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UŽSIDARĖ BANKAS

Vietos Commercial

Paminklas Gompersui

Pašovg moteriškę

į Australiją

vidutinis

IMPERFECT IN ORIGINAL

Dalis Vokietijos žemes 
drebėjimo supurtyta

Nustato Velykų 
šventės dieną

Lapatoja raitas iš 
Buenos Aires į 

New Yorką

VARŠUVA, birž. 29 
kų seimo pirmininku 
vėl Maciej Rata j.

Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus kongresas

250 milionų dolerių bus išleista 
karo oro jėgoms išvystyti per 
penkerius metus

dos, 
tose

FRANKLJN, Pa., birž. 30.
Jų valtelei apvirtus vidury Al 
legheny upės, netoli nuo Dot 
tero, prigėrė dvi mergaitės.

Ekspliozija anglies ka 
syklose Nanticoke

Sprogusi bomba užmušė 
30 lenkŲ kareivius

Du darbininkai užmušti, septy 
iii pavojingai, du turbūt mir 
tinai sužeisti

Anti-fašistinės studentu 
riaušės Jugoslavijoj

Nori sujungti Juodąsias 
su Baltijos jūrėms

Amerikietis dovanojo 
Vengrams savo 
$100,000 algą

Naktiniai 
kadangi 

suvartoja

Rusai siūlosi padėti Ang 
lijos streikininkams

Buvo Chicagoj euchari 
stinis kongresas, 

bus ir Kristus

NUPIGINTAS PINIGU 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

BUENOS AIBES, Argentina 
birž. 
rietis

Testamente neužmiršo 
nė vyro meilužės

Riaušes gesinant septyni as
mens buvo pavojingai ir daug 
kitų lengviau sužeisti

— Len- 
išrinkta

MADRIDAS, Ispanija,

Besimaudydamas 
prigėrė 13

24 asmens mirė pavalgę 
potvynio grybu

CINCINNATI, Ohio, birž. 30.
Amerikos Darbo Federacijos 

vykdomoji taryba savo mitinge 
šiandie svarstė projektą pasta
tyti \Vashingtone paminklą Sa
mueliu! Gompersui, kurs per 
pusšimtį metų buvo vyriausias 
federacijos vadas.

Ciklonas Bulgarijoj su 
naikino uostą

WEST FRANKFOBT 
birž 
Big Muddy upėj 
metų vaikas, Julian Malone

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Mussolini užgins nakti 
nius klubus

MASKVA, birž. 29 
nio reikalų komisariatas išleido 
pareiškimą, kuriuo jis sveikina 
Britų užsienio ministerį Cham- 
berlainą dėl jo pareiškimo, jo- 
gei nutraukti santykius tarp 
Anglijos ir sovietų Busijos yra 
negeistina.

250 milionų dolerių 
karo oro jėgoms

Spartako” organizacija 
vėl atgaivinama

KOVEL1S, Voluinė, Lenkija 
birž

$40,000 Illinois “praime 
riams” tirti

BOMA, Italija, birž. 30. — 
Papos asistentu paskirta Pet 
ras Hurth, Nueva Segovia, Fi 
lipinuose, vyskupas.

Armijos aviacijos bilius 
buto priimtas

Santa Barbaroj sugriuvęs ka 
minus užmušė.vaiką; kelioli 
ka žmonių sužeista

Daug Lenkų kareivių užmušta 
užgautai bombai sprogus

LONDONAS, birž. 30. —At
stovų butas antruoju skaitymu 
priėmė bilių, kuriuo kasyklų 
darbininkų darbas pailginama 
iš septynių į astuonias valandas 
dienoje.

VVASILINGTONAS, birž. 30. 
—Senatas šiandie nutarė asig
nuoti dar 40,000 dolerių, kad 
specialė komisija, vedanti poli
tinių kampanijų išlaidų tyrinė
jimą, galėtų dabar vesti sayo 
tyrinėjimus Illinois valstijoj.

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. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

V ASHINGTONAS, birž. 30.
Manoma, kad kongresas pa

liaus savo sesijas ir išsiskirstys 
atostogų ateinantį šeštadienį.

UNION, III., birž. 29. —Chi
cago & Northwestern pasažie- 
riniam traukiniui užgavus kryž
kelėj automobilį, buvo skaudžiai 
sužeistos, penkios moterys.

PARYŽIUS, birž. 30. — Pa
saulio teosofų judėjimo galva, 
Miss Annie Besant, pranešė 
spaudai, kad ateinančio rugpili
čio mėnesio pabaigoj Chicagoje 
įvyksianti teosofų konfencija, j 
kurią ji atsigabensianti ir in- 
dusą Džiddu Krišnamurtį, ku
rį ji yra paskelbus naujuoju 
Kristum.

BUCU ABESTAS, Rumanija, 
birž. 30. — Pranešimai iš Ko- 
rabijos sako, kad ten dvidešimt 
keturi asmens mirę, pavalgę 
grybų, kurių po ką tik įvyku
sių potvynių atsirado gausybes. 
Kiti šeši asmens esą kritingoj 
padėty.

Trys stu- 
|x>licininkai 

kelios de-

ryšy
nera-

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
birž. 30. — Jeremiah Smith, A- 
merikos ekonomas, kuris dabar 
pabaigė Vengrijos finansų .su
tvarkymo darbą, sayo dvejų 
metų algą, viso 100 tūkstančių 
dolerių, dovanojo Vengrams. 
Smith pasakė kancleriui Beth- 
lenui kad už savo darbą jis nie
ko daugiau nenorįs, kaip veng
rų draugingumo ir gero žodžio.

BOMA, Italija, birž. 30. — 
Del perdaug gausių importų 
skaudinančių Italijos mainą, di 
ktatorius Mussolini ruošias už 
ginti visokios rųšies likerių ii 
vynų importavimą, 
klubai bus uždaryti 
jie esą prabanga, 
daug nereikalingų užsienio pro
duktų ir didiną suvartojimą 
reikalingųjų krašto produktų.

PARYŽIUS, birž. 30. — Le 
Matin gauta iš Sofijos, Bulga
rijos sostinės, telegrama skel
bia, kad praeitą naktį sostinės 
rinkoj buvo numestos keturios 
bombos, kurios sprogdamos 
daug žmonių sužeidė. Piktada
riai pasislėpę.

NE\V YOB^AS, birž. 30.
Prieš kurį laiką Brooklyne mi
rė Lena Halperienė, palikusi 

| $71,122 gryno turto. Paliktame 
Įjos testamente, kurs dabar bu
vo teismo atidarytas, be kita 

1 sakoma:
I “Kai aš numirsiu, vienas do
leris turi būt duotas mano vy
rui, idant jis galėtų išlaikyt 
prabangoj savo meilužę.”

OSLO, Norvegija, birž. 30.— 
Vakar čia prasidėjo tarptauti
nis Raudonojo Kryžiaus kon
gresas. Jo atidaryme dalyva
vo karalius Haakonas, ministe- 
riai ir parlamento nariai. Jung
tinėms Valstijoms atstovauja 
Dr. Clark, visuomenės sveika
tos tarnybos direktorius.

PADANGAS, Sumatra, birž. 
30. — Per įvykusį užvakar že
mės drebėjimą Padange buvo 
užmušta daugiau kaip šimtas 
žmonių ir mažne visi triobesiai 
sugriauta arba gadinta. Septy
niolika asmenų buvo užmušta 
Soengeiboeloe ir penkiolika So- 
loke.

sušaukė savo 
nutarė paskelbti 

netaisyti vy-

CAMDEN, N. Jv birž. 30. — 
Policija areštavo Paulą Fuer- 
steną, vietos Philharmonic or
kestro dirigentą, kaltinamą dėl 
pašovimo vienos moteriškės, 
Mrs. Harriet Vickers, 25 m., 
kurią jis buvo paviliojęs nuo 
jos vyro.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
j dieną.

Parduokit kar jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

MASKVA, birž. 30. — Sovie
tuos profesinių sąjungų sekre
torius Dogadov pasiuntė Britų 
profesinių sąjungų (unijų) kon
gresui telegramą, kurioj jis pro
poli uoja sudalyti Anglijos-Ru- 
sijos profesinių sąjungų komi
tetą streikuojantiems Anglijos 
kasyklų darbininkams šelpti.

WHEELING, W. Va., birž 
30. — Padėtos bombos sprogi
mo buvo apdraskyti vietos laik
raščių Intelligencer ir New lei
dėjo, H. C. Ogdeno, namai. Nie
kas nesužeista.

VARŠUVA, birž 
tikra Tautų Sąjungos komisija, 
kurioj yra keletas inžinierių, 
tarp jų vienas amerikietis, ty
rinės galimybę tekančiomis per 
Lenkiją upėmis sujungti Juodą
sias jūres su Baltijos jūrėmis.

Lenkai tikis, kad tokį sujun
gimą, kur reikės pravesti kele
tas kanalų iš vienos upės į ki
tą, sutiks finansuoti Anglija.

Britų aviatorius skren 
da i Australiją

Sumatroj 132 žmonės už 
mušta dėl žemės 

drebėjimo

GENEVA, Šveicarija
29. — Tautų Sąjungos eksper 
tų komisija kalendoriui refor 
muoti nutarė, ir siūlo priimti 
kad Velykų šventė visados bu 
tų švenčiama balandžio mene 

antrąjį sekmadienį.

NFAV YORKAS, birž. 30. — 
Tai pirmas atsitikimas, kur 
skraiduolis išgelbėjo skęstantį 
žmogų. Atsitiko vakar.

Kareivis James Stanley, kurs 
su kitais Slocum tvirtumos ka
reiviais maudėsi jūrėse ties 
Long Island, būdamas vandeny 
apie 500 jardų nuo krašto, ga
vo mėšlungio traukimą ir besi
šaukdamas pagalbos, ėmė skęs
ti. Jo draugai buvo toli.

Tuo tarpu netoliese ir neauk- ’ Ekscesai Bulgarijoj 
štai skrido privatinis hidropla- 
nas. Jo pilotas, žiūrėdamas že
myn ir pastebėjęs skęstantį, 
tuojau leidosi į pavaidenį ir, 
priskridęs arti, sugebėjo skęs
tantį pagriebti ir įsitraukti į 
savo mašiną. Veikiai valdžios 
[valties Q-12 įgula paėmė Stan
ley iš hidroplano ir nugabeno jį 
ligoninėn. Išgelbėtojas atsisakė 
pasisakyt savo vardą.

BEBLINAS, birž. 30. — Bu
vęs vienas Vokietijos komunis
tų vadų, Ivan Katz, Prūsijos 
landtago (seimo) narys, atgai
vino vėl revoliucinę “Spartako” 
organizaciją, kuri kitą kart bu
vo Karlo Liebknechto ir Rožės 
Luxemburg sukurta, bet vėliau, 
jos organizuotojams ir vadams 
žuvus, pakriko.

Ivan Kątz buvo nesenai Vo
kiečių komunistų partijos “ek
skomunikuotas”, kadangi jis ne
pritarė Maskvos diktatoriams 
ir atsisakė klausyt komihterno 
įsakymų.

'). —A. Schiffley, šveica- 
kuris joja raitas iš Bu

enos Aires į New Yorką, gau
tais pranešimais yra atjojęs į 
Ekvadorą. Jis joja Arklių Au
gintojų Draugijos pasamdytas 
tikslu išbandyti Argentinos ar
klių patvarumą. Iš Buenos 
Aires jis išjojo balandžio 21.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Jus mokėsit tiktai 50 centų!
Telegrafuokit pinigus per Naujienas 

Lietuvon.

BEBLINAS, birž. 30. — Lan
dau miesto seniūnai nutarė 
kiekvieną “kirptaplaukę” mer
giną ir moteriškę apdėti $12 
pagalvės mokesniu^ Jeigu taip, 
moterys tuojau 
mitingą 
protesto streiką 
rams valgyti. Bematant seniu 
nai pagalvės mokesnius atšau

SOFIJA, Bulgarija, birž. 30. 
— Praneša, kad užėjęs ciklo
nas sunaikino Dunojuj Vidino 
uostą, Bulgarijoj. Keletas žmo- 
hių buvo užmušta.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 30. — Laibache vakar į- 
vyko studentų nacionalistų 
riaušės prieš italu fašistus. 
Stengdamos neleisti pulti Itali
jos konsulatą, policija šovė į 
studentų minią. Tada studentai 
puolė policininkus 
dentai ir keturi 
buvo pavojingai, 
ši m t asmenų lengviau sužeisti 
Viena senyva moteriškė ii 
baimės mirė.

WEST PALM BEACH 
birž. 29 
Bank and Trust Company už
darė savo duris, negalėdamas 
urnai išmokėti depozitoriams jų 
įdėlių. Banko valdyba betgi 
tikis dar reikalu4’ sutvarkyti ir 
banką vėl atidaryti.

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Na u- j 
j ienose ir skaito klasifikuotų-į 30

birž. 
Allan 
laiko

Londono į 
Kaptauną, Pietų Afrikoj, ir at
gal, šiandie pradėjo antrą ilgą 
kelionę oru 
atgal, viso 25,000 mylių

[Pacific and Atlantic Photo]
Taip atrodys Chicagos universiteto katedra, kuomet ji bus 

įstatyta. Jos pastatymas atsieis $1,700,000.

BERHNAS, birž. 30. — Di
delių potvynių paliestos Reino 
srityse praeitą naktį jausta že
mės drebėjimas. įvairiuose Ba
deno miestuose ir kaimuose, 
ypač Freiburgo apygardoj, apie 
Konstancos ežerą ir pareiny gy
ventojai buvo žemės drebėjimo 
išbudinti ir, išsigandę, bėgo i 
jatves. Breisache žemėj pa
sidalė plynių ir kai kur triobų 
sienos susproginėjo.

SANTA BARBARA,CaL 
želio 30. — Vakar, lygiai 
tams sukakus nuo katastrofin 
go 1925 m. žemės 
Santa. Barbaroj, čia 
stiprus žemės drebėjimai, jaus- 

Kirptaplaukės” laimė-1« taipjau ir kJt0SCJ Ka'ifornijos 
vietose, kaip Pasadenoj, Ventu- 

Santa Monikoj, Long1 Bea- 
Oxarde ir iki EI Segun- 
pietuose. Įvardytose vie- 
žalos, rodos, nepadaryta, 
Santa Barbaroj, kaminui 

sugriuvus, buvo vienas vaikas 
užmuštas. Daug namų, nuken- 

' tėjusių per praeitų metų žemes 
[drebėjimą, buvo dar daugiau 
įgadinta. • Keliolika žmonių buvo 
! sužeista.

Naujienos ir včl 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 j nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir

birž.
30. — 27 daktarai pasirašė pe
ticiją valdžiai, kad ji paleistų 
Drą Gregorio Marananą, buvusį 
karaliaus Alfonso gydytoją. Dr. 
Maranan buvo areštuotas 
su pastaraisiais kariškių 
m ūmais,

Sprogus šrapnelės 
! bombai, kuri, matyti, buvo už- 

Rusai siūlosi padėt Britų
a •] • • 1 ___ • , viai, tarp jų du oficierai, bu-

StrdKiriinkcUnS vo užmušti, O keturiasdešimt
vienas skaudžiai sužeisti. Sužei
stųjų daugelis vargiai begu iš
liks gyvi.

Nelaimė atsitiko kai 35-to 
infanterijos regimento karei
viai, darant pratimus lauke, 
bėgo per žemėmis užneštą aš
tuoniolikos centimetrų šrapnė- 
lės bombą.

W1LKESBARRE, Pa., birž. 
30. — Glen Alden Coal kompa
nijos Loomis kasyklose No. 3, 

drebėjimo ties Nanticoke miesteliu, vakar 
įvyko vėl įvyko ekspliozija, kurios du 

darbininkai buvo užmušti, o 
septyni skaudžiai sužeisti. Pas
tarųjų du vargiai begu išliks 
gyvi. Sužeistieji nugabenta į 
Nanticoke valstijos ligoninę.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja;

Iš viso gražu ir šilčiau; vidu
tinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 65° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 8:29 valandą.
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Curie vyksta Brazilijon
MARSEILES, Francija, birž 

30. — Mme. Curie, žinoma ra- 
dio atradėja, iškeliavo į Brazili
ją, kur ji laikys visą eilę pa
skaitų.
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ROCHESTEB, Anglija, 
. — Britų aviatorius 

jų skelbimų puslapius kasdie- įCobham, kurs prieš kiek 
ną. Parašykite į Naujienas kąĮSUskraidžiojo 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.

The Lithuanian Daily News
Entered m MCDnd dus Mattor Maxeh ?, Itlt, at tha Poal Dffai ot Chleafto, DU 

andai* tha Art af Mareb A 1871.

WASHINGTONAS, bii-ž. 30.
Atstovų butas vakar 255 

balsais prieš 12 priėmė senato 
anksčiau jau priimtą bilių, ku
riuo karo aviacijos reikalams 
numatoma išleisti per ateinan
čius penkerius metus 250 milio
nų dolerių.

Bilius pasiųsta prezidentui 
Coolidgeui, kurs, manofna, jį 
pasirašys.



NAUJIENUS,.

Dzimdziška dzimdziams 
padėka Bostono vaiz- 

biečiams
ne kar-

biau sutvirtėjęs plauksiu Lie
tuvon, į jos ošiančius pušynus, 
lašinių su sviestu ir taukais 
mauroti.

O tuoni tarpu priimkite, anot 
jūsų, lietuviškai-tautiškai-bro- 
Jišką padėką už paramą ir 
dzimdziškus linkėjimus.

Dzimdzius J. Bikinis.
Ligonine

1926 m. birž. 24 d.
P. S. Kadangi išsikelia į Wis- 

consin valstiją, lad nuo šios die-
: J. 1).,

JŪSŲ PINIGAI SAUGUS DEPOSITORIĮI 
MORGECIUOSE IR BONDSUOSE

Liepos mėnuo yra tas laikas kada rei
kia pamąstyti apie investavimą savo 
perviršiaus. Taupymo nuošimčiai ir dau

gelis kuponų bus išmokėta Liepos 1 d.

Peržiūrėk savo pinigus ir pasilikdamas ma
žą sumą taupymo sąskaitoje, investuok liku
sius Depositors < morgečiuose.

Nesvarbu ar jus turite $100.00 ar $10,000 in
vestuoti, jus atrasite saugumą ir busite ramus 
savo investmente.

Ateik Bankan ir gauk kopiją musų išleistos, 
su paveikslais knygos, “Depositors Mort- 
gages”.

DEPOSITORS STATĘ BANK 
^Ashkind^venu^^^l^&^^c^eniber Federal 

ai 47th Street .^^^^-^Rcserre System

C H I C A C O

Bostone begyvenant ne kar
tą dalyvavau Lietuvių Vaizbos 
Buto (Lithuanian Ghamber of| 
Commerce) suruoštuose poky-j 
liuose ir visuomet išsinešdavau j 
gana gerą įspūdį. Vaizbiečiai ......... ...
pasisako, kad jie ne politikos,1 J,0"‘ adresas'’pasikeitė: 
ne peštynių tikslams, bet lie- ( Lithuanian Consulate, 
tuvių kulto, lietuvių garsinimo pem-born st., Chieago, III. 
svetimtaučiuose delei susitel
kė. Tu m galima patikėti, nes 
dainininko Babravičiaus kon
certas”, lietuvių sportsmenų po
kylis, Klaipėdos patriarcho M J 
Jankaus ir dailininko Brako 
ban kietas nuaidėjo amerikiečių 
spaudoje. Vaizbiečiai nepamir-Į 
šo nė “Dzimdzi-Drimdzi daly
vių. Po paskutinio jųjų pasi
rodymo Bostone vaizbiečihi iš
kėlė šaunią puotą su lietuviš
ku “alum ir midum’’ ir visa 
tai pavadino “Dzimdzi-Drimdzi” 
(bot ne Dzimdzių!) “pagrabu”. 
Kokios ten apeigos buvo aš ne
žinau, nes, deja, nebeteko bu- miesty Leslilas. 
ti. Apgailestauju. Vienok goriu-1 dingo jos duktė, 
ji puotos dalyviai manęs liepa-'mos visos pastangos jai surasti, 
miršo; jie, pakasynas apvaik- Policija uoliaį ieškojusi, spaudą 
ščiodami, prisiminė pusgyvį su- apie tai plačiai rašiusi, ir visas 
Įvėrimą, ketvirtą 
“slanką.” Ne vien 
las biznis baigėsi, 
cija, aptiekija ir

Įvairenybės
Sumanus detektyvas
Prieš keletą savaičių Ženevoj 

gyvenant] policijos generalinį 
direktorių aplankė viena Unga- 
rijos ponia ir jam papasakojo 
tokio turinio atsitikima:I

Prieš dvidešimts mėtų ji gy
veno su savo vyru ir ketverių 
metų dukterim Paryžiaus prie-

Staiga kažkur,
Buvo deda-

[Pacific and Atlantic Photo]

Louis Borno, Haiti respubli
kos prezidentas, kuris dalyvavo 
Eucharistiniame kongrese.

Ketvirtad. Liejos 1,

dzimdzių darbas ėjęs per niek. Visi buvo 
prisiminimu tos nuomonės, kad mergaitė 

Jurispruden- įkrito į upę ir joje prigėrė.
Tačiau motinos nieks negalė

jo įtikinti; ji visą laiką jaudin
si, kad jos duktė esanti gyvh.

Per tą visą laiką ji palikusi 
prie savo nuomones ir dabar ji

biznija su- 
ir ėmė gvil- 
reikia leisti 

kartu su 
palaidoti.

apie kurio gabumus ji 
Detektyvas D. 
kartu pasidi- 

duotir pasitikė- 
beviltingo dar- 
Leslilas. Jam 
kadaise buvęs 

Šisai nurodė,

Jie pasakojo, kad jų kilmės 
žmonės buvo pavogę kažkokią 
mergaitę, ją buvo nuvežę į Bor
do ir atidavę į vieną dievobai
mingų vienuolių institutą. De
tektyvas nuvyko į Bordo ir su
žinojo, kad prieš aštuoniolika 
metų jos buvo priėmtįsios savo 
globon mergaitę, kuri sutiko su 
aprašymais, čigonai, palikda
mi mergaitę prie vienuolyno du
rų, užkabino užrašą su jos pir
muoju vardu.

Paaiškėjo, kad Henrieta, tu
rėdama dvidešimt metų ištekė
jo, bet kur ji esanti — vienuo
lės nieko negalėjusios parodyti. 
Jis grįžo į Paryžių. Laimingu 
atsitikimu jis prisiminė, jog 
kažkokia ponia buvusi įmaišyta 
j kažkokią afera. Po to ji išvy
kusi gyventi į Anglijos Birmin- 
ghamą. Ten nuvykęs sužinojo, 
kad ji ištekėjusi už anglo ir kad 
gyvenanti Riveroj. Jam nebu
vo sunku dabar ją visiškai su
rasti.

Jos. panašumas su motina bu
vo labai didelis. Motina ir duk
tė vėl susitiko po tiekos metų.

Vyras, kuris nuo karo metų 
buvo šu savo žmona atsiskyręs, 
išgirdęs apie dukters suradimą, 
sugrįžo prie savo šeimos.

LIETUVON

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 metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas Huosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžimai, kaip 
MAJEjsTIC, didžiausias pasauly, 
DLYMI’IC, HOMEKIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitų kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwei”p. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkite prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Ckicago, III.

Look
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 

*flavored tablets.
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Parlor

Parlor
Parlor

M

F
Kam mokėti aukštas kainas, kad galite pirkti 

už žemas kainas namų rakandus, kaip tai: 
setus ir kitus reikalingus namų rakandus.

Čia yra pirmutinė lietuvių išdirbystė 
Korporacija. Mes išdirbame aukštos rūšies,
Setus ir Grindines Lempas. Turime didžiausį pasi
rinkimą gatavų ir darome ant orderio; kainos yra 
žemiausios.

Ateikite ir persitikrinkite- Teisingas ir greitas 
patarnavimas. Musų kainos yra ant Parlor Setų 
nuo $79.00 ir aukščiau.

Musų krautuvė atdara vakarais iki 9-tai va
landai vakare.

WESTERN UPHOLSTERiNG FURNITURE CO.
540 East 63rd St. Chicago, III.

Tcl. Hyde Park 3392
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Švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, bu minkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai 
Knygutė **Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.Murin* Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

BIRUTĖS
Saldainiai (Kendčs) iš Lietuvoj

Jau yra galima gauti skaniau
sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
damu nuolaidų.

Krautuve atdara kasdieną:

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

Tel. Yards 6062

denti klausimų, ar 
man gyventi, ar 
“Dizimdzi-Drimdzi” 
Advokatas Bagočius, romėnų ir kreipiasi, vilties kupina, į detek- 
graikų teisėmis pasjremdamas? , —j.~ 777T777-.-77.,-577-77-3-17-7 
išdėstė gyvybės reikšmę žino-j
nijai. Dr. A. Kapočius- atvirai t ---------------------------------
pareiškė: “Well, vyrai, aš no-' 5 
riu, kad tas dzimdziukštis dar ę 
replinėtų, nes nesenai jam dan-Į I 
tis sustačiau, taigi gaila, kad į
jis tų dantų ‘nejuzins’ ”. Biz- ; ę 
nierius V. .lenkins tarė: “Kas 1
iš to, jei jis mirtų? Geriau te- j 1 
gyvena, gal kada nors kad ir ę 
už šimto metų jam namą par- 1 
duosiu.” Ir aptiekorius K. šid- t
lauskas neiškentė. Jis pareiškė: ę
“Žinoma, žinoma, tegyvena. Jei i
jis ilgiau sirgs, tai gal ir vais- ■ į 
tų daugiau suvartos; business 9
is business.” | i

j Į
Butą ir daugiau pasišnekėji- 1

mų, bet kur čia juos sužymėsi. į
Ne vien disputais ir pašnekę- 9
siais pasitenkinta. Savo žodžių i
“sumaeninimui” vaizbiečiai pra- I
dėjo tiesti saliukes. Mano “ma- 9

ir sveikatos fondui sukri- 1
pinigais ; į

tyvą I) 
buvo girdėjusi, 
sujaudintas ir 
džiuodamas jam 
j imu griebėsi už 
bo ir išvažiavo į 
pavyko surasti 
jų kaimynas Ch.
po miestą valkiojusia pintinių 
pynėjus, kurie jo pasakojimu 
galėsią jam duoti žinių. Bet 
kokiu budu surasti tie žmones? 
Detektyvas nenustojęs vilties 
surado čigonus, kuriems buvo 
gerai žinomas įvykis prieš 20

Hemorrhoidai
’ -n

I Albai dideli.- kent ėjimas nuo He 
mori hoidu yra greitai prašalinama 
vartojant Catlurn Ointtnent.
lei jus negulite giluti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, Ncw York.

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABUETS
A t your druggut, 25c 

The Knight Laboretoraca. Chiaa^a

Naujienų Ekskursija
TUVON

LIEPOS 28 D., 1926

Antra

F. Ba-

Stukas, A.
PO

ces 
to gera krūva dolerių, 
vadinamų. Patiesė: Dr. 
poČius $60, V. lenkinąs 
Šidlauskas $20; po $5:
gočius, J. Geguiis, P. Korzonas 
ir Dr. Pašakarnis; po $2: Dr. 
Landžius (Seymom), J. Miką-1 
lonis, V. Ambrozas, adv. A.1 
šalna, Versiaekas,
Neviackas ir J. Palionis;
$1: Dr. Murky, Draugas ir ki
tas Draugas, Bev. Kubilius, J. 
Kasmauskas, J. Biekša, J. Lo
kys, J. Petrauskas, S. Naudžiū
nas ir J. Bulskis. Visas čia su-' 
žymėtas aukas per Dr. A. Ka
počių jau esini gavęs. Dr. Ka
počius aukų čekį prisiuntė kar
tu su laišku, kuriame be linkė
jimų dar priduria: “Nėra jo-j 
kių stebuklų, kad vaizbiečiai 
jus neužmiršo. Musų būrelio 
žmonės lietuviškais, tautiškais 
ir broliškais jusmais. Nežiūri
me ar katalikas, ar pagonas-, ar 
tautininkas, ap socialdemokra-' 
tas, tik svarbu mums, kad esa
te verti pagelbos ir esate ang-’ 
liškai tariant “a good fellow”.

Man labai smagu girdėti, kad 
lietuviški, tautiški ir broliški 
jausmai jums gerbiami. Aš tą 
jaučiu, nes jei to nebūtų, tai 
nei to duosnumo, kurį aš pa
tyriau, nebūčiau sulaukęs.

Jūsų aukos ir linkėjimai duo
da galimybės man tvirtėti. Aš 
jau ruošiuos apleisti ligoninės 
patalą ir drožti į miškus. La-

Palydovas

J. Jankus
Laivu Leviathan

t

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

RENGKITES TUOJAUS, nepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savo gimimo metrikus, Lietuvos 
Pasą, Permitą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukitd Amerikos 
užsienio pasą. Visais reikalais kreipkitės į Naujienas, kur gausite geriausių patarimų 
ir patarnavimą.

U. S. Lines

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
FikČeriai ir elektros reikmenys 

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

1730 So
NAUJIENOJ
Halsted St., Chicag'o,’ III.



Ketvirtad. Liepos 1, 1926 NAUJIENOS, Chicago, III. 3

i
*

a

Reikalaudami

RAKANDU
VH VA

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės

PeopĮesJurBiįttre (ompaoĮį
f<tt

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

BOHEMIAN

SKONIS

PuriTan 
Malt

TCRTINGIAU-

Tik pahandykit 
ii 

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

oardavinėtoių

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

*

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Tel. Lafayette 4223

v... — . -
----------------------------------------------------------------

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, Iii.

L S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sujungus Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais
—

Binghamton, N. Y.
LSS 33 kp. darbuote

d.,

July 1, 1926 Eilinis No. 168

LJS.S. Pildomasis Komitetas

I. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
I. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė 
k. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
K. Grebelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

St.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. J ūsas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, UI.

Kasierius —
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

Sekmadienyje, birželio 30 
LSS 33 kuopa surengė pikniką. 
Piknikas jvyko p. Plėšto girai
tėje. Diena buvo puiki, todėl 
ir piknikas pavyko puikiai. 
Žmonių atsilankė daug ir visi 
puikiausiame upe linksminosi 
iki vėlai vakaro. Iš materiališ
kos pusės piknikas irgi pavy
ko puikiai. Pelno,
liks kokie $30. Kaip pagal mu
su miesto, tai yra skaitoma ge
rai, o ypatingai, kuomet tuo 
pačiu laiku laivo ir kitas lietu
vių piknikas netoli nuo tos vie
tos.

Už-pikniko pavykimą reikia
tari i nuoširdų ačiū Binghani-

manoma,

A. Lekavičia, 2404 W.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (I.DLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

tono lietuvių visuomenei, nes 
tik jos parama davė tokių pui
kių pasekmių,

•Manoma, kad artimiausis 
LSS 33 kp, susirinkimas dides
nę dalį pikniko pelno nutars 
pasiųsti į Lietuvą draugams 
socialdemokratams, kad jie ga
lėtų plačiaus išplėsti savo dar
buotę Lietuvos darbo žmonių 
tarpe.

Binghaintono progresyvių lie
tuvių upas yra pakilęs dėl pa
starųjų Lietuvos Seimo rinki
mų. Visa progresyvė visuome
ne d/.iaugiasi socialdemokratų 
ir liaudininkų laimėjimu. Ji da
bar pamatė, kad tų partijų rė
mimas jau atnešė vaisių, kurių 
nebuvo galima net tikėtis šiuo 
momentu.

Tik ne labai gerai jaučiasi
musų “krikščionys" ir maskvi-

niai “darbininkai". Mat, jaučia 
galų savo spekuliantiškam biz
niui. Keikia manyti, kad grei
tu laiku žmones pradės atsikvo
šėti ir pradės dauginus intere
suotis Lietuvos ir jos darbo 
žmonių reikalais.

P. B. Balčikonis.

JLSUAERKA 
Pfcj»ekmingal pa
tarnauja mot*< 
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Blvd. 313S 
M. VVoitkievica- 

BANIS

Lietuvos Socialdemokrato 
Partijos įsikūrimas

(Žiur. LSS. Žinių No. 167)

Lietuvos socialdemokratijoj 
separatizmas tuo metu aiškiau
siai buvo jau pasireiškęs. Bet 
kad susitarus su TrusevičiaUs 
grupės opozicionieriais ir su- 
trukdžius P. P. S. platinti savo 
veikimą Kaune ir Vilniuje, teko 
tasai busimas Lietuvos social
demokratijos separatizmas su
silpninti partijos programoje. 
Tuo tikslu jis būvą pakeistas 
federalizmu su busimomis kai
mynėmis demokratinėmis res
publikomis.

Socialdemokratų partijos su
važiavime 1896 metais dalyvavo 
iš suvalkiečių daktaras St. Ma
tulaitis ir daktaras Grinius; jie 
daug kuo prisidėjo prie 
demokratinės literatūras 
tymo.

Antroje 1896 metų 
Lietuvos socialdemokratų vei
kimas išaugo jau labai žymiai. 
Prie partijos priklausė Vilniuje 
ir Vileikoje vėl šimtai organi
zuotų darbininkų. Jos organi
zacijos išsivystė ir kitose Lietu
vos ir Latvijos vietose.

Dažni ir skaitlingi streikai, 
skaitlingi darbininkų susirinki
mai už miesto; demonstracijos 
pirmą gegužės dieną, demon
stracijos laidojant savuosius 
draugus; organizuota kova su 
provokatoriais, kuri dažnai baig
davosi jų nužudymais; masinis 
socialdemokratines literatūros 
platinimas; jau pasireiškęs ju
dėjimas žemės ūkio darbininkų 
tarpe, kova su valdžios agen
tais vietose ir kiti judėjimo ap
sireiškimai sužadino atkaklų 
partijos persekiojimą. Bet vie
ton suimtų ar prasišalinusių 
veikėjų ateidavo kiti, nes darbas 
virte virė (ir judėjimas augo sa
vaime, stichiniai. Darbui pa
ruoštas darbininkų ir inteligen
tų jaunimas bendroje kovoje 
virsdavo prityrusiais agitato
riais. Darbininkės ir moterys 
inteligentės formuodavo sočia- 
istines šeimynas, organizuoda- 
vosi darbininkų kliubai, pramo
gos, augo tarpusavis susiriši
mas, stiprėjo socialistinė sąmo
nė ir pasiryžimas kovoti.

1897 metų pradžioje iškilo 
aiškus reikalas turėti užsienyje 
socialdemokratų partijos skyrių 
ir organizuoti ten sistematingą 
partinių spausdinių leidimą. 
Reikėjo sukurti savas partinis 
organas, reikėjo leisti brošiūras 
ietuvių ir lenkų kalba. Tuo tik

slu vienas partijos steigėjų iš
važiavo užsienin ir dviejų se
kančių metų tarpe organizavo 
sietuvos socialdemokratus, lite
ratūros leidimą ir jos gabeni
mą. Ta literatūra turėjo tikslo 
menkinti reikalus ne tik darbi
ninkų judėjimo Lietuvoje, bet ir 
musų emigrantus Amerikoj ii 
Anglijoj.

sočiai- 
išvys-

Šveicarijoj, Anglijoj ir kitose 
vietose susimetė grupės veikles
nių Lietuvos socialdemokratų iŠ 
darbininkų ir inteligentų, kurie 
turėjo apleisti kraštą delei per
sekiojimų ir areštų.

Bet ir emigracijoj jie sten
gėsi būti naudingi darbininkų

judėjimui savam krašte. Tos už
sienio grupės užmezgė ryšius su 
daktaru Šliupu ir kitais veikė
jais Amerikoj ir Anglijoj, *kurie 
dėjosi prie socialdemokratinio 
darbo.

Tas pats socialdemokratų bū
relis užsieniuose užmezgė san
tykius ir su prūsų socialdemo
kratais, kurie buvo reikalingi 
lietuvių inteligentų pagalbos. 
Tokiu bud u darbas ir užsienyje 
palengva tarpo, jungdamas vie- 
numon išblaškytus po įvairius 
kraštus emigrantus socialistus.

Apie Lietuvą, Lietuvos darbi
ninkų judėjimą, socialdemokra
tų darbuotę užsienyje buvo 
anais metais labai maža deda
ma žinių rusų, ukrainų ir lenkų, 
socialistinėje spaudoje. Caro 
opričninkų barbariški persekio
jimai Lietuvoje, ekonominis 
krašto išnaudojimas nerasdavo 
užsienio laisvojoj spaudoj ne 
tik jokio protesto, bet ir jokio 
atbalsio.

Tą spragą papildyti susirūpi
no naujai susikurusi lietuvių so
cialdemokratų sąjunga užseiny- 
je. Tame darbe jai daug padė
jo latvių socialdemokratai, kurie 
taip pat buvo priversti emigruo
ti užsienin, r Čia svetur laisvoj 
Šveicarijoj, Anglijoj ir kitose 
svetimose Europos šalyse stip
rėjo ryšiai, organizavosi bend- 
dras literatūros gaminimo ir jos 
gabenimo darbas tarp lietuvių 
ir latvių socialdemokratų.

Emigrantų darbuotė užsie
niuose darė žymios įtakos ne 
tik judėjimui pačiame krašte, 
bet ir į lietuvių emigraciją Ame
rikoj ir Anglijoj. Vieni prūsų 
lietuviai socialdemokratai nepri
ėmė nepriklausomos Lietuvos 
lozungo ir įsiliejo į bendrą Vo
kietijos darbininkų judėjimą, 
pagrįstą Erfurto programa.

1897 ir 98 metų pabaigoj Lie
tuvos socialdemokratų tarpe 
prasidėjo masiniai areštai, įsi
brovusių provokatorių sudaryti. 
Kitų tarpe buvo areštuotas ir iš
siųstas Sibiran nenuilstamas 
daktaras Domaševičius. Išrau
tųjų vieton atėjo nauji, energin
gi darbininkų reikalui atsidavę 
žmones, kurie toliau vystė pra
dėtą socializmo darbą. Bet jų 
ryšys su užsienio grupe pairo ir 
nusilpo. Užsienio sąjungos orga- 
nizatoriams radosi laisvo laiko, 
kurį jie sunaudojo keliems raš
to darbams, būtent: 1) apie tų 
laikų profesinio judėjimo padė
tį Lietuvoje, 2) apie lietuvių 
darbininkų ir socialdemokratų 
judėjimo istoriją ir 3) apie Lie
tuvos socialdemokratų literatū
ros išsivystymą. )

Visus šiuos rašinius buvo mė
ginta išvesti iki 1899 metų pa
baigos. B4t deja, jie nebuvo už
baigti; šie rašiniai iki šiai die
nai tebeguli užsienio archyve. 
Be abejo jie gali būti naudingi 
nušviesti Lietuvos socialdemo
kratijos atsiradimo istorijai ir 
tolimesniam darbininkų judėji
mo išsivystymui tiek pačioj Lie
tuvoj, tiek ir didesniuose musų 
emigracijos centruose.

(Dar bus)

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.
Gyveni mo V i eta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K.JURGELIONIS
ADVOKATĄ S 

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. 
Nedeiiomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
Advokatas

11 S. La Šalie-St., Room 2001
Tel. Randoiph 1034—Vai. nuo 9-6 

ValcRmtB
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tel. Brunswick 9243

Kazimieras S. Wiczas
Lietuvis Advokatas

204 Fiat Iron Building 
1579 Milw'aukee Avė., Chicago, III.

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

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Nantu Tel.: įlydė Park 3395
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JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunag Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randoiph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

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

Palaima seniems ir jau
niems kurie jaučiasi 

visai nusilpę
Tūkstančiai suranda patogumą ir pa-1 

lengvinimą tik j keletą dienų. — *
Yra tiesiog pastebėtina, kaip

Nuga-Tone greitai veikia »
Nuga-Tone sugrąžina atgal gyvu

mą, nuvargusioms, silpniems nervams 
ir muskulams. Jis budavoja raudoną 
kraują, sudaro stiprius nervus ir la- ■ 
blausiai suteikia daug spėkos. Nuga- j 
Tone teikia atšviežinant; miegą, ge
rą apetitą ir jęcrą virškinimą, norma
lų ėjimą lauk, daug entuziazmo ir 
ambicijos. Jei jus nesijaučiate gerai, 
jus privalote pabandyti Nuga-Tone. 
Jutos nieko nekainuos, jei jums ir 
ncpagelbetų. Nuga-Tone yra malonus 
vartojimui ir jus pradėsite jaustis 

geriau j keletą dienų. Jei jušų dak
taras nedavė jums recepto dėl Nuga- 
Tone, tik nueikite pas aptiekorių ir 
gaukite butelį. Vartokite jį tik kele
tą dienų ir jeigu jus nesijausite ge
riau ir neišrodysite geriau, sugrąžin
kite likusią dalį aptiekoriui, o gau
site atgal savo pinigus. Išdirbėjai Nu- 
ga-Tone žino labai gerai, kad ji su
teiks jums tiek daug gero ir jie jsar 
kė visiems aptiekoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganėdins. Žiūrėkite garantiją 
ant pakelio. Rekomenduojama, garan
tuojama ir parduodama pas visus ap- 
tiekorius.

«■ DR. HERZMAN^
— IŠ RUSIJOS-

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

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

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699
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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood5107

rz » j I nuo 9 ikt II vai. ryte; 
v alandos > nuo jįj g vai. vakare

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną Ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesj ir bus apmainyta į tikrus 
Unjted Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vieųas skaitytojas f v skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau eju per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų neprL 
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardš 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 1, 1926

PRITAIKO AKINIUS c
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedaliomis 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 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis 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 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

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

Optametriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee Avė., Room 219 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2
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DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601. S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. AJbany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Gydytojų Kabinti a h 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

ŠALIN PLIKUMAS!

Vyrai ir rhnterys: jums nereikia 
būti nuplikusk'*^; -aivomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų Šaknis, prašalina iš plauką 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

dL407 Milwaukee Avė., 2 fl.

633529

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St..
Chicago, UI.

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pageltos kaip 
originalia Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originale* 
Francuztškaa

BAUME BENGUE
( ANALOiataus >
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ttditor P. GRIGAITIS
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98.00 per year in Canada. 
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Chicagoje — paštu: 
Metams .-........_................... „ 98.00

Ušaimokljimo kainai
Pusei metų-------------------------- 4.00
Trinia mšneeiama--------------- 92.90
Dviem nišaesiama________ ... 1.90
Vienam mėnesiui ______________  .76
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Trims mėnesiams ----------------- 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su ušsakymu.

PAPOS TARNAI KALBA APIE “NETAUTIŠKUMĄ“

sišvietę žmonės, yra tautų apsisprendimo teisė. Sulig tuo 
principu, kiekviena tauta turi teisę pati spręsti savo liki
mų. Šis principas, vadinami, smerkia tautų pavergimų 
ir užtaria mažasias tautas prieš didžiųjų tautų smurtų. 
Todėl Lietuvai, kaipo mažai tautai, jisai gali būt tiktai 
naudingas.

Demokratinis internacionalizmas, kurį skelbia socia
listai, yra mažųjų tautų užtarėjas. Gi despotiškas arba 
diktatoriškas internacionalizmas, kokį skelbia klerikalai 
ir bolševikai, yra mažomsioms tautoms pragaištis. Todėl 
tų dviejų internacionalizmo rųšių nieku budu negalima 
maišyti. • .> * »:

Kuomet klerikalai parduoda tautų tam, kam įsako 
parduoti Romos papa; kuomet komunistai aukoja savo 
tautų Maskvos diktatorių labui, — tai socialistai kovoja 
už savo tautos paliuosavimų nuo visokio svetimo jungo 
ir už tai, kad santykiai tarpe visų tautų butų paremti 
teisingumu ir draugingumu.

kaltas, nes paskelbė, kad jo" 
dramos herojus buvo pagarsė
jęs politikas. j
Toks antagonistiškas italų pub

likos atsinešimap privertė artis
tę važiuoti užsienin*. Ji sudarė 
trupę artistų ir išvyko su gasl-
rolėmis. Tai buvo 1898 m. Ji 
aplankė Francijų, Austriją ir

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

p

(Tęsinys)
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATAI PIRMUTINIAI 

PRADĖJO KOVĄ Už NEPRIKLAUSOMYBĘ
• •••••

DEMOKRATINIS INTERNACIONALIZMAS IR 
DESPOTIŠKAS INTERNACIONALIZMAS

• •••••
SOCIALISTAI GINA TAUTŲ TEISES, O

KLERIKALAI JAS PARDUODA
• •••••

KLERIKALAI BLOKAVOSI SU KAZOKU JERINU 
IR RABINU GOLCBERGU

Lietuvos klerikalai jau pradeda giedoti apie naujo
sios valdžios “netautiškumų”. štai kuo ji remia tų savo 
giesmę:

Viena, valdžion įeinu socialdemokratai, kurie esą “in
ternacionalistai”.

Antra, kita valdžios partija, valstiečiai liaudininkai, 
lietuvių susirinkime Petrograde (1917 m.) balsavę prieš 
rezoliucijų, reikalaujančių Lietuvos nepriklausomybės.

Trečia, liaudininkai ir socialdemokratai, neturėdar 
mi Seime daugumos, esu priversti ieškoti paramos tauti
nėse mažumose — žyduose, vokiečiuose ir lenkuose. Šitos 
gi tautinės mažumos išsiderėsiančios sau visokių privile
gijų, nesutaikomų su lietuvių tautos reikalais.

Pažiūrėsime, ko šitie klerikalų priekaištai verti.

Po šitų pastabų plačiau kalbėti apie kitu du klerika
lų priekaištu, daromu naujajai Lietuvos valdžiai, nebėra 
reikalo. ,j

Sakysime, kad liaudininkai Petrograde 1917 metais 
balsavo prieš nepriklausomybės rezoliucijų. Bet klerika
lai Lietuvoje tuo pačiu laiku vedė derybas su Vokietijos 
kaizerio valdžia, kad pavertus Lietuvų Vokietijos provin
cija ir pasodinus ant Lietuvos sosto Urachų! Klerikalai 
dėl to ir skubinosi atskirti Lietuvų nuo Rusijos, kad bu
tų galima uždėti jai (Lietuvai) naujų vergijos jungų!

• Jie sako, pagaliaus, kad dabartinė valdžia ieškanti 
paramos tautinėse mažumose. Bet klerikalai ar jos tenai 
neieškojo? Ar jie nebuvo susidėję su rusų kazoku Jerinu 
ir žydų rabinu Golcbergu? Klerikalai, pasirodo, taip pat 
darė blokus su tautinių mažumų atstovais, tiktai jie blo- 
kavosi su tų mažumų atžagareiviais, o dabartinė valdžia 
tartasi su tautinių mažumų pažangiais ir demokratiniais 
elementai^!

OXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2XXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX  

i Apie {vairius Dalykus. = 
lxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Pradėsime nuo socialdemokratų “internacionališku- 
ino”.

Tiesa, socialdemokratai yra internacionalizmo šali
ninkai. Lietuvos Socialdemokratų Partija yra Socialisti
nio Darbininkų Internacionalo narys. Bet tai anaiptol 
nereiškia, kad jiems nerupi tautos reikalai.

Lietuvos socialdemokratų partijos istorija aiškiai ro
do, kad tautos reikalai rupi jai ne mažiaus, o gal dar dau
ginus, negu kitoms partijoms. Kurie sekė straipsnį apie 
Liet. Soc. P-jos įsikūrimų, spausdinamų LSS. Žiniose, tie 
žino, kad ši partija jau nuo 1896 metų, t. y. nuo pat savo 
gyvavimo pradžios, kėlė Lietuvos nepriklausomybės obal- 
sj, — kuomet kitos lietuvių partijos dar nebuvo nė susi- 
kurusios. Didžiojo karo metu, kuomet buvo galima gal
voti apie praktiškų šito obelsio įvykinimų, Lietuvos so
cialdemokratai ir vėl pirmutiniai pastatė jį į dienos klau
simų eilę. Nepriklausomybės reikalavimų jie iškėlė dar 
1916 metais, vokiečių okupacijos laiku, — kuomet kitos 
partijos Lietuvoje dar svajojo tiktai apie “plačių autono
mijų’’ arba darė planus prijungti Lietuvų prie kaizeriš- 
kos Vokietijos!

Senesnieji musų skaitytojai atsimena, kaip, pasirod
žius “Naujienose“ drg. Vilniečio (St. Kairio) straip- 
sniams 1916 m., kur buvo išdėstoma tas socialdemokratų 
nusistatymas kovot už Lietuvos nepriklausomybę, — tiek 
musų tautininkai, tiek klerikalai nenorėjo net tikėti, jo- 
gei tai butų rimtas dalykas. Jie vadino jį “bliofu“ arba 
“tuščia svajone“.

Taigi, kada šiandie koks nors Kemėšis arba kitas at
žagareivis pasakoja, kad socialdemokratai esu “netautiš- 
ki“, tai ima juokas tos pasakos klausyti.

Visas tų pasakorių pamatas yra tame, kad socialde
mokratai skelbiu internacionalizmo idėjų. Bet jeigu in
ternacionalizmas yra priešingas tautiškumui, tai kodėl 
klerikalai neatsižada savo internacionalizmo? Jie stato 
katalikų bažnyčios reikalus pirmon vieton, o katalikų 
bažnyčia juk yra ne tautiška, bet tarpatautiška, vadina
si, internacionališka. Kuomet klėrikalai prikaišioja so
cialdemokratų partijai internacionalizmų, tai jie tiesiog 
veidmainiauja!

Prie to dar reikia pastebėti, kad klerikalų interna
cionalizmas yra kaip tik tokios rųšies, kuris iš tiesų yra 
pavojingas tautai. Bernavimas Romos papai jau privedė 
Lietuvos klerikalus prie to, kad jie sudarė Lietuvoje “baž
nyčios provincijų”, iš kurios išskiriama Vilniaus kraštas! 
Tas pats bernavimas internacionališkam katalikų bažny
čios galvai privedė arkivyskupų Matulevičių prie to, kad 
jisai surengė iškilmingas priimtuves katedroje lenkų ge
nerolui Pilsudskiui!

Socialistinis internacionalizmas yra visai kitokios rų- 
sies. Svarbiausias jo principas, kurį šiandie žino visi ap-

Šaliapinas “nebesuran- 
da” kelio į Rusiją. — 
Traversi atsiminimai 
apie Eleonorą Duse.
Žurnale “žizn Iskusstva” 

(Meno Gyvenimas)’ randasi įdo
mus straipsnis apie Šaliapiną. 
Bolševikų žurnalas perspauzdina 
Varšuvos laikraščio “Komedi
ja“ korespondento pasikalbėji
mų su garsiuoju dainininku. Į 
korespondento klausimų kokių 
rolę jis labiausia mėgsta, ša
liapinas atsake:

—Paklauskite motinos, kurį 
savo vaikų ji labiausia myli? 
Žinoma, visus!

Baigdamas pasikalbėjimų, šą
li apinas pareiškė:

“Aš jai) senas, norėčiau pail
sėti, bet man neduoda ramumo. 
Dabar aš važiuoju gastroliuoti 
j New Yorką, paskui j Londonu 
ir Australijų. Vėliau — gastro
liuosiu Amerikoj, gal užsuksiu 
į Bėdiną ir Lenkiją.”

Bolševikų žurnalas labai tuo 
pasikalbėjimu nepatenkintas. Jis 
rašo:

“Kiekvienas pasikalbėjimas 
tialiapino, kuris nenori grįžti 
prie savo žmonių, pagimdo 
SSSB skaitytojuose nemalonų 
jausmų. Tonas, kuriuo šaliapi- 
nas veda savo pasikalbėjimus, 
iššaukia sovietų piliečiuose sun
kiai nuslopinamų ppsibiaurėji- 
mų. šaliapinas lygina save su 
motina, kuri vienodai myli vi
sus savo vaikus. Bet šaliapinas 
užimršta, kad kur kas tiksliau 
butų palyginti jį su glaudžiu 
vaiku, kuris kiekvieną močią 
žindžia!

“šaliapinas, kaip matyti, turi 
gerų atmintį. Bet stebėtina, kad 
jis užmiršo kelių į SSSR. Tik 
vieno neužmiršta: rūpintis sa
vo'pasisekimu ir kapitalu, ku
rio vis dar nepakanka jo vai
tams pieneliui.“

Ne vien tik šaliapinas “už
miršo“ kėlių j bolševikų rojų. 
“Nesuranda“ to kelio ir žymiau
sias rusų dailininkas Riepinas, 
nežiūrint į tai, kad bolševikai 
maldauja jo grįžti į Leningra
dą. Jie siunčia pas jį net spe
cialius delegatus. Bet senukas 
liepinas griežtai atsisako ap- 
eisti Suomiją. Prieš kiek laiko 

. į aplankė akademikas Gincbur- 
gas. Sugrįžęs Leningradan, jis

pareiškė, jog nėra mažiausios 
vilties, kad Riepinas kada nors 
begrįžtų i bolševikijų.

Maksim Gorkis irgi, matyti, 
“paklydo”: nebesuranda kelio į 
bolševikijų, ir gana.

Tai itin įdomus reiškinys: 
kas pasprunka iš bolševikiško 
rojaus, tas nebenori daugiau 
ten grįžti. 

* * *
Praeitais metais mirė pasku

busi italų artistė Eleonora Duse. 
Jos gyvenimas buvo nepapras
tai audringai Ir įdomus. Apie 
kai kuriuos jos gyvenimo nuo
tykius pasakojo savo atsimini
muose Camillo Antona Traver
si, kuris buvo labai artimas jos 
draugas. Ypač įdomių dalykų 
yra jo atsiminimuose apie tą 
artistės- gyveninio laikotarpį, 
kai ji vaidino Gabriele d’Annun
zio parašytuose veikaluose ir 
ragino j j daugiau rašyti.

Tais laikais romantiškas Ita
lijos genijus buvo dar jaunas 
žmogus ir mažai kam težino
mas. Traversi yra tos nuomo
nės, kad d’Annunzio pasidarė 
plačiai visiems žinomas ačiū 
Duse pasidarbavimui. Ji dėjo 
visas pastangas, kad jo kuriniai 
butų kuodaugiausia vaidinami, 
nors tam priešinosi teatrų di
rektoriai. Priegtam ir publika 
nemėgo d’Annunzio. Bet Duše 
tuo laiku jau buvo pagarsėjusi 
ir publikos mėgiama. Jos ste
bėtinas vaidinimas žavėjo žmo
nes.

Garsi artistė pastebėjo jauno 
poeto genialingumą. Didžiausiu 
pasišventimu ji rūpinosi savo 
herojum-poetu, akstipo jį rašy
ti. Poetas d’Annunzio dirbo sun
kiau, negu kada nors. Savo ku
rinius jis pašventė artistei 
Duse. Nors paprastai ji, visuo
met sutraukdavo daug publi
kos, bet toji publika neįverti
no jos interpretuojamų rolių 
d’Annunzio kuriniuose. Kritika 
irgi nekaip apie tuos kuirnius 
atsiliepė. Ji to nępaisė. Gastro
lėms po Italiją ji pasirinko re
pertuarą beveik išimtinai iš 
d’Annunzio tragedijų. if 

-.Kai Naples teatre buvo vai
dinama d’Annunzio drama, pub
lika tiek įnirto, jog pradėjo 
šaukti: “Mirtis Bapahnettai!’* 
(Rapahnetta yra d’Annunzio 
tikroji pavarde). Delei to įvy
kio jis pats buvo daugiausia

Vokietijų visur vaidindama 
d’Annunzio drąmas. Gastroles 
pilnai pavyko. Ir kai Duse gri
žo Italijon, publika jų labai 
entuziastiškai priėmė. Populia
rūs pasidarė ir d’Annunzio dra
mos. Pats poetas tapo garsus 
ir žinomas visai Europai. Bet 
Duse tuo dar nepasitenkino. Ji 
vėl vyksta užsienin gastroliuoti. 
Aplanko šj kartų Paryžių, Lon
doną ir, ant galo, New Yorkų. 
Aiųerikoje ji jau buvo buvusi 
ir prieš tai. Vienok šį kartų 
didelio pasisekimo ji neturėjo, 
nes vaidino išimtinai d’Annun
zio dramas, kurios tuolaikinei 
publikai nepasidabojo.

Nfespėjo Duse grįžti iš Ame
rikos, kaip jų ištiko didžiausias 
smūgis. Poeto meilė link mo
ters, kuri tiek daug pasidarba
vo jo išgarsinimui, atvėso. Be
ieškodamas temos naujai dra
mai, jis nutarė pasinaudoti jų
dviejų meile. Išvesti 'dramoje jo 
santykius su Duse. Naujai dra
mai jis davė vardų “Fuoco” — 
Ugnis.

Kai drama buvo parašyta, jis 
pasakė apie tai artistei. Duse 
buvo tiek sujaudinta, kad 
d’Annfmzio jai matant drama
tiškai sudegino rankraštį. Sako
ma, kad Duse, norėdama atsi
teisti už tų “herojingą” žygį, 
davusi poetui 100,(MM) lirų. ’

Bet vos spėjo po to įvykio ji 
atvykti į Atėnus, kaip jos ad
ministratorius atnešė jau at
spausdintų dramą “Fuoco”. Tuo 
tarpu ji manė, kad d’Annunzio 
tą dramų visiškai buvo sunai
kinęs. Nors administratorius 
prašo, kad jam butų leista su
stabdyti dramos “Fuoco” par
davinėjimų, bet Duse atsisakė. 
Vėliau ji jam parašė tokio tu
rinio laiškų:

“Prieš kiek laiko aš jums ne
galėjau pasakyti teisybės. Aš 
žinau apie romanų ir leisiu, kad 
jis butų atspausdintas. Mano 
kentėjimai, nežiūrint kaip di
deli jie nebūtų, neprivalo būti 
imami domėn, kuomet italų li
teratūrai patiekiama tikras per
las.’’

Tai buvo tragingiausias nuo
tykis jos gyvenime. Ji iki pat 
mirties negalėjo užmiršti to, 
kaip jos mylimas žmogus be 
niekur nieko aprašė jųdviejų 
intimius santykius savo kuri- 
nyj. Po to ji niekuomet dau
giau nebevaidino d’Annunzio 
dramose. —K. A.

III.
Jamcu Pfu šešių mylių at

stume nuo “Nefrito rašalinės” 
Pas tą Pfu — labai didų ir 
galingą — buvo trys dukterys. 
Pfu Anname beveik tas pats, 
kas pas mus meras... Ak sakau 
“beveik”, todėl kad nežinau 
smulkmenų. Svarbu tiktai pa
žymėti, kad Pfu būna paties 
įvairiausio paėjimo. Labai daž
nai galima rasti tarpe Indo-Ky- 
nijos Pfu razbaininkus, liku
sius dorais žmonėmis. Paga
liau... argi neginčijama tiesa, 
kad Prancūzijoje dalykai eina 
ant daug kitaip... ir kad negalė
tume atidengti tai čia tai ten 
merą arba prefektą, kuris butų 
vertas paskelbti annamitų Pfu. 
Bet kam apkalbinėti, ar netie
sa?

Pfu musų apygardos beabejo 
užsitarnavo epitetų, kurių I)i- 
burgas nesigailėjo jo antrašu: 
“seras razbaininkas”, “bandi
tas išėjęs iš tarnybos”. Taip, 
tasai Pfu jaunystėje ištikrųjų, 
plėšė keliuose, išmindžiodavo 
pasėlius ir laikė baimėje mies
tus. Bet jaunystė, praeina. Ir 
Pfu apygardos “Nefrito rašali
nė” tapo į senatvę pačiu ger- 
biamiausiu žmogum balta barz
da...

Aš girdžiu nustebintus šauk
smus:

Toks žmogus, apie kurį ži
no, kuo jis buvo, užlaiko pagar
bą ir vietų?

Taip, Dieve mano! Keletas 
šaukiančių į dangų neteisybių 
dažnai labiaus padeda įgyven
dinimui taikos ir laimės žmo
nėse, negu visos karštosios kal
bos... Ir jeigu Pfu Ngujanas 
Van-Choka — tai buvo jo var
das — jeigu jį kuomet nors kei
kė ramus keliauninkai, tai jį 
dabar kėlė augštyn visi gyven
tojai jo apygardoj, ir dargi 
Fernandas Diburgas galėjo jį 
tiktai girti.

Jo trys dukterys buvo trimis 
puikiomis lėlėmis. Kas gailėjo 
būti puikesnio už jų šviesios 
bronzos spalvos pečius, virš juo
dų tunikų, padarytų gražiomis 
tamsiu auksu ir keletu koralų? 
Jų rankos rodėsi kaltomis iš 
rudo gintaro; plonos, šilkingos 
odos; jųjų burnelės buvo tru
putį didelės, o mažos noselės 
buvo visai kaip pas vaiką. Bet 
akys, labai juodos ir pailgos, ži
bėjo protu, maloniu puikumu ir 
suktumu.

vos akys. Liesi bruožai liudijo 
apie gudrumą, paslėptą po kau
ke mandagumo, ir žiaurumo, 
dabar nebepavojingo.

Pfu sutiko Ko Mi su visu ga
limu mandagumu ir malonumu. 
Jisai pasiteiravo apie sveikatų 
savo viešnios, apie nuovargį, 
apie karštį, kurį jinai tikriau
sia jautė bėgyje tokios ilgos ke
lionės.

Ko M i ištikrųjų buvo visa 
apklota dulkėmis ir su malonu
mu išgėrė puiki ūką šaltos arba
tos, kurią Pfu, sulig papročio, 
jai pats padavė. Jis tęsė berti 
komplimentus kartu keikiamas 
pranešti savo dukterims apie 
viešnios atvažiavimą.

Paskui jisai pasiteiravo apie 
sveikatų savo draugo, Fernando 
Diburgo, ir dėkojo dvasioms, 
kuomet sužinojo, jog jis svei
kas.

Ko Mi, nors ir buvo truputį 
išsiblaškiusi dėlei staigaus perė
jimo nuo saulės užlieto kelio 
prie šaižaus šešėlio svetainės, 
visgi su nusistebėjimu pažymė
jo, kad didysis Pfu labai jau 
primygtinai klausinėja apie tik
rąją buvojimo vietą Diburgo ir 
dieną jo grįžimo. Ar nemano 
I’o M i, jog jis prailgins savo 
kelionę?

Užintriguota Ko Mi atsiminė, 
jog jinai užtikėtinė Diburgo. 
Jinai pasakė apie tai didžiajam 
Pfu:

—M-r Ngujan Van-Chok, ne
buvimas namie m-r Diburgo, 
beabejo, galėtų užsitęsti, kaip 
tamsta sakai. Bet ne be prane
šimo. Atsimink tamsta, jog jam 
namie nebesant aš viena val
dau namus. Be perstojo tenka 
daryti nutarimus. M-r Diburgas 
tai puikiai žino, ir jis atsiųstų 
man naujus patvarkymus, jeigu 
jam priseitų atidėti savo par
važiavimų.

(Bus daugiau)

Greičiausias Budas Paleng
vinti Niežejimą ,

Nėra geresnio vaisto sustabdymui 
niežėjimo arba kitų odos ligų, kaip 
Severa’s Esko. Vartok sulyg nurody
mų, ir pirmas tik vartojimas to ste
bėtino vaisto atneš stebėtinus rezul
tatus. Nėra reikalo kentėti, kuomet 
gali gauti Severą .s • Esko pas savo 
vaistininką. Buk tikras, kad gausi 
Severa’s Esko, o ne kokį kitą vais
tą. Jeigu Tamstai bus siūloma kas 
kita, neimk, o rašyk mums; mes pa
rūpinsime Tamstą neatidėliojant. 
Kaina 50c už stikslą. W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.

Joms buvo penkiolika, šešioli
ka ir septyniolika metų. Tai ne
daug Prancūzijoje. Bet tropiš- 
kosc žemėse to pilnai užtektina, 

Lietuvos kaimas ilgus am- kad trys lėlės butų trimis su-
žius kentęs svetimųjų verguvę augusiomis moterimis. Ir kuo- 
šiandien bunda. Kultūros vėje- met Ko Mi buvo pas jas, tai,

Į visuomenę
Į

IHIIM
GULBRANSEN PIANAI

lis vietomis pradeda išlengvo gali būti, kaip tik jinai savo 
dvelkti per jaunųjų gyslas. Vie-'dvidešimts trijuose metuose hu
nas ir kitas šaukia: Duokit vo labiaus už visas vaiku.
mums mokslo, duokit šviesos! Diburgas žadėjo Ko Mi grįž-
Vicnas ir kitas bando daugiau ti šeštadienį, o Ko Mi žadėjo 
budinti miegančius. Taip ku- jam pabuvoti iki jo parvažiavi- 
riasi knygynėliai, jaunieji jun- mo pas didįjį Pfu.
giasi į būrelius. Bet sunku kų' Laiko tam atsilankymui pa
dirbti. Nėra knygų, nėra lėšų, dosi tik penktadienį. 
O žmonių idealistų mažai tėra.

Tame darbe daugiausia gale- 
tų padėti broliai amerikiečiai. 
Vieni galėtų aukoti knygų, ki
ti užprenumeruoti laikraščių. 
Musų knygiAcliui reikalinga 
mokslo ir literatūros knygos. 
'Gal broliai amerikiečiai pa-į 
rems mus. Prašytumėm, kad 
kas užrašytų keletą prenume-j 
ratų lenkiškų laikraščių. Rem- 
kite mus! Duokite šviesos!

Musų adresas: Girdvainis J. 
Plateliai, Kretingos apskr. Ti
kime, kad visuomenė prisidės 
prie kultūros darbo.
Platelių Liaudies Kn. Vedėjas

J. V. Girdvąinis.
Plateliai, 1926, VI—13. •’

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

Tai visai ne juokais būti sek
retore tokio patrono. Reikia 
daug žinoti. Ir Ko M i priseida- 
vo daug dirbti.

Ne be sviravimo jinai važia
vo iš namų iš anksto ryto. Ke
lionė buvo tolima. O grįšti rei
kėjo su šviesa, todėl kad keliai, 
po saulės nusileidimo, nebepa
vojingi nuo Ong-Kepo, sinjoro 
tigro. Kelią jinai žinojo gerai, 
kadangi jau du kartu važinėjo 
juo su Diburgu, kuris ne be 
mąlbnumo lankydavo “senąjį 
razbaininką” ir be abejo turėjo 
omeny kaip tik jį, kuomet kal
bėjo apie įdomią draugystę vie
tos gyventojų.

Ko Mi atsiminė apie tai, kuo
met ją, po trijų valandų važia
vimo, pagarbiai sutiko šešetas 
žmonių tarnautojų ir nuvedė 
pas Pfu. Tai buvo sausas se
nis, su pergamentiniu veidu, 
tarpe kurio raukšlių žibėjo gy-

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

JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuve

3343 So. Halsted St.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. _
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Paaiškinimas dėl melagio 
gy prasimanymų apie 

“Naujienų” bylą
Prieš kiek laiko musų bolševi

kų spaudoje (ir viename kleri
kalų laikraštyje) buvo paskelb
ta, ka^ du “Naujienų” Bendro
vės viršininkai ir vienas “Auš
ros” Bendrovės viršininkas, bū
tent — Petras Galskis, Antanas 
žymontas ir P. Maliorius (Paul

Įgėrę trys jaunuoliai, bet visgi 
ne ten, kur paskirta dėl maudi
mus ir kur yra priežiūra sargų.

Donald Anderson, 6 m., 615 
W. 51 St., prigėrė ežere bemeš- 
keriodamas. Betraukdamas meš
kerę jis neteko lygsvaros ir 
įkrito ežeran. Arti kitų žuvau
toj ų nebuvo.

Edward Powers, 16 m., 5740 
Turiier Avė., kuris savaitę- at
gal su pasižymėjimu baigė pa
rapijinę mokyklų, prigėrė Mar- 
quette parko tvenkiny, maudan
tis uždraustoj vietoj. Jo lavonas 
tebėra nesurastas, nežiūrint di
delių pastangų nors lavoną iš
traukti.

Kraujo, odos, chroniškastaikymas ištirti.
kiekvienas asmuo, kuris nė

ra ir su įstatymais susipažinęs, 
lengvai gali suprasti, kad toks 
bylos vedimas, kurio nori Ja- 
montas, bandydamas nagrinėji
mą perkelti nud vieno Master 
in Chancery pas kitą, padarytų 
iš kiekvienos bylos farsą ir duo
tų galimybės tam tikromis 
machinacijomis padaryti neį
manomos žalos tani, kurį nori
ma sunaikinti.

Mes be jokio svyravimo sako
me, ir kiekvienas įdomaujantis 
tąja byla sutiks su mumis, kad 
musų patarimas pp. Galskiui, 
žymontui ir Milleriui prie to
kių aplinkybių buvo vienintėlis, 
kuii buvo galima duoti. Toliau, 
jie nėra tos rųšies žmonės, kad 

kiek atsisakytų pildyti teisėtus teis- 
ai*'x nio patvarkymus, ką, mes esa

me tikri, teisėjas Ryner gerai 
supranta.

Mes toliau pranešame jums, 
kad visuose musų atsakymuose 
į Jamonto reikalavimus nubau
sti minėtus liudininkus už teis
mo paniekinimą, mes neabejo
tinai ir pakartotinai pareiškėme 
teisėjui Ryner, kad mes pagei
daujame, idant jie stotų pas 
Masterį Dellenback liudyti be 
tolimesnio vilkinimo priimta 
tvarka ar kuria nors kita tvar
ka, kokios panorės Jamonto ad
vokatas.

Teisėjas 
jis nemato 
liudininkų 
ir kad jie turi pilną teisę ištirti 
to įstatymo prasmę. Bet tą iš
tyrimą tegalima padaryti

Mums atrodo, kad jums pra
vartu turėti pareiškimas kai 
dėl vėliausios Kazimiero Jamon
to užvestos bylos, dėl kurios 
teisėjas Ryner birželio 22 d. 
išleido orderį.

Kaip jums žinoma, Jamonto 
byla tebesitęsia nuo 1921 m. 
kovo mėnesio. Bėgiu to laiko 
Jamontas dėjo visas pastangas 
sugriauti jūsų Bendrovę, nors 
jis ir nuduoda, kad jam labai 
apeina Bendrovės šėrininkų ger
būvis.

Bylos reikalas nagrinėjama 
pas Master in Chancery, Wil- 
liam H. Dellenback, nuo 1921 
m. pradžios, ir paskutiniame pas 
Masterį išklausinėjime, kuris 
įvyko 1924 m. birželio mėnesyj, 
Jamonto advokatas statė klau
simus J. šmoteliui ir, I' " 
mums yra žinoma, to klausinė
jimo neužbaigė.

Iki to laiko Jamontas . buvo 
padavęs du skundu ir staiga 
1926 m. kovo mėnesyj padavė 

kaipiįitą skundų sąrašą toj byloj ir 
prieš pranešė jūsų advokatams, kad 

Master in 
Julius H. Minor, 

kaltinamąją pusę.idant paimti liudymus Petro 
Galskio, Antano Žymonto ir 
Povilo Millerio, ir reikalauda
mas, kad tie liudininkai atneš
tų pas Masterį Minor jūsų ir 
Aušros Bendrovių knygas ir do
kumentus.

Kaip aukščiau paminėta, by- 
|los reikalas jau buvo nagrinė- 
Ijamas pas Masterį Dellenback, 
kur 
čiai 
mų, 
šeši 
penkios dešimtys 
ninkai.

Nei p. G ūgis, 
nei aš negalime 
Jamontus mot 
dymą perkelti 
pas Master 
liūs II. Minor, 
reikalai aktualiai yra 
jami pas Mastelį Dellenback.

Jeigu tos rųšies dalykas butų 
galimas, tai Jamontas 
nagrinėti tą bylą 
skirtingų Masterių, 
nias tuo budu jūsų

senas žaizdas, ligas^ rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

pas p. Minor liu-

galų gale atsidūrė 
Ryner. Pastarasis 

advokatų 
kad įstatymas, kn- 

skundikas 
pas 
šia- 
tai- 
pa-

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedč 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietą

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

AKIŲ SPECIALISTASLIET
Palengvina akių jtempimą, kurti 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toiiregystą. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
1’iiane Boulevard 7589

šimtą metų, neprieidama prie 
jokio nuosprendžio?

Taigi, kad nedavus skundikui 
šitaip daryti komediją iš teis
mo, “Naujienų” Bendrovės vir
šininkai, patarti savo advokatų, 
atsisakė eiti 
dyti.

KUausūnas 
pas teisėją
pritarė Bendrovės 
nuomonei, 
riuo pasiremdamas 
noiėjo užvesti tardymą
Master in Chancery Minor, 
me atsitikime neprivalo būt 
komas. Bet teisėjas kartu 
sakė, kad aiškaus apribavimo 
kuriuose atsitikimuose tas įsta
tymas turi būt taikomas, o 
kuriuose ne, pačiam įstatyme 
nesą. Todėl jisai pritarė Ben
drovės gynėjų pasiūlymui, kadv • • • • \ | ■ o*7 V C v r

Miller) — esą nuteisti pinigi- butų kreiptasi į aukštesnį teis
iu1 bausme ir areštu ir turėsią mą tikrosios įstatymo prasmės 
užsimokėti po $100.00 ir sėdėti 
kalėjime tol, kol sutiksią liudy
ti pas Master in Chancery Ju
lius Minor ir atsinešti pas jį 
reikalaujamas knygas ir doku
mentus.

Buvo taip pat paskelbta, kad jisai 
minėtųjų dviejų bendrovių vir
šininkai vengią liudyti, idant 

. tuo budu sutrukdžius bylą, ku
rią žinomasai provininkas Ja
montas yra užvedęs prieš “Nau
jienas“.

ištyrimui (to tęst the law). 
Kadangi kreiptis į auk 
teismą negalima kitaip, 
tiktai darant apeiiaciją 
teisėjo nuosprendį, tai teisėjas Į jis nori stoti prieš 
ir padarė nuosprendį, tarytum jChancery, 

randa 
kalta.

Lietuvių Rateliuose
Daug lietuvių baigė aukš 

tesniąsias mokyklas

Arthur Beįeik, 20 m., 2700 
S. Hamlin Avė., prigėrė besi
maudydamas gilioj akmenų lau
žykloj LaGrange Park.

ŽEBRAUSKIENE
su šiuo pasauliu 
Birželio 28 dieną, Lietuvių Dentistas patar

naus geriau.
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su muar; 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantueįame visą savo darbą, ir 
žemas musų kiJnab. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Wcst 47th Street
Netoli Ashland Avė. r’

Teisme tatai buvo kuoaiš- 
kiausia pabrėžta. Kaip teisėjas, 
taip ir kiekviena besiginčijančių 
pusių kuogeriausia žinojo, kad 
tas nuosprendis nėra joks pa
smerk imas kaltinamiesiems, o 

:yra tiktai tam tikras formalu-1 

apgau.linėti publikų sa- j ^ėj^pireiškė? kad ’j7sai‘ ne’ 
mato piktos valios liudininkų 
atsisakyme eiti pas p, Minor, 
bet pripažįsta jiems teisę ištir
ti įstatymo prasmę aukštesnia
me teisme, ir todėl jo nuospren
dis tiktai šitą tikslą ir turi, 
kad ta.s įstatymo ištyrimai bu
tu galimas, nes kitokio legaliu 

keliu ten nėni.
Ar teisėjas butų šitaip kalbė

jęs, jeigu jisai tikrai butų norė
jęs Galskį, žymontą ir Malio- 
lių nuteisti į kalėjimą ir nu
bausti kiekvieną jų šimtu dole
rių? žinoma, kad ne. Apie jų 

.nubaudimą ir pasmerkimą kalū- 
Advokatų I jjrnuj ų.jbvtį tiktai 

žiniški melagiai, kurie

šitie melagiu^ prasiniany-Į 
mai buvo “Naujienose“ atremti.' 
Bet, kad šmeižikai negalėtų ’’ mas teismo procedūroje. Pats 
toliaus ; . _ 
vo išmislais, tai žemiaus deda
me Bendrovės advokatų pareiš
kimą, kuris parodo, 
su ta byla stovi.

Kaip iš advokatų 
matyt, ginčas, apie 
tuoju laiku tiek d 
bolševikiški iii prikiitiii, 

dėl klausimo apie liudymą 
Master in Chancery Julius 
nor, “Naujienose“ jau buvo 
syta, kaip Bendrovės skundikas 
mėgino priversti jos viršinin
kus nešti pas p. Minor Bendro
vės knygas ir eiti pas jį liudyti : 
ir kodėl viršininkai jo reikalavi
mui pasipriešino, 
pareiškimas tatai dar kartą pa
aiškina. Jisai parodo, jogei Ben
drovės viršininkai pasipriešino 
skundiko reikalavimui ne dėl to, 
kad jie norėjo paslėpti nuo teis
mo kokius nors faktus, bet tik
tai dėl to, kad byla, kurią Ja- 
montas yra užvedęs prieš “Nau
jienas“, jau (langiaus, kaip 
penkeri metai yra tardoma pas 
Master in Chancery \Villiams 
H. Dellenback.

“Naujienos” pareikalavo, kad 
skundikas tęstų bylos tardymą 
tenai, kur ji buvo pradėta, o 
ne pas naują Masterį, kurį da
gi vienas tiktai skundikas, be 
jokio teismo patvarkymo, yra 
pasirinkęs. “Naujienos“ klausė 
skundiko, kodėl jisai nuo 1924 
m. birželio mėnesio, t. y. per 
dvejus metus, neina pas Maste
rį Dellenback, kur jau buvo iš
klausyta daugybė liudininkų ir 
surašyta tūkstančiai puslapių 
parodymu? Kodėl jisai nebaigia 
bylos noimaliu keliu, bet mėgi
na tų pačių klausimų tardymą 
pradėti naujoje vietoje? ! 
yra garantija? kad, 
tardymą 
rį, skundikas

Ryner pareiškė, jog 
jokios blogos valios 
atsisakyme liudyti,

kaip iš tie

pareiškimo 
kurį pasta-

pas
Mi-
ra-

besą- 
sąmo- 

n ingai iškreipia faktus, steng
damiesi apgauti publiką! Jeigu 
skundiko inspiruojami bolševi
kų šlamštai drįsta tokį melą 
skelbti, tai tas tikrai dar kartą 
parodo, koks yra visų Jamonto 
bylų tikslas: jos yra užvedamos 
tam, kad iš jų bolševikiški para
zitai galėtų gamintis medžiagą 
“Naujienų” šmeižimui. Jeigu 
skundikui butų tikrai rūpėję 
rasti tiesą teisme dėl kokių 
ten neva padarytų jam “skriau
dų”, tai jisai nebūtų per dve
jus metus išsisukinėjęs nuo 
tęsimo tardymo toje byloje, ku
lią jisai užvedė dar 1921 me
tais.

“Naujienos” tečiaus žiūrės, 
kad p. Jamonto išsisukinėjimai 
pasiliautų. Kol klausimą dėl 
liudymo pas p. Minor spręs 
aukštesnis teismas, skundikas 
tuiės eiti pas Masterį Delen- 
back — arba 
skundus.

atsiimti savo

ADVOKATŲ PAREIŠKIMAS.

pradėjus Birželio 29 d. 1926 m.
pas šitą naują Maste- 

neužsimanys vė
liaus eiti vėl pas kitą Masterį, 
o paskui dar pas kitą, — taip 
kad byla galės tęstis nors per

Nauj ienos,
• 1739 So. Salsted St., 

Chicago, Illinois.
P-nui J. Šmoteliui

Gerbiamieji:

tapo surašyta du tukstan- 
puslapių liudininkų parody- 
padaryta šešios dešimtys 
išklausinėjimai ir iškvosta čiau paminėta procedūra.

Mes nežinome, kodėl 
dviejų metų Jamontas

astuoni liudi-

nei p. Smith, 
suprasti kuo ojtl SM.VO L>4U1- 

išklausinejimus 
in Chancery, Ju- 

kuomet bylos 
nagrinė-

ne- 
kai 
pas

mes 
žy-

galėtų 
pas tuziną 
padaryda- 
Bendrovei 

ir apkaltintiems asmenims
apsakomų išlaidų tuo laiku, 
byla jau buvo nagrinėjama 
minėtąjį Masterį.

Tos padėties akivaizdoj, 
patarėme p. Galskiui, p.
montui ir p. Milleriui pareikšti 
Master in Chancery, Minor’ui, 
ir teismui, kad jie atsisakys 
liudyti, nes nėra tokio įstaty
mo, kuris prie tokių aplinky
bių galėtų priversti juos liudy
ti ' pas Masterį Minor.

Reikalas atsidūrė pas teįsčją 
Ryner; teismas atvirai pareiš
kė, jog jis nemano, kad įstaty
muose butų numatyta, jog to
kiuose atsitikimuose galima 
priversti liudyti, bet buvo tos 
nuomonės, kad įstatymo tikroji 
prasmė turi būti ištirta apelia
cijų ir aukštesniame teismuose.

Kad ištirti to įstatymo pras
mę apeliavimu į aukštesnį teis
mą, teisėjas paskyrė minėtiems 
liudininkams piniginę ir kalėji
mo bausmę, .už atsisakymą liu
dyti, idant davus jiems pagrin
do paduoti apeliaciją ir tuo bu- 
du ištirti ginčijamojo įstatymo 
piasmę aukštesniuose teismuo
se.

Tai yra vienintėlis kelias, 
kuriuo galima to įstatymo pri-

aukš-

bėgiu 
nieko 

nedarė, kati baigti bylą. Mes da
rome žingsnių, kiek tai, yna 
mums tjalioj, kilti kuogreičiau- 
sia baigti bylą.

Musų nuomone, Jamontas- už
vedė tą bylą tuo tikslu, kad 
.privertus jūsų Bendrovę ir jos 
šėrininkus sumokėti miližinišką 
sumą pinigų už jo serus. Mes 
esame tikri, kad dorieji Chica- 
gos 
lą.

lietuviai supranta jo

Su pagarba, 
Kazimieras G ūgis, 
Hai’ry* C. Kinne, 
P. B. Smith.

tiks-

Sustreikavo 725 miesto 
inžinieriai

Vakar sustreikavo 725 mies
to inžinieriai, dirbantys įvai
riuose miesto departamentuose, 
miesto 'tarybos finansų komisi
jai atsisakius, delei stokos pi
nigų, rekomenduoti pakelti 
jiems algą 30 nuoš., kaip to jie 
reikalavo. Streikieriai sako, kad 
pakelti jiems algą buvo priža
dėta jau daugiau kaip metai 
laiko atgal, bet tas prižadas nie
kad nebuvo išpildytas, o kada 
jie griežtai pareikalavo išpildy
ti tą prižadų, tai finansų komi
sija tų jų reikalavimą atmetė. 
Delei inžinierių streiko dauge
lis viešųjų darbų turės apsisto
ti.

Manoma, kad sustreikuos ir 
šiukšlių rinkėjai, nes ir jų rei
kalavimas pakelti algą liko at
mestas.

Pereitos savaites penktadie
ny užsidarė visos viešosios mo
kyklos. Pradines- mokyklas šie
met baigė apie 15,000 berniu
kų ir mergaičių, jų tarpe ne
mažai ir lietuvių.

Tą pačią dieną apie 5,000 
jaunuolių baigė ir augštesnias 
mokyklas (High School). Tarp 
jų irgi yra daug lietuvių.

Dabar veik visi lietuviai, vai
kams baigus pradinę mokyklą, 
nebesiunčia prie darbo, kaip 
kad darydavo pirmiau, bet sten
gias duoti savo vaikams aug- 
štesnį mokslą, bent High School, 
m- kraštutitiiiim atsitikime, jei 
išteklius neleidžia, tai mažiau

sia du metus- “voeational” 
School kurso.

Daugiausia lietuvių 
Lindblom Technhcal 
School. Ten lietuviai yra 
pasižymėję ir užima vadovau
jančią vietą mokyklos gyveni
me. Daug lietuvių priklauso 
mokyklos orkestre, lietuvis re
daguoja njokyklos laikraštį, lie
tuviai yra pirmieji dainininkai, 
lietuviai taipjau yra pasižymė
ję ir sporte.

Ir dabar nemažas būrelis jau
nų lietuvių ir lietuvaičių baigė 
tą mokyklą. Tarp baigusių ke
turių metų abelnų mokslų kur
są yra pasižymėjusi smuikinin
ke p-lė Aldona Grušaitė, kuri 
kaipo smuikininkė ir kornetis- 
tė jau nuo daugelio metų puo
šia musų didesnius vakarus.

Lindblom Technical High 
School keturių metų abelną 
kursą šiemet baigė šie lietuviai-

KOTRYNA
Persiskyrė 

Pirmadienyj, 
2:45 valandą po pietų, 1926 m., 
sulaukęs 65 metų amžiaus; gi
musi Austrijoje, palikdama di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius dukterį 
Mary Butkus, žentą Adolfą 
Butkų, dvi anūkes: Adeliną ir 
Violetą. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
nyj, Liepos 2 dieną, 8:30 valan
dą ryte iš namų į Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kotrynos Žebraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. »

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentas ir Anūkės

Tel. Canal 3161

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius 4— šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMBTR r.4TAS 

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 Nedėliomis. _ _______ _ __ _____ •______ ____

lanko
labai

Trys jaunuoliai prigėrė
Pirmą dieniu atidarius mau

dyklas parkuose ir ežere, pri-

Joseph J. Margewich, 
Auna J. Martinkus 
George J. Menkas * 
Sophie V. Jaųush

Bernice C. Andruska 
Estelle F. Bitaut 
Helen A. Burba 
Victoria M. Dundel 
Mabel V. Grigonis 
Anton Grudis, Jr. 
Aldona J. Grushas 
Stelbi A. Kasnausky 
Lucy A. Sadotvskas 
Anton Stupelis •

(Tąsa ant o-to pusi.)

TEOFILĖ ŠALT1ENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradienyj, Birželio 29 dieną, 
7:20 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukusi 45 metų amžiaus; gi
musi Lietuvoj, Telšių mieste, 
palikdama dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Justiną ir pusseserę Emi
liją Skaldikienę. Kūnas pašar
votas, randasi 1448 
Avenue.

Laidotuvės j vyks 
nyj, Liepos 2 dieną, 
dą ryto iš namų j 
Parapijos Bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Teofilės šaltienės 
giminės, draugai h pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras ir Pusseserė

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Skudas.

*

So. Millard

Peuktadie- 
8:30 valan- 
šv. Antano 
Cicero, III.,

Simpatiškas ' - 
Mandagir — 
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., Tol. Blvd. S201

Graborius ir Balsamuotojas

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

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chkagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iždirby-

K f stės.
OFISAS:

668 W. 18th SL 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted SL 

Tel. Blvd. 4063

billy's^uncle

1

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

S

MVLP. TO SVT UP
AM' LOO<

OV'tSL TA% P£OP1X
IK) TUE

*Š£ATS — VOkjT
VOU ?

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar nakt]

1646 W. 46th SU Chicago

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
: ėiti į tas sankrovas, kurios • Į

skelbiasi Naujienose.
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Lietuviu Kaleliuose.
(Tą nuo 5 pusi.)

Anne II. Kersell
Joseph Pinckovitch.
Toj pačioj mokykloj 

metų “vocational” kursų
Ella F. Bures
Auna V. Junevich 
Michaėl Kaczmarski

dviejų 
baigė:

Evelyn Mikulich 
Genevieve Pangonis 
Loraine M. Paulus 
Sylvia C. Pavlis 
llelen H. Petrosh

Valeria E. Stypelis
Stella V. Vainauskas.
Kita augštesnioji mokykla,! 

kmią lietuviai daugiausia lan
ko, yra Harrison Technical 
1 tigli School, kurią taipjau ne
mažas lietuvių-aiėių būrelis bai-

• ,1Harrison Tech. High School; 
keturių metų abelnų mokslui 
kursą baigė šie lietuviai-aitėš:

Varnagis ir Petras Bcinoras. 
Jiedu padarysią daug pagerini
mų. Nors biznis yra biznis, bet 
gardžiai išvirti lietuviški val
giai lietuviams yra reikalingi. 

* ♦ , *
Artisto Petrausko papirosai
Lietuva pralenkia Ameriką 

tabako prekėmis. Amerikoj nė
ra cigarų po pugdolcrį už 
vieną, o Lietuvoj geras cigaras 
kainuoja amerikonišką pusdo- 
leri. Tarp daugelio papirosų 
(cigaretų) aukščiausios rųšics 
yra artisto Kipro Petrausko 
papirosai, kurį rašydamas- šią 
žinią ir rukau. Skonis europiš- 
kas. lengvas ir kvepiantis. Pu
sė papiroso kietos popieros ci- 
garninkas. Ant dangtelio vir
šaus ir vidury artisto Petraus
ko paveikslas su papirosu. Fa- 

yra laivelis su 
25 papierosus.'

1 litas 50 centu. Pa-'So- U"lon Av‘
* i » n I 1 l'o įlo ti t

PRANEŠIMAI
Lietuvių Atgimdęs Tautos Vyrų 

ir Moterų draugija rengia naktinį ir 
dieninį Pikniką, Nedėliojo nuo 4 iki 
5 dienos, Liepos-July, 1926 m., Jus- 
tice Park, prieš Tautiškas kapines,

Užkandžiai bus duodamos 12 vai. 
naktyje.

Norintieji važiuoti troku, turi at
eiti ant 9 vai. iš ryto, 830 W. 36th 
Street.

Kviečia atsilankyti skaitlingai se
nus ir jaunus.

Rengimo Komitetas

Kultūros Ratelio Susirinkimas jvyks 
* Penktadienyj, Liepos 2 d„ 2:00 vai. 
•po pietų, 1354 N. Kedzie Avė. Visos 
narės yra prašomos atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba

' Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų draugija laikys 

'savo pusmetinį susirinkimą Pelny
čio), Liepos 2 dieną, 1926 m., Lietu
vių Tautos Parapijos Svetainėj, 3501

1 IT"S— A’-e., 7:30 valandą vaka- 
. _ . . | i;e. Draugai ir draugės malonėkite

“Pardavinėti brangiau atsilankyti, nes yra labai svarbių da- 
Kviečia 
I>ul>nicki«*iič, Seki'.

3613 So. Parnell Avė.

brikos ženklas 
Z raide. Talpina 
Kaina 
žymėta: 
negu pažymėta kaina draudžia-! Lvkų aptarimui, 
ina“. Gamintojais yra, anot jų,l 
“Pirmutinė Kaune lietuviška 
tabako ir papirosų fabriką Cb.' 
Zivo.“

ĮVAIRUS SKELBIMAI 1 .. . . . . . . . . . .. . . . . .
Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS . 
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišlai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

Tel. Lafayette 8/05—8706

ROBIN: BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEMĖ NAMAI-ŽEffi
DlftELIS BARGENAS. Parsiduoda 

restauracija. Geras biąnia, 20 metų 
kaip įsteigtas, arba mainysiu ant lo- 

' tų. Bqx 805, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

PARSIDUODA Malt & Hop krau
tuvė. Išdirbta vieta per 7 metus. Sa
vininkas apleidžia miestą. 732 West 
31st St., Boulevard 9013.
^PARSIDUODA kendžių ir cigarų 
Storas, gražus, gražioj ir bizniavoj 
vietoj. Pardavimo ’ riežastis: likau 
našlė ir viena neapsidirbu. Parduo
siu arba mainysiu į Rooming House.

EMMA PORMALIS
657 W. 18th St. 

Tel. Roosevelt 3982

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Lysas ir ruimai pagyvenimui. 
Naujienų Skyrių, Box 57, 3210 So. 
Halsted St. *

PARSIDUODA grosernė, saldainių 
ir minkštų gėrymų krautuvė. Geru 
tokiam bizniui vieta, nes randasi prie 
didelės mokyklos. Renda pigi, $25.00, 
3 pagyvenimui kambariai. Lysas. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. *

1632 W. 13th Street

150 NAUJŲ NAMŲ 
Greitai augančioj sekcijoj, N. W 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

$106
Įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
kambarių mediniame arba mūriniame 
bungalovv,

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH

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

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av. 

6407-6537 irving Purk Blvd.
Columbus 9552

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGOJ

Didelis Buildingo lotas už $390

Geriausiame residenciios distrikte 
ant South Shore. Arti Illinois Cent
ral brukavotos gatvės, apmokėtos. 
Proga padaryti didelį pelną, arba pa
statysiu ir finansuosiu Jūsų namus.

Union Bank of Chicago Trustee 
Title Guaranteed Chicago Title 

and Trust Co.
Rašykite

WM. GREENEBAUM 
2048 Strauss Bldg.

i 310 So. Michigan Avė.
Harrison 9660—,1-2-3

ŪKĖS

Kur pirmas, tai laimės

Walter A. Marcinkus 
\Villiam A. Moulis 
I.ongin Stasiūnas 

.Krank II. Kudiats
Rudolph Pavlis

Toj pačioj mokykloj 
metų “vocational” kursą

Mary .1. Bernas
Alice Borus
Mary G. Geltauskv 
Emily M. Kabialis 
Frank G. Krasnitsky 
Edvvard Kuchinski 
Svlvia J. Kunes

dviejų

I Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
1 185-ta kuopa, Indiana Harbor, Ind., 
pusmetinis susirinkimas jvyks Liepos 

i 2 <1., 7:00 vai. vakare, Ketharine 
House svetainėje, 3801 Deodar gut.

... , • . ‘Visi nariai yra kviečiami atsilanky-
\ įstos ir Žvirbliui yra dviejų ti j susirinkimą, nes yra daug svar- 

skirtingų “tautų“ paukščiai. Jų bių reikalų. Bus išduoti raportai iš 
. , . . . . 34-to metinio ir i-to dvimetinio SLA.išvaizda, paprot iai ir kalba no- ^ejnio Prašome atsivesti ir naujų 

vienodi. Vištos naminiai paukš-' narių prirašyti prie SI.A. 185-tos 
ėiai, žvirbliai pusnaminiai. u°p08* -- - - -
Vištos būdamos didesnės ir stip
resnės visada išlupdavo žvilb-

♦ >:< *

žvirblis ir višta

— Valdyba

Julia M.
Rudgalvis 
ŠumanasAuna B.

Ella M. Žolinas.
Trečia augštesnioji mokykla,] 

kurių nemažai lietuvių lanko, • 
esanti

Boselande.
Fenger High School 

baigė keturių metų abelnų mok
slų kursų:

šiemet

Albert M. Lovas

Anna J. Krasula
Alcx Mišk i n

Toj pačioj mokykloj dviejų] 
metų “vocational“ kursą baigė:

Buth M. Markūnas
Minnie Mattanovitch
Julia V. Žigulis.
Daug lietuvių tanko Tilden 

Technical High School. Pirmiau į 
ją lankė daugiau lietuvių, bet 
dabar lietuviai daugiau sten-J 
ginsi eiti į Lindblom mokyklą,1 
kuri yra gražesnė) vietoj.

(Bus daugiau)

Grįžo SLA, Seimo 
delegatai

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Seimo delegatai jau sni-Į 
gryžo Į (’bieagą. Pažangieji] 
džiaugiasi, jog pasisekė išgel
bėti tą organizaciją nuo grę
siančio pavojaus iš maskvinių' 
pusės.

Seimas, sako, buvęs vienas, 
trukšmingiausių ir skaitlingiau
sių.

Bolševikų delegatai visgi 
nupuolė dvasioj. Vienas jų 
reiškė/ kad nors šį sykį ir
pasisekė jiems <užkariauti SLA, 
bet sekančiam seime jie būti
nai turėsią didžiumą. —K. '

ne- 
pa- 
ne-

Įvairios Žinios
Nauji savininkai

se-

REIKALINGA virėja. Turi turėti 
patyrimą. Gera mokestis. Nedėldie- 
niais nereikia dirbti.

4169 So. Halsted Street

REIKIA DARBININKŲ

TURIU PAAUKAUTI, BARGKNĄ
Pirmos klesos grosernė ir bučemė. 

įsteigta 14 metų. Labai geras biznis. 
Geras lysas. Pigi renda. Savininkas 
apleidžia biznj. Parduosiu namą ir 
krautuvę.

5511 So. Robey Street 
Prospect 3954

$390
DEL bulvaro namo didum 

lotas 33x150 pėdų, Calume 
distrikte, netoli bažnyčios; mo 
kykla 
geri 
busai 
tuota 
Co.

P. Andrekus iš Pentwa|pr,* Mich., 
bus Chicagoje, Liepos-July, 1, 2 ir 3 
d. Kurie norite pirkti ar mainyti ge
rą ukj, tuoj matykite mane, tai $1,000 
bus jūsų kišenėj, tuomet nedėlios ry
tą sykiu galėsiva važiuoti automo- 
bilium. Turiu labai gerų farmų ir pi
giai.

VYRŲ

PARDAVĖJAMS PROGA

PARSIDUODA Ice Cream parlor 
arba mainysiu ant automobiliaus.

3528 So. Halsted Street

NAMAI-2EME

skersai gatvės. Yra vis 
patogumai; gatvekariai 
ir traukiniai. Title garan 
per Chicago Title & Trus

WM. GREENEBAUM
2046 Straus Bldg.
Tol. Harrison 9660

Adresas:
P. D. ANDREKUS 

4531 So. Mozart St.
Chicago, III.

PARSIDUODA 2 flatų muro na
mas 5 ir 6 kambariai ir heizmentas. i 
Karštu vandeniu šildomas. 2855 So. ' 
Hamlin Avė.

PARSIDUODA 2 namai, hardvvare 
ir dažų krautuvės. 1842-1K44 West 
47th Street.

Bukauskai, 912 \V. 31 St., 
Ii paukščius ir jie laiko 
namuose keletu. Parpė jų 
labai graži mažoji vištelė,
ri auginasi porą, vieną didesni 
kitą mažesnį, viščiukus, 
jų yra pripratęs jaunas

i pp.
my- 

savo

RoHeland. — A. Z. L. P. P. Kliubo 
pusmetinis susirinkimas atsibus Pėt- 
nyčioj, Liepos 2 d., 7:30 vai. vak., 
K. Strumilo svąt. Visi nariai neatbū
tinai bukite susirinkime. Bus komi
sijų raportai ir nuveiktų darbų per 
6 mėnesius ir daug kitų svarbių rei
kalų. Atsiveskite naujų narių prira-

• i šyt prie kliubo.k u-1

Algos, Bonus ir KomiSenas BRIGHTON PARK 
DIDELIS BARGENAS

J. Kirkus, Sek r.

Prie S'. L. A. 109 k p. susirinkimas jvyks 
•/virk ' Penktadienį, Liepos 2 <1., Meldažio 

V1,.n" j svetainėje, 2242 W. 23rd PI., lygiai 
lis, kuris kartu lesa ir po vis-j 7:30 vai. vakaro. Visi nariai kvie
tus sparnu mięga. Višta žvirb- atsilankyti. -----
lį myli lygiai kaip vištukus — 
nepeša jo. Žvirblis, matyt, iš
moko vištų kalba; kada višta 
suradus grūdą ima kudakuot, 
žvirblis bėga, net vištukus pra
lenkia ir višta jam paveda sa
vo radinį. Pavojuj, vištai suri
kus, žvirblis pats pirmasis bė
ga prie vištos ir lenda jai po

ši jstaiga niekados dar nesigarsi- 
no jokiame lietuvių laikraštyje jieš- 
kodama pagelbos, bet kadangi mu$ų 
biznis lietuvių tarpe išaugo, mes tu
rime gauti penktus salesmenus tuo- 
jaus, kad galėjus aprūpinti savo kos- 
tumierius.
Mes pradėsime su algos Bonusais 

ir Komišenu

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
cottage. Karštu vandeniu Šildoma, 
elektra, maudynė. 3635 So. Union 
Avė., Yards 6432.

— Valdyba

ISRENŪAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA atsakanti krau

tuvė arti Lietuviškos Auditorium. 
. Del informacijų pašauk Dorchester 
; I10285.

AR NORI BŪT BlŽl^ifcRIl’S?

tenkius salesmenus tuo-

Musų VVestchester “L” prapertė 
randasi prie pirmos stoties naujojo 
elevatoriaus ir turi tiesioginį susi- 
nešimą su vidurmiesčiu. Visi požemi
niai įtaisymai įvesti ir 15 naujų 
apartmentų jau statoma ant šios že
mės. Štai parodo didelį augimą ir 
gerą pardavėjams progą. Gabus vy
rai te atsišaukia.

SHEKLETON BROTHERS
160 N. La Šalie Street

Room 416

ce-4 flatų 2-5, 2-4 kambariai, ant 
mintinio pamato, namas labai gera
me stovyj, jtaisymai vėliausios ma
dos. Neša gert} nuošimti. Galima pirk
ti su mažai pinigų, $3,500, o likusius 
ant lengvų išmokėjimų.

Kampinis namas su bučerne ir gro- 
serne, biznis eina gerai. Beveik visas 
cash. Priežastis pardavimo nesveika
ta. Turi būti parduota arba išmainy
ta greit.

Muro namas, naujas 2-5 kambarių, 
ir su lotu ir 3 karų garadžium, par
siduoda pigiai arba išsimaino ant 
bungalovv. Turi būti apie Vienuoly
ną.

loto 
neto-

ypa- 
svar-

metų 
bcis-

Paaukavimo išpardavimas
Del subankrutavimo ir foreclo- 

sure mes galime pasiūlyti nuosa
vybę ant 3417 ir 3421 S. Halsted 
str. pastebėtinai žema kaina 
tai, kuri turi cash ir supranta 
bą šios apielinkės.

Mūrinė biznio prapertė, 7 
senumo, augštų su mūriniu
ifientu, su krautuvėm (dviguba ir 
pavieni) 2—6 kambarių fialai, 2—2 
karų mūriniai garadžiai. Namas 90 
pėdų gilus. Garu apšildytas. Geram 
padėjime..

Priimsiu mortgage popierius, ar
ba gryną prapertę kaip dalinį mo
kestį.

KOCIl <1 CO. EXC. AGENTAI 
2603 S. Halsted St.

Victory 6590

LOTAS ant pardavimo, 36x125 ant 
So. Rockwell St. ir W. 69th St. ar
ti Marųuctte Purk ir šv. Kazimiero 
Vienuolyno. Gatvės ištaisytos, laibai 
graži vieta dėl norinčių budavoti.

Pašauk savininką
Tel. Fairfax 8977

♦ * ♦
Prastas pasielgimas

nio padaryti, tūlas prasto pa
sielgimo žmogelis paėmęs ply-

langą. (Langas išmuštas, kad 
galima lengvai galvą iškišti. 
Tam žmogeliui lur būt negerai

* * ♦
Klaida

Naujienose Nr. 116, 
krisleliai”, žinutėj “Neteko duk
ters“ Įvyko klaida pavardėje. 
Buvo pažymėta, kad apsivedė 
p. Mykolas Martinkus su p-le 
Juzefą Dambrauskaite, o ture-, 
jo būti p. Marcinkus.

Reporteris.

‘Maži

Lucia Strazdevičaitė 
atsiliepkite

Yra svarbus reikalas. Tams
tos tėvas miręs. Prašome atsi
liepti pas M. Jurgelionienę, 1739 
S. Halsted st., Chicago, III.

Pranešimai
Lietuvių Rytinės žvaigždės Kliubas 

laikys mėnesinį susirinkimą Liepos- 
July 1 dieną, Kliubruime 1652 No. 
Robey St., 8 vai. vak. Draugai kliu- 
biečiai malonėkite susirinkti. Nesivė- 
luokite, nes yra daug svarbii) reika
lų apsvarstyti.

— Chepul, Rašt.

Roseland, III. — S. L. A. 139-tos 
kuopos pusmetinis susirinkimas jvyks 
Liepos 1 d., Strumilos svetainėj, kaip 
7:30 vai. vakare. Malonėkite visi na
riai atsilankyti į šį susirinkimą, nes 
delegatai sugryžę iš S. L. A. Seimo 
išduos raportą. Kviečia

— J. Slančauskas, Sokr.Brighton Parke jau nuo 
nai yra žinoma visiems geriau
sia lietuviška valgykla 
ton Park Restaurant, 
cher Avė. I er daugelį metų jos (Įe(ja naują sistemą pinigų priėmimo, 
savininku buvo p. Juozapas 
Kaulas, kuris nesenai nupirko 
p. Paliulio Auditorium Cafe, 
3202 S. Halsted St., Bridgepor- 
te. Du bizniai buvo perdaug, 
tad dabar jo Brighton Vark 
Restaurant nupirko Juozapas

Bngh-| Gediminas* Budavojimo ir Skolini- 
3955 Ar- mo Bendrovė, 4405 So. Fairfield Av., 

nuo l-mos dienos Liepos, š. m., pra-

Kuriems nėra patogi ateiti Trečia
dienio vakarais, užsimokėti savo duo
kles arba naujai prisirašyti, tie ga
lės ateiti kiekvieną dieną nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vakare į ofisą ir atlikti 
savo reikalus. Taipgi pranešame, kad 
Lietuvos Laisvės Bonų, kuponai, nau
jiems nariams įstojama, bus priimti 
vertės (cash) pinigais.

, — J. J. Palekas, Sekr.

Juozapas

Ant rendos Storas, įtaisytas su 
bučernės fikčiuriais, visi įtaisymai, 
kas tik reikalinga prie biznio. Ren
da pigi, vieta labai tinkama dėl bu- 
černės. Randasi 1036 W. 69th St.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted St. 

Boulevard 9641

REIKALINGAS indų plovėjas. Ne- 
dčldieniais nėra darbo. Olson and 
Ilatch, 4169 So. Halsted St.

REIKALINGAS antrarankis beke- 
ris prie juodos duonos ir biskėtų. At
sišaukite: 3339 So. Morgan St.

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario. Esu mote

ris su vaiku. Vaikas gražiai užlai
komas, ir tykus, septynių metų 
žiaus. Jeigu kas turite kambarį 
lonėkite pranešti

NAUJIENŲ SKYRIUN 
3210 So. Halsted St.

F. P.

am-
ma-

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė. Turi būt parduota j trumpą 
aiką. Gera pelninga vieta. Nemo- 
cančius išmokinsiu darbą. Pardavimo 
jriežastis ■— važiuoju Lietuvon.

1967 Canalport Avė.
Roosovelt 4395

ANT MAINO
Muro namas ant plataus 

37’^x125, labai gražioj vietoj. 
Ii Lietuviškos Bažnyčios ir mokyklų.
Namas cash, priimsiu namą su mor- 
gečiais ne didesnį1’ kaip 2-5 kamba
riais. Turi būti su beizmentu.

ANT MAINO
Naujas muro namas, 2-6 kamba

rių, su bungalovv stogu, karatu van
deniu apšildomas. Mainysiu ant ma
žesnio.

Visi viršmineti bargenai 
Brighton Parke. Atsišaukite

P. M. SMITH
Real Estate Ofisas 

4457 So. Tai man Avė,

\2 AKRAI žemės už $1050.00, 
35 minutės važiavimo iki Chi
cagos. Netoli mokyklos, bažny
čios ir gelžkelio stoties. Parduo
siu už $189.00 įmokėti ir $10 
mėnesiui. Taipgi pabudavosiu, 
pirkėjo patogumui, ši žemė 
turi 100 pėdų frontage, ant 
Valstybinio kelio ir gali būti pa
dalinta į 2 lotus su geru pel
nu.

BARGENAS. Pardavimui 5 ruimų 
cottage. Savininkas turi parduoti 
greitu laiku. Kaina $8,800; $1,000 
įmokėti, o likusius ant lengvų išmo
kėjimų. Atsišaukite prie

J. BYKOWSKI 
5882 Archer Avė.

Ofisas atdaras Nedėlioj visą dieną.

Serai—bonai

randasi

AUTOMOBILIAI
ĮVAIRUS SKELBIMAI

•^^rf^^^^^^^^^JC^^***-*^***-*****^***^*^**^^******^*1*-

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodąnie visiems olselio 
kainomis

Lerintha! Plumbing Supply Con 
1637 West Dirislon SU 

netoli Marshficld

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 tSo. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

STOGDENGYSTĖ . .
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaigų Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Koofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawnoale 0114.

, KRAUTUVIŲ FJKČERIAI
'/ Grosemių, Bu-

Černių, Delikate- 
liraP* / ssen, Restauran- 

tų. Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

Ef^-^^specialurnas Geras patar
navimas. žemos * kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam jvairius spaudos dar

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

BRIDGĘPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 88rd St., Chicago, 111.
Tel. Yards 6751

W. H. DARR 
225 So. Roman Avė. 
Tel. Van Buren 7841

NAUDOKITĖS' PROGA
Kurie norite pirkti bizniavų lotų 

ant Archer Avė. ir Crawford Avė., 
čia yra proga padaryti daug pinigų, 
šiuo reikalu kreipkitės pas A. GRI
GAS, 3114 So. Halsted St., Telefo
nas Boulevard 4899.

2 flatų namas, mainysiu ant 
nio.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS

3114 So. Halsted St.

SUVIENYTŲ Vaktijų valdžia tik 
dabar išleido $250,000,000 patai
soms Musele Shoals. Pirk ten kur 
valdžia užinteresuota ir padvigu
bink savo pinigus mažu investmen- 
lu. Lotas $500 iki $5000. U įmo
kėti. Likusius • išmokėjimais taip 
žemai, kaip $10 į įnėnesj. Box 804, 
Naujienos.

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

biz-

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

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

S t u d e b a k e r automobi- 
/^^flMliai yra vieni iš tvirčiausių 
Įjįį kainos prieinamos, nes

kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stuue- 

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

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

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

DIDELIS BARGENAS
$10,000 cash, likusius lengvais iš

mokėjimais nupirks naujos mados 
biznio prapertę, North East kampas 
26-tos gatvės Emerald Avė., 2 krau
tuvės, 13 flatų, garų šildomas. Ren
dos $8500. Pirmos klesos stovyj.-Pri
imsiu mažą prapertę arba gerą tuš
čią lotą kaipo dalinį mokestį.

JOSEPH STRESKA 
2310 So. Central Park Avė.

Rockwell 9505

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
pagyvenimų bizniavas namas; ga
lima pirkti su bizniu arba be biz
nio. Biznis yra restaurantas. Gali
ma pirkti su mažu įmokėilmu arba 
savininkas mainys ant kitokio na
mo, farmos; priims lotus už 
mą {mokėjimą.

C. P. Suromskis & Co.
3352 S. Halsted St.

Boulevard 9641

MORTGEČUį-PASItOlOS
ANTRI MORGICIAI 

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzne Av«^ 

Lafayette 6788

pi r

AUTOMOBILIUS parsiduoda tour- 
ing Premier, 7 pasažierių, arba mai
nysiu j bile kokj biznj. Kaina pigi, 
šaukit Hemlock 4127.

PARSIDUODA 2 augštų namas, 1 
augštas krautuvė ir 6 kambariai, 
antras augštas 6 ir 4 kambariai, ga- 
radžius 1 mašinai.

1408 So. Union Avė.
4 FLATŲ po 4 kambarius ir už

pakalyj mažas medinis 
kambariai ir daržinė.

1408 So. Union
Savininkas

TIKRAS BARGENAS

5

namelis,

Avė,

3

1410 So. Union
2 augštąs

Ave.

RAKANDAI SAVININKAS parduoda bargęną 
tiems, kurie supranta bargepą, kuo
met jį pamato.

4-5 kambarių flatas 6828-80 South 
Albany Avė.; 3241 W. 62nd St.; 
Krautuvė ir flatas, 8514 W. 59th St. 

o _ . . |irgi 3008 W. 59th St. Taipgi 5621 S.
Įlenda pigi. Kedzie Avė. Komišenas brokeriams, 

išva- Pašauk

Puikus 2 flatų muro namas, 5 ir 
ruimų, šiltu vandeniu apšildomas, 
mūrinis garažas dėl 2 automobilių, 
puikiausia vieta Brighton Parke, ar
ti dviejų strytkarių linijų. Savinin
kas turi parduoti trumpu laiku už 
geriausj pasiūlymą. Kaina $12,950; 
įmokėti reikia $5,000, likusius 
ka ant mortgage.

Atsišaukite:
J. N. ZEWERT CO. 

4377 Archer Avė.

palie-

Prospect 8588

PARDAVIMUI stubos rakan
dai 6 kambarių. Taipgi ir rui
mai ant rendos. 
Priežastis pardavimo
žiuoju į Lietuvą. 3028 South i 
Wallace St., 3-Čios lubos. I GERIAUSIA vieta, kampinis 2 

. augštų mūrinis biznio namas, 70 pė
dų lotas, grosernė ir bučemė. Senai 
išdirbta. Daro gerą biznį. Parduoda
me, nes partneriai nesutinka. 

5129 Archer Aventte 
Kampas Kildare 
Lafayette 0392

PARDAVIMUI

GERAS INVESTMENTAS
Pardavimui kampinis lotas ant 

Archer Avė., 72x127 pėdų. Gera vie
ta dėl gazolino stoties. Savininkas 
parduoda pigiai, ir ant lengvų išmo
kėjimų. Turime daugiau bizniavų jo
tų ant Harlejn ir Archer Avės, 
riausios vietos dėl investmentų 
galima daug uždirbti pinigų.

AtsišauKite:
’ J. N. ZEWERT CO. 

4377 Archer Avė.

Ge- 
kur

, PARSIDUODA player pianas su 
125 rolėm ir benČium arba kede 
8115 garantuojamu A I stovyje, 
busiu casl,i arba mainysiu į bile 
ką su gerais žmonėmis. 

MRS. KRENZ 
6512 So. Halsted St.

BARGENAS. Parsiduoda 5 kam
barių naujas bungalovv. Cementuotas 
skiepas, didelios viškos, 
člai,

NESVEIKATOS dėlei turiu par
duoti savo grosernę. Geroj apielin- 
kėj. Telefonuok Prospect 2525;

dvieji por- 
$4,800. Cash mažai tereikia. 
ZIGMONTAS GEDVILAS 

11748 So. Peoria St.
West Pullman, III. 

Photie Pullnlan 5805

PARSIDUODA arba išsimaino, 7 
kambarių rezidencija, nelabai toli nuo 
Chicagos. Parsiduoda labai pigiai. Sa
vininkas mainys ant Chicagos namo, 
lotų, farmos arba bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
8352 So. Halsted St.

Boulevard 9641

PAAUKAUSIU jeigu tuojaus par
duosiu 80 pėdų lotą arti Marųuette 
Parko. Tel. Sheldrake 2598.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Paskola namų savininkams nuo $200 
iki $2000. Užmokėjimui taksų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl title. Mė
nesiniais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY 
& MORTGAGE CO.

30 N. LaSalle St. Franklin 1&08

REIKALINGA pirmieji ir antrieji 
mortgečiai, stakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St., Box 798.

MOKYKLOS
Vasalinės Klesos

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

College
2407 W. Madison Chicago, 111.

Phone Seeley 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

VYILTI išmokit barberystės. Mes 
mokinain dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBEI! COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street.


