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N. Y. Subvvay kom-i . D I - * -' v 1 Bulgarijai
panija skundžia 

streikininkus
Amunicijos depo eksplio 

zijos aukų skaičius liks 
paslaptis

Sovietų valdžia protestuoja 
Bulgarijai dėl pabėgėlių 

šmugelio
N. Y. “subway” kompani
ja skundžia streikininkus

Per teismų reikalauja $230,000 
atlyginimo padalytų jai per 
streikų nuostolių

Interborough Rapid Transit 
kompanija įnešė New Yorko 
Aukščiausiame teisme bylą 
prieš streikuojančius savo pože
minių geležinkelių darbininkus, 
reikalaudama iš jų 230,000 do
lerių atlyginti tiems
liams, kurių kompanija 
stieiko iki šiol turėjo.

Be to kompanija prašo Aukš
čiausiojo teismo “injunetiono“. 
kuriuo darbininkams butų už

n uos to
dėl

Kompanija žada dar iškelti 
kriminalinę bylą streiko va
dams, jei jie nepaliausią agi
tuoti daugiau darbininkų dėtis 
prie streiko, o taipjau visiems 
laikraščiams, kurie spaudinę 
“bauginamus st laipsnius ar 
karikatūras.”

šiandie kompanija paskelbė, 
kad ji jau išbraukus iš savo 
mokamų tarnautojų sąrašo var
dus 688 streikininkų ir laikanti 
požeminių geležinkelių streikr 
“pabaigtą.”

Imigracija iš Kanados j 
Jungtines Valstijas

MONTREAL, Que., liepos 11. 
— Per praeitus fisko metus, 
pasibaigusius praeito • birželio 
30 dieną, iš Kanados emigravo 
j Jungtines Valstijas viso labo 
99,796 asmens. Užpraeitais me
tais kanadiškių emigrantų į 
Jungtines Valstijas buvo 109,- 
538.

AB NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau 
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie 
nų. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si I greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dienų.

Parduokit kas jums nereika
linga* per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

437 No. 165

Bulgarai šniugeliuojų į Rusija 
rusų pabėgėlius, sovietų val
džios priešus

MASKVA, liepos 14. — So
vietų užsienio reikalų komisa
ras. čičerinas pasiuntė Bulgari
jai stiprų protestą, kam Bulga
rijos vyriausybė toleiųojanti 
repatriavimą rusų pabėgėlių, 
kurių pasportai Nebuvę sovietų 
vyriausybės vizuoti.-

Savo proteste čičerinas sako, 
kad Bulgarija busianti kalta dėl 
tų priemonių, 
valdžia busianti 
(vartoti prieš
repatrijuojamus asmenis, o 
taipjau prieš viršininkus tų lai
vų, kurie užsiimą pabėgėlių 
šmugeliavimu į sovietų Rusiją. 
Užsienio komisaras sako, kad 
tarp šmugeliuojamų esą dau
giausiai asmens, kurie esą ak
tingi sovietų valdžios priešai.

kurių sovietų
priversta pd-

Ekspliozijos auky skaičius 
liks paslaptis -

kiekNiekados nebus sužinota, 
žmonių žuvo laivyno amuni
cijos sandėlių sprogime.

Kiek iš sivo žuvo žmonių dėl

vyno amunicijos depo Lake 
Denmarke, sudraskiusios Pica- 
tinny armijos arsenalą ir pada- 
i iusics

niekados 
ta. I k i 
kuota

neofi jialiniais 
medžiaginių 

apie

žalos keliolikai Xew 
miestelių, veikiausiai 

nebus Iikrai sužino- 
šiol užmuštų identifi-

dvidešimt vienas, tuo 
kai daugelio pasigenda

ma.
Paskutiniais

Cipskaič.ic inųiis
nuostolių bendrai padaryta 
75 milionai dolerių.

Keturi miesteliai buvo
veik visai sunaikinti Jie

be
yra: 

Mount Kopė, VVharton, Rocka- 
way ir Hibernia. Be to daug 
namų sužalota Dovery, Boon- 
tone, Miltone, Newfoundlande. 
Lux( ml.mn ge, Denvkilūj, Sue- 
casunnoj ir I vonioj.

Pulkininkas atiduota 
karo teismui

Del apsileidimo savo pareigų 
ėjime, pulkininkas James Wat- 
scn iš (ioyernors Island tapo 
atiduotas karo teismui.

Pulk. VVatson kaltinamas,
kad kai prieš keletą savaičių

ką pro Governors island tvir
tumą, pulkininkas užmiršęs 
aukšta svečia s.aliutiioti -dvide- € C
šimt vienu armotos šuviu. Jis 
susigriebęs tik penkiolikų mi
nučių vėliau, kai laivas buvęs

Du užmušti/ vienas su
žeistas traukiniui 

sudaužius autų

14.KANKAKEE, III., liepos
— George Prault ir Alfred 
Cailteux buvo užmušti, pastaro 
jo sūnūs pavojingai sužeistas, 
Illinois Central greitajam trau
kiniui sudaužius jų automobilį 
netoli nuo Chebanse.

DU AVIATORIAI SUŽEISTI 
AEROPLANUI SUDUŽUS

OMAHA, Neb., liepos 14. — 
Aeroplanui nukritus iš 50 pędų 
aukštumos ir sudužus, aviato
riai Otto ir Arvin Hovde skau
džiai, liet nepavojingai susižei
dė.

Belgy karalius Albertas 
bus diktatorius

BRIUSELIS, Belgija, liepos

Bastilijos sugriovimo 
švente Paryžiuje

Reikalauja nepriklausomy 
bes Filipinų saloms

Komunistai padarė demonstra
cijų prieš Ispanijos diktato
rių; dvidešimt areštuota.

ryžius senai bešventė savo tau
tinę šventę, Bastilijos sugriovi
mo dieną, kaip kad šią liepos 

Įvyko milžiniški kariuome
nės paradai, ir Champs Elysees 
ir visos kitos alėjos, einančios 
i Place de l’Etoile, j Are de 
Triomphe, buvo prisikimšusius 
šimtų tūkstančių žiūrovų.

MANILA, Filipinai, liepos 14.
Aukščiausi nacionalinė tary

ba, atstovaujanti bendrai vi
soms filipiniečių politinėms par
tijoms, nutarė prašyti Filipinų 
iegislaturos, kuri susirinks atei
nantį penktadienį, kad ji priim
tų rezoliucija, pareiškiančią 
žmonių geidavimą, kad Filipi
nams butų tuojau suteikta visi
ška nepirk lausomybė.

Ta rezoliucija turėtų but įtei
kta atvykusiam dabar į Filipi- 

prezidento 
Carmi A. 

Thompsonui, kurs ją persiųstų 
prezidentui.

nūs asmeniniam
Kadangi paraduose dalyvavo,|Coolidge atstovui,

Izifu unlzėtn u.mZ.ii tniniaii ______ ___be kitų aukštų svečių, taipjau 
Ispanijos diktatorius Primo dc 
Bivera, radikaliniai elementai 
buvo suruošę demonstracija. 
Dvidešimt su viršum demonst
rantų, tarp jų municipalinės 
tarybos narys, komunis|as Jo- 
ly, buvo policijos .areštuota.

Naujas Kanados ministe 
riy kabinetas sudaryta

Amerikos misionierius 
kaltinamas žiaurumu

0TTA.WA, Ontario, Kanada, 
liepos 14. — Premjeras Arthur 
Meighan sudarė naujų ministe- 
rių kabinetų, kuris veiks iki 
susirinks naujas parlamentas, 
Naujo parlamento rinkimų die
na bus neužilgio paskelbta.’I'OKIO, Japonija, liepos 14.— 

Korėjos vyriausybė 
pranešė teisingumo 
mentui, kad Seule tapus iškelta 
byla vienam Amerikos misio
nieriui, D-rui C. A. Haysmei- 
rui. Jis kaltinamas dėl žiau-

; rūmo.
Misionierius Haysmeiras, sa-• 

'ko, pagavęs vieną vaiką korė-Į 
Įjietį, vagiantį sode obuolius.! 
i Pamokinti, kad vaikas daugiau į 
’jo obuolių nevogtų, 
' rius įsivilko jį į vidų 
tikromis rūgštimis 

iv io r i, r» iam an^ veido parašą BERLINAS, liepos 14. - -Pru- , ..... . .» . - - i .. i - -r ■ Ta biaun žyme jamvalstybine darbo parupimmo a- sijos vyriausybe painformavo i . . ... , - -
gentura. Nežiūrint dideles kai-1 buvusio Vokietijos kaizerio ad- _ 111114-
tros, tūkstančiai bedarbių, vyrų vokatus, kad jei buv. kaizeris . .7. . .v . . . . 1
ir moterų, stovėjo ilgiausiomis rr kiti l lohenzollernų šeimynos 
eilėmis, laukdami darbo pi iro- nariai norėsią patys užsiimti 
dymo arba skirtos bedarbiams ‘žemės ukiu, tai Prūsija grąžin- 
pašalpos — 2% dolerio savaitei, sianti jiems iš buvusių jų nuo-

Kai kurios moterys bedarbės, savybių 51,000 akrų žemės, 
nuo ilgo laukimo karštyj, nual-l Pi ūsų vyriausybė apskaičiuo- 
po. Netekus kantrybės minia 
ėmė .daužyti įstaigos langus, 
kaltindama agentūros vaidinin
kus, kad jie tyčia "nesiskubiną, 
idant pakankinus suvargusias 
ir alkanas moteris. Įsimaišė po-!
licija, bet buvo bedarbių atmus- Kalbų žinovas; moka 36'vądinamą bendruomenės fondą, I to de Paleontologie 

dės savo studentė, darydama
------  \ milionų dalis labdarybės, moks- mus čia surado kaukuolę, kuri, 
Lenkija, liepos 1<> iv švietimo tikslams. Orga- mokslininkų apskaičiavimu, 

Poznanės universiteto nizacijos pirmininku išrinkta esanti nemažiau kaip 20 tuks- 
i.Charles1 W. Merrill. įtančių metų senumo.

[Pacific and Atlantic Photo]
Gen. Druni ir kap. W. R. Sayle egzaminuoja šrapnalio ske-

Paveikslą prisiuntė, , i •• i * veidra laike eksplioziios Mount Hope, N. J. 11. Belgijos parlamentas pi r- , ♦
muoju skaitymu priėmė įsta-' • ‘ A. ib o.

(tymo sumanymą, kuriuo kara
lius Albertas padaroma krašto 
diktatorium. Jam suteikiama 
oilniau ia ^alia leisti tokius i 
dekretus, kokius jis maty 
kalo paskelbti tikslu stabilizuoti 
krašto valiutą.

CailfciUK nori diktatūros
PARYŽIUS, liepos V 14. 

F. ."•‘cijos l iną nsų i
Gaiilaiix ruošias ateinantį penk
tadienį pasiūlyti atstovų buto 
”m.nsų komisijai Įstatymo su
manymą, kuriuo finansų mi
ni-'.erini butų suteikta diktatū
rinės galios valstybės finansams 
tvarkyti ir valiutai stabilizuoti.;

Bedarbiu riaušės Berliue Prūsija siūlo bu/usiaui 
kaizeriui žemėsre’_ Raitoji policija puolė bedarbių 

minia; keletas asmenų sužei-i • ' I
* sta ; Sutinka atiduoti jam 51,000 ak-

,«rų.,ta. sąlyga, jei Hohenzol- 
leriiai tą žemę dirbsiąI BERL1NAS, liepos 14.

. Raitoji policija vakar puolė be-
ministeris darbių minią, susirinkusią ties!

New Yorko valymo darbi 
ninku lokautas

NEW YORKAS, liepos 14. — 
Rūbų valyrpo ir dažymo įstaigų 
savininkai, norėdami priversti 
savo darbininkus priimti n (iškė
limą algos 20 nuoš., paskelbė 
lokautų. Iš darbo išmesta apie 
10.000 rūbų valymo ir dažymo 
darbininkų.

Kanados girių gaisrai 
gresia Nacionaliniam 

Parkui

VVINNIPEG, Manitoba, liepos 
14. Ties Kootenay ūpo, neto
li nuo Nacionalinio Parko, siau
čia dideli girių gaisrai. Gaisri- 
rams gesinti pašaukta daugiau 
kaip trys šimtai žmonių.

Areštuojamas negras 
nušovė tris asmenis

LAFAYETTE, La., liepos 14. 
— Bandant suimti viena jaunų, 
17 metų, negrų, įtarta dėl kri
minalinio nusikaltimo, jis, sten
gdamasis ištrukti, nušovė tris 
savo persekiotojus. Pagaliau jis 
buvo suimtas ir iki teismo už
darytas kalėjime.

Francuzy aviatoriai 
skrenda Į Sibirą

LE BOURGER, Francija, li^< 
pos 14. Francuzų aviatoriai, 
kapit. Girier ir Įeit. Dordilly, šį 
rytų išskrido į Omską, Sibire, 
tikėdamies 2,484 mylias nuskjL 
sti be sustojimo |>er dvidešimt 
šešias valandas, ar dar mažiau.

oficialiai 
departa- Išffąstis grąžino neby

liui kalbą
LAWRENCE,
— Policininko- c •

lass., liepos 
elektrinio 

, George 
per devynis

14.
; žiburio išgąsdytas,
Gibbs, kurs buvo
metus kurčias ir nebylys, atga
vo kalbą ir girdėjimą.

, Gfbbs miegojo viename tuš- 
nusionie-;£jame name. Įėjęs policininkas 

ir tam savo elektriniu žibintuvu pasi- 
išdegino įvjetč ir stipri šviesa atsimušė 
Vagis . j miegančiojo veidą. “You fool!” 

niekados. kvailas!), suriko pašo-
Nelaimingas vaikas j.ęS Qjbbs, šviesos išgąsdintas.

Tai buvo jo pirmutiniai žo
džiai, tarti nuo laiko, kai 1917 
metais jis, tarnaudamas Ameri
kos armijoje, buvo skaudžiai 

j sužeistas Franci joj ir patapo 
kurčias ir nebylys. Dabar jis 
vėl ir girdi ir kalba.

Keturiolika milioninin- 
,kų kuria labdarybės 

fondą
ja, kad tiek žemės, jei ji bus SAN 
tinkamai dirbama, duosianti pOS 14 
apie 1 milioną dolerių metams, [)iailsin 
o tai 1 lohenzollernams turėtu kll kul.j(l |)(.n(1,.as turtas daik- 
pilnai pakakti. :įa)1 |(aėums siekia daugiau kaip

_ —milionų doelrių, sukurė taip Mile Garod, Paryžiaus Institu-
i Humaine 

kasinėji-

FRANCISCO,. Cal„ lie- 
—- Keturiolika stam- 

San Franciscos lobinin-
Rado žmogaus kaukuo- 
lę 20,000 metų senumo

GIBRALTARAS, liepos 14.—

ta. Atvyko daugiau raitosios kalbus ir 240 dialektu i kuriam tie lobininkai 
policijos ir savo buožėrpis puo-1 v
lė minią. Keletas polieninkų ir POZNANE 
bedarbių buvo sužeista. ją

 profesorius Tassilo Schultheiss 
laikomas didžiausiu khlbininku 

.Jis moka trisdešimt 
dialektų, 

yra dar 
38 metu v 

žilas. Per

KAIP KURČIAI IR NEBYLIAI Euronoie 
GIEDOJO HIMNĄ

C1NC1NNATI, Ohio,.
14. — Kurčiu Geroves Draugi- '

* C* 4 4 4M4 VI * 4. > y - V < A «

ja čia pastatydino naują kur- keietą metų jis buvo gimnazijos 
mokytojas, bet kai buvo Susek
ti jo nepaprasti lingvistiniai 
gabumai, jis buvo pakviestas 
universitęto profesorium.

šešias kalbas ir 240 
‘ PCof. Schultheiss 

liepos jaunas žmogus, vos 
amžiaus, bet visai

čiams ir nebyliams švietimo įs
taigų, ir dabar įvyko jos atida
rymas. Atidarymo iškilmėse 
300 kurčių ir nebylių “sugiedo
jo” “žvaigždėtos Vėliavos” him
nų. “Giedojimo”, žinoma, nie
kas negalėjo girdėti. Jie giedo
jo ne balsais, bet sutartingais 
ir rimtingais pirštų ir rankų 
judėjimais.

Čhicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja: ' t <

Galima laukti lietaus ir per
kūnijų; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiprokas pietų vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
himum fi£®, maksimom 70® F.

kandie saulė teka 5:26, lei
džiasi 8:25 valandų.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

šeši asmens užmušti au
tomobilių kolizijoj

.■ •_____________ _ \

I x ROMA, Italija, liepos 14.
Dviem automobiliam susimušus 
Via Appia kely, buvo užmušti 
trys policinjnkai ir trys kara
binieriai. Policininkai važiavo 
viename automobily, karabinie
riai antrajame.

MIRTINAI UŽMUŠĖ NAš-
LAITĮ

IIASTINGS, Minn., liepos 14. 
— Farmerys Anthony Lucking 
tapo teismo pasmerktas penkio
likai metų kalėjimo už mušimų 
aštuonerių metų vaiko taip, 
kad vaikas nuo mušimė mirė. 
Vaikas buvo našlaitis, kurį far- 

! .nerys buvo paėmę? auginti.

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, ‘Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti i nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų! v

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47tU St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III
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IŠKILMINGAS METINIS

Piknikas
Rengia

Auksinės Žvaigždės L. P. P. Kliubas 
Nedalioj, Liepos 18 d., 1926

CALUMET GROVE <
Blue Island, III.

Pradžia 12 vai. dieną 
Įžanga vyrams 50c; merginoms 35c

Bus duodamos dovanos. Vyrai katrie trauks vir
vę laimės $10.00; merginos lenktynėse laimės $3.00 
ir $2.00.

Orkestrą M. TIMSKY
Kviečia RENGIMO KOMITETAS

i .
Pastaba: — Iš Rosėlando važiuokit 103rd St. 

karais, lllth ar 119th iki Vincennes Avė., o iš čia 
Kankakee karais per Blue Island miestelį iki Canal 
St., iš čia eiti j rytus apie 4 blokus iki daržo.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
ruprautama kalba pradeda savo raitą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo Apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žcinč žaliavo liepomis, aržuolai.s, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės?’
Ten, tose Kuriose, gyveno briedžiai, stirnos, Šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So, Halsted Str., Chicago, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
2451—Onai šimkevičienei
2455—Aleksui šerpečiui
2463—-Pranui Marcinkui
2494—Juozapui Nacui
2517—Antoninai Petreikienei
2533—Jonui Daujotu!
2541— Kazimierui Daujotui
2542— Juozui Petrilai
2545—Grasei Gužienei
2553— Stanislovai Kiaurakaitei 
2556—Apolionijai Tumpienei 
2559—Uršulei Druktenienei

.......................................................... .. ■■■ ................~......................— -«■

Garsinkities “ Naujienose”

2619—Rozalijai Paulauskienei
2628— Antoninai Lakavičienei
2629— Marei Jankauskaitei
2632— Antanui Bajorinui
2633— Benigdai Bartkienei 
2655—Teresei Kielienei
2689—Juzefai Klapatauskienei 
2704—Marijonai Žemaitienei 
2714—Leonorai Čiuprinskie- 

nei
2724—Stasiui'Aniuliui
2750—Teofilei Labukienei

Detroit, Mich.
Atsakymas į šv. Petro parap. 

komiteto protestą
— ■?.................—

Naujienų 109 nr. ir Draugo 
107 nr. tilpo neva šv. Petro 
parapijos komiteto protestas, 
kuris turi tikslo juodinti buvu
sį 1925 m. komitetų, būtent 
T. B. Kibartą, Charles Grigaitį 
ir Joną Miglinu, šmeižiant juos 
be jokio pamato. Save gi tas 
komitetas bando labai augštaf 
pastatyti ir taip save išgirti, 
kad net juokas ima: šių metų 
.Jonaičio komitetai taip mokyti, 
kad mokslus net Lietuvos gim
nazijose išėję. Jie prirašė ir 
daug kitokių nesąmonių, į svar
biausiai kurių skaitome reika
lingu duoti atsakymą.

Kad šių, 1926 m., komitetais 
mes esame, ar kada mes tai 
jums sakėm? O kad mes buvo
me 1926 m., tai turbut ir jus 
patys žinote.

Sakote, Naujienų bal. 5 d. n r. 
tilpo purvinai straipsnis, 
“skriausdamas moraliai musų 
mylimą kleboną kun. J. Jonaitį, 
parapiją ir katalikus”. Meluoja
te sakydami, kad mes skriau
džiame moraliai “mylimą” kle
boną. Kaip jis pats save yra 
moraliai nusiskriaudęs, niekas 
kitas jį labiau nuskliausti nega
li. Matyt, jus mylit kas nedo
ra fr negera, — turbut iš to 
augšto “mokslo”, kurį j'ųs pa- 
siekėt Lietuvos gimnazijose, ku
rių jums nė ištolo matyti neter 
ko. Vieton suprasti savo teises 
ir ginti žmoniškumą ir tiesą, 
jus pliauškiai niekus, kad mes 
buk skriaudžiame moraliai jūsų 
mylimą kleboną. Juk rimtes
niam katalikui net nėra kur dė
tis iš gčdos, ką ir patys pripa
žinote, kad metai atgal buvo 
faktas ir tai liks faktu amžinai 
ir ta biauri žaizda; nebus užgy
dyta. Kur gi jusi/u;jys\| siela, 
širdis ir protas? Turbut iš dide
lio mokslo nebeįstengiate pa
matyti.

Jus sakote, kad mes ir para
piją skriaudžiam moraliai. Nagi 
mokslavyriai, argi mes nesa- 
kėm, kad mes nenorime parapi
jos sugriaut, bet mes vien no
rime ją sutvarkyti, apšvarinti, 
pašalinant iš jos kun. Jonaitį? 
Ar čia yra skriauda parapijai, 
jei mes stojame ją ginti nuo 
priešų, kurie ją tik demorali
zuoja ir žemina?

Kai sakote, kad ant musų 
liežuvių greičiau plaukai už
augs, negu mes Jonaitį išmesi
me, tai ant jūsų pi otų ir akių 
jau senai netik plaukai užaugo, 
bet storiausios vilnos ir purvų 
shiogsniai, per kuriuos jus ne
galite nieko suprasti ir matyti. 
Bet jūsų Jonaitis yra .geras 
profesionalis barberis, jis gerai 
apkirps jusli vilnas ir nuskils 
purvus, o tada patys suprasite 
ir pamatysite kas dedasi ir pa
tys šoksite greičiausia mesti 
Jonaitį lauk; ir tada jus busi
te galingesni netik už mus, bet 
ir už patį Jonaitį ir užtai jį 
patys greičiau išnešite ir pa- 

’liuosuosite mus liežuvius nuo 
tų biaurių Jonaičio plaukų augi
mo. Bet geriau nelaukite to 
kirpimo, bet stokite dabar 
mums pagelbon, kad nereikėtų 
duotis Jonaičiui kirpti, nes 
Jonaitis kerpa ir skuta labai 
skaudžiai. Mes tą jo barberystę 
labai gerai žinom ir todėl su 
juo mes nebenorime turėti jo
kio biznio.

1. Kad kun. Jonaitį pagavo 
p. A ukštuolis pas savo-pačiutę 
ir kad delei to po teismus tą
sęs, tą jau jus patys įpripažlnot.

2. Jonaitis, girdi, neareštavo 
Aukštuolio, o policija Jonaičio 
stuboje. Bet vilningieji gimna
zistai, už ką gi Jonaitis išrašė 
Aukštuoliui čekį ant $1,000? 
Aukštuolį teismas išteisino, tad 
kurgi tas jo juodrankiškumas? 
Sarmata taip mulkinti visuome
nę. . X

3. Sakote, kad mus, triukš
madarius, pašalino Jonaitis,

vyskupas ir parapija. Mus nie
kas nešalino. Argi mes neišbu
vome iki pabaigos metų? O pa
sibaigė metai — pasibaigė ir 
musų komitetystė. Jei tai žino
te, tai kam,meluojate?

4. Parapijos susirinkime, gir
di, niekas geležinių paipų netu
rėjo ir tas esą netiesa. Kas kal
tas, kad ant jūsų akių vilnos 
yra užaugę ir kad jus nieko 
nematot ir matyt nenorite. Tos 
paipos nebuvo kelių sieksnių il
gio, kad į jas būtumėt galėję 
ir akis išsibadyti, bet kad tūlas 
asmuo turėjo kišeniųje ir per 
drapanas kišojo, tai ne vienas 
tą matė. Ir kam gi tie žędžiai 
buvo taikomi, kad jei kas, prieš 
rinkimą naujų Jonaičio komi
tetų, kelti trukšmą, tai tam 
busią karšta? Policija, girdi, ne 
dėl Jonaičio reikalų buvusi. Ko
kiems karaliams kišat čia pa
rapiją? Jau kiek sykių gynet 
parapiją su policija, bet vis ta 
marmalienė pasilieka. Ir dar 
lyginatės prie kongreso, kur 
žmonių protai yra augštai iš
lavinti, o čia (žmonių ^protai yra 
augštai užaklinti vieno, kuris 
viską kontroliuoja jausmų va
lia, o apie protą ir kalbos būti 
negali, nes jeigu protas pamė
gintų pasirodyti, tai butų pavai
šintas paipos ir policijos. Ir taip 
jau pereitam susirinkime Jonai
tis pribėgęs įgriebė mušti Joną 
Liegų ir Charlį Grigą, ir tai 
dar turint policiją. Ar tai čia 
kunigo darbas kišti nagus prie 
kitų?

5. Klausiate ką reiškia: “E- 
sančio komiteto nariai bandė 
aiškinti, kad komitetas esąs 
išrinktas priešmetiniame susi
rinkime.” Tat reiškia tą, kad 
Jonaitis prieš metinį susirinki
mą bėgiojo po stabas j ieškoda
mas sau jau naujų komitetų 
ir gavo dar ne vieną iš tų, su 
kuriais pirmiaus vieni ant kitų 
purvus drabstėsi.

6. Sakote; šiemet šv. Petro 
parapijos komitetai yra išrink
ti iš mokyčiausių ir gabiausių 
vyrų mus kolonijoj, Lietuvoj 
užbaigę mokslus gimnazijoj. 
Apie vieną mes esame girdėję, 
kad jis žinąs, ar yra girdėjęs 
apie kokią tai gimnaziją, bet 
matyti, su ta ’ gimnazija jam 
nesisekė, kad jis taip mizernai 
atrodo. O visi kiti ir girdėti 
apie gimnazijas nėra girdėję. 
Gal jie yra išėję Jonaičio “gim
nazijos” mokslus, tai už tai ir 
gavo tokią augštą vietą — mes 
to nežinome ir mums tai visai 
nesvarbu. Mes tik tiek žinom, 
kad jų • protas yra pilnas fana
tizmo ir taip apaugęs vilnomis, 
kad net tokis geras barberis, 
kaip Jonaitis, nė kaip neįsten
gia nukirpti.

7. Ar mus kunigas vadino 
bedieviais ir panašiai? Taip, ir 
tai dar no vieną kartą, ir para
pijos susirinkimuose ir per pa
mokslus.

Klausiate, ką mes gero pada
rėm būdami pereitais metais 
parapijos komitete. Daugiau

Priminimas
Naujienų Ekskursantams

Jau tik 3 savaitės beliko 
iki Naujienų ekskursija iš
plauks i Klaipėdą.

Jau laikas visiems pradė
ti rengktis ir sutvarkyti sa- 
vo'pasportus ir kitus doku
mentus. Visi, kurie manote 
važiuoti, atsilankykite be 
atidėliojimo į Naujienų ofi
są. Mes duosime patarimą 
ką reikia daryti. Dar gali 
visi ir Lietuvos piliečiai spė
ti, jei pradės tuoj.

Naujienų Laivakorčių 
Skyrius •

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės' 
Naujieinų kablegramų 

negu jus. Kas atmokėjo skolas, 
kurių nemažai buvo nuo žmo
nių suskolinta ant lotų ir kitų 
reikmenų ir kuriems dagi nuo
šimčių nebuvo s mokėta. Mes 
jiems atmokėjome sykiu. Baž
nyčią nupentuota. Jau nuo se
nai buvo neužmokėta skola už 
bažnytines drapanas, mes ir tą 
skolą užbaigėm mokėti ir dar 
bankui atmokėjom $1,000. • Ar 
ir dabar meluosite, kad mes 
nieko nenuveikėm? O kad mes 
tik triukšmą kėlėm per visus 
pereitus metus, tai pasidėkavo- 
kit savo Jonaičiui, kad jis bu- 
vo goriausias triukšmadarys. 
Bet jus tik kitus atrast žinote, 
bet jo tai nematot.

Jus giriatės, kad per tuos 
tris mėnesius jus daugiau pada
rėt, negu mes per visus mėtus. 
Tas tiesa, bet tie pinigai buvo 
uždirbti visai neteisėtais biz
niais ir dar po bažnyčia. Tiesa, 
kunigas vis šaukė, kad tiek ir 
tiek tūkstančių padarėm, „o kai 
reikia tų tukętančių, tai jie ne
pasirodo. j

Kas dėl gonaičio pašalinimo, 
tai jis pats geriau žino kaip 
pasišalinti, nes jau ne pirmoj 
parapijoj jis taip padarė; mes 
nuoširdžiai geidžiame, kad jis 
ir čia tai padarytų — pasiša
lintų iš parapijos.

Sakote: mes tų knygų (para
pijos) nereikalaujame ir nepra
šome —- turėkit sau. Kodėl jus 
tokie geri pasidarėt? O ikišiol 
vis sakėte, kad atimsite per 
teismą. Kodėl jus dabar nebe- 
imate? Mes teisme mielu noru 
jas atiduosime, nes jos nėra 
musų savastis.

Sakote: šiais metais jau dau
ginus komitetų nerinksime. Kas 
čia jums pasidarė, kad pradėsi
te daryti taip, kaip dar niekad 
nebuvo? Pirmiau į vieną sa
vaitę šaukėte tris sykius para
pijos susirinkimus, vis kad 
išrinkus parapijos komitetą, nes 
Jonaičiui užėjo loska — tuoj 
išvaikė komitetus, ir ką tu jam 
padarysi. Argj tokios vilnuotos 
avys įstengs suvaldyti tokį 
smarkų piemenį?

O kaslink jo, kaipo Tautos 
šulo, tai tokių šulų pilni patvo
riai. O kokis tautiškumo ženk
las yra jo parapijoj ? Ar tai tie 
šlykštus parengimai po bažny
čia, kurie tik demoralizuoja 
žmones. Kaslink jo kilnių to
bulumo idealų, tai mes pasaky
sime tiek, kad jo idealai senai 
nuskendo purvuose ir tuose 
purvuose jis visas maudosi. Jai 
jums tai yra kilniu . tobulumo 
idealu, tai-mes to jums kilnu
mo neužvydime, mes greičiaus 
gailimės jjusų, kad tik tokiais 
“kilnumo” idealais tegalite gė
rėtis. Kaslink jo kėlimo Lietu
vos, musų tėvynės, vardo sve
timtaučių tarpe, tai jam tas 
tiek rupi, kiek pernykštis snie
gas. Tiesa, jis išgarsino lietu
vius, bet ne savy gerais dar
bais, bet blogais — kada tapo 
nutvertas pas bobelę. Bet tokis 
'“kėlimas” lietuvių vardo lietu
viams visai nėra geistinas ir 
detroitiečiai malonėtų, kad jis 
juos paliktų ramybėj ir nešdin- 
tųs kur kitur.

—Tony B. Kibartas
Charles Grigaitis
John Miglin.

Ketvirtadienis Liepos 15, ’2G

Te). Lafayette 4223
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

rxxrxxxTrxxxxxxxxxxxxxxrrr

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

Šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
' Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą, 
paštu naują skaitytoją.
Už metus ‘___  150 kuponų
Už pusę metų .........75 kuponu#
Už tris menesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana. 
xxxxxxxraxxxraxxxxxxxxxif
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A. VIENUOLIS

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Užžėlusiu taku
(Tęsinys)

Pasiekęs mišką ir pasislėpęs 
už eglės, neiškentė neatsigrę
žęs: Vildžiūnaitė tylelėmis, nu
leidusi galvą, ėjo rugių ežia į 
sodžių.

Didžiai nusiminęs, lyg ką

skaisčiomis, masinančiomis vi
liojančiomis, uždraustame dar
želyj augančiomis rožėmis, j 
kurias galima kiek nori žiūrėt, 
kuriomis galima kiek nori ‘gro
žėtis, bet kurių neseka nei skin
ti, nei

ialop mergina, šmėstelė-J 
lipdama per tvorą, balta 
išnyko tarp medžių.

bet kunigo 
ne apie pamokslą, ti- 

kankino

.larn 
vienos

palytėli.
tada rodės, kad kaip 

gražina darželį, taip ki- 
visą pasaulį.

Išsvajodamas ir Išžiūrėda
mas į banguojančius rugius, j 
toli mėlynuojančią girelę, Įsi
vaizdavo kunigas, kaip būtų 
malonu ir kokia didelė neapsa-

jusi, 
j u pele,

Mergina išnyko, 
mintys 
kėjimą ir žmones
kunigą, ir nebedavė jam ramu
mo.

Juk jis ją mylėjo, glostė, bu-l^ma būtų laimė prisiglaudus 
prie Katriutės ir primygus vei
dą prie jos karštos krūtinės 
taip, kaip jis kitada darydavo,1 
kol dar buvo laisvas, suknelė? 
nesuvaržytas žmogus-

Juo ilgiau svajojo ir nerimo
kunigas, juo labiau ir aiškiau! - ■
pradėjo suprasti, kad, palikęs yau> pasaulio Kūrėjau, gar- 
kiinigu, išsižadėjęs savo tikro- 
sios laimės, 
giausio< Dievo 
lės.

Juk viskas 
paukšteliai ir 
liai
mylisi, 
puošiasi 
siems meilė.. .

Tik aš?. . žmogus!.. . gam
tos karalius!...

I>t‘l tėvų įnorio, dėl tamsuo-

Juk ji jam buvo tokia bran
gi, artima, tokia meili...

Atsigulęs po beržu, 
Maldutis paslaptingose 
se ir gailėjo, nieko jai nepata
ręs, nenuraminęs jos liūdesio.

Tebebūčiau “švedas”, 
tinai būčiau stabtelėjęs,

skendo 
nrunty-

bent

na ii- ko nusiminusi.. .
O kaip jai tinka raštais 

džiota ir žičjkais apsiuvinėta 
marga yri juostė ir juodas lan
kas apie pilka sijonėli! - pra
murmėjo kunigas Maldutis ir, 
parėmęs rankomis galvą, žiū
rėjo Į banguojančias rugių jū-

i A va-

Keistos, kunigui nepridera
mos mintys, kartais ateidavo 
jam Į galvų.
, Kol dar buvo “švedas”, regis, 
apie nieką negalvodavo; tik bai
gus seminarijų jam neduodavo 
ramybės ne tik mintys apie 
Evangeliją, tikėjimą, jo paslap
tis, Bažnyčią... dažnai kamuo
davo ji ir “meilės problema“.

Pirma netrukdavo atsikratyt 
panašiu minčių, pradėdamas 
mąstyt tai apie Viešpaties kan- 

apie pavyzdingą kurio 
gy venimą...

klieriku,
nebesikratydavo, 

tartum, 
pindamas 

nebelaikydavo jų

t Pacific and Atlantic Phottf)

P-lė Betts iš lx)ndono. Ją 
lengvai sužeidė karaliaus auto- 

I mobilius. Ant rytojaus nuo ka
raliaus ji gavo gėlių.*

ir kunigas, kilstelėjęs 
ssizauejęs oran- aukį(vn j dangų sunertas ran- 
dovanos me^ikas, nuėjo tolyn.

žemėj, štai, visi j 
vabalėliai, gyvu-j 

augmenėliai, visi atvirai 
visi tąja meile gyvena, 
— visi dėl meilės, vi-.

lių 
jau 
lė>\

gražiausio jausmo mei-

kokia

kažin
Kris-

lurė- 
žodį

♦ * ♦

Prieš pat Sekmines buvo jau
nojo kamendorio vardadienis.

Vardadieny susirinko nema
ža žmonių: daktarus, vaistiniu 
kas, mokytojas, valsčiaus raš
tininkas. felčeris su dukterimis 
dar keli tariamieji sodžiaus in
teligentai, šiaip apsitrynusieji 
ir gudresni miestiečiai, kelios 
davatkos, kelios moterėlės, var
dininko išpažintojos ir jo kuni
go “stono” didelės gerbėjos.

Buvo paneles siuvėjos Leliū- 
naitės su molyną, galop vietinis* 
bažnytinis choras su 
ku.

Bet daug daugiau 
j klebonijos kiemą

vargonin-

neprašytų 
svečių, kurie atėjo pažiopsot j 
susirinkusius, pažiūrėt iš anks-

šutų ar saldainių, tarytum, bi
jojo, kad kas nešertu per ran
ka.

Protarpiais degė nuodėgulį, 
ėjo našlio, aguonėlės ir gražiai 
dainavo.

Kunigas klebonas, progai pa
sitaikius, ko jis niekumet nepa
miršdavo, parinko tarp susirin
kusiųjų pinigų, pasak jo, pa
gražinti bažnyčios vėliavoms.

Jo pavyzdžiu sekdama, davat
ka Zigmanta.itė apėjo svečius 
su tam tikru lapu, rinkdama pi
nigus labai “važnioms amži 
noms mišioms”. /

Inteligentai, jau susėdę už 
žaliojo staliuko, vieni visai at
sisakė, kili pažadėjo paskiau 
įsi rašyt, o dar kiti teisinosi, 
kad jau, regis, esą įrašę į pa
našias mišias.

.Įsirašė tik Jurgis Girckus, 
dvi dievobaimingos moterėlės 
ir kelios davatkos.

Zigmantaitės paaiškinimu, 
surinktus pinigus su aukotojų 
vardais ji siusianti į Austriją, 
vienam labai “šventablyvam” 
grapui, kuris paskiau pats įdo- 
siąs tuos pinigus pačiam šven
tajam Tėvui.

Visi susirašiusieji čia pat ga-^Del nevirškinimo ir žarnų
vo nuo Zigmantaitės po paveik
slėlį su maldele vienoj pusėj, 
už kurios sukalbėjimą suteikia
mi neapsakomai dideli atlaidai, 
o kitoj — gražiomis spalvomis 
nupieštu paveikslu, kaip sun
kiai kenčia “čyščiuje dūšelės”, 
už kurias nelaikomos “amžinos 
mišios”.

Zigmantaitės mezliavai pasi
baigus, kunigas* Ignas rodė su 
dviem kaškietais “štukas”.

(Bus daugiau)

Nilo Spnošiį
Čadu m Ointment prašalins spuo

gas ir padaro oda minkšta ir dailia 
Jis turi minkštinančių antiseptišką 
ir gydančių jėgų, kud prašalinu, trį- 
taciįa iš sykio Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo oučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, uo
gavimų, įsidrėskimų, išbėrimų, skau
dumu. nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimu ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje. tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company. 
576 Fiftb Avenue, New York.

suirimų nors sykį yra 
pagelbėjimas

štai yrn nauja gyduolė kuri atlieka 
darbų ir atlieka greitai

< Daktarai tiesiog nusistebi, kaip
greitai ta nauja gyduolė vadinama 

, f Nuga-Tone prašalina nevirškinimų*,
A i užkietėjimų, galvos skaudėjimą, ne-

malonų kvapsnį iš burnos ir žarnų 
nemalonumus. Nuga-'l'une sugrąžina 
atgal naujų gyvenimų ir vikrumų nu
vargusioms ir silpniems nervams ir 
muskulams. Ji budavoja raudonų 
kraujų, stiprius patvarius nervus ir 
suteikia labai didelę spėką gyveni
mui. Nuga-Tone suteikia atšviežinan
tį miegą, gerą apetitą, puikų virški
nimą, reguliarį ėjimą lauk, pamestą 
entuziazmą ir ambiciją. Jei jus nesi
jaučiate gerai, jus esate skolingas 
sau, kad pabandžius Nuga-Tone. Ji 
yra labai maloni vartojimui ir pra
eikite jaustis geriau tuojau. Jei jū
sų daktaras dar jums neužrašė, nu
eikite pas aptiekorių ir gaukite bute
lį Nuga-Tone. Išdirbėjai Nuga-Tone 
žino labai gerai, kad ji suteikia jums 
tiek daug’gero ir jie įsakė visiems 
aptiekoriams duoti jums garantiją 
arba pinigus grąžinti, jei jus neuž- 
ganeding. Žiūrėkite garantiją ant pa
kelio. Rekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama pas visus aptie- 
korius.

N

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111*13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Kieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310.

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

............. —
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashinrton St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

DR. HERZMAN^
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
4 Dienomis: Canal 

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

y

LIETUVIAI DAKTARAI

HUTAI' O AKINIUS 
. is Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

« vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4900

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusm Gydytojas ir Chirurgą*

• 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.

Namų telefonas Calumet 1698
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Ofiso Tel. Boulevard 5913

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Rr.A.R. BLUMENTHAI

Optametriat 
Tel. Boulevard 64X7 
4649 S'. Ashland A v

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 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. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordcn)
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Kandolph 3261

\ akaraia 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
. -Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:30 iki 9:30 vakare 

4608 8. Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

to^ “lemiančios”,,.paklausyt cho
ro, gramofono, kuris senai jau 
nuo pat pietų išstatytas lange 
užkimusiu balsu čirškė *ir gar
galiavo tarptautines melodijas.

Buvo nelinksma, bet ir ne
nuobodu: persidalinę Į du bū-l 
riu — vyrų ir moterų —visi 
lyg ko gedėjusi, lyg kuo varžė
si. liovėsi sėdę; prireikus ir be 
reikalo visi nenatūringai juo
kėsi, ir siekdami nuo ktalo rie-

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Motery Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Biu** 
I ui and Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 -vai. vakare 

Telefonas C anai 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

jis jau ne tik 
bet, 
pa

savo 
nuo-

pusė

Šventupi
Tapęs 

nuo jų 
p? virkščiai, joms,
tr.ikaudavo ir, 
svajone* 
dėme.

Juk jų, moterų, \
visos žmonijos, juk jas Dievas 
’eido mums, kad būtų rtiūsų gy
venimo draugės, juk jei kiek- 

vyras išsirinktų sau mo- 
tinkamą mylimą merge- 
dvi sielos, du kūnai su- 
galingoj meilėj į vieną, 
gražus tada pasidarytų 
gyvenimas, štai kada

vienas 
♦orimi 
’e. jei 
silietų 
koks 
žmonių
ateitų Jo karalija žemėn!...— 
tokios mintys priversdavo Mal
duti, dar klieriką, ligi to, jog 
paskui kamuodavo jį gražios 
nekaltos mergelės dieną beinąs- 

naktimis sapnuojant.
būdamas seminarijos 

laukdavo šventadie- 
per sumą, einant apie 
šulus, jis galėdavo 

-impatingų, labai 
j Katriutę pa

našia, mergaitę, kuri plačiai iš
skėstomis akimis* visumet j jj 
ilgai, ilgai žiūrėdavo. Eidamas 
iškilmingoj procesijoj apie baž
nyčią, klierikas nežiūrėdavo 
taip dievobaimingai į didįjį au

tant.
Žiemą, 

mūruose, 
nio, kada 
bažnyčios 
matyti vieną ‘ 
jam tinkančia, I

Nors jie akimis ir daug kits 
kitam pasisakydavo, bet kas ji 
tokia ir kodėl taip į jį atsidė
jusi žiūri, klierikas nežinojo.

Tiesa, rado jis, kartą parėjęs 
iš bažnyčiom, sutanos* kišenėj 
laiškelį nuo kaži n kokios Miliu
tės, kuri karštai prisipažino jj 
mylinti; bet nuo kokios Miliu
tės, ar nuo tos simpatingos mer
gelės, ar nuo kitos kokios, klie
rikas taip ir nesužinojo.

O vasarą, parvažiavęs iš se
minarijos namo, šventadieniais 
pasislėpdavo klebono sode tarp 
liepų ir iš ten žiūrėdavo, kaip 
eidavo į bažnyčią gražiai apsi
taisiusių, žolynais pasipuošusių, 
mergaičių būriai, kaip sustoju
sios ties klebono sodu mazgo
davos upelyj kojas, audavos 
“burlėčiais” ir linksmai šneku
čiuodavos.

Žiūrėdavo tada klierikas, įį^- 
rėdavos ir lygindavo jas su

Ir kam tas celibatas, 
kam iš jo nauda?.. . Del to mes, 
dabar kenčiame, kankinamės, 
’aužome savo įžadus, esame ne
natūralūs vyrai ir veltui 
am su prigimtimi, kad 
iciio, kada nesuprastas 
.us.. .

— Kad lx‘iit pašaukimą 
’iau arba dovaną Dievo
skelbt, o dabar... nelaimingas 
žmogus!

Ne veltui mokytų žmonių į 
vra pasakyta, kad vyras ar mo-, 
‘oris gali būti laimingi, gali, 
vi dškai apreikšti savo gyvybę,| 
avo jėgas, tik vienas su kitu, 

susidraugavę, susijungę.
- () toji pati gamta! Negi ki

taip viską sutvarkė?...
Ir kunigas Maldutis domėjos 

’r.ukinių gėlių keru, apie kurį 
skraidė ūždamos* bitelės ir gra
žūs .drugeliai, nešiodami nuo 
vyriško žiedelio į moteriškąjį; 
meilės dulkeles.. .

- Tik viena' žmogus, gam
tos karalius, suteršė tą šv. pri
gimtį, tą pačią meilę iškeitęs 
žemu gašlumu ir padalinęs sa-; 
vo kūną, viena dailia armoni-

* . i
ja sukintą, į gražias ir biau- 
rias dalis...— galvojo kunigas,' 
akim sekiodamas ratuotas bi
teles ir gražius drugelius.

Ir jei žmogaus laimė parei
na nuo jo paties nuovokc nuo 
pasitenkinimo savimi, tai daug 
laimingesnis būčiau nesimokęs. 
Neskaitęs būčiau “K.wartalnik 
Teologiczny”, nebūčiau turėjęs 
jokio supratimo nei apie Dar
vino teoriją, nei apie Htgelį, nei; 
apie Kantą, kuriuos tik po tru
putį, apyčiupomis, kaip vaikas 
didelį ol^uolį, aplaižiau, apgrau
žiau, tepamėginęs skonio, ir tik.

—Gyvenčiau dabar namie, 
ūkininkaučiau, būčiau vedęs 
Katriutę ir jausčiau ne tik lai
mingesnis esąs, bet ir žmonijai 
naudingesnis... Gal turėčiau 
jau ir vaikučių... O dabar nle-| 
kam netikęs 
kreiptų idėjų 
to naktigonio, 
no praskustą 
šelmavotas” žmogus.

—fiit ęšitie žolynai! Kaip jie 
iškėlė eikštėn, išskėtė, išplėto
jo savo gražius žiedelius, kaip 
juos išmargino įvairiomis spal
vomis, kad tik iš tolo privilio
tą bitelę, įkviestų pasibučiuoti 
drugelį! O šitie vėl! Kaip gau
siai paskleidė aplinkui gardų 
žiedų kvapą, ištryškino saldžias 
limpamas sultis! Kiek čia mei- 
lė**L.< O čia!., „ Kaip dailiai

Reikalaudami
RAKANDU

12

JOHN KUGHINSKAS
LAWYElt 

Lietuvis Ądvokatas
2221 W, 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas ( anai 2552

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

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. I’ulhnan 5950
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096

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

SPECIALISTAS egzaininavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

A. L. Davidonis, M. 0.
4643 So.Michigan Avė.

rz > ji nuo 9 iki II vai. ryte; 
Valandosy nuo 5 jy g vap vakare

akelbėjas, 
pamėčiusio ma- 
viršugalvi, “su-

V. W. RUTKAUSKAS
, Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago 
Tek Yards 4681

DR. K. DRANDELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos puo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVID. M. D.
1579 Mi!waukee Are., Room 2ė9 

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

Namų tųlefoniM Spaulding 868;
i IttaviulMinė šviesa ii diathernha

3241

Lankykite Didžiausiais 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE, PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla- 
ilgaskvernis, iš- tus pasirinkimas Naujausių Madų — 

anot K©reanio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų.

1 Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng- 
ąį mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
I

(įimpany
Mm*.

tUlMta. h.i»t. Ho>Jw».

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

n 
Jei

Advokatas z
S. La Šalie St., Room 2001
Rundoiph 1034 —Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Llermitage Avenue * 
Tel. Ilemlock 1385

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

visokias legališkas popieras

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk Š| kuponą kasdieną Ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto- 

tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesi ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoje v i * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymul, turi būt priduodama var
das pavardė 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: Liepos 15 d., 19Ž6

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevarl 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais:' 10—2

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Gydytoju Kabinetai 
DR. S. LINEUK1.

DR. W. 
YUSZKIEWICZ.

Muku gydymo būdas tiktai na 
euralis (be /y d uolių ir be operaci 
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, aklų, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee AveM 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.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys Jums nereikia 

•luti nuplikusiomis galvomis Aš 
turiu stebėtiną bude dėl užaugini 
tno plaukų

Ateikite ir peisitiknnkii.
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.

Look
to your health. Epsom 
Salt s is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

The Knight Laboratorao. Chi«o0D

EPSOM
S A LTS COMPOUND IN 

TABLETS
Res. 6600 So. Artesian Avė. 

Phone Prospect G059 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Chicago, III.

siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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Žinoma, kad ne. Apie Belgijos karaliaus finansinius 
gabumus iki šiol dar nebuvo nieko girdėt. “Finansiniu 
diktatorium” parlamentas jį paskyrė dėl to, kad parla
mento politikieriai bijojo imti ant savęs atsakomybę už 
mokesnių kėlimą ir kitas nepopuliares, bet .finansų su
tvarkymui reikalingas priemones.

Karalius Albertas, žinoma, taip darys, kaip finansų 
žinovai jam diktuos. Bet jie bus pasislėpę už karaliaus au
toriteto, todėl publikos akyse jie nebus atsakomingi. Ko
medija — ar ne ?

Įniinirrrnmurnniinniiinmimnimiiiin

►< Apie Įvairius Dalykus
yT»Tiirrri»ixxErrxixxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
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REFĖRENDŪMAS TAI “HUMBUGAS” 
;• ••• • • * 
l<t lt Lt lt t*

KAIRIEJI KOMUNISTAI PADĖJO KAIZERIUI 
IŠGELBĖT SAVO TURTUS

Vengrų teroristinės or
ganizacijos. — Japo
nų policininkas bijosi 
verkiančio kūdikio la- 
biau, negu kriminali 
sto

šias į viduramžių vokiečių 
Vehme, kur nariai nežinojo savo 
viršininkų ir turėjo pildyti krau- 
geringus darbus, nežinodami, 
kodėl jie tai daro.

KARALIUS FINANSINIS DIKTATORIUS

POLITIKIERIŲ BAILUMAS

Kai Vokietijoje ėjo kova dėl referendumo apie kuni
gaikščių turtų nusavinimą, tai visų tautų komunistų laik
raščiai šaukė, kad tik vieni Vokietijos komunistai tikrai 
stoją už tą sumanymą. O socialdemokratai, tai, girdi, kad 
ir remią referendumą, bet savo širdyje visai nenorį, kad 
kaizeris netektų palocių ir dvarų., •

Dabar šitas komunistų melas išeina aikštėn. Vokie
tijos komunistų partijos kairioji srovė savo biuletine
(“Mitteilungsblatt”) rašo taip:

“Mes iš opozicijos tame referendumo humbuge ne
dalyvavome. Dar prie/ referendumo sumanymą mes 
buvome viešai paskelbę savo nusistatymą. Nutarimą 

. laikytis iš tolo nuo balsavimo teatro beveik vienbal
siai priėmė nepaprastas, skaitlingas atsilankiusiais 
nariais, Hannover’o skyriaus'susirinkimas”.

Vengrų parlamentas paskyrė 
specialį komitetą, kad ištirti 
slaptų organizacijų darbuotę. 
Tai bus pirmas žingsnis panai
kinti teroristų . gaujas, kurios 
bėgiu pastarųjų kelių metų lošė 
itin svarbią rolę vengrų politi
koje.

Dabar yra tikrai žinoma, jog 
visokie “putšai” .buvo tų slaptų 
draugijų organizuojama. Per 
ilgą laiką tos draugijos, slaptai 
veikdamos, ne tik nedavė veng
rams tinkamai sutvarkyti vidu
jinius reikalus, bet prisidėjo ir 
prie to, kad kaimyninės valsty
bės ėmė su nepasitikėjimu žiu-

ir suteikti reikalingą priežiūrą. 
Kūdikiai nori pieno. Gi kiek 
vyresni šaukiasi “mamos”. Tan
kiai policininkas priverstas yra 
nakties laiku budinti žmones, 
kad gavus pamestam vaikui pie
no.

Prieš dvejetą* metų vaikų pa
metimas buvo retenybė. 1924 
m. Tokio mieste išviso buvo 
pamesta dvidešimt vaikų. Da
bar pametama po 20 vaikų kas 
mėnesį, ir tas skaičius nuolat 
auga.

Vaikų pametimo būdas irgi 
pakitėjo. Pirma vaikus papras
tai pamesdavo kokiame nors 
tamsiame kampe. Dabar jie pa
liekami kino teatruose, geležin
kelio stotyse ir krautuvėse.

Nesenai, sako Joga, Tokio 
gelžkelio stotyj buvo rastas vai
kas. Prie jo buvo padėtas tėvo 
laiškas. Tėvas prašė, kad geros 
širdies žmonės pasiimtų tą vai
ką auginti. Vaiką nufotografa
vo ir įdėjo jo paveikslą į laikraš-

čius. Iš visur geros širdies 
žmonės pradėjo siųsti pinigų 
vaiko auginimui. Septynioms 
dienoms praėjus, atsirado tėvas 
ir pareiškė, jog jis norjs \ vaiką 
atgal atsiimti, nes be jo sta- 
'čiog gyventi negalįs. Jam tapo 
sugrąžintas vaikas ir surinktieji 
pinigai.

Policija prisibijo, kad ir' kiti 
stversis tokių pat priemonių pa
sipinigauti.

Vaikų pametimo epidemija, 
sako policija, paeina vyriausia 
dėl nedafbo. Planuojama net 
vaikams statyti specialų įstaigą.

Sakbma,- kad Tokio policinin
kas visas dreba, kai nakties lai
ku nugirsta vaiko verksmą, 
gali būti pamestas vaikas, 
tokiame atvėjyj jis turi 
ką nešti į policijos stotį 
aukle tol, kol pamestam 
surandama atatinkama
Verkiantis kūdikis Tokio polici
ninkui yra sunkesnė problema, 
negu kriminalistas. — K. A.

ir

Tai 
O 

vai- 
buti

vaikui 
vieta.

Klad Farrer.
/---------------- .......... ....................

Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

Taigi pasirodo, kad Vokietijos komunistų partijoje 
ištisa srovė vedė viešą agitaciją prieš referendumą, va
dindama jį “teatru”, “cirku” ir “humbugu”. Ir kad ta 
srovė turi nemažos įtakos partijoje, tai matyt iš to, kad 
ji leidžia savo organą ir kad jos nusistatymą parėmė kuo
ne vienbalsiai tokia stambi partijos organizacija, kaip 
Hannover’o skyrius.^ • ,x

Vadinasi, net žymi dalis organizuotų partijoje komu-, 
nistų buvo atviri referendumo priešai. O kiek buvo tokių 
komunistų, kurie patyloms varė sabotažą prieš referen
dumą? 'V <

Reikia atsiminti, kad ta kairioji komunistų srovė, 
kurį vadina referendumą “humbugu”, vos kokie metai lai
ko atgal visiškai kontroliavo Vokietijos komunistų par
tijų.

Kodel jie priešinosi referendumui? Kairiosios sro
vės pareiškime sakoma, kad dalyvauti referendume reiš
kią atsižadėti revoliucijos ir stumti minias į demokratinį 
balsavimo kelią, t. y. sekti socialdemokratų pėdomis.

“Iš tiesų: dabartinė Vokietijos Komunistų Partija 
nebeturi jokios gyvavimo prasmės”, sako tie kairie
ji partijos elementai. “Ji pavirto antra socialdemo
kratų partija (? “N.” Red.). Jeigu ji ir toliaus lai* 
kysis dabartinės savo demokratinės taktikos — ir tie, 
ką jai duoda pinigus (suprask: Maskva. “N.” Red.), 
vers ją prie to — tai susiliejimas su socialdemokra
tų partija bus neišvengiamas ir iš anksto pramato- 
mas rezultatas. Nariai jau dabar — žiur.- Mecklen- 
burgą — pulkais bėga j socialdemokratų partiją”.
Žodžiu, kairieji komunistai priešinosi referendumui 

dėl principo: kad neatsižadėjus revoliucijos. Jų “revoliu
cinis principas” vertė juos — padėt kaizeriui apginti sa
vo turtus!

Europoje, sako, užgimusi dar viena “diktatūra”: 
Belgijos parlamentas suteikė karaliui neribotą galią per 
šešis mėnesius tvarkyti krašto finansus. Tikimasi tuo bu- 
du išgelbėti nuo galutino susmukimo valiutą. 

i

Parlamento nutarimu, karalius Albertas turės teisę 
reguliuoti, kaip tinkamas, pinigų cirkuliaciją; užtraukt 
paskolas ir nustatyt joms sąlygas; leisti daugiaus ah ma
žiaus pinigų apyvarton; rūpintis kapitalo grąžinimu iŠ 
užsienio; keisti krašto banko statutą; skirti mokesnius 
ir daryt daugelį kitų dalykų, surištų su finansų reika
lais.

Ši finansinė diktatūra tapo įsteigta po to, kai vald
žia nesugebėjo stabilizuoti Belgijos franką.

Kam Belgijos parlamentas nutarė suteikti tokią ga
lią karaliui finansų reikaluose? Ar Albertas yra toks di
delis finansininkas, kad juo kraštas gali daugiaus pasi
tikėti, negu atsakomingu prieš parlamentą finansų mi- 
nisteriu?

Su kilimas vakarų Vengrijoj 
prieš penkerius metus buvo tų 
slaptų gaujų organizuota^, Taip 
vadinami karlistų “putšai” ir 
sąmokslas pasodinti kunigaikšti 
Albrechtą ant Vengrijos sosto 
taipgi buvo slaptų draugijų dar
bas. Prieš ketvertą metų tos 
draugijos užpludė Čekoslovaki
ją “sokolais”, kad sukilimą pra
dėti. Prisidėjo jos ir prie ne
tikrų frankų dirbimo.

Daugybė politinių žmogžu
dysčių, Įvairios konspiracijos ir 
revoliucijos intrigos, kurios pa
skutiniais keleliais metais nuo- 
latai pasikartodavo, beveik vi
suomet paeina iš tų slaptų drau
gijų. Valdžia, ar tai keršto bi
jodama, ar iš dėkingumo (kas 
labiau teisybei atatinka) už pa
galbą nugniaužti kiekvieni) lai
svesnį judėjimą, iki šiol nė ne
bandė rimtai kovoti su požemi
niais sąmokslininkais.

Kuomet tik valdžia bandyda
vo pagerinti santykius su kai
myninėmis tautomis, toš slap
tos organizacijos dėdavo pas
tangų, kad to neįvyktų. Laikui 
bėgant Vengrija atsidūrė izo
liuoto j padėtyj, iš visų pusių 
nedraugingų valstybių apsiaub
ta. Ir dabartinei vengrų reakci
nei valdžiai pasidarė aišku, kad 
ji turi slaptų draugijų galią su
laužyti, nes kitaip ir paskutinie
ji ryšiai su kitomis valstybėmis 
baigs trukti.

Grafo Bethleno vadovaujamai 
valdžiai neparanku buvo su są
mokslininkų gaujomis atvirą ko
vą pradėti, nes gan per ilgą lai
ką ji palaikė su jais artimus 
ryšius. Paskelbdama kovą, ji 
butų ir save sukompromitavusi. 
Bet kai išėjo aikštėn, jog netik
rų frankų dirbimu ir platinimu 
užsiėmė slaptos organizacijos, 
valdžia buvo priversta stoti at- 
viront kovon. Juoba, kad įsi
maišė Franci j a ir griežtai parei
kalavo, idant kaltininkui butų 
nubausti.

Slaptos draugijos pradėjo 
kurtis po neilgai gyvavusio Be- 
ia Kun’o bęlševikiško režimo 
susmukimo. Laike siaučiusios 
betvarkės šiek tiek geriau orga
nizuotas būrys žmonių turėjo 
progos savo valdžią įsteigti 
Nedideli admirolo Horthy balto
sios armijos būriai pasiryžo už
imti sostinę ir atkeršyti bolše
vikams. Tuo budu Vengrijoj 
pradėjo siausti teroras.

Bolševikų režimui sugniužus, i vaikais.
teroristiniai būriai tapo demobi- Į Procedūra su pamestais vai- 
ližuotl. Bet vėliau jie susiorga-1 kais yra kebli. Pirmiausia juos 
nizavo į slaptas draugijas, pana- reikia atgabenti į policijos stotį

Nadossy, 
Kraujo 

žinia.

Kiek išviso yra slaptų draugi
jų ir kiek jos turi narių, — tik
rai negalima pasakyti. Baronas 
Paul Pronay, kuris daug pasi
darbavo prie tų draugijų steigi
mo, nesenai grafui Bethlenui 
įteikė raštišką dokumentų, kur 
išvelkama aikštėn nepaprastų 
dalykų. Barono Pronay apskai
tymu, Vengrijoj yra apie 35 
slaptos draugijos, kurioms 
priklauso maž - daug 6,000 
narių. Stipriausios draugijos 
esančios šios: Dviejų Kryžių 
Kraujo Draugija, Arpado Krau
jo Draugija ir šventos Karū
nos Susivienijimas. Tos trys 
draugijos papildė visą eilę poli
tinių žudynių, kėsinosi susprog- 
dyti Franci jos atstovybės na
mus Budapešte, rengė ginkluo
tą sukilimą Čekoslovakijoj ir 
prisidėjo prie falšyvų frankų 
dirbimo'. Budapešto policijos 
viršininkas, Emery 
buvo Dviejų Kryžių
Draugijos narys. Kaip 
jis tapo pasodintas keliems me
tams į kalėjimą.

Tos teroristines draugijos pa- 
sirinkdavd labai skambius var
dus, pavyzdžiui, Musų Garbin
gos Tautos Praeitis. Pastaroji 
draugija suplanavo susprog
dinti Budapešto pažangiųjų kliu- 
bą ir sukelti maištą Čekoslova
kijoj.

Dauguma tų slaptų draugijų 
susikūrė tuo Tikslu, kad sustip
rinus reakcini režimą vidujinėje 
politikoje ir atimti iš Čekoslova
kijos, Jugoslavijos ir Rumani- 
nijos prarastas vengrų teritori
jas. Draugijų organizatoriams 
vaizdavosi galinga Vengrija, ko
ki ji buvo viduramžiais. Po pa 1 
saulinio karo vengrai neteko 
dviejų trečdalių savo žemės plo
to. Tad pas kai kuriuos avan
tiūristus ir gimė mintis,kad pra
rastas teritorijas bus galima at
gauti slaptų draugijų pagalba.

Teisėjai, advokatai, politikie
riai ir karininkai prisidėjo prie 
slaptų draugijų ir sudarė rimtą 
spėką užpakalyj silpnos val
džios. Tos draugijos sudarė ne
matomą valdžią, su kurios valia 
priversta buvo skaitytis mato
moji valdžia. Su nerimstančiais 
oponentais ji, pradėjo elgtis 
griežtai — žudyti juos. Bet lai
kui bėgant naiviąi romantingi 
elementai pradėjo nuo draugi
jų atsimesti, kuomet jose vis 
labiau ėmė įsigalėti desperatiš-* 
ki avantiūristai ar net paprasti 
kriminalistai. Taip dalykams 
esant tos slaptos draugijos pasi
darė Tikra votis ant vengrų val
stybinio kūno. O kadangi jų 
akcija sudarė rimto pavojaus 
privesti prie konflikto su sveti
momis valstybėmis, tai reakci
nė grafo Bethleno valdžia no- 
roms nenoroms turėjo su jomis 
kovų pradėti. 

* ♦ ♦ *
Japonijos sostinės Tokio po

licija rimtai yra susirupinusi 
dėl vaikų pametimo epidemijos. 
Pametimas vaikų gatvėse nuo- 
latai didėja. Japonų policija, 
kuri yra pratusi prie visko, vis
gi turi nemažą galvosūkį su

žmogiškas riksmas, baisingas 
klyksmas; Ko Mi sąmonė buvo 
taip įtempta, jog jinai pažino 
balsą ir suprato, kad tai * sušu
ko Diburgas, dar anksčiau, ne
gu visi gars-ai buvo nustelbti 
kriokimu tigro, užpuolusio sa
vo auką.

Dar nebuvo tamsu. Penkiuo
se žingsniuose nuo savęs Ko 
Mi pastebėjo tamsią masę. Di
burgas negalėjo judėti, gi, tik
riausia, ir nęmėgipo. Tigras tai
sė savo nagus, rengdamas nu
sivilkti į džunglės liekanas* žmo
gaus. Jisai išlenkė nugarą ir 
rengėsi šokti.

Tuomet Ko Mi, mąsčiusi tik
tai apie tai, kad nebėgti, nesą
moningu judėsiu pratiesė ran
ką prie tarbelės. Jinai išsiėmė 
savo brauningą ir iššovė: kar- 
tą, kitą, trečią... aštuntą, de
vintą, taip kaip šaudo visos 
moterys, iki paskutinio šūvio. 
Ir ' atsitiko tas, kas atsitikda
vo šimtus kartų panašiuose at
vejuose: nė viena iš devynių 
kulkų nepasiekė tikslo, bet tig
ras, išgąsdintas triukšmo, pa
liko savo grobį ir pasislėpė žo
lėj. Žolė užsidengė paskui jį, 
ir. Ko M i, vėl atsigriebus šal
tai galvoti, puolė prie Fernan
do Diburgo. > -

Gerą nešančio atsitikimo bu
vo norėta, kad< jos klyksmai ir 
šūviai butų išgirsti dešimčių 
kuli, grįžtančių iš darbo. Pri
žiūrėtojas — prancūzas, ėjęs 
su jais*, sukliudė jiems išbėgio
ti. Tokiu budu Diburgą užtek
tinai greit buvo galima prista
tyti į Mon-Kajaus ligonbutį. 
Jis dar buvo gyvas, bet gan 
blogame stovyje: tigras sulau
žė jam ranką, petį ir keletą 
šonkaulių; papildymui, dvi kul
kos Ko Mi sušildė jį ' ir gana 
rimtai. Bet visa tai buvo ne
mirtinga. Ir gydytojai tuoj pat 
užtikrino jojo gyvybę.

Ko M i jautė save nevisai 
aukštumoje, bet visgi supurtė 
galvute:

—Aš daugiaus nesiimu šau
ti iš revolverio po šio šūvio.

—Kaip tamstai bus tinkama, 
— gana teisingai pastebėjo vie
nas iš gydytojų. — Jeigu tams
tos šūviai nebtitų išgąsdinę gy
vulio, tamstos patrono nebūtų 
čia. Nori tamsta ar ne, bet 
tamsta jį išgelbėjai.

(Bus daugiau)

liniukas, liana ir bambukas. 
Paskui išilgai kelio buvo augš- 
tai žole, kurią Ko Mi matė vi
sur Indo-Kynijoje. Už tos atloš
tos žolės ėjo nuogas keliąs, ku
rio gale jau buvo matomas1 Mon- 
Kajaus ugnys. Vieta buvo dyku- 
niing'a,' bėt paklysti čia nebuvo 
galima ir tamsią naktį, o iki 
tamsios nakties buvo dar toli.

ir visgi Diburgas skubėjo ir 
vertė Ko M i bėgti. Jis tiesiai 
stūmė ją, mindamas jai ant 
kulnų. Jinai nutarė, jog tai jo
jo vaizduotė, ir*sutiko. Kaip 
tik jie praėjo krumus, pasidarė 
tamsiau ir mažiau tylu. Tai 
buvo džunglės. Girdėjosi kokie 
tai nesuprantami garsai. Dū
savimai, švilpimas, trynimas. 
Jųjų paeinamumą nebuvo gali
ma tiksliai nustatyti. Bet nuo 
jų darėsi baugu. Ir Ko M i pa
greitino žingsnius. Jinai visgi 
nesibijojo. Ko bijotis keturiuo
se žingsniuose nuo miesto, ku
rio triukšmas jau ateina iki 
tamstų.

Jie, pagaliau, praėjo ir džun-
ne-

Saulė jau buvo žemai, bet 
degino nemažiau kaip pirma 
Diburgas pasikėlė kaską ir nu
sišluostė veidą. Bet taip, kad. 
nė mažiausias užmušingas spin
dulys nepaliestų jo kaktos.

- Uf, — atsiduso jis, — da
bar aš galiu tamstai prisipažin
ti, mano mergyte, jog aš bijo- 
Jausi neišlaikyti iki galo. Mes 
vieni, ir aš galiu kalbėti tai, ką 
aš manau: aš vienas galėjau 
leisti veikti musų mašinas. Ir 
jeigu mano seni kaulai butų 
atsisakę man tarnauti, viskas 
butų nuėję po velnių. Sutik 
tamsta, kad butų kvaila sudur
ti pas uosto vartus.. .

Ko M i taipgi^ nusišluostė vei
dą, bet nepakeldama kaskos. 
Kraštai jos kaskos buvo pla
tesni ir žemesni, ir jinai, tokiu 
budu,. slėpdama veidą, nusida
vė, jog juokauja iš jo:

Tamsta nedaugeliu rizika
vai !

Jis rimtai pažvelgė i ją:
Aš rizikavau daugiau, 

gu tamsia to baiminais....
Jinai buvo patenkinta atsa- gles, ir dabar aiškiai buvo gir- 

kymu: todėl, kad “baiminosi” dimas garsas tam-tamų, toks 
daugiau, negu norėjo parodyti,; taikingas ir žmoniškas. Malo- 
ir jis, reiškia, nepastebėjo jos nųs buvo tie garsai po paslap- 
neramumo. | tingų, mislę užduodančių džun-

— Bet nekalbėsime daugiau glių.
apie tą, linksmiau tęsė jis,—| Ko Mi palengvėjusiai atsidu- 
priseis atsitraukti, bet mes 
sitrauksime garbingai...

Jis atsisukę veidu į jurą:
—Matai tamsta? Laivų 

stojimo vietos bus iš čionai 
Laivai, prieinantieji iš puses 
Ha j ano, galės tiesiai priplauki- 
nėti... Ten, plukti ir aprūpinti 
bėgiais, .keliai lenks 

Jrs kalbėjo ilgai, 
mas tuo, kas turėjo 
svajonę. O saulė, 
vertikaliai krito link akiračio, 
krito, kaip krinta akmenys. Bet 
Diburgas, stovėjęs nugara j 
saulę, išpradžių nieko nepaste
bėjo.

Tiktai pastebėjęs, jog jura ei
na tamsy ii, jis griežtai atsisu
kę. Saulė buvo pasirengus iš
nykti, o sutemos trumpos1 po 
tropikais. Nuo kalvos iki pir- 
taoįo Mon-Kajaus namo buvo 
nemažiau bertainio valandos 
skubaus ėjimo.

—O! Aš nemaniau, kad taip 
vėlu...

Ir, nepridėjęs nė žodžio, jis 
ėmė tempti Ko M i pirmyn. Ko 
Mi,

Ko M i palengvėjusiai atsidu- 
at-( so ir Diburgas šiuokart atsakė 

į atsidusimą:
—Pagaliau, ar netiesa? 

su- Ir kadangi saulė visai nusi
leido, jis nusiėmė kas'ką ir nu
sišluostė prakaitą nuo veido.

—Pagaliau, taip! Mes pigiai 
r/vsikA^tėmfe..': Vargšė mažy
tė, turiu tamstai prisipažinti, 
jog tas dešimts minučių rodė
si man dešimčių valandų.

—Kaip? — nusirito Ko Mi iš 
debesų...— Bet... Kaip?... Ko
dėl?.. .

—Kaip?... kaip?... Kodėl?... 
Nelaimingoji mažytė, tamsta ir 
nemanei apie Ong-Korą, sinjo
rą tigrą? Tai jo gyvenimo vie
ta, tos džunglės ir krūmai... 
Jis galėjo su mumis lapsidirLti 
kaip su vaikais... Aš darfe 
prašau pas tamstą dovanojim<T: 
jeigu aš nebūčiau plepėjęs taip 
daug, aš bučiau galėjęs tamstą 
išgelbėti nuo šio skubėjimo... 
Tai buvo beprotybė: sutemos 
pavojingiau už viską... Ir tig
ras vaikštinėja tuo taiku...

Jie parėjo griovį, ir Ko Mi 
jau matė raudoną kyhiečio pirk
lio žiburį.

Ir tuomet, netikėtai, Dibur
gas, ėjęs vėl priešakyje Ko M i, 
išnyko, kaip fokusininko pini
gas. Jis ėjo užpakaly Ko Mi, 
kol buvo pavojus. Tigras pa
prastai užpuola paskutinįjį ei
senoje. Kuomet jie perėjo grio- 

--------- r-------- ------ vį, jis ‘Vėl ėjo priešaky, ir (Ja
nio neuždavinčti klausimų, ku- bar jo nesimatė. Buvo girdi

mas šlamėjimas* žolės, už aki
mirksnio, akimirksnio, pasiro
džiusio amžinastimi, pasigirdo

kalvų.. .
į.s’ikvėpda- 
įkunyti jo 
tuo tarpu,

juokaudaitiosi, pakartojo

—Greit reikės atsitraukti. 
Labai greit, ar netiesa?

Bet Diburgas, neatsakyda
mas į juoką, pagreitina žings
nius, stumdamas1 jų prieš save. 
Jinai nesuprato ir stebėjosi, bet 
visgi neklausė: gyvenimas iš
mokino ją to puikaus mokėji-

lio dauguma moterų neturi.
Kelias dabar ėjo tarpe krū

mų paprasti krūmai: dyg

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

Ikumas.
3315 South ‘ 
Halsted St.

Tel. Yards 154G

Res. Tel.
Beverly 2300
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GULBBANSEN PIANAI

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

JOS. F. BUORIK
Pianų Krautuve

3343 So. Halsted St.
iiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
Jei nori turėt 
nuolatinį draugą 
Skaityk Naujienas.
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Bakunino Mirties 
Sukaktuvės

50šį menesį 
metų nuo garsaus rusų revoliu
cionieriaus, Mykolo Bakunino, 
mirties.

Socialistai turi apie jį negerą, 
atmintį. Jisai pasižymėjo, kaipo 
anarchistas ir pirmojo Interna
cionalo griovikas. Bet tiesa rei
kalauja, kad nebūtų užmiršta 
ir šviesesnė pusė Bakunino dar-

ant barikadų, bet organizuoti 
darbininkų minias . į politines 
partijas ir profesines sąjungas.

šitas principialis nuomonių 
skirtumas (visai panašus į da 
baltinį skirtumą tarpe komu 
nistų ir socialistų) darė kov< 
tarpe Bakunino ir Markso ne 
išvengiama. Bet tą kovą dar 
paaštrino ir kitokios 
susipratimai tarpe 
Mykolas Bakuninas, 
savo atsidavimo visų 
vės judėjimui,
internacionalizmo, 
las slavofilas. 
slavai 
je nepaprastai didelę rolę, 
jie savo prigimimu esą daugiaus
linkę prie revoliucijos, negu 
kitos tautos. Vakarų Europos 
tautos jau esančios “sugadin
tos” kapitalistinės civilizacijos; 
o rusai ir kili slavai dar esą ne
užkrėsti kapitalizmo nuodais, 
todėl jie gali geriau suprasti 
kilnius socializmo idealus ir su 
didesniu pasišventimu kovoti 
už savo ir viso pasaulio išva-

rųšies ne

nežiurin 
tautų lais- 

nežiurint savo 
buvo karš-

Jisai manė, kad' 
turį suvaidinti pašau ly

nos

NAUJIENOS, UHW7fflJ

paskui į

1876 m. 
varge ir

Ima Pabust Rusijos Darbi
ninku Sąmonė.

Tas garsus rusas buvo be gu
lo drąsus, energingas ir pasi
šventęs kovotojas už darbinin
ku ir prispausiu miniu reika
lus. Jisai dalyvavo keliuose su
kilimuose Vakarų Europos ša
lyse ir pasirodė esąs- labai ga
bus ir atsidavęs revoliucijos

1818 metais kilo Lechuose 
revoliucinis judėjimas. Bakuni
nas tenai stojo i pirmas eiles 
kovotojų ir savo mokėjimu 
drąsiai veikti ir šaltai galvoti 
įgijo didelę įtaką sukilėliuose. 
Sekančiais metais jisai vadova-

kietijos dalyje) Dresdene. Čia 
jisai buvo suimtas ir pasmerk
tas mirčiai, bet, gavęs susimy- 
lėjimą, buvo išduotas Austei-

vimo 1 ralius suKiiinie, o pasKui
Rusijai, ('.aro valdžia jį lai

kė Petro-Povylo tvirtovėje, iš 
kur vėliaus jisai buvo ištrem
tas Sibiran. Išvargęs ištrėmime 
nuo 1819 melu iki 1861 metų,
kolajevską, > okohamą ir 
Francisco j Londoną.

Anglijos sostinėje Mykolas 
Bakuninas suėjo daugelį gyve
nusių tenai Ino“ laiku Europos 
revoliucionierių, tarp jų Karo
lį Mark-ą. Pradžioje jisai karš
tai pritarė Markso teorijoms ir 
vadino save Markso mokiniu. 
Bet toliaus tarp jų dviejų ėmė 
rastis nesutikimų, kurie darė
si vis aštresni ir aštresni, iki 
pagaliau juodu vienas antram 
paskelbė griežtą karą. Tikroji 
nesutikimo priežastis buvo ta, 
kad Bakuninas netikėjo į joki 
kitą politini veikimą, kaip tik
tai į tiesioginę ginkluotą kovą 
prieš valdžią. Kovą ikž įstaty
mų pagerinimą, rinkimus, par
lamentu* ir panašius dalykus 
jisai laikė bereikalingu’ir net 
kenksmingu dalyku. Jam rūpė
jo tiktai sužadinti maišto dva
sią nepasitenkinusiose miniose, 
kad jas Lutų galima sukursty
ti prieš valdžią. O tai maišto 
dvasiai paskleisti miniose, jisai 
manė, esąs geriausias būdas da
ryti, kur tiktai galima, gink
luotus sukilimus — varyti, taip 
sakant, “prapagandą veikimu”.

Marksas šitoms idėjoms, ži
noma, negalėjo pritarti, nes jo 
supratimas apie revoliuciją bu
vo visai kitoks. Marksas skel
bė, kad revolificijas iššaukia 
atmainos, įvykstančios ekono
miniuose visuomenės pagrinduo
se. Kur tos atmainos dar nėra 
pasiekusios reikalingo laipsnio, 
tenai daryli revoliuciją butų 
bergždžia; o tenai, kur jos jau 
kiek reikiant pribrendo, revo
liucija turi Įvykti ir be konspi- 
ratorių pagalbos. Revoliucijos 
pasisekimui reikia, pasak Mark
so, ne užsiimti “gimnastika”

ėmė įtarti Bakuniną,

Rusijos caro, kuris 
tuo laiku rodė didelio 

(žinoma, dėl savo

Nesunku matyt, kad tokį pat, 
tik šiek-tiek pakeistą, slavų 
garbinimą šiandie skelbia Ru
sijos bolševikai ir jų sekėjai 
kitoje (autose. Jie irgi juk ma
no, kad rusai tai revoliucionie
rių pavyzdys visam pasauliui 
' • kad lik Rusijoje randądi tik
ri pasaulio proletariato vadai.

Marksas gi buvo labai žemos 
nuomonės apie slavus. Iš visų 
slavų tanių jisai šiek-tiek vil
ties dėjo tiktai ant lenkų. Ki
tas slavų tautas jisai laikė kuo
ne barbarais. Todėl Bakunino 
meile buvo jam visai nepaken
čiamas dalykas. Jisai kartu su 
Engčiau 
ar tik 
agentas 
kaip tik
susirūpinimo 
grobikiškų 
slavais” balkanų pusiausalyje.

Tuo būdu į principialę kovą 
tarp Markso ir Bakunino įsi
maišė ir zasmeniško pobūdžio 
elementas. Tatai daug prisidėjo 
prie paaštrinimo vaidų, kurie 
dėl Bakunino’ darbuotės kilo 
Markso vadovaujamojoje Tarp
tautinėje Darbininkų Asociaci
joje (pirmam Internacionale). 
“Kapitalo” autorius, pagaliau, 
pareikalavo,• kad Bakuninas su 
jo šalininkais butų išmesti iš 
Internacionalo.

Bakuninas teciaus, žinoma, 
nebuvo parsidavęs nei carui, 
nei kam kitam. Jo idėjos- buvo 
nenuosakios, bet jisai visa sa
vo prigimtim buvo nenuilstan
tis maištininkas-revoliucionie- 
rius. Kai Franci jos žmonės, pa
sipiktinę pažeminančia taika su 
Prūsais, ėmė kilti prieš savo 
valdžią 1870 metais, tai Baku
ninas tuoj nuvyko j miestą 
Lyons ir ėmė organizuoti re
voliucinę armiją paliuosavimui 
krašto nuo svetimų 
ir nuo Bonaporto III 
jos. .

Tuomet jisai jau
metų amžiaus. Mykolas Baku
ninas buvo gimęs gegužės m. 
8 d. 1814 metais senoje rusų 
bajorų šeimynoje, Tverės guber
nijoje. Petrapilyje jisai pabai-' 
gė kadetų mokyklą ir pasidarė 
karininkas. Bet, nepakęsdamas 
priespaudos- po caro valdžia, ji-, 
sai iškeįiavo mokytis į Vokie-

monarchi

buvo 56

tiją. Iš čia, policijos persekio
jamas, jisai turėjo greitai neš
dintis j Šveicariją, 
F ra nei ją.

Numirė jisai Berne 
liepos 1 d., dideliam 
beveik visų užmirštas.

Anarchistiškos Bakunino idė
jos darbininkų judėjime nepri
gijo. Juo dauginus Vakarų Eu
ropos šalyse vystėsi pramonė, 
tuo labinus darbininkų masės 
linko prie tos taktikos, už ku
rią stojo Marksas. Tik didysis 
karas, iššaukęs suirutę' ekono
miniame pasaulio gyvenime, 
vėl atgaivino bakunizrrfą 
Rusijos bolševizmo pavidale. 
Bet Bakmrino idėjos jau buvo 
taip diskredituotos, kad ir pa
tys bolševikai nenorėjo jo var
du pakrikštyti savo sistemą, 
t’ž dešimties1, kitos- metų bus 
taip pat užmirštas ir Lenino 
“mokslas”, tik su panieka ir 
pasibiauįėjimu bus minimi kru
vini “leninistų” darbai, atlikti 
po priedanga ‘‘proletariato dik
tatūros”.

Nabašninkas Bakuninas to
kiomis šlykštybėmis nėra sute
pęs savo vardo. 

- u—

Vokietijos Metalo Darbi
ninkai Atmeta Komunistus

Birželio mėnesyje Vokietijos 
metalo pramonės < 
rinko delegatus Į savo sąjun
gos (unijos) suvažiavimą. Po 
rinkimų Berlino sąjungos sky
rių je pakilo didelis džiauksmo 
šukavimas komunistų spaudoje, 
kad komunistai jau imą viršų 
ant socialistų toje svarbioje 
Vokietijos profesinėje sąjungo
je. Bolševikų agentai paleido tą 
žinią po visą kominterno sekci
jų spaudą, ir anądien ji buvo 
pasirodžiusi ir lietuviškų “ta- 
vorščių” laikraščiuose.

Kokie gi iš tiesu buvo tų 
delegatų rinkimų rezultatai?

Berlino metalistų sąjungos 
skyriuje komunistai tikrai lai
mėjo. Jų sąrašas gavo 13,000 
balsų, kuomet Amsterdamo pa
kraipos kandidatai surinko tik
tai 10,000. Tai pareina nuo to, 
kad dėl sunkaus krizio ir dide
lės bedarbės metalo pramonėje 
daugelis sąjungos narių pasida
rė visai apatiški ir nedalyvavo 
rinkimuose. Iš 48,000 Berlino 
skyriaus narių balsuot ėjo tik
tai apie 23,(MM).

Tečiaus, nežiūrint šito komu
nistu pasisekimu Berliiie, visos 
metalistą sąjungos rinkiniuose 
komunistai tapo sakudžiai su
mušti. Daugelyje kitų sąjungos 
skyrių, kur pirmiaus- Maskvos 
šalininkai titrčjo absoliučią dau
gumą, šiemet jie vos-nevos* at
silaikė. Taip, Essene jie prave
dė savo delegatus tiktai 23 bal-. 
sų dauguma. O kitur jie savo 
daugumas visai prakišo.

Bendras rinkiipų rezultatas 
yra toks: į metalistų sąjungos 
suvažiavimą išrinkta iš 187 vi
sų delegatų tik 28 ar 30 komu
nistų.

Dveji metai atgal komunistai 
turėjo metalo darbininkų są
jungom suvažiavime 34,2 nuo
šimčių, t. y. daugiaus kaip treč
dalį delegatų; Todėl socialistų 
kontroliuojamai daugumai bu
vo pusėtinai apsunkintas dar
bas, nes kiekvienam balsavime, 
kur reikėjo dviejų trečdalių 
daugumos, komunistai savo bal-

darbininkai' blausias

Tarptautinis profesinių 
jungų susivienymas (Amster
damo Internacionalas) praneša:

Atidžiai sekant ateiųanėias 
iŠ Rukijos žinias apie profesi
nį judėjimą, negalima nepaste
bėti, kad sąjungų nariai nela
bai patenkinti dabartiniu savo 
organizacijų veikimu, ir kad 
tas jų nepasitenkinimas tolyn 
reiškiasi vis stipriau. Vis aiš
kiau matyt, kad darbininkai 
siekia paliuosuoti savo sąjun
gas nuo komunistinės valdžios 
globos ir paversti jas tikromis 
darbininkų 
prieš norą 
vyriausybės 
vedėjų.

šis reiškinys jau atsispindė
jo įvairiose Tomskio (Rusijos 
profesinių sąjungų tarybos pir
mininko) kalbose. Jis buvo jau
čiamas ir atskirų amatų sąjun
gų suvažiavimuose. Tekstilės 
pramonės darbininkų suvažiavi
me, kuris įvyko gegužės mėne
syje, sąjungos valdyba buvo ap
kaltinta, kad ji nesugebėjusi 
suinteresuoti daribninkus orga
nizacija ir griežtai ginti narių 
reikalus. Kaip centralinė valdy
ba, taip ir sąjungos skyrių vir
šininkai užmiršę, kad jų svar-

i uždavinys esąs stoti 
už organizuotųjų darbininkų 
reikalavimus1.

Panašių darbininkų nusiskun
dimų buvo girdėt ir kasyklų 
darbininkų sąjungos suvažiavi-

są-

atstovybėmiN net 
ir valią valstybės 
ir valstybes įmonių

me, kuris įvyko taipgi gegužes 
mėnesyje. Tenai delegatai nu- 
rodinėjo, kad profesinės de
mokratijos principas esąs toli- 
gražu ne visur pravestas; kad 
sąjungos tarnautojai tuoj po 
rinkimų netenką .ryšių su na
riais ir užmirštą net raportuo
ti susirinkimams apie savo dar
bą. Ih’ofesinė demokratija daž
nai esanti paverčiama profesi
ne biurokratija. Daug kartų 
esą atsitikę taip, kad darbinin
kams, kurie drįsta kritikuoti 
sąjungos viršininkus, atimama 
balsas. 

I

Taigi išrodo, kad ir Rusijoje 
darbininkai jau ima reikalaut 
savo organizacijoms savaran
kiškumo ir demokratinės tvar
ko*. Dabartinės- profesinės dar
bininkų sąjungos (unijos) Ru
sijoje yra valdžios kontroliuo
jamos — taip, kaip fašistines 
sąjungas Italijoje. Bet gyveni
mas verčia Rusijos darbininkus 
rūpintis, kad jų sąjungos tar
nautų ne valdžiai,Miėt jiems pa
tiems. ' Prieš šitą darbininkų 
reikalavimą bolševikai ilgai ko
vot negalės.

Saugoja Partiją Nuo Ne- 
geistiny Elementu.

Po Seimo rinkimų, kai Lietu
vos socialdemokratų partija 
ėmė dalyvauti valdžioje, tos par
tijos vadams parupo, kad į ją 
neimtų skverbtis visokie nepa
geidaujami elementai, kurie ieš
ko tiktai asmeninės naudos. To
dėl “Socialdemokratas” įspėja

narius straipsnyje, kuris skam
ba taip: ( , L.

Laimėjus rinkimus ir likus 
socialdemokratams viena iš val
dančiųjų partijų, atsirado daug 
norinčių įstoti nariu į musų 
Partiją. Žmonės stoja į musų 
partiją visokiais išrokavimais: 
vieni iš tikrųjų yra seni musų 
šalininkai ir tik iki šiol aplin
kybių verčiami negalėjo būti 
partijos nariais, antri yra įsiti
kinę, kad dabar tik tas gaus 
žemės jr naudosis visokiomis 
privilegijomis, kas yra s.-d. 
partijos narys, treti gi tai įvai
rus svieto perėjūnai, kurie vi
suomet stengiasi Įsibrukti į 
valdančios partijos eiles, kad 
sudarius sau protekęiją, karje
rą ir padarius gerą biznį as
meniškiems reikalams. Todėl 
šiuo momentu musų organiza
cijos ir ats-akomingi jų nariai 
ypač turi atsiminti, kad S. D. 
Partija — tai proletariato avan
gardas kovoje su kapitalu . ir 
kaip toksai privalo susidėti tik 
iš draugų su tvirtais nusista
tymais ir įsitikinimais. Tą visą 
draugai vietose turi gerai su
prasti ir išaiškinti kiekvienam 
nauja stojančam į musų parti
jos eiles. Jokiu bildu negalime 
įsileisti į partiją Įvairių škur- 
ninkų, aferistų, kurie tiktai 
terš musų gerą vardą ir griaus 
musų pasitikėjimą darbo ma
sėse. Žmonės, kurie stoja į mu
sų partiją tik su visokiais savo 
asmens išrokavimais ,(kad ga
vus vietą ar panašiai), yra ken
ksmingi partijai, žmonės. Tokių 
asmenų musų organizacijos tu
ri uoliai saugotis.

Draugai, priimdami į organi
zacijas narius jrerai apsižiūrė
kite, kad nepatektų įvairus 
perėjūnai, kuriems ne partijos 
darbas rūpės, bet jie stengsis 
tik ko greičiausiai save apru- 
pinti. Musų partijos pajėga ne 
skaitlingume, bet jos- susiorga- 
nizavime ir narių susipratime. 
Šiuo momentu ypačiai turime 
suglausti savo eiles, kad atsi- 
spyrus įvairioms provokacijoms, 
kurios eina ir iš dešinės ir iš 
kairės.

Kiekvienas musų draugas tu
ri suprasti, kad Socialdemokra
tų Partija yra darbininkų ko
vos organizacija. '

Odos Iritacija 
Prašalinama Greitai

Yra vienos gyduolės kurios visuo
met sustabdo odos niežiejimą ir tuos 
gyduolės yra Severa’s Esko. Jos yra 
nekenksmingos, bet labai gerai vei
kiantis antiseptiškas ointmentas nuo 
odos suskirdimo ir iritacijos. Susto
kit aptiekoj šiandien ir reikalaukit 
Severa’s Esko. Pirmutinis uždėji
mas suteiks palengvinimą ir pagel- 
bą. Žiūrėkit, kad tikrai gautumėt 
tikras gyduoles. Gaukit Severa’s’ Es
ko ir hebukit užganėdintas pamėg
džiojimais. Parduodamos visur vais
tinėse po 50c. Jei jus negalit gauti 
savo apielinkėj, tai rašykit pas W. 
F. Severą Co., Cedar Kapids, Iowa. 

, ......

SIUSKIT4PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Dabartiniam gi suvažiavime 
maskviniai elementai turės tik
tai 15 ar 16 nuošimčių.

Reikia atsiminti, kad metalo 
pramonėje pirmiaus buvo Vo
kietijos komunistų “tvirtovė” 
Šiandie ta “tvirtovė” virsta 
griuvėsiais. <

Te). Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Antra Naujienų Ekskursija
28 D„ 1926

LIETUVON
LIEPOS

F
Palydovas

J. Jankus
U. S. Lines Laivu Leviathan

Kelionė i abi puses iš New Yorko Klaipėdon ir atgal 
$186.00; į vieną pusę $107.00

Ekskursantai apleis Chicagą Liepos 28 d., 11 vai. vak., nuo Dearborn stoties ant Wabash gelžkelio li
niją. Ant rytojaus 5 vai. vakare pribus į Buffalo ir be persėdimo važiuos Lakavana Gelžkeliu iki New 
Yorkui, kur pribus 7:30 iš ryto. Naujienos parinko šiuos gelžkelius todėl, kad |ie gelžkeliai yra pi
giausi, nes tik $30.70. Duoda labai gerą patarnavimą, veža per labai gražias vietas ir priveža arti prie 
viešbučio. Kontinentai viešbutis aprūpins vežimą- nuvežimui daiktų ir keleivių nuo stoties, taipgi ir ant 
laivo. Naujienų palydovas J. Jankus lydės keleivius iki Lietuvai ir yra aprūpintas visais reikalingais 
dokumentais. V. Mišeika palydės iki New Yorko ir sutvarkys visus reikalus keleivių. Todėl gali kiek
vienas būt užtikrintas, kad jokių nemalonumų kelionėje neturės. Laiko beliko mažai, tad be atidėlioji
mo ateikite j Naujienų ofisą dėl informacijų. “ >

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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va-

ant vietos užmušdamas mecha-

tu

Vienas darbininkas tapo už
muštas betaisant automobilių, 

ir 
Tuo tarpu atėjo kitas 

ir nematydamas

Pasak policijos, Granit nors 
dar jaunas, bet išrodąs labai 
nuožmus ir policija ji praminė 
“Vilku”.

CHICAGOS 
ŽINIOS Lietuvių vaikas užmuš

tas automobilio
Suėmė užmušėją Užvakar automobilio liko už

muštas 6 m? amžiaus lietuvių 
nu*j vaikas, Frank Žeipaitis, 3029 

Emerald Avė. Nelaimė atsitiko 
I prie 60 ir \Ventworth kur vai
kas lipo į gatvekarį. Pravažiuo
jantis taksi kabas jį užkliudė ir 
sutrynė po savo ratais. Taksi
kabo šoferis Milan Henry tapo 
areštuotas ir yra kaltinamas už
mušė ji stė j.

Be Žemaičio, automobiliai už- 
* giną Marie Blang, su kuria jis vakar užmušė ir kitus tris vai- 

sedėjo automobily ir taksikabo |ęUS# nu tapo užmušti žaidžiant 
Rose. Jis tapo gatvėje, o mergaitė užsimušė, 
žmogžudystės kada nukrito nuo savo tėvo tro-

Gricius, lietuvis, prisipažino

Cicero polieistai užvakar 
kare Cicero miestely suėmė 
mes Granit, kurio tikroji 
varde esanti Gricius, kaipo 
žmogžudį, kuris pereitą sekma
dienį Cicero užmušė tris žmo
nes •— Frederick Hein, jo mer-į

šoferį Ludwig 
suimtas netoli 
vietos. Polieistai jį pažino iš to, ko. 
kad jis neturėjo nykščio, kurioj 
neteko nelaimėj dirbtuvėj.• ’ , . i

Suimtasis Granit prie žmog- jįs |JUVo palindęs po troku 
žudysčiy tuojaus prisipažino.' jį taisė. 
Tuoj po žmoguždysčių tapo su- darbininkas 
imtas 19 m. McVVane, kuris palindusiu po traku darbininko, 
prisipažino, kad dalyvavo plėši- troką užstardavo ir įdėjo į girą, 
muose, tik užsigynė, 
nešaudė ir kad visas žmogžudy-' nika. 
stes papildęs Granit. 
nit sako, 
McVVane.

Pasak 
papildyti 
stę—užmušti' dirbtuve 
ko sūnų,

kad merginą

niekurių. jis planavęs1 
ir ketvirtą žmogžudy-: 

savinin-1 
Sol. Sch\vartz. kuris

| Neleidžia Daugeliutei 
šokt

Atvykusi Chicagon lietuvaitė 
Teresa Daugeliutė, kuri kaipo 
Joy.ee Havvley pagarsėjo tuo, 
kad viename įeatrininkų vaka
re ji viešai išsimaudė vyne, kurį 
paskui vyrai gėrė, dabar neran
da vietos, kur ją priimtų šo- 

.kams. Kelios dienos atgal ji 
buvo padariusi kontraktą šok- 

jti Lincoln Tavern, Morton 
;Grove, nes ji yra šokėja. Pub- 
j likit Mkiiitlinprui lankėsi kabare- 
i te, kad pamatyti tą garsiąją 
|“vyno mergaitę”, bet tai nepati
ko Morton G rovė miestelio vir- 
šininkams ir jie uždraudė Lin
coln Tavern leisti jai šokti sa
vam kabarete. Delei to uždrau
dimo, Daugeliutė neteko darbo. 
Chicagos šokių salės irgi bijosi 

įleisti jai šokti, nes visokie re- 
' forminifekai prieš tai protestuo- 
1 ja, o kabaretai šiais laikais ne
labai gali pyktis su politikie
riais ir reformininkais

sios mašinos, prie kurios dirb
damas jis ir neteko nykščio.- 
Bet jam netik neatlyginta, bet 
dar tapo pašalintas iš darbo.

Granit sakosi esąs rusas, į 
nors iš pavardės atrodo, kad jis 

•yra lietuvis (Gricius). Iš Rusi-i 
jos atvažiavęs metai atgal, kas 
irjfi nej tikėt 
vartoti tiek 

kad galėtų 
draugauti ir 
j plėšinius. Jam 21 m. amžiaus.

gerai anglų kalbą, J 

su anglais susi- i 
net juos įtraukti i

American 
kur ir

miegojęs 1 
nesenai Beori- -

thksikabą išvažiavę 
Kely jiedu apiplėšė 
šoferį Rose, nurėdė 
žius, kuriais apsirėdę

Flange and M f g. Co., 
neteko nykščio. Po to 
mėnesiu nedirbęs, 
G ra n t
joj nusipirkęs revolverį ir nusi
taręs būti plėšiku. Prisikalbinęs 
iš Muskegon, Mich. atvykusį 
Thon^s Mc\\’aiie, 19 m., jiedu 
keletą dienu atgal apiplėšę po
relę Garfield parke ir pelnė 
$28. Sekmadieny jiedu išsigė- 
rę, o McVVane dar ir narkotikus 
vartojąs, ir pasisamdę Checker 

į Cicero, 
taksi kabo 
jo drabu- 
Granit, o

Bose surištą lenciūgais įmetę į 
taksikabą, kurį patys pasiėmė 
valdyti. Prie 16 ir 59 Ct. gat
vių, jiedu pamatę stovintį auto
mobilių su vaikinu ir mergina 
ir nusitarė juos apiplėšti. Bet 
Hein pasipriešinęs ir todėl ta
pęs nušautas, o McVVane nušo
vęs merginą Marie Blang (Gra- 
nit sakosi, kad jis nebūtų galė
jęs nušauti merginą, bet Mc
VVane sakosi nešaudęs ir visai 
neturėjęs revolverio). Tuo J lai
ku Bose -bandęs išsiristi iš tak- 
sikabo, todėl ir jis tapo nušau- 

> tas, o .abu žmogžudžiai pasilei
do taksikabu bėgti. Smarkiai 
sukanties prie Jackson bulvaro 
taksi kabas apvirto ir McVVane, 
kuris liko taksikabo prispaus
tas, tapo suimtas. Granit’ui gi 
pasisekė pabėgti. Pabėgęs kokį 
bloką jis užsilipo ant vieno 
apartmentinio namo stogo ir 
ten praleidęs visą naktį. Kyte 
jis nusirėdęs šoferio uniformą 
ir pas vieną namo gyventoją jis 
gavęs kepurę, taip kad galėjęs 
pasirodyti gatvėj. Per visą lai
ką klaidžiojęs gatvėmis, Rau
ki namas sąžinės. Vienų pasako
jimais, jis tuo laiku jieškojęs 
fabrikanto sūnaus Schwartz, 
kad jį nužudyti ir paskui pasi
duoti policijai, ir patekęs į Ci
cero, j ieškodamas savo pusbro
lio, kuris žinąs kur Schwartz 
gyvena. Kitų pasakojimais, 
jis pats rengėsi nusižudyti ir 
net apie tai raštelį ant ' stogo 
palikęs, bet netekęs drąsos 
sugryžęs 
velkamas 
tno.
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LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
< ‘ „KAUNAS, LIETUVA

Visais reikalais ir su indėliais kreipkitės į Koperacijos Banko įgaliotinį Amerikoje, 

NAUJIENŲ BENDR.OVR
1739 So. Halsted St Chicago, 111

Chicago, UL

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus mątus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuesai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MA J ESTI C, didžiausia* pasauly. 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, AR ABIC 
siūlo greitą kelionę į Cherhourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė. 1

Viri musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar Šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas. *

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 J3o. State SU

ir 
j žmogžudystės vietą 
nenugalimo žingeidu-

Patarimas Draugystėms
Kaip gauti 9% už indėlius ir padidinti jos turtą

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

, Letuvos Koperacijos bankas yra labai 
saugi vieta amerikiečių kapitalams laikyti. 
Koperacijos Bankan, per visokius koperaty- 
vus priklauso 15,443 nariai, daugiausia ūki
ninkai, kurių turtas siekia šimtus milionų 
dolerių. Visi banko nariai yra atsakomingi 
už jo turtą 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 ekonominės, ar politinės. Kopera
cijos Bankas yra galingiausias bankas Lie
tuvoje, ir lygus didžiausiems 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-

šilučiai mokami kas pusmetis: sukakus pusei 
metų nuo įdėjimo dienos — 4’/:% ir sukakus 
metams — 4,/z,<. 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 
investmentas ant morgičių ar bonų.



Chicagos žinios
(Seka nuo 6-to pusi.)

Apkaltino 25 politikierius 
už balsy vogimą

mok ratu

k uriems

Eina gandų, kad grand jury, 
kuris tyrinėja pereitais balsa
vimais papildytas.suktybes buk 
išnešęs apkaltinimus prieš 25 
balsavimų teisėjus, klerkus ir 
kitus politikierius dėt jų papil
dytų balsus skaitant suktybių. 
20-tani varde, kur daugiausia 
suktybių buvo papildyta, apkal- 

visus teisėjus ir 
Tyrinėjant pasirodė, 
suokalbis tArp de- 

ir republikonų užra- 
visus balsus tik nie- 
kaudidatams, nežiu- 
tie kandidatai balsų

buvo gavę. Vietomis balsai vi
sai ir nebuvo skaitomi, kaipo 
Lvreikalihgas darbas, nes jau

riain kandidatui balsu užrašyti i *

Butlegeris nušautas
Julės Portugese, butlegeris, 

mušeika ir gangsteris, rastas 
nušautas ant Milvvaukee Avė. 
kelio, netoli Morton G rėvų. -Jis 
apie 11 vai. naktį išvyko pasi
matyti su kitu dideliu butlege- 
riu. Mylės O’Donnell, kuris ne
senai stengėsi net visą Cicero 
užkariauti. Ar jis ten nuvyko, 
dar nežinia, bet ryte du jauni 
yaikinai, gryštantys iš žvejo
nės, rado Portugese negyvą ant 
kelio, pervertą dvejomis kulko
mis. Aplinkui buvo stiklų, iš 
ko sprendžiama, kad jis tapo 
nušautas automobily ir pames
tas ant kelio.

Liefuviu Rateliuose.
North Šiite

Sa v i t a rpi nes mitingai.

Chicagos Liet. D r-jos Savitar
pinės Pašalpos mitingas įvyko 
11 d. liepos North West Masonic

raportus 
per pas- 
Raportai

Įstojo virš 20. Aplikacijų yra 
paduota apie 50. Viso, narių 
jau esama apie 6 šimtai ir tur
to apie 12 tūkstančių dolerių.

šis mitingas buvo pusmetinis, 
todėl viršininkai davė 
apie nuveiktus darbus 
taruosius 6 mėnesius, 
buvo duodami raštu.
tvarkyta, kad ir ateityje virši
ninkai ir komisijos duotų rapor
tus tik rastu, nes pasakojimai 
ima daugiau laiko ir ne taip to
buli, kaip rašyti raportai. Li
gonių lankymo komitetai irgi 
negalės pasakoti savo įspūdžių 
apie ligoni ateityje, o bus spaus
dintos blankos su speciališkais 
klausimais, i kuriuos lankytojas 
turės atsakyti ir priduoti drau 
gijos raštininkui, kuris susirin
kime skaitys. Bus išvengta 
(teuig tuščių pasakojimų ir tik
rai sužinota, ar narys serga ii 
ar jis gydosi. Kitose draugijo 
se ligonis atneša liudymą nuo 
bile daktaro, o juk visi žinome 
kad daktaras, kuriam draugija 
nerupi, lengvai duoda liudymą 
už porą dol. Savitarpinė turi 
savo daktarą, kuris ir kandida
tus išegzaminuojaž  ̂ligonius at-
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lanko. Da įvedus tinkamas li
gonių lankymo blankas, musų 
draugijoj apgaudinėjimams vi
sai neliks vįuios. Kada netvar- 
kioms draugijoms gręsia pavo
jus mirti, musų tvarkiai vedama 
draugija bujoja ir stiprėja.

Savitarpinė gali pasididžiuoti 
ir savo mitingų vieta. /Tokioj 
dailioj, erdvioj ir parankioj sve
tainėj nesirenka nė viena Chi
cagos lietuvių draugija, išėmus 
vaidilas. Svetainė didelė, augš- 
ta ,kėdės šonuose (ložomis), 
grindis išklotos ^minkštais kau
rais, galerija irgi graži, kurioj 
gali tilpti keli šimtai žmonių. 
Kiekvienam viršininkui yra spe
cialia “sostas”. Kol kandidatai 
nepriimti, jiems yra parankus ir 
švarus du kambariai palaukti. 
Turint susirinkimus šitokioj 
aristokratiškoj vietoj, prisiėjo 
patvarkyti ir jų techninį vedi
ma. Pirmininkas sėdi viename 

lo, vice pirmininkas kitame sve
tainės gale, šalia pirmininko 

kas ir daktaras-kvotėjas sėdi 
prie vieno stalo arti pirmininko, 
arti vice pirmininko prie vieno 
stalo sėdi iždininkas su kasos 
globėjų, prie kito turtą raštinin- 

misijos duoda raportus nuo sta- 
k lio dešinėj pusėj; visi nariai, 
norinti diskusuoti Įnešimus, kal
ba prie stalelio kairėj pusėj. Tik 
Įnešimai ir jų parėmimai daro
mi iš vietos, žodžiu, viskas ei
na taip sklandžiai ir tvarkiai, 
kad net pavydėtina. į Chicagos 
Liet. D r-ją Sav. Paš. dedasi pa
vyzdingi lietuviai; pavyzdinga 
yra jos valdyba ir tvarka. Joje 
būti yra tikras malonumas.

— Kriaučių*.

18-tos gatvės apielinkė
Pavyzdingas SLA 129 kuopos 

susirinkimas

Liepos 11 d., Dvorak parko 
svet., Įvyko SLA 129 kuopos 
pusmetinis susirinkimas. Susi- 

ramus ir pavyzdingas. Raportą 
iš praėju-io susirinkimo priė
mus, sekė komisijų raportai. 
Svarbiausis buvo seimo delega
to p. St. (Irišlaus raportas. Pri
ėjus p. G riši u i išduoti rapor
tą iš SLA seimo, kadangi p. 
Grisius yra kuopos pirmininkas, 
savo viela užleido vicopirmi- 

damas raportą nevartotų kokių 
pajuokančių ar erzinančių žo
džių, pasakytų tik, kas seime 
yra nutarta. P-as Grisius tą 
pasižadėjo ir išteisėjo. Rinitai 
ir nuos(‘kliai išdėstė kas seime 
buvo veikiama ir kas nuveikta. 
Raportas liko vienbalsiai pri-

P. Kazlauskas perskaitė iš 
“Tėvynės” ištrauka iš p. Gegu
žio raporto, kur pasakyta: “Gi 
šitokių SLA ‘geradė.ju’ daugiau
sia pasižymėjo Dr. Graičiunas. 
Žinoma, jei jis butų normalus 
žmogus, tai jam už tai butų 
galima daug ką pasakyti, bet

Lietuvių Tautiškos kapines 
turėjo pusmetinį susirinkimą 
Lietuvių Auditorijoj, liepos 9 d. 
Susirinkimas buvo visai neskait
lingas, galbūt iš priežasties ne-, 
patogaus oro.

Kapinių valdyba nepranešė 
nieko svaigaus kas butų veikia
ma dabartiniu laiku dėl kapinių. 
Iš finansiškos pusės paaiškinta, 

Kazlaus- kad begyje praėjusio pusmečio 
kapinės nupirko pirmų morgičių 

prezidentui už 5000 dol.; išviso jau yra nu

sutvėrimas, tai reikia jo pasi
gailėti ir pasakyti Kristaus žo
džiais: ‘Dieve, atleisk jam, nes 
iis nežino ką daro’. ” į_____
kas įrodinėjo, kad reikia duoti 
papeikimas

-Bvyv VMfc.

Dr.

ne-
Dr.

už pavadinimą
“nenormaliu” ir
sako: Išlikrųjų

išsireiškimas ant

NAUJIENOS, CEIesga, m.

Kraujo, odos, chroniškas

kaslink 
ar Gegu-

Gegužiui 
Graičiuno 
Krukonis 
gražus
Graičiuno, tas kenkia jo profe
sijai; musų kuopa turi užprotes
tuoti ir duoti papeikimą prez. 
Gegužiui už panašius i^ireiški- 
mus, ypač ant profesijos žmo
nių ir t. t. P-as Grušas sako: 
Aš Dr. Graičiuną gerbiu kaipo 
žmogų, kuris gražiai augino ir 
išauklėjo savo sūnūs; 
normalumo nežinau,
žis turi daktarišką patyrimą, 
ar tik spėja iš Dr. 
veikimo. Argi normalio budo 
žmogus taip makaluotų — vieną 
dieną prie socialistų, kitą — 
prie katalikų, trečią — prio 
tautininkų, ketvirtą — prie ko
munistų. Kaslink profesijos ne- 
daugiausia Dr. Graičiunas ger
bė ir kitų profesijas. Be to mu
sų kuopai nėra reikalo už Grai 
čitiną advokatauti 
kp. neprašė ir jei

Graičiuno

jis musų 
nori, gali 
kurioj jis 

priklauso. Viens kits po žodį 
kad ne musų reikalas, p. Kru 
konis atsiėmė savo nešimą, tas 
tuomi ir užsibaigė.

Kazlauskas atsikreipė į kuo* 
pos narius; prašydamas sušelp
ti kritiškam padėjime SLA na
rį. Andrulis davė įnešimą, kad 
kuopos nariai sumestų po kiek 
išgali. Grušai davė pataisymą, 
paskirti iš kuopos iždo $5 ir 
draugai kad sumestų po kiek iš
gali. Pataisymas parėjo. Kru 
konis nors juokais, bet rimtai 
išsireiškė prieš aukojimą, kai
po ubagavimą; jo nuomone, 
geriausiai skolinti. Paskolinti 
kad ir ant 95 m. Taipgi p'. Kaz
lauskas pranešė, kad randasi 
šiame susirinkime musų kuo
pos narys Vasilius, išbuvęs Su
sivienijime 35 melus, bet da
bar dėl nusilpnėjimo sveikatos 
nebegalys duoklių užsimokėti, 
ir prašė ką nors daryti su tuo 
žmogum. Grušas davė įnešimą, 
kad tą reikalą atidėti iki seka- 

sus'irinkimo, nes mitingas 
> beveik pabaigtas, visi sto

vėjo laikydami rankose savo 
skrybėlės ir norėjo kuo grei
čiausia apleisti salę.

Pagirtinas SLA’ 129 kuopos 
darbas sušelpti reikale žmogų. 
Man rodos, kad nėra prakilnes
nio darbo, kaip pagelbėjimas 
žmogui nelaimėj.

Nariai, kurie buvo susirinki
me, sakė, kad jau senai bebu
vo tokis tvarkus susirinkimas', 
koks ši kartą buvo. Visi skirstė
si linksmais veidais, džiaugsmo 
kupini, pilnai patenkinti. Taip 
senai reikėjo.

Beje, SLA 129 kp. šį rude
nį surengs mažą, bet didelį va
karą pažymėjimui 20 metų 
kuopos gyvavimo. —Tylus.

Lietuviu Tautiškos 
Kapinės

pirkta morgičių už $7000 ver
tės.

Raportas komiteto gegužės 31 
d apvaikščiojimo išduotas ir pa
sirodė, kad liko pelno virš $700, 
kilo ginčų kaslink išmokėjimo 
kapinių globėjams už jų darbą 
tą dieną po $10. Iš globėjų pu
sės atsakyta, kad jie turi pa
kelti išlaidas paimdami daržą 
dėl tos dienos ir yra priversti tą 
dieną dirbti nuo ryto anksti iki 
vėlumos nakties ir tai todėl, kad 
lotų savininkai atsisako nuo tos 
dienos darbų. Be to kiekvienas 
dirbantis dėl kapinių tą dieną 
yra apmokamas už jo ar jos dar
bą nuo $4 iki $8. Ir tai nėra 
pirmi metai, kad darbininkai 
gavo mokėti už savo darbą.

Lotų savininkai pakėlė klau
simą, ar nėra galima padaryti 
mažesnių lotų ant kapinių, ka
dangi pigesnėmis kainomis bu
tų galima daugiau lotų parduoti, 
nes norinčių pirkėjų yra, tik 
dabartinė kaina lotų yra per
su ri.

Kitas lotų savininkų klausi
mas buvo, kodėl kapinių globė
jai nustatė tokias augštas kai
nas ant lotų ir kad tai bus ken
ksminga dėl kapinių. Į šį klausi
mą kapinių globėjas Jonas Nor
vaišas paaiškino, kad pinigai 
reikalingi kapinėms; reikia ke
lius taisyti, bus išlaidų $20,000, 
reikia tvoras tverti — bus išlai
dų $50,000, o kur dar naujas 
ofisas, koplyčia ir kiti daly
kai, E. Chepuiis, kitas kapinių 
globėjas, turys gan gerą balsą, 
davė ilgą spyčių, atkartodamas 
daug tų pačių dalykų, net nu
piešė kas bus reikalinga dėl tų 
kapinių už šimto metų ir kad 
lotų kainos nėra augštos —- nuo 
$120 iki $300, Jonas Zalatorius-, 
kitas kapinių globėjas, nurodi
nėjo, kad kitose kapinėse irgi 
yra augštos kainos lotų; pinigų 
gi turint, turi gesolinines plau
namas mašinas, kurios kaštuo
ja $300 ir ši mašina atlieka ke
lių žmonių darbą, kas sučedyja 
pinigus dėl kapinių. A. Tamke- 
vičia, pirmsėdis, savo trumpa 
kalba irgi parėmė aukštas kai
nas lotų. Iš kitos pusės, kapi
nių globėjas, B. Liubinas ir M. 
Liubinas trumpai pasakė, kaa 
randasi daug lotų, kur yra tei
singos kainos, bet daugelio lotų 
kainos yra nustatytos bereika
lingai aukštos; davė patarimą 
diskusijas uždaryti, nes kęmisi- 
ja, kuri buvo išrinkta pereitą 
visuotiną susirinkimą ištirti tų 
visą dalyką, dar nesiranda ir tik 
kitame susirinkime jos raportą 

-galėsime svarstyti. Viskas taip 
ir užsibaigė.

Mano pastaba, kaipo lotų sa
vininko, neturėjusio progos sa
vo nuomonę išreikšti susirinki
me, o ir išreikšta butų buvusi 
be naudos. Todėl esu priverstas 
kreiptis į laikraštį. Apmokėji- 
mas dėl globėjų po $Į0 už jų 
darbą, galima sakyti, teisingas, 
jeigu yra dėl visų mokama, nfes 
niekas dykai nedirba. Del pa
aiškinimo Jono Norvaišų,. kad 
kelio pataisymas kainuos $20,- 
000, aš netikiu ir manau, kad 
dabartinį kelią galima gerai su
taisyti ir už $2000, o reikalo 
daugiau tų kelių dirbti nesima
to; o $50,000 dėl tvoros, tai bu
tų man žingeidu žinoti kokią tą 
tvorą J. Norvaišas mano tverti 
apie kapines, nes mano nuomo
nė yra, kad gana gerą tvorą apie 

kiek 
arba 

Nors aš

visas kapines galėtų aptverti už 
kokius $5000. Del E. Chepulio 
patartina tykiau kalbėti ir ilgų 
“spyčių” nelaikyti, o kas bus už 
šimto metų, aš tikiu, kad dar 
nė gimęs tas žmogus, kuris galė
tų tų laikų veikimą sutvarkyti, 
ir taipgi neslėpti aukštas kainas 
lotų, nes lotai yra nuo $120 iki 
$650, o ne iki $300. Jonas Zala
torius, kitas globėjas, kuris tu
ri daug sumanymų ir viską pri
veda bizniškai, vesdamas agita
ciją už pakėlimą aukštų kainų 
ant lotų, kodėl nenurodė, 
akrų žemės eina į bloką, 
kiek lotų į akrą žemės.
mažai esu patyręs apie lotų kai
nas, bet tiek teko sužinoti, tai 
13 ir 14 blokas naujomis kaino
mis, 7 sektinai gali apmokėti 
už visą kapinių žemę, kad ją 
pirko, o jeigu kitose -kapinėse 
randasi žolę piauti mašinos, ku
rios atlieka kelių žmonių darbą,1 
tai J. Zalatoriui reikėjo duoti 
įnešimą nupirkti tokią mašiną, 
kuri butų galėjus daug pinigų 
sutaupyti dėl kapinių ir butų 
atlikęs Wznišką darbą.

Prisiklausęs kalbos tų aima
nuojančių globėjų, kurie mato 
labai daug ko kitose kapinėse, 
bet savo kapinėse nemato, noriu 
pasakyti, kad mes visi lotų savi
ninkai žinome, jog 8-tam sek- 
cione brangus lotai, o kiek jų 
yra parduota? ; Galima sakyti; 
visai mažai, palyginant su 7-tu; 
kur buvo pigus lotai. Jeigu ne 
7-tas sekcionas, aš tikiu, kad tik 
rai tos kapinės butų nekokiam 
stovy. To jokis kapinių globė
jas negali užginčyti, jei tik ne
tingi pasidarbuoti ir rekordus 
peržiūrėti.

Ir dar klausimas: kiek iš tų 
globėjų, kurie agituoja už aukš
tas kainas lotų, turi pirkę bran
gius lotus? Aš manau, kad vi
sai maža dalis, o gal ir nė vieno 
nėra. Tegul viskas jau taip pa 
silieka, — ateitis viską parodys.

— Lotų Savininkas.

Kas girdėti Naujienų lai 
vakorčiy skyriuje?

Laivu Majestic gryžta iš Lie
tuvos seni amerikonai. Liepos; 
14 d. jie pribuvo j Ncw Yorką. 
Pasilsėję, prisivaišinę, pasilink
sminę pas gimines ir pažysta
mus Lietuvoje, yel gryžta prie 
sunkaus Amerikos darbo. Tie 
pasažierai tai ponai Joseph 
Survila ir Antanas Sadunas. 
Ar neverta ir kitiems pasekti: 
jų pavyzdį ir su sekančia Nau-* 
jienų ekskursija parvažiuoti į 
Lietuvą, pasivalgyti skanių 
obuolių, grušių, slyvų . ir -kito-’ 
kių uogų ir vaisių, o ir ūpas' 
vietinių gyventojų j rudenį pa- ( 
kilęs. Prisidarę skanaus alučio1 
geria su savo kaimynais. Pa
galvoki ar neapsimoka nuke
liauti ir pačiam viską patirti?

/

Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

Perkupčiams, piknikų ir balių 
ręngėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidų.

Krautuve atdara kasdieną:

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

Te!. Yards 6062

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

. Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland A ve.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedū- 
lioj nuo 2;30 iki 4:30 po pietų 

/REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvu.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 04G4

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

3 sūnūs:
Aleksan-

Viblauską

MIKOLAS KUBIUKAS
PersiHkyrS su šiuo pasauliu 

Liepos 13 dieną, 1(1:00 valandą 
ryte, 1926 m., sulaukęs 57 me

dų amžiaus; gimęs Kaunp rėd., 
Raseinių apskr., Kražių parap.. 
Pupėnų kaimo. Amerikoj išgy
veno 28 metus, palikdamas di

deliame nuliudime moterį Juze
fą, dukterj Heleną, 
Stanislovą, Albiną ir 
<lrą, žentą Juozapą 
pusbrolius Zigmontą ir Kajeto
ną Bružus, ir seserį Adolfiną 
Zalandauskienę. Kūnas pašar- ’ 
votas, 4021 So. Maplevvood A v.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Liepos 17 dieną, 8:00 valandą 
ryte, iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo Paneles Marijos šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibos gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 

’bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
• kapines.

Visi A. A. Mikolo Rubicko 
giminės, draugai ir-pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sunai, 
Žentas ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra- 
» borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

FRANČIŠK U S ŽEMAITAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Utarninke, Liepos-' 13 dieną, 
10:30 valandą vakare, 192G m., 
sulaukę^ 6 ir pusės metų am
žiaus. A. A. Frančiškus gimė 
Vasario 5, 1920, Chicagoj, pa
likdamas dideliame nuliudime 
mųtiną Veroniką, po tėvais Rut
kauskaitė, tėvą Antaną, seserį 
Bronislovą ir gimines. Kūnas 
pašarvotai, randasi 3029 South 
Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks Sukatoj, 
Liepos 17' dieną, 8:00 valandą 
iš namų j švento Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Frančiškaus Že
maitaičio giminė 
pažįstami
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Sesuo ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

I

draugai ir
esate nuoširdžiai

e>iniaS
Lengvina skausmą 

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalis Baume Bengue.

’ Jos prašalina skausmus z 
taip greit .kaip uždėsite.. 

Gaukite Originales 
Francuziškas >

BAUME BENGUĖ
C ANALOJĖSIQVK )

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Egzaminuoja akis — priteikė ; 
akinius — šlifuoti stiklai

ant vietos.

Dr, Jau J. Smetana
OPTOMETRISTA8

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomisj

Simpatiškas

Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRaBŲ vedėjai 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Boulevard 4139

A.; MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III. 

..................   t.........

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

G ra borius ir BaLsamuotojas

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

stuvėms, krikštynoms ir lt.

Telefonas Roosevelt 7532
— I... .... ■„ ■ f.— ,- ■ U!.-.—

Phone Boulevard 6203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Gruborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SU Chicago

Atėjo labai indomųs nu- 
įnoris 5 ir 6 KULTŪROS.

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Kaina 45 centai

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.



NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtadienis Liepos 15, ’2(i

lietuvių Kaleliuose.1
“Columbia” Vanagaičio 

dainos

18 liepos sutaria su “Colum- 
bia" čia pilt, Chicagoj, įdainuoti 
keturis rekordus su p. A. Va
nagaičiu. Jisai paruošė keletą 
duetų, kuriuos įdainuos pp. 
Biežienė ir čerienė. Bus keturi 
duetai ir keturios solo dainos, 
(solo įdainuos pats p. Vanagai-, 
tis. Bus labai įdomu išgirsti 
jo balsas kaipo “solisto”...)

Solo dainos bus komiškos k. 
t. “Kalvutė”. “Munšainukas,” 
“Barbora” ir “Doleris“. Vienas 
rekordas skiltas Kalėdoms. 
Tafn reikalui p. Vanagaitis pa
rašė porą giesmių, kurias su
dainuos p. p. Biežienė ir Čerie? 
nė. — N.

I PRAHESlMAI
Į Birutė laikys dulnų pamokas lie
pos 15 d. ketvirtadienio vakare, 8 
viii., Mark White svet. Visi choro 
narini privalote būti dainų painu- koše, nes A. Vanagaitis mokinu. cIeanin*W’- 
ntiujas dainas. Visi j darbą. Dnlftr 
yrą priimami nauji nariai į Birutę.1 
Norinti prigulėti meldžiami atsilan
kyti. —Birutė.

j REIKIA ŪABBININKĮI
"moterų

REIKIA prie presų merginų
4246 W. Harrison St. 

.Į.j

"reikia darbininkų
lu-T-f-cJ-tr-u—W—»Į-ur-w—m—

“Birutė” darbuojasi

Ateis 
ir “Bi- 
nuste-

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMF NAMAI-ŽEME

ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris į duonos 

kepyklos biznį, gerui suprantantis 
darbų. Biznis geras ir nereikalinga 
tlaug pinigų. Kreipkitės: 8816 Cham- 
berluin Avė., Detroit, Mieli.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI fialas 6 kam

barių, moderniškas, geroj apielinkė- 
je. 3136 W. 88th Stieet.

STORAS ant rendos ir 2 kambariai 
pagyvenimui, karštu vandeniu šildo-| ui H y v Vilimui) rvoi ovii toihicuiu

j mu. Vieta tinkama dėl visokio biznio 
ant Aicher Avė., Brighton Park.
gu kas norėtų galėtų pirkt visą 
mą. Savininką gali matyti 5:30 
kare.

4516 So. Troy St.

Jei 
na 
va

VYRŲ
SALESMANAGERIU

Reikia gerų lietuvių vyrų, ku
rie supranta reni estą te ir gali 
prižiūrėti grupę sales menų. Tik
ra proga tinkamiems vyrams. 
Kompanija, kopėtuos visuose at
sitikimuose.

SHEKLETON BROTHERS 
160 N. La Šalie St.

Room 412

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARSIDUODA grosei-nC, saldainių, 
minkštų gėrimų, ir sandvičių štoras, 
prie didelės mokyklos. Parduosiu pi
giai, nes turiu parduoti greitu lai
ku. Biznis geras. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. 3 pagyveni
mui kambariai, remia $25.00.

' *1632 W. ISth Street

PARDAVIMUI meat market 
Ir grosernė, labai gera vieta, 
apgyventa visokių tautų, dau
giausia ukrainų. Priežastis par
davimo esu viena moteris.

1143 E. 93 Str. v
........................... . ... - 8------------------------------

PARDAVIMUI grojlklis pianas, 
tiktu! bisk| (vartotas, vėliausios ma
dos išmarginimo, kuinu $115; iškai
tant rolelius ir benčių, $50 cash ir 
po $10 j mėnesj atsftkuntiems žmo
nėms.

VAITONITLS
6512 So. -Halsteil St., Ist fl

PARDAVIMUI fij.osernS Ir saldai
nių krautuvė. 4601 So. Hermitage 
Avė., užpakalyj.

PARDAVIMUI bučernė ir pfroser- 
nf, senas biznis ir pelningas, turi 
būt parduota greitai. Nemokanti 'to 
darbo išmokinsiu, pelno nuo $80 iki 
$100 dienai. Priežastis pardavimo, 
važiuoju j Lietuvą.

1967 Canalport Avenue 
Phone Roosevelt 4395

PARSIDUODA bučernė, su ai* be 
namo. Garantuotas geras biznis.

2633 W. 43r<l Street

PARSIDUODA grosernė ir vaisių 
krautuvė. Geras, pelningas biznis.

4552 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen pigiai. , 

600 W. 55111 Street

Pasirodo, bus gerai, 
rudens tamsus vakarai 
rutė”,- matomai, visus 
bins. Ir tikrai turės su kuom
pasirodyti. Komp. A. Vanagai
tis šiomis dienomis net kelias 
naujas dainas parašė, kas ket
vertas, nepaisant nei lietaus, 
nei karščio būna choro repetici
jos, laukiama naujų dainininkų. 
Neatsilieka nei dramos skyrius. 
Prie “Birutės” Teatro spiečiasi 
visos žymiausios Chicagos sce
nos pajėgos; dramos skyriaus 
repeticijos taipgi pradėtos, dar
bas jau verda. Kas- kalt vis 
naujų dalyvių atsiranda ir visi. 
kupini energijos. Teatro vado
vas art. Stasys Pilka dirba iš
sijuosęs, užsidegęs. Numatomi' 
vaidinimui veikalai visiems pa-; 
tinka ir nėra, abejonės, kad 
“Birutės” Teatras turės didelio

RUIMAS ant rendos dėl vy
tų, n erzinu arba vedusiai po
rai; šviesus iš visų pusių; prie 
mažos šeimynos. 4285 So. Rock- 
well f t. 2 fl Tel. Lafayette 7809

JŪSŲ liuesas laikas yra vertas $50 
į savaitę dėl musų. Kodėl neąunau- 
dojate savo liuosą laikų ir nesidžiau
giate dar labiau gyvenimu. Jus ga
lit uždirbti daugiau ne<ru $50 į sa
vaitę dirbdami 2 valandas kožną va
karų ir subatomis po pietų. Veikit 
greit. Proga nelaukia nėr vieno!

SHEKLETON BROTHERS 
160 N. I.a Šalie St. 

Room 412 
arab

2343 W. 22n<l Street

PARDUOSIU savo $850.00 Player 
Piano už $130.00 už cash ar priim
siu ir ant išmokėjhno geriems žmo
nėms.

Pamatyk
M R. FERRIS 

2332 W. Madison Street 
Ist floor

PARSIDUODA 4 kėdžių barberne. 
Išdirbtas per 5 metus ir pelningas 
biznis. 1303 W. 79th Street. ‘

NAMAI-ZEME

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA

Atsaksints: $106.00 cM ••k P

likusį gyvenimą.
Kiekvir.naa musų praleistai dole 

ris sodam nematomą juosiu cen 
tų ir kiekvienas centas atlieks 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen 
ta paskui centą, dolerį paskui do- 
krio, mes greitai praleidžiame 
ftjmtą ir išsiunčiame savo centus' 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei- 
džietr pinigus. Atsiminkite, kiek 
lie pinigai uždirbtų jums jei padė 
nimėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — painislyk 
šimtas 
čia per 20 metų?

Ateik
apie taupymo budus, o nuo jn su
žinosi kaip K'®>1 dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 H... Halsted St

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

uždiibtų jei laikvtumėt jį

ir pasitark tu sekretorių

|u*U

PriHidėkite į šią draugijų
Cbicaftos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia savišclpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir tuolerų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašrlpos sergantiems na
rinius: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 4a metu. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų > ra 'prieinamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis | 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai* i 
šių draugiją, galite paduoti prašy
mą blle vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikacijų į Chi- 
eagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1730 So. Halsted St.

PARDAVIMUI geras sodu van
dens route ir trokas. •

2900 i.owe Avenue

DAUG patogių mimų, pavieniame 
dubeltuvų ir vedusioms.

Tel. Calumet 2066

PAS1RENDAVOJA kambarys dėl 
vieno ar dviejų vaikinų su ar be val
gio. Visi parankamai.

71-40 So. Maplewood Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

s pečiai u mus Geras patar
navimas. žemos kainoa.

Sostheima. 1912 5m» State St.

'l’el. Yards 7232
lies. Tel. Hemk>ck 5244

Bridgcport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIOMS, Prez.
----------J

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHICAGO

LIETUVIŲ SPAUSTUVft 
Spaufedjnam įvairius spaudos, dar-

Piie bus: laikraščius, knygas, konstituci-
jas, prdįcramus, plakatus, tikietus ir 
visokias ^Sgunkas. Spaudos darbus 

. padarome gbeit ir gražiai. Reikale 
nariai norinti įstoti I Sr)au(|0K darbų malonėkite kreipkitės 

j musų spaustuvę.
BRIDGEPDRTO LIETUVIŲ 

SPAUSTUVft
710 W. 33rd St., Chicago, III.

Tel. Yards 6751

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
bo Dramos Skyriaus pirmas susi
rinkimas |vyks ketvirtadieny, liepos! 
15 d., McKinley Park svetainėj, ant 
39 ir SVt^stern Blvd., apie 7:30 vai. 
vakare. Kliubo nariai taipgi ir ne
noriai kviečiami atsilankyti.

S. Dambrauskas.
* •
Teatrališkas Kliubas Lietuva ren

gia “Beach Party”, Ketvirtadieny], 
Liepos 15 d., 1926, 7:30 valandą va
kare ant 76th Street Boach. Malonė
kite susirinkti prie Davis Snuare 
Park, o iš ten nuvažiuosime sykiu į 
paskirtųjų vietų.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

i ir garantuojamas už $4. Automobi- 
' lių t rokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. (staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo (staiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13* Ogden 
Avė. Phcte Lavvndale 0114.

— Komisija.

BKIDGKFORTO LIETUVIAMS'!

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 8-Čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
| savaitę arba sykj j mėnes|. Gyvė

janti pažymėtame šone, o da neap- 
"rūpinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo ndrrra? Atrkrus 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Beuhvasd 9M8). I

REIKALINGAS siuvėjas prie 
abelno kostumeriško darbo, 
kančiam savo darbą pastovi 
ta.

CICEROJ BARGENAS! Pnrsi.luo- 
da bučernė ir grosernė. ’ Biznis iš
dirbtas per daug metų. Savininkas 
apleidžia miestą. Atsišaukit į Nau
jienas, 1739 So. Halsted St. Box 817.

Mo- 
vie

STANLEY ALEKNO 
2537 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 9511

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geroj vietoj, visokių tautų apgy- 
ventoj. Priežastis pardavimo — mir
tis savininko.

6010 So. Kedzie Avė.

REIKIA gerų shcarmenų prie No.
3 žirklių. Apex Iron Metai Co., 4000 
Wentworth Avė.

PARDAVIMUI pigiai grose- 
ris arba galit kartu pirkti ir na
mą. 7322 So. Robey St. Atsi- 
šaukit:

219 W. 47th Street 
Phone Yards 0292

(VEDAME elektrą su gėromjs 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 

O. K. ELECTRIC 
3453 So. Auburn Avė.

.Tel. Boulevard 7590

MOTERŲ
REIKIA 6 moterų visam arba da- 

linąm laikui, darbas malonus, uždirb- 
sit i savaitę.

BROTHERS 
Šalie St.
41Ž

nuo $25 iki $50 
SHEKLETON 

160 N. La 
Room 

, arba 
2343 W. 22nd Street

DIDELIS MOKESNIS
$50.(K) į savaitę ir aukščiau, gali 

uždirbti nenumesdamas savo darbo; 
nedaro skirtumo kur esi, rašyk 
jaus pas

WEST REALTY
2015 So. Robey Street 

Chicago, III.

Pardavimas Prasidės . 
sekamų nedėldienj

Liepos 18, 9 vai. ryto
54 mariniai namai 54

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilankykit anksti gausit didelį 

pasirinkimų
$250 cash. $50 j mėnesį 

Nusipirksite bile vienų iš jų
Už biškj jmokėjimo, mes palaiky

sime jums namų kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsivežkit 
savo šeimyną. Jei jus nepirkslte, tai 
bent pamatysite didžiausį Šių metų- 
bargeną.

5 kambarių, tile vana, furnas šil
domi, cementiniai įalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas

Title garantuotos per Chicago Title 
X Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną ir vakare.

8AWIAK & CO.
Statytojai

718’ VV. Grand Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas 7 ir 
7 kambarių, maudynės, elektra, karš
tu vandeniu apšildomas, uržuolo tn« 
mingas, labai graži vieta, parkas ir 
pusė bloko nuo bulvaro. Parduosiu 
pigiai, intnokėti tik $250(1, kitus 
rendą. Namas randasi 5422 
Carpenter St.

Naujas mūrinis namas North 
5 ir 5 kambarių, intaisyti pagal vė
liausios mados, lotas 40x125, gara- 
džius ant dviejų mašinų, inmokėti tik 
$3000, kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 2132 N. Le Vergne Avė.

I

Beveik dar naujas 5 kambarių, me
dinis namas, maudynės, elektra, visi 
paranjeumui, barnė dėl karves ir viš- 
tlninko, žemė 90x125. Inmokėti tik 
$1000, kitus kaip rendą. Namas ran
dasi 5538 So. Kostner Avė.

Naujas mūrinis namas 4 ir 4 kam
barių, aižuolo trimingas, 1 
karštu vandeniu apšildomas, 
tas pagal vėliausios mados, 
ti $3000, kitus kaip rendų. 
randasi 4640 So. Sacramento

Medinis namas 4 kambarių, aukš
tas pundamentas, maudynės, elektra, 
visi parankamai, atrytai ir ėlės ištai
sytos ir išmokėtos, parduosim pigiai. 
Inmokėti tik $1500, kitus kaip rendą. 
Namas randasi 4G42 So. Cacramento 
Avenue.

kaip

Side

fintas 
intaisy- 
Inmokė- 
Namas 

Avė.

4 pagyvenimų namas, visi po 5 
kambarius, maudynes, elektra, visi 
parankamai, kampinisądotas 75x125, 
graži vieta, arti mokyklų ir parkų, tik 
pusę bloko. Cach $4000, kitus kaip 
rendų, arba rnainysim ant mažesnio 
namo ar loto.

JAKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė., 

Lafayette 7674 ' \

WESTERN AVENUE
100x125 arti 55th st. Savinin

kas nori mainyti ant dviejų flatų 
arba bungalovv. Matykite

A. N. MASULIS
6641 S. \Vcstcrn Avė.

Republic 5550

tik)-

REIKALINGAS bučeris, 38 E.
108th St., Tel. Pullman 6857.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa. Gera vieta, senas 
biznis. Parduosiu dėl savo ne
sveikatos. Del informacijų tuoj 
treipkitės; ...

3870 Archer Avė.

PARDAVIMUI prie 6114 Car- 
penter St., 2 fl. namas, 4-4 kam
barių, cemento ir muro pama
tu, furnas, viškąi, landre, 3 ka
ru garažas,> gražus jardas, na
mas išmokėtas, kaina $6,000, 
$5500 cash. Wentworth 6131.

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgečius arba geros bondsus ar 
staką. Greitam pardavimui.. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St. Box 799.
............................ .........................

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen, lietuvių kolonijoj, lysas ant 
2-jų metų, 5 fcatnbariai pragyveni
mai. 4019 So. IMrmitage Avė.

, ’ , • Ki f ______

FARMOS IR ATSKIRI AKRAI 
Apartmentiniai namai mainymui 
Savininkas turi 100 akių farmą 

prie North Judnon, In<l.
20 akių prie Jllth St.
30 akių prie 143rd St.
Mainys arba parduos vienų arba 

visus sykiu. Ką jus turite dėl pa
siūlymo.

PLUMMER REALTORS 
7801 So. Halsted St. 

Stevvart 7101

3 AKRAI — $1800
Yra vanduo, gasas, elektra, cemen

tuota gatvė įskaitoma i kainą, ran
dasi prie C. B. A Q. geležinkelio, 3 
blokai nuo stoties, ši žemė yru ver
ta antra tiek kiek aš reikalauju ir 
yra apkainuota teisingai dėl greito 
pardavimo. $400 įmokėjus galite 
veikti.

W. H. TARR
225 So. Homan Avė. 

Phone Van Buren 7841

PARDAVIMUI arba mainymui 60- 
80-100-120-200 akro farmos Illinois 
valstijoj, farmos įrengtos su staku 
ir mašinomis, 60 mylių nuo Chicagos, 
mainysime j bungalovv arba 2 arba 
4 flatų namą.

KOUPAL A POLKA 
3756 Ogden Avė., Tel. Lawmlale 0527

w BARGENAS $5000
2 lotai ir 8 kambarių muiinis na

mas, karštu vandeniu šildomas, su 
sieteliais porčiai, lengvais išmokėji
mais. 3610 Wallace St.

SERAI—BONAI

' Studebaker automobi-
/^^HĮliai yra vieni iš tvirčiausių 
^■■HJ>r kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga- 
raina. Tokiu budu Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
j car”. Niekas Iplo pelno negauna 
* kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
. bodies, engi n u.s, transmission, diffe- 
' rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 

1 naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
’ atvažiavę jums nuodugniau išaiškin- 
Į sime. , ■,

PARDUOSIU furnituke storą 
pigiai arba mainysiu į 2 flatų 
namą. Del svarbios priežasties 
turiu važiuot j Lietuvą. 4559 So. 
’aųlina St., Te). Yards 0145. J.

J. ZOLP.

$500 Damokėjus
Mainysiu farttią į namą arba 

į lotus, kaina $6500, morgičių 
$2500, laikas 8 metams, 2523 
No. Austin Avė., Tel. Albany 
7533.

' 20 LOTŲ
OAK Lawn, prie 95 St. Savinin

kas nori parduoti arba išmainyti 
ant biznio arba gero automobiliaiis, 
2 arba 5 pasažierių. Matykite

A. N. MARULIS
G641 So. VVcstem Avė.

Republic 5550

LIETUVOS

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

M0BT6ECIAI-PASK0L0S

D

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Houlevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

J BUICK COACH — 1926 master 
Į six, važinėtas 350 mylių, kaip 
tik naujas, pilnai prirengtas jei 
pirkaite šią savaitę. Suteiksime 
prižiūrėjimą ir garantiją, 7519 
Exchange Av. South Shore 5732

HUDSON-Secįan. 1925, 7 pa- 
sažierių, $595 arba už pasiūly
mą, velour apmuštas, bumperiai 
ir t. t. gerame stovyje. Turiu 
greit parduoti arba mainyti. Sa
vininkas, 5667 W. Lake St., 1 
lubos.

EXTRA. Parsiduoda nauja mašina 
modelis 26 m. Peerless sedan pigiai. 
RrieŽasti patirsite ant vietos. 4714 
So. Paulina St. F. ADAMAV1CIA.

PARDAVIMUI Stephens Salient 
six coach, vėliausio sport modelio, 
pilnai prirengtas, frontiniai ir užpa
kaliniai bumperiai, 5 tajerai, velour 
apsiūtas, geras inŽinas, tikras bar
genas, $625.

JOHN QUEENAN 
Vincennęs 4386

NORIU pirkti sedan 5 pasažienų 
automobilių. Ch. Molis, 627 W. 14th 
Street.

PARDAVIMUI Liberty 5 pasažie- 
1 rių touring karas, gerame stdvyje, 
$250. 911 N. I.a Šalie St. Tel. Lin
coln 0666.

PARDAVIMUI
PELNINGAS BIZNIS

Parsiduoda elektrlkinė čeverykų 
taisymo šapa. Bianis išdirbtas per 7 
metus, geriausiame stovyj. Galite

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Biznis išdirbtas per 30 me- 

ų. Savininkas turi 2 bizniu. Lysą 
duosiu ant kiek norėsit. Honda pi
ji. Pagyvenimas prie biznio.

Kreipkitės.
4503 S. Hermitage Avė.

Tel. Botilevard 6059.

DEL greito pardavimo, naujas 
4 apartmentų mūrinis namas, 
garu šildomas, $29,000, netoli 
Mflwaukee-Western Av. karų li
nijos. Savin. Edgevvater 8229.

KAMPINIS bungalovv, 54x125 
pėdų lotas, 6 kambariai, su por- 
čiumi, tile vana, tile stogas, 3 ka
rų garažas, mūrinis su tile stogu, 
kampas Francisco ir Carmen Avė. 
kaina $21000, savininkas, šaukit 
Briargatc 4452.

ANTRI MORGIčiAI
Sutelkiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMF.NT 

s CORPORATION

Lafayette 6788

pi-

NAMAS 4 kambarių, yra vanduo, 
elektra, kuiną $2750, cash $300, $35 
į mėnesį. MIDLOTHIAN REALTY 
CO., 441) S. Dearborn St. Wabash

PAHJDAVUMUI grosernė su 
3 ruimais gyvenimui, maudy
nė, elektra, vieta gera bizniui 
daryti.

3300 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI didelė groser
nė, geroj išdirbtoj vietoj. Biz
nis daromas per 20 metų, ar
ba mainyčiau ant namo, auto- 
mobiliaus. Kas pirmas tas lai
mės. 201 E. 61st St.

PARDUOSIU arba mainysiu j au
tomobilių, cigarų, cigaretų ir saldai
nių krautuvę.

j 5331 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA bekeroė, gera vie
ta visokių tautų apgyventa. Parda- 
vimo priežastis svarbi.

Tel. Yards 4095

ANGLIŲ TARIAS
Gerai • išdirbtas biznis, visi įtaisy

mai, daug stako. Parduosiu visą ar
ba pusę. Galiu mainyti ant namo, lo
tų ar kito biznio.

J. STANKO 
901 W, 83rd Street 

Yards 4669
- - —-1- —....................-

PARDUOSIU bučernę naujai įreng
tą, arba su namu, Randasi, 4503 So. 
Wood St. Kreipkitės i aptieką.

4459 So. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė su namu 
arba atskirai, labai gera vieta my
linčiam tokį biznį.

3559 So. Union Avenue

PARSIDUODA kendžių, cigarų, 
cigaretų krautuvė ir ice cream par- 
loris. Rendos $50.00 mėnesiui, 4 pa
gyvenimui kambariai. Ilgas lysas, di
delis bargenas.

2815 W. 38th Street

PARDAVIMUI pigiai 4 gyve
nimų mūrinis namas, gani šil
domas, su visokiais patogumais; 
arba mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, arba biznio. AtsiŠau- 
kit pas savininką. Te). Pullman 
4396. 9629 Forest' Avė.

5-6 kambarių — $300 įmokė
ti nusipirksite naują bungalow, 
garu šildomą, plieną konstruk
cija, kaiha $7850 — $8750. At
dara nedėlioj. šaukit

Tel. Victory 8248

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

REIKALINGA pirmieji ir antrieji 
mortgečiai, atakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1789 So. Hal- 
sted St., Box 798.

Pamatyk šitą pirma, negu 
mirsi

2 FLATŲ naujas 5 r 5 kambarių 
garu šildomus, geležies konstrukci- _ ------ ------ - . , ,
jos. Rendos $150 mėnesiui. $14,500 . $500.00 cash, likusi lengvais išmokė-

7515 S. F.merald Avė.

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

nis bungalow. Naujos konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,5(10. Kaina $8,000,

PUIKUS bargenas. Biznio lotas 
prie skiriamos karų linijos, tiktai 1 
blokas nuo Harrison St. “L” stoties, 
tiktai $800 cash. Naujienos, Box 820.

2 flatų muro namas, netoli 
didelio teatro, 7719 So. Eggles
ton Av. Kaina <$7850, cash $850 
pažiūrėkit tą bargeną ir atsi- 
nęškit deposit. Pašaukit 

zProspect 5173

TURIU parduoti savo rezidencijos 
lętą, 25x130, tiktai 2 blokai nuo “L” 
stoties, $600 cash. NAUJIENOS, Box 
822.

NETOLI naujos mokyklos prie 57 
St. ir Hamlin Avė.,- pasirinkimui lo
tai senomis kainomis po $575 lotui. 
Tie lotai pabrangs dvigubai j metus 
laiko,

JOHN L. SHERIDAN & CO. 
5312 So. Kedzie Avė.

Prospect 3630

DIDELIS bargenas. \ Parsiduoda 4 
fl. muro namas su sun parlor ir 2 ka
rų garadžiu. Parduodame labai pigiai. 
Kaina $25,500, $8,000 cash. Savinin
kas priims naujus pirmus mortgage. 
C. MACK, 1053 Eggleston Avė. Tel. 
Stevvart 5812.

Agentai neatsišaukit

LOTAS 30x125, augančioj 
kolonijoj, netoli mokyklos ir 
bažnyčios, didelė proga dėl ki-

Š.VV.JJ. PARSIDUODA |ĮrG8ftmč ir kend- UlDO kftipų, $450.
pirkti su furnlčiais. Rendu pigi. Pa-‘žiu krautuvė, tleras, išdirbtas per 5 

įmetus biznis.
4141 So; Maplewood Ave4

darysite gerą gyvenimą.
2312 W. 23rd Street

NAUJIENOS 
Box 821

jimais.
THE ROY T. MOULD CO.
7627 W. 63rd St., Argo, III.

PARDAVIMUI arba mainymui 40- 
60-80-120 akrų farmos Indiana val
stijoj, farmos išdirbtos, su staku ir 
mašinerija, 70 mylių nuo Chicagos. 
Mainysim j cottage arba 2 flatinj 
namą.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė., Tel. Lawndule 0527

PARDAVIMUI muro <3 flatų po G 
kambarius ir 2 po 4 kambarius kata- 
Člus užpakalyje. Kaina $14,000.

2917 So. Union Avenue

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas po 6 kambarius. Elektra, Ra
sas, viškas ir maudynės.

1719 So. String St.

PARDAVIMUI 6 lotai žemiau mo
kėtų kainų, parduosiu atskirai. Ran
dasi augštos klesos kolonijoj, netoli 
nuo transportacijos, labai lengvomis 
sąlygomis.

r NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 819

PARDAVIMUI' 7 kambarių rezi
dencija, lotas 50x175, prie 4113 Ked- 

,vale Avė., taipgi 9 kambarių namas, 
prie 4312 Tripp Avė., Irving Park.

* Atsišaukit
4118 Kedvale Avenue 

artai
Telefonuokit Pensacola 2672

TIKTĄI už $4,700 parsiduoda 2 pa
gyvenimų mūrinis namas. Savinin
kas 2-ros lubos, 3341 So. Irving Avė.

PARDAVIMUI pigiai, reikia pusė 
casjų 2 lotai, 3uxl25, 
Calumet.

Sheldrake 7420

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300 savaitiniais, arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3 H nuo
šimčiu.

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1720 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL RARBF.R COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street.

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFH^Z, Manager

VASARINE VAIKAMS 
MOKYKLA

3106 So. Halsted St.
Gyvename biznio Šaly, kurioj yra 

daug visokių lietuviškų įstaigų, ku
rioms yra reikalingi lietuvių vaikai, 
mokantys gražiai ir taisyklingai lie
tuviškai rašyti. Todėl mes prirengė
me tam tikrą skyrių vaikus mokin
ti lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvams, 
kuriems rupi vaikų gerovė privalo 
supažindinti savo vaikus su lietuvių 
kalba bei rašyba. Pamokos prasideda 
9 vai. lyte ir tęsiasi iki 12 vai. Mo
kestis tiktai $5 kas mėnuo.


