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Bulgarijos karalius 
esąs pabėgęs

I

Ispanijos generalai prisi
pažįsta prie sąmokslo
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12,000Francijos karo veteranų 
prašo peržiūrėt karo skolas

Bulgarijos karalius bėga 
nuo revoliucijos

--------,—r—
Austrijos sostinėj pasklido 

gandų, kad kakalius Borisas 
pašalintas nuo sosto

Prisipažįsta prie sąmokslo 
prieš Riverą

Ispanijos generolai sakosi pla
navę nuverst diktatūrų ir at- 
steigti konstitucijų

[Pacific and Atlantic Photo]
Paveiksle parodoma vienas ekspliozijos sugriautų amunicijos depo trobesių, kuris randasi 

Lake Denmark, N. J. Ta baisi ekspliozijd sužeidė ir užmušė, apie 100 žmonių ir padarė nuosto
lių arti $100.000,000. -

Italijos ir Šveicarijos gin 
čas dėl Ticino Lietuvos žinios

Lietuviy-Latviy kongreso 
. nutarimai '

PARYŽIUS, liepos 12. — 
Fpncijos diplomatai stropiai 
seka diplomatinių santykių blo
gėjimą tarp Italijos ir Šveicari
jos. To‘ šaltėjimo priežastis 
yra Italijos pastangos didinti 
savo įtaką Šveicarijos Ticlnd 
kantone, kurio gyventojai kal
ba itališkai. Italų laikraščiai 
urzgia, kad , Ticinq kantonas 
esąs germanizuojamas, # 

šveicarų spauda tuo Italijos 
fašistų uizgėjimu pasipiktinus, 
ir Lausannos laikraštis Gazette 
de Lausanne dėl to sako:

“Mes, šveicarai, priversti su-
sirup.nti vienu dalyku, būtent |ga|von jejty Latvjja L«ictllva jt

RYGA/birž. 19. '(Elta). — 
Trečias latvių lietuvių vienybės 
kongresas pasibaigė birželio 18 
d. Vakariniam posėdy priimta 
visa eilė rezoliucijų, 
valstybių sąjungos 
kongresas pripažįsta, 
baltijo valstybės gali
priklausomybę apsaugoti ir ei
ti prie ekonominio ir kultūrinio 
gerbūvio laikydamos išvien, 

Į todėl kviečia kuo greičiausiai 
sudaryti sąjungą kurion pirmon

Pabaltijo 
klausimu 
kad Pa

savo ne-

VIENNA, Austrija, liepos 12. 
— Nors Bulgarijos užsienio 
departamentas energingai už
gina pranešimus, kad staigus 
išvažiavimas karaliaus Boriso 
ir jo šeimynos iš Sofijos reiš
kiąs jų bėgimą, nuo revoliucijos, 
vis tik čia manoma, kad sku
bota jų kelionė į Šveicariją turi 
rimto politinio pagrindo.

Viennoj pasklido gandų, kad 
karalius Borisas esąs pašalintas 
nuo sosto. Per pastaras kelias 
dienas iš Sofijos buvo nuolat 
pranešama apie įtariamus “plė
šikų bandų” puolimus trauki
nių Bulgarijos sostinės apielin- 
kčse. Ar tie įvykiai turėjo ko
kių nors ryšių su politiniu 
makedoniečių partizanų veiklu
mu, sunku pasakyt.

Per kurį laiką stipri partija, 
kartu daug armijos oficierų, 
stengėsi sukelti sentimentą už 
pašalinimą Boriso nuo Kosto, kad 
jo vieton pasodinus jo brolį Ki
rilą.

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
12. — Generolas Weyler ir gen. 
Aguilera, pašaukti prieš specia
li tribunolų, kurs veda pastaro
jo sąrhokslo prieš de Riveros 
diktatūrą tardymus, pripažino 
tikrumą savo parašų po mani
festu. kuriam pakliuvus į žval
gybos rankas buvo susektas 
pats sąmokslas.

Visai nesigintlami savo darbo, 
abudu generolai teisinas, kad ką 
jie darę, ar planavę daryti, bu
vę konstitucinga, kadangi jų 
Žingsniai buvę • atkreipti ne 
prieš karalių, kurį armija yra 
prisiekus ginti, bet prieš dikta
torių Primo de Riverą, kuris 
neatstovaująs nė karaliui, nė 
^raštui, bet tik savo asmeni- 
niarps interesams.

Aiškindami sąmokslo dalyvių 
planus generolai sako, kad jų 
tikslas buvęs sušaukti naują ta
rybą ir per šešis ar aštuonis 
mėnesius padaryti visuotinus 
rinkimus, idant gavus tikrai 
atstovaujamąjį parlamentą.

Francijos veteranu protes- Dar vienas arsenalo maga 
žinąs ekspliodavoto demonstracija

Francuzy kairieji pasipik 
tinę valdžia

tuo atkaklumu, kuriuo ' Italai 
ėmėsi ieškoti visokių pretekstų 
maišytis į vidujinius musų da
lykus. Kažin, ar tik tos Italų 
spaudos kampanijos peslepia 
tam tikrų motivų. Ką Italija 
darytų, jęi mes imtume kriti
kuoti tas šlykščias priemones, 
kuriomis Italijos x vyriausybė 
bandė išnaikinti franeuzų kalbą 
Oste srity.“

12,000 karo invalidų prašo, kad 
karo skolų Amerikai sutartis 
butų peržiūrėta

Katastrofos aukų skaičius iki 
šiol dar nežinomas; sprogi
mai vis dar atsikartoja

Kam ji į Bastilijos sugriovimo 
celebracijas pakvietė h panų 
diktatorių Riverą

Buvusis karo sekretorius 
Weeks mirė

LANCASTER, N. II., liepos 
12. — šiandie anksti rytą mirė 
čia buvusis karo , sekreto
rius John VV. Weeks, 66 metų 
amžiaus.. Jis sirgo širdies neu
ralgija.

Buvęs Graikijos kara
lius ieško “džiabo*

LONDONAS, liepos 12. — 
Buvęs Graikijos karalius Jur
gis, kurs dabar su ,savo pačia 
vieši Londone, sakęsi, kad jis 
norįs pradėti ką nors dirbti. Jis 
planuojąs imtis prekybos. .

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI IR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų* 

. jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c uŽ žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 80 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už col| 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus' Naujie* 
noeė.

Niekas nenori būt Graiki
jos premjeru '

ATĖNAI, Graikija, liepos 12. 
—Diktatorius Pangalos turi 
vargo su kabineto sudarymu: 
nelabai kas nori būt po jo dik
tatūra premjerų. Pangalos 
nenori, kad kabinetan įeitų bet 
kulis asmuo, kurs yra kandi
datas ateinančiuose visuotinuo
se rinkimuose, kurie turės į- 
vykti pirmą savaitę rugsėjo mė
nesio. Dabar jis pasiūlė prem- 
jerybę Zelemoiiui, dabartiniam 
vyriausiam tekšėj ui, prižadėda
mas, kad kai tik naujas kabine
tas prisieksiąs savo ištikymybę, 
jis tuojau atšauksiąs savo dek
retą, kuriuo buvo krašto kon
stitucija suspenduota. Konstitu
cijos revizija turės būt naujo 
parlamento padaryta.

Nuverstas Portugalijos 
diktatorius ištremiamas
LISABONAS, Portugalija, lie

pos 12. — Generolas Gomes da 
Costa, kurs trumpą laiką buvo 
Portugalijos diktatorium, bet 
liepos 9 dieną buvo naujos, ge
nerolo Carmonos sudarytos val
džios nuverstas, vakar buvo 
karo laivu ištremtas į Azorų 
salas.

COLUiMBUS, Ohio, liepos 12. 
— Vietos kalėjime buvo nužu
dytas su pagalba elektros Wil- 
liam Skirk, 19 metų. Mirties 
bausmei -jis buvo pasmerktas 
dėl nužudymo buvusio savo 
samdytojo, Ralpho Hoffmano ir 
jo žmonos.

NEW YORKĄS, liepos 12. — 
Kontradmirolo Phinkett prane
šimu, šiandie po pietų eksplio- 
davo dar vienas Lake Denmarko 
laivyno amunicijos depo maga
zinas, kai dėl staiga apsisuku
sio vėjo ugnis pasiekė jį iš de
gančių pirmykščios ekspliozijos 
suardytų griuvėsių. Pavojus 
gresiąs dar keturiolikai kitų 
jietoliese esančių magazinų.

DOVEiR, N. J., liepos 12. — 
Lake Denmark, kur įvyko bai
si laivyno amunicijos sandėlių

PARYžIl’S, liepos. 12. — 
Francijos didžiojo karo vetera
nai vakar laikė Paryžiuje de
monstraciją protestui prieš 
Francijoė Niro skolų Jungti
nėms Valstijoms sutarties rati
fikavimą. k 4„w

Demonstracjja, kurioj daly
vavo apie dvylika tūkstančių 
veteranų, buvo tyli ir graudi. 
Daugybė demonstrantų buvo 
kare sužeisti, invalidai, su su
draskytais veidais, neregiai, be
rankiai, bekojai^ Eilių eilės jų
žygiavo palengva ir tyliai, be'ekspliozija, visa apielinkė atro- 
muzikos ir be balso. Per pro-Ido kai po^riešo artilerijos bom- 
cesija jie įteikė vainiką grupei bardavimo. Viskas suardyta, 
Amerikos karo veteranų, kovo- sugriauta. Suardytų triobesių 
jusiu franeuzų eilėse, o ties (laužai šiandie vis dar tebedegė. 
Jurgio Wasttingtono stovylajl katastrofos yjetą pavojinga 
Place d’Iena aikštėj padėjo : •
plokštę su tokiu antrašu:

“Per diplomatų galvas, ir to
li ihu) politinių ir finansinių 
komuinuočių, Francijos karo 
veteranai apeliuoja tiesiai į 
Jungtinių Valstijų visuomenę. 
Po taikos priegaulių, padarytoji 
skolų sutartis konsekruotų 
Francijos sugriovimą ir prara
dimą sąvo nepriklausomybės.

“Amerika, mes tikime, su
pras, kad Francijos karo vete
ranai, kurie yra sąžiningi, nuo
širdų^ ir lojalus, draugiškai 
prašo, idant skolų klausimas 
butų iš naujo peržiūrėtas.”

prisiartinti, kadangi sprogimai 
kartas nuo karto dar atsikarto
ja.

Skaičius žuvusių žmonių iki 
šiol dar nežinomas, šiandie iki 
pietų buvo surasta septyniolika 
negyvų, bet daugelio dar pasi
gendama. Sužeistų ligoninėse, 
kiek žinia, yra daugiau kaip 
aštuoniasdešimt.

Graiky diktatorius tremia 
darbininky vadus

Francija ir Anglija susi 
tarė dėl skolų

ATĖNAI, Graikija, liepos 12. 
— Streikams patrempti Graiki
jos diktatorius, gen, Pangalos,

L0ND0NAS, liepos 12. — 
Franci jos finansų * ministeris 
Caillaux ir Britų finansų minis
teris Churchill šiandie 1 pilnai 
susitarė dėl Francijos karo 
skolų fundavimo Didžiajai Bri
tanijai sąlygų. Sutarties sąly
gos žada būt paskelbtos rytoj 
(šiandie).

Kuba nori gaut iš Vo
kietijos $10,000,000

HAVANA: Kuba, liepos 12.- 
Kubos vyriausybė žada įteikti 
reparacijų komisijai karo ieški
nių iš Vokietijos, viso arti 10 
milionų dolerių.

Francijos franko kritimas
PARYŽIUS, liepos 12. — 

Francijos frankas biržoj šian
die nukrito iki 40 doleriui.

PARYŽIUS, liepos 12. — Ne 
tik franeuzų komunistai, bet 
ir visos kitos kaiHosios grupes 
pareiškė pasipiktinimo, kad 
valdžia pakvietė Ispanijos dik
tatorių, Primo de Riverą, daly
vauti nacionalinėj F rancijos 
respublikos šventėj, liepos 14 
dieną. Patys kraštutiniai ele
mentai buvo dagi paskleidę vi
sur plakatus, kuriuose de Rive- 
ra įspėjamas, kad “diktato
riams Paryžiuje vietos nėra.“

Tuo tarpu policija' padarė 
visų prisiruošimų 
diktatorių, kurs kaip 
laukiamas Paryžiuje, 
kurių pasikėsinimų.

I Bastilijos sugriovimo cele
bracijas atvyko taip pat Morok- 
kos sultanas, Mulai Jusefas, 
kurs tuo pačiu kartu dalyvaus 
iškilmingame musulmonų meče
tės atidaryme Paryžiuje.

apsaugoti 
šią naktį 
nuo bet

Estija. Ekonominio susiartini
mo reikalu kongresas 'kviečia 
sudaryti tarp Lietuvos ir Lat
vijos sutartį, kuria abiejų 
šalių piliečiai galėtų įvažiuoti ir 
gyventi antroj Valstybėj su 
vidaus pasais ir be vizų.

Tarp abiejų valstybių turi 
būt sudaryta prekybos sutartis 
suderinant pinigų sistemą, mo
kesnius, muitus ir geležinkelių 
tarifus. Įkuriama nuolatinė 
komisija, kuri tirtų abiejų ša- 

• lių ekonominio gyvenimo sąly- 
'<T>io ii' rva.Y'iirvS111 TYtiiitil tiniia> 

Abiejų šalių piliečiams suteikia- . 
mos vienodos teisės nejudofrnam 

i turtui* įsigyti antroj valstybėj. 
Suderinama abiejų šalių teisė, 

i Meno ir kultūros organizacijos 
j ir darbuotojai kviečiami supa
žindinti antros šalies tautą su 
savo tautos menu ir kultūra. 
Abiejų tautų organizacijos už
sieny „kviečiamos vieną antrą 
retnti. Del kurių abiejų šalių 
vyriausybės prašomos skaitytis 
su jų savitu padėjimu ir kalba. 
Kongresas pareiškia griežtą

N. Y. “subway” streikinin
kams grūmoja lokautu t h muitųv įjiMinvjM imi mm 'Abieiu saliu niheciams suteikia-

Transit 
sub- 

ir “L” linijų streikuojan- 
motormenams ir svičme- 
antrą ultimatumą, kad 
jie rytoj iki pietų negrį-

NEW YORKAS, liepos 12. 
Interborough Rapid 
kompanija pastatė savo 
way” 
tiems 
nams 
jeigu
šią į savo vietas dirbti, jie bu
sią visi išbraukti iš kompanijps 
tarnautojų sąrašo ir po to ji 
nieko bendra su jais nebeturė
sianti.

Kompanijos valdininkai sako, piOtestą prieš lietuvių mokyk-
kad iš 728 darbininkų, kurie lų persekiojimą Vilpiaus kraš-.
buvo sustreikavę, apie 200 jau jr kvjcčia visą latvių tautą
esą sugrįžę dirbti. kultūringą pasaulį šį protes- 

paremti. Kongresas pYipa-
ir

itą
žįsta, kad lietuvių persekiojimas 

Francijos finansų mini- iViniaus krašte nepasibaigs tel, 
kol kraštas biis sugrąžintas jo 

i teisėtam * savininkui Lietuvai.
LONDONAS, ‘liepos 12. — 'Kitas kongresas nutarta šaukti 

(Londonan šiandie aeroplanu at- 1927 metais.

steris Londone

Gailiau* nori diktatūros i

■skrido Francijos finansų minis- 
’teris Caillaux tartis su Britų 
finansų ministeriu Churchilliu 
finansų dalykais.

Francijai gelbėti
PARYŽIUS, tliepos 12.—Prieš 

pat išvykimą j Londoną, Fran
cuos finansų ministeris Cail- 
Iaux laikė Le Manse kalbą, ku
rioj jis pasakė, kad 
laikais kraštui esąs 
diktatorius, kuris 
įgulėtų jo ireikalus 
Toks diktatorius

BERLINAS, liepos 12.—Ber- 
lino, “Avus“ automobilių lenk
tynėse vakar susikūlė trys au
tomobiliai, lėkę greitumu 100 

.... • (mylių per valandą. Vienas jų
apvirtęs nusirito į žiūrovų 

LA PA2, Bolivija, liepos 12. minią. Vienas asmuo buvo už- 
— Bdlivijos ministeriu kabinę- muštas, šeši kiti sunkiai sužel
tas šiandie atsistatydino. sti.

tam tikrais 
reikalingas 
sėkmingai 

sutvarkyti, 
dabar esąs;

NUPIGINTAS PINIGĮJ 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

pradėjo vartoti ypatingų prie- reikali as Francijai, kad gai8. 
momų. . Jis jsako , areštuoti 
streikininkų vadus ir ištremia' 
juos į kurią, nors salą Kg^jjo j u ‘ 
rėse. Streikuojantieji <___
ninkai, likę be gabesnių savol 
vedėjų, varu Kpriverčiami ^grįžti 
diirbti.

Tokių jau priemonių Panga
los vartoja ir politiniams savo 
priešininkams.

tų išgelbėti ją nuo| visiško jos 
finansų suirimo.

»,l° JU- Į

Bulviy augintojai paskelbė 
streiku Ghicagai

*ORFI

TOPEKA, Kan&, liepos 12- 
. Kaw klonio bulvių augintojai 
paskelbė streiką Chicagos bul
vių rinkai, ir paliovė bulves ka
sę. Stambieji bulvių augintojai 

1 pareiškė, kad jie nebeleisią bul- 
! vių tol, kol joms nebusią bran- 
Igiau mokama, nes vos tik kasi-

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per- 
, siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 

išmokėjiiffą.
Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 

kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą ®drese miestą.

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

• Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

ir apielinkei fede- mo sezonas prasidėjo, Chicagos 
biuras šiai dienai rinkos manipuliuotojai nuskėlė 

Ijiems kainą bulvėms iiuo $1.29 
ant $1.05.gražu, bet vėsu;

Chicagai 
ralinis oro 
spėja:

Aplamai
stiprokas, daugiausiai žiemių ir 
žiemių rytų vėjas. K

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 64° F.

GENEVA, Šveicarija, liepos 
12. Pranešimas iš Rio de Ja- 
nciro sako, kad Brazilija nuta- 

šiandie saulė teka 5:25, lei-^rus atšaukti savo delegaciją iš 
džiasi 8:26 valandą. B. •lienevos.

t

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III
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Kaip tik sykį susipažinsite su jais, jus nie
kuomet neužmiršite jų.

Nes'HELMAR cigaretai yra nepaprasto 
charakterio.

Jei jums yra nusibodę 
paprasti

vienas HELMARŲ gimtadienis ne- 
račjo be iškilmingo prisijungimo 

naujų šeimininkų prie jų galingo legi- 
jono sumaaių dievašninkų.

Susipažinkite Su

H ELMAR
Karaliene Žymiausių Cigaretę.

PIRKIT SAU KAILINIU KOTUS 
BE PINIGU

Mes turime didelį pasirinkimą Fur Kotų ir 
parduodame 33% pigiau. Todėl pirkdami pas 
mus Fur Kotus sučėdysite vieną trečdalį pi
nigų. Atsineškite savo senus kotus, mes pada
rysime kaip naujus. Neužmirškite adresą.

FASHION CLOAK SHOP
Cloaks, Suits, Fur Coats a Spccialty 
Dresses inade to Order. Remodeling

JJ234 So. Halsted St. Phone Yards 0987 * Į

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. I*)uis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

• u xPinigus gavo:
12376—Elzbietai Vaškienei 
6934—Onai Vapštienei 
6928—^Petrui Zoriui 

21376—Jonui Leškauskni 
2726—Barborai Stasiulienei 
2731—Anelei Zabelienei 
2740—Marijonai Survilienei 
6949 Stasei Sereikaitei 
6947 Elzei Draugelienei 

12378—Juozui Vaindagui 
6939—Onai Vilcauskienei 
6954—Jopui Kručui I
6973—Juozui Grušui 
6845—Karolinai Kepalienei

z2163—Magdelenai PikiotieneL 
2373—Grasildai 'Lukepetrienei 
2384—Barborai Bagdonienei 
2414—Juozapui Vaitkui

21G1—Barborai Niekienei
6741—Ignui Dapkui

21346—Petrui Pociui
• 6822—Liudvikui Sabaliauskui 

6838 ■ Viktorui Kantauskui 
6864 - Jonui Lukšiui

22452—Apolionijai Dargienei 
6853—Petronėlei Janeliunaitei 
6873—Zofijai Zeringienei

1 2457-—Emilijai Mockaitei 
į>896 Juozui Stasio Baltru- 
! ' jsaiciut
2615—Liudui Liudvikui
2618—Marijonai Beriiškieriei 

213.70—Jurgiui Stučinskui 
: (37£—Julei Stuparaitei 
! 1373—Elzbietai Dživienei,
G9J4—Benediktai Buknerieijei

I
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Piknikai ir kitos žinelės

Liepos 4 d., Midvvay arke, į- 
vyko ŠIA 10-to apskričio pikni
kas. Publikos privažiavo iš visų 
apylinkių miestelių daug. Žai
smių programėlį išpildė vaikai. 
Gavo dovanėles šie: Elena Ši
mėnais, Bronisė Yuškytė, K. 
Šimėnas ir kiti. P-o Grimalio or
kestras puošnioj naujoj salėj 
linksmino jaunimų — patenkino 
iki sočiai šokikus. Serijų dova
nos teko pirma milvvaukietei, 
antra kenoshietei. 10-am ap- 
skričiui liks nemažai ir pelno.

Birže|io 27 d. T. M. IX apskri
tis buvo su ruošęs išvažiavimų 
Dearsley ukėj. Dauguma sve
čių sudarė, iš Kenosha ir haci- 
ne. Išpildytas žaismių progra- 
mėlis. P-ia S. Beržienė nuėmė 
fotografijų visų svečių. Muzif 
kantai buvo Justinas Vijūnas 
ir Pranas Vasiliauskas, abudu 
— ačiū jiems — tarnavo veltui; 
šokta savotiškai, lietuviškai. 
Svečiai likosi patenkinti. Rengė
jams liks dar ir pelno.

Kita bizniška piknikų šis 
apskritys, mano Įuosti rugpiu- 
čip mėnesy, Midvvay Parke.

Birželio 26 d. mirė lietuvis 
Antanas Viš tartas. Velionis bu
vo laisvamanis, priklausė prie 
SLA 100 kp. ir vietinės Brolių 
ir Seserų dr-stės. Birželio 30 
d. lydint dideliam burini lietu
vių, palaidotas Grareland kapi
nėse. Peiktina, kad velionio 
artimieji tas laidotuves išnau
dojo agitacijos tikslui už komu
nistus. Atvykę iš kitur du kal
bėtojai sakė prakalbas prie at
daro kapo, išsireikšdami abu
du, t kad jei nė kapitalistai, >tai 
žmonės ilgai gyventų ir kitų 
kotnradiškų nesąmonių pripasa
kojo.

Sandariečiai apėjo ųž 3 my
lių nuo Itacine į žiemius tinka
mų vietų dėl parko laikymui 
piknikams. Dabar kelia kapita
lų ir tikisi greitu laiku įsigyti 
parkų. Mes džiaugiamės lietu
viška svetaine, parkų įsigiję ne
mažiau pasidžiaugsime. l

pas 
kaip

šiuę laiku su darbais 
mus nepergeriausia, bet 
vasaros laike norinčiam juoda 
darbų gauti yra įgalima.

Per šias 150 m. Jungtinių 
Valstijų Nepriklausomybės su
kaktuves miestas didelių paro
dų neruošė, tik North Sidės 
valdžia Zoo Parke teikė žmo
nėms koncertų. Prie to piškini- 
mų buvo pilnai, taip kad net ir 
kurčiam ramumo 
abidvi

nebuvo pei
dieni. —M. Kasparaitis.

Plymouth, Pa.
Sėkmingas susirinkimas.

Birželio 27 d., 2 vai. pf> piet, 
buvo laikomas pusmetinis susi
rinkimas Lietuvių Ukesų Kapi
nių Bendroves, Augusta Stra
vinskų svetainėj.

Iš raportų pasirodė, kad ge
gužės mėnesy buvo 2 ypatus pa
laidotos ant Lietuvių Laisvų ka
pinių pavienių eilėse. Taipgi 
tų dienų parduota 8 lotai; vieni 
užmokėjo pilnai, o kiti ant iš- 
mokesčio paėmė. Viso pinigų 
surinkta tų dienų $325.25. Tai 
buvo pasekmingiausias susirin
kimas, kiek iki šiol jų buvo iš 
pusmetinių susirinkimų.

Buvo pakeltas klausimas apie 
lotų kainos pakėlimų. Vieni sto
ja, kad reikia pakelti lotus nuo 
50 iki 75 dolerių, nes svetimtau
čių gretimos kapinės Denison 
Cemetary, parduoda po 250 dole
rių už lotų. Kiti įrodinėjo, kad 
praeitas mainierių (angleka- 
šių) sterikas daug mainierių su
vargino ;/ yra daug norinčių 
pirkti lotus, bet vis laukia ge
resnių laikų. Reikia duoti pro-

gą visies, netik tiems, kurie pi- 
turi, liet Ir tiems, kurie dar 

_____ Didžiuma stojo, kad 
palikti lotai tų pačia kaina per 
sekančius 6 mėnesius, tai yra iki 
Naujų Metų.

Daug jau yra prisidėjusių 
prie Laisvų Kapinių, nusipirk 
darni lotų, bet dar daug yra to- 
kurie turėtų prisidėti. Dauge
lis žmonių sakosi esu laisvama
nių, bet tuo tenkintis dar negu- 
Įima. Jeigu leidote ir leidžiate 
savo gyvenimų laisvai, tai steng- 
kitės ir dėl savo kūno surasti 
laisvų vietų. Todėl draugai lai
svos minties kviečiame prisi
dėti prie Laisvų Kapinių.

• — Vardan Bendrovės,
St. Žukauskas.

skaitą rengimui “Kulturos” bu-1 
re liuese.

Kulturos bendrovėj
'A. Rimka. ’

P. S. Tie $3t>.00 buvo surink- 
p. A. Vaitkevičiaus, Lietuvos

Koperacijos Banko direktoriaus, 
išelistuvių vakarienėj, Chica- 
goj.

LIETUVON

ti

PAKVITAVIMAS.

vi-

Gerb. Antanui žymontui.
“Naujienos”,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, Illinois.

| laiškų iš š. m. 9/6. % 
j Širdingai dėkojame Jums
šiems aukavusiems už gautuo
sius trysdešimts devynius (39) 

[dolerius, kuriuos gavome Š. m. 
birželio mėn. 23 dienų,;

Dabartiniame ekonominiame 
krizyje Lietuvoje,, kiekviena 
materialė pašalpa yra brangi,bęt 
ši pašalpa mus svarbi ir moraliu 
atžvilgiu, nes matome, kad. i F 
amerikiečiuose randame pritari
mo musų darbui.

Pasistengsime išpildyti Jūsų 
pageidavimų, t. y. suorganizuo
ti Užventyj “Kultūros” būrelį, 
likusius pinigus paskirsime pa-

Prašalinkit Savo Niežiejimų
Jei jus kenčiate nuo niežian- 

čios odos, jūsų greičiausia ir tik- 
riausis būdas pasigelbėti su Se- 
vera’s Esko. Šis geras ir vei
kiantis antiseptikas, ointmen- 
tas, tikrai prašalins visokį nie- 
žiej:mų ir kitus odos erzinimus. 
Nusipirkite už 50c sloVikelj nuo 
savo vaistininko šiandien ir žiū
rėkite gerai, kad jus gautumėt 
Severa’s Esko ir nieko daugiau. 
Nemanykit, kad kas nęrs kitas 
yra taipgi lygiai geras. Jei ne
galėtumėt gauti jų, tai rašykit 
pas W. F. Severu Co., Cedar 
Rapids, Iowa.

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausia* pasauly, 
OLYMPIC, IIOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARAlilC 
siūlo greitų kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkite prie mus vietinių agen- 
J arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State Ei- Chicago, l!l.

tu

..... . .............. ................■
Ten ir iš LIETUVOS

per - Bremeną 
Didžiausiu ir grėičiauaiu 

Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios linijos laivais 
Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 

Puikus, trečios klesos kamba
riai, tiktai staterooms 

TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS, 
Del informacijų atsišaukite pas

■ I »■! .1 .11.. II ■■■■■■—■
T®1. Blrunsvvick 9393

>' KAROLIS
NORKAITIS > 

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

100 N. LaSalIe St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Atėjo labai indoriųs nu
meris 5 jr 6 KULTŪROS.

Galima gauti ' ’ ,
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

Kaina 45 centai
r

LIEPOS

Antra Naujiena Ekskursija 
LIETUVON

28 D., 1926

Palydovas
J. Jankus
U. S. Lines Laivu Levidthan

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, 111
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Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

...Rašte šventame pą*<aky- 
ta, kad kai šventoji Alena kry 
žiaus ieškojo, šventu Daruti 
tada Viešpaties grabo' ieško,j 
ir, beieškodama, užėjo turkų 
žertiėj tris grabus: viename gra
be lyg šventas Jackus, lyg šven 
tas Jokūbas, kitame pats Vieš 
pats, o trečiame šventu Dura 
ta...

—Kaip gi čia, dėde, išeina, 
šventa Darata grabo ieškojo ir 
šventa Darata grabe?!

—Taigi rašte šventame yra... 
kad...

Dėde, aš čia turiu truputį 
tokio darbo, gal paskiau kada 
pasikalbėsim^— vėl nukirto jį 
kunigas, iš afiksto žinodamas, 
kad su dėde veikiai kalbos ne
pabaigsi.. .

—Gerui, Antaniuk, gerai, ne
bekalbėsiu, katei tu mano, ge
rai, rašyk, rašyk. Gal į kokį 
kunigą gromatą rašai?!

—Į kunigą, dėde, j kunigą.. 
— trumpai atsakė Maldutis ir 
įverpė akis į savo pamokslą.

(Bus daugiau)

Nenusiminkite labai jei jus 
sergate, esate nuvar

gęs ir labai blogai 
jaučiatės

štai yra naujas prircnghnas dėl šitų 
nesmagumų kur tūkstančiai dabar 

vartoja ir gauna labai geras 
pasekmes net | keletą 

dienų
Nueikite pas savo aptiekorių ir 

gaukite butelį vadinama Nuga-Tone. 
Ji suteiks jums gyvumo, smagumo ir 
vikrumą jūsų nuilsusiems nervams 
ir muskulams. Nuga-Tone budavoja 
raudoną kraujų, stiprius, patvarius 
nervus ir muskulus ir suteikia didelį 
stiprumą gyvenimui. Musų skaityto
jai turėtų pabandyti tą naują gyduo-

AKINIUS 
i ix Ištaiso

DR. U SERNER'
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-roa lubos

REDAKTORIUS:

Eina kartą savaitėje

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.
J. LAZDAUSKIS, Pirm-., 1468 W. 114th PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

A. VIENUOLIS

Užžėlusiu taku
Tuojau baigęs kunigų semi

nariją ir įšventintas kunigu, 
Antanas Maldutis ruošėsi pir
mojo pamokslo, kurį turėjo pa
sakyt antrą Sekminių dieną po 
pirmųjų savo gimtojoj parapi
joj mišių.

Ėmė ruoštis iš anksto, tuo
jau parvažiavęs iš seminarijos 
namo ir gavęs iš klebono temą: 
“Apie Dvylikos Apaštalų gyve
nimą”.

Per dvi savaitį išvarteliojo 
kunigas Maldutis visą savo ir 
apdulkė j us-į klebonijos knygy
ną, permetė akimis Naująjį )s-' 
tatymą, išskaitė šventųjų tėvų 
veikalus, ir enciklikas, kurios 
nors truputėli paliesdavo jo te
mą, atsiminė visa, ką pats žino
jo ir ką iš kitų girdėjo.. . ir vis 
dėlto pamokslas išėjo ne per 
puikus.

Negalėjo kunigas Maldutjs 
jokiu būdu pritaikinti rengia
mojo pamokslo prie savo para
pijos žmonių nuotaikos ir jų 

psichologijos.
Skaitė jis savo pamokslą ir 

klebonui ir abiem kamendo-j 
i iam, bet ir jie, be mažų tru
pinėlių, nieko nei pridėti, nei 
atimti negalėjo.

Ir kai ix> trijų nuobodaus 
darbo savaičių kunigas Maldu
tis, išėjęs į rugių lauką ir su-, 
radęs tinkamąją vietelę, kur jo 
niekas negalėjo išgirst, ėmė sa
kyti pamokslą siūbuojantiems 
rugiams, retkarčiais dirsčioda
mas j mažutį, tarp pirštų 
įspraustą, poperiuką, čia jis 
staiga pastebėjo daugely vietų 
pats sau prieštaraująs ir pai
niojąs.

Nepabaigęs sakyti, su pasku
ba, smarkiai tvaksančia širdimi 
gryžo kunigas namo ir vėl stvė
rėsi pluksnos, šventojo Rašto, 
pamokslų vadovėlio, iš kurio 
trumpu laiku sekės prisirengti 
prie bet kokio pamokslo, ir pra
dėjo iš naujo rašinėti vienam 
lakštely planą, antrajame pir
muosius sakinius.

—Ar ne geriau būtų papra
šius klebono kitos temos? —

metus Amerikoj, parsinešusio 
pinigų krūvą ir dabar ūkinin
kaujančio pirktame žemės va
lake.

Pamažėl kunigas atsitolino 
nuo pamokslo temos ir, pasirė
męs ant sitalo, ėmė galvoti apie 
Katriutę ir jųdviejų pirmąją 
meilę.

O kokie tai buvo laimingi lai
kai: graži šilta diena, saulė že
me ridinėja, gilus mėlynas dan
gus. Krūmeliuose paukštytės 
čiulba. Tarp alksnių arkliai čiu
ža. Kyepia naktinytėmis, vinge- 
-pyk Stūmis, medum, ramunėmis. 
Svaigina gailiai*), kaip^ grieš- 
čiai, kelmais ^žaliuoja butanai 
su koleliežuviais... Visužmo- 
nės pogulio guli, o juodu su 
Katriute, jauni, gražūs, sveiki, 
linksmi, kaip du žolynai tarp 
žolynų, sėdi po beržu ir šneku
čiuoja.. .

—Ir apie ką mudu su ja ne- 
šnekėdavom ?.. .

---- ‘Ii t? t už vis daugiau apie 

meilę,.,
.. .Katriut. lelijėl, aš tave my

liu, myliu, myliu ir mylėsiu... 
Kunigas aš nebūsiu... Ne, ne, 
nebūsiu. Aš, išlaikęs ekzami- 
nus, gausiu vietą, paskiau tave 
vesiu, ir mudu laimingi būsim, 
laimingi...

—Gha, cha, cha, — priversti
nai linksėdamas galva, nusijuo
kė Maldutis ir užvertęs Šv. 
Raštą, imdamas plunksną, pri
dėjo: žmogus šaudo, velnias 
kulkas gaudo!...

...ir aš tave myliu, Antanei, 
myliu ir mylėsiu. Ir aš darbuo 
si uos ir padėsiu tau. Mudu ir 
be turtų būsim laimingi.. . Taip, 
Antanei, taip!...

...kokia švelni rankelė, kokie 
malonūs kutena veidą plaukai, 
akys, blakstienos...

.. .Katriut arčiau.... Kaip ma
lonu, kaip gera, o kaip kvepia 
ir gražiai žaliuoja aplinkui ru
giai, turtum, jūros banguoja. 
Katriute ir aš. Aš ir Katriutė — 
ir visas čia pasaulis. Daugiau 
nieko nebereikia. Štai kame 
esama laimės...

mokėjo nei rašyt, nei skaityt, 
o buvo prasti vargdieniai žve
jai, todėl, mieli krikščionys, to
ji Dievo malonė, tas šventosios 
'Dvasios apsireiškimas dvylikai 
apaštalų”... \

—Ir vėl dvylika apaštalų!
—Šventoji Dvasia, dvylika 

apaštalų; dvylika apaštalų, šven
toji Dvasia... iš tikrųjų, tie 
mano žodžiai užima beveik tre
čią viso pamokslo dalį, -- ir 
kunigėlis vėl ėmė raustis- Šven
tajame Rašte.

—Šventoji 'Alena, kai Viešpa
ties kryžiaus ieškojo, tai nesu
rasdama, taip lementavojo... 
balsiai skaitė kitoj klėtyj ka
žin kokią knygą senas dėdė 
Baltrus, kurio pinigais Maldu
tis buvo išėję® mokslus ir ku
ris dabar, senatvėj, apsigyve
nęs Maldučių namuose “ant 
loskavos duonos”, nieko nedir
bo, vien šventas knygas skaitė 
ir meldėsi.

—Dėde, ar negali pašnabždo
mis skaityt, aš čia turiu trupu
čiuką darbo — lipšniai pertrau
kė jį kunigas.

Dėdė išėjo iš ‘klėties, atsisto
jo ant prielcle<5io, nusiėmė nuo 
nosies akinius ir, matyt, ne- 

permanęs, ką jam kunigas sa
kė, stenėdamas pradėjo:

-šventoji Alene kry- 
žiaus ieškojo... kažin ar šven
ta Alena...—

— Kokia Alena? — pertrau
kė jį kunigas, apsimesdamas 
nieko nesuprantąs.

Kur kryžiaus ieškojo! — 
atkirto jam dėdė ir įsmeigė įi 
kunigą akis, stebėdamasis, kadi 
kunigas nežino tokių svarbių 
šventų daiktų.

Reikalaudami
✓

RAKANDU

Legenda čia, dėde, ne tei 
sybė.

Ar į grabą įlindo? -**’
-Legenda čia sakau, dėde, 

toks senovės žmonių pasakoji
mas, luo galima tikėt ir neti
kėt, ir vis dėlto būti geram ka 
talikui.

—Je, sakyk, žmonių parsida
vimas! Tai gal turkams parsi
davė?

Kunigo rankos ėmė virpėt, 
ir jis vos vos susivaldė neįžei 
dęs dėdės.

—Tai gi šventas Povilas apaš
talas sako, kad kai fariziejai ir 
pranašai.. .

Nuo Odos 
SkaudamuHetg
Jis prašalina niežėjimą iš sykio 

yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yru oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų galima Išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles Ca- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo ’ftliėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, susktolusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių. įsidrėskimų žaizdų, 
uzgavimu skaudulių, nudegimu ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 85c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

)ę tuojau. Ji veikia pasekmingai to
kiuose atsitikiriiibose. Nuga-Tone yra 
labui maloni vartoti ir pradėsįte jau
stis geriau tuojau. Vartokite tiktai 
porą dienų ir jei jus nesijausite ge
riau ir neišrodysite geriau, nuneškit^ 
likučius aptiekoriui ir jis sugrąžins 
jums jūsų pinigu#. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gerai, kad ji suteikia 
jums tiek daug gero ir jie įsa
ke visiems aptiekoriams duoti jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganėdins. Žiūrėkite garanti
ją ant pakelio. Rekomenduojama, ga
rantuojama ir parduodama pas visus 
aptiekorius.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoju 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS \
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
• Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St„ Koom 1012

Tel, Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Aoyokatas
2221 W, 22 St.

arti I^avitt St.
Telefonas Canal 2552

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

—..............................-

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Kandolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. I’ul'man 5950
10756 S. Michigan A v.
Mjesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojimo 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

«■ DR. HERZMAN ^
-Iš RUSUOS-

• Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydd 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 v.al. vakare.
■ Dienomis: Canal

Telefonai: / 3*10, ^aktlDrexel 0950 .
’ Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.; 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.^

lietuviai daktarai

Telephone Yards 0994

DR. mAuRICE 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 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

Namų telefonas Calumet 1698
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Ofiso Tel. Boulevard (>918

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: |

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
Ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

C *

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

. Optametrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
et n t. 2 lub 

——————Z

’ DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligą

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 6858v ------ J

staiga praslinko jo galvoj min
tis: — Kaip antai, apie šv. Jo
bą Krikštytoją, arba ką nors iš 
dešimties Dievo įsakymų, — ir 
Maldutis įsivaizdavo, kaip iš
kilniai jis pasakytų pamokslą, 
pavyzdžiui, apie trečiąjį, ketvir
tąjį, šeštąjį “įsakymą”.

Ne, tik ne iš dešimties Die
vo įsakymų — ūmai susigriebė. 
Čia kažin kas šmėštelėjo jo gal
voj, kažinko susigėdo ir atsimi
nė, kaip jis kitada, dar “šve
das-” tebebūdamas, besimokyda
mas Vilniuj pas vieną labai die
vobaimingą “ponią“, vasarą par
važiavęs namo, pogulio metu 
ganydavo su Vildžiūnų Katre 
arklius.

Juk ir ji klausys mano pir
mojo pamokslo, būtinai klau
sys... Neduok Dieve, kad da
bar ateitų išpažinti man savo 
nuodėmių, — kaip aš su ja kal
bėčiau, — klausinėjo savęs jau
na^ kunigas Maldutis, nebegal
vodamas jau apie savo pamoks
lą, o mąstydamas apie Vildžiū
nų Katrę, kuri dabar jau visai 
suaugo, ir rudenop žadėjo tekėt 
už seno, bet turtingo, Jurgio 
Grickaus, išbuvusio aštuoneris

—E cha, cha, cha! Svajonės, 
jūs svajonės, kas jūsų neaudė...

Iš tikrųjų, tai buvo patys 
laimingieji laikai.

Viešpatie, ko gi man dabar 
trūksta? Kai su Katriute bū
davau, visko man užtekdavo ir 
nieko daugiau negeisdavau; re
gis, tada ir pati gamta buvo 
gražesnė, ir žmonės geresni, ir 
aš pats doresnis, ir malda sal
desnė, net ir mintys kitoniš
kos buvo... Tada mylėdavau 
ne tik ją, bet ir savo artimą. O 
dabar? Dabar aš jos negaliu 
mylėti, o be jos nemeilus ir vi
sas pa’saulis...... Taip ir skurstu
be meilės, be vilties, be idėjos... 
Aukso svajonių vietoj — sun
kios mintys mane kankina, nak
timis biaurūs sapnai kamuoja... 
— ir kunigas Maldutis, abiem 
rankom parėmęs galvą ir už
merkęs akis, giliai susimąstė.

—Na, gana .apie tai, < reikia 
toliau taisyti pamokslą, •,— ir 
kunigėlis, nusikratęs sunkias 
mintis, iš reto pradėjo skaityti:

“Viešpats Dievas nusiuntė 
šventą Dvasią dvylikai apašta
lų, prastų žmonelių, kurie ne-

*) Tokia Žole.

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 puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai. /

Dvi Didelės Krautuvės 
yfe fMfksĮ&įritare

H—
1922-32 So. Halsted Street 

Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

A

A. A. OLIS
Advokatas

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. RandoIph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

V -•->

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 Avenie 
. Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk š| kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisą ar { sto

ti, arba savo išnešiotojui syk) j mėnesi ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoji'^ 11 skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau Ja. per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų rfepri- 
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
dai pavardė ir adresas skaitytojo.

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

U* metus—150, už puse metu—75, už tris mėnesius—85. 
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.........   Atkirp čia __________ ___ ________ —
Data: Liepos 13 d., 1926

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayetfb 6792

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be 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. Hamboldt 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.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avė., Room 2t9 

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS’
Gydytojas ir Chirurgas
3327 So. Halsted Street

. Tel. Boulevar l 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

ŠALIN PLIKUMAS!
•Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. 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,
1407 Milwaukce Avė., 2 fl.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 S. Aahland Tel. Bnalevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tol. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12F d.
--------

.... ........... ............................................
Office Boulevard 7042

i>r. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

................    ■! I i

ČMade by
Latnb«rt Pbartna. a| Co., S .tirt Loui*, U. S. A.Res. 6600 So. Artesian Avė.

Phone Prospe<?t 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
('hlcago, III.

siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus
brangi dovana.
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1 NUOŠIMTIS GYVENTOJŲ VALDO 59 
NUOŠIMČIUS TURTO

Iš Rusijos pavyzdžio yra aišku, kad konfiskavimo 
'keliu eiti prie visuomenės tvarkos pataisymo yra labai pa-. 
vojinga. '

Tinkamesnis turto paskirstymas visuomenėje turi 
būt pravestas tokiu budu, kad nė vienai valandai nebūtų 
sutrukdyta gamyba (darbas pramonėje ir ūkyje) ir apy
varta. O tai yra galima laikantis šių trijų sąlygų: viena, 
ta atmaina turi būt įvykinta ne vienu sykiu, bet laipsniš-

|7.oo |kai; antra, gamybos įstaigas galima pervesti tiktai į to- 
• keikias rankas, kurios yra ne mažiaus kompetentiškos jas 
’ 1.25 .vesti, kaip senieji jų savininkai; trečia, seniemsiems savi- 

J ninkama turi būt. duotas atlyginimą už jų nuosavybes.
Kuomet Amerikos žmonių dauguma bus prisirengę 

šitokiu budu įvykdinti geresnį turtų paskirstymą, tuomet 
dabartinė ,awtem bus pakeista. Bet ne anksčiaus. Rusi- 

’ ■ jos balševikų pėdomis Amerikoj žmonės neseks, nes ba- 
“■į dauti jie -nenori. • ;■

87 NUOŠIMČIAI VALDO TIK 10 NUOŠIMČIŲ
Apžvalga

4

RUSIŠKAS RUDAS PAŠALINTI NELYGYBĘ 
— KONFISKAVIMAS

PO KATALIKYBĖS 
SKRAISTE

IŠMINTINGAS BUDAS YRA LAIPSNIŠKAS 
GAMYBOS PERTVARKYMAS

’ TT’.’ ♦ ***Federalės Vaizbos Komisijos raporte palodyta, kad
1 nuošimtis Jungtinių Valstijų gyventojų turi 59 nuošim- 

' čius šio krašto turto. 1 . , '
Trylika nuošimčių gyventojų valdo 90 nuošimčių 

turto. . '// ' t ’r
Tuo gi tarpu 87 nuošimčiai gyventojų valdo tik 10 

nuošimčių turto*
Iš šitų skaitlinių matyt, kaip nelygiai yra pasiskir

stęs Amerikos* turtas. Turto atžvilgiu, pasirodo, čia vie
nas nuošimtis žmonių sveria daugiau, negu 99 nuošim- 
v • •ciai. t x-<a e■« 8A .'Oft

" —1 ' — ■ I ■' 'f*1'** ‘ ' X.

Ką dabar pasakys tie rašytojai, kurie nuolatos triu- 
bija, jogei Markso ekonominė teorija esanti “jau senai 
sumušta”. Ji yra ne sumušta, bet patvirtinta, ir tai pa
tvirtinta aštriausio kritikų, kokį tik galima surasti, — 
paties gyvenimo.

Pagal Markso mokslą, dabartinėje visuomenės tvar
koje eina tolyn vis didesnė ir didesnė kapitalo koncen
tracija, t. y. turtas renkasi vis į mažesnio ir mažesnio 
žmonių skaičiaus rankas. Aukščiaus paduotosios skaitli
nės kaip tik ir rodo, kad Jungtinėse Valstijose kapitalo 
koncentracija jau yra pasiekusi labai aukšto laipsnio.

87 nuošimčiai žmonių Amerikoje valdo tiktai 10 nuo
šimčių turto, vadinasi; jiems priklauso beveik šešis kar
tus mažiaus turto, negu vienam nuošimčiui gyventojų, 
susidedančiam iš stambiųjų lobininkų.

Tie 87 nuošimčiai tai darbininkai, įvairių įstaigų tar- 
nautojai ir panašus “maži žmogeliai”. Šitie “maži žmoger 
liai” (žinoma, maži ekonominėje prasmėje), pasirodo, su
daro netoli devynių dešimtų gyventojų.

Tuo budu tik truputį daugiaus, kaip vienas dešimta
dalis žmonių šiame krašte, tik 13 iš 100, yra daugiaus ar 
mažiaus pasiturintys žmonės.

Ir tarpe tų 13 pasiturinčių žmonių yra vienas dide
lis lobininkas, kurio turtas žymiai persveria visą sudėtą 
į daiktą dvylikos kitų pasiturinčių žmonių turtą. Nes tie 
stambieji lobininkai valdo 59 nuošimčius krašto turto, o 
likusiems iš pasiturinčiųjų žmonių klasės priklauso tik- 
tai 21 nuošimtis. . . k 4.

“Draugas” apsimeta 
p rantąs, kas yra tie gaivalai, 

I kurie “apsisiautę katalikybės 
I skraiste, išnaudoja tikinčiuo
sius”. Jisai spėlioja, kad tai ga
lį būt “nezaložninkai”, nes jie 
nesą tikri katalikai, o betgi 

I dangstąsi katalikų vardu.
į Nesąmonė! Nepriklausomieji 
katalikai turi tokią pat teisę 
nešioti katalikų vardą, kaip ir 
rymiškieji katalikai.

Tie gi ką, prisidengdami ka
talikybe, išnaudoja tikinčiuo
sius, yra visų-pirma katalikų 
kunigai — jei ne visi, tai bent 
daugelis jų. Kunigiškas “sto
nas” jiems dažnai rupi tiktai 
tiek, kiek jie gali daryti biz
nį iš tikinčiųjų žmonių.

Ir jie nesitenkina vien tik 
ėmimu pinigų už “dvasiškus 
patarnavimus”; Kur galėdami 
jie dar skverbiasi ir į politiką: 
organizuoja politines partijas, 
leidžia politinius laikraščius 

1 (kaip broliai Marijonai Chica- 
goje), stato savo kandidatūras 
į Seimą ir religijos vardu rei- 

fk niauja, tkad piliečiai 'balsuotų 
už juos; lenda j ministerius. 
>Be to, jie steigia bankus ir sa
ko žmonėms, kad “katalikiškas 
bankas” esąs geresnis už ki
tus; užsiima prekyba, pardavi
nėdami
“katalikiškas 
kius 
stato

Ar 
jimas 
ga?

'Pagaliau, ir pats “Draugas” 
katalikybės skraistę nešioja tik
tai žmonių akims dumti, nes 
net pralotas Krušas yra viešai 
apie jį pasakęs, kad “Draugas” 
nėra katalikiškas laikraštis. Ji
sai yra ^‘užmiršusių savo tie
siogines pareigas” (anot Ke
mėšio) kunigų organas, ir ji
sai užsiima no religinių “tie
sų” skelbimu, bet daugiausia 
— politinių klerikalizmo prie
šų šmeižimu.

štai pavyzdis. “D.” rašo, kad 
.socializmo muksiąs esąs toks, 
kuris “nepripažįsta doros moks
lo, atmesdamas gero ir blogo 
skirtumą”. Ar tai ne bjaurus 
melas? Ar dorų žmonių veda
mas laikraštis galėtų šitaip juo
dinti socializmą, kurį šiandie 
išpažįsta milionai darbininkų 
įvairiuose pasaulio kraštuose?

katalikišką 
dešras” 

“katalikiškus” 
fabrikus, ir t. t. 
tai nėra žmonių 
po katalikybės

infu

zuperf, 
ir kito- 
tavorus;

išnaudo-
priedan-

Taigi Amerikos gyventojai pagal savo turtą skiria
si į tris sekančias rųšis: 1 nuošimtis gyventojų yra stam
bieji turtuoliai, valdantys 59 nuošimčius viso krašto tur
to; 12 nuošimčių gyventojų — vidutiniško turto žmones, 
valdantys 12 nuošimtį krašto turto; ir 87 nuošimčiai .gy
ventojų — beturčiai, valdantys JO ^nuošimčių (turto.

Ar galima pasakyt, kad šitoks įtunto paaiskiratymas 
yra geras ir teisingas? žinoma, kad ne. Ir aiškus daly
kas, kad .amžinai .taip .pasilikti negalės. Anksčiaue ar vė
liaus tą daųgMma žmonių, kuri jaučiasi ekonomiškai nu
skriausta, susitars .ir pakeis dabartinę visuomenės tvar
ką, ik u ųi \veda prie įtekins turto nelygybės.

KOMUNISTAI IR PROVO- 
" KATORIAI

“Laisvė” .stebisi, kddel “Nau 
jienos”, 
mos apie

Paprasčiaus ir lengviausia žmonėms suprantamas 
būdas pašalinti turto natygybę yra konfiskuoti turtingų
jų lobius ir pavesti jiems ibeturčiams.

šitokį būdą išbandė Rusija; bet iš to išėjo, kaip šian
die jau visi mato, nekokie rezultatai. Stambių lobininkų 
klasė tenai, tiesa, išnyko; išnyko net ir pasiturinčių žmo
nių klasė. Bet beturčiai, užuot pasidarę turtingesni, įpuo-. 
lė | dar didesnį neturtą. Po turtingųjų žmonių turtų kon
fiskavimo Rusija buvo priėjusi prie bado!

Kodėl taip įvyko? Todėl, kad bekonfiskuojant tur
tus tapo suparaližiimta ekonominio gyvenimo eiga. Pra
monė, prekyba, žemės ūkis — sustojo; o kuomet tie da
lykai sustoja, tai badas yra neišvengiamas.

antru kartu kalbėda- 
“kuopininkų” demon- 
Kauną birželio 18 d., 
apie ją aštriau, neguišsireiškė 

pirmą kartą.
Priežastis labai paprasta. Pra

džioje mes žinojome tiktai 
trumpą oficialės agentūros (“El
tos” > f)ram>šim«, .0 \Xūliau per- 
skąitėnie plačius depi°BHtraci- 
jos aprašymus keliupąe iš Lie
tuvos: apėjusiuose laikraščiuose^ 
Visi tie daikraščiai be skirtu
mo pakraipos paduoda daug
maž tuos pačius faktus, būtent, 
kad daužė kepures praeiviams, 
stumdė ir muse nekaltus žmo
nes ir darė kitokius chuliganų

Tarpe žaliųjų girių, plačiųjų 
ųpių ir giliųjų eįeių buvo ša
lis, vadinama Dumbrės. Duin-

I brėse gy veno Dumbrių Dėdu
kas. Ir niekas nebuvo jam ly
gus, nes dumbriečiai nemokėjo 
plunksna Vadžioti po baltą lapą. 
O Dumbrių Dėdukas plunksną 
gražiausiai valdė ir rašė gražias 
pasakaites, ir dainas dainėles. 
Jisai aprašė žmonių vargus ir 
linksmybes; praeitį' ir ateitį; 
liūdnus ir linksmus atsitikimus; 
daug gražių gražiausių giesmių 
jisai tomus prirašė.

\ skaitė ir 
visi linksmi buvo, nes kiekvie
nas skaitė ir dainavo Dumbrių 
Dėduko gražias pasakaites. Oras 
■buvo linksmas nuo dainų ošimo. 

nink7.i7tik nTžiniaTar k^Us-'Swlute gražiai šv’etž; medeliai 
tai, ėjo talkon žvalgybai, ar žal'avo; paukšteliai linksmai 
žvalgyba ėjo talkon koiiiunis-^'u[^°’ lr,rod°!’ 'Visa gamta lig; 
Jams. • ; j

Taigi, radę tas žinias Lietu-,
vos spaudoje, mes ir pasakė-; šalta, kaip ledas, traukė ša
me, kad atsakomybė dėl eksce- vo keliais, didelį dalgį .užsiver- 
sų “kuopininkų^ demonai rasi- tusi. Ir štai pamatė Dumbrių 
joje puola ant komunistų. Ir Dėduko bakūžėje linksmą ži- 
kaip mes galėjome kitaip pa-pūrelį. Aptemo giltinės kauluo- 
sielgti? Mes nesilaikome tokios tas veidas ir rankose suspaudė 
taktikos, kaip “laisvė”, kuri baisųjį pabūklą, savo dalgį. - Ir 
kraipo faktus, kad juos pritai-'rėžė stačiai į galvą Dumbrių Dė
klus prie savo nuomonės. Mesjdukui. Dumbrių Dėduko plunk- 
priešingai, savo nuomones re-’sna iš rankų iškrito ir siela iš- 
miame faktais: jeigu patiriame? skrido į dausų gylybės.
kad faktai yra kitokie, negu1 Niekas jau neberašo gražiųjų 
manėme pradžioje, tai musų pasakaičių, nei linksmų daine- 
nuomonė pasikeičia. į jių# žmonės nuliūdę, suklimpo į

šiame atsitikime me® pada- Dumbrių klampynės; nustojo 
rėme klaidą, manydami, kad, juoktis ir dainas dainuoti. Pauk- 
komunistai vis tik nėra tokie utėliai nebegieda jau rodos taip 
chuliganai, kaip buvo apie juos ]inksmai( įr saulė lyg apginiau-, 
pranešta. Bet pasirodo, kad jų įr dangus lyg rodos aptemo; 
gerumu tikėti negalima. Jie at
liko 
rio.s 
yra

darbus daugelis elementų, ku
rie nuo senai yra į 
kaipo uolus komunistai.

Su tais suchuliganėjilsiais ko
munistais “darbavosi” išvien, 
matoma, ir kai kurie žvalgybi-

* I žmonės džiaugėsi, pastebėti,' . . , . .. meti hnl/orvii

juoktis juokėsi.
Bet vieną sykį baisioji giltinė

tokią šlykštybę, prie ku- 
net jiems patiems šiandie 
nepatogu prisipažinti.

Šateikiuose sudegė 
bravoras

Birželio 16 dieną sudegė Ša
teikiuose (Plungės v., Telšių 
ap.) didžiulis alaus bravoras. 
Nuostoliai dideli. Sudegė 4 bra
voro trobesiai ir 1 gyvenamasis 
namas. Dieną 2 vai., beverdant 
alų, pro kaminą išlėkusi kibirk
štis nukrito ant bravoro stogo, 
kuris greit užsidegė. Gaisro už- 
gesyti nebepavyko.

Bravoras priklausė Šateikių 
dvarui, kuris yra p. Elenos Plio- 
teraitės. Iš garsaus žemaičiuose 
Šateikių alaus bravoro beliko 
tik alui virinti įrengimai. Kit
kas viskas supleškėjo.^

[Pacific and Atlantic Photo]
Wallace C. Gailies iš Seattle 

Wash., kuris yra kaltinamas sa
vo dukters nužudymu.

Igirios nebošia;. laukai nebeža- 
lioja; paukšteliai nebegieda:

I - t
upeliai sustojo.

♦ ♦ ♦

Mažasis Gojukas, Dumbrių 
Dėduko sūnelis, labai atjaučia 
visam Dumbrynui, bet neįsten
gia mažasis vaikutis tėvelio 
plunksnos valdyti ir taip gra
žiai po popierą vadžioti, iš po 
kurios plauktų gražios dainelės 
ir pasakaitės, kurias skaitant 
ir giedant dumbriečiai ir gam
ta palinksmėtų, atgytų.

Bet jisai girdėjo nuo savo 
senelio Aržuolo-Druto, kad nak
ty, dvyliktą -valandą, numirėliai 
keliasi, ir maži vaikeliai gali 
daug ko nuo jų išprašyti.

Gojukas, nakčiai atėjus, kva
pą prilaikydamas, bėga grei
čiausiai prie tėvelio kapo. Ir pra
šo, maldauja tėvelį iš kapo iš
eiti ir stebuklingu plunksną ati
duoti.

Ištiesęs rankeles ir išplėtęs 
akis, Gojukas laukia tėvelio iš 
kapo. K ♦

Kapas sujudo. Nakties tam
sa nušvito. Ir tėvelis stojos Qo- 
juko akyse, aukso rūbuose, ploš- 
čiais deimantais dabintas; ran
kos ir veidas lyg marmuro bal
tų. Bet šypsos tėvelis kaįp sau
le. Ir liečia tėvelis Gojuko de
šinę ranką. Ir įduoda plunksną, 
gryno ąųkso lietą ir perlais da
bintą. (Tėvelis nyksta nakties 
tamsumoje.

Gojukas bėga j savo name
lius, pribėgęs savo bakūžę, įbė- 
go į vidų, sėdos prie stalo, grei
tai atvožė tėvelio nedarašytas 
knygas, vedžioja plunksna po 
baltą lapą.-Q, dyvai! Išeina rai
dės, žodžiai ir gražiausi saki
niai. Marguoja lapas po lapo.

Ir saito, ir gieda dumbriečiai 
gražiausias dainas , ir pasakai
tes. Atgijo Dumbrynas ir visi 
dumbriečiai; paukščiai, paukšte
liai, žolynai, miškeliai ir sriau
nus upeliai. Saulutė šviečia, vi
si dainuoja, ir visi linksmi, nie
kas nebedejuoja.

* * ♦
-1* ■ į ‘ \ i L

žmonės spėlioja; vieni sako:
— Dumbrių Dėdukas pareina 

naktimis mums dainas ir gra
žias pasakaites rašyti, ir musų 
gyvybę linksmai užlaikyti, gam-i

Kiti sako:
-^-.Gurasis jo draugas, tbejnir-: 

štapt įDumbrių Dėdukui, jo 
plunksną ir .ranką palietęs.

iQ niekas nežino, kad maža
sis Gojukas prie knygų vis sė
di iįr plunksną vadžioją, ir lai
ko tvirčiausiai jis savo ranku
tėj tą .stebuklįngąją plunksną.

Ir džiaugiasi vaikutis <|um-
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briečius ir gamtą atgaivinęs, 
pralinksminęs. Sėdi ir rašo, ra
šo ir sėdi, mažasis Gojukas.

— Elzė 
Balandžio 18, 1926. f

(Tą pati .Elzė \savn laiške ra-< 
šp: “Nuvažiąvau į Mariampolę, 
atlankiau žemaitės kąpą. Kapą 
nugracavojau ir žolynų prisodi
nau”).

n > - A
Klad Farrer. t Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
s (ROMANAS)

(Tęsinys)

teisins, tai pas juos bus per- 
gamyba. Išdavimas 
buvo nedidelis.

niekumet nebuvusi 
pripratusi prie reika-

manyti, kaip ir 
ir versti sulyg

pastebėjęs tai, 
dar didesnę 

atsargesnis

—Manau, kad taip, — trum
pai atsakė Ko Mi.

Tasai žmogus, su tokiu man-, 
dagiu .apsiejimu statęs taškus 
įveikė į ją... nors... visai ne 
taip, kaip t jinai baiminosi. 
Klausydama ir atsakydama jam, 
jinai pradėjo 
jis, angliškai 
reikalo.

Manningas,
pajuto link jos 
pagąrbų, pasidarė 
ir dar diplomatiškesnis.

—Žinai tamsta ką, — ne
paisančiu tonu pasiūlė jis, — 
pasi tamstą atsiras laisvas ber- 
tainis valandos? Aš tamstai iš
aiškinsiu visą reikalą, kaip aš 
jį išaiškinčiau Diburgui... 
Tamsta tuomet pati suprasi. 
Tai bus už vis geriausia...

Smalsumas nugalėjo. Ko Mi 
turėjo save paimti i rankas, 
kad rodytis nebojančia:

—Pas mane užtektinai 
ko, ir aš tamstos klausau.

Jinai laukė viso žodžių 
tvynio. Bet jinai blogai žino
jo Manningą; išaiškinimas bu
vo trumpas, sutrauktas ir aiš
kus.

—Štai, — pradėjo Mannin
gas. — Tamsta žinai, kad aš 
bankieriys. Bet tamsta žinai 
taipgi, jog aš užsiimu taipgi ir 
prekyba, išvežimu ir įvežimu. 
Įvežimu, svarbiausia. Tuo la
biau, kad Australijoje mes tur
tingi, turtingi, turtingi... Aš 
noriu vesti pas mus prekybą 
prabangos dalykais. Pradžiai aš 
paimsiu šilką.

—Bet, — pertraukė jį Ko 
Mi, — mes’ nedarome šilko, 
mes, Diburgas...

zr-Aš ^inau! — nusikvatojo 
Manningas. — Ir aš ne iš Ton- 
kino rengiuos išvežti šilką. Su
prask tamsta gerai: aš ne į 
Japoniją vyksiu šilko..v. ir ne 
į Šanghajų! Perdaug toli nuo 
manęs. Aš pasirenku Kantoną: 
trumpiausias kelias, mažiausias 
išlaidos. r

Kc M i, vis dar nieko nesu
prantanti, linktelėjo galva. 
Manningas juokdamosi ėmė plo
ti delnais.

—Tamsta supratai! Aš sa
kiau/ kad tamstoje yra suge
bėjimo gyslelė. Taip, tamsta 
teisingai supratai. Aš užperku 
šilkus Kantone arba Hong- 
Konge, aš galėčiau ten pat im
ti anglių, bot aš žinau Diburgo 
roikalu.M su Tonkino anglimis. 
Aš elgsiuos, reiškia, kitaip: po 
arba prieš krovimą šilko ♦Kan
tone, aš užvažiuoju į Mon-Kajų 
anglių..., jeigu senasai Di
burgas pastatys uostus su bė
giais ir visus šiolaikinius daly
kus. Aš pradėsiu nuo dviejų 
laivų j mėnesį, paskui padidin
siu. Ir tai, ką aš padarysiu «'U 
šilku, ąš priversiu kitus daryti 
su visais dalykais. Aš viliuos 
perverti visą musų tvarkaraštį 
j Hong-Kongą ir Kantonų. Ir 
visi ims anglis Tonkine. Aš ži
nau, kad tąmstos galite skirti 
mažesnes kainai negu kiti. Ir 
aš, Manningas, stambus pirkė
jas, be to... aš surandu kitus, 
dar stambesnius pirkėjus. Ir 
štai, aš prašau pas pardavėją 
Diburgą nuolaidos. Aš manau, 
jis sutiks, kadangi aš užtikri
nu nuolatinj pirkimą dideliais 
kiekiais, kurie taps kolosaliais. 
•Visas dalykas išaiškintas.

Be abejo, reikalas buvo rim
tas ir svarbus. Ko Mi puikiai 
žinojo, kad pas Diburgą ran
dasi dideli ištekliai anglių, ir 
kad jeigu nauji klodai save pu-

virsinė 
pas juos

Ko Mi, 
kvaila ir
lų per tris metus darbo, iš sy? 
kio suprato reikšmę šio reika
lo jos patronui. Bet suprato 
taipgi, kad Manningas rengėsi 
labai skubiai apsidirbti su ja, 
jausdamas save lape, vedančiu 
reikalus su višta.

Ir Diburgui butų reikėję su
linkti visą savo prityrimą, tak
tą ir energiją, kad veikti su to
kiu reikalų žinovu, kaip Man
ningas. Kaip gi jautėsi Ko Mi?

Tamstos pasakysite: “Jinai 
galėjo atsakyti, pasakyti, kad 
be šeimyninko nieko negali pa-

lai-

•Bct reikalas buvo ypatingai 
svarbus Diburgui, ir jis butų 
buvęs labai sutrukdytas. įtei
kėjo rizikuoti arba pražudyti 
patroną, kuris jai viską pada
rė ir kurį jinai mylėjo, kaip tė
vų- ’ M

Ir Ko M5 rizikavo.
Staiga metėsi jinai į jurą 

skaitlinių, kainų, kiekių. Man
ningas, vilėsis skubiai atsiekti 
savų, matydamas prieš save Ko 
Mi iš pakietinio laivo, staiga 
pastebėjo, kad prieš ji žmogus 
reikalų. Jisai neslėpė savo pa
sigerėjimo. Skaitydamas save 
ponu padėties, jis vedė reika
lą Diburgui skriaudom Bet jis 
greit 'buvo nugabentas ir, šyp
sodamasi, kapituliavo vertin
gam priešininkui.-disi dargi at
sisakė nuo gudrių sumetimų, 
skaitydamas nevertingu dalyku 
vartoti juos reikaluose su mo- 
tere, atsinešančia • į viską do
rai ir tiesiai. Ir jis žemai nusi
lenkė prieš Ko M i, kuomet ji
nai, užbaigus
smulkmenas ir numačius visas 
smulkmenas, vėl priėmė toną, 
pritinkantį pavaldinei, ir tarė 
labai paprastai: **

—Aš manau, jog taip viskas 
eis be ypatingų sunkumų. Bet 
aš, žinoma, nepasirašysiu už 
m-r Diburgą tokios svarbios su
tarties. Tuo labiau, kad tamsta 
pavadinai šitą reikalą svarbiu 
visliems... Ne, m-r Di burgąs 
pats pasirašys ją kai grįš. *

(Bus daugiau)

visas veikimo
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GULBRANSEN PIANAI

(Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti su kitais pianais; 
kainos visiems prieinamos. 
Parsiduoda ant lengvų is- 
Uiokėjinių, ;

JOS. F. BUDRIK
Pianų Krautuve 

3343 So. Halsted St.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Trys žmonės nušau
ti plėšiku

’ NAUJIENOS, CHcagu, HL

Hoffman paliuosuotas

Priminimas
Naujienų Ekskursantams

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

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

Naujienų Laivakorčių 
įkyrius

Bridgeportietč moteris 
pašauta policisto

P-lė Marie Blang, 23 m., 1533 
So. 59 Ct., Cicero, tapo nušau
ta prie savo namų kelių plėši
kų, kurie taipjau nušovė ir jos 
vaikiną Fred Hein, 25 m., 2300 
S. Kostner Avė., su kuriuo ji 
sėdėjo automobily. Plėšikams 
prišoku® prie jų, jie abu ban
dė pabėgti, bet vos spėjus iššo
kti jiems iš automobilio jie ta-> 
po nušauti.

Manoma, kad tie patys plėši
kai pusės mylios atstume api
plėšė ir mirtinai pašovė Check- 
er taksikabo šoferį Ludwig Ro- 
se; jis pasimirė pavieto ligoni
nėj už poros valandų.

Už pustrečios valandos po 
šių trijų žmogžudysčių, prie 49 
Avė. ir • Jackšon bulvaro tapo 
areštuotas Thomas McVVane, 
kurią prie žmogžudysčių prisi
pažino. Jis sako, kad žmogžu
dystės tapo papildytos apiplėši
mo tikslais. MoVVane yra tik 19 
m. amžiaus, nesenai ' atvykęs 
iš Muskegon, Mich^ Viąo« trys 
žmogžudystės buvo visai berei
kalingos. Kitų žmogžudžių sako- 

nežinąs. . s

Šerifas Peter M. Hoffman 
jau atsėdėjo 30 dienų Wheaton 
kalėjime ir vakar iš kalėjimo 
tapo paliuosuotas. Jis esąs kalė
jimu labai patenkintas, nes tai 
buvusios tikros vakacijos.

Jis sėdėjo kalėjime^ už teis
mo paniekinimą, • nes jis davė 
perdaug didelę laisvę kaliniams 
butlegeriams Lake ir Druggan.

Buvęs Cook pavieto kalėjimo 
viršininkas Westbrook vis dar 
tebesėdi kalėjime, nes Jis yra 
nuteistas keturiems mėnesiams, 
o ne 30 dienų, kaip kad buvo 
nuteistas šerifas Hoffman. Bet 
Hoffman be to yra nuteistas 
užsimokėti ir $2,500 pabaudos, 
kurią jis jau sumokėjo.

Bet juos dar laukia nauja by
la delei to patties dalyko, taip 
kad gal vėl teks jiems eiti ka
lėj i man.

Lietuviu Rateliuose.
si

32 ir 
laiku, 
prisi-

Pradės algų derybas

Keturi vyrai, manoma, plėši
kai, pamaži važinėjosi apie šv. 
Marijos bažnyčią, prie 
Mosspratt gatvių nakties 
Deering stoties policijai 
artinus jie bandė pabėgti
licija pradėjo j juos šaudyti. 
Viena iš policistų kulkų peršo
vė ir sui 
blokų, prie 32 ir Morgan gatvių 
stovėjusią moterį. Pašautoji 
moteris, Mrs. Agnės Zblevvski, 
26 m., 1024 W. 32 St, tapo 
nugabenta į St. Paul’s ligoninę, 
kur yra kritingoj padėty.

šią savaitę prasidės gatveka- 
lių ir elevatorių darbininkų 
derybos su savo samdytojais

» poncistų kuiku perao-j pakėlimą,, algų. Elevatorių 
nkiai suzeule ui dviejų! .... .T. .

BOHEMIAN 
APYNIŲ . 
SKONIS

PuriTan 
Malt

darbininkai reikalauja pakelti 
algą po 5c į valandą. Su tuo 
reikalavimu kompanija nesu
tiks ir paduos savo pasiūlymus. 
Manoma, kad unijos nesutiks 
priimti pasiūlymą, kuris netei- 

Ikia jokio pakėlimo darbinin
kams algų.

Pereitais metais elevatorių 
darbininkai laikėsi iki gatveka- 
rių darbininkai padarė sutartį 
palikti senąsias algas. Manoma, 
kad ir šiemet abiejų kompanijų 
darbininkai laikysis 
vien ir bendrai kovos už 
pakėlimą.

Lietuvis pasimirė besi
maudydamas 

■ ■ ■ ■ .Ą.

Juozas Vaitkus, 38 m. am
žiaus, gyvenęs prie 4626 So. 
Wood St., ant Town of Lake, 
ir dirbęs pas Armour and Co. 
už karpenterį, pereitą sekma
dienį, apie 1:30 vai. po piet, 
pasimirė besimaudydamas Jack
son parko maudyklose. Išpra- 
džių buvo manoma, kad jis pri
gėrė, 
trijų 
ryta 
rado,
pasimirė nuo širdies ligos.

Nežiūrint to, kad sekmadie
ny delei šalto oro palyginamai 
mažai Žmonių maudėsi, /betgi 
du žmonės prigėrė Kankakee 
upėj ir vienas Evanstone; pa
starasis prigėrė apvirtus val
čiai.

Džiovas įsimylėjo į Oną, bet 
Ona nemylėjo Džiovo. Ir iš to 
viskas prasidėjo. Ji atsisakė 
už jo tekėti, o Džiovas tikėjo, 
kad moterį ir bloguoju galima 
priversti prie vedybų. Tad jis 
pirmiausia nunuodijęs jos šunį, 
o kitą šunuką prigirdęs jos pie
ne.* Paskui pradėjęs mėtyti 
naktį akmenis per langą į jos 
miegamąjį kambarį, "Bet kada 
jis ir grūmojančius laiškus 
pradėjęs rašinėti, tai ji jau nu
sigando ir pasakė jam, kad jis 
važiuotų į Pennsylvaniją, į kur 
ji taipjau atvažiuos, ir tada jie
du apsives. Jis nuvyko į Penn
sylvaniją, bet jos taip ir nesu
laukė. Sugryžo jis labai piktas 
ir pirmiausia suleido jos karves 
į kviečius, kurių, po vizito,/veik 
nebeliko. Tada jos kantrybė 
išsisėmė ir ji pašaukė šerifo 
pagelbininkus ateiti ir jį suimti. 
Turbūt tai nugirdo Džiovas,’ 
kad jie prie vienos jos karvės 
uodegos pririšo raštelį, jog jis 
žinąs, kad jo 
bet ji 
sianti, 
namo, 
duotas
mą nužudyti Oną.

Bet Džiovas pasislėpė ir da
bar šerifo pagelbininkai visur 
jo jieško.

gabenant automobiliu daug 
munšaino ir munšaino dirbimui 
reikmenų. Suimtieji padavė se
kamas pavardes: Frank Bauer, 
William Jackson, Ben Velates, 
Stephen Martinkus ir Steve Po
cius. Jie visi apkaltinti už ga
benimą munšaino, išėmus Bau
er, kuris taipjau kaltinamas ir 
kaipo to į munšaino savininkas. 
Iš visų jų pairęikalauta užsista- 
tyti po $2,b00 kaucijos. Tiek pi
nigų jie neturėjo ir tapo užda
ryti kalėj iman.

Kraujo, odos, chroniškas

genas žaizdas, ligas rectal 
slaptas ligas vyrų ir motery

Dr. J. W. Beaudette
VIRAU) ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė

Lietuvių Dentistas patar- 
/ naus geriau.

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

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Are.

Apiplėšė kotelį

TL’RTINGIAU-

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Geriausios
rųšies

Reikalaukite nuo bi
te kokių pardavėjų

Babies Love It
1 >el skilviu ir vidurių nt*ma- 
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresniu 
kaip šis saugus Kūdikiu 
Lazative.

Mrs. Wlnslow’» 
Syrup

18- 
algų

Trys drąsus plėšikai įsigavo 
jį 1)64 kambarį Congress Kote
ly ii- ten surišę New Yorko 
brangmenų pirklį Wilbur R. 
Brown, atėmė iš jo brangmenų 
už $75,000.

Brown, dideles New Yorko 
■ firmos galva, išsiėmė brangme- 
nis iš Kotelio seifo ir prisirengė 
laukti pirkėjų. Tuo tarpu plėši- 

, kai pasibaladojo į duris;
paklausė kas baladojasi ir 
atsakė, kad Kotelio tarnas 
telegrama. Atidarius duris

Jis 
jie 
su 
vi-

si puolė į vi<lų, pririšo Brovvną 
prie lovos ir susikrovę brang- 
menis pabėgo. Brown tik ne- 

1 greit pasiliuosavo ir pranešė 
' policijai.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj,

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

bet kad jis paskendo tik 
pėdų vandeny, tai pada- 
tyrinčjimus ir daktarai 
kad jis besimaudydamas

Tarp lietuvių f ar įnorių
P-lė Anna Lucas, 37 m., turi 

farmą ties Grayslake, 111., kur 
ir farmeriauja. Jos kaimynu 
yra — ar buvo — Joe Venskus.

JUOZAPAS VAITKUS z
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Nedėlioj, Liepos 11 dieną, 1:30 
valandą po pietų, 1926 m., su
laukęs 38 metų amžiaus; gimęs 
Kauno red., Raseinių apakę. 
Laukuvos parapijos, šiaudų 
kaimo, palikdamas dideliame 
nuliudime brolį Antanų, Lietu
voj 2 pusseseres Juzefų ir Pau
liną. Buvo narys Švento Izido
riaus Artojo Dr-stės; Garsaus 
Vardo Uetuvos ir Lietuvių Sū
nų No. 1 Dr-stės. -Kūnas pašar
votas, randasi 4605 So. Hermit- 
age Avenue.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Liepos 14 dieną, 8:00 valandų 
iš ryto iš Eudeikio koplyčios, 
4605 So. Hermitage Avė. j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos’ pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Vaitkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavinių :r 
atsisveikinimų. '

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Draugai

Laidotuvėse patarnauja gru- 
borius Eudeikis, Tel. YJs. 1741.

laukia šerifas, 
vistiek nuo jo neištruk- 
— ir tą karvę paleido 
Tada prieš jį tapo iš- 
varantas už pasikėsini-

ANTANAS’ ČEREŠKEVIČIUS

Tapo sužeistas ir pasimirė 
Liepos 10 dienoj, 1:55 valandoj 
po pietų, 1926 metais, sulaukęs 
40 metų amžiaus. Amerikoj iš
gyveno 19 metų. Kilęs šakių 
apskr., Ilguvos parapijos, Pa- 
Šiurkštų kaimo, paliko didelia
me nuliudime moterį Teklę 'po 
tęvais, Ka/likauskuitė, 3 dukte
ris: Teklę, 14 metų, Sofiją, 12 
metų ir Jodną, 6 ’inetų, brolius 
Amerikoj, Juozapą ir Jurgį, 
Lietuvoj Joną ir Kostantiną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3257 
W. Patomac Avė. '

Laidotuvės- atsibus Liepos 15, 
Ketvergo ryte, 8 valandą iš na
mų į Šv. Mikolo Bažnyčią, o iš 
tenais į šv. Kazimiero kapines. 
Giminės ir draugai meldžiami 
dalyvauti laidotpvėse.Lietuviai suimti Michi- 

gan City
Penki žmonės, jų tarpe trys 

ar daugiau lietuvių, visi jie 
chicagiečiai, tapo suimti Michi- 
gan City, Ind., kur juos sugavo

a

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų 
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480 

TELEFONAS CANAL 0464

Liekame nuljudę,

Monika VVaitkus-Banienė ir Antoneta Digrienė

vaikus. Kūnai pa-

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th St 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: huo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.

• Moteris, Dukterys ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. Mažeika, Yards 1138.

gimines, draugai ir pažįstami 
laidotuvėse ir suteikti jiems

pamaldos už velionių sielas, o iš ten 
ro kapines.

Visi A. A. Monikos ir Antonetois 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,
Vyrai Vaitkus ir Digris ir jų vaikai

Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 9 dieną, naktį, 1926 m. Liko 
užmušta traukinio sudaužius automobilių. Sulaukusi Monika 55, An
toneta 35 metų ainžiaus; gimusi Lietuvoj, palikdama dideliame nu
liudime savo mylimuosius ir mylinčius vyrus ir vaikus. Kūnai pa
šarvoti, randaųi 3113 So. Halsted Street.

Laidotuvčs. jvyka Seredoj. Liepos 14 dieną, 8:30 valandų ryto 
iš namų j Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionių sielas, o iš ten bus nulydėtos į šv. Kazimie-

Graborius ir Balsamuotojas
1911 CanalportAve.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS

Aleksandra Cepauskienė
Iš namų Gaucaitė. Po pirmo mirusio vyro Jesaitienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos >11 dieną, 1926 m., 8 valandą 
vakare. Kilo iš Kauno rėdybos, Kėdainių apskričio, Krakių parapi
jos. Aukštuliukos kaimo, Pal'ko didžiame nuliudime vyrą Kaziinierą 
Čepiuskj. Taip pat paliko dėdę Juozapą Kunevičia ir Oną Kunevi
čienę ir ciocę Olesią Sadauskienę ir Juozapą San aus k j Amerikoje. 
Lietuvoje paliko 2 brolius ir seserį. Kūnas pašarvotas, randasi 3133 
So. Emerald Avenue.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Liepos 15 dieną, 1926 m., 8 valandą 
ryto iš namų į šv. Jurgio Bažnyčią, kurioje atginus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į švento Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Aleksandros čepauskienės ginAnės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvįečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Kazimieras čepauskas, Sadauskiai ir Kunevičiai .

Laidotuvėse patarhauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th Stn Chkago

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

VYRAI IR MOTERYS
Sekamomis ligomis: 

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūs
lės šlapinimosi kanalų, 
Chroniškų ir Visų Priva- 

tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

Dr. Ross dėl pasitarimų dykai.
Kad tikrai ištyrus kiekvienos ligos 

priežastį, tam tikslui yra vartojama 
moksline laboratorija:

Kraujo analyza, egzaminą- 
cija su pagelba mikrosko
po, egzaminavimas šlapu- 

spaudimo kraujo, 
, kraujo išmieravi- 
* kiti reikalingi eg
zaminavimai.

Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe
cializavosi gydyme socialių ligų. Per 
tą laikų jis tūkstančius yra išgydęs 
su savo gydymo sistema.

Galvos skaudė- 
j imą, reumatiz- 

\ mą, Širdies, skil- 
A vio, iifkstų ligas 

ir daugelį kitų 
chroniškų ligų 

ai t _ yj kurios paeina iš 
vi kraujo ir nervų
r suirimo.

t* Kiekvienas vy-
ras arba moteris 
kurie turi spau- 
dimą kraujo ar- 

B. M. Ross, M. D |>a kitas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus gerinusį medikalį gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tūkstančius žmo
gių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino paliegimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ię turėti 

daug “pep’, jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti savo gyvenimą, 
atsilankykit dėl specialio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti vikrumų ir stiprumą. 
Nieko nėra viršgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natū
ralu pasekmė.

Trisdešimties Metų 
Praktikos

Atsilar.kykit pas jį, jis maloniai 
paaiškins jums visai dykai, kaip jus 
galit išsigydyti nuo vyriško nusilpnė
jimo. Šitų pasekmingų gydymą 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų pa
cientų, kurie rekomendavo jo gydymą 
savo draugams.

Kiekvienam atsilankiusiam yra su
teikiama teisingi patarimai be jokios 
atsakomybės. Atsilankykit šiandien. 
Rytoj gali būti jau pervčlu.

Yra du priėmimo kambariai ir de
šimtis privatinių gydymui kambarių, 
yra tinkamai prirengti dėl suteikimo 
sergantiems tikros pągelbos. Kiek
vienas vyras ir moteris gali turėti 
pilną užsitikėjimų į Dr. Ross gydy
mų, nes jis jau yra išgydęs tūkstan
čius kitų žmonių.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearbom St.

kampas Monroę St.. Crilly Building 
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Vyrų priėmimo kambary* 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508, Ofiso 
valandos kasdien nuo 10. ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo’ 10 ryto iki 
1 po pietų. PanedSliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 

Dvidešimtu penki metai tame 
pačiame name
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mo,

mas ir

I

BILL r9STVNCLe

OH HOU)t>O 
—VIA

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų •
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Tiesiog Klaipėdon
Antras išplaukimas tiesiui iš New 

Yorko Klaipėdon laivu L1TUANIA 
įvyks Liepus 17. Tai didelis atsitiki
mas, lietuviai tuomi gali didžiuotis, 
o BALTIC AMERICA LINIJA yra 
pirmutinėj dėl patarnavimo lietu
viams. Lietuviai jau senai pageida
vo, kad butų tiesioginė kelionė iš 
New Yoiko j Klaipėdą, ši kompani
ja tokį susisiekimą ir įsteigė.

Pirmutinė tokia tiesioginė kelionė 
Klaipėdon laivu L1TUAN1A įvyko 
Balandžio 27 ir pasirodė} kad tai la
bai puikus dalykas. Tas paskatino 
Buitie America Liniją turėti nuola
tinį tokį susisiekimą.

Didelis skaitlius lietuvių jau yra 
pasirengę važiuoti laivu LITUANIA 
Liepos 17. 
ja žymus 
Jankus ir 
Jungtinėse

Nesenai
Amerikoj konvencijos delegatai vie
šėjo ant Baltic . America laivo, jie 
džiaugėsi patarnavimu, maistu ir pa
togumais, tai linija kuri patarnauja 
lietuviams keliaujantiems Lietuvon.

PTiAUtSlMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEMF NAMAI-ŽEME

Piknikai
1 Kensington. — Lietuvių Bendroves 
pusmetinis Šėrininkų susirinkimas4 
įvyks Trečiadionyj, Liepos 14 dieną, 
7:30 vai. vakare, F. Shedvell svetai
nėje, 341 Kensington Avė. Nariai 

(| esate kviečiami visi atsilankyti, nes 
’’ yru daug svarbių dalykų aptarti.

Su godone, Direkcija

Šioje ekskursijoj važiuo- 
svečiai iš Klaipėdos M. 
A. Brukus, kurie lankėsi 
Valstijose trumpų laikų.

Susivienijimo Lietuvių

Sekmadieny, liepos
Justice darže įvyko Brighton
Parko Lietuvių Bepublikonų
Kliubo piknikas. ■ x | Lietuviška Teatrališka Draugystėi ... , _ . Ruto« No. 1 susirinkimas įvyks Liesis kllllbas garsinos! nau ja pOH (j t Lietuvių Auditorium sve-
metoda. Vietoje plakatų buvo tainėj, 3133 So. Halsted St., 7:30

I visi bukite susirinkime,
— Valdyba

_ • 110.

nauja po. u d.,
plačiai paskleisti komplimentą- Į ‘r
liai tikietai. Prie daržo vartų 
tik dėl mados buvo imami ti
kietai: kas turėjo, tar davė, 
kac neturėjo, tai ir nereikėjoj?™^ |r 
tikietų. Visas jų pelnas buvo minėtame a

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 

rtZ’fil 7 Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kerriių. Musų 

E^^^speclalumas Geras patar
navimas. Žemos kainos. 

Sostheiina, 1912 So State St.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos Parlamento Pirmininku 

yra išrinktas Dr. Staugaitis, pirmas 
Vice-Pirmininkas St. Kairys, antras 
Vice-Pirmininkas Steponavičius, pir
mas sekretorius Kinderis, antras sek
retorius bus išrinktas vėliau. Ar jus 
žinote, kad Helmarai yra supakuo
ti j popierines skrynutes, kuomet 
perkat Helmarus, jus visuomet gau
nat juos gerame stovy, nesulaužy
tus, gaunat kaipo geriausius cigarė- 
tus.

it Pranešimas Town of Lake lle- 
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 

me ir 43-čios ir 56-tos. VirŠpa- 
____  ______ ... inskritylc aprūpinu Ile- 

ii hiariipriii nndtfnrdnimii nrnir-1 tuvius “Naujienomis”, pertat kurie iš biznierių pasigarsinimų prog ( nega|inat “Naujienų’- praneškite že- 
ramuose. Suvažiavo pusėtinai miau pažymėtu adresu, o aš regu- 
datig. Baras biznio davė virš atn®f*u !«•’«
šešių šimtų, kiti bizniai: ken-Įjienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
dės, beibės ir 1.1, davė gerokai Paulina St. Teh Prospect

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojąm. Už
laikėm malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONI9, Prez.

jums “Naujienas1

S t u d e b a k e r automobi- 
1&i y,a v*e,d iš tvirčiausių 

kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude- 

baker ir yra užvadintas “one profi; 
car”. Niekas kilo pelno negauna 
ka^ip tik ji pati, nes pati gaminu: 
bodies, anginus, transmission, diffe- 
renčia! ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dali iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti an; 
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, Vedėja

pelno. Griežė geras Keturakio 
orkestras.

Programas susidėjo: moterų

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau-< 
j ienos”, žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdiąn, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi, rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms.. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nū tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir 
ja.

Todėl jei 
minės, savo
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ii 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurie beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams j Lie
tuvą $8, pusei metų trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

nuoširdžiai tarnau-

jus mylite savo gi- 
draugus Lietuvoje

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

fP?OM
TABLETS

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS* 
“Naujienas” pradedama išnešioti

i ii x i ,nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviailenktynės, l.)0 pėdų laimėjusio- £yv(<nanti nuo Morgan Hri Wallace ir 
ji gavo $2.50 auksu; šviežiai 
vedusias moterys, surištoms 
rankoms užpakalyje, valgė po 
pajų, laimėtoja gavo šilkines 
kojines. Už baksą saldainių 
moterys lenktyniavo valgyme 
parišto ant riulo obuolio. Vyrai 
maišuose šokinėjo HK) pėdų, Svarbus pranešimas Roselando, Pull- 
kad laimėti $2 vertės prekių.
Vyrai trauke virvę, kad laimėti 
cigaru dėžę. Jauni vaikinai be-, nimui viršuj paišinėtų kolonijų ile- 
go 1<M> pėdų, kad laimėti por, ^.rnuSerffi. .................... .

nuo 35-tos Iki 81-H|os gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį | mėnesj. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9668).

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS 
Geležinių daiktų ir jrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

PARSIDUODA 3 tonų trokaą 
slate body, labai pigiai. Dek to tru
ko nebeturiu darbo; arba mainy
siu ant mašinos arba ko kito.

Kreipkitės:
1315 S. 50 Avė., / 
CICERO, ILL.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.

BUICK COACH — 1926 master 
six, važinėtas £50 mylių, kaip 
tik naujas, pilnai prirengtas jei 
pirksite šią savaitę. Suteiksime 
prižinrėjimą ir garantiją, 7519 
Exchange Av. South Shore 5732

mano, Kensingtono ir West Pull- 
mano lietuviams

Nuo gegužės 31 dienos, palengyi-

•Naujienų” pavie-
. , .i—.i. i.uoivi >n>^, atidarome “Nau-

čeverykų.-Jie trauks ir virvę. I iieni>° pardavinėjimą ant sekamų 
Rpnuimo komisiiia susidėjo: kampų:Rengimo komisija su.siae.jo; 

F. Stasiulis, J. Varnagis, D. 
Butkus, A. Galiuzik ir W. Jo- 

I zaitis. Pikniko manažieriu bu
vo p. Stasiulis. Šokių vedėju 
buvo R. Pus»lewicz. Tvarka bu
vo pagirtina ir 
nesusipratimų. 

♦ ♦
Federacijos

Tik per tvorą Cernausko dar
žo, Federacija Lietuvių Kliu- 
bų tą pačią dieną irgi turėjo 
pikniką. Įžanga buvo 50 centų 
ir griežė gera muzika. Žmonių 
buvo mažai, net truko dauge
lio kliubiečių. Bet šokėjams tai 
buvo vietos ir jie šoko lig ko
kioj arenoj; galima sakyt, kad 
Černausko šokių salė yra di
džiausia Chicagoj. Žmonės mai
šėsi: vieni ėjo iš vieno pikniko, 
kiti iš antrojo į pirmąjį, nes 
jau nieks tikietų nereikalavo.

Reporteris.

ROSELAND:
Avė. ir 103 St.
Are ir 105 St.
Avė. ir
Avė. ir
Avė. ir

108
111
113

115

St.
St.
St.
St.

nebuvo jokių

♦ 
piknikas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

PRA

likuaj gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
ram tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumšt juos j banką ar spulką ?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

kiek jus

jusy

Prisidėkite j šią draugiją 
Chicagos Lietuviu Draugija 
a didžiausia savlšelpos orį

s. P. 
yra didžiausia savlšelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj.'Na
riais gali patapti vyrai’ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priimamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Aplo sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Rooseyelt 85Č0.

Pavieniai nariai norinti įstoti j 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės j “Naujienas”, čia 

I ualCsite išpildyti nplilcacijci i Chi- 
cagoa Lietuvių Draugiją K.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Roseland. — Liepos 13 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė. įvyks Draugijų 
Sąryšio delegatų susirinkimas. Visi 
delegatai ir delegatės atsilankykite 
paskirtu laiku, nes yra svarbių rei- 

‘ kalų, kurie turi būti apsvarstyti, 
k —J. Tamašauskas, Sekr.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI mūrinis namas 7 ir 
7 kambarių, maudynės, elektra, karš
tu vandeniu apšildomas, aržuolo tri
mingas, labai graži vieta, parkas ir 
pusė bloko nuo -bulvaro. Parduosiu 
pigiai, inmokėti tik $2500, kitus kaip 
rendą. Namas randasi 5422 So. 
Carpenter St.

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

Beveik dar naujas 5 kambarių, me
dinis namas, maudynės, elektra, 
parankumai, barnė dėl karvės ir viš- 
tininko, žemė 90x125. Inmokėti tik 
$1000, kitus kajp rendą. Namas ran
dasi 5538 So. Kostner Avė.

Naujas mūrinis namas 4 ir 4 kam
barių, aržuolo trimingas, 1 flatas 
karštu vandeniu apšildomas, intaisy- 
tas pagal vėliausios mados. Inmokė- 
ti $3000, kitus kaip rendą. Namas 
randasi 4640 So. Sacramento Avė.

Medinis namas 4 kambarių, aukš
tas pundamentas, maudynės, elektra, 
visi parankumai, strytai ir ėlės ištai
sytos ir išmokėtos, parduosim pigiai. 
Inmokėti tik $1500, kitus kaip rendą. 
Namas randasi 4642 So. Cacramento 
Avenue.

4 pagyvenimų namas, visi po 5 
kambarius, maudynės, elektra, visi 
parankumai, kampinis lotas 75x125, 
graži vieta, arti mokyklų ir parkų, tik 
pusę bloko. Cach $4000, kitus kaip 
rendą, arba mainysim ant mažesnio 
namo ar loto.

JAKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė., 

Lafayette 7674

FARMOS ir ATSKIRI akrai 
Apartmentlniai namai mainymui 
Savininkas turi 100 akrų farmą 

prie North Judson, Ind.
20 akrų prie lllth St.
30 akrų prie 148rd St.
Mainys arba parduos vieną arba 

visus sykiu. Ką jus turite dėl pa
siūlymo.

PLUMMER REALTORS 1 
7891 So. Halsted St.

Stewart 7101

visi

PARDAVIMUI moderniška 
cottage, yra 4 dideli kambariai 
ir sun parlor. Virtuvė skiepe, 
furnas šildoma, 1 blokas nuo 
gatvekarių, tiktai 2 metų senu
mo, kaina $6600.

3205 So. Kominsky Avė.

- PARDAVIMUI prie 6114 Car
penter St., 2 fl. nama$, 4-4 kam
barių, cemento ir muro pama
tu, furnas, viškai, landrę, 3 ka
rų garažas, gražus jardas, na
mas išmokėtas, kaina $16,000, 
$5500 cash. Wentworth 6131.

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

Tel. Victory 8248

Michigan
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan. Avė irWEST PULLMAN:
Michigan Avė. ir 119 St.

KENSINGTON.
115 St. ir Front St. *

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grove*Ave.

čia visose paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos anksti iš 
pat ryto kasdien.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 

Halsted St. ir 63 St. 
State St. ir 63 St.

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 38rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

TURIU parduoti grosernę ir bu- 
černę, labai geroje vietoje. Taipgi 
(> moderniški kambariai rendon, 
$40 j mCnesj.

Atsišaukit tuojau .2252 W. 54 PI.
PARDAVIMUI grojiklis pianas, 

tiktai biskj vartotas, vėliausios ma
dos išmarginimo, kaina $115, įskai
tant rolelius ir benčių, $50 cash ir 
po $10 į mėnesį atsakantiems žmo
nėms. '

WESTERN AVENUE
100x125 arti 55th st. Savinin

kas nori mainyti ant dviejų flatų 
arba bungalow. Matykite

A. N. MASULIS • 
6641 S. VVestcrn Avė. 

Republic 5550

VAITONITIS
6512 So. Halsted St., Ist fl.

T0WN OF LAKE: 
Bcno$iaus Aptieka, 1616 W. 47 

DIDMIESTYjfe:
Van Buren St. ir State St.

Jeigu yra numatomos kur tinka* 
mos ir reikalingos “Naujienų” sto
tys įsteigimui bile kurioje dalyje 
miesto Chicagos arba ir Chicagos 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos 
skyriui. Tą galite i adaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti

tinkamai išr
sąlygas įsteigimui 
stotis bus įsteigta.

“N-nų” C* “ . _

St.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKrT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Lcvlnthal Plumbing Svpply Con 
1637 West DiVision St, 

netoli Marshfield |
--------- ----------------- ■„l.^Į.lll....ll —>

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prąkiurimas užtaisomas 
Ir garantuojemas už 34. Automobi
lių trokų patannaviinas Chicagoj ir 
apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo istąiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawn<iale 0114.

PARDAVIMUI pigiai bučernė, lie
tuvių apgy ventoj vietoj. Randasi 
5257 S. Princeton Avė. Atsišauki 
308 W. 43 St.

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

$1/100 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.

PARDAVIMUI pigiai 4 gyve
nimų mūrinis namas, garu šil
domas, su visokiais patogumais; 
arba mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, arba biznio. Atsišau
kit pas savininką. Tel. Pullman 
4396. 9629 Forest Avė.

» ■« ..............——------------ --------------------------------

$500 Damokėjus
Mainysiu -farmą į namą arba 

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

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė,' fikčeriai skyrium, pigiai. Tel. 
Lawndale 3758.

PARDUOSIU savo $850.00 Player 
Piano už $130.00 už cash ar priim
siu in ant išMėk'ėjirtio geriems žmo
nėms.!

Pamatyk
MR. FERRIS 

2332 W. Madison Street 
Ist floor

TURIU parduoti j 5 dienas savo 
biznio lotų | Westchester, tiktai 1 
blokas nuo Harrison St. stoties, tik 
$800 reikia. Naujienos Box 810.

MAN reikia pinigu, turiu par
duoti savo bizniavą lotą, 30X125. 
greitai augančioj apielinkėj. tiktai 
vienas blokas nuo “L” prailginimo. 
Didelė proga kilimo kainų.

NAUJIENOS, 
Box 811

PARSIDUODA 80 akrų farma 
arba mainysiu ant namo ar lotu; 
kainij tik $4,500. Yra 5 budinkui 
ir upė bėga pro pat bamę. Yra 
žuvių ir viežių, o žemė yra labai 
gera Savininkas ant 2 lubų. 

1417 So. 49th Avenue
Cicero, III.

VAŽIUOJANTIEMS ant vakacijų, 
gražiausia vieta Michigan valstijoj, 

riai su paran- 
prieinama

pardavinėjimo stoti bus sodnas, švarus kaihbariai 
•ištas ir radus tinkamas] kūmais ir patarnavimu, 
eigimui tokios stotie^ kaina.
steigta. . ' -Platesnių žinių kreipkite
Cirkuliacijos Skyrius. MRS. V. A. *GRI<

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
ice creamo ir groserio krautuvė ge
roj dietoj, nebrangiai.

4506 So. Talman Avenue

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas, 4 butai po 4 kambarius. Ga- 
zas, maudynės. Rendos $45.00. Kaina 
$4,000. 919 W. 18th Place.

ss
MRS. V. A. rGRIG 
Hart Mich., R. 4

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PARDAVIMUI grosernė, delikates- 

sen, ice cream, saldainių krautuvė, 
prie mokyklos ir parko.

5658 So. Princeton Avė.

PA JI ĖSK AU Adomo Kadžio, ku- 
ris 2 metai atgal gyveno ant New- 
berry Avė., tarpe 14th PI. ir 14th St., 
Chicago. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu jis pats ar kas pažįsta praneš
ti.

BEIKI* DARBININKŲ
MOTERŲ

20 LOTŲ
OAK l4Jwn, prie 95 St. Savinin

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

A. N. MASULIS 
6641 So’ Western Avė. 

Republic 5550

MORTGECIAl-PASKOLOS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted, St., Box 816

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris į bu- 

černę ir grosernę; vieta gera ir 
biznis daroma geras. Gera proga 
geram žmogui. Kad ir nemokantį 
išmokinsiu. Kreipkitės į 

NAUJIENAS 
1739 So. Halsted St.

Box 818

REIKALINGAS partneris į duonos 
kepyklos biznį, gerai suprantantis 
darbą. Biznis geras ir nereikalinga 
daug pinigų. Kreipkitės: 8816 Chaųf- 
berlain Avė., Detroit, Mich.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI flatas 6 kam

barių, moderniškas, geroj apielinkė- 
je. 3136 W. 38th Street.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS ant rendos dėl vy

rų, nr.ergim; arba vedusiai po
rai; šviesus iš visų pusių; prie 
mažos šeimynos. 4235 So. Rock- 
well St. ,2 fl Tel. Lafayette 7809 
. ..... . - . .... .... ........ 
RENDOJ kambarys vyrui, mo

teriai, merginai ar vedusiai po
rai. Kambaris pigus. Yra elek
tra. Valgį patįs pasigaminsite 

arba męs galėsime. 703 W. žįst 
PI. Ant paskutinio augščio iŠ 
priekio,

, . , — , , .1 ■■■—■ ■ i,

_prie pavienio 
virtuvę galimu vartoti.

RENDAI kambarin
Žmogaus, 
Kreipkitės vakarais. 2 lubos užpaka
lyj, 711 W. 29th St.

REIKALINGA moteris ar ženota 
pora su maža šeimyna arba be šei
mynos, prižiūrėti 2 vaikus. 6420 Sg. 

California Avė. Tel. Republic 8581. 
šaukti po 6 vai. vakare.

REIKALINGA apysenė moteris 
prie namų darbo. Geistina, kad ji 
galėtų sykiu gyventi. 3524, So. Lowe 
Avė., 1-mos lubos.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

LIETUVIŲ SALESMEN’Ų

Vien tik prižadėjimai neužmoka bi
lų. Nebūkit užganėdinti darbu, kuris 
neturi jokios ateities. Suteikit sau 
progą uždirbti daug pinigų. Musų la
biausiai pasekmingi vyrai ir mote
rys pardavinėtojai, yra taip pat pa
prasti žmonės, kaip ir jus. Mes iš
mokinome juos kaip pardavinėti.

Mums reikia keturių lietuvių sales- 
menų dėl pardavinėjimo puikių są- 
vasčių, kurios randasi netoli nuo ele
vatorių linijos. 1

Tai yra viena didžiausių progų 
Chicagoje uždirbti daug pinigų. Mu
sų biznis taip greitai auga, kad mums 
teikia daugiau vyrų tuojau. » Alga, 
bonus ir komišinas.

SHEKLETON BĘOTHERS
160 N. La Šalie St., Room 416 

arba Skyriaus ofisas 
6131 W. 22nd St.

Atyda Kriaučiams!
Parsiduoda partneriška biznis 

sena ir nauja dirbtuvė. Parduo
siu pusę savo bizųio. Priežastis 
— apleidžiu Ųhidago. 3612 So. 
Halsted St., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
Du apartmentinių namų lo 

tai, 30X125, puikus bargenas, 
tiktai $450 cash, Naujienos 
Box 812. - •

ANTRI MORGIČIAT
Sutelkiami ant 6% palukan*.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3894 Soath Kedae Aviu, 

Lafayette 6788

PARSIDUODA grosernė, saldainių, 
minkštų gėrimų, ir sandvičių Storas, 
prie didelės mokyklos. Parduosiu pi
giai, nes turiu parduoti greitu lai
ku. Biznis geras. Pardavimo priežas- 
tj patirsite ant vietos. 8 pagyveni
mui kambariai, renda $25.00.

1632 W. 13th Street

2 GYVENIMŲ mūrinis namas, ce
mentiniu pamatu, lotas 50 pėdų, 5-6 
Kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
pirkėjas gali gyventi ant 1 augšto, 
dekoruotai kaina $12,500. 3382 W. 
63rd PI., Republic 9469.

’ $250,000 I
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

,mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260 •

PARDAVIMUI geras soda van
dens route ir trokas.

2900 Lowe Avenue

CICEROJ BARGENASI Parsiduo
da bučernė ir grosernė. Bjznis iš
dirbtas per daug rtietų. Savininkas 
apleidžia miestą. Atsišaukit į Nau
jienas, 1739 So. Halsted St. Box 817.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė. Apielinkė apgyventa lietuvių ir 
lenkų. Netoli lietuviškos bažnyčios. 
Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju | 
Lietuvą. 4434 So. Fairfield Avė.
* ■ ■

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

6010 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė už $1400. Priežastj patirsite ant 
vietos. 3337 So. Auburn Avė.

KAMPINIS bųngalow, 54 X125 
)ėdų lotas, 6 kambariai, su por- 

čiumi, tilo vana, tile stogas, 3 ka
rų garažas, mūrinis su tile stogu, 
tampos Francisco ir Carmen Avė. 
caina $21000, savininkas, šaukit 
Iriargate 4452.

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 1808

BARGENAS
5 FLATŲ ir štoras, kampinis 

gražus muro namas ir gera pietuos 
vieta, netoli parkų ir karų Unijos, 
lendos neša $3,672 i metus, o kai

na tik $26,000. Gerą mainą 
galėsiu paimti. Atsišaukit pas 
vininką

A, K.
1920 So. Halsted St. 
3-čios lubos frontas F •

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

MASULIS

irgi
sa-

Nerok u o jam e komi&ino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3% nuo
šimčių.

INDUSTRIAL IX)AN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage

2 FLATŲ namas, 6—G kambarių, 
garu šildomas, moderniškas, 2 karų 
taražas savininkas, 6232 S. Cali- 
’ornia Avė, Phone Republic 3927.

MOKYKLOS
---------- ------

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
moklnam dienomis ir vakarais. At- 
siŠiiukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street.

MARQUETTE MANOR ’
2 flatų, aun parloras, 5-5 kamba

rių, aržuolo grindys ir trimingas, 
ugnavietė, knygynas, karštu vande
niu šildoma, cementinė elė, 2 karų, 
garažas, kaina $16,000.

5915 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI meat market 
1 gera vieta, 

apgyventa visokių tautų, dau
giausia ukrainų. Priėžastis par
davimo esu viena moteris.

1143 E. 93 Str.

REIKIA shearmcnų i geležies at- . , , , .
karpų jardą: Steįner Iron & Metai lt grosernė, labai 
Co., 1103 S. Washtenaw Avė. Tel.' ‘ ’
West 0477.

1980 Canalport

REIKIA jauno virikino bekerio pa- 
gelbininlro. 7053 Archer Avė., Tel. 
Hemlock 3771. i

NAMAS 4 kambarių, yra vanduo, 
elektra, kaina $2750, cash $300. $35 j MIDI.O'I'HIAN I«KAT,TY
CO., 440 S. Dearborti St. Waba«h
4722.

PELNINGAS BIZNIS

REIKALINGAS pirmarankis virė
jas (cook), turi būti patyręs savo dar
bu. Kreipkitės tuojaus. 3206 South 
Halsted St., Tel. Yards 6861.

Parsiduoda elektrikinč čeverykų 
taisymo šapa. Biznis išdirbtas per 7 
metus, 
pirkti su furničiais. Renda pigį. Pa
darysite gerą gyvenimą.

2312 W. 23rd Street

geriausiame stovyj. Galite

Pamatyk šitą pirma, negu 
mirsi ‘

2 FLATŲ naujas 5 r 5 kambarių, 
(aru Šildomas, geležies konstrukci- 
os! Bandos $150 mėnesiui. $14,500 

7515 S. Emerald Avė,

Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus * labai nupigintomis kainomis.
Speciatėn IclesoK dėl mergin U. k tl- I 
rioB nori laaikc vakacijų.
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metą. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”.
Valentine Dressmaking 

Colleg,e
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1648 
N- E, .HUTFILZ, Manager
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