spau
doje, kad Susivienijimas priklausąs tautininkams. Juo 
griežčiau mums dabar reikia protestuoti prieš komunis
tus, kurie tiesiog akyplėšišku budu laužiasi į SLA. cen-

Savo kampaniją Susivienijimo “užkariavimui” komu- 
• nistai varo jau kokie penkeri ar šešeri metai. Bet ypa

tingai aštri ji pasidarė per paskutinius dvejus metus, po 
seimo Wilkes-Barre, Pa., kuomet komunistai slaptame 
susirinkime padarė galutinus planus savo “gręžimo iš vi
daus” darbui. Nesinori čia nė minėti tų šlykščių šmeiž
tų, melo ir riksmo, kuriais jie savo makalaturoje, prakal
bose ir kitur be paliovos atakuodavo kitokių įsitikinimų 
narius ir ypač SLA. viršininkus ir “Tėvynės” redakto
rių. . z ’j-N

Jeigu šitokiu keliu einantiems prie “užkariavimo” 
komunistams pavyktų savo tikslo pasiekti, tai butų, iš 
tiesų, baisus smūgis ne tiktai organizacijai, kurią jie no
ri pasigrobti, bet ir visai Amerikos lietuvių visuomenei!

Bet mes tikimės, kad komunistų šturmas bus atmuš
tas. Mes žinome, kad milžiniška dauguma SLA. narių yra 
sveikai protaujantys ir padorus žmonės, ir todėl jie ne
gali kitaip žiūrėti į komunistų šmeižtus, atkreiptus prieš 
Susivienijimo viršininkus ir darbininkus, kaip tiktai — 
kaip į ataką prieš visą Susivienijimą.

Reikia manyti, kad seimas Brooklyne mokės tiems 
elementams duoti tinkamą atsakymą.

Užimdamas griežtą poziciją prieš komunistus, sei
mas turėtų aiškiai pabrėžti, kad jisai kovoja ne prieš jų 
“revoliucines”, ar kokios jos nebūtų, nuomones, bet — 
prieš jų kenksmingus organizacijai ir priešingus jos jsta-

tams darbus: prieš šmeižtus, prieš pastangas diskredi
tuoti teisėtai išrinktus viršininkus, prieš triukšmo kėli
mą kuopų susirinkimuose, prieš konspiracijas organiza
cijos viduje ir t. t.,Jeigu šitokios linijos laikysis seimas 
Brooklyne, tai ir visi rimtieji SLA. nariai, ir plačioji 
Amerikos lietuvių visuomenė jį pilnai parems.

fabrikavo tą . begėdišką melą 
apie “Naujienų” vedėjų “nubau
dimą šimtu dolerių ir kalėjimu”. 
Išrodo, kad tas žmogelis, yra ir 
sarmatą pardavęs Už “burdą” 
pas bolševikiškus humbugie- 
rius!

BEGĖDIŠKI MELAGIAI.

Brooklyno “Laisve” paduoda 
paimtą, kaip ji sakosi, iš Chica- 
gos komunistų šlamštelio, “ži
nią”, kad, girdi, “Naujienų” ve
dėjai esą pasmerkti kalėjiman 
už atsisakymą liudyti ir prista
tyti dokumentus pas Master in 
Chancery ’ Julius Minor. Nu
baustas esąs dėl to pat nusidė
jimo ir “Aušros” B-ves vedė
jas.

“žinioje”, kurią įdėjo “Lais
vė”, pasakojama taip:

“Pereitą šeštadienį, birželio 
12, teisėjas Ira Ryner nagri
nėjo K. Jamonto bylą su ‘Nau
jienų’ ir Aušros spaudos ben
drovių vedėjais. Tardymas 
pasibaigė tuo, kad Naujienų 
Bendrovės (ir Aušros) prezi
dentas Petras Galskis, tos pa
čios bendrovės iždininkas An
tanas žymontas ir Aušros 
knygyno vedėjas Povilas Mil- 
ler (Maliorius) buvo rasti 
esant kaltais ir pasmerkti. Jie 
gauna suąiokėt po šimtą do
lerių pabaudos ir eiti į kalė
jimą...,

“Sumokėję po šimtą dole
rių, jie turės eiti kalėjimai! ir 
sėdėti ten tol, kol sutiks liu
dyti ir visus dokumentus pri
statyti. Sėdėti kad ir keletą 
mėnesių.” •

Šitoje pasakoje, kas' sakinys 
tai begėdiškiausias melas! Nie
ko panašaus teisėjas Ira Ryner, 
nė joks kitas teisėjas, nėra nu
sprendęs prieš aukščiaus minė
tuosius asmenis. Jokių pabau
dų — nei pimgiškų, nei kalėji
mo — jiems nebuvo ir nėra už
dėta.

Melas yra iš viso kalbėti apie 
kokią tai naują bylą, kurios tar
dymas buk pasibaigęs birželio 
12. Ginčas dėl liudymo pas Ma
ster in Chancery Julius Minor 
prasidėjo jau apie du mėnesiu 
laiko atgal ■>— 
kai “Naujienų
padavęs teismui 
skundą ir reikalavimą 
r’io”. 
jo, 
tą kartų rašyta .

Skundiko advokatas, nesitikė
damas savo skundu ko nors pa
siekti, sumanė įstumti bylą į 
naujas vėžes ir ėmė reikalauti, 
kad tam tikri asmens iš “Nau
jienų” ir artimų joms bendro
vių eitų liudyti pas teisėjo pa
dėjėją, kuris šioje byloje visai 
nedalyvauja. Tam reikalavimui 
buvo pasipriešinta. Kai skun
diko advokatas jį pakartojo, 
jam vėl buvo pasipriešinta, ir 
pereitą šeštadienį buvo dėl jo 
dar kartą ginčytasi pas teisėją.

“Naujienos” iš pat pradžių 
juvo pareiškusios, kad jos ne 
tiktai neatsisako pristatyti tei
smui visus reikalingus bylai liu- 
dymus ir dokumentus, bet jos 
pačios reikalauja, kad bylos tar
dymas butų varomas pirmyn 
kuogreičiausia. Tečiaus jos ne
sutiko, kad butų daromi kokie 
ten tardymai pas pašalinį teisė
ją, kuris nuosprendžio vistiek 
negalės daryti, taip kad tie tar
dymai tiktai užtęstų bylą. Ta
tai buvo pakartota ir prieš tei
sėją Ryner pereitą šeštadienį. 
Bendrovės advokatas jau pir- 
miaus (pas Masterį Minor) bu
vo pareiškęs ir dabar pakarto
jo, kad šito ginčo užbaigimui ji
sai kreipsis į aukštesnį teismą, 
idant klausimas butų galutinai 
išrištas. Iš skundiko pastangų 
apkaltinti bendrovės atstovus, 
kad jie neva “paniekino teis
mą” ir kad už tai (už “contempt 
of court”) jie turį būt nubausti, 
neišėjo nieko.

Bendrovė kartu pareikalavo, 
kad skundikas baigtų senąją by
lą, kurią jisai yra užvedęs dar 
pradžioje 1921 m. ir kurios jisai 
per pusantros metus nėra judi
nęs, (taip jisai, mat, “ieško tie
sos”!). Skundiko advokatas bu
vo apsiėmęs vakar atnaujinti 
tardymą, bet paskui -vėl atsisa
kė.

Reikia dar pridurti, kad to 
ginčo laiku teisme buvo, atsiųs
tas iŠ vietinio bolševikų lapelio, 
St. Strazdas. Matyt, jisai ir šu

Beje, tą bolševikų šmeižtą 
prieš “Naujienas” vakar pakar
tojo savo redakciniame straips
nyje ir kunigų Marijonų orga
nas. “Draugas” nuo savęs dar 
priduria, kad “N-nų” ir Aušros 
bendrovėse “ne viskas tvarko
je”.

Klerikalai su komunistais se
nai yra padarę bendrą frontą 
.prieš “Naujienas”. Bet pažiū
rėsime, kaip jie įrodys tuos da
lykus, kuriuos jie skelbia!

Klad Farrer. Vedė Leonas Vitkauskas

ti, aš jžeidinėsiu tamstą dar 
blogiau... Nesijuok, tamsta... 
Mes vykstame į šalį, kame siau
čia patys įvairiausiai drugiai, 
ir perspektyvos, kurias ašt prieš 
tamstą piešiu, nepriguli prie 
srities negalimo... Ir‘štai, tomis 
dienomis atsimink tamsta ma
no šiandieninį užsitikėjimą dė
lei tamstos, kurio įrodymu yra 
liepimas išmokti mano rašyse
nos. Tuo aš išanksto išperku 
visus busiančius neteisingumus 
kaslink tamstos. štai. Pirma 
visko tamsta turi būti dėkinga 
dėlei tos pagarbos tamstos va
karykščiam pasielgimui. Ženk
las pagarbos, kurios — aš galiu 
pasakyti neslėpdamas — aš dar 
niekam nerodžiau, ir nemaniau, 
kad kam nors parodysiu...

“Tamstos vakarykštis pasiel
gimas”... Pagunda buvo per
daug didelė ir Ko Mi jai pasi
davė:

Mergaite, Kuri Keliavo
(ROMANAS) ; X i

(Tęsinys)

tams-
supa-

palen-

Bark-

neužilgio po to, 
’ skundikas buvo 

savo trečią 
receive-

Kaip tas ginčas prasidė- 
Naujienose” jau buvo kele-

—Monsieur Diburgai, 
tos maldauju, pagaliau, 
žindink mus visus!

Diburgas, flegmatiškai 
kęs galvą, perstatė:

—M-lle Ko Mi, M-ris 
laj. Misteris Manningas.

Manningas atnaujino užpuo
limą:

—Laivas priplaukė! Pirmyn! 
Ir tamsta, reiškia, eini karta, 
mademoiselle Ko Mi?

M-He Ko Mi ieškojo akių I)i- 
burgo. Diburgo žvilgsnis buvo 
absoliučiai nejudomas. Tuomet 
jinai su apgailestavimu, bet 
grieštai palingavo galva:

—Ne, monsieur!... Ne, ma
dam!... Man butų labai malo
nu... Bet m-r Diburgas turi 
inan dar padiktuoti keletą laiš
kų.

—Ali rightli’— momentaliai 
susigriebė anglas, kuris ikišiol 
netaip jau skubinosi. — Laiš
kus diktuoti— tai augščiau vis
ko. Aš 'labai apgailestauju, 
mademoiselle... ir mano atsi
prašymai: business is business. 
Tamsta baisus žmogus, brangus 
Diburgai, Visgi saugokis tams
ta dulkių ir smulkios anglies..* 
Ir tamsta taipgi, mademoiselle 
Ko Mi... Laivas supėsi prie gar
laivio. M-ress Barklaj pirmoji 
ėmė leistis ^tamsiais sviruojan- 
čiais laiptais. Pasigirdo šukavi
mai ir cypavimai. Keleivius, bi
jančius padaryti paskutinį šo/ 
kimą, gaudė laivininkai arabai 
arba juodukai. Paskui valtis įu- 
plaiikč ir greit išnyko iš akių...

Tiktai tuomet Diburgas at
kreipė akis nuo valties ir at
kreipė jį į Mimi. Jo žvilgsnis 
keistu budu pagyrė Mimi.

—Taip gerai, mademoiselle 
Ko M i, — tarė jis,—pasistengk 
tamsta tęsti. Labą vakarą!

II.
Laike stovėjimo Port Sayde 

Diburgas nediktavo laiškų, bet 
sekantį rytą, kuomet .garlaivis, 
palikęs už savęs begalinį perka
są, pradėjo kirsti tamsiai-mėly- 
nas vilnis Raudonosios Juros, 
Fernandas Diburgas pasiuntė 
pas Mimi. Buvo dar anksti, ir 
nors Mimi mėgo pasiaiklėti, ji
nai atsikėlė ir mažiau kaip į 
penkiolikę minučių, buvo apsb 
rengusi. *

Jinai rado Diburgą pusiaugu- 
lintį ilgoj kėdėj, sale stovėjo 
pintinė kėdė.

—štai tamstos vieta, — pa
rodė jis jai į kėdę. — Tamsta, 
laimei, dar ne tame afnžiuje, 
kuomet gulasi vietoj to, kad 
sėstis. z ,

—Paimk tamsta tamstos pai
šelį ir sąsiuvinėlį ir žymėk. Aš 
tamstai pasakysiu keletą ben-, 
drų taisyklių. Amžinosios plun
ksnos tamstai šiandie nereikia, 
bet iŠsiri,nk tamsta sau visgi 
viehą pldną ir vieną' storą...

Jis parodė į įtaisymus kėdės 
rankenose: jos galėjo būti kny
gynu ir rašomuoju skobnių, pa- 
stikliu ir pelenyčia.

—Aš, žinoma, manijakas, ka
dangi aš visuomet vienas ir

draugijoje, stengiuos būti man
dagiu iki galo. Tamsta tirrėjai 
tai pastebėti vakar vakare... 
A?

Tai buvo vienintelis užmini- 
mas vakarykščios scenos. Jis 
tęsė:

—Matai tamsta, vienus laiš
kas turi būti atspausdintas ant 
mašinėlės; kitas — rašytas 
ranka bėgščia rašysena; tre
čias — kaligrafuotas; ketvir
tas — smulkučiai pribraižytas. 
Tamstai, žinoma, pirma visoko 
priseis išmokti rašyti tokia ra
šysena, kad nė tamsta, nė aš 
težinotume, kas iš mudviejų 
rašė. Pas mane bus dienos blo
go ūpo, kuomet aš sakysiu pa
čią nemaloniąją teisybę į akis 
ir pridėliosiu mandagius įžeidi
nėjimus... mandagius įžeidinėji
mus — blogiausius... Gali bu-

Jis ne atsakinėjo, jis kirste 
kirto.

Pas Ko Mi žodžiai neėjo nuo 
liežuvio:

—Monsieur... aš, tik norėjau 
...Aš nežinau... Bet tamsta pats 
sakei...

Niekai taip neerzino Fernan
dą Diburgą, kaip priepuolis ne
drąsumo, ypatingai tuomet, 
kuomet jis turėjo sau prisipa
žinti, kati jis pats jo priežastis.

—Aš mademoiselle Ko Mi, 
daviau nurodymus kaslink tam
stos pareigų. Tos pamokos buvo 
tamstai naudingesnės, negu 
tamstai tai galėjo rodytis... A! 
tai • ir tamstos nuomonė ? (Ko 
Mi protestavo, nors ir tapo 
tamsiai raudona). Tuo labiau 
tamsta neimtum pertraukti 
mane tiktai ulelei to, kad ištarti 
mano vardą. Pasakyk gi 
ta, ko tamsta norėjai!

Prispirta prie sienos, 
pramurmėjo:

tams-

Mimi

pridėti.
Diburgas

taip, la-

—Monsieur Diburgai, —drą
siai pradėjo jinai...

Jinai nespėjo nieko
Trumpai ir sausai 
perki rtoą:

—Nekalbėk tamsta
bai prašau. Tai kraštutinis 
provincializmas pačioj blogiau
sioj prasmėj to žodžio, arba 
nevietoje familjariškumas. Sa
kyk tamsta “Monsieur”, visai 
paprastai. Ko tamsta norėjai?

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 88th Street, CMeago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

SVARBUS PRANEŠIMAS .
Mes turime 33 Grojiklius Pianus j storage. Visi nauji, iš Ma- 
hogany, aržuolo arba klevo medžio. Grojiklių Pianų vertelgos 
gali pasinaudoti iš šio Publiško Išpardavimo, nes viskas bus iš
parduota kiek mums kainavo arba už gerą pasiūlymą. „

Išpardavimas prasidės Subatoj, Birželio 19, 9 vai. ryto ir tę
sis kol viskas bus išparduota. Atsilankykit anksti.

AMERICAN PIANO SALES 00.
2716 W. 22nd Street

150,000 DARBININKU
bus CRFTT reikalinga 1

įGreater Calumet Distriktą
Mr. Samuel Insull, savo paskutinėje prakalboje Hammonde, ap- 
skaitliavo, kad Calumet Distrikte bus reikalinga mažiausiai 
150,000 darbininkų už metų laiko. Mes parduodame žemę labai 
geroje vietoje dėl tų žmonių ir jų šeimynų gyvenimui. IVANHOE, 
musų didelė moderniška subdivizija, dėl kurios daugelis tūkstan
čių dolerių yra išleista dėl įrengimų, tiktai keletas minučių va
žiavimo į centrą šio didžiausio distrikto. Kainos yra labai žemos, 
reikia tiktai biskį įmokėti ir galėsit statyti sau namus labai pi
giomis kainomis.

Mums Reikia Salesmenų Tuoj aus!
Laikas nusipirkimui šių pasirinkimui lotų, tai dabar kol kainos 
yra žemos. Ta žemė ištikrųjų pakils kainuose. Visi įrengimai 
yra ir apmokėti, čia yra proga uždirbti daug pinigų. Mes mokė
sime geriems salesmenams $50 j savaitę ir komisinę, jei jie bus 
tinkami. Atsilankykit ir išklausykit musų pilną paaiškinimą Ne- 
dėlioj, 1 valandą po pietų. Dešimts automobilių lauks jūsų dėl 
nuvežimo į Ivanhoe, Chicagos didžiausią subdiviziją.

»
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cialvsc mišiose —• reikės ir valdžios. Bizauskas atvyko spe- 
jiems tam tikrų rūbų, kurie cialiai į eucharistinį kongresų 
bus geri tik tai vienai dienai, ir sekmadieny kalbės varde

’ bet skyrėsi nuo kitų. PRANEŠIMAI

ŽINIOS
Suvažiavimai automobilis

tams laike eucharistinio 
kongreso

Menns sutinka

Lietuvos valdžios lietuvių eu
charistinio “kongreso” dalyvių 

'susirinkime ginkluotuvėj prie 
j 34 ir Wentworth gatvių. Tame 
ipačiame susirinkime kalbės ir 
arcivyskupas Matulevičius.
' Kokią teisę turi p. Bizauskaą 
kalbėti varde valdžios, kuri nė
ra įgaliojusi jį-tai daryti?—S.

Laike eucharistinio kongreso 
jokie privatiniai automobiliai 
negalės įvažiuoti į vidurmieetį, 
išėmus vien tik bažnytininkų 
automobilius. Automobilių ju
dėjimas bus suvaržytas ir jį\- 
soj vidurmiesčio apygardoj 
iki Ashland Avė. ir nuo 22 iki 
Division gatvių. Veik visose 
šio distrikto gatvėse automo
biliams nebus leista stovėti gat
vėse, kuriomis vaikščioja gat- 
vekariai. Einančių į vidurmieatį 
gatvekarių skaičius bus žyniai 
padidintas. Visą tai daroma, 
kad sutalpinus ir suteikus pa
togumų 1,000,000 svečių, ku
riuos Chicago tikisi turėti lai
ke eucharistinio kongreso. Tie 
suvaržymai veiks pirmadieny, 
antradieny ir trečiadieny. Kas 
tomis dienomis norės važiuoti 
iš vieno galo miesto į kitą, tu
ri aplenkti vidurmiestį ir va
žiuoti ('.anai, Morgan, Sanga- 
mon, Ashlhnd ir Ogden gatvė
mis, o j vakarus — Chicago, 
Erie,'Ohio, 18 ir 22 gatvėmis.

Vakar vakare Coliseume bu
vo ir kitų kardinolų priėmimas, 
vo Bonząnon ir kitų kardino
lų priėmimas, kuriame ma- 
yoras Dever, išbučiavęs 
visiems - kardinolams ran
kas, įteikė jiems miesto rak
tus. žinoma, puota buvo labai 
iškilminga ir joje nieko netru
ko.

‘Eucharistinis kongresas, ku
rio svarbiausias tikslas yra iš
garsinti papos biznį, prasidės 
sekmadieny. Atidaryme daly
vausiančios ir lietuvių parapt- 
jos. Svarbiausios cemnoirijos 
bus (irand parko stadione ir 
Mundelein miestely. Kongresas 
užsidarys trečiadienv. Visas lai
kas bus praleistas vien pamal
doms ir nieko kito nebus vei
kiama, negi nebus nieko svar
stoma ar tariama, kaip kad bū
na visuos^ kituose kongresuose.

Sąryšy su kongresu bažny
čia padarė didelę mylistą kata
likams: ateinančią pėtnyčią
jiems leido valgvti su mėsa 
tai, ir visas kongreso nuopelnas j 
katalikų liaudžiai. Betgi kong
reso surengimui bus išleista 
apie $50,000,000, o atsilankę 
svečiai paliks (’.hicagoje
$15,000,000. Vieų Chicafos lie
tuviai katalikai praleis kelias
dešimt tūkstančių dolerių. Juk 
reikės samdyti dideli Janiai, vi
sokie papuošalai, 'o parapinių 
mokyklų vaikai dalyvaus spe-

Pereitą pirmadienį užsukau j 
Golfo K Ii ubą pasižiūrėti ir štai 
tenai tarp kitų patėmijau evan- 
stonietį p. Milerį, kuris šaukia 
p. Meną, kaip lietuvių šempio- 
ną, sulošti su juomi 36 duobu
tes prie geriausių aplinkybių, 
paskirdamas birž. 21 d., Calu- 
met County Kliubo aikštėje.

Na, kaip Menai, ar loši? — 
paklausiau.

Žinoma, nėr jokios abejo
nės. Aš niekuomet neatsisakau 
lošti tą dieną, kuriį mano opo
nentas paskiria ir tikiu, kad 
tai bus geriausia žaidimas, ko
kis tarpe lietuvių ikišiol buvo 

Taigi abudu musų geniausi 
golfo lošėjai susitiks minėtą 
dieną. Tarpe narių eina kalbos, 
betai ir visokie argumentai; 
vieni stoja už savo chicagietį, 
kiti už evanstonietį, vienu žo
džiu, visi laukia nekantriai 
kaip čia bus ir kokie* bus re
zultatai.. Dr. Karalius jau iš 
kalno šaukia pralaimėtoją, nors 
niekas nežino kaip gali atsi
tikti ir kuris' taps laimėtojas.

Kliubo bulė komisija rengia 
pirmadienio vakare to nepap
rasto įvykiu paminėjimui pokilį 
Kliubo kambariuose. Visi na
riai su savo draugais yra kvie
čiami būtinai atsilankyti. Ten 
bus šokiai prie radio ir viktr6- 
los, ir bus typiška, golfiškai 
kalbant, parengta 19 skylė. O 
kokiu budu golfininkai celeb- 
ruoja, tai atvykę persitikrins.

... . ...... Golfininkas.

Lietuvių Rateliuose.
"Bizauskas dalyvaus 

eucharistiniame 
kongrese 

t 
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Eucharistiniame “kongrese”

Adv. KL Jurgelionis iš
važiavo j SLA. Seimą

Hyto išvažiuoja į New Yorką 
dalyvauti SLA seime, kuris pra- 

I sidės birželip 21 d., adv. Kl. Jur
gelionis’. Jisai yra pirmininkas 
įstatų Komisijos, kuri peržiūri 

1 visus kuopų įnešimus seimui ir 
• pasako savo nuomonę apie 
jų teisėtumą ir tinkamumą. Sei
mas gali prasitęsti ketvertą die
nų. Adv. Jurgelionis ketina su
grįžti Chicagon už savaitės lai
ko.

I^ą pačią dieną turėjo išva
žiavimą senąjam černausko 

'darže Liet. Liuoeybės Namo 
bendrovė. Buvo serijos ir daug 
dalykų laimėjimui, bet komite
tas ir serijų platintojai ,ant 
tiek buvo gabus, kad iki 5 Vai. 
po piet neatvažiavo su tikie- 
tais, tad laimėjimas ir neįvyko. 
Be to užpuolė baisus lietus ir 
už valandos laiko viskas pas
kendo — turėjome plaukte 
plaukti namo. 1 .

Pirkusieji tikietus dabar vie
nas kito klausinėja kas bus lai
mėjimu. Geriausia surengti 
kokį vakarą savoj svetainėj. Tą 
ir turės padaryti. /

SIŪLYMAI KAMBARIU įvairus skelbimai
* - *....... *.... . - >*^**^

Rytoj didysis socialistu 
piknikas

Raudonos Rožės Kliubas 4;uri 
vadinamą bazarą ant savo tuš
čio loto prie 49 Ct., arti 14 St. 
Kliubiečiai yra veiklus ir geri 
biznieriai, tad tikisi padaryti 
daug pinigų, kurie labai reika
lingi statymui nubsavios kliub- 
auzės. Savas gi mamas kiekvie
nam yra malohu turėti. Aš iš 
savo pusės linkiu jiems, kuo- 
greičiausia tą namą įsigyti.

North Sidės vaikų draugijėles PASIRENDAVOJA didelis iv švie- 
pa-'sus kambarys dėl vientb ar dyiejų 

vaikinų. Arti gaivekarių. švariai 
užlaikomas, mažų vaikų nėra.

Kreipkitės. .* '
6614 S. Artesian Avė.1, 

Hemlock 3579

Bijūnėlio susirinkimas įvyks 
nedėly, birželio 21, pas d. Smalai}, 
2047 N. Oakley Blvd, 8 vai. vaka
re. Visi nariai susirinkit laiku.

Valdyba.

Jaunų Lietuvių Am. Pašelpinis 
Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mų Lietuvių Tautos Katalikų baž-, 
nyčios svetainėj, 3501 So. Union 
Avė., subatoj, birž. 19 d., 7:30 vai. 
vakare. Meldžiame atsilankyti.

Valdyba.

RUIMAS rendai vyrui, vienam ar
ba dviem; maudynės, elektra, 2 

nyčios svetainėj, 3501 So. Union lubos frontas. 3258 S. Union Avė.

Liet. Mosi. Suaiv. Am. 2 kuopa 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
birželio 19 d. (šiandie), 8 vai. va
kare, M. J. •šiieikio studijoj, 3567 
Cottngc Grovc avė., Room 6. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti.

z Kuopos pirm.

ASMENŲ JIESKPjifclAI
IEŠKAU frttvo brolio Juozapo 

Apacenkos; gyveno Sioux City, Iowa 
po numeriu 2521 Washington ave.; 
o dabar, nežinau kame yra. Jisai 
pats arba žinančiųjų prašau pra
nešti šiuo adresu

Kazimieras Apaeenka,
926 W. 36 St., Chicago, III.

KAMBARYS rendai, 1 lubos, šil
tas vanduo kas dieną. 3143 Lovve 
Avė. ' \

RUIMAS vendai dėl vaikino, be 
valgio, su visais parankumais, 2 fl.

3442 S. Lowe Avė.

FURNIšlOTĄS ruimas vendai 
vaikinam arba merginom. Maudy
nės, galima ir virtuvę vartoti, ven
dą pigi. Užpakalis 1 lubos. 827 W. 
34 Place.

RANDAI 2 kambariai, gražus ir 
pigus, $10 j mėnesį. 'Svetimtaučių 
apgyvento] vietoj. Noriu ženotų 
be vaikų lietuvių. Rašykite: Nau
jienos, Bos 794.

papos biznio išgarsinimui— 
dalyvaus ne vien Lietuvos baž
nyčia, kurią atstovauja arci- 

apie vyskupas Matulevičius su pora 
kitų kunigų, bet ir Lietuvos 
respublika. Ją atstovauja; kaip 
skelbia kun. Albavičius, Lietu
vos atstovas VVashingtone, Ka
zys Bizauskas, veikiausia be 
sutikimo naujosios Lietuvos

»r 
H

DAINOS
Puikiausios senos dainos.... ir pui
kiausios naujos dainos.... dainuokit 
jas iš gaidų ant jūsų

GULBRANSEN

Tas dainas kurias dai
navote kuomet buvote 
jauni — dainuokit jas 
ir vėl! Graži muzika 
kurių jūsų vaikai pra
deda niunioti — atga
bena jums muzikų į jū
sų namus.
Išmokite didžiausi 
džiaugsmų muzikoje — 
džiaugsmų d a i n p s iš 
gaidų kuomet patys sau 
grojate.
Gulbransen Registruojantis Pianas padarė tai gali
mu — net ir jei jus negalit skaityti muzikos gaidų. 
Jeigu geresni pianai butų kur padaryti, tai Budrikas 
parduotų juos.

jos. F. SUDRIK PIANŲ KRAUTUVE
3343 So. Halsted Street

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI'

4155 Archer Avė.
CHICAGO

STOGDENGYSTĖ
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 jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L .1. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. PhoiĮie Lawndale 0114.

~REIKiA~DARBiNiNĘ~
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS virėjas arba vi
rėja dirbti restauracijoj. Savininką 
galima matyti bute iš užpakalio. 
1715 S. Canal St.

Metinis socialistų presos pik
nikas bus fytoj, birž. 20 d., 
Bivervie\v parke, prie Western 
ir Belmont gatvių.

Tai yra didžiausia šių metų 
pramoga ir labai daug Jjetuvių 
rengiasi į ją vykti ir jau tikie- 
tus įsigijo, nes kiekvienas ku
ris kartą yra buvęs socialistų 
presos- piknike, tas žino, kad 
jeigu yra verta važiuoti į pik
niką, tai soc. presos piknikai 
yra tikrai verti. Ne tik kad bū
na visokiausių pasilinksmini
mų, bet dar būna ir gražus 
programas, ir geros prakalbos.

Šiemet socialistų presos pik
nike kalbės:

William Coleman iš Milwau-

Sekmadieny, birž. 20 d., jei 
neužpuls lietus, įvyksta išva
žiavimas vietos SLA. 194 kp., 
buvusiame černausko mažaja
me darže. Vieta visiems žinoma. 
Patartina važiuoti kas^tik gali 
ir įsigyti nors vieną serijos ti- 
kietą, Tuomi gi paremsime 
sergantį Petrą Stankaitį ir jo 
šeimyną, tad prisidėkite kas 
kiek išgalite. Geriausia — bu
kit išvažiavime, tada patys ži
nosite kam teks dovanos. O do
vanos bus net keturios, ir visos 
didelės.

Dr-stes Liet. Kareivių pus
metinis susirinkimas bus rytoj, 
1 v. p. p., Liet. Liuosybčs sve- 
tainąje. Nariai bukite laiku, 
atsiveskite ir naujų narių.

. —K. E D. •

PAIEŠKAU savo ’dėdės Iveono Jo
niko ir Pranciškaus Žukauskio; paei
na išx Telšių apskričio, Vamių parapi
jos, Palukštės kaimo. Turiu labai 
svarbų reikalą. s Pirmiau gyveno 
Philadelphia, Pa. Atsišaukite, arba 
kas žinote’ praneškite:
4 JONUI JONIKUI

/3356 So. Halsted St., Chicago, III.

PAIEŠKAU tos našlės su broliu, 
kuri norėjo renduoti 3 rūmus 23 d. 
gegužės. Meldžiu atsišaukti — gau
si rumus. 5744 S. Union Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
/— ■ .... >

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laidom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Town of Lake
Ashland Avė, platina iš abie

jų pusių; darbas eina gana 
greit; daug namų jau pertaisy
ta. J. S. Wolffs namas yra 
jau pilnai užbaigtas. Wolffs 
yra didžiausia mėsinyčia ir gra
žiausiai viskas įrengta, šiandie 
bus iškilmingas atidarymas 
naujo fronto. Skelbia, kad duos 
visiems dovanas, kurie ateis 
ten pirkti, Wolffs krautuvė 
randasi po nr. 4737 So. Ash
land Avė. — P.

Pranešimai

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsivedimui merginos ar 

našlės, be vaikų, sušnekančios ang
liškai, kuri nevartoja svaiginančių 
gėrimų; amžiaus nuo 25 iki 35 me
tų. Aš esu nevedęs, 35 metų am
žiaus, užlaikau rooming house. Mel
džiu prisiųsti ir paveikslą, ant rei
kalavimo bus sugrąžintas.

JOE WYKES, 
1116 Washington Blvd. 

CHICAGO, ILL.

VIRĖJŲ, $25 į savaitę, Karba $60 
į mėnesi, kambarys ir valgis. Lo
vų taisytojų, $15.«į savaitę arba 
$40 į mėnesį, valgis ir kambarys. 
Prie counter merginų $3.50, $5 j 
savaitę. Judų plovėjų, $14, 15, 16 j 
savaitę. Merginų į dirbtuvę, 30— 
3P/6C. į vai. Prie magijų, $13 j sa
vaitę, 5 dienos. Auklių, $15 j sa
vaitę. Prie garinio stalo, $60 i mė
nesį. Veiterkų, $16, 18 20 į savai
tę. Dar turime ir kitokių gerų dar
bų.
South Park Employment Bureau, 
4193 So. Halsted St., 2nd floor.

Kampas J2nd St.

REIKALINGA patyrusi veiterka.
3103 S. Halsted St.

REIKALINGA apsivedimui mote
ris, mergina ar našlė, kad ir su 
vaikais; geistina, kad turėtų kelis 
šimtus pinigais prisidėti. Yra ūkė 
130 akrų žemės, su gyvuliais ir ma
šinomis. Esu vienas,, turiu 33 me
tus, ūgio 5 ir pusė pėdos. Meldžiu 
kreiptis laišku, tik pasiskubinkite.

J. M. G.,
738 W. 31 Str_ , 

CHICAGO, ILL.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI flatas, 5 rumų, karštu 

vandeniu šildomas. Renda prieina
mi!, 6933 S. Washtenaw Avė. 1). Šid
lauskas. Tel. Boulevard 5042.

Tėmykit vaistininkai
IŠSIRENDAVOJA krautuvė ir 4 

kambariai, karšto vandens šildoma, 
6630 S. VVestern Avenue. Tinkama 
dėl vaistinės, nes visai nėra lietu- 

•viškos visoj apylinkėj.
A. SALDUKAS 

4100 Archer Avenue

T|r *---------- - ■ T— .--mį.-i I Į ■ —

X LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ ‘ • 
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programas, 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., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

REIKIA senyvos moters prie da
bojimo dviejų vaikų*' alga 15 dol. 
mėnesiui, valgis ir kambarys. Liuo- 
sa šventadieniais, šeštadieniais vak. 
nuo 6—9 arba nedėlios rytą nuc 
8—12.

2928 W. 40 PI. 2 floor
•

MOTERŲ darbas nuo štokų na-« 
mie, lengvai galima išmokti, atsi- 
šaukit panedėly i krautuvę.

6547 Cottage Grove Avė.r

"pirkit PLUMBING4 PAS MUs’ 
IR SUTAUPYK1T

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis x

Levinthal Phimblng Sapply Co^ 
1637 West Di vislon SL 

netoli Marshfield
«r» m ——

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų. Harry Dray, 
1447 Rlue Island Avė.

’ ........ ... .......... . ...........

Tel, Pulliųan 1413
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chicago, 111.

kee, narys Wjsconsino legisla- 
turos ir sekretorius Wisconsi- 
no socialistų partijos, senas dar
bininkų unijų ir socialistų dar
buotojas;

Osear Ameringer, Redakto
rius Illinois Minėt;

Leo Krzycki, rubsiuvių uni
jos organizatorius.

‘Lietuviams be to kalbės:
P. Grigaitis, Naujienų Re

daktorius,
Dr. A. Montvidas.
Bus turtingas muzikalinis 

programas. Be kitų, dainuos ir 
Pirmyn Mišrus Choras.

šimtai kitų pramogų, ir tai 
nupigintomis kainomis, laukia 
atsilankiusiųjų.

Todėl visi bukite šiame gra
žiame piknike.

Tikietus pirkite iškalno, tą- 
da pelnas eis lietuvių organiza
cijoms. Tikietus (po 30c.) ga
lima gauti Naujienose ir pas 
LSS ir Pirmyn Mišraus Choro 
narius.

Didelis ri gražus socialistų pre
sos piknikas bus sekmadieny, bir
želio 20 d., RiverView parke. Kal
bės Wisconsino legislaturos narys 
VVilliam Coleman, Naujienų Redak; 
tolrus P. Grigaitis, Dr. A. Montvi
das, “Illinois Miner” Redaktorius 
Osear Ameringer, Rubsiuvių unijos 
organizatorius Leo Krzy.ski ir k- 
Bus turtingas muzikalinis progra
mas, šokiai ir žaismės. Tikietus pir
kite iš kalno — lik 30c. Jų galima 
gauti Naujienose ir pas I^SS ir Pir
myn Mišr. Choro narius.

Komitetas.

Lietuviška Tautiška Drugystė Vie
nybė laikys pusmetinį susirinkimą 
šeštadieny, birželio 19 d., 7 yal. 
vak., paprastoj svetainėj. Visi na
riai kviečiami atsilankyti.

John Wishslauskas, rast.
—f———

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu
bo susirinkimas atsibus nedčlioj, 
birželio 20 d., 1 vai. po pietų, Mc- 
Kinley Purk svet. Būtinai turite 
būti susirinkinie.

Jos. Eringis, rašt.

Visi rytoj bukite Riverview 
parke. —H. H. H.

Cicero

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
šeštadieny, birželio 19 d., 7:30 vai. 
vakaro, Šv. Jurgio, parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn Avė. —'P. K. rašt. 

. -1-.....
■s Draugijos Lietuvos Ūkininkas pus
metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio 20 d., Meldažio sve
tainėj, 2242 W. 23rd PI., lygiai i 
vai. po piet. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. —Valdyba.

ISRENDAVOJIMUI krautuvė, 3207 
S. Wallace St., arti kampo 32 St.; 
apsčiai apgyventa lietuviais; vieta 
labiausia^ tinkaina siuvėjui. Tel. 
Yards 1699.
i- 11 ....... . .. i —1 _ ■ 1 j.

JIESKO JtAMBARlĮĮ
INTELIGENTIŠKAS vaikinas ieš

ko kambario pas blaivus h- švarius' 
žmones. Box 794, 1739 S. Halsted 
St. Naujienos.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA kambarys. 4345 

S. Fairfield Avė. 2 aukštas iš fron
to. t

Z ___ - - .

IEŠKAU vaikinų ant kambario, 
su valgiu ai’ be valgio. Netoli dirb
tuvių, vienas blokas nuo Halsted 
St.

Kas ųorit, galit ateiti pažiūrėti. 
919 Cullerton St.

. M. Malinauskas

RENDON kambarys vienam vai
kinui su visais parankumais puikioj 
apielinkėj. Gera tranžportacija. Be 
valgio. 3237 Auburn Avė., H lubos.' 
----- ;-------------------- ------------------ - |

-- ------- r——-.
RENDAI moderniškas kambarys. 

754 W. 33rd St., 2 fl. Phone Yards 
5258.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, gc-1 

,1'iansia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi,s vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4', 
$8 į saviųtc su valgiu.

PETER GADEtKO 
1606 So. Halsted St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

ATIDARĖM lietuvišką valgyklą; 
gaminame lietuviškus ir ameriko
niškus skanius valgiais. švarus ir 
mandagus patarnavimas prieinama 
kaina. Adaras nuo 6 valandos ryto.

Visus kviečiame atsilankyti. 
M. MAIJNAUSKAS 
91D Cullerton St.

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

bėlės.
L1TTLE STAR HAT CUEANERS

★
 3328 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 0179
■ I ■ pi— .....Z

Mm 7 J—

Apie viską

Pereįtą sekmadienį čia buvo 
didelės iškilmės — pašventini
mas naujos šv. Antano bažny
čios. Dalyvavo daug draugijų, 
buvo žmonių ir iš Chicagoš. 
Parodoje darė gerą įspūdį vie
tos draugystė Lietuvos Karei
vių; nors neskaitlingas būrys,

Town * of Lake. — Draugystės 
Pažinties Lietuvių Amerikoje prieš 
pusmetinis susirinkimas įvyks nc- 
dėlioj, birželio 20 1 vai. po pie
tų, P. Kisiliaųs svet.; 4625 South 
Paulina St. Gerbiami draugai visi 
turite pribūti'į šį susirinkimu.

Jos. Yucius, rašt.

RENDON 1 kambarys, šviesus ir 
djdelis, vaikinui, $12 į mėnesį, 2 lubos. | 

4638 So. Talman Avė.
——............................. ....................................................... ..... .. .................. . .....

RENDON 3 kambariai, apšildo-1 
mi, naujai vedusiai 'Pirai, vaiki-! 
nams arba merginoms, 2 lubos. Ren
da pigi. 4026 S. Artesian Avė.

PASIRENDAVO.LV kambarys, di

Draugystės Lietuvos Gojaus prieš- 
pusmetinis susirinkimas įvyks siv 
batoj, birželio 19 d., 7:30 vai. vak., 
Antano Bagdono svet., 1750 S. Union įdėlis, šviesus, f 
Avė. Kampas 18 gatvės, per šoni- Vienam ar dviem vaikinams ar mer- 
nes duris įeiti į svetainę. Visi na- giname, 731 W. 18th St., 3rd fl. 
riai bukite laiku. —Valdyba. Frank Seter

delis, šviesus. Elektra, maudynės.

Tel. Prošpdct 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

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

pigesnės

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

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

Tel. PuUnian 8296

TUMONIS COAiL CO.

Parduodu ir pristatau viso
kios pušies anglis.

343 W. 107th PI.
Chicago, 111.

Geras patarnavimas 
Prieinamos kainos.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

AUTOMOBILIŲ mechanikų, $37, 
$30, $27 į savaitę. Prie benčiaus 
pagelbminkų, 65c. į valandą. Bus 
vaikinų, $65 į mėnesį ir valgis. 
Kabinet dirbėjų, 80c. į valandą. Vi
rėjų, $40 į savaitę. Grill press ope
ratorių, $30 į savaitę. į dirbtuves 
vaikinų, $20, $22 į savaitę. Prie 
garažo vyrų, $30 pradžiai į savai
tę. Pasiuntinėjimui vyrų, 50, 55, 60 
centų į vai. Darbininkų, 50c. j va
landą. Mašinistų, 75c. į yal. Pakuo- 
tojų, $25 i savaitę. Punch press 
operatorių, 50c. į vai. Riveter’ių, 
50c. į vai. Prie bačkų, 75c., $1 į 
vai. Veidelių, 85c. į vai.
South Park Employment Bureau, 
4193 So. Halsted St., 2nd floor. 

Kampas 42nd St.

PROGA DEL JAUNŲ IR VIDU
TINIO AMŽIAUS VYRŲ

PRLSIDĖTI prie Mfg. Co. Patyri
mo nereikia. Geros nuolatinės 
iplnuko.s su laimi gera ateičia, rei
kia -įvostuoti $300, atsišaukit 612 
N. Michigan Avė., Room 416, klaus
kit Mr. Mack, arba rašykit arba 
telefonuokit Superior 7122.

REIKIA patyrusių boilerių i sku
durų šapą, 2633 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
už porterį/. Turi būti blaivas ir tei
singas. Nuolatinis darbas. 1458 \V. 
15 St.

PjUEŠŠKAU 2 darbininkų dirbi i 
ant fanuos, hetoli Chicagoš. 1900 
S. Union Avė., Chicago, III.

REIKIA —
VYBŲ darbui į geležies at

karpų jardą. Atsišaukite.
WABSAWSKY and CO.

1915 So. State St.

'VIENO TONO TROKAS
FORDAS, visai gerame sto

vyje, labai tinkamas dėl gro- 
sernės ir bučernes.

Parsiduoda pigiai.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.

PASIRENDAVO.LV


NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Birž. 19, 192(5

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEMĖ NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
S t u d e b a k e r automobi- 

yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes 
kompanija ' pati viską ga
mina. 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 dalį tš 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. Kabulis, Vedėjai

PIRKITE ŠIUOS BARGENUS 
PARSIDUODA 4 kambarių cottage 
su t $500 cash, kaina $2,500. Brigh- 
ton Park 6 kambarių cottage, vis
kas moderniškai ištaisyta, kaina 
$4000, $500 įjnokėti, likusią sumą 
ant įšmokėiimo.

BRIDGEPORTE 2 flatų namas, 
4 ir 5 kambarių, kaina $4,500, $1000 
cash, likusius ant išmokėjimo.

2 FLATŲ. 5 ir G kambarių, vie
nas blokas nito Gaffield blvd., kai
na $6,700.
BIZNIERIAI kurie norite su dvien* 

štorais ir I flatais namą pirkti ar
ba mainyti čia bargenas.

6 FLATŲ muro namas, gražioje 
apieHnkėje ir pigiai, šitie visi na
mai 
mo

LICITACIJOS KĄSNIS

VERTAS $6,000 iš pamaty
mo. Parsiduoda už $3,000. Biz- 
niavas namas.

$500 NUPERKA 4 flatų na- 
mą. Rendos į mėnesį $57. Kai
na tik $4,000. Rendoms išsimo
ka pats namas.

GERA PROGA; turiu kreditą an 
$200 pirkime nauji) automobilio 
Jewet arba Paige. Parduosiu už 
$150. Kreditas geras iki 1 d. liepos.

Kreipkitės.
JOS. SEDEMKA 
Tel. Yards 7460

ant pardavimo arba išmainy 
Su reikalu kreipkitės pas 

A. GRIGAS
3114 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 1899.

kas nori Padaryti
PINIGŲ!

Pirkit šitą rezidenciją

PIGUS RADINYS
6 FLATŲ namas.

Gera renda.
Gera vieta.
Kaina $5500
Įnejt $2500.

ŠITIE gražus namai galima
nupirkti įmokant $2,500 pini
gaiš, o likusius mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Namas yra

AUBURN 1921, touring, Continen- 
tal motor, eina kaip naujas ir at
rodo gerai. Parsiduoda už $185.

734 W. 31 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI gasolino stotis South 
West Side. Geras biznis ant 2 karų 
linijų. Nebrangi renda. 435(1 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6253.

Randasi 7 mylios nuo didmieščio, 
bloko nuo karų linijos, 3 akeliai 

žemės, 10 kambarių, 2 augščio mū
rinis namas, sodnas. Tinkamas dėl 
Road House ar kitokio biznio. Par
siduoda labai pigiai. Savininkas mai
nys ant kitokio namo. Perkant rei
kia {mokėti labai mažai.

C. P. SUROMSKIS & CO., 
3352 So. Halsted Street 

Houlevard 9641

MAINO: 
4 PLATŲ namą 
ant 
Loto 
Automobilius 
Grosernės 
Pigiai — 
Kaina $6,000.

S. J. DARGUŽIS 
652 W. 18th St. 

Canal 5947.

paskiausios mados elektra, ga- 
zas, skalbinės ir viskas, kas tik
yra reikalinga^ šis namas 
bungalow stogą.

RUBIįl BROS.

4155 Archer Avė.

turi

Tel. lafayette 8705—8706

PARSIDUODA Ice Cream Parlor 
arba mainysiu ant automobiliaus.

3528 So. Halsted Street

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

3432 So. Morgan St.

PĄRDAVIMUI 36 akrai geros že
mės, didelė nauja stuba, barnė, pa
dargams pastogė, geras vanduo, elek- 

randasi ,3 mylios nuo Kenosha, 
$12,500, cash $6,500. Rašykit 

CHRIS LARSEN 
Roirte 2 Box 134 

Kenosha, Wis.

BRIGHTON PARA
h'a 
caina

PARDAVIMUI namas su bizniu.
Atsišaukit: 3232 So. Lowe Avė.

RESTAURANTAS parsiduoda UŽ 
prieinamą kainą <— $2,100. Vieta lie
tuvių ir švedų apgyventa — prie 
10822 S. Michigan Avė. Reikalaujant 
paaiškinimų Šaukite Pullman 6995. 1

PARDAVIMUI 2'/ž AKRŲ 
PRIE VALSTIJINIO KELIO 
KAINA $875 — $150 CASH 
KITUS PO $9 I MĖNESĮ 
TAI YRA
RAŠYKIT DEL SMULKMENŲ

TIKRAS PIRKINYS
PARDAVIMUI grosernė, delika- 

' tesen, ice cream, nesvaighiamų gė
rimų; priežastis nesveikata. Už pir
mą gerą pasiūlymą. 613 W. 14 Pi F. KRASKE

PARSIDUODA bučernč ir gro
sernė, maišytų tautų apgyvento] 
naujoj geroj a|ivlinkėj; geras biznis. 
Box 792, Naujienos, 1739 S. Halsted 
Street.

M.
160 N. LA SALLE ST.

ROOM 837 
WI0NE STATE 3783

AUGŠTŲ naujas mūrinis na- 
2—1 kambarių flatal, visas 

labai geroje vietoje.

$9600
2 AŲGSTŲ mūrinis namas, 2—5 

cambarių Platai, karštu vandeniu 
šildomas, 30 pėdų lotas, gražioje 

Xi,:..hl,,c,k. $11900
Mes turime dcl mainų visokių na

mų. Mes statome naujus namus pa
gal orderį. Atsilankykit pas mus ir 
sutaupyki! pinigų.

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

2 
mas, 
moderniškas, 
Specialis bargenas

——-------------------------------r“'

UŽDIRBK 100%

PARDAVIMO gasolinO ir greasing 
stotis, -senai įsteigtas biznis, geras

tije. Gera priežastis pardavimo. Be- 
tai pasitaikanti tokia proga, kaina 
teisinga.

4106 S. Kedzie Avė.

SAVININKAS priverstas parduo
ti gerai apsimokantį aptiekei biz
nį, dėl kitų reikalų, randasi netoli 
55 St. ir Halsted. Ilgas lysas, ren
da $110 į mėnesį. Atsakantiems žmo
nėms parduosiu labai pigiai.

E. RRENNEN T IIialMtod St. 
Boulevard OO34

PIRKDAMAS UŽ ’/j KAINOS
Biznio ir rezidencijų lotai, Chica- 

gos arčiausioj subdivizijoj, netoli 
r. “ • . \ r .y «... Archer ir Crawford Avė., 2 blokaiAtsilankyki! anksti nedėlioj, je jų.\ karų linijų, 35 minutės iki vidur- 

norite gaut! ikro ir gerų bąi geno mie8Či ųtie»i linija, n< ‘ 
Aš paimsiu lotus kaipo dalį įmo- . .. ’ J ’
kėjimo ir bi.skj pinigų už pirmą 
įmokėjimą. Šutinai pamatykit šį 30 rezidencijų lotai 
namą. * ‘ ' '

SAVININKAS.
7206 S. Rockwell St.

Aš TURIU naują modernišką 4 
kambarių bungalow, kurią par
duosiu labai pigiomis kainomis

60
65
59

[ ........... $595
pėdų apartmentų kampai .... $1,900 
pėdų biznio lotai r 
pėdų biznio kampai

Tel

PARDAVIMUI road house, labai 
geras biznis, pigiai, Willow Springs, 
III. Box 148.

WURL1TZER Grojiklis Pia
nas- turi būt parduotas už sto- 
rage išlaidas, $115. Atsišaukite 
tuojau.

American Piano Sales Co.
2716 W. 22nd St.

NAUJAS 4 ir 3 
namas ant aukšto cementinio 
beismento. Visi vėliausios ma
dos jialnymai. gera transportą? 
cija, netoli nuo pubfic school, 

labai pigiai, pinigų mažai 
reikia. •

Atsišaukit į
J. C. Encherio ofisą 
4401 S. Mozart St.

1 Tel. Lafayette 8662

kambarin Biski imokėti, kitūs lengvais 
»: etniniu iiiic

$1,250
$3,500

mene-

te-

siniais išmokėjimais.

SHIVELĘY& 
WHITE

N. VV. klampus 
& Cravvford Avė.

SuImI.

Phone Lafayette 4007 arba Pros. 1616

MES turime savo 'storage 
$800 vertės grojiklį pianą, ku
rį parduosime už $150. Taipgi 
dar turime du pianus, kuriuos 
parduosime po $50. Atsišaukite 
iki 9 vakaro, nedėlioj iki 5 i>o 
pietų.
AMERICAN STORAGE House 

2216 W. Madison St.

BARGENAS. Parsiduoda/ du muro 
namai 2 po 5 kambarius, trys miega
mieji ir 2 po 6 kambarius, du maši
nų garadžius, vandeniu apšildomas. 
Rendos $146 j mėnesį kaina $1,3900.

Savininkas
JOE LELEIKA

6750 So. Campbell Avė.

BARGENAS. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu naują murini namą 
2—5, randasi ant Talman Avė., ne
toli 71; priimsiu į mainus mažes
nį namą, !btą ar automobilį. Atsi
šaukit greit pas

CHAS. ŠAUKLYS, 
7124 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI buČernė ir groserne 
labai pigiai, Ice mašina, 
jai jrengta. Priežastis 
Lietuvą, arba mainiusiu 
ba lotus.

Atsišaukite
3432 So. Halsted
Tel. Boulevard 9656

viskas nau- 
važiuoju 
j namą

i 
ar-

st.

PARSIDUODA kriaučių šapa ir 
cleaning ir dying, biznis eina ge
rai. Turiu naują Hoffman mašiną, 
.šaukite šeštadienyj visą dienų ir 
sekmadienyj iki 1 vai. po pietų.

Lafayette 8857

PARSIDUODA kepykla. Noriu 
greit parduoti. Yards 4095.

GERAS bargenas. Parsiduoda ken- 
džių ir dclicatesen krautuvė, pigi 
renda, 3 pagyvenimui kambariai. 

2979 Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
pulrumis į Gary Indiana lotus. 

2515 S. Halsted St.

PARDAVIMUI šildomas pečius 
kietomis ir minkštomis anglimis 
kūrenamas. 1 lubos. 506 W. 33 St.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė, 
soda fountain, cigaretų Ir groserid, 
kainavo $2000. parduosiu už $750, 
yra 3 gyvenimui kambariai, pigi 
renda, ateikit ir pamatykit patys. 
Jei norit, galiu iškraustyti. « 

1350 Washburn Avė.
I Tel. Roosevelt 2998

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

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

PARDAVIMUI arba mainymui 13 
apartmentų Ciceroj, 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. 
Informacijų atsišaukitj vakarais 
inie.

A. O. ZAHRADNIK 
2120 So. 51st Avė. 

Cicero, Illinois 
Arba Tel. Cicero 2360WX

Del 
na-

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 Artesian 
kambarius, kaina

ANT Campbell Avė. 2 flatų po 
kambarius, kaina

ANT Campbell 
kambarius, kaina $16,500.

NAMUS galite matyti vakarais su- 
batomis ir nedėliomis visą dieną.

Savininkas John G. Mezlaiskis 
7018 So. Campbell Avė. 

Tel. Republic 4537

Avė. 2 flatų 
$it;ooo.

$15,300.
Avė. 2 flatų

PO 4

0

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro 
namas, po 4 kambarius. Parduo
siu. už $S,!»OO arta mainysiu ant 

bučernės, lotų arba 
lios f ar mos.

Kreipkitės pas
F. G. LUCAS 

4108 Archer
Phone Lafayette 5107

ant nėdide-

MŪRINIS namas, parlbras, 
valgomasis kambarys, virtuve, 
2 miegami kambariai, vana aiit 
pirmo augšto, , 5 miegrumiai 
augštai, vanduo^ virtuvė, lan-

I drė, toiletas ir frontinis kam
barys skiepe. Trimingai aržuo- 
lo ir kieto pinef kaip naujas. 
Viškai su grindimis. Furnas šil
domas. Jardas ir 4 kambarių 
cottage iš užpakalio. Visi kani-

i bariai šviesus, nauji elektriniai 
d ratai. Title grynas. Pardavimo 
pricžhstis — mirtis tėvų; $84001 barių> turinis. Randasi geriau- 
cash, o išmokėjimais $8900. siojx South Sid<f ■ vietoj. Įmokėti 
Rieger, 5333 Emcrald Avė., ne
toli Halsted St. »

PARDAyiMUI 5 rūmų mūrinė 
cottage, 3 bedrumiai, aukštas beis- 
inentas išpleisteriuotas. American 
ftirnasas. 3111 W. 54 PI.
-----------r„......———

204 AKRŲ farma, 130 hkrų dif; 
bamos, 30 e' 
girios, 11 
barnė, didelis vištininkas 4 arkliai,' 
11 melžiamų karvių, 2 registruoti 
buliai, visi padargai. Rašykit 

PAUL LYNCH, 
Carney, Mich.

PIGIAI mūrinis namas 2 fla
tų, po 6 ir 6 kamb., karštu van
deniu ir pečium šildomas, 2 ka
rų mūrinis garažas, netoli par-

Vų ganyki, 44 mokyklų, bažnyčių, karų Ii-
ktunbarių namas, gera nijos, lietuvių kolonijoj, netoli

67 St.,.ir Talman Avė. Taipgi 6 
geri po 30 pėdų lotai toje pa
čioje apielinkėje, pigiai. Broke
rių nereikia. Savininkas, įJames 
Janusky, 4936 So. Robey St.PARSIDUODA naujas namas, 2 

fintai po 6 kambarius, karštu van
deniu šildomas, 2 karų garažas, 
mas randasi lietuvių .kolonijoj.

Kreipkitės:

6744 So. Campbell Avė.

PASISKUBINK

ną-

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

8Š4 W.,53rd PI.
Tel. Yards 3236

ANT pardavimo 2 gyvenimų 
medinė stuba, 8 metų senumo, 
naujas plumbingas, visi įtaisy
mai geri. Pigi kaina. Priežastis 
— pinigų reikia. 1236-38 W. 18 
Avė., Gary, Ind.

& co. 
Avė.

BARGENAS
Pardavimui 6 kambarių cottage, 

uždaryti por- 
kaina

netoli 31 St. elektra, 
čiai, geras skiepas, 
$2800. Išmokėjimais.

FEENEY, 
559 W. 31

tiktai

st.

NAUJAS NAMAS Už $11,500
Namas penkių ir šešių kam-

reikia tik $1000, likusius galės 
mokėti kaip pirkėjas norės.

Kreipkitės:

T. J. Kučinskas & C o.
3116 So. Halsted S t.

Tel. Yards 1457

BARGENAS, ant 2 lotų namas, 
5 metų senumo, turi būt parduo
tas tuojau. Atsišaukit nedėlioj nuo' 
9 ryto iki 6 vakaro.

4215—17 S. Sacramento Avė, 
arba 2895 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6869—0207

PARDAVIMUI 14 kambarių rezi
dencija dėl didelės šeimynos arba 
boarding namo, lotas 48 y 125, len
drė, yra vaisinių medžių, 4 karų 
garažas, paranku į mokyklas, atsi
šaukit po pietų sekamą savaitę.

6224 S. Lincoln St.

.PASKUTINIS (PASIŪLYMAS
2 LOTAI >po 30 pėdų platuino ant 

Washtenaw avė. ir tuoj prie 71-qs 
gatvekarių, .vienas blokas nuo Mar- 
ųuette Parko. Parsiduoda abu 
tai už $2,400. Kas pirmesnis, tas 
resnis ir tas laimūs. ,

2 FLATŲ, po 4 kambarius, pe
čiais apšildomas, naujas namas, 
ri būti parduotas į trumpą laiką. 
Tas namas yra patogiausioje vie
toje — Marųuette Parko apylinkėj. 
Parduosime už pirmą teisingą pa
siūlymą. Klauskit pas

VVESTERN AVĖ. REALTY CO. 
6953 So. Western Avė.

lo- 
ge-

tu

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda namas su visais ra

kandais ir automobiliu. Parjuosui 
viską sykiu arba atskirai. Parduo
siu viską už l£bai pigią kainą, hes 
važiuoju Lietuvon. Reikale šitų bar- 
genų malonėkite kreiptis vakarais 
nuo 6 Vai. iki 10 vai. sekamu ad
resu: J. Rymkevičius. 5958 South 
Ųowe Avė., Chicago, III.2 FIATV medinis namas, muro 

pamatu, 5—6 rūmai 
šildomi, garažas < . .. _______ . . __ __  _
tas 30yl25, graži vieta. Parduosiu Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Kolioni- 
ar mainysiu. Kaina $9500, įnešti, joj yra daug gražiu farmų ant parda- 
$2500. vimo, reikalaukit ūkių surašo, J. A.

Pašaukit Prospect 5173 Žemaitis, R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

i, abudu furnasu į 4 
cementuotas, lo-1 FARMOS! FARMOS

j Lietuvių Ūkininkų Kolioni- 
įnešti, joj yra daug gražių farmų ant panda

ADDISON HEIGHTS 
NETOLI CEMENTINIO 

KELIO 
BIZNIO LOTAI 

APAHTMENTAMS LOTAI 
REZIDENCIJŲ LOTAI 

VIENA KAINA
$3 ĮMOKĖTI, $3 Į SAVAITĘ 

VISI LOTAI 50X150
CHICACrO TITLE & TBUST CO.

GARANTUOJA TITLE 
29 minutes iki vidurmiesčio. že

mė priguli didelei bankai 
Naujienos, Box 790

Pirksi šitą namą už pusę 
kainos. Trumpam laike 

turi būt parduotas

1 gyvenimy už $9500

Medinis namas 2 augštų, 
po 6 kambarius ir 2 lotai 
prie šalies; gražus sodnas 
ir daug didelių gražių med
žių, netoli bulvaro; kaina 
tik $6,500, įmokėti $1,500, li
kusius lengvomis išlygomis.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

2 FLATŲ namas, 4-1 kambarių, 
didelis skiepas, 2 kaių garažas, 
$7500.

2 FLATŲ murinia namas, 4—4 
kambarių, $8500, reikia tik biskį 
įmokėti.

5—5 Ir 6—6 kambarių namas, su 
aklepu, elektra, vanos, tile grin
dys, karštu vandeniu šildomas.

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas 
ir krautuvė, ofisai augštai, randa
si ant 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

Pardavimui naujas mūri
nis namas, 4 ir 5 kambarių, 
randasi netoli Marguette 
Parko; tik $1,000 įmokėti. 
Klauskit pas savininką

6959 So. Halsted St,

DIDELIS BARGENAS
KAMPINIS biznio lotas, 30y 125, 

1 blokas nuo transportacijos, 2 blo
kai nuo mokyklos ir 2 blokai nuo 
bažnyčios. Greitai augančioj koloni
joj. čia kainos greit pakils, tiktai 
$385, Naujienos, Box 786.

PARDUOSIU arba mainysiu. Tu
riu parduoti savo rezidencijos ir 
biznio lotą, 2 blokai nuo elevato- 
rio stoties. Paimsiu 1 arba 2 mor- 
gičius, arba gerą staką arba bo
nus. Rašykit greitai man.

Naujienos, Box 781.

PARDUOSIU savo 5 kambarių 
cottage ir garadžių $500 pigiaus, ne
gu man kainavo, 
parduoti šią savaitę, 
oru Šildomas, elektra, 
Lawn. Kaina $4,975.

Savininkas 1 
3423 W. Clst

nes būtinai turiu 
Namas karštu 
vana, Chicago

Street

BARGENAS
Turiu parduoti savo reziden

cijos lotą, 25x130, augštos rų- 
šies aprubežiuotoj apielinkėj. 
Tiktai vienas blokas nuo eleva
torių. Naujienos, Box 783.

KADANGI man reikia pinigų, aš 
turiu parduoti savo biznio lotą 
25X125, greitai augančioj apielin
kėj, prie pilnos sekcijos linijos, 
tiktai vienas blokas nuo naujo pra
ilginto elevatorio, gera proga dėl 
kilimo l.alnų. Naujienos Box 782.

PARDAVIMUI kampinis biz
nio lotas, 30x125. Gera proga 
dcl kilimo kainų.

Kreipkitės:
Naujienos, Box ^85

LENGVA padaryti didelį pelną, 
ioiuti jus ivestuosite savo pinigus 
protingai. Mnscel Schoats ym H<s- 
riausis. saugiausis investmentas šian
dien. Jungtinių Valstijų valdžia da
bar nesenai išleido du milionu dole
rių dėl jstaisyino Muscel Schoals. 
Pirkit ten kur yra ateitis. Lotai $500 
k i $5,000, U įmokėti, kitus išmo- 
tėjimais. Dei informacijų kreipkitės 
Naujienos, Box 791.

150 NAUJŲ NAMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, 

Side, mokyklos, krautuvės ir 
portacija.

PARSIDUODA bizniavas na
mas 4 pagyvenimų, labai gra
žioj vietoj, naujoj lietuvių ap
gyvento] vietoj, parduosiu labai 
pigiai, 1421 S. 49 Ct. Cicero, III

N. W
trans-

$100 •
įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba G 
kambarių mediniame arba mūriniame 
bungalow.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH

Tai viskas ko jums reikia — tas ir 
reiškia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, taip kaip rendą. Tas olselio 
namų programas yra jūsų proga įsi
gyti vieną tų puikių namų tiesiai nuo 
savininko, išmokėjimais ką kiekvie
nas darbininkas gali lengvai pa
daryti.

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & CO.
„ 7181 W. Grand Av.

6407-6537 Irving Park Blvd.
Columbus 9552

< 1 1 1

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai 

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

Tel. Brunswick 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.

$390 l
DEL bulvaro namo diaumo 

lotas 33x150 pėdų, Calume 
distrikte, netoli bažnyčios; mo 
kykla skersai gatvės. Yra visi 
geri patogumai; gatvekariai, 
Husai ir traukiniai. Title garan
tuota per Chicago Title & Trust 
Co.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St. 

Box 773

KANKAKEE UPfi
Pasirinkimui dideli lotai, pigios 

kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą* nieks negali viršyti. Uliana 
Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6737.

BARGENAS. Pardavimui naujas 
4 flatų, N. W. Kampas 65 St. ir 
Mozert, ką tik užbaigtas, garu šil-, 
domas, moderniškas, yra 2 karų 
garažas, $26,000. Savininkas, Tel. 
Cravvford 4451.

STOP! STOP!
Sustok greičiau, čia tavęs senai 

aimė ieško, bet tik dabar tave su
rado, neleisk jos toliau keliauti, 
nes veikiai nesugryš. 100 akrų ūkė, 
geri budinkai, lygus laukai, galvi
jai, padargai, viskas kaip stovi 
$4800. 119 akrų, geri budinkai, ge
rą žemė, apsėta, galvijai, padargai, 
art.’ miesto, ant gero kelio, miškas,| 
upė teka arti, prie puikių ežerų, 
kaina $5800, 80 akrų, gera žemė ir , _ .
budinkai. 25 akrai rugių, 19 akrų niS DUngalOW, randasi netO- 
dobilų, 20 akrų girios, kaina $2900, i* MarmiAHp Parko imokė- 30 akrų geros žemės ir geri bu-,« «mOKe
dinkai, 2 arkliai, 3 karvės, 2 kiau- ti tik $600. Klauskit pas sa
lės, javai, padargai, arti miesto ant v:n:nko 
bulvaro, kaina $2700. 80 akrų je_ VlHinnę.

Bungalow už $4750
Pardavimui naujas muri-

ŠERAI—BONAI
LIETUVOS

I BONAI 
taipgi Vokiečių, Francuzų 

ir kiti bonai
Perkame ir 
Parduodame

Kainas siunčiame dykai 
ant pareikalavimo

Asmeniškai ar per laišką kreip
kitės pas bonų ekspertą (rašy
ti reikia angliškai ar rusiškai) 
— pas

S. EFIMOFF
Room 1005 29 Broadway 

New York City

MORGICIAI - BONAI
REIKIA 1 ar 2 morgičių, steko 

ir bonų. Greitas veikimas. Naujie
nos, Box 784. .

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičių* 

ir kontraktus. ,
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION

Lafayette 6788

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim, 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 62G0

Paskola namu aavininkama nuo $200 
iki $2000. Užmokėjimui jsjm'-

dalių assessmehtŲ, pataisymui, už- 
mokėjimui skolų arba dėl Utie. Mė. 
nesiniais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY
> & MORTGAGE CO.

30 N. I^Salle St. Franklin 1808

MOKYKLOS
XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

mčs ir vidutiniai budinkai, arti 
miesto, įvales girios, puikus sod
nas, kaina $1800. Visos minėtos 
ūkės parsiduoda ant išmokėjimo, la
bai lengvomis išlygomis.

P. D. ANDREKUS, 
Real 'Estąte, 

PENTWATER, MICH.
PARDUOSIU arba mainysiu na

mą su groserne ir bučerne į 2 augš- 
tų mūrinį namą arba bangalow. 
Savininkas, 3726 Ridgeland Ave^ 
Bcrwyn, III.

PARSIDUODA arbą išsimaino 3 
aukštų muriąis nąmas, i 1-6-2 po 7 
kambarius, pagyvenimas, skiepe, 2 
karų garadžius,< mainysiu ant kokio 
galbūt namo, biznio, farmos, netoli 
nuo Chicagos arba Roadhouse, kas 
pirmas laimės.

Atsišaukite .
616 W. Garfield Boulevard

PARDAVIMUI pigiai 2 augštų 
mūrinis namas, po 5 kambarius, ar- 
žuolo trimingai, siute stogas, 1 ka
ro garažas, cementuota eiė, mor- 
mičius $3500. Netoli nuo Kuppen- 
hidmer.s ir VVestern Electric.

1453 S. Kedvale Avė.

PAMATYKIT ŠITĄ 
ŠIANDIEN

Puikus 2 flatų medinis namas- 
rių, cementinis skiepas, kieto me
džio trinius, bufetas, naujai deko
ruotas ir 
apiclinkėįe, 
mą, tiktai <

S. T. PaszkeAVicz.
Prospect 8841

6959 So. Halsted St
PARDAVIMUI naujas vieno augš- 

to^bizniavas muro namas; štoras 
ir 5 kambariai; karšto vandenio 
šilima; reikalingi pinigai kitam 
tikslui, totlel parduosiu pigiai ir 
lengvom išlygom; priimsiu lotą 
mainais kaipo dalį įmokėjimo. Ma- 
tykit savininką ant vietos, 3647 
Archer Avė., prie Oakley Avė.

Puikus namams lotai
APRUBEŽIUOTAS skaičius apru- 

bežiotų lotų, 30 y 125, “Highlands”, 
8700 S. Central Avė., tiktai 30 mi
nučių nuo vidurmiesčio. ,

PIONEER REALTY 
128 N. Wells St. Franklln 4070

TIKTAI už $290 nupirksite mano 
biznio lotą, 1 ^blokas nuo transpor- 
tacijos. Netoli mokyklų ir bažnyčių. 
Reikia ninigų, turiu parduoti, Nau
jienos, Box 788.

PARDAVIMUI 2 namai. Naujas! 
bungalow, 6 kambarių, su 2 lotais., 

SENAS 4 kambarių, su 2 lotais,' 
netoli švento Kazimiero kapinių, 4 
blokai iki gatvekarių.

1.1328 So. Troy St.
Mt. Grcenwood, 111.’ \

JNGLIĮ KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyyendnčiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvejiy- 
stės, pilietybes ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku. i

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXv

Jaunuoliams Pamokos
Su ateinančiu Liepos mėnesiu 

prasidės 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, UI.

Puikus 2 flatų medinis namas, TURIU parduoti iš priežasties h- <lai geiesnis.
neša geras įplaukas, 4—4 kamba- #os .suvo biznio lotą. Gera transpor- Į 1

tacija, labai gera proga dėl kainų 1* E DEK A L _.
. naujai deko- kilimo. Naujienos, Box 789.

I>ernialiavotas, geroje  ----- e-r ■ —   , —-
duokit savo pasiuly-Į PARDUODU savo rezidencijos lo-

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
---------L AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.
VYRAI Mes

diOrAA i iv i » i i < ahu m.i>.> jo- iiiuKiiiai
$2.)00 cash. išinokėjimais. tą, 25y 125. Netoli karų linijos ir sišaukit 
pSSSi 63 St. I bažnyčios. Greitai auganti apielin- TIDNAI
Prospect 8841 kC| $200. Naujienos, Box 787.

I arba rašykit INTI;RNA 
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 

'672 W. Madison Street.
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Apie Įvairius DalykuM
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Ką sako kunigas apie pasaulio paminklų naujojo me-

no.
“Jeigu 

įskiepyti

krikščionis demokra
tus. — Caro Petro I 
paminklas ir bolševi- i^mybės 
kiškas jaunimas. — sį, tai reikia padaryti visą, kas 
Austrijos kunigaikš-1 nuo musų priklauso, kad išsau-' 
ČIŲ padėtis. — Mitin-'^oti munts pavestus meno pa
gils bažnyčioje

kiškas jaunimas

mes dar nemokėjome 
musų jaunimui atsa- 
jausmą už savo elge-

minkius toms ateinančioms 
gentkartėms musų Sąjungos, 
kurios be pašalinio nurodymo 
saugos žmonių gėrybę”. 

* ♦
♦

Karas sunkiai atsiliepė į 
trijos žmones. Jis pAliete ne tik 
varguolius, bet ir kunigaikščius, 
Hapsburgų gimines. Po revoliu
cijos žmonės su panieka ir pa-' 
sipiktinimu žiurėjo į kunigaikš-l 
čius. Jie buvo skaitomi visų ne
laimių priežastimi. Jų dvarai ir 
kiti turtai tapo konfiskuoti. Tik 
keli kunigaikščiai laiku susipra
to ir išgelbėjo savo turtus. Jų 
skaičiuj randasi kunigaikštis 
Fridrikas, buvusio karaliaus dė
dė, kuris su savo šeima gyve
na Vengrijoj. Jis yra pakanka
mai turtingas, kad finansuoti 
įvairius monarchistų sąkalbius. 
Bet nuo to laiko, kai buvo su
sekti tituluotieji netikrų pinigų 
dirbėjai, Fridrikas nutilo. Ėjo 
gandai, kad ir buvusio kara
liaus dėdė prie to darbo buvo 
savo nagus prikišęs.

Maksas, buvusio karaliaus 
brolis, irgi savo turtus išgel’oė- 

Ijo. Jam padėjo vienas bankinin- 
’ kas, kuris pavertė kunigaikščio 
: Makso banko įdėlius svetima 
I valiuta pirm negu austrų pini- 

gįr_ gai susmuko.

Kunigas Vladas Mironas, Mer
kinės dekanas ir Daugų klebo
nas, parašė tautininkams laiš
ką, kur sekamai apibudina Lie
tuvos “krikščionis“:

“Krikščionių blokas, krikščio
nybės apsiaustu prisidengęs, 
norėdamas laimėti visų seimu 
rinkimus, pamynė artimo meilę 
ir stvėrėsi nedorų priemonių. 
Jisai lengva širdimi ir ramia są- 
žiife šmeižė ir tebešmeižia Tau
tai ir musų Valstybei įsitarna
vusius vyrus ir neįvykstumais 
pažadais vilioja nesusipratusią 
visuomenę.

“Krikščionių blokas, stojęs 
lautos priešaky, nesugebėjo 
pritraukti prie Valstybes kuria
mojo darbo pribrendusių ir pa
tyrusių vyrų. Valstybės vairą 
pavedė jaunuoliams, ne visuo
met temokėjusiems atsispirti 
įvairioms pagundoms. Užuot 
dirbę Tėvynės gerovei, jie rūpi
nosi greičiausia įsigyti dvarų ir 
kitų turtų. Krikščionių blokas, 
norėdamas apsaugoti savo vieš-’ 
patavimą, vis tebelaiko karo 
stovį Lietuvoj, kad butų galima' 
varžyti kitos, nors ir valstybiš 
kai nusistačiusios partijos.

“Kr. bloko valdomi likome už-j 
sienio politikoj be draugų. _____ 
dis skauda, skaitant visus pra-. Kiti kunigaikščiai buvo ma- 
laimėjimus nuo Vilniaus ligi žiau laimingi. Pavyzdžiui, kuni- 
Kyšbaloe! 1 gaikštis Leopoldas tarnavo ban

ke klerku, bet dėl ligos neteko 
darbo ir nemažai vargo turėjo 
pakelti. Kitas vėl kunigaikštis 
tapo apvynių pardavėju. Nese
nai Viennos laikraščiuose buvo 
aprašytas vieno kunigaikščio 
nuotykis. Tas kunigaikštis už
darbiavo sau pragyvenimą per- 
veždamas iš vieno teatro į kitą 
krutamu jų paveikslų filmas. Be
važiuodamas motorcikliu, jis 
užvažiavo ant praeivio, lengvai 
sužeisdamas jį. Delei to jis tu
rėjo policijai pasiaiškinti ir pa
sakyti savo pavardę.

\emazai yra ir kitų kuni
gaikščių, ' kurie, prakaitą 
veiik) šluostydami,

Aus-

Chicago, III., šeštadienis, Biržeiis-June 19 d., 1926

Italijos diktatorius jmusAo. m *l iauoleono pozoj“.

dos”.
Nusipolitikavę Lietuvos kimi- nyčias pradėjo 

gūžiai, matyti, taip toli nuva- mitingų vietas.

žiavo, kad ir parapi jonai į baž- 
Žiui’ėti kaipo

Maksim Gorki j Leonas Vitkauskas

ta re senute.—Vaikas!
Ir uždegė žvakę.
Aš, turbūt, užmigau kampe, 

—nieko neatsimenu daugiau.
Antras atspaudas atmintyje 

mano—lietinga diena, pilnas 
kampas kapinių; aš stoviu/ant 
slidaus kauburio limpančios 
žemes ir šiuriu į duobę, kur

“Jei ne šiandien, tai ryt iš
eis aikštėn kr. demokratų klai
dos ir kiti darbeliai ir jiems 
teks atsakyti prieš Tautą! Ir

ne-“Tautą suklaidino jauni 
prityrę kunigai, varydami agi
taciją neretai ir bažnyčiose. Ant 
visos kunigijos gali kristi Tau
tos kerštas. Juo labiau, kad ne 
kartą ir kunigai ministeriavo ir 
ne visuomet garbingai 
riauti baigė.

“Taigi kam brangi 
kam brangi 
Bažnyčia, tas 
ir atstatyti 
krikščionis 
gusius šmeižto, melo ir prie
spaudos kelius, atstatyt su vi
su jųjų bloku, kad patys nebe- 
gestų ir nebeniekintų to kilnaus 
vardo, kurį sau lengva širdimi 
pasisavino!“

Prie to nieko nebegalima pri- 
dėti. Dabar tik reikia laukti, 
kaip tie “palaiminti krikščionys’’ 
atsakys už savo klaidas ir ki
tus darbelius, kaip tai: “už ru-__
pinimąsi įsigyti dvarų ir kitų boną: 
turtų”.

ministe-

Tėvynė, 
Katalikų 

turi susimąstyti 
nuo Tautos vairo 

demokratus pamė- 
šmeižto, melo

Akademikas S. F. Oldenbur- 
gas laikrašty “Krasnaja Gaze- 
ta” apeliuoja į sovietų valdžios 
įstagas, kad apsaugotų meno 
kurinius nuo sunaikinimo.

Kalba eina apie caro Petro 1 
statulą, kurią padarė Falhone- 
tas.

“Pirma, — rašo Oltjenburgas, 
aplinkui statulos buvo sker

suota tvora, ją sugriovė; ir da
bar ką gi mes matome: vaikai, 
pusberniai ir net jauni vyrai li
pa ant uolos, šliaužia nuo jos, 
klabina angį, kuris prilaiko sta
tulą, mankštinasi besikabinėda- 
mi už Petro kojų.

“Aišku, kad greit statula bus 
sugriauta, ir ant I^eningrado 
gyventojų kris gėdos dėmę už 
sunaikinimą vieno įstabiausių

uždirba
nuo
sau

♦

rašo:
13 d. per šeštines 

kanauninkas

Pustamsiame ankštame kam- čiau išeitų su manim iš to kam
baryje, ant grindų, po langu, 
guli mano tėvas, apvilktas bal
tu ir nepaprastai ilgas; pirštai 
jo neapautų kojų keistai išskės- nyje naują, nerimo pilną jaus
ti, pirštai švelnių rankų, ramiai 

Į padėtų ant krutinės, taipgi 
kumpi; jo linksmos akys glau
džiai pridengtos juodais ritinė
liais pinigų, geras veidas tam
sus ir gąsdina mane negerai 
iššieptais dantimis.

Motina, pusnuogė, raudonu 
sijonu, klupo, sušukuodama il
gus, minkštus tėvo plaukus nuo 
kaktos ant pakaušio. juodomis 
šukelėmis, kuriomis -4š mėgau 
perpiaudinėti ųrbuzų žieves; 
motina be pertraukos kalba ką- 
tai blandžių, gurgančiu balsu, 
jos pilkos akys sutino 'ir lyg 
tirpsta, nutekėdamos stambiais 
lašais ašarų. ,

Mane laiko už rankų senutė, 
—apvalu, didžiagalvė, su di
džiausiom akim ir juokinga pu-, 
ria nosim; ji visa juoda, minkš
ta ir stebėtinai įdomi; ji taipgi 
verkia, kaip tai ypatingai ir įge- 
rai prigiedodama motinai, d re-' Kartą tėvas vėžino mane laive- 
ba visa ir tąso manė, stumdą- liu su bure. Staiga trenkė per- 
ma prie tėvo; aš špiriuos, slo
piuos už jos; man kraupu ir 
nejauku.

Aš niekuomet dar nemačiau, 
kacj dideli verktų, ir nesupratau 
žodžių, nevieną kartą 'pasakytų 
senutės:

—Atsisveikink su tėčiu —tai, 
niekuomet jau nepamatysi jo, 

ne į raką,

bario.
Mane slopina motina; jos 

ašaros ir kauksmas uždegė ma-

i mą. Aš pirmukart matau ją 
i tekia,—ji buvo visuomet griež

ta, kalbėjo mažai;'ji švari, ly
gi ir didelė, kaip kumelė; jos 
susmukęs kūnas ir baisiai tvir
tos rankos. () dabar ji visa 
kaip-tai nemaloniai ištino ir 
sukidAsi, viskas ant jos perply
šo; plaukai, gulėję ant galvos 
tiksliai, didele šviesia kepure, 
padriko po nuogą petį', nukrito 
ant veido, o pftsė jų, suginta į 
kęsą maskatuoja, paliesdama 
užmigusi tėvo veidą. Aš jau 
senai stoviu kambaryje, bet, j r 
nė karto nepažvelgė į mane, 
šukuoja tėvą ir vis urščia, 
paspringdama ašaromis.

J duris dirsteri juodi kaimie
čiai*) ir karei vis-miestsargis. 
Jis piktai šaukia:

—Greičiau atimkite!
Langas uždengtas tamsia 

plašte; ji pučiasi, kaip buožė.

miestsar-

paslėpus 
skarelės, 

očiai ėmė

Staiga trenkė per
kūnas. Tėvas nusijuokė, tvir
tai s’uspaudė mane keliais ir

“Lietuvis 
“Gegužės

Salantų klebonas
Urbanavičius per pamokslą pra
dėjo smarkų mitingą, plusda- 
mas visus, xkas nebalsavo už 
krikš. dem. Ir štai pačiame kar
štyje vienas parapijonas, pašo
kęs ant Llaupkų, paklausė kle- 

: ‘Ar greit baigsi, ir aš no
riu pamitinguoti’. Ir drožia abu 
vienas ‘pamokslą’, o kitas mi
tingą. Klebonas sakykloje, o pa
rapijonas ant klaupkų. Bažny
čioje sumišimas, žmonės galvas 
susiėmę bėga laukan, kiti, kle
bono paraginti, čiumpa ‘neklau
žadą’. Triukšmas, šaukia, kad 
klebonas gali mitinguoti ir tu 
gali. Galų gale išveda jį laukan 
ir pasodina į kalėjimą.

“Štai prie ko privažiuota. Vie
ną antrą galima pasodinti į ka
lėjimą. Bet toliau kas bus? Jei
gu kupigai nemos beprotiško 
savo politikavimo bažnyčiose, 
tokie rncindentai nuolatai pasi
kartos ir žlugs lietuviuose tiky
bos jausmas. Kur rasti išeitis-? 
Girdėti steigiamos vyskupijos, 
bet ar daug jos žada. Iš naujo 
žemaičių vyskupo jo ekscelen- 
cijos Staugaičio atsišaukimo ten
ka padaryti neigiamos i š va

ne daug vandens, ir yra varlės 
dvi jau užkopė ant karsto 

geltono dangčio.
Pas kapą—aš, senutė, sumir

kęs miestsargis ir dvejetas pik
tų kaimiečių su kastuvais. Vi
sus apiberia šiltas lietus, smul
kus, kaip stiklinis perlas.

- Kąskite, — tarė 
gis, nueidamas šalin.

Senutė, pravirko, 
veidą į galą gaivinęs 
Kaimiečiai, susilenkę,
mesti žemę į kapą, supliumpėjo 
vanduo; nušokę nuo karsto, var
lės ėmė puldinėti j duobės sie
neles, grumstai žemės numuši
nėjo jas į dugną.

—Eik šalin, Lenia,—tarė se
nutė, paėmusi mane už peties; 
aš išslydau iš po jos rankos, 
nesinorėjo nueiti. ,

Kokis tu, Viešpatie, —nu
siskundė senutė, ne tai ant ma
nęs, ne tai hnt Dievo, ir ilgai 
stovėjo tylėdama, nuleidus gal
vą; jau kapas susilygino su 
žeme, o ji\ vis dar stovi.-

Kaimiečiai skardžiai tele- 
šiojo kastuvais per žemę; už
lėkė vėjas ir pravarė, nunešė 
lietų. Senutė paėmė mane už 
rankos ir nuvedė prie tolimos 
cerkvės, tarpe daugybės tam
sių kryžių. y

Tu ko nepaverki? — pa
klausė ji, kuomet išėjo už ap
tvėrimo.—Paverktum!

—Nesinori
—Na, nesinori, tai. ir nerei

kia,- - tylučiai ištarė ji.
Visa tai buvo stebėtinai aš 

verkiau retai ir tiktai iš nuo
skaudos, ne iš skausmo; tėvas 
visuomet juokėsi iš mano aša
rų, o motina šaukė:

—Nedrįsk verkt!
Paskui mes važiavome plačia, 

labai purvina gatve vežimėly, 
tarpe tamsiai-raudonų namų; aš 
paklausiau senutes:

—O varlės neišlips?
—Ne, jau neišlips, — 

kė ji.—Dievas su jomis!
Nei tėvas, nei 

davo taip dažnai 
vardą Dievo.

♦ *

tariau aš.

sergąs, 
ant kojų;1 

gerai atsi-

lengvai pakitėjus mane minkš- 
tėmis rankomis, vėl stato ant 
ryšulių.

Virš vandens— pilka, šlapia 
ūkana; toli kame tai rodosi 
tamsi žemė ir vėl išnyksta ūka
noj ir vandeny. Viskas aplink 
kratosi. Tiktai motina atme
tus rankas už galvos, stovi, 
prisiglaudus prie sienos, tvir
tai ir nejudomai. Veidas jos 
tamsus, geležinis ir aklas, akys- 
tvirtai užmerktos; ji visą lai
ka tyli, ir visa kokia-tai kita 
nauja, dargi rūbai ant jos ne
pažįstami man. 1

Senutė nekartą sakė jai ty
liai :

-Verute, tu pavalgytum ko, 
truputi, a?

Ji tyli ir nejudoma. Senutė 
kalba su manim šnabždėsiu, o 
su motina balsiai bet kaip tai 
atsargiai, nedrąsiai ir labai ma
žai. Man rodosi, kad ji bijosi 
motinos. Tas suprantama man 
ir labai suartina su senute.

—Saratovas, —nelauktai bal 
šiai ir piktai tarė motina. — 
Kame gi matronas*)?

Štai ir žodžiai pas ją keisti 
svetimi: Saratovas, matrosas.

Įėjo platus žilas žmogus, ap
sivilkęs mėlynu, atnešė mažą 
dėžę. Senutė paėmė \įą ir ėmė 
dėti brolio kūną, paguldė ir nu
nešė prie durių ant ištiestų 
rankų, bet,— stora, — ji ga
lėjo praeit ir pro siaurutes du- 
ris kojytės tiktai šonu ir juo
kingai ėmė trypčioti prieš jas.

—Ech, motinėle,—suriko mo
tina, atėmė iš jos karstą, ir abi. 
jos išnyko, o aš likausi kajutė
je, atsidėjęs apžiūrinėdamas 
mėlyną kaimietį.

-Ką, atsiskyrė broliukas 
tai? -tarė jis, pasilenkęs prie 
manęs.

Tu kas?
- Matrosas.

O Saratovas—kas?
—Miestas. Žiūrėk pro langą, 

štai jis!
Už lango judėjo žemė; tam

si, kriaušinga, ji ruko ūkana, 
primindama didelį šmotą duo
nos, tiktai ką atriektą nuo ke
palo. (

O kur senutė išėjo?
—Sūnaitį laidoti.

J j į žemę užkas?
—O kaip-gi? Užkas.

, Aš papasakojau jurininkui, 
kaip užkasė gyvas varles, laido
jant tėvą. Jis pakėlė mane 
ant rankų, artimai priglaudė 
prie savęs, pabučiavo.

Ech, brolau, nieko tu dar 
nesupranti!- tarė jis. —Varlių 
gailėtis nereikia, Viešpats su 
jomis! Motinos pagailėk, — 
ana kaip ją sielvartas užgavo! 

Virš musų sugaudė, sukaukė. 
Aš jau žinojau, kad tai —gar
laivis, ir neišsigandau, o juri
ninkas skubiai nuleido mane 
ant grindų ir puolė lauk, sa
kydamas: .

—Reikia bėgti!
Ir mah taipgi užsinorėji iš-i 

bėgli. Aš išėjau už durių. 
Pustamsiame siauram^ plyšyje 
buvo tuščia. Netoli nuo durių 
žibėjo varis ant laiptų laipčių. 
Pažiūrėjęs į viršų, aš pamačiau 
žmones su našuliais ir ryšu
liais rankose. Buvo aišku, jog 
visi išeina iš garlaivio reiškia, 
ir man reikia išeiti.

Bet kuomet kartu su buriu 
kaimiečių aš atsidūriau prie 
garlaivio-krašto, prieš tilčiuką 
į krantą, visi ėmė šaukti ant 
manęs: \

—Tai keno? Keno tu?
—Nežinau. '
Mane ilgai stumdė, purtė, 

graibė. Pagaliau atėjo žilas ju
rininkas ir nugriebė mane, pa
aiškinęs:

—Tai astrachanskis, iš kaju
tės...

Bėgčia jis nunešė mane Į ka
jutę, kyštelėjo ant ryšulių ir 
išėjo, grąsipdamas pirštu:

—Aš tau užduosiu* Į! ’
Triukšmas virš galvos darė

si vis tylesnis, garlaivis jau 
drebėjo ir nepoškino per vande

nį. Kajutės langą užstojo ko- 
, kia tai šlapia siena; pasidarė 
• šilta, trošku, ryšuliai lyg iš
brinko, suspausdami mane, ir 
viskas buvo negerai. (ialbut 
mane taip ir paliks ant visuo
met vieną tuščiame garlaivyje?

Priėjau prie durių. Jos neat
sidaro , varinę rankeną jos ne
galima pasukti. Paėmęs bute
lį su pienu, aš su visa spėka 
sudaviau per rankeną. Butelis 
sudužo, pienas apliejo man ko
jas, pribėgo į batus.

Nuliūdintas rfepasisekimo, aš 
atsiguliau ant ryšulių, pravir
kau tylutėliai ir, ašarose, už
migau.

O kuomet išbudau, garlaivis 
vėl' poškino ir drebėjo, kajutės 
langas degė, kaip saulė. Senutė, 
sėdėdama arti manęs, šukavo 
plaukus ir raukėsi, ką-tai pa
šnibždėdama. Plaukų pas ją 
buvo keistai daug, jie tirštai 
dengė jai pečius, krutinę, kelius 
ir gulėjo ant grindų, juodi, 
kaitydamies mėlynu. Pakeldama 
j-uos nuo grindų viena ranka 
ir laikydama ant svarumo, ji 
su sunkumu kišo į storus pluoš
tus medines retadantes šukas; 
lupos jos kreivinos, tamsios 
akys žėrėjo piktai, o veidas toj 
daugybėj plaukų pasidarė ma
žu ir juokingu.

Šiandie ji atrodo pikta, bet 
kuomet aš paklausiau, kodėl 
pas ją tokie ilgi plaukai, ji tu
re vakarykščiu šiltu ir minkš
tu balsu:

—Matyt, kaipo bausmę Vieš
pats davė, — iššukuok gi štai 
juos, prakeiktieji! Nuo jaunų 
dienų aš karčiai tais gyriausi, 
i senatvę keikiu! O tu miegok! 
Dar anksti, saulutė tik ką iš 
nakties pakilo...

— Nenoriu jau miegoti!
Na, kas kita, nemiegok, — 

tuojau sutiko ji, sopindama kax 
są ir pažiūrėdama į sofą, ka
me augštyn veidu, išsitempusi 
styga, gulėjo motina.- -Kaip tai 
tu vakar buteli tai suskaldei? 
Tylutėliai kalbėk!

Kalbėjo ji, kaip tai ypatin
gai išgiedodama žodžius, ir jie 
lengvai tvritinosi atminty ma
no, panašus į gėles, tokias pat 
švelnias, skaisčias, sultingas. 
Kuomet ji šypsojosi, jos tamsios, 
kaip vyšnios, akių lėlytės išsi
plėsdavo, įsidegdamos neišreiš
kiamai malonia šviesa, šypsena 
linksmai ruogino baltus, tvir
tus dantis, ir, nežiūrint į dau
gybę raukšlių tamsioj skruos
tų odoj, visas veidas rodėsi 
jaunu ir ^viešiu. Labai gadino 
jį ta puri nosis su išpustomis 
šnerplėmis ir raudona ant ga
lo. Ji uostė taboką iš Juodos 
tabokinks, pagražintos sidab
ru. Visa ji -— tamsi, bet žibėjo 
iš vidaus per akis—neužgesi
nama, linksma ir šilta šviesa. 
Ji pakumpusi, beveik kuprota, 
labai pilna, o judėjo lengvai ir 
vikriai, lyg didelė katė, — ji 
ir minkšta tokia pat, kaip ta
sai meilus žvėris.

Iki jos lyg kad miegojau aš, 
paslėptas tamsoje, bet atėjo ji, 
prižadino, išvedė į šviesą, su
rišo aplink mane į tolydinį siū
lą, supynė j įvairiaspalvį nėrinį 
ir išsyk pasidarė visam gyve
nimui bičiuliu, pačiu artimiau
siu širdžiai mano, pačiu supran
tamiausiu ir brangiausiu žmo
gumi, — tai jos negodi meilė 
prie pasaulio praturtino mane, 
prisotinus tvirta jėga sunkiam 
gyvenimui. y

♦ * ♦

Prieš keturiasdešimta metų 
garlaiviai plaukiojo iš loto< 
mes važiavome iki Nižniojo la
bai ilgai, ir aš gerai atsimenu 
tas pirmas dienas prisisotinimo 
gražumu.

Pasidarė pastovus geras oras; 
nuo ryto iki vakaro aš su se
nute ant denio, po aiškiu dan
gum, tarpe paauksuotų rudens, 
šilkais siutų krantų Volgos. 
Neskubėdamas tingiai ir gau
džiai pokšėdamas plicomis per

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

—Nięko, nesibijok, Luko
šiau !

Staiga motina sunkiai šoko 
nuo grindžių, tuojau išnaujo 

' sudribo, apvirto ant nugaros, 
išblaškius plaukus po grindis;

. jos aklas, baltas veidas pamė
lynavo, ir, iššiepusi dantis, kaip 
tėvas, ji tarė baisiu balsu:

—Duris uždarykit... Aleksi — 
lauk!

Atstumus mane, senutė pūolc 
prie durų, suriko:

— Mano mieloji, nesibijokite, 
| nepaleiskite, išeikite dėl Kris-

atėjai?—paklau- taus! Tai - ne cholera, gim
dymas atėjo, susimildami, tė
veliai !

Aš pasislėpiau į tamsų kam
pą už dėžės ir iš ten žiurėjau, 
kaip motina raitosi ant grin
dų dičiodama ir 
dantimis, o senutė, 
ma aplink, kalba 
džiuginamai:

—Vardan Tėvo
Pakęsk, Verele! ; 
Motina Dievo, Užtarėja...

Man baisu; jie erzelio j a ant ir gulėjo ant skobnio kampe, 
grindų netoli tėvo, užkliudo suvyniotas į baltą, aprutuliuotas 
jį, vaitoja ir šaukia, o jis ne- raudona burtika. 
judantis ir lyg juokiasi.
tęsėsi ilgai —erzeliojimas ant'žiu, aš žiuriu į langą, išgaubtą 
grindų; nekartą motina 
josi ant kojų ir vėl krito;
nutė išritėdavo iš kambario, 
kaip didelis juodas minkštas 
kamuolys; paskui išsyk tamsoje 
suriko vaikas.

— Garbė Tau, Viešpatie! —

iš Nižniojo*), 
o atvažiavau!

nevaikščioja

atsar

mirė jis, balandėlis, 
ne' į savo laiką...

AŠ buvau sunkiai 
tiktai-ką atsistojau 
laike ligos,—aš tai
menu,- tėvas linksmai plušė
jo su manim, paskui jis stai
ga dingo, ir jį pakeitė senutė, 
keistas žmogus.
• —Tii iš kur 
siau aš jos.

Ji atsakė:
— Iš viršaus, 

tik neatėjau, 
Vandeniu—tai 
špyga.

Tai buvo juokinga ir nesu
prantama: viršuje, namie, gy
veno barzdoti, dažyti persi j ie
čiai, o pogrindyje senas, gelto
nas kalmukas pardavinėjo* avi
kailius. Laiptais galima nujoti 
ant turėklių arba, kuomet nu- 
krenti, nuriedėti kulvirščiais,— 
tą aš žinojau gerai. Ir prie ko 
čia vanduo? Viskas neteisingai 
ir juokingai supainiota.

—O kodėl aš špyga?
—Todėl, kad trukšmą darai 

— tarė ji, taipgi juokdamosi**)
Ji kalbėjo švelniai, linksmai, 

sklandžiai. Aš iš pat pirmos 
dienos susibičiuliavau su ja, ir 
dabar man norisi, kad ji grei-

grieždama 
šluostyda- 

švelniai ir

motina netarr 
ir giminingai

*
Po kcletos dienų aš, 

ir motina važiavome
senutė 
garlai-ir Sunaus!

švenčiasioji viu, mažoj kajutėj; naujagimis
| brolis mano Maksimas mirė

Tas Prisitaisęs ant ryšulių ir dė

sto-1 ir apvalą, lyg akis arklio; už 
; se- šlapio stiklo begaliniai liejasi

drumzlinas, putotas vanduo. 
Tarpais jis, išsimesdamas au
gštyn, laižo stiklą. Aš prieš no
rą šoku ant grindų.

•—Nesibjok,— sako senutė ir,
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, KAUNAS, LIETUVA
Visais reikalais ir su indėliais kreipkitės i Koperacijos Banko įgaliotinį Amerikoje,

NAUJIENŲ BENDROVE
1739 So. Halsted St

us ir padidinti jos turtą
šilučiai mokami kas pusmetis: sukakus pusei 
metų nuo įdėjimo dienos — 4!4% ir sukakus 
metams — 4‘zž7<. Visa tai prisiunčiama če
kiu išduotu indelninko vardu ir išmokamu 
Amerikoje — doleriais.

Kiekvienas narys norintys padaryti ge
rą savo draugystei privalo pakelti šį klausi
mą artimiausiame susirinkime ir reikalauti, 
kad draugystė imtų 9% už savo pinigus 
Draugystė priimdama šį sumanymą, turės iš 
jo didelę naudą sau ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo pakelti krašto ūkį.

Šituo pasiulymu gali pasinoudoti kiek* 
viena draugystė, gyvuojanti kiekvienoje lie
tuvių kolionijoje. Nėra reikalo laukti nei 
pirmos, nei paskutinės mėnesio dienos, tik 
nueiti į savo banką išpirkti čekį ir prisiųsti 
Naujenų Bendrovei asmeniškai ar laišku, o 
pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų, ir 
už trijų ar penkių dienų draugystei pradės 
eiti nuošimčiai. Jokių persiuntimo įškaščių 
draugystei nėra.

9% į metus yra geriau negu 6, ir daug 
geriau negu 3. Indėlis yra patogesnis negu 
investrnentas ant morgičių ar bonų.

PILNAI UŽTIKRINTAS

pratiesų, prie krašto 
plaukę didelė valtis sū 
be žmonių, prisikabino 
prie nuleisto trapo, ir vienas 
ui kito žmonės iš luoto ėmė 
lipti ant denio. Priešaky visų 
greitai ėjo nedidelis sausutis 
senukas, juodu ilgu apvalkalu, 
su rudą, kaip auksas, barzdele, 
su paukščio nosim ir žaliomis 
akutėmis.

—-Tėtušiuk! — blandžiai ir 
balsiai šūkterėjo motina ir ap
virto ant jo, o jis, griebdamas 
ją už galvos, greitai glostyda- 

mažomis, 
šaukė,

Amerikos lietuvių draugystes turi po 
keletu tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažų nuošimti. Tų nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant pinigus ant 
metų laiko j Lietuvos Koperacijos Bankų.

Letuvos Koperacijos bankas yra labai 
saugi vieta amerikiečių kapitalams laikyti. 
Koperacijos Bankan, per visokius koperaty- 
vus priklauso 15,448 nariai, daugiausia ūki
ninkai, kurių turtas siekia šimtus milionų 
dolerių. Visi banko nariai y ra atsakomingi 
už jo turtų ir indėlius dviguba atsakomybė. 
Bankas yra vedamas gabiausių Lietuvos fi- 
nansistų ir auga nepaprastu spartumu.

Lietuvos Koperacijos Bankas duoda pa
skolas ūkininkams, jų ukiui pagerinti. Jo 
tvirtumo pamatas yra žemė, užtai jam ne
gresia jokie pavojai, jokios katastrofos, ar 
tai butų ekonomines, ar politinės. Kopera
cijos Bankas yra galingiausias bankas Lie
tuvoje, ir lygus didžiausioms bankams kitose 
šalyse.

Indėliai priimami metams laiko. Suka
kus vieniems metams, jei indėlninkas nepa
duos pareiškimo laikyt ant kitų metų — gra
žinami atgal, kartu su nuošimčiais: Nuo-

PINIGŲ SAUGUMAS

te, žiūrėk
Ir prašė -mot 

dama:
— Verute, pažiūrėk, a? Žiu 

r’k, užmiršai, juk! Pasi- 
džiaugk!

* Motina paniurusiai šypsojosi. 
Kuomet garlaivis sustojo 

prieš gražų miestą, vidury upės,

mas skruostus jos 
raudonomis rankomis, 
cypaudamas:
—•Ką-ą, kvaile? Aha-a! 
štai...Ech, jų-us...

Senutė glėbesčiavo ir 
vo kaip-tai išsyk visus, sukinė
damasi, kaip rintė; ji stūmė 
mane prie žmonių ir kalbėjo 
skubiai:

mis!
Vakarieniaujant jie vaišina 

ją degtine, mane — arbūzais, 
agurkais^ tas daroma slapto
mis: garlaivyje važiuoja žmo
gus, kuris draudžia valgyti 
vaisius,atima juos ir išmeta Į 
upę. Jis apsivilkęs panašiai 
į miestsargį su variniais sag- 
tukais —ir visuomet girtas; 
žmonės slepiasi nuo jo.

Motina retai išeina ant de
nio ir laikosi nuošalėj nuo mu
sų. Ji vis tyli, motina. Jos di
delis, lytingas kūnas, tamsus 
geležinis veidas, sunkus vainb 
kas supinti| į kasas šviesių 
plaukų,—visa ji galinga ir tvir
ta,—atsimena man kaip ir per 
ūkaną arba permatomą' debesį: 
iš jo nutolusiai ir nelipšniai 
žiuri pilkos akys, tokios pat 
didelės, kaip senutės.

Kartą ji griežtai tarė:
—Juokiasi žmonės iš tams

tos, motute!
—O Viešpats su jais! —be- 

rūpestingai atsakė senutė.— O 
tegul juokiasi, į gerą jiems 
sveikatą!

Atmenu vaikišką 
džiaugsmą pamačius 

Tąsydama už rankos, ji stūmė 
priį laivo krašto ir Šaukė:
/—Žiūrėk, žiūrėk, kaip gerai! 

fitai Jis, tėveli, Nižnysis— tai! 
Štai jis koks, Dieviškas! Cerk
ves—te, žiūrėk—tik, lekia lyg!

ina, tik ne verk-

greičiau! Tai —dėdė 
tai— Jokūbas... Teta 
tai—broliui, abu Ša

šus, sesuo Kotryna, tai <is 
sų giminė, štai kiek!

Senelis tarė jai:
Ar sveika, motin? Jie 

kart pasibučiavo.
Senolis ištraukė mane iš an 

kštos krūvos žmonių, ir paklau 
sė laikydamas už galvos:

Tu keno toksai busi?
—Astrachaniškis, iš kajutės..

Pakėlęs koją, ji griebėsi už 
jos rankomis, supa ją svaru
me ir juokingai raukia veidą, 
lyg jai pačiai skaudu.

Aplink stovi jurininkai, — 
barzdoti, lipšnus kaimiečiai, 
kiauše, juokiasi, giria jų ir 
nrfjK>i prašo:

—Ona, senute, papasakok
dar ko!

Paskui sako:
— Aida vakarieniaut

yną vandenį, vėl-į ankščiai pririoglintas 
y a pusračiui šviesiai I pasišiauši usios šimtais 
aivis, su barža ant 
mvilkio. Barža pilka 

ir panaši į vėdarėlį. Nepastebi
mai plaukia virš Volgos saulė; 
kiekvieną valandą viskas aplink 
nauja, viskas mainosi; žali kal
nai—kaip pasipūtę, rukšlės ant 
turtingo žemės rūbo; krantuose 
stovi miestai ir bažnytkaimiai, 
lyg meduitiniai ištolo; auksinis 
rūdens lapas plaukia vandeniu.

—Tu žiūrėk, kaip gerai - tai! 
Kas minutę sako senutė, perei
dama nuo laivo krašto prie 
krašto ir visa spindi, o akys 
jos džiaugsmingai išplėstos.

Dažnai ji, užsižiurėjus į 
krantą užmiršdavo apie mane: 
stovi prie laivo krašto, sudėjus 
rankas ant krutinės, šypsosi ir 
tyli, o akyse ašaros. Aš tąsau 
ją už tamsaus su apmušalu gė-. 
lėmis sijono.*

—Aš?— krupterėja ji.— O 
aš lyg užsnūdusį ir sapnuoju.

—O apie ką verki?
—Tai, mielas iš džiaugsmo ir 

-sako ji šypsoda- 
juk, jau sena, per 

metai-pavasariai 
pe rs i me tū-n uė j o. 

pauosčius takotos, prade
da pasakoti man kokias tai 
nuos 
galvažudiškus, apie , 
žmones, .apie visokius 
įr piktąją dvasią.

Pasakas
paslaptingai, 
mano veido 
akis jnan 
įpildama 
keliančią 
nuoja 
džiau

jis sako- — atsikreipė senolis į 
motina, nesulaukęs atsako, at
stūmė mane, prataręs:

Skruostakauliai — tai tė
vo... Lipkite j luotą!

Nuvažiavime j krantą ir 
minia nuėjome j kalną, nuva
žiavimu, grįstu stambiais bri
edis, tarpe dviejų aukštų alsią
ją, apdengtų sumaigyta žole.

Senolis su motina ėjo prieša
ky visu. Jis buvo ugiu po ran- 

žingsniavo smulkiai ir 
o ji, žiūrėdama į jį iš 
žemyn, lyg oru plaukė, 
tylėdami judėjo dėdės: 
lygiaplaukis Mykolas, 
kaip senolis; šviesus ir 

garbanuotas Jokūbas, kokias lai 
storos moterys skaisčiose dra
panose ir žmonių šešetas vaikų, 
visi vyresni už mane ir visi ty
ląs. Aš ėjau su senute ir ma
ža teta Natalija. Išblyškus, 
žydraakė, su didžiausiu pilvu, 
ji dažnai sustodavo ir, uždus
dama, šnibždėjo:

—Oi, negaliu!
Kam jie trukdė tave? — 

piktai urzgė senutė.— Kokia 
neprotingu veislė!

Ir suaugę, ir vaikai — visi 
nepatiko man, aš jaučiau save 
svetimu tarpe jų, dar-gi ir se
nutė kaip-tai subliso, nutolo.

Ypatingai gi nepatiko man 
senolis; aš išsyk pajutau jame 
priešų, ir many atsirado ypaitiy> 
gus domėsis prie jo, Lukštus 
smalsumas.

Priėjome iki galo nuvažiavi
mo.. Pačioj viršūnėj jo, prisi
glaudęs prie dešinės atšlajos ir 
pradėdamas savimi gatvę, stovė
jo žemas vieno augšto namas, 
nudažytas nešvariai-rožiniais 
dažais, su užmautu žemu stogu 
ir išpustais langais. Iš gatvėn 
jis pasirodo man dideliu, bet 
viduje jo, mažuose, pustamsiuo
se kambariuose, buvo" aukšta: 
visur kaip garlaivyje prieš prie
plauką, eraelėjo pikti žmonės, 

i buriu linkusių vagišauti žvirb
lių puldinėjo vaikiščiai, ir visur 
stovėjo gnaibus, nepažįstamas 
kvapas.

Aš atsidūriau ant kiemo. Kie-' 
mas buvo taipgi nemalonus: vi
sas prikabintas didelių šlapių 
skarmalų, pristatytas kubilų su 
tirštu įvairiaspalviu vandeniu. 
Jame taipgi mirko skarmaliu- 
kai. * Kampe, žemučiame pu- 
Biauišgriuvusriame priestate, 
karštai degė medžiai krosnyje, 
kas-tai virė, kliuksėjo, ir nema- I 
tomas žmogus garsiai kalbėjo 
keistus žodžius:

—-Sandalas—fuksinas t- sul- I 
fatas... r

(Seka ant 3-čio pusi.)

pasakoja 
pasilenkusi prie 
pasižiūrėdama į 

išplėstom lėlytėm, lyg 
į širdį mano jėgą, pa
manė. Kalba, lyg dai- 
kuo toliau, tuo sklan- 

kamba žodžiaj. Klausy- 
neišreiškiamai malonu.

Aš klausau—ir prašau:
Dar! O dar šiai kaip buvo: 

sėdi pakrosny senukas-kaukas, 
parakštijo jis sau leteną drai- 
kytinc, supasi, žlembia. “Oi^ 
peliukai, skaudu, oi, pelčiai, ne
iškęsiu !”
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Aš 
vės.

noriai išbėgau

kus; krito kėdės; jaunas pla
čiapetis amatninko pagelbinin- 
kas Čigoniukas, atsisėdo raitas 
ant didelės nugaros Mykolo, o 
amatninkas Jono Grigalius, pli
kagalvis, barzdotas žmogus, 
su akiniais, ramiai rišo 
dės rankas rankšluosčiu..

Ištempęs' kaklų, dėdė trynėsi}* 
reta juoda barzda į grindis ir' 
gargėjo’baisiai, o senelis, bėgio
damas aplink skobnį, verksmin
gai šukavo:

Broliai, a! Gimtinis .krau
jas! Ech, jų-us...

Aš dar pradžioje barnio, i*

Prasidėjo ir ėmė bėgti su 
baisiu greitumu biandus, mar
gas, m išreiškiamai keistas gy-i 
veninius. Jis prisimena man 
kaip žiauri pasaka, gerai papa-i 
šakota gero, bet kankinančiai 
teisybę mylinčio genijaus. Da
bar. atgaivindamas praeitį, aš1 
pats kartais sunkiai tikiu, kad 
viskas buvo kaip tik taip, kaip 
buvo, ir daug ką norisi nugin
čyti, atmesti,-*- pardaug gausus 
žiaurumu tamsus gyvenimas1 
“neprotingos veislės’’.

i
Bet tiesa augštesnė už pasi-l sigandęs, užšokau ant krosnies 

gailėjimų, ir iMįk, ne apie save' jr nuo ten bukščiam nustebime 
aš pasakoju, o apie tą aukštų, žiurėjau, kaip senutė 
trošku rata klaikiu 
kuriame gyvenau,

įspūdžių, vandeniu iš varinio rankaprau-' 
0 lr P° šio kraujų nuo pramušto veido

laprastas dėdės Jokūbo; jis verkė ir try- 
žmogus. ' . ; pė kojomis, o ji kalbėjo sunkiu

Namai senolio buvo pripildy- ‘balsu: >*
ti karštos ūkanos bendros ne- —Prakeiktieji, laukinė veis- 
taikos visų su visais; ji nuo- lė, atsipeikėkit!* i
dijo suaugusius, ir dargi vai-Į Senolis, tempdamas ant po-, 
kai joje aktingai dalyvavo. II- ties suplėšytus marškinius šau- 
gainiui iš senutės pasakojimų i kė jai:
aš sužinojau, kad motina at- —Kam, ragana, prigimdei 
važiavo kaip tik tomis dieno-! žvėris?
mis, kuomet jos broliai atkak
liai reikalavo
turto. Nelauktas grįžimas mo
tinos dar labiau paaštrino jų, 
norų išsiskirti. Jie bijojo, kad 
mano motina pareikalaus krai
čio, skirto jai, bet sulaikyto se-| 
nolio, todėl kad ji išėjo už vy-| 
ro be .sutikimo, prieš jo norų.I 
Dėdės skaitė, kad tas kraitis 
turi būti padalytas tarpe jų. 
Jie taipgi senai ir noužmiai ve-! 
dė ginčą vienas su kitu apie 
tai, kam atidaryti amato dirb-. 
tuvę mieste, kam —už Okos*),; 
priemiesty Kunavine.

Jau neužilgo po atvažiavimo,!
įsidegė nais, ji pabučiavo senolį į gal 
pašoko' va; jis gi, — mažas prieš jų, —

# >3
, Aš gerai mačiau, kad 
lis seka manę gudriomis 
traregėmis akimis, ir bijojau 
jo. Atmenu, man visuomet no-) 
rėjos i pisilsėti nuo tų deginan-

I čių akių. Man rodėsi, khd sc- 
' nulis piktas; jis su, visais kal
ba pajuokiamai, užgaunamai, 
siundydamas ir stengdamasis , 14 O j * 1
supykinti" kiekvienų.

— Ech, ju-us! — dažnai su
šukdavo jis; ilgas garsas “u-u”

i visuomet iššaukdavo manyje
I nuobodų, krųpų jausmų.
I Valandoj poilsio, laike vaka-
I rinčs arbatos, kuomet jis, dė- 
I dės ir darbininkai ateidavo į 
I vrluvę iš dirbtuvės, nuvargę, 
; su rankomis, nudažytomis san- 
1 dalu, apdegintomis sulfatu, su 
surištais juostele plaukais, vi- 

, < si panašus i tamsius šventųjųplauna .. . . . _ .paveikslus virtuves kertėje,
I tų pavojingą valandą senolis 
į sėsdavosi prieš mane ir, iššaųjc- 
I damas pavydą kitų sūnaičių, 

su manim dažniau, 
Visas jis buvo

seno- 
ir aš-.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko 
Šlifuoti stiklai 
vietos.

Egzaminuoja 
akinius 

•> ant

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South’ Ashland Avenue 
Kampaa 18-(oh Gatvėn 
Telefonas Canal 0523

Aną trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15. 16 ir i7 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedeiiomis.

Saldainiai (Kendčs) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
Y. 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 G062

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Kuomet dėdė Jokūbas išėjo, 
tėvo padalinimo senutė kyštelėjosi į. kertę, su-

kalbėjosi 
negu su. jais.
stuomeningas, tekintas, aštrus. 
Jo atlasinė, siutu šilkais, už
dengta liemenė buvo sena, su
trinta, kartūniniai marškiniai 
suglamžyti, ant kelnių kelių 
švitėjo dideli lopai, o visgi jis 
rodėsi, apsivilkęs ir švariau, ir 
gražiau už( mus, vilkėjusius 
švarkus, antkrūtinius 
nes trikampes skareles 
klu.

Už keletos dioiYij po
vimo jis privertė mane moky
tis maldas. Visi kili vaikai bu- 

į vo vyresni ir jau mokinosi 
Įskaitymo ir rašymo pas tar-Į 
1 nautojų Uspenės***) cerkvės;

tai išnovvs k(/ auksinės bonios jos buvo mato- 
j mos iŠ namo langų.
j Mane mokino tylėti, baigšti 

tai, i tetulė Natalija, moteris su vai-
I kiškų veiduku ir tokiomis skai-

ir šilki- 
ant ka

Jei nęri turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI 
Palengvins akių įtempimu kud* 

esti priežastimi galvon 
svaigimo, aklų aptemimo, . neru'-«u- 
mo, skaudamą akių karutį, atit-ai.se 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumparegyste n tolirogvrte 
Prirenga teisingai akinius. Visuo 
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas nu elektra, parodančia 
žiaurias klaidas. Spėriai* utvr
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1, vai p.

1545 West 4 7'h Strpd
Pobne H«' UlptHfil 75SM

ino- 
ai

11
P

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
^Telefonas Centrui 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo kieta ’ 

. 3323 South Hplsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8'vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedeiiomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborh 9057

A. A. SLAKIS
, Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
\ Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Čor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

AJIUSERKA
Ptzekmingai pa-

Itamauja mota- 
■ rims prie gim- 
Ifuynio, patarimai 

lykaL moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Blvd. 3133
M. Woitkievica*

BANIS

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. J. SERNER
Lietuvis Optometrist

Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 
Nedeiiomis nuo 10 iki 1 

po pietų
3265 So. Halsted Street
Ant 2 lubų Tel. Blvd. 7679

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. Nedeiiomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
, Tel. Midway 2880

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėjė. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė.. Chicago, III.

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. Nedaliomis nuo 10 

' iki 12 dieną.
Res. telephone Hyde Park 4400

krečiančiai kaukdama:
Švenčiausioji Motina Die

vo, grąžink išmintį vaikams ma
no!

Senolis atsistojo šonu prie! 
jos ir,' žiūrėdamas į skobnį,* 
kame viskas buvo apvertsa, iš
lieta, tyluyxfTratare:

—Tu, motin, žiūrėk juos, o 
tai jie Barborą- 1 
gero...

<—Nustok, Dievas su tavim! 
Nusivilk tik marškinius— 
aš užsiusiu...

Ir suspaudus jo galvų del-l driomis akimis, jog man rodė
si, pro jas galima buvo matyti 
viską iš užpakalio jos galvos.

Aš mėgau žiūrėti j akis jai 
ilgų laiką, neatstraukdamas, 
nemirksėdamas; ji merkėsi, su
kino galvų ir prašė tylučiai, 
beveik. šnabždesiu:

—Na, sakyk, labai prašome: 
“Tėve musų, kursai esi...”

Ir jeigu aš klausdavąu: “Kas 
tokia — jako že?**) ji baigs- 
čiai apsigrįžus patardavo:

—Tu neklausk, tas blogiau! 
Stačiai sakyk paskui mane: “Tė
ve musų”... Na!

Mane trikdė: kodėl klausti 
blogiau? Žodis ”jako že”‘ pri
mindavo parlėptą prasmę, ir aš 
tyčia visaip iškraipydavau jį:

—“Jakov že”, “ja v ko-
že”...***)

Bet išblyškusi, lyg tirpstanti 
tetulė kantriai pataisydavo bal
su, kuris vis pertrukdavo jai:

— Ne, tu sakvk stačiai: “jako 
že”.v ' , >

a t važia K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St., ,Koom 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
’ Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600 Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

J.
virtuvėje laike pietų 
barnis: dėdės staiga 
ant kojų ir, persi lenkdami per! kyšterėjosi veidu į petį jai. z 
skobnį, ėmė kaukti ir staugti' —Reikia, matyt, dalytis, mo

tin.. .
—Reikia, tėvai, reikia 1
Jie kalbėjos ilgai; išpradžios 

nuoširdžiai, d paskui senolis 
pradėjo brūžuoti koja j grin
dis, kaip gaidys ‘prieš musę, 
grąsino-senutei pirštu ir garsiai 
šnibždėjo:

—Žinau aš lave, tu juos la
biau myli,! 
jėzuitas, o

akimis, ir! farmazonas. 
mažas toks, rybę mano, niekams išaikvos

riantis iri 
šunes, o 

šaukštu ji

ant senelio, baisiai 
susipurtydami, kaip 
senolis, belsdamas 
skobnį, paraudonavo visas ir
skambiai, gaidžiu, —- sušuko:

Elgetaut išvarysiu!
Liguistai iškreipus veidą, 

senutė kalbėjo:
— Atiduok jiems viską, tėve,' 
ramiau tada bus, atiduok!
—Cit, pataikūne! — šaukė; 

senolis, žibėdamas 
buvo keista, kad 
jis gali šaukti tiek apkurtinau-1 
čiai. Motina atsistojo iš 
skobnio ir, neskubėdama, 
ėjus prie lango, 
nugara.

Staiga dėdė 
broliui atgalia 
tas sukaukė, susikabino su juo, 
ir abu nuriedėjo grindimis, gar
gėdami, aičiodami, keikdamies.

Pravirko vaikai; 
ėmė šaukti nėščia 
ja; mano .motina 
k u r-1 a i, paėmus 
linksma, šlakuota 
Eugenija varė iš virtuvės vai-

JOHN KUCHINSKAS
LAW¥ER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 '

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

P. WAITCHES
ADVOKATAS 1
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyni, moterų ir vaikų pac/al 
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 nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
( Dienomis: Canal 

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 ifi ryto ir po 8 T. T.

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

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

Telefonai:

O Mišką tavo 
Jaškubiukas*) — 

Ir pragers jie ge-

pasisukęs ant kros- 
užu nies, aš nu verčiau, laidynę; su- 
nu-j bildėjus laiptais įlipimo, ji žlep- 

atsisukė į visus; telėjo į ušečką su pamazgomis.
Senolis pašoko ant laipto^ nu
tempė mane ir ėmė žiūrėti į 
veidą man taip, lyg kad matė 
mane pirmukart.

— Kas tave pasodino ant kros
nies? Motina?

—Aš pats.
—Meluoji. -
—Ne,' pats. Aš išsigandau.
Jis atstūmė mane, lengvutčr 

liai sudavęs ’delnu į kaktą.
— Visas j tėvų! Pošol von**)

A. A. OLIS
I

• Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 
V&kRmis

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

PStnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Rr.A.R. BLUMENTHAL

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4649 8. Ashland Av.

Kampas 47-tos . 
ant 2 lub

Mykolas smogė 
ranka j veidą;

beviltingai 
teta Natali- 
nutempė ją 
apylėbomis;

nešiotoja

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W.»22nd St., Chicago
. \ Phone Canal 2591

Tel. Brunsvvick 9243
Kazimieras S. Wiczas 

Lietuvis Advokatas 
204 Fiat Iron Building

1579 l^ilwaukee Avė., Chicago, III.
Vetlu provas visuose teismuose 

ir darau- popierhs^ *prie namų pir
kimo ir pardavimo.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras. \

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St. 
Room 1414 « .

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242 

Res. 60Ž9 Champlain Avė. 
Tel. Midway 3639 

. Nuo 7 ik! 9 vakare

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas J8 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

rz > J -1 nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Kalanaos į nuo 5 jy g vaj. vakare

Kam Daug Įmokėti?
ADDISON HEIGHTS 

20 minučių iki vidurmiesčio, 3 blokai iki stoties 
Mes pagelbėsim pastatyti jums namą 

$3 įmokėti $3 j savaitę
Dideli Gražus Lotai 50x150

Kampiniai lotai
' • Apartmentai 

Rezidencijų lotai . 
Biznio lotai

Mes veikiame kaipo agentai dek 
didelės bankos kuriai priguli ši žemė.

Vis? vienoda kaina
$790

Title ir abstraktai per 
CHICAGO TITLE & TRUST CO.

Visi įrengimai atsakanti
Mes nemokame pardavinėjimo komiso.

FIRST NATIONAL REALTY ASSN.,
Suite 1506, 20 W. Jackson Blvd.

Gerbiamieji — Malonėkite atsiųsti man be jokios atsakomybės ^urocjy 
mus vietos lotų pasiūlomų $3 įmokėjus ir po $3 J savaįtę.

Vardas .......... ............... ...... ...................................... ......................
Adresas

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O. . ’

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

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

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

Dąugybč dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mšnesj ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skąitytojeji rt skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.^j^ per menes}, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis viena^ p» kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo.

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

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

.........................................  Atkirp čia
Data: Birželis 19, 1926

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 299 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolštinč šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Ree, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1986. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. AŠ 
turiu stebėtiną būdą dėl užauginl- 
mę plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!. .
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 Milwaukee Avė;, 2 fl.

cORPORA1Pfo^
>7 PRESENTFOR
UNITED PROFff’S^įlMITOVJ
ŠEN OJMUfĄHf ® BWB P4

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

E PAI D TO

RING CORPORATION Res. 6600 So. Artosian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 80. Halsted SU 
Chicago, Dl.

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

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

,'Sn. .v.Jl .•



AR ŽINAI?

J. LAZDAUSKIS, Pirmų 1468 W. 114th PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina kartą savaitėje.

REDAKTORIUS:

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

* s' •» » '

Evoliucijos mokslas 
plečiasi ASTRONOMIJA

Kaip kitų civilizacijos ir kul
tūros darbų einama ieškoti pas 
senovės graikus, taip ir evoliu
cijos mokslas yra prasidėjęs iš 
graikų. Senovės istorijos rašy
tojai sako, kad “evoliucijos tė
vai” yra Empedoclas ir Aristo
telis. Tuodu vyrai senovės grai
kų istorijoj yra žinomi kaipo 
didžiausi filosofai. Jeigu tuodu 
vyru palyginti prie šių dienų 
mokslininkų, tai juodu butų kū
dikiui. Ret reikia atsiminti, kad 
Empedoclo ir Aristotelio laikais 
visa žmonija dar I 
kūdikiško proto pakilimo laips-| 1859 metų, t. y. po pasirodymo 
nį. Nereikia todėl stebėtis, kad 
tų dviejų senovės vyrų supra
timas apie evoliuciją buvo men
kas. Jų samprotavimai apie gy
vybės atsiradimą ir jog keiti
mąsi buvo nesąmoningi ir nie
kuo neparemti spėliojimai.

Nuo Empedoclo ir Aristotelio) ir daugiau j tą bataliją įtrauk- 
laikų (apie 3—I šimtai metų 
prieš Kristų) iki šešiolikto šimt
mečio evoliucijos mokslas, ga
lima sakyti, miegojo. Per visą 
tą laikotarpį žmoniją valdė ii 
jos valią slopino teologai. Ne 
bcfeikalo todėl tas laikotarpis 
v ra vadinamas “tamsybės am
žiais”. Bet klaida butų manyti, 
kad per tuos tamsybes amžius 

žmonės be jokiu abejonių 
religijos 

‘‘šventomis 
Radosi, ži- 
apie nesu- 
reiškinius 
savęs ir c

kristų iki aštuo- 
šimtmečio evoliucijos 

lėtai augo, plėtėsi ir 
nežiūrint visų teologų 
jį patremti ir nuslo-

kultūra, mokslius ir žmonių pro
tas Lietuvoje dabar galės lais
viau vystytis.

Nuo ketvirto ar trečio šimt
mečio prieš 
niolikto 
mokslas 
brendo, 
pastangų
pinti. Prieš Darvino laikus* ypa
tingai uoliai evoliucijos moks
lo srity darbavosi Lamarckas.- 
Tačiau niekuomet istorijoj evo
liucijos mokslas nebuvo taip są
moningai suprantamas, niekuo
met jis neturėjo tokio pasise
kimo ir tokio didelio moksiinin- 

tebegyvenoj kų skaičiaus pritarimo, kaip po

Darvino veikalo “Origin of 
Species”. Nuo to laiko kovų su 
evoliucijos mokslo priešininkais 
ėmė vesti pačios gabiausios pro
to jėgos. Ta atkakli kova su 
evoliucijos priešininkais tebesi
tęsia iki šiai dienai, vis daugiau

GRAVITACIJA

visi 
ir paklausimų priėmė 
skelbiamas dogmas ‘ 
ir neklaidingomis”. ' 
noma, žmonių, kurie 
prantamus gamtos 
klausinėdavo kitų ir 
ieškodavo geresnių ir teisingos-1 
nių atsakymų, nesitenkindami 
teologų religiškomis dogmomis*. 
Tačiau abejonėms ir paklausi
mams tada buvo nepatogus lair 
kas, nes galėjai būti apšauktas 
“eretiku”, sudegintas arba ki
tokiais “šventos inkvizicijos” 
Įrankiais nužudytas. Teologai 
skelbia, kad Dievas sutvėrė dan
gų ir žemę, visas gyvybės* for
mas ir žmogų. Jų supratimu, 
nieko šiame sviete be Dievo va
lios nesidaro. Tikėk tam ir jo
kiomis abejonėmis ir paklausi-1 
mais sau galvelės nek^aršink.

Žmonių teises, jų proto augi-1 
mą ir mokslo besiplėtimų gali 
tam tikram laikui patremti l>ei 
nuslopinti, bet tų reiškinių ne
galį išnaikinti visiškai. Kuo di
desnę žmonių dvasios priespau
dą vartosi, tuo stipresnis reiš-l 
kiasi tai priespaudai pasiprie
šinimas. Jeigu priespaudos var
tojęs nepaliausi, tai pasiprieši
nimo jėgos susirenka, auga ir 
stiprėja, tarytum vanduo tven
kinyje, ir galų gale išsiveržia, 
sugriaudamos kely esamas kliū
tis. Tokius įvykius mes vadina
me revoliucijomis, Tokių įvy
kių istorijoje yra daug, šių me
tų gegužės 8 ir 9 dienomis Lie
tuvos Seimo rinkimuose kleri
kalų pralaimėjimų mes supran
tame kaipo Lietuvos piliečių su
kilimų prieš dvasiškųjų. Lietu
vos dvasiškija persekiojo ir .ša
lino iš mokyklų pažangiuosius 
mokytojus ir studentus, užda
rinėjo pažangiąsias mokyklas, 
draudė tokius brangius veika- 
lūs kaip Ruliakino “Iš tamsio
sios praeities į šviesją ateitį’*, 
kame aprašoma žmogaus evo
liucija. Tokios dvasios priespau
dos Lietuvos žmonės nebegalė
jo pakęsti ir -balsavimo budu 
jie sukėlė prieš dvasiškiją re
voliuciją. Reikia tikėtis, kad

dama mokslo jėgų, šiandie mes 
galime džiaugtis, kad iš evoliu
cijos mokslo opozicijos kovos 
lauko tapo pašalinti biologai, 
geologai, anatomai ir kiti moks
lininkai. Su pastaraisiais nebu
vo tiek bėdos, kaip su teologais 
ir kitokiais misterijų apaštalais. 
Su mokslininkais, kuriems ru
pi patirti tiesa, gali dispntuoti, 
daryti įrodinėjimus ir kritikuo
ti, kuomet teologai ir misteri
jų apaštalai ne tik atsisako dis
putuose dalyvauti, liet nori dis
kusijas apie evoliucijos mokslų 
visai uždrausti, šiandie nerasi 
nė vieno mokslininko, kurs ne
pripažintų evoliucijos mokslo K

Kada Darvinas savo teorijas 
viešai paskelbė, tai disputai apie

Ypač karštos 
evoliucijų ėjo 
sakoma, kad 
viešame susi-

linkimą prasidėjo visose šaly
se ne tik mokslininkų sueigose, 
bet ir bažnyčiose. Pardėta apie 
tai rašyti knygose, žurnaluose 
ir laikraščiuose, 
diskusijos apie 
Anglijoje. Yra 
vienas vyskupas
rinkime kartų kreipėsi tiesiai 
į uolų Darvino sekėją IIuxley 
su ironišku paklausimu, ar tie
sa esanti, kad jo tėvas ir moli
na paeiną iš beždžionių. Huxley 
urnai atkirto, kad jam didesnė 
gėda butų turėti prabočių (pra 
tėviu) žmogų su tokiu elgesiu, 
kaip vyskupas, negu beždžionę.

Evoliucijos mokslo šalininkai 
turi būti dėkingi ne tik Darvi
nui, bet ir tokiems mokslo vy
rams, kaip Huxley, Herbert 
Spencer, Haeckel ir Alfred Ru- 
ssel VVallace Jie atkakliausia 
kovojo su evoliucijos priešinin
kais. Pats Darvinas nebuvo ko
votojas. Jis buvo tylus, ramus 
ir atsargus žmogus. Jis sakyda
vo, kad jeigu jo mokslas yra 
teisingas, tai jis turės rasti pri
tarimo ir pasisekimo. Tame, ži
noma, yra daug tiesos. Bet rei
kia atsiminti, kad be darbo, 
triūso ir pastangų ir geriausia 
mokslių*, geriausi norai ir troš
kimai, sukrauti į šėpą, nesiple
čia. Jeigu evoliucijos mokslas 
butų turėjęs tokių uolių kovo
tojų Lamarcko laikais (šimtą 
melų prieš Darviną), tai jis bu
tų kur kas plačiau prasiplėtęs 
ir daug geriau stovėtų, negu 
šiandie. Kova už evoliucijos 
mokslą neapsiėjo be aukų. Ra
dosi žmonių, kurie buvo pasi
ryžę skelbti ir platinti evoliu
cijos mokslą, kovoti ir mirti 
už jį!

Mes esame pratę įsivaizduoti 
gravitacijų kaipo nepaprastai 
stiprių traukimo jėgų. Yra< aiš
ku, kad žemės traukinio jėgai 
palaikyti mėnulį jo orbite rei
kia ne mažai jėgos. Dar dau
giau reikia jėgos saulei palai
kyti orbituose saVo planetas.] 
Bet kuomet mes pagalvojame, 
kad dangaus kūnai yra labai 
dideli, tai jų gravitacija paly
ginamai nėra taip jau baisiai 
stipri. Mes "gyvename ypatin
gose žemės sąlygose, esame prie 
jų pripratę ir prisitaikę, ir 
mums išrodo, kad kitokios są
lygos yra negalimos. Dažnai 
mes matome, kad mažas magne
tas pakelia gana dideles vines. 
Jeigu toks milžiniškas žemės 
kamuolys turėtų taip stiprių 
traukimo jėgų, tai žmogus bu
tų suplotas prie žemės pavir
šiaus, tarytum iš bulvių košės 
padarytas stabas. Reikia pasa-

turint .omenyje jų didimą, yra 
palyginamai menka.

Gravitacijos tyrinėjimo tiks
lais mokslininkai darė įvairius 
bandymus ir surado, kad trau
kimo jėga nėra kokio nors ne
paprasto Įkvėpimo ir jinai gy
vuoja ne vien tik dangaus kū
nuose, bet ir dirbtinuose daik
tuose. Jeigu padaryti du dide
liu geležiniu rutuliu po 500,000 
tonų sunkumo ir padėti juodu 
apie vieną mylią atstu viens ki
to, tai tarp tų rutulių rasis 
traukimo jėga. Jeigu tuodu ru
tuliu butų galima paliuosuoti 
nuo visų kliūčių, tai juodu su
eitų į daiktą. Traukimas vieno 
rutulio link kito butų taip lė
tas ir menkas? kad į pusantros 
valandos tuodu rutuliu tesusi- 
artintų tik vieną pėdą. Reikėtų 
keturių dienų kol juodu galė
tų sueiti i daiktą. Tokį trauki
mų galėtų sulaikyti net mažas 
kūdikis. Mums, kaipo žemės 
gyventojams, tokį vaizdą yra 
sunku įsivaizduoti. Mes nesame 
pratę matyti ore kabančius ir 
ant nieko nesilaikančius ' daik
tus. Reikia tačiau suprasti, 
erdvės, po kurias dangaus 
nai skraido, nežino kas yra 
šus ar apačia, nežino kas

kad 
ku- 
vir- 
yra

kadSvarbu čionai pažymėti, 
gravitacijos jėgos stiprumas pa
eina ne nuo medžiagos kokybės, 
bet nuo jos kiekybės. Tarp di
delių daiktų arba didelių dan
gaus kūnų randasi stipresnė 
traukimo jėga, o tarp mažų — 
mažesnė, nežiūrint iš kokios 
medžiagos jie susidėtų. Toks 
tilt yra žymiausia skirtumas 
tarp gravitacijos ir magneto 
traukimo jėgos.

Šviesos greitumas
žemės ekvatorius turi 25,000 

mylių. Bėganjtis Šešiasdešimts 
mylių į valandų traukinis imtų 
daugiau ne septynibiiką ir vie
nų ketvirtadalį paros apibėgi- 
mui apie žemes kamuolį, švie
sa, kuri bėga 180,000 mylių į 
sekundų,' tų'kelionę padarytų' į 
vienų septintadalį, o gal ir vie
nų aštuntadalį sekundos.

Merga ne rugių aruodas, ne
sulaikysi sunkiems metams: 
kad atsitinka vieta — leisk.

Ar žinai tu suvargusių šalį,
Kuri miega tamsybėj gilioj, 
Kur\ galvoti laisvai nieks negali, 
Kame žmonės tebėr vergijoj?

Tenai prastos sukrypusius grjčios, 
Pilnos durnų, nelaimių, ligų.
Užtai stypso ten gotų bažnyčios, 
Sulipdytos jos skurdo žmonių.

Klebonijos tarp sodų baltuoja, 
Ten gyvena juodi kunigai, 
O suvargusi liaudis alsuoja, 
Ir be laiko ją ryja kapai.

Jų vaikai vos tik gyvi, ligoti,
Žaliais barščiais auginami yr, 
Drabužėliai jų lopais nukloti, 
Kaj pažiūri,* net ašaros byr.

Žmonės sočiai pavalgyt neturi, 
Nė dirginės duonelės juodos... 
Et, broluži, suvargęs bedali, 
Argi aklus liksi visados?

Pažiūrėk, kaip sutonai gyvena,
Tie šventieji nelaimės tavos,
Pūkščia, dūsauja, stena,
Krauna auksų iš tavo būdos.

LAUKO DARBININKO 
DAINA

Vargas man artojui, 
Reikia sunkiai dirbti: 
Sėti Vasarojų,
Rugius/kviečius kirsti.
Ariu aš rugienas
Visas . prakaituotas...

. Taip vargti per dienas 
Mat likimo duota.
Oi aš vargdienėlis — 
Turiu sunkiai dirbti, 
Pats vargdams vargelį 
Kitiems turtus rinkti.
Sunkiai asai dirbu, 
Krauju prakaituoju 
Ir ką tik uždirbu, 
Turčiams atiduodu.
Bet aušta aušrelė, 
Arti jau rytojus, 
Užtekės saulelė, 
Atgims ir artojas.
Išnyks neteisybe, 
Vargas, prispaudimas, 
Bus visur lygybe, 
Arti atgimimas!... 
[“S-tas”] Ant. Sk-

Į AMERIKĄ

1S.

Žmonių daugybe suėjo į baž
nyčių, o pamaldoms pasibaigus, 
būriai rinkosi linksmai sau šne
kučiuodami šventoriuje. •

Viename būryje, kur buvo ir 
Stonis su savo žmona, stovėjo 
žmogus, kurs žymiai' skyrėsi 
nuo visų kitų žmonių. Apsida
ręs jis buvo juodai, kaip koks 
ponas, ant galvos turėjo juodų 
aukšta skrybėlę, ant rankų —

skėtį, ant kojų blizgėjo nau
jitelaičiai kaliošai. Visas būre
lis žiūrėjo į jį ir klausėsi jo kal
bos. - s

—Ko čia daug ir bekalbėti! 
— sakė jisai. — Ne palyginti 
negalima Amerikos su mūsų 
kraštu! Čia darbuokis, darbuo
kis žmogus, ir vos tegali išsi
maitinti. Ir koks gi išsimaitini
mas: srebi vis juodų putrą, mū
sos retai tematydamas. O Ame
rikoj, oho! Tiesa, sunkiai rei
kia darbuotis, bet užtat ir už
darbis toks, kad ir valgai sau, 
kaip ponas, ir drabužius gerus 
nusiperki, ir dar atlieka pini
gų; per keletą metų gili sau 
kokį tūkstantį susikrauti.

—Taigi, taigi, žinoma! Gerai 
sako! — kalbėjo žmonės būry- 
. fje.

Amerikonas traukė toliau:
—Tik, žinoma, nereikia tingė

ti. Tinginys ai‘ koks girtuoklis 
verčiau teneęinie į Ameriką. 
Bet darbščiam žmogui visados 
patariu eiti.

—O kodėl pats pargrįžai iš 
tos savo Amerikos? — paklau
sė kažin kas.'

—-Gana jau man: prisikroviau
apie du tūkstančiu, bene krosnį 
pinigais kūrensiu!

Nūje! Gerai sako!

Lilis, Birž. 19, 1926

Pirmeivis

»X58
'liais pianais parduodami 
paprastu budu.

Atdara 
Vakarais 
Iki 9 valandų

Tiktai 22 nauji grojikliai pia
nai bus parduoti tokiomis pigio
mis kainomis. Neužmirškite, kad 
tai yra Nauji Grojikliai Pianai ir 
yra garantuoti per Starck. Pajy- 

' ginkit juos su .$650 vertes grojik- 
kitv.r

Atvažiuokit Į Dirbtuvę Del Jūsų Piano
Visai
Naujas Grojiklių Pianų
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site- darbo, kų tada veiksite? 
Keliais {manytumėt sugrįžti na
mo! > ' v

Pamažu žmonės sklaidėsi grį- 
zdami namo. Stoniai taip pat 
skubėjo į savo sodų., Pakelėje 
Stonis ūmai tarė pačiai:

—Ar žinai kų, Onele, man iš 
galvos neišeina tas Paliuko 
apie Ameriką pasakojimas, 
šėlusiai ir sukrovęs pinigų, 
tūkstančiu! Keturis metus 
buvo ir dabar sau ponas!

Pa
du 
pa

dėjo Stonienė, — nė pažinti ne
galima, jog tai tas* pats žmo
gus!

—Dėlto! O kad taip man iš
važiavus į tą Ameriką?

—O Jergutėliau! sušuko Sto
niene, — o kaip gi aš čia pasi
likčiau su vaikais, neduok Die
ve, j tokį kelią išleidus!

—Na, ar vienas eina! Nueina 
ir vėl pareina, ir nieko jiems 
blogo neatsitinka, o pinigų par
siunčia kiek! Aš ne juokais sa
kau. Kuo aš blogesnis už kitus? 
Uždirba kiti, uždirbsiu ir aš; 
ne girtuoklis juk esu, ne tingi
nys kokš. O ko čia namie sėdė
ti? Kų aš čia uždirbsiu ant tų 
keturių^ dešimtinių? Sukrovęs 
kiek pinigų Amerikoj, galėčiau 
pripirkti žemes — tai būtų kas 
kita!

—-Gerai būtų! Vaikams ne
reikėtų po svetimas kerčias 
valkiotis. Bet vienu atsimini
mu, jogei gali išvažiuoti, širdis 
dreba!

Kiek skaudėjo, kiek drebėjo 
bėdinos Stonienės širdis, tačiau 
Stonis nepametė saVo sumany
mo. Įkalbinėjo pačiai, kaip bus 
gera, jam į Apieriką išėjus: 
kaip uždirbsiąs daug pinigų,, 
keletą metų pabūsiąs tenai, pa
nkui gi sugrįšiąs, pripirksiąs 
žemės, būsiąs sau ūkininkas, 
kaip reikiant; kaip vairams bū
sią geriau, galėsią kokį vieną, 
pagaliau, į mokslus leisti, gal 
ir kunigu išmokysią, jei Die
vas duos daug Amerikoj uždirb
ti.

Beklausydama tų vyro žo
džių, Stonienė nusiramino.. Iš
manė ir ji, jog gera būtų vy
rui pinigų parnešus, ir guodėsi 
tarydama: kokie treji, ketveri 
metai —‘ ne visas juk amžius, 
praeis jie, ne juste nepajusiu, 
ir sulauksiu savo vyro parei
nant, jei tik Dievas sveikatą 
duos. :

Ir Stoniui nelengva buvo ant 
širdies. Ir jisai gailėjosi palik
ti pačių ir vaikus, kuriuos taip 
mylėjo, ir savo kraštų, kur gi
mė ir augo. To nebodamas, ta
čiau nusprendė važiuoti.

Tuojau parašė savo pusbro
liui, kursai jau buvo Ameriko
je, prašydamas jo atsiųsti “šip- 
kantę’ 
liauti.

ir pasiryžo rudenį iške- 
—Šatrijos Ragana.

(Iš “Skaitymai”)

Kada 
čia tu, žmogus, sudėtume! to
kia daugybę pinigų! Sakau 
brolau, važiuoti visiems, ir ga
na!

—Važiuokit, važiuokit! — ai 
siliepė kitas. - O kad negau-

PATARLĖS 

pačios neklauso, tas duo-Kas 
ną valgo sausą.

v ----------- ,.... , t

Kas peikia savo prekę, tą iš 
turgaus veja.

Nežiurint tokių 
pigių kainų, mes 
dar duodame su 
šiais pianais
Gražią šilkinę 

Liampą su Šil
kine Shade

Muzikos Rolių 
Kabinetą

Kombi nacijos 
Piano ir Gro- 
jiklio Piano 
Benčių

Gražų Pasirinki
mą Muzikalių 
Rolių

NEREIKIA PINIGU 
ĮMOKĖTI

Mainysim j jūsų seną pianą, fonografą 
arba radio. Paimsim kaipo už pirmą 
jmokėjimą. Pirmutinius išmokėjimus 
pradėsit j 30 dienų. Paskiau mokėsit ' 
tik po

$10 Į Mėnesi
ŠiCų pianų negalit sulyginti bite ko

kioje vietoje mieste. Tos kainos yra nu
statytos tiktai musų dirbtuvėj. Greitas 
dastatymas garantuotas.

Nedaro skirtumo kur jus pirksi te pia
nų, bet kas nors jj turi gauti iš dirbtu
vės. Kodėl .negalit gauti jus palys iš 
dirbtuvės ir sutaupyti retail pardavinė
tojo kainų?

Nekraustykit Savo Seno Piano
Musų apskaitliotojas atvažiuos ir maloniai suteiks jums kainą 

seno piano. Mes paimsime jį ^savo dirbtuvę ir suteiksime jums kre
ditą- už jūsų naujj P’anft arba grojiklj pianą ir paskiau atvesime j 
jūsų naują vietą, 
Telefonuokit LaFayette 4007 ir musų automobilius atvažiuos jumis 

pasiimti. Nuveš jumis dykai j musų dirbtuvę.

Faetory: Ashland Ava. and 39th St.
Imk Ashland Av. kar,ą iki 39 St. įėjimas nuo kampo

‘4

SVEIKATA

KODĖL?

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia grašua;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangui.

1) — RYTAS —
2) - pietus trys dienos laikai.
8) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD: ..
Diena be ryto, šmogui be Salutare 
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras viduriui išvalo;
8) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienai doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arbą prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. 18th St., Chicago, Illinois.

Garsinkities Naujienose”
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FIRE SALE
OREMUS

BATTEK1ES PIGIAI!!

Auto Acccsories

DAIMONDS

Oremus Chemical

Columbia Gramafonas vertes

LANCET

Phonographai RankiniaiGREGOROWIGZ BROS. Auksiniai laikrodėliai 14k. Elgin ant paveikslo
Užlaikome

$40 vertęs,
Maliavos $14

halsTed st3343SSO

Brunswick Phonographas Royal 
Madison, Jefferson, vertės $125,

Pagauti lenkų šnipai, Ant 
Mariampolės aeroplanas

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

$175,

$59

IŠ SENŲ AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS

Mados 
Žiedai

pa g a 1 
išrastą 

C h i r o-

Rekordai po 10c
Rolės po 39cBalto aukso kaip ant paveikslo 

14k, vertės $35, už .... $16

Jei nori išmokti 
gerai/rašyti — 
nusipirk typewriterj

Turime plumbinių 
elektros reikmenų.

PEOPLES HARDWARE 
ANO PAINI 00.

Freshman 5 tūbų, gražus Radio, 
setas vertės $190, už .. $85
Freshman 5 tūbų, vertės $60, WALLACE GARAGE 

3115 So. Wallace St 
Telefonas Mkhigan 0342

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

lų, Auto reikmenų, Jran 
kių, Indų ir kitokių narni 
nių reikalingų reikmenų.

Eiektrikines Liampos visokios rūšies 
, už pusę kainos

Telefonas Lafayettc 4139 
Chicago, III.

Siųskit Naujienas 
I Lietuvon — tai bus 
brangi dovana-

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedčldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Nesenai mes, omahiečiai, pra
leidot)! tarptautinę parodų 
Kiekviena tauta, kuri dalyvavo 
toj parodoj, buvo pasirodžiusi 
taip, kaip praeity jie dėvėjo, 
dainas dainavo ir šokius šoko.

Pirkit Deimantus Pas 
Junievicz

lik prie au- 
reikalinga. Mes turi- 

patyrimo taisyme

Deimantinių Žiedų už pusę kai 
nos. Didelis pasirinkimas.

karininkas, kitas šaulys.
Iš Mariampolės praneša, kaę 

vakar ant Mariampolės apsi 
žvalgė lenkų aeroplanas.

jūsų senas
pirkaite nau-

Turiu pasakyti, kad visos tau
tos gana gerai atliko savo už
duotis ; geriau nėra galima iš pa
prastų darbiniunkų ir reikalau
ti. Tik turiu pažymėti, kad vo
kiečių vyrų ir moterų chorai 
buvo labai puikiai išlavinti ir 
tikrai gerai dainavo.

KAUNAS, geg. 29. [L*].
Politinė policija praneša, kad 
Šlovintuose pagauti' du lenkai, 
šnipinėję Lenkijos naudai: vie
nas Lenkijos kariuomenės »pus-

Didelis Pasiūlymas Augštos Rųšies Pianų, Phonografų, Radios, Auksinių 
Daiktų, Laikrodėlių,

Filt- Siuvamos Maši- 
r***WEB noa: Singer, White 
prarkrĮI ir kitokių išdirbi* 
P Jį! mų, nuo $3.00 iki 
ĮMTT $35.00.

A. BERNOTAS,
629 W. llth St., 

CHICAGO.

[Pacific and Atlantic Photo]

Sanford D. Dole, kuris buvo 
IIawaii respublikos prezidentas 
tuo laiku, kai Amerika jų anek
savo. Jisai mirė birželio 9 d„ 
turėdamas 82 metu.

Visko sutaisome ka; 
tomobiliųu 
me daug metų 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisomu milžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerui.

Musų lietuviai ir lietuvaitės 
nuo kitų tautų nepasiliko nė 
kiek. Ponia Kensilienė padėjo 
daug vargo, koliai prirengė sa
vo šokikus ir daininkus dėl pro-

VVestern Auto Supply & Bat 
tery Service

4614 So. VVestern Avenue.
Tel. Lafayette 7422

Mes priimam^.
batteries kuomet

Šitas gražus Grojiklis Pianas, vertės $450, už $219 
BrachmąnbGrojiklis Pianas, vertės $700, už $350 
Waltham Grojiklis Pianas, storoms kojoms, vertės 
M už........................................   $575
Gulbrąnsen Rankinis Pianas, labai aukštos rų- 
šies UŽ....................................  $290
Adam Schoff Uįjright Pianas vertės $550, už $290 
Bernard Grųjiklis Pianas, gražaus medžio, vertės 
$650, už .......................    5325
Kimball Grojiklis Pianas vertės $500, ųž .... $185 
Kimball Grojiklis Pianas vertės $800, už —. $400

Cadum Ointment gali būti vartoja
mas am minkštos ir Avnloms udo> kū
dikių, kūne kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbennių, karščio, ii 
panašių ligų Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo otlož 

JigM galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Čadu m Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skauduliu, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogu išbėrimų, 
įsidrėskimų. užžavimų ir 7taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum OinV 
ment ęavo aptiekoje, tai siųskite 85c 
pas The Omega Chemical, ,(Company, 
576 Fifth Aver.ue, New York.

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUNI) mo- 
stis lengvai prašalina virŠmi- 
netas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia vadėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštų 55c. ar dvi už $1.05.

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

JUSTIN KULIS
8259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

B. Kanne’s Fair
*HARDWARE IR NAMU PAPUO- 

, ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkime geriausios maišytos x

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

rui ..............................v......... 6 /i c
Blekinės buteliams kepuraitės

svarui ......................................... 19c
3345-49 So. Halsted St, 
Pitone Boukvard‘7022

Chemical Laboratory
Šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasek
mingai gydo sekamas ligas, 
kaip ve: 1) “Oremus” lašai 
nuo pilvelio ligų, kurie labai 
greitai ir užtikrinančiai išgy
do užsisenėjusias pilvelio li
gas, kaip ve: užkietėjimų vi
durių (Dyspepsia), nes pilve
lis tada pradeda virškinti ii 
prašalina skausmus- iš vidu
riu. Kaina bon kūtei 75c su 
prisiuntimu 85c. 2) “Oremus” 
lašai nuo pilvelio ligų, kaip 
ve: nuo užsišaldymo vidurių 
(Catharo) ir nuo gasų, kurie 
susirenka žmogaus viduriuo
se nuo, kasdieninių musų 
valgių, greitai ir užtikrinan
čiai prašalina gasus ir skaus
mus iš vidurių. Bonkutė kai
nuoja 75c su prisiuntimu 85c. 
šie vaistai via išdirbami

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy- 
dau jvairias ligas,

i - • i •' ■ ■
; Fto. -'baiiMno 

vėliau, i 

| a .. k i
ĮKjBMį1 H ».i|»l j.l. Al

lietine. Vi;iu<l\ 
"r > 1 
Oliennj.i l'iiie 

w kau valgj pagal
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St. 
Tcl. Yards 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

Naujausios
Šliubiniai

ALEX R. JUHIEVIGZ
3317 So. Halsted St., 

Chicago.

šiuomi pranešu, kad čo ve rykų 
taisymo ir valymo (shoe shineing) 
įstaigą atpirkau nuo Grekų po Nr. 
1823 So. Halsted - St.

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

JOHN LIETUS
Savininkas

1823 So. Halsted St.

Lietuviai programų išpildė se
kančiai : Padainavo “Mergužėle 
Mano” ir “Ant Kalno Karklai’’; 
paskiau šoko vengerkų, kokiet- 
kų ir klumpakojį. Gana gerai 
dainavo ir šoko.

— Dalyvavęs.

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki - 8 valandai 
vakare, kasdien. 

Nedaliomis uždaryta.
1110 So. Ashland Blvd.

Kampas 12-tos Gatvės 
CHICAGO, ILL.

Valo, pĮ-osina vyrų ir moterų 
drabužius.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGR AKAS

Vc-luvi>.>. Gru- 
pių u Semiynų A
Musų Speciali- į*.

škumas. £ • * •
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 T. į" S

Res. Tel. .V
Beverly 2300

Phonographas Brunsvvick, vertės
$100, už ....(.,............................  $d8

..-i- -~J— - - --f—gramo, bet jos triūsas nebuvo 
ifnDCCDAkinCMPI.inC įveltus. Ji gauna nuo lietuvių AUnEOrUNUlIiUIuMO garbės žodį ir yra visų musų

tarpe mylima kaipo nuosekli 
veikėja lietuvių tarpe. Poni 
Kenselienė ^jjavo antram vakare 
raudonų gėlių bukietų.



• Naujienos, Chicago, m. Šeštadienis, Binž. 19, 1926

Puri žąsinas* žąsiuką, 
D aš pilvotas klebonėlis —'

M vii katinas kačiuką, 
Myli žąsinas žąsiuką, 
O išgėręs aš degtinės - 
N eužm i ršt u gaspadinės.

Vargamistra vargonuoja, 
Bobos meldžias ir dusnuoja, 
<> man vargšui vis sunkiausia— 
Peik parėkaut kuogeriausia.

Gerklė džiūsta be degtinės,

O čia reikia prakaituoti —’ 
t iems bedieviams kailiu duoti.

Tie bedieviai — cicilikai 
"Oųykit lauk juos katalikai!) — 
lai girluokliai-paleistuviai, — 
Kaip gyvatės jų liežuviai.

Jie “Blaivybę“ griauna, ardo, 
Butų vainikus mus spardo — 
Mes “blaivybės” įsteigėjai,* 
Lietuvos laisvės smaugėjai.

Klipyta.

polvarką, mano draugas ir klau
sia: “Kas čia per vieta? Ar tik 
ne nuo Madison agentas atsikrau
stė ir turi savo ofisą, kur žmo
nės renkasi darbo ieškoti. Ka
da tik aš einu, tai vis matau 
apie stalus apsėdusius ir be- 
snaudžiančius vyrus.”

Man, žinoma, prisiėjo jam pa-, 
aiškinti, nes aš žinau, kad tie 
vyrai ten jau apie porą metų 
snaudžia ir vis laukia dienraš
čio pasirodant. Kai kuriems jau 
net sėdynės pradilo belaukiant.

♦ ♦ ♦
Nors tiek dar laimingi Busi- 

jos komunistai, kad caras* pa
liko kartuvių, ant kurių kar
davo darbininkus. Dabar bolše
vikai tiems patiems darbinin
kams karti vartoja paliktas 
kartuves. Koks parankumas! 
Kitaip bolševikams* reikėtų dar
bininkus vesti į mišką karti...

♦ ♦ ♦

Princas Kuang, kuris yra ki
lęs nuo Konfucijaus. Jie prie
žiūroj randasi kinų Konfucijaus 
šventyklos.

ir miršta. Tas pats yra ir su 
žemės drebėjimo; tūli sako, 
šita kolonija. Pompėja žuvo nuo 
kad “Naujienų” apylinkė grei
tu laiku žus nuo lietuviškos “sa- 
magonkos”. čia reikia sumanių 
galvų, kad suradus budus, kaip 
sugrąžinti “Naujienų“ apylinkę 
į 'veikiančiųjų kolonijų būrį.

Bridgeportas

Be barzdos
Petras plikas kaip tilvikas 
Jam barzda neauga. 
Ar nežinot jus mergelės 
Kokį tepti raugą.

žmonės juokiasi išPetro, 
Pienburniu vadina
Tuoni užkenkia apsivesi: 
Laimėli žengt gadina.

Lietuvos krikščionims,' ma
tyti, nekaip sekasi, nes vos 11 
atstovų tepravedė į seimą, ir 
tuos pačius su velnio pagalba. 
Jeigu jie davatkas nebūtų bau
ginę pekla ir velniais, tai gal 
visiškai nieko nebūtų laimėję. ‘

Už tai atbulkalnieriai turi 
smailakulniui ačiū pasakyti.

:J< # ft

Bolševikų “Vilniai” reikia 
draugijinių išmatų. Jeigu bile 
partijoje, draugijoje ar kliube 
randasi, 'netinkamas asmuo, ge
riau pasakius, koks nors “niar- 
natraunas” sūnūs — dovanoki
te j j bolševikams; jie už tų ge
rą bus jums giliai dėkingi, nes 
tuo jie turi daugiau visokio 
)lauko gaivalų, tuo daugiau jie. 

gauna iš Maskvos avansų pavi
dale červoncų. Na, o “Vilnies” 
bolševikams tik to ir reikia.

dalyvaus kokis pustuzinis Ame-' 
rikos piliečių. Ir ot dėl to Pa
daužų kai kurie sumanymai yra 
grynai politiški, yra net ir to- 
k\ų, kurie reikalauja atmainyti 
šios šalies konstituciją, o to
kiam Seimui tai gan lengva pa
daryti.

Dabar jau pradedame savo 
sumanymus ir patarimus pasa
koti. Formaliai imant, Padau
žų gildą, matydama Visuotino 
Seimo reikalingumą ir tam sei
mui smarkiai pritardama, pri
sakė savo prezidentui parašyti 
ir atidrukuoti sekamus' įneši
mus bei patarimus:

1) Kiekvienas policmonas pri
valo nešiotis po šešis tribišoni- 
kus arba kreicerius, idant mu
sų broliams galėtų suteikti grei
tą patarnavimą. Lai Seimo da
lyviai tai gerai apsvarsto. At
stovai iš parapijų ypatingai tu
rėtų už . šitą . įnešimą balsuoti,1 
nes jų atstovaujami broliai daž
nai neturi su kuo bonkas atsi- 
kimšti arba nepajėgia.

2) Patrolvagonuose turi Lu
ti įtaikyta minkštos sėdynės.

3) Svečiams iš Lietuvos su
rengtose prakalbose gali daly
vauti tiktai tie musų broliai,j 
kurie atsineša ne mažiaus de
šimties dolerių, 
jokių agitacijų 
likti. Kas už 
rankas?

kuriuos turi be 
prie durų pa

tai pakelkit

leista 
dirbti

visiems 
munšai- 
kol šil-

ir vesti ketino.
Bet Onelė biedną Petrą 
Piemeniu vadina.

Nors Petrelis turi metų 
Puskapi su viršum, 
Bet merginos jam netiko 
Ir neįsipiršo.

sa bėda iš to buvo

Senoji Lietuvos valdžia už 
krovė pusėtinai didelius mui
tus ant įvežamų iš užsienio pre
kių. Bijojosi, mat, kobkurenci- 

| jos'. Žinoma, jeigu nebūtų mui
tų, tai Lietuvoj aliejaus šalti
niai, anglių kasyklos, visokiau- 

si fabrikai turėtų užsidaryti ir 
milijonai darbininkų liktų be 
darbo.

(ieros 
ro.

Čia taipgi tautininkams rei
kia lyderio, nors pas juos yra 
ir daug kelnių, bet, deja, nėra 
nė vienos lyderiškos galvos, per
tai kas turite galvą, panašią 
Mozės galvai, ir norite būti ly
deriu, tuoj atsišaukite i miru
sio laikraščio redakcinj pers<>-

4) Turi būti 
musų broliams 
nas, bet užginta gerti, 
tas.

5) Kiekvienas Amerikos lie
tuvis turi sumokėti po keturis 
dolerius į šiame Seime steigia
mą kunigų 
Iš to fondo 
maitinami 
kunigai ir
Brol is Purickis galėtų būti iž
dininku.

6) Ištarnavusi 10 metų kuni-(

ir davatkų fondą. 
Lietuvoje turi būti 
visi nusibankrutiję 
sesutės davatkos.

Ten visokio raugo.

Girtuokliu rauda

Sunku gyventi, nėra degtinės!
Kas man nuslopins skausmą 

krutinės.
Vien tik akyse darosi juoda, 
Nei taurelytės niekur neduoda.
Nieks manęs vargšo nenor at-

Negaunu vietos kur prisiglausti.
Jus šliomkės, Sorkės, ar jau 

papaikot,
Kodėl degtinės jus* nebelaikot?
Sakot, kad teisės jums apkar

pytos —
Man tas nerupi, jus sau galvo-

Bet degtinėles nekasavokit.
Kas dabar daros — sunku su- 

pl-įki,
N ie kuru degtinės negaliu rasti;
Nors trupučiuką dulkes nu

plauti.
Kur ta gadynė... sunku ištarti, 
Kada galėjai kiek nori gerti 
Ir išsigėrus nedraudė niekas 
Lžtraukti giesmę, kiek neša 

spėkos.
Viskas pranyko, viskas pražu

vo!
Prašvilpė dienos, lyg jų nebu

vo:
Begis dar vakar prie buteliuko 
Ieškojau savo laimės — giliuko. 
Laimės neradęs, liūdnas palikęs 
Kasdien ieškojau Snapso 

kęs.
3 L617
Veltui prisiėjo pastangas
Kur dabar vargšui man 

dėti ?
Kam besiskundi — visi tyčiojas
Net “suponėję” draugai didžiuo 

jas.
Jeigu jau niekas nenor užtarti 
Eisiu skandytis, ar pasikarti...!

Žukloniškis.

supy-

dėti.. 
pasi

Po truputi
Aną dieną einu Halsted stry- 

čiu su savo senu pažįstamu. Be
einant mudviem pro “Vilnies”

Brighton Parkas
galvos — žino ką da-

♦ ♦ ♦
komunistams pasisektų 

užkariauti, tai, dievaž, 
“Laisvės“ Dėdelė neišsipagiriotų 
per visą savo amžių.

Ką jus manote, 
va pinigų ižde. —

Jeigu

toki kni- 
Pustapėdis.

Kam ko reikia
North Side

šio miesto dalies lietuviams 
būtinai reikia svetainės, bet de
ja, nėra plano kaip svetainę įsi
gyti. Jeigu kuris nors iš north 
sidiečių turite gerą planą — 
telefonuokit Didžiajam Perku 
nui.

Cicero
čia būtinai reikia nors 1,000 

senbernių; gyvnašlių, ačiū die 
viii, užteks.

West Side
čia stena ir gyvena “Drau

gas” — jam būtinai reikia dau
giau dvasios šventos ir artimo 
meilės, šiaip jau kitko, rodos 
visko, ko tiktai jam reikia, turi.

Roseland
čia yra vienas nedakeptas 

tautininkų rašėjas ir prelegen
tas*, bet dar čia yra vietos rim
tam tautininkui. Kas žino rirp- 
tą žmogų tautininką, malonė
kite deportuoti į šitą koloniją.

čia yra du tuzinai ^komunis- 
tų, jie visi iš l>endro katilo so
tinas! ir kuopinių gadynių šok 
myninį komunizmą praktikuo
ja. Beikia nors vieno moralės 
filosofijos apaštalo, kuris ko
munistus dorovės mokytų.

Town of I^ake

čia būtinai reikia daugiau 
ventiliacijos. Tuo reikalu turė
tų pasirūpinti komisija iš še
šių: Dr. Strikulio, Dr. Brenzos 
Dr. Vezelio ir trijų aptiekorių: 
Banošiaus, Kazlausko ir Žilins
ko.

“Naujienų” apylinkė
Canalport Avė. ir Jefferson 

St. tai dvi istoriškos vietos, 
nes čia lietuviai pradėjo apsi
gyventi apie 35 metai atgal. 
Bet gamtos toks įstatymas: kas 
pirma gimė, tas pirma sensta

Padčk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio
Už pinigus padėtus ant musų Augštų Pirmų Morgičių 

nuošimtis bus mokamas nup dienos padėjimo
Jeigu jųH norite perkelti savo pinigtiH ifi kitų bankų j šią banką, atsineškite sa

vo bankinę knygutę pas mus, o mes jūsų pinigus perkelsime su nuošimčiais.
.Siųskite pinigus j Lietuvą per šią stipr.'ą banką, nes musų kainos yra žemiausios.

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR 
NElSDALINTA’S pelnas 

$350,000.00
Saugiausia vieta jūsų pinigams

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd Kampas Leavitt Street
/ Rankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 valandą ryto iki 4:00^ valandų vakare

UTARNINKAIS ir SUKATOMIS iki «:30 valandą vakare

Auga --Tvirtėja

Didžiajam Keistučio pašelpi 
niui kliubui būtinai reikia'bol
ševikiškų narių, nes jeigu dar 
bent tuzinas. Jukelio ir Gasiu- 
no “draugų” j kliubą sumur
mės, tai tas pats nuotikis pasi
kartos, koks buvo su L.S.S. Pe
reitų 
rodo.

metų sąskaitos bene tą

Atlantic City
tamsa iš ryto, tamsa va-Čia 

kare, tamsa naktį, tarhsa ir die
ną per pietus. Pertat šio mies
to dalies lietuviai Ihikraščių ne
skaito, nes nėra dyvų — visuo
met tamsa, bijo akis pagadinti. 
Čia tikrai reikia šviesos.

Englewoodas
Čia lietuviai išsiskirstę, — 

vieni kitus retai sueina, pertat 
ir veikimas nejudrus. Gal būt, 
čia jiems verta 
j ienas” skaityti 
kimo nuolatos 
parašyti. Laiks
rašant savo darbuotę, derintų
si englevvoodiečių spėkos, o 
ateityje,’ manau, būt galima ką 
nors kiltesnį subildavoti.

N—as.

daugiau “Nau- 
ir iš savo vei- 
į “Naujienas” 
nuo laiko ap-

Visuotinas Seimas
(Padaužų gildos įneši

mai ir pritarimai)

gildos m misterių 
skubotai sušauktas

Badaužų 
kabineto 
susirinkimas svarstė visą naktį 
proponuėjamo Pbiladelphijos 
miesto brolių lietuvių Visu(/ti- 
po Seimo dalykus ir reikalus. 
Padaužos, taip s*akant, vienu 
balsu nutarė šitą seimą ne tik
tai remti visais galais, bet ir 
duoti savo sumanymus. O jei 
rengėjai butų gražiai paprašę, 
tai mes (vietoj į Kauną) savo 
gerbiamą iždininką 'butume iš- 
šiptavę į Philadephiją. Tiek to, 
dabartės pasitenkinsime tiktai 
sumanymais ir patarimais.

Šitas Seimas, be abejonės, 
susidės iš visokių srovių, ku
rioms rupi visokį musų tautos 
reikalai. Padaužos dėl to duoda 
savo tokius sumanymus, kurie 
patenkins tai vieną, tai kitą sro
vę. Seimas turės, taip sakant, 
didelės įsvaros į visą musų iš
eivijos gyvenimą ir net Ame-j

go gaspadinė turi būti išsiųsta 
į šiltus vandenis maudytis ar
ba jai suteikta stipendija iki 
gyvos galvos. (

7) Tavorščiajn.s bolševikams 
turi būti suteikta amžina pri
vilegija griauti visokį susirinki
mai.

8) šitas Seimas užgiria vi
sokį šmeižtą, kitaip sakant, vi
siems rašytojams duodama tei
sė šmeižti asmenys, arl>a įstai
gos. -

9) Kiekvienas iš Lietuvos at
vykęs svetys turi būti visų va
dinamas gerbiamu, gerbiamuo
ju arba didžiai gerbiamu dar
buotoju. Kas už tai?

10) Klerikalams turi būti su
teikta privilegija atsigabenti iš 
Lietuvos keturi vyskupai, kurie 
musų išeiviją prirengtų prie 
sekamų rinkimų.

( Tai toki Padaužų įnešimai 
Seimui. Manome, visos srovės 
bus patenkintos.

Skubotas Padaužų kabineto 
mitingas šituos įnešimus patvir-

Birželio 7-tą d., tūlas šviesus lietnyys patėmyjęs 
Universal State Banko turtą siekiant $3,202,522.03, 
labai nudžiugo. Jiš mat gerai supranta, jog lietuvių 
bankos augimas reiškia lietuvių augantį susiprati
mą ir žinojimą kaip, kelti ir apsaugot savo gerbūvį.

Tas Universal State Banko augimas yra nuola
tos, ir beg-yje pastarųjų 8-nių mėnesių jos turtas pa
didėjo $227,357.44, sekančiai:

Rugsėjo 28, 1925, buvo $2,975,164.59;
Gruodžio 31,1925, buvo $3,046,376.10; 
Balandžio 12, 1926, buvo $3,105,475.51;
Birželio

Kaip iš to matosi, įžengus j Ketvirtą Milioną Dolerių, Universal 
State Bank sparčiai eina prie Penkto Miliono Dolerių.

Iš to nuolatos augimų ir tvirtėjimo Universal State Banko, gry
nai lietuvių įstaigos, kiekvienas tikras lietuvys nuoširdžiai džiaugiasi 
ir didžiuojasi, nes bankos turtas yra visuomenės tartas, suorganizuo
tas vienon įstaigon kėlimui visuomenės gerbūvio.

■ o-----------------
Susipratimas lietuvių yra būtinai reikalingas jų garbes ir gerbū

vio pakėlimui. Nesusipratę lietuviai svetimiems tarnauja — jų pini
gai svetimų banko.se, o svetimos bankos daboja savo, mums svetimus 
reikalus. r ,

Tą privalo atsiminti kiekvienas lietuvys laikantis savo pinigus 
nelietuvių bankoje, ir sulaukus Liepos 1-mą, perkelti savo taupinius j 
tą tikrą lietuvių finansinę įstaigfl.

7, 1926, buvo $3,202,522.03.
—, .o ---- —----

UNIVERSAL 
STATE BANK

3252 So. Halsted St
Chicago, III

LIETUVIŲ ANTRA DIŪELE EKSKURSIJA TIESIAI Į

Laivu Lithuania, Liepos 17, iš New Yorko
z MR. M. JANKUS IR MR A. BRAKAS

Kurie atkeliavo tuo pačiu laivu iš Lietuvos ir atvežė pasveikinimus nuo Lietuvos žmonių jų broliams 
šioje šalyje. ' ♦

JIE GRYŽTA TUO PAČIU LAIVU
į savo gimtąją šalį ir parveš pasveikinimus iš šios šalies.
Lietuviai, kurie mano atlankyti savo gimtąją šalį arba mano grįžti namo ir norėtų prisidėti prie šios 
didelės ekskudsijos, turėtų užsisakyti sau vietas tuojau.
Del smulkmeną ir kainų atsišaukite prie bile vieno čionai pažymėto musų autorizuoto agento:

Paul Baltutis & Co., 901 W. 33rd St. v; ;
Central Mnfg. District Bank, 1112 W. 35th St.
J. P. Ewald ,& Co., 840 W. 33rd St.
S. L. Fabionas, 809 W. 35th St.

n Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St.
Vincent Milaszewicz, 1725 W. 47th St.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Sawickas, 726 W. 18th St.
V. M. Stulpinas, 3311 So. Halsted St.
Universal State Bank, 3252 So. Halsted St.
John J. Zolp, 4559 So. Paulina St.

BALTIC AMERICA LINE
120 No. LaSalle St.

banko.se

