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Meiika paimsianti bažnyčias ?asuHs“01
■ M M ___ M ___ Irvalstybės nuosavybėn Nelaimė atsitiko laike 

audrok, siautusios 
pakraščiais

smarkios
Floridos

Popiežius paskelbsiąs 
terdiktą Meksikoj

m- Domingo 
— l>aug

Trys laivai paskendo laike 
droš; daug žmonių žuvo

au-

Meksikos darbininkai re
mia valdžią prieš kunigus
Kunigų apleistos bažnyčios bus 

paimtos valstybės žinion kai
po jos nuosavybės

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
29. — Darbo ir Socialistų parti
jos, kurios Meksikos kongrese 
kontroliuoja didumą, vakar nu
tarė remti valdžią, vykdant jai 
tikybų įstatymus ir reguliaci
jas.

Prieš tai Meksikos Darbo Fe
deracija nutarė ateinantį sek
madienį laikyti milžinišką de
monstraciją tikslu pareikšti pil
ną organizuotų darbininkų pri
tarimą respublikos prezidentui 
Gailesni ir jo politikai, kartu ir 
pasmerkimą kataliką kunigijai 
ir jų sekėjams dėl ją užsispyri
mo neklausyti fstatymų.

Vidaus reikalų ministerio 
pranešimu, prezidentas Calles 
žadąs pradėti žingsnių prieš 
katalikų kunigiją, kurstančią 
žmones maištan prieš valdžią.

Tikslu sukelti žmones prieš 
vyriausybę, katalikų bažnyčios 
arkivyskupai ir vyskupai nuta
rė paliauti visas bažnytines 
apeigas ir atšaukti kunigus iš 
bažnyčių; bažnyčias gi kunigai 
kad perduotų tam tikrų, jų pa
skirtų, civilinių katalikų komi
tetų glol>on. Bet vidaus reika
lų ministeris davė 
miestų ir miestelių 
rams visame krašte,
paskirtų piliečių komitetus, ku
rią kunigų apleistas bažnyčias 
perimtų į savo globą ir laikytų 
jas atdaras žmonėms melstis.

Ministeris pareiškė, kad jau 
kartą valdžiai perėmus bažny
čias į savo rankas, jos dau
giau nebebus grąžintos kuni
gams: jos pasiliks valstybės 
nuosavybė. Bažnyčių nuosa
vybių vertė siekia bendrai apie 
3OO, milionų dolerių.

Popiežius paskelbsiąs in- 
. lerdikta Meksikoje

ROMA. Italija, liepos 29. — 
Vienas aukštas Vatikano valdi
ninkas pasikalbėjime su Asso
ciated Press atstovu pareiškė, 
kad kadangi Meksikos valdžia 
užgynus laikyti mišias ir kito
kias tikybos apeigas [Netiesa. 
Meksikos valdžia to negynė ir 
negina. Katalikų kunigija pati 
nutarė nebelaikyti mišių ir ki
tų bažnytinių apeigų.], tai tame 
krašte liturginis ir sakramenti
nis krikščionių gyvenimas kone 
visai pasiliovęs, tap kad Meksi
ka jau dabar esanti kaip ir in
terdikto padėty. • Labai betgi 
galimas esąs daiktas, kad ne
trukus popiežius formaliai pa
skelbsiąs interdiktą Meksikoj.

SANTO DOMINGO, 
Respublika, liepos 29. 
žmonių žuvo, paskendus trims 
škuheriams, Franscimi, Peace- 
ful ir Macoris, plaukusiems į 
Windward salas. Nelaimė atsiti
ko per smarkią audrą jūrėse 
ties Saona sala. Saona salos 
krantan vanduo išnešė penkias
dešimt keturis žmonių kimus.

MIAMI, Fla., i liepos 29. — 
Pranešimai iš Rimini sako, kad 
siautęs baisus uraganas toj 
saloj padaręs didelės žalos. Ko
ne visi namai esą sugriauti.

Audra atlankė ir Georgijos 
pakraščius ir pajūrį, kur taip
jau, pasak pranešimų, padary
ta nemaža nuostolių.

Socialistų burmistro ant 
ausis Mussoliniui

lieposBRESTAS, Francija, 
29. — Bresto burmistras, so
cialistas, davė žinot italų kon- 
tradmirolui Burgagli, kurs Į 
dviem kreiseriais atplaukė su, 
vizitu i Brestą, kad jis nenorįs 
priimti nė jokio premjero Mus- 
solinio oficiero.

j sakymą 
burmist- 
kad jie

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

J. V. pasirašė prekybos 
sutartj su Panama

Srity angliakasiai vyksta 
Amerikon pagalbos

29.
va-

VVASBINGTONAS, liepos
Valstybės departamente 

kar buvo pasirašytos prekybos 
ir bendra sutartis, o taipjau 
ieškinių konvencija su Pana
mos respublika. Ta sutartis pa
vaduoja taip vadinamą “Tafto 
sutartį”, abiejų kraštų pasira
šytą 1903 ir panaikintą 1924 
metais.

Naujoji sutartis duoda Jung
tinėms Valstijoms teisės įsigy
ti Panamoj daugiau žemės ka
nalo apsaugos reikalams, o taip
gi duoda joms aviacijos ir ra
li io teises Panamoje.

/

100 žmonių prigėrė per 
potvynį Japonijoj

TOKIO. Japonija, liepos 
— Oficialiais pranešimas 
Niigata prefektūros sako, 
kilusiame dėl smarkių lietų
tvyny šimtas asmenų prigėrė. 
Susisiekimas telegrafu, telefo
nu ir geležinkeliais visti su
trukdytas.

29.

kad
po-

13 pakraščiu sargybinių 
atiduodami karo 

teismui

Naujienos pagelbės jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų .y 
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 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj 
į dieną. f

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai* 
colis (apie 30

WASHINGTONAS, liepos 29.
■ Pakraščių sargybos komen

dantas kapit. De Otte įsakė ati
duoti karo teismui dvyliką pa
kraščių sargybinių ir vieną pus- 
karininką, kaltinamus dėl ėmi
mo kyšių iš svaigiųjų gėrimų 
kontrabandininkų ir dėl jų pa
čių dalyvavimo svaigalų šmuge
ly.

STUDENTAS PRIGĖRĖ

GARY, Ind., liepos 29. —Lai
veliui apvirtus, Michigano ežere 
vakar prigėrė Joe Shay, Emer- 
sono aukštesnės mokyklos mo
kinys ir tos mokyklos futboli
ninkų kuopos vadas. Jb kūnas 
iki šiol nepavyko Vurasti.

LONDONAS, liepds 29. 
Ateinantį šeštadienį išplauks į 
Jungtines Valstijas streikuojan
čių britų anglįakasių delegaci-' 
jA prašyti Amerikos darbininkų 
unijų paramos streikininkams.

Paršas su devyniomis 
kojomis jvarą baimės 

kaimiečiams

[Pacific and Atlantic Photo] i
D. W. Kessler iš Washingtono valdžios biuro studijuoja pa- 

gelbą naujo instrumento granito ypatybes.

Kaip didžiulės valstybės 
“nusiginkluoja”

Kalba apie m siginklavimą, 
didina išlak as ginklams 
ruošimuisi k irui

Gandai apie “čekos” vado 
Dzeržinskio mirtį

O 
it

Maskvoj atkakliai kalbama, kad 
, jis kritęs iš savo politinių 
pi'iešų rankos

PARYŽIUS, liepos 29. —Gan
dai apie sovietų “čekos” vado, 
Dzeržinskio mirtį, būtent, kad 
jis ne sava mit^im miręs, iki- 
šiol nenutyla.

Francijos Bernoto vadovau
jamos liberalų partijos laikraš
tis paskelbia pranešimą, kuria
me sakoma, kad pastarųjų ke

li u si joj i—

Diplomatai nor patarnaut 
Meksikos situacijoj »

Finansų komisija priėmė 
Poincare biliy

Vyriausybe nusitarus pavartoti 
kariuomenę, jei kunigai su
kurstytų neramumus

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
29. Kai kurie svetimų vals
tybių diplomatai, tarp jų Fran
cijos ir Ispanijos legacijos, rim
tai svarsto sumanymą, kad dip
lomatų korpusas Meksikos. Mie
ste pasiūlytų savo patarnavimą 
kaipo draugingi tarpininkai da
bartinėj tikybinėj kovoj Meksi
koj.

MEKSIKOS MIT°TAS, liepos 
29. Laikraščiai Sakosi turį iš 
tikrų šaltinių žinių, kad fede- 
ralei kariuomenei Meksikos 
Miesto plote bus šį vakarą duo
ta įsakymas neapleisti kareivi
nių ir būti prisiruošušiai kiek
vienam pašaukimui pareigoms, 
jei ryšy su tikybine situacija 
kiltų neramumų.

PARYŽIUS, liepos 29. —At
stovų buto finansų komisija 
šiandie 19 balsų prieš 13 priė
mė, straipsnį po straipsnio, 
premjero Poincare finansų pro
jektą.

Projektan komisija įterpė dar 
punktą, kuriuo atstovų algos 
padidinama nuo 27,000 frankų 
($675) į 45,000 frankų ($1,125) 
metams.

Francijos Bankui paskelbus 
savo savaitinį pranešimą, pa
rodantį, kad valdžia yra atmo
kėjus jam 900 milionų frankų, 
franko vertė šiandie truputį 
pakilo. Prieš pat biržos užda
rymą doleriui mokėta 41.93 f r.

Kalbėsis telefonu ir ma
tys su kuo kalba

AŪF siūlos tarpininkaut 
tekstilės streike

WASBINGT()NAS, liepos 29.
Amerikos Darbo Federacijos 

sekretorius, Frank Morrison, 
pareiškė, kad federacija bandy
sianti tarpininkauti Passaico 
tekstilės streike tikslu sutaiky
ti streikuojančius darbininkus 
su samdytojais, jeigu jungti
nio fronto komitetas, atstovau
jąs streikininkams, busiąs eli
minuotas.

PARYŽIUS, liepoj 29.—Laik
raštis Matin sako, kad netrukus 
žmonės, kalbėdamies telefonu, 
galėsią ne tik viens antrą girdė
ti, bet ir matyti.

Eduardas Belin, telefotogra- 
finio aparato išradėjas, ir Ra- 
dium Instituto profesorius Bok 
weck — sako laikraštis — su
gebėję pagaliau telefotografi- 
jos principą pritaikyti taip, kad 
paėmus telefoną kalbėtis, ant 
tam tikro fosforinės šviesos 
ekrano tuojau atsimuša atvaiz
das asmens, kalbančio antrame 
vielos gale.

4,000*000 rusų rublių 
Britų streikininkams

Trys asmens trau
kinio užmušti

PARKER. S. D., liepos 29.— 
Northwestern pasažieriniam 
traukiniui užgavus automobilį 
trys asmens buvo užmušti, ket
virtasis pavojingai 
Vienas 
Sewing 
gontas 
nomi.

MASKVA, SSSR, liepos 29. 
— Sovietijos raudonųjų unijų 
centralinės tarybos pranešimu, 
iki liepos 7 dienos Rusų darbi
ninkai esą Suaukoję streikuo
jantiems Britų anglies kasyklų 
darbininkams šelpti daugiau 
kaip 4 milionus rublių — Ame
rikos pinigais tai bus 2 milionai 
doleriu. c

GENEVA, Šveicarija, liepos 
29. — šiandie, sukakus dvyli
kai metą nuo pirmo šūvio, už
degusio pasaulinį karą, Anglija, 
Francija ir Jrfhgtinės Valstijos 
leidžia daugiausiai per capita 
pinigų savo prisiruošimams bu
simiems karams.

Anglija, kaip Tautų Sąjungos
statistikos rodo, tarp pasaulio lių dienų įvykiai 
valstybių užima pirmą vietą di- Dzeržinskio mirtis ir išmetimas 
durnu skiriamų kas metai kredi- Zinovjevo iš politinio biuro 
tų ginkluotei. Per metus ji savo turį labai artimo ryšio.

Dzeržinskis miręs tuojau po 
savo karštos kalbos, 
centralinio komiteto 
Savo kalboj Dzeržinskis aštriai 
atakavęs Zinovjevą ir kitus o- 
pozicijos vadus, o trims valan
doms praslinkus jis jau buvęs 
nebegyvas. Kadangi niekas tik
rai nežinąs, kuo budu Dzeržins
kis taip staiga miręs, tai kilę 
kalbų, kad jis buvęs savo politi
nių priešų nudaigotas.

Keletą dienų po to Zinovje- 
vas buvo pašalintas iš komunis
tų partijos aukščiausios įstaigos 
— iš politinio biuro.

Kova tarp Zinovjevo ir 
Dzeržinskio virė jau per keletą 
pastarųjų mėnesių. Sako, kad 
vieną kartą centralinio vykdo
mojo, komiteto mitinge Zinovje- 
vas laikęs begalo karštą kalbą, 
kurioj jis atakavęs Dzeržinskio 
veikimą. Dzeržinskis jam atsa
kęs, kad bereikalo jis barstąs 
savo Įpirštus žodžius centralinio 
komiteto susirinkime, kadangi 
čia esą visi toki pat revoliuci- 
ninlkai, kaip ir jisai.

tų ginkluotei. Per metus ji savo 
kariuomenės, laivyno ir oro jė
gų reikalams išleidžia $573,000,- 
000, arba $12.96 per capita. An
tra seka Francija, kuri gink
luotei išleidžia, aplamai imant, 
$255,000,000 metais, arba $6.43

laikytos 
mitinge.

sužeistas. 
užmuštų buvo Singer 
Machine kompanijos a- 

.1. B. Foster; kiti neži-

KOMBETHEY, Vengrija, lie
pos 29. — šio didoko kaimo 
žmonės baisiai išsigandę, ma- per capita. Amerikos Jupgtinės 
nydami, kad jie yra užkeikti. Valstijos išleidžia karo jė- 
Mat prieš kurį laiką vieno ūki- goms $554,(M>0,000, arba $4.94 
ninko kiaulė paturėjo paršą su per dXpita.
devynioms kojoms; kito kai- Toliaus eina: Italija, išlei- 
miečio karvė. paturėjo veršį, džiauti metais $156,000,000, ar- 
kurs buvo labai keistos išvaiz- ba $3.86 per capita; Japonija— 
dos; dar trečio ūkininko avis $219,000,000, arba^ $3.68 per 
paturėjo ėriuką su dviem gal- capita; Rusija — $191,000,000, 
vom. Tai jau tikri velnio dar- arba $1.45 per capita, ir Vbkie- 
bai, sako prietaringi kaimie- tija, išleidžianti metais $108,- 
čiai, ir dabar pasiuntę pas vys- 000,000, arba $1.70 per'capita. 
kūpą delegaciją prašyti 
bos.

“Indžionkšenas” prieš 
streikininkus

GRANITE CITY,- III., liepos 
29. — Teismas davė National 
Enameling and Stamping kom
panijai “indžionkšeną” prieš 
streikuojančius tos 'kompanijos 
darbininkus.

pagal-'

, —>------------—

Devyni Ispanijos 
tininkai pasmerkti 

kalėjimui

Sudegė teatras ir kiti 
triobesiai

mais-1 liepos

Nuo saulės karščio 
užsidegė namai

HAGERSTOVVN, Md., liepos 
29, — Nuo saulės karščio — 
termometrui rodant 100 laips
nių — užsidegė vietos piliečio, 
Calebo Iloover, skindeliais den
gtas namų stogas. Taip bent 
spėjama, kadangi kitos priežas
ties stogui užsidegti neranda
ma.

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
29. — Devyni Ispani jos karinin- 1 
kai, kaltinami dėl dalyvavimo ' 
sąmoksle nuversti esamąją vai- I 
džią, karo teismo tapo nuteisti 
nuo trejų ir pusės iki ketverių ; 
metų karo kalėjimo. Tarp nu
teistųjų yra pulkininkas Segun-: 
do Garcia, kap. Isidor Hoceidia 
ir Įeit. Rafael Parades.

MARYSV1LLE, Cal., 
29. Kilęs teatre gaisras su- 

1 naikino National Theater trio- 
besį, Elkų rumus ir dar vienų 
namą. Nuostoliai bendrai siekia 
daugiau kaip 8,50,000 dolerių. 
Gaisrui kilus, teatro auditorija 
buvo artipilnė žmonių* tečiau 
panikos nekilo ir jie be didelio 
grudimos suskubo apleisti teat
rą.

Sibire rasta įšalę seno
vės gyvūnų lavonai

R

Žemės drebėjimas pietų 
Afrikoj

NUPIGINTAS PINI6ĮJ 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; maža at
mainos temperatūroj; pusėtinas 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi-

CAPET0WN, Pietų Afrika, 
liepos 29. — Johannesburge ir 
apygardoj vakar buvo jaustas 
stiprus žemės drebėjimas. Di
delės žalos nepadaryta, bet dau
gelio narnų sienos susproginėjo 
ir langai išbiro, žmonės buvo 
stipriai išgąsdinti.

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

RYGA, liepos 29. — Praneša, 
kad Maskvos Mokslų Akademi
jos pasiųsta tyrinėtojų ekspedi
cija radus rytų Sibire įšalusius 
keistų žvėrių — mamutų, ra
ganosių ir kitų mokslui nežino-1
mų sutvėrimų — lavonus. La- nimum 68°, maksimom 75° F. 
vonai esą rasti įšalę molio ir1 šiandie saulė teka 5:39, lei- 
smėlio sluoksniuose. džiasi 8:31 valandą.

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ

HAAGA, Olandija, liepos 29. 
— Soesterbergo aerodrome su
sidūrus ore dviem karo aeropla
nam, vienas aviatorius buvo 
užmuštas. Abidvi mašinos su
dužo.

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

NAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Halsted St.
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Mexika paimsianti bažnyčias
valstybės nuosavybėn

Popiežius paskelbsiąs 
terdiktą Meksikoj

m

i

»

Trys laivai paskendo laike 
droš; daug žmonių žuvo

au-

Meksikos darbininkai re- Popiežius paskelbsiąs in
mia valdžia prieš kunigus terdiktą Meksikoje
Kunigų apleistos bažnyčios bus 

paimtos valstybės žinion kai
po jos nuosavybės

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
29. — Darbo ir Socialistų parti
jos, kurios Meksikos kongrese 
kontroliuoja didumą, vakar nu
tarė remti valdžią, vykdant jai 
tikybų įstatymus ir reguliaci
jas.

Prieš tai Meksikos Darbo Fe
deracija nutarė ateinantį sek
madienį laikyti milžinišką de
monstraciją tikslu pareikšti pil
ną organizuotų darbininkų pri
tarimą respublikos prezidentui 
Gailesni ir jo politikai, kartu ir 
pasmerkimą katalikų kunigijai 
ir jų sekėjams dėl jų užsispyri
mo neklausyti fstatymų.

Vidaus reikalų ministerio 
pranešimu, prezidentas Gailės 
žadąs pradėti žingsnių prieš 
katalikų kunigiją, kurstančią 
žmones maištan prieš valdžią.

Tikslų sukelti žmones prieš 
vyriausybę, katalikų bažnyčios 
arkivyskupai ir vyskupai nuta
rė paliauti visas bažnytines 
apeigas ir atšaukti kunigus iš 
bažnyčių; bažnyčias gi kunigai 
kad perduotų tam tikrų, jų pa
skirtų, civilinių katalikų komi
tetų g)ol>on. Bet vidaus reika
lų ministeris davė 
miestų ir miestelių 
rams visame krašte,
paskirtų piliečių komitetus, ku
ri® kunigų apleistas bažnyčias 
perimtų į savo globą ir laikytų 
jas atdaras žmonėms melstis.

Ministeris pareiškė, kad jau 
kartą valdžiai perėmus bažny
čias į savo rankas, jos dau
giau nebebus grąžintos kuni
gams: jos pasiliks valstybės 
nuosavybė. Bažnyčių nuosa
vybių vertė siekia bendrai apie 
300, milionų dolerių.

ROMA. Italija, liepos 29. — 
Vienas aukštas Vatikano valdi
ninkas pasikalbėjime su Asso
ciated Press atstovu pareiškė, 
kad kadangi Meksikos valdžia 
užgynus laikyti mišias ir kito
kias tikybos apeigas [Netiesa. 
Meksikos valdžia to negynė ir 
negina. Katalikų kunigija pati 
nutarė nebelaikyti mišių ir ki
tų bažnytinių apeigų.], tai tame 
krašte liturginis ir sakramenti
nis krikščionių gyvenimas kone 
visai pasiliovęs, tap kad Meksi
ka jau dabar esanti kaip ir in
terdikto padėty. • Labai betgi 
galimas esąs daiktas, kad ne
trukus popiežius formaliai pa
skelbsiąs interdiktą Meksikoj.

J. V. pasirašė prekybos 
sutartį su Panama

29. 
va-

įsakymą 
burmist- 
kad jie

VVASHINGTONAS, liepos 
Valstybės departamente 

kar buvo pasirašytos prekybos 
ir bendra sutartis, o taipjau
ieškinių konvencija su Pana
mos respublika. Ta sutartis pa
vaduoja taip vadinamą “Tafto 
sutartį”, abiejų kraštų pasira
šytą 1903 ir panaikintą 1924 
metais.

Naujoji sutartis duoda Jung
tinėms Valstijoms teisės įsigy
ti Panamoj daugiau žemės ka
nalo apsaugos reikalams, o taip
gi duoda joms aviacijos ir ra- 
dio teises Panamoje.

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

100 žmonių prigėrė per 
potvynį Japonijoj

TOKIO. Japonija, liepos 
— Oficialiais pranešimas 
Niigata prefektūros sako, 
kilusiame dėl smarkių lietų
tvyny šimtas asmenų prigėrė. 
Susisiekimas telegrafu, telefo
nu ir geležinkeliais visai su
trukdytas.

kad
po-

13 pakraščių sargybinių 
atiduodami karo 

teismui

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

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie 
nose.

WASHINGTONAS, liepos 29.
• Pakraščių sargybos komen

dantas kapit. De Otte įsakė ati
duoti karo teismui dvyliką pa
kraščių sargybinių ir vieną pus- 
karininką, kaltinamus dėl ėmi
mo kyšių iš svaigiųjų gėrimų 
kontrabandininkų ir dėl jų pa
čių dalyvavimo svaigalų šmuge
ly.

STUDENTAS PRIGĖRĖ

GARY, Ind., liepos 29. —Lai
veliui apviltus, Michigano ežere 
vakar prigėrė Joe Shay, Emer- 
sono aukštesnės mokyklos mo
kinys ir tos mokyklos futboli
ninkų kuopos vadas. Jb kūnas 
iki šiol nepavyko Vurasti.

Nelaimė atsitiko laike 
audrok, siautusios 
pakraščiais

Domingo
— Daug

smarkios
Floridos

Vyriausybė nusitarus pavartoti 
kariuomenę, jei kunigai su
kurstytų neramumus

SANTO DOMINGO, 
Respublika, liepos 29. 
žmonių žuvo, paskendus trims 
škuheriams, Franscimi, Peace- 
ful ir Macoris, plaukusiems j 
Windward salas. Nelaimė atsiti
ko per smarkią audrą jūrėse 
ties Saona sala. Saona salos 
krantan vanduo išnešė penkias
dešimt keturis žmonių kimus.

MIAMI, Fla., i liepos 29. — 
Pranešimai iš Bimini sako, kad 
siautęs baisus uraganas toj 
saloj padaręs didelės žalos. Ko
ne visi namai esą sugriauti.

Audra atlankė ir Georgijos 
pakraščius ir pajūrį, kur taip
jau, pasak pranešimų, padary
ta nemaža nuostolių.

Socialistų burmistro ant 
ausis Mussoliniui

lieposBRESTAS, Francija, 
29. — Bresto burmistras, so
cialistas, davė žinot italu kon- 
tradmirolui Burgagli, kuršį 
dviem kreiseriais atplaukė su 
vizitu. į Brestą, kad jis nenorįs 
priimti nė jokio premjero Mus- ! 
solinio oficiero.

Srity angliakasiai vyksta 
Amerikon pagalbos

[Pacific and Atlantic Photo]

D. W. Kessler iš Washingtono valdžios biuro studijuoja pa- 
gelbą naujo instrumento granito ypatybes.

Kaip didžiulės valstybes 
“nusiginkluoja”

Kalba apie ni siginklavimą, 
didina išlaic as ginklams 

j ruošinmisi k irui 
__ I..........

LONIM)NAS, liepds 29.
Ateinantį šeštadienį išplauks į 
Jungtines Valstijas streikuojan
čių britų angliakasių delegaci-1 
jA prašyti Amerikos darbininkų 
unijų paramos streikininkams.

Paršas su devyniomis 
kojomis ivarą baimės 

kaimiečiams

o 
ir

Diplomatai nor patarnaut 
Meksikos situacijoj

Finansų komisija priėmė 
Poincare biliy

Garniai apie “čekos” vado 
Dzeržinskio mirtį

Maskvoj atkakliai kalbama, kad 
, jis kritęs iš savo politinių
priešų rankos

L ,J J_______

GENEVA, Šveicarija, liepos 
29. — Šiandie, sukakus dvyli
kai metų nuo pirmo šūvio, už
degusio pasitulinį karą, Anglija, 
Francija ir Jungtinės Valstijos 
leidžia daugiausiai per capita 
pinigų savo prisiruošimams bu
simiems karams.

Anglija, kaip Tautų Sąjungos 
statistikos rodo, tarp pasaulio lių dienų įvykiai 
valstybių užima pirmą vietą di- Dzeržinskio mirtis ir išmetimas 
durnu skiriamų kas metai kredi- (Zinovjevo iš politinio biuro 
tų ginkluotei. Per metus ji savo 
kariuomenės, laivyno ir oro jė
gų reikalams išleidžia $573,000,- 
000, arba $12.96 per capita. An
tra seka Francija, kuri gink
luotei išleidžia, aplamai imant, 
$255,000,000 metais, arba $6.43 

ma- per capita. Amerikos Jungtinės
Valstijos išleidžia karo- jė-

PARYŽIUS, liepos 29. —Gan
dai apie sovietų “čekos” vado, 
Dzeržinskio mirtį, būtent, kad 
jis ne sava mirjim miręs, iki- 
šiol nenutyla.

Francijos Herrioto vadovau
jamos liberalų partijos laikraš
tis paskelbia pranešimą, kuria
me sakoma, kad pastarųjų ke

li usi joj —

KOMBETHEY, Vengrija, lie
pos 29. — šio didoko kaimo 
žmonės baisiai išsigandę, 
nydami, kad jie yra užkeikti. 
Mat prieš kurį laiką vieno ūki- goms $554,000,000, arba $4.94 
ninko kiaulė paturėjo paršą su 
devynioms kojoms; kito kai
miečio karvė, paturėjo veršį, džianti metais $156,000,000, ar- 
kurs buvo labai keistos išvaiz- ba $3.86 per capita; Japonija— 
dos; dar trečio ūkininko avis $219,000,000, arba $3.68 per 
paturėjo ėriuką su dviem gal- capita; Rusija — $191,000,000, 
vom. Tai jau tikri velnio dar- arba $1.45 per capita, ir Vokie- 
bai, sako prietaringi kaimie- tija, išleidžianti metais $108,- 
čiai, ir dabar pasiuntę pas vys- 000,000, arba $1.70 per’ęapita. 
kūpą delegaciją prašyti pagal-1 
bos.

per dhpita.
Toliaus eina: Italija, išlei-

Sudegė teatras ir kiti 
triobesiai

Devyni Ispanijos maiš- marysville, Cai., 
tininkai pasmerkti 

kalėjimui
MADRIDAS, Ispanija, liepos 

29. — Devyni Ispanijos karinin- ' 
kai, kaltinami dėl dalyvavimo ' 
sąmoksle nuversti esamąją val
džią, karo teismo tapo nuteisti i 
nuo trejų ir pusės iki ketverių ; 
metų karo kalėjimo. Tarp nu
teistųjų yra pulkininkas Segu n-j 
do Garcia, kap. Isidor Hoceidia 
ir Įeit. Rafael Parodęs.

liepos 
29. Kilęs teatre gaisras su-

1 naikino National Theater trio- 
besį, Elkų rumus ir dar vieną 
namą. Nuostoliai bendrai siekia 
daugiau kaip 3,50,0(10 dolerių. 
Gaisrui kilus, teatro auditorija 
buvo artipilnė žmonių* tečiau 
panikos nekilo ir jie be didelio 
grudimos suskubo apleisti teat
rą.

turį labai artimo ryšio.
Dzeržinskis miręs tuojau po 

savo karštos kalbos, laikytos 
centralinio komiteto mitinge. 
Savo kalboj Dzeržinskis aštriai 
atakavęs Zinovjevą ir kitus o- 
pozicijos vadus, o trims valan
doms praslinkus jis jau buvęs 
nebegyvas. Kadangi niekas tik
rai nežinąs, kuo bildu Dzeržins
kis taip staiga miręs, tai kilę 
kalbų, kad jis buvęs savo politi
nių priešų nudaigotas.

Keletą dienų po to Zinovje- 
vas buvo pašalintas iš komunis
tų partijos aukščiausios įstaigos 
— iš politinio biuro.

Kova tarp Zinovjevo ir 
Dzeržinskio virė jau per keletą 
pastarųjų mėpesių. Sako, kad 
vieną kartą centralinio vykdo
mojo. komiteto mitinge Zinovje- 
vas laikęs begalo karštą kalbą, 
kurioj jis atakavęs Dzeržinskio 
veikimą. Dzeržinskis jam atsa
kęs, kad bereikalo jis barstąs 
savo tyarŠtus žodžius centralinio 
komiteto susirinkime, kadangi 
čia esą visi toki pat revoliuci- 
ninkai, kaip ir jisai.

Žemės drebėjimas pietų 
Afrikoj

Sibire rasta įšalę seno
vės gyvūnų lavonai

0RF1
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra- 
RYGA, liepos 29. —^ Praneša, našauja:

kad Maskvos Mokslų Akademi-

CAPETOWN, Pietų Afrika, 
liepos 29. — Johannesburge ir 
apygardoj vakar buvo jaustas 
stiprus žemės drebėjimas. Di
delės žalos nepadaryta, bet dau
gelio namų sienos susproginėjo 
ir langai išbiro, žmonės buvo 
stipriai išgąsdinti.

Nenusistojęs oras; maža at-
jos pasiųsta tyrinėtojų ekspedi- maįnos temperatūroj; pusėtinas 
cija radus rytų Sibire įšalusius rainasis vėjas.
keistų žvėrių — mamutų, ra
ganosių ir kitų mokslui nežino-1 Vakar temperatūra siekė mi
mų sutvėrimų — lavonus. La- nimuin 68°, maksimum 75° F. 
vonai esą rasti įšalę molio ir* šiandie saule teka 5:39, lei- 
smėlio sluoksniuose. džiasi 8:31 valandą.

f

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ

HAAGA, Olandija, liepos 29. 
r»- Soesterbergo aerodrome su
sidūrus ore dviem karo aeropla
nam, vienas aviatorius buvo 
užmuštas. Abidvi mašinos su
dužo.

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
Kai kurie svetimų vals

tybių diplomatai, tarp jų Fran
cijos ir Ispanijos legacijos, rim
tai svarsto sumanymą, kad dip
lomatų korpusas Meksikos. Mie
ste pasiūlytų savo patarnavimą 
kaipo draugingi tarpininkai da
bartinėj tikybinėj kovoj Meksi
koj.

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
29. *- Laikraščiai sakosi turį iš 
tikrų šaltinių žinių, kad fede- 
ralei kariuomenei Meksikos 
Miesto plote bus šj vakarą duo
ta įsakymas neapleisti kareivi
nių ir būti prisiruošušiai kiek
vienam pašaukimui pareigoms, 
jei ryšy su tikybine situacija 
kiltų neramumų.

PARYŽIUS, liepos 29. —At
stovų buto finansų komisija 
šiandie 19 balsų prieš 13 priė
mė, straipsnį po straipsnio, 
premjero Poincare finansų pro
jektą.

Projektan komisija įterpė dar 
punktą, kuriuo atstovų algos 
padidinama nuo 27,000 frankų 
($675) į 45,000 frankų ($1,125) 
metams.

Francijos Bankui paskelbus 
savo savaitinį pranešimą, pa
rodantį, kad valdžia yra atnnr- 
kėjus jam 900 milionų frankų, 
franko vertė šiandie truputį 
pakilo. Prieš pat biržos uždą- / 
rymą doleriui mokėta 41.93 fr.

Kalbėsis telefonu ir ma
tys su kuo kalba

ADE siūlos tarpininkaut 
tekstilės streike

WASIIINGTONAS, liepos 29.
Amerikos Darbo Federacijos 

sekretorius, Krank Morrison, 
pareiškė, kad federacija bandy
sianti tarpininkauti Passaico 
tekstilės streike tikslu sutaiky
ti streikuojančius darbininkus 
su samdytojais, jeigu jungti
nio fronto komitetas, atstovau
jąs streikininkams, busiąs eli
minuotas.

PARYŽIUS, liepoj 29.—Laik
raštis Matin sako, kad netrukus 
žmonės, kalbėdamies telefonu, 
galėsią ne tik viens antrą girdė
ti, bet ir matyti.

Eduardas Belin, telefotogra- 
finio aparato išradėjas, ir Ba- 
dium Instituto profesorius Ilol- 
weck — sako laikraštis — su
gebėję pagaliau telefotografi- 
jos principą pritaikyti taip, kad 
paėmus telefoną kalbėtis, ant 
tam tikro fosforinės šviesos 
ekrano tuojau atsimuša atvaiz
das asmens, kalbančio antrame 
vielos gale.

4,000,000 rusų rublių 
Britų streikininkams

Trys asmens trau
kinio užmušti

MASKVA, SSSB, liepos 29. 
— Sovietijos raudonųjų unijų 
centralinės tarybos pranešimu, 
iki liepos 7 dienos Rusų darbi
ninkai esą Suaukoję streikuo
jantiems Britų anglies kasyklų 
darbininkams šelpti daugiau 
kaip 4 milionus rublių — Ame
rikos pinigais tai bus 2 milionai 
dolerių.

PARKER. S. D., liepos 29.— 
Northvvestern pasažieriniam 
traukiniui užgavus automobilį 
trys asmens buvo užmušti, ket
virtasis pavojingai 
Vienas 
Seuing 
gentas 
nomi.

sužeistas, 
užmuštų buvo Singer 
Machine kompanijos a- 
J. B. Foster; kiti neži-

Nuo saulės karščio 
užsidegė namai

“Indžionkšenas” prieš 
streikininkus

GRANITE CITY/- III., liepos 
29. — Teismas davė National 
Enameling and Stamping kom
panijai “indžionkšeną” prieš 
streikuojančius tos 'kompanijos 
darbininkus.

1IAGEBST()WN, Md., liepos 
29> — Nuo saulės karščio — 
termometrui rodant 100 laips
nių — užsidegė vietos piliečio, 
Calebo Hoover, skindeliais den
gtas namų stogas. Taip bent 
spėjama, kadangi kitos priežas
ties stogui užsidegti neranda
ma.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Halstcd St

f
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Ar žindai savo kūdikį?

EAfiLEBRAND
CONDBNSED MILK.

Kodėl 
Bambino?

Todcl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino palcug- 
vins užkietėjin?ą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todcl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau I

Todcl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausia Draugas.

J-wsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit irt 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ----- 150 kuponų
Už pusę indų ....... 75 kuponus
Už tris menesius.... 85 kuponus

Taip dirbdarųas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana 
XXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXZXX

Kur kas didesnis skaičius motinų 
galėtų .žindyti savo kūdikius negu 
paprastai žindo Teisybę pasakius 
labui reta moteris visai negali žin
dyti Taip vadinamas negalėjimas 
dažniausia yra nenoras, o ne tikras 
negalėjimas Daugelis moterų ma
no kad negali kuomet gali. Žindy- 
mas dažnai pertraukiama dėl to kad 
pienas lėtai pasirodo. Pieno dažnai-1 
neužtenka dar motinai lovoje gulint, 
ir todėl nuo žindymo atsisakoma.' 
Bet nėra nepriprasta ir pienui padi
dėti ir būti jo užtektinai motiųai at
sikėlus ir vėl pradėjus dirbti.

Kitais atvejais nebandoma žindyti 
baiminantis buk tai pakenks moti
nai Teisybė, kitais atvejais žindy- 
mas kenkia motinos sveikatai. * Rei
kia neužmiršti kad žindymas yra 
normalė padegs ir daugelis motinų 
jaučiasi geriau kada žindo. O jei 
ir motina kiek nukenčia tai ji priva
lėtų pasišvęsti idant kūdikį pastaty
ti ant geto kelio. Dažnai sakoma 
kad. motinos perdaug nervuotos Žin
dyti, ir kad jų pienas dėlto busią 
blogas, o kūdikis bus suerzintas ir 
neaugs. Tas teisybė keliuose atve 
juose Bet kitos moterįs nežiūrint 
kaip jos išrodo netinkančios žindy
ti, vienok pasirodo geriausiomis au
klėtojomis Taigi žindyti visados 
reikia bandyti ir nuo to atsisakyti 
vėliau, jei pasirodys neatsakančiu.

Kartais manoma kad neapsimoka 
motinai kūdikio žindyti jei ji nega
lės ilgai žindyti Bet šita nuomonė, 
suprantama, yra visai klaidinga, de» 
to kad kūdikio gyvenime nėra kitos 
tokios valandos kuomet motinos pie
nas taip svarbus ir reikalingas kaip 
po gimimo Jokiu kitu laiku taip kū
dikio virlurių virškinimas greit ne- 
jra kaip tada ir taip sunku yra pa
taisyti Kiekviena diena ar valanti 
kurioje kūdikis gauna motinos pieno 
jį pastato ant geresnių kojų ir leng
viau prirengia prie dirbtino mais
to vėliau. Vėl manoma kad neapsi
moka kūdikio žindyti jei jis negauna 
iŠ krūtų užtektinai. Kiti vėl mano 
kad pavojinga maišyti motinos pie
ną su karvės pienu. Tie visi san- 
protavimai yra, žinoma, klaidingi. 
Dirbtinis maistas* negali padaryti 
motinos pieno nesuvirškomesniu, at- 
penč, motinos pienas dar palengvi
na virškinimą kito pieno. Kiekvie
nas lašelis krūtų pieno pagelbsti 
kūdikiui ir prirengia jį prie dirtinų 
valgių.

Jei po gero išbafulymo motinos 
pieno neužtenka, tai pasaldintas 
kondensuotas pienas tapo patirtas 
naudingu, kadangi jis iš visų dirb
tinų maistų lengviausia suvirški
namas Jei motinos pieno visai nebū
tų tai pasaldintas kondensuotas pie
nas yra geriausia duoti. Jei tinka
mai duodamas, jis teikia ganėtinai 
sotumo normaliam augimui.

itas Dedasi 
Lietuvoj

Lietuvos reakciniai gaiva
lai sudarė bendrą frontą

KAUNAS, liepos 8. [Naujie
nų koresp.]. — Laimėjus pas
kutiniuose Seimo rinkimuose 
Lietuvos demokratijai, visokio 
plauko kraštutiniųjų grupių re
akciniai gaivalai pajuto sau 
mirtiną smūgį ir dėlto jie deda 
visas pastangas kaip nors atsi
griebti. Pasiekimui savo tikslo 
reakcininkai visu įnirtimu puo
la liaudies noru pastatytąją val
džią, prasimanydami ant jos vi
sokių nebūtų dalykų.
■ Charakteringa, kad juodojo 
ir raudoniausiojo liogerio 
smurtininkai kovoje už savuo
sius siekius ir puolime prieš 
demokratinę valdžią, sudarė 
bendrą frontą. Dabartinę val
džią iš vienos pusės pašėlusiai 
puola visokie krikščionys, fašis
tai bei federantai, iš kitos pu
sės — Maskvos davatkos — 
bolševikai. Ir vieni, ir antri 
ant dabartinės valdžios visoms 
išgalėms puola gyvu žodžiu ir 
ypatingai per spaudą. Krikščio
nių “Pytas”, federantų “Darbi
ninkas’*; o taippat ir bolševikų 
“Darbininko Atstovas” visados 
būna pripildyti bjauriausių 
šmeižtų, karštimų ir visokių 
prasimanymų.

Labai nepaprastas ir gana 
keistas reiškinys, kad visokio 
plauko reakcininkai, nežiūrint 
jų siekių skirtingumo, tiek su
sigiminiavo, kad paskutiniuoju 
metu vieiii kitus net ėmė ginti, 
teisinti ir girti. Federantų 
lideris Amrozaitis birželio 23 d. 
iš Seimo tribūnos ėmė girti bol
ševikus ir reikalavo jiems pil
nos laisvės, o krikščionių demo
kratų oficiozas “Rytas” griežtai 
smerkia dabartinę valdžią už 
tai, kad dar tebesant nenuim
tam karo stoviui, karo1 komen
dantas konfiskavo bolševikų 
laikraštį “Darbininko Atstovą” 
už aiškiai priešvalstybinius 
straipsnius.

Taigi kaip matome, juodojo 
ir raudoniausiojo internacionalo 
karžygiai norėdami užgniaužti 
Lietuvoje demokratybę ir grą
žint reakciją, sudarė tamprų 
bendrą frontą ir susiėjo į ge
riausią draugystę.

Nieko sau kompanija. Deino- 
kratybės ir teisėtumo šalinin
kams reikia į tai reaguoti ir 
rimtai su tuo skaitytis.

—Lietuvos Darbininkas.

ORESPONDENCI

Edwardsville, Pa.
Netikėta mirtis

Liepos 17 d. vakare Justinui 
Pągoreckiui einant gatve pa
slydo koja; puolė jis aukšlel- 
ninkas, trenkdamas galvą į ce
mentinius trepus ir persiskėlū 
galvą. Buvo nuvežtas į Nesbitt 
VVest Side Ilospilal, bet ant 
rytojaus išryto mirė.

Justinas Pagoreckis paėjo iš 
kaimo šeškių, Panevėžio para

pijos; paliko vieną brolį Lietu
voj ir, rodos, seserį ir vieną 
brolįs Amerikoje

Apie 20 metų kaip Amerikoj. 
Buvo nevedęs. Amžiaus 45 me
tų. Velionis prigulėjo prie SLA 
85 k p. Nors velionis gyveno 
apie 20 metų šioj šaly, bet tur
to nepaliko. Visas turtas, tai’ 
SLĄ apdrauda $300. Buvo1 
duota telegrama broliui .Juozui 
į Albany, N. Y.

20 d. liepos lieka palaidotas 
su bažnylėmis apeigomis.

Vytis.

Edwarifsvill0, Pa.
Pasikėsinimas atimti gyvastį.

, —i—-
18 d. liepos po pietų Stasys 

Martinaitis važiavo gatvekariu 
į Wilkes Barre. Kiek pavažia
vus iš užpakalio šovė į jį iš re
volverio Antanas Juška. Tuo- 
jaus buvo sulaikytas gatveka- 
ris, ir šovikas paimtas į kalėji
mą, o sužeistasis buvo nuvežtas 
į ligoninę. 7.

Iš sykio manyta, kad pavojin
gai sužeistas, bet paskui pasiro
dė, kad nepavojingai. Kulka 
perėjusi vidurių paviršiu įlindo

Ant rytojaus buvo prova pas 
skvajerį II. Jonės. Antanas Juš
ka prisipažino, kad jis jau nuo 
praeito lapkričio mėnesio rengės

į šląunį.
nužudyti, bet dkbar jam pa* 
sitąike prugą. Antanas Juška 
liko ęugabentas į Wilkes Barre 
kalėjimą be kaucijos.

Dalykas tame: Juškos mote
ris jau keli metai kaip -negyve

na kartu su savo vyru. Perei-1 
tais gi metais Juškienė gavę di- 
vorsą. Po to ji apsivedė su St. 
Martinaičiu . Todėl A. Juška ir 
keršipo jį nužudyti. A. Juška 
yra fanatikas katalikas.

— Reporteris.

KIMBALL

DIDELIS DALIOS
Rengia .Jaunų Liętuvių P. Kliubas 

Kurią atsibus

Sukatoj, Liepos-July 31 dieną
Pradžia 7:30 valandą vakare

Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčios Svetainėj 
8501 South Union Avenue

Meldžiamo atsilankyti visi seni ir jauni, kas tik gyvas, ant to 
puikaus vakaro. Grieš Bartkaus 'Benas, 
įžanga 35c Kviečia VALDYBA

Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650,
$750/ $850 . ■■

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

. "... ---------—

• DIDELIS MOONLIGHT

PIKNIKAS
Rengia Lietuviu Raudonos Rožės Pašelpinis 

Kliubas iš Cicero

Subatoj, Liepos 31,192fi
Stickuey Park

43rd St. ir Harletn Avė., Stickney, III.

Muzika~BUCK JONĖS ' ~

Vartai atsidarys 4:30 vakaro Tikietas 50c

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzio 8902

8514-16 Roogevelt Rd 
Arti St. Louia Avė.

CHICAGO, ILL

etnndbfs

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

!

SIEKINES VANOS
‘Elektros prietaisai niank- j 

štininiui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Piltis;
šios, vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai fl*4
nakvinei ................./..... I ■ ■ w }

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tel. Boulevard 4552

HEMORAIDAI
(pilės) •

Gydome Be
Operacijos

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Skausmas pūs
lėje. T u o j a us 
sustabdo San
tai Midy. Per
sitikrink, kad 
gausi tikrą vai- 
s t ą. Pastebėk 
žodį

“MIDY”
Parsiduoda vl- 
s o s o vaistiny- 
čiose.

GeležinkeliečiŲ Profesinė 
Sąjunga vėl pradėjo veikti

Kaunas, 8 liepos. Klerikali
nės valdžios ilgą laiką slopinta 
ir nebe kartą. uždarytoji Gele
žinkeliečių Profesine Sąjungą, 

aktingesniųjų socialdemokratų 
pastangomis, pasikeitus val
džiai, tuojau tapo atgaivinta ir 
jau pradėjo sėkmingai veikti.

Pirmadieny, 28 d. birželio, są
jungos organizavimo reikalu, 
Šančiuose, “Liros” salėje, įvyko 
trečias geležinkeliečių susirin
kimas, kuriame seimo atstovas 
d-gas Plečkaitis padarė bėga
muoju momentu įdomų ir platų 
pranešimą, o paskui po ilgokų 
debatų buvo nutarta laikinai pa
likti senąją valdybą. Komuni
stai visuose atsibuvusiuose ge
ležinkeliečių susirinkimuose da
rė nerimtas obstrukcijas, bet be 
pasekmių.

Į naujai atgaivintąją sąjungą 
geležinkeliečiai labai noriai ra
šosi. Taip, kad visai trumpu 
laiku jau įsirašė į sąjungą apie 
800 narių.

— Lietuvos Darbininkas.

Vaidylu Naktis
Cernausko darže

Arti Tautiškų Kapinių '

Sukatoje, Liepos 31, 1926
Pradžia 7 valandą vakare

' it >

Bilietai perkami prie budelės už 50c
Per tvoras nieks nelenda

Gvarantuojame išgydymų ant vi
sados be operacijos, .skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėnie vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaminavimaH ir patairyiuai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE 
505 So. State St. 

Kampas Congress St., 2 fl.
Valandos: Panedčly, Seredoj ' ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
delio.į nuo 9 iki 12 dieną.

Matai Kas Dedasi?

Tel. Brunsvvlck 9893

KAROLIS
NORKAITIS

VienĮnt^lis lietuvis auksorius North 
Šulėje, Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akipius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė., Chicago, III.

PROGRAMAS
1) Vaidylų ugnis dega visą naktį
2) Bengalinės ugnys 10 valandų
3) Dešros su kopūstais 10:30 valandų
4) Raketos 11:00 valandą
5) Baliunai 11:30 valandą
6) Frankfurts kada nori
7) Džindžireil su selseriu pertraukuose
8) Šokiai be pertraukų
9) Perkūnas griauna visą naktį

10) Žaibas apšvies neregius
11) Praamžius dabos nuo visokių perviršių
12) Krivių-Krivaitis suteiks pastiprinįnius
13) Skirstosi žvaigždžių keliais 6 vai. ryto

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma7 
žiau, kaip: taupyti jr pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

*. W W ’J K M b Iii » u w ' N L’ <>: »’ I 
W >» K ' •• «« ** W t ♦ <•* VV • ** 4-

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijine Spaustuvė.
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
pirmyn

būtinai 
smuiką

—Ar tai Tamsta griežėjas 
Loheng... ”

—Labai atsiprašau, panele!
—Sudiev pon...

Lietuvių Dienos 
reikalu

Kas ves tuos chorus?

Iš vienos pusės 
ivvks arba

. galima saky- 
kitaip sakant, 

anot pranešimo, atsibus Lietu-
vių Diena šidies sename 
mieste Pbiladelphijoj. Tai jau 
visi žinome, bet kaip 
parapiniais chorais? 
kur juos ves? Arba, 
pusės, kaip tie chorai 
ir ką jie dainuos 
jie dainuos?

šventų giesmelių, gadzinkų, 
rašančių, karunkų ir kitokių 
parapinės operos ištraukų, kaip 
čia palakius, tie parapiniai cho
rai į valias moka, ar ne? Bet 
kai suleisim tuos chorus j vieną 
vietą, ar tai nebus, kaip čia 
pasakius, kačių muzika, aha? 
Bet kur tas vedėjas, kad jį ply- 
nia kur da paimtų?

Kiek laiko atgal, taip sakant, 
buvo pakviestas p. Vanagaitis, 
ne vargonininkas, bet greitu 
laiku katalikiški vargamistros 
paleido didelį riksmą, ir dabar 
(‘inaVšiltos diskusijos šituo klau
simu'. Vieni už, kiti prieš, bet, 
kaip čia pasakius, priešų dau
giau. Ir jau atsirado keli, kaip 

pasakius, dievo muzikantai, 
vargamistros, kuriems ši- 

džiabas siūloma. Bet, kaip 
pasakius, kokiems galams-

su tais
Kas ir 

iš kitos 
dainuos 

Arba: kodėl

kraugeriai, kapitalistai, 
buržujai, niekšai, renegatai, 
pmsidavčliai ir šitiems pana
šus žodžiai, kuriuos jie karto
ja be pradžios ir be pabaigos. 
Musų apskaitymu, raudonos ap
sviltos pedlioriai kas minutė iš
kalba po šimtą žodžių ir tris
dešimts- kartų sukeikia.

h* drąsus tie pedlioriai. Kur 
tik susirenka būrelis žmonių ir 
pradeda valgyti, gerti arba šne
kučiuoti, tai žiūrėk raudonas 
misionierius jau ir la’žosi ap
linkui, siūlydamas savu raudo
nąją apšvieta. Išeik žmogus žu-

čia

čia
tie chorai vesti. Padaužos duo
da šitokią propoziciją: išmušus 

- paskirtai valandai reikia tie vi
si chorai suvaryti į svetainę (o 
tai gali padaryti kad ir kuni
gas) ir lai jie visi vienu sykiu 
užgieda uždainuoja ką kuris 
choras moka. Nereikės nė vesti, 
nė stabdyti: kai nusibos, pa-

leis, ar ne.'
O jeigu jau reikia vesti, tai 

Padaužos už prieinamą kainą 
galėtų atsiųsti Kakalių choro 
vedėjų, kuris ne tik gali vesti, 
bet choristams dar gali ir bal
sus įdėti, kas, kaip čia pasakius, 

aras.

lydekų, tuojaus prieina raudo
nas pedliorius ir kai ims tau 
apšvietą siūlyt, tai net žuvys 
išsigandusios nekimba. Nuva
žiuok j miškus, pasitiesk kep
tą vištą, išsiimk naminio alaus 
ir pradėk valgyti — tuojaus 
raudonas pedliorius tau apeti
tą sugadins savo raudona ap
švieta. Išsivesk merginą, atsi
sėsk arti kilimų — žiūrėk jau 
raudonas pedliorius ir lenda 
kai kiaulė į žirnius.... Išsivesk
savo pačią į laukus — tuojaus 
raudonas pedliorius ir rėkia: 
apšvietus, apšvietus aš turiu vi
są maišą..... Išvažiuok vienas — 
vis tas pats: suranda tave tie 
raudoni pedlioriai, kalba tau 
visokių spyčių, o tu paskui nė 
savo lončiaus nenori, nė saule 
tau nemaloni.

'lai, sakau, Dievas mus pa
kuroje, užleisdamas tuos rau
donus pedliorius. Tikrai. Aną 
nedėldienį aš įšvažiavau į miš
kus su draugu. Kai tik pradė- 
iova valgyti, tai tuojaus atsi
liko tavorščius Andriulis su 
;avo raudonąja apšvieta, s-uga- 
lino mudviem apetitą ir keptas 
/ištas išmetėva į krūmus. Mes 
turimo daug lietuviškų daktarų, 
bet lai jie pasako kokia liga 
»erga tie raudoni pedlioriai ir

—Ho c, ir kaip dar! 
pasigirti, kad nemažai 
pažengiau!.. .

— 'lai Tamsta turi 
pas mus atsilankyti ir
atsinešti. Musų namuose gy
vena irgi kažkoks smuikinin
kas, kuris kiekvienų dieną brąz
giną smuiką, bet nū jokio su
pratimo apie jį neturi! Tamsta 
negali sau išsivaizduoti, kaip 
tai kenkia mano dainavimo 
pratimams; jam šypiant, sta
čiai, negaliu... Jeigu dar kele
tą savaičių reikės taip kankin
tis, ir atmainos nesulauksiu, 
tai. nors gaila, bet reikės pa
likti tokj puikų, rezoningą kam
barį.. .

l iesa, tas baisiai gali kenk
ti ir nemalonu. Aš dabar mo
kausi “Lobengriną”. Vis- dėlto 
nelengvas dalykas.. .

Ogi tą patį griežė, geriau 
pasakius, čypino per visą die
ną ir tas smuikininkas musų 
namuose. Iš tiesų, ateik Tams
ta kada nors į mus,. . Pagrie- 
ši Tamsta kokią nors uvertiū
rą, ar kokią serenadą.. . Gal jis, 
išgirdęs, kaip žmonės griežia, 
susipras ir nebedrįs man ner
vų gadinti...

—Na, gerai, aš ateisiu, bei 
Tamsta turėsi man padainuoti. 
M tisų namuose 
irgi dainuoja, 
varna krankia, 
negaliu ir “Lohengrino” gerai 
užbaigti. Toks balsas žmogų 
nuo vokališkos muzikos stačiai 
stumia.

Tiesa, nemuzikališkiems di
letantams- policija turėtų dai
navimą visai uždrausti. Aš da
bar dainuoju “Pasakykite jai”...

•Bet atsiprašau, man reikia

viena

net per ją aš 
Lohengrino

čia išlipti...
—Man irgi čia....
- Tai pasirodo, kad mes to

je pačioje gatvėje gyvename?
—Jei taip, tai tas man 

malonu butų....
—Aš gyvenu... gatvėj
—Ach, aš irgi!...

Tai Tamsta dainuoji

I U. lĮIjya J
j BOHEMIAN "

APYN1Ų- 
SKONIS

labai

naudinga.

Pedlioriai, kaip žinote, par
davinėja bananus ir kitokius 
daiktus, bet tai paprasti ped
lioriai, apie kuriuos- mes netu
rime noro kalbėli. Mums paru- 

, taip va-po naujieji pedlioriai, 
dinam i raudonieji 
pedlioriai. Kitaip jie 
Lenino karabelninkai, 
m<> mučelninkai arba 
bolševiniai agitatoriai.
švietos (bolševinės) pedlioriais 
mes juos pirmu kartu pavadi
name: kas čia sakė, kad padau
žos nesirūpina lietuvių kalbos 

) praturtinimu?
Na, gerai. Pedlioriai, tai ped-

vadinasi 
bolševiz-

Bet ap-

lioriai, jie* savotišką apšvietą 
pedliavoja. Padaužų poetas, fu
turistas, šiais žodžiais piešia 
tuos raudonus pedliorius:

Išdžiuvę kai stiebai, akiniai 
ant nosies, kelinės truputį pa
smukę, pilvai įsitraukę, rankos 
dreba, galvos mažos, bet api- 
tuštės, kišenini* prikimšti ko
muninės literatūros arba apšvie- 

✓ tos bolševinės. Tie vyrai kal
ba, kalba ir kalba, šneka, šne
ka ir plepa. Jie vartoja daug 
komintemiškų žodžių ir daug 
raudonųjų argumentų, 
bet savo sielą ir 
Maskvai pardavę,
galvas žemyn nuleidę^

Savo raudonąjį kromelį jie 
vadina apšvieta, bala žino ko
kiems galams. O kas tame jų 
kromely sukrauta?. Lenino pik- 
čeriai, Trockię> pikčeriai, lape
liai aukoms rinkti Afrikos ko
munistams, įvairus Šerai rau
donų gazietų, raudonos kny
gelės, raudoni guzikai, matuš- 

/ kos Rusijos miestų ir raudonų

Gyvi, 
protą senai 

vaikščioja

ševiniai liuksai. Jų galvelėse ir
gi kromelis: žmogžudžiai, svo-

mokėčiau. —Pa-ža.

Susitiko
Iš koncerto važiuoja pilniitė- 

is autobusas žmonių.
-Bene panelė Marytė?
Taip... O ponas, bene Jo

nas? u
Taip, tas pats... Vieną kar

tą aš norėjau paskambinti te
lefonu Tamstai, bet.. .

Tai aš tuo laiku buvau ke
lias dienas iš Kauno išvažiavu- 
i... Tamsta nežinojai?...

Aš irgi buvau tarnybiniais 
reikalais išsidanginęs... t .

—Aš vakar apie Tamstą daug 
mąsčiau.

Ar Tamsta dabar dažnai 
grieži smuiku?...

PuriTan I 
Malt
TURTINGIAUS7AS

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

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

BUDRIKO PIANU KRAUTUVE
Didžiausia lietuvių muzikališka krautuvė. 
Parduoda nacionaliniai apkainuotus daik

tus geriausių išdirbysčių.

OulbreoMa Trada Marle.

Gulbransen Registering Pianai.
Brunswick Panatrope Radiolos, nauji Pho- 

nografai, R. C. A.‘ Radiolos, Atwater Kent, 
Freshman Radios.

Jeigu butų kur geresni daiktai išdirbti, tai 
Budnikas parduotų juos.

Rekordai: Babravičiaus, Kipro Petrausko, 
Butėno ir kitų. Voleliai (Rolls) dėl grojiklių 
pianų. Dabar gavome iš Lietuvos naujų operos 
rekordų lietuvių kalboje: Kipro Petrausko, Gri
gaitienės, Olekos, Dvarionaitės ir kitų.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.

Pasilinksminimas

vasaros mėnesiuose

su nauja

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

25
Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

Nuo tos dienos, jau nebo 
“forte”, bet pianissimo”, gali
ma girdėti čypiant “Lohengri- 
ną” ir karkiant “Pasakykite jai 
mieli žiedai...” —A. M.

Vai.‘nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

(zaminuoja 
akinius — 

ant

akis — pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.

DR. G. SERNER

Orthophonic Victrola ant naujų Victor Rekordų
Pas Lojerį Pola Tendžiulis—Josepn
Kalnas su kalnu nesusieina, bet senbernis su senmerge susieis

Pola Tendžiulis—Joseph
No. 78722 10 colių 75c

Davatkėlė po sodnelj . , Joseph
Giesmė apie šventą Mariją Magdaleną, Lietuvos Ubagas Joseph

10 colių 75c /No. 78723
Ant Salos — Polka 
žaliam Darže — Valcas

No. 78756
ValcasPasakos iš Vienos Miškų —

Vienos Miškų —

No.

Pasakos iš

VICTOR

Vaičkus

Vaičkus

Vaičkus
Vaičkus

Vitkov Orchestra
Vitkov Orchestra

10 colių 75c
— Dalis 1 

Tarptautinė
— Dalis 2

Tarptautinė
35775 12 colių $1.25 ' .

Koncertinė Orkestrą
Valcas

Koncertinė Orkestrą

Victrola y Reg. U. S. Pat. Off. 
TALKING MACIIINE COMPANY, Camden, N. J., U. S'. A. 
Lietuviškas rekordų katalogas pareikalavus dykai.

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N• Deafborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto ’ki 4 p. p.

Gyvenimo Kieta
3323 South Halsted St.

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

Tel. Ddarbom 9057

X A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmlestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Aimland Avenue 
Kampas 18-ios Gatvės 
Telefonas t anai 0523

Ant trečio augšto virė r’atte ap 
tiekos, kambariai: I I. 15. 16 ir 17 
Valandos: nuo 9.40 <>to >ki a.jij 
vak. Ofisas uždarytas Nedėlimni.-.

■...  .......................—....................— ■' X

DR. HERZMAN^
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vynj, moterų ir vhikų panai 
naujuosius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prletausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

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

ir nuo C iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Nakt| 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.
-

Telefonai:

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovi, tai atsilankykit j

WICKER PARK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE 

1510 N. Kobey Street
Phone: Brunswick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija 
-x X-Ray

Pilnas Išegzaminavimas

LIETUVIAI DAKTARAI

Lietuvis Doctor 
of Optics

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ilgų. 

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.
t Tel. Midway 2880

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. Nedaliomis 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, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:3Q vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

Ofiso ir Res. Tel.’ Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

pietų ir G iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA .

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

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

- - - - - . -. - - ——

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

Optametriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub 

m............  ,■/

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W, 22 St.

, arti Leavitt St. ’ 
Telefonas Canal 2552■

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 19 ryto iki 1 v. p. p.

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

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6
Vakarais

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

Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S t., Room 530
Tel. Central 6890

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5849 So. Hermltage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
likirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar i ato- 

3, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
nited Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoji'! t r skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmalnymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

UI metus—150, už pusę nąetų—76, uš tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

Atkirp čia    ——___— ----------- -----
Duta: Liepos 30 d., 1926

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

»► t J i nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
r atanaos į ouo ;įj g ya|. vakare

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

DR. K. DRINGELIS
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. Lafayette. 6792

* 1
, - ■ ■ 1 — >

1 [ A. MONTVID, M. D.
/

1579 Milwaukee Avė., Room 299
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki ? po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonai Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia 

------- 1!-------------- —---------------------

I
'~DR. MARGERIS i

Gydytojas ir Chirurgas I 
3327 So. Halsted Street I

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

F DR. M T STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d. J

Gydytojų 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, žanrn, kepenų, 
inksįų, gerklės, nosies, aklų, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

' ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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 plauką slin
kimą ir užlaiko juos labai tvariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl. h I H I —. ... —■/

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikallo var- 
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

KELLOGG StOT' 
TASTELESS CASTOR OIL

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vczelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos

CHICAGO

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

1)R. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St., 
Chicago, Dl.

to—-. i,, imi—■— į I i ■« ... ■■■.m

^LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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NAUJIENOS
Ibc L.thu'aian Daily Neri

P\ bli.hed Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily Niwi Puh. 
t’o. Ine. _

Kili to r P. gRIGAlTIgf

1739 Saath Habted 8$m$ 
Chkaro, HL 

relephone Rooaerelt 8M0

Subscription Rateli
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outiidi of Chicago.'
$8.01 per year in Chicago.

8c. per copy. '________
Entered ae Second Claii Matter 

March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undar the act of 
Mareli 8rd 1879.

Naujienoa eina kaidien, iiskiriant 
tekmadeinius. Leidiia Naujini a Ben
drovė, 1789 So. Halated St, Chicago, 
(U. — Telefonai) Rooaevalt 8600.

Chicago ja,— paltu:
Metame ................. .. $8.00

Užsimokijimo kainai
Pusei metų -------------------------4 0J
Trinia mlneaiama $2.00 
Dviem mleeiiame —...Z.—.... - i kO
Vienam roincaiui---------- ------- -75

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija ......—......—....
Savaitei ---------—
Mineliui ---------------- ----

8c 
18c 
75c

Suveinytoae Valstijose, na Chicagoje, 
paltui

Metama —.........  |7.0(
Pusei metu -------—---------------  8.51
Trims mėnesiams ............. ~ 1*71
Dviem minesBm ..........—— 1*28 
Vienam mėnesiui —*75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams .—........——------------- $8.01
Pusei metų .......—__——------ - 4.0C
Trims mėnesiams —---------------2.00
Pinigus reikia siųsti palto Moaey 

orderiu kartu su užsakymu.

GANDAI APIE LENKŲ UŽMAČIAS PRIEŠ LIETUVĄ.

VEIKIAUSIA — SOVIETŲ RUSIJOS PROPAGANDA.
• e e • • •

KARO AVANTIŪROS PAVOJINGOS PATIEMS 
. LENKAMS.

/RUSIJOS DIKTATORIAI ĖDASI TARP SAVJgS.

Tie nauji gandai apie lenkų ruošimąsi užpulti Lietuvą 
yra veikiausia iš piršto išlaužti. ' • > \

Viena, jie eina iš Maskvos, o Ma^va^r^ranižymė- 
jusi savo melais. Dar visai nesekai Maskvos “Pravda” 
buvo paskelbusi “žinią”, kad Lietuvos socialdemokratai 
pasiuntę gudų veikėją Mamonką pas lenkų socialistus tar
tis dėl santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tuomet bol
ševikų organas rašė, kad Lietuvos socialdemokratai norį 
padaryti sutartį su Lenkijos socialistais prieš Rusijos 
sovietus.

Kaip mes jau žinome iš “Socialdemokrato” pareiški
mo ir iš drg. St. Kairio pasikalbėjimo su “Eltos” atstovu, 
toje “Pravdos” pasakoje nebuvo nė krislo tiesos.

Šitas įvykis yra pats savaime labai reikšmingas, nes ’ Mark Twain. 
jisai parodo, kad nesutikimai Rusijos diktatorių tarpę ‘ 

i tolyn vis labiaus aštrėja. Bet Zinovjevo pašalinimo fak
tas įgija dar daugiaus svarbos, kuomet jį imi sąryšyje su 
žiniomis apie vidujinius santykius Rusijos korAunistų 
partijoje, paskelbtomis užsienių spaudoje. Taip, Rusijos 
socialdemokratų organas “Socialističeskij Vesnik”, kuris 
eina Berline, rašo:

“Sumušta partijos suvažiavime ir Leningrade, 
bolševikų opozicija anaiptol nėra padėjusi ginklų. 
Apie jos žinksnius spauda neprasitaria nė vienu žo
džiu, bet iš tiesų įvairus opoziciniai gaivalai vis la
biaus jungiasi į daiktą, ir dabar jau nepraeina beveik 
nė vieno bolševikų organizacijų susirinkimo, kuria
me prieš oficialų nusistatymą Bebūtų išreikšta kuo 
aštriausios kritikos. Net Politbiuro posėdžiuose ma
žuma sistemačiai eina prieš daugumos liniją. Tiesa, 
.opozicijos platforma, dėl jos didelio mišrumo, nėra 
aiški. 'Bet opozicijos reikšmės negalima neigti, jeigu 
paimti domėn tą faktą, kad ji suartino tokius, ligi 
šiol aštriai kovojusius tarp savęs žmones, kaip Troc
kis, Kamenevas, Zinovjevas, Radekas, Sokolnikovas, 
ir k. Šis nepatenkintųjų elementų susivienymas, 
šiaip ar taip, yra ryškus teroristinės diktatūros didė
jančio irimo simptomas.”
Taigi pasirodo, kad prieš Stalino frakciją bolševikų 

partijoje jau yra išaugusi stipri opozicija, kuriai vado
vauja visą eilė stambiausiųjų bolševizmo veikėjų. Zinov
jevo išmetimas iš Politbiuro vargiai galės tą opoziciją 
sunaikinti; greičiausia, dėl to vidujinė kova partijoje 
tiktai dar labiaus paaštrės.

Milijonas svarų 
sterlingų

(Tęsinys)

Apžvalga
GUDRUS VYRAS

Kiek laiko prieš šitos melagingos sensacijos pasiro
dymą Rusijos bolševikų spauda buvo paleidusi gandą, kad 
Pabaltos valstybių socialdemokratų konferencija Rygoje 
buvusi sušaukta tiksiu sudaryti tų valstybių sąjungą ko
vai su sovietų Rusija. Tai irgi buvo grynas prasimany
mas. Nei Lietuvos, nei kitų Pabaltės valstybių socialde
mokratai karo su Rusija nenori. Priešingai, jie nori gy
venti su visais kaimynais taikoje.

Dabar bolševikai jau pučia kitokį muilo burbulą. Jie 
dabar sako, kad ne Lietuva rengiasi prie karo su kaimy
nais, bet Lenkija ketinanti užpulti Lietuvą — pirma pasi
grobti Klaipėdą, o paskui aneksuoti ir visą Lietuvos 
žemę, šitas lenkų užpuolimas, girdi, galįs įvelti į karą 
ir sovietų valdžią, kuri esanti tokia karšta taikos šali
ninkė, kad nė apsakyti negalima. Bet ką ji, vargšė, dary
sianti, kad buržuaziniai josios kaimynai nuolatos darą 
pragaištingus taikai sąmokslus! Vieniptėlis būdas užtik
rinti pasauliui taiką esąs — steigti visur sovietų respu
blikas.

Vyt. Petrulis, kuris buvo' 
nansų ministeris, premjeras 
Seimo pirmininkas, beministe- 
riaudainas nusipirko Uljanavos 
dvarą netoli Kauno, su 106 hek
tarais
mai leidžia 
turėti ne daugiau, kaip 80 
tarų, tai p. Petrulis savo 
rą “padalino”: -užrašė 56 
tarus sau, p 50 ha. — savo 
nai.

ir

žemės. Kadangi įstatu- 
vienam savininkui 

hek- 
dva- 
hek- 
žmo-

šitaip “suskaldęs” (ant po- 
pieros) savo dvarą, tas krikš
čionių bloko šulas išvengė ir 
to, kad jo dvarui butų taiko
mas “darbininkų samdymo ir 
atstatymo įstatymas”.

Matote, kad krikščionių va
dams “svieto marnastys” 
pi. Jie ne “materialistai”, 
savo “dūšios’/ išganymo 
žiuri.

neru-
Tik
jie

žmonių reikalus.
3. Reakcinės buržuazijos tar

pe Pabaltės kraštuose aiškėja 
pas’taraišiais metais žymus su
stiprėjimas nacionalistinįų ten
dencijų, kurios reiškiasi nekul
tūringais, kartais chuliganiš
kais tautinių mažumų puoli
mais.
prieš’ tokius 
cesus.
listinc 
dalyvaujančios socialistinės' par
tijos ne tik aiškins liaudies mi
nioms zoologinio 
žalą, bet ir gins 
visiems piliečiams 
tikybos skirtumo 
įgyvendinti teisingą tautinę au 
tonomiją, tautinėms mažumoms

kartais 
tautinių 
Konferencija protestuoju 

nacionalizmo eks- 
Kovodamos su naciona- 
rcakcija, konfei cncijoj

nacionalizmo

be tautos ir 
ir reikalaus

Įvąirenybes

Mes manome, kad nedaug rasis*pasaulyje kvailiukų, 
kurie tai bolševikų propagandai patikės. Yra faktąs, 
kad sovietų Rusijai pasaulio taika visai nerupi. Kur tik 
galėdama, ji kursto kivirčus tarpe, tautų ir neretai ji 
pati dalyvauja ginkluotuose susirėmimuose tarp jų 
pavyzdžiui, Kinų kare. Sovietų banditiškas užpuolimas 
ant Gruzijos respublikos, be to, rodo, kad silpnesniesiems 
savo kaimynams bolševikai yra nėkiek ne geresni už lenkų 
imperialistus. 1

Skleidimu gandų apie grasinantį karo pavojų tarp 
Lietuvos ir Lenkijos bolševikų spauda, greičiausia nori 
tiktai pateisinti savąjį militarizmą žmonių akyse. Jeigu 
Rusijos žmonės nematytų jokio karo pavojaus, tai jie im
tų klausti savo valdžios, kam ji laiko karo stovį krašte ir 
kam leidžia šimtus milionų rublių kariuomenės reikalams.

Antra priežastis, dėl ko mes laikome tuos gandus apie 
menamą lenkų rengimąsi užpulti Lietuvą tuščiu blofu, 
yra ta, kad dabartinėse sąlygose Lenkijai vargiai gali 
būt išrokavimo pradėti su kuo nors karą.

Lenkija yra subankrotavusi. Pasaulyje ji šiandie 
turi labai mažai draugų, o priešų — daugiaus, negu rei
kia. Versalės-4aika ir vėlesnės svetimų žemių aneksijos 
išplėtė jos teritoriją taip toli, kad ji jau nebeįstengia ją 
tinkamai sutvarkyti. Jau dabar Lenkijos sienose apie 
trečdalį gyventojų sudaro kitataučiai, kurie tik dantis 
sukandę kenčia lenkų jungą. Argi galima manyt, kad 
prie šitokių apystovų jai butų kokia nors nauda dar kė
sintis užgrobti daugiaus svetimų žemių? Jeigu ji mė
gintų to siekti, tai su ja galėtų atsitikti taip, kaip su ta 
varle, kuri norėjo pasidaryti didesnė už jautį!

Šiomis dienomis telegramos iš Maskvos praneša, kad 
Rusijos komunistų partijos centralinis vykdomasis komi
tetas išmetė iš politinio biuro Grigorijų Zinovjevą, ko
munistinio internacionalo prezidentą, ir pašalino iš khro 
komisaro padėjėjo vietos Laševičą. Juodu buvo apkal
tintu dėl intrigų varinėjimo prieš partijos centrą.

KOVA PRIEŠ REAKCIJĄ, 
ŠIZMĄ IR BOLŠEVIZMĄ

FA-

Pabaltės 
buržua- 
keliama

Pabaltos valstybių socialde
mokratų konferencija, kuri ne
senai įvyko Rygoje, priėmė 
sekančią rezoliuciją demokrati
jos gynimo klausimu:

L Pastaruoju laiku 
kraštuose reakcijos ir 
zijos pastangomis yra
fašistinė agitacija ir kuriamos 
fašistinės organizacijos. Tos 
organizacijos puola darbinin
kus ir jų organizacijas ir stato 
sau tikslą nuversti ginklo pa
galba esamąją demokratinę 
tvarką jr įvesti kruviną reak
cinės buržuazijos diktatūrą.
e Konferencijoj dalyvaujančios 

partijos, gindamos darbininkų 
klasę ir demokratiją, Vs ir to
liau energingą kovą su fašistais 
ir kiekviena pas save namie ir 
bendromis jėgomis, palaikyda
mos vienas kitą visomis gali
momis priemonėmis.

2. Konferencija konstatuoja, 
kad Jčomunistų įtaka į darbi
ninkus žymiai sumažėjusi vi
suose Pabaltės kraštuose. Kon
ferencija skaito reikalinga ves
ti ir toliau griežtą 
vą su komunistais, 
nistų kovi^s būdas skaldo ir 
silpnina darbininkų 
gas, trukdo jos kovą už klasi
nius darbininkų reikalus, už 
įgyvendinimą valstybes gyveni
me nuosakios demokratijos 
principų' ir socializmo.

Konferencija skaito reikalin
gu pabrėžti, kad geriausia prie
mone pakirsti komunistų įta
kai yra'ne. 
bet plačios

Seniausias žinomas gyvas me
dis, o podraug ir seniausia bū
tybė pasaulyje yra viena cip- 
resa, auganti Amerikoj pietuose 
vietovėje Santa Maria dėl Tule. 
Mokslininkai ir tyrėjai duoda 
šiam seniausiam medžiui, kurs 
skaitomas milžinu tarp saviš
kių, mąžfausiai 5,(MM) metų.

1803 metais surado ją vo
kiečių gamtininkas Aleksand
ras v. Humboldtas, keliaudamas 
mokslo reikalais per atogrąžų 
Ameriką ir sužinojo iš vietinių 
gyventojų įdomią to medžio is
toriją.

Šio šimtmečio pradžioje vo
kiečių tyrėjas ir keliauninkas 
v. šrenkas aplankė Meksiką ir 
nuvyko į Santa Maria dėl Tule 
pažiūrėti tą garsųjį medį, šren
kas rado tą gilios senovės gy- 

medį dar tebežaliuojantį ir 
turintį arti' 40 metrų kamiene. 
•Vietos kaimo vyresnysis nelei
do medžio gręžti, kad galima 
butų tiksliau jo amžius nusta
tyti, nes bijojo, kad tai galėtų 
medžiui pakenkti. Vienas tilo 
rai žinoma — ši cipresa yra 
kur kas senesnė už Cheopso 
piramydę.

Serbai moka savo kara
liui $1,000,000 algos

idejinę ke
lies komu-

klasęs jė-

BELGRADAS, Jugoslavija, 
liepos 28. — Jugoslavija yra 
nedidelė Europos valstybė, bet 
ji savo karaliui Aleksandrui 
moKa didesnę algą, negu bet ku
ri kita Europos valstybė savo 
valdonams, išskiriant nebent 
Didžiąją ; Britaniją. Jugoslavu 
karalių^Jma milioną dolerių 
algos meįams, tai yra keturias
dešimt kartų daugiau, ne kad 
Bulgarijos karalius, penkis 
.kartus daugiau, ne kad Ruma- 
nijos karalius, ir keturioliką 
kartų daugiau, ne kad Jungti-

policinės represijos, 
sociulės reformos.«•«***« — •

opiausius darbo’nių Valstijų prezidentas.

vo mane driskium,-kaip as sto
viu ties sargo stalu ir deru pirk- 

I ti Tauerą**).
Galite suprasti, kokį tatai 

įspūdį padarė jaunarų vaikinui, 
į kurį seniau niekas domės ne
kreipė ir dabar patekusį į tokią 

• padėtį, kad negalėjo jis pasaky
ti paprasčiausio niekniekio, ku
rį tuojau kiti pasigavę kartojo 
visada ir visur; negalėjo jis gat
vėje pasirodyti, neišgirdęs iš lu
pų į lupas einančios tos pačios 
smalsumo pastabos: ‘T 
Tai jis”. Nespėdavo papusry
čiauti smalsių būrio neapspis- 
tas. žodžiu aš 
maudžiausi lyg garbės spindu
liuos.

žinote ką, aš pasilaikiau savo 
senus skarmalus ir retkarčiais 
apsivilkęs jais ieškodavau pro
gos patirti pirmykštį pasitenki
nimą: suderėjęs kokią nors 
smulkmeną, prisiklausydavau 
užgauliojimų, paskiau suduoda- 
vau mirtiną smūgi užgaulioto- 
j ui, padavęs \jam milijoninį 
banknotą. Tačiau neilgai man 
teko gėrėtis šituo žaidimu, nes 
paveiksluoti žurnalai taip gerai 
supažindino žmones su mano iš
vaizda, kad pakakdavo kur nors 
pasirodyti, ir tuoj mane žmones 
pažindavo ir sekdavo paskui iš
tisa minia, o jei aš bandydavau 
ką pirkti, tai verteiva anksčiau 
pasiūlydavo visą savo krautuvę 

>man skolinti, negu aš spčdavau 
išimti savo pinigą.

Dešimtą dieną tos mano gar
bės nusprendžiau atlikti savo 
pilietinę pareigą valstybinei vė
liavai ir nuvykau j Amerikos 
atstovybę. Atstovas, sutikdamas 
mane nudavė tokį nudžiugimą, 
koks dera mano padėjimui, pa
juokavo, kad tiek ilgai nesilan
kiau ir pagaliau pasakė, kad jis 
šį mano nusidėjimą atleisiąs ta 
sąlyga, jei sutiksiu šiandien va
kare pas jį užimti prie stalo vie
tą vieno svečio, kuris dėl ligos 
neatvyks. Pažadėjau ateiti. Mes 
išsikalbėjom ir' paaiškėjo, kad 
musų tėvai buvo mokyklos drau
gai, kartu įstojo į tą patį uni
versitetą ir buvo draugais ligi 
pat mirties. Po to jis kvietė 
mane jo namuose lankytis, ka
da aš tik panorėčiau; aš, žino
ma, noriai sutikau.

Iš tikrųjų aš sutikau ne tik 
noriai, bet dar su džiaugsmu, 
nes ištikus galui, atstovas, gal 
kaip nors galės mane išgelbėti 
nuo galutino žuvimo. Nors aš 
nežinojau kokiu budu tatai ga
lima butų padaryti, bet jis tur 
būt sugalvotų. Jam papasakoti 
visa atvirai negalėjau, nes pato
giausias laikas buvo praleis
tas.
x žinoma, aš tūoj tą bučiau pa- 

Maręs, jei jį sutikčiau Londone 
mnano karjeros pradžioj. Tačiau 
aš nedrįsau to padaryti dabar, 
nes perdaug toli nutolau, kad 
rizikuočiau atvirumu su tokiu 
nesenu pažįstamu. Be to, aš 
laikiau savo padėjimą visiškai 
beviltingą. Nors darydamas 
įvairias paskolas aš gerai atsi
mindavau savo lėšas, t. y. savo 
algą, žinoma aš negalėjau ži
noti jos didumo, bet pakanka
mus tam turėjau duomenis, at
sižvelgus į tą aplinkybę, jei bus 
lažybos laimėta, aš žinoma gau
siu teisę pasirinkti bet kurią 
tarnybą iš esamų to turtingo se
nio žinioj ir kuri man bus su
teikta sąlyga, jei aš, supranta
ma, įrodysiu sugebėjimą ją gau
ti. Kas jau liečia sugebėjimų, 
aš neturėjau jokios abejonės. 
Tačįau dėl pačių lažybų aš labai 
sielojaus!, nors mai\ visada sek-l

davosi. Aš samprotavau, kad 
mano alga bus nuo šešių šimtų 
ligi tukstanties svarų sterlingų 
j metus ir taip pamažėli kas 
metai didūs kol užsitarnausiu 
aukščiausią iš'nurodytos sumos 
Tuo tarpu aš tik įskolinau algą 
už pirmuosius metus. Visi kaip 
susitarę stengėsi skolinti pinigų 
ir man dėl šiokios ar kitokios 
priežasties teko nemaža tokių 
siūlymų atmesti. Tuo tarpu vi
sas mano įsiskolinimas sudarė 

Štai jis! tris šimtus svarų sterlingų pini-, 
gaiš ir dar tiek už pirkinius ir 
išlaikymą. Aš maniau, kad al
gos už kitus metus pakaks man' 
pabaigti likusią mėnesio dalį, 
žinoma, jei aš busiu atsainus ii 
taupus ir nusprendžiau griežtai 
to laikytis. Pasibaigs mėnuo, 
sugrįš mano patronas ir aš vėl 
atsidursiu normališkoj padėty, 
todėl, kad iš anksto savo dvie
jų metų algą išskirstysiu dali
mis tolydžiai skolininkams mo
kėti ir imsiuos darbo.

Pas atstovą susirinko maloni 
draugyste keturiolikos žmonių 
beveik visi aukštos kilmės, ti
tuluoti, nors buvo keletas abie
jų lyčių ir netituluotų; pats at
stovas su žmona, dukteria ir jo> 
drauge, jauna anglė, kokios dvi
dešimties metų, kuri pas juos 
viešėjo. Per dvi minutes aš 
įsimylėjau šitą draugę, o ji ma
ne — ką aš mačiau ir be aki
nių. Buvo dai* vienas svečias 
amerikietis, bet aš jam užbėgau 
už akių. Kai vįsi sėdėjo svečių 
kambary ir laukė pietų, abejin
gai žiūrėdami atvykstančius, 
tarnas pranešė:

— Ponas Loidas Gastingsas.
Po paprastų sveikinimosi ce

remonijų, Gastingsas pastebėjo 
mane ir draugiškai atkišęs ran
ką prisiartino *prie manęs, bet 
staiga sustojo, nepakratęs ma
no rankos, sumišęs žiūrėdamas 
į mane paklausė:

— Atleisk, pone, man rodos 
kad mudu jau pažįstami?

žinoma, tamsta, 
manim pasipažį-

ištisas dienas

. _ Taip, 
drauguži, su 
sti!

— Negali 
sta?....

— Liemenės kišenės baiseny-

būti ? Tai tam-

Kas jau liečia sugebėjimą,

žadėjau pasirūpinti gauti ato
stogų; pamenu žadėjau atlygin
ti visas kelionės išlaidas ir daj; 
kai ką duoti, jei tik man pasi
seks laimingai sutvabkyti savo 
nes paskiau tektų daug sugaiš
ti, kol vėl sutvarkysi ir apsipa
žins) su juo. Ir štai, dabar tam
sta čia. Kaip tai keista! Kaip 
tamsta ryžaisi į čia atvažiuoti 
ir kas padėjo padaryti tokį mil
žinišką šuolį?

— Visai paprastas nuotykis. 
Tai ilgas pasakojimas — tik
riausias romanas. Aš tamstai 
visa papasakosiu, tik ne dabar.

— Tai kada?
— Gale šio mėnesio.
— Tai bus daugiau dviejų sa

vaičių. Perdaug jau ilga kan
kynė žmogaus smalsumui. Ar 
negalima butų sutrumpinti ligi 
savaitės ?

— Ne, negaliu. Savo laiku 
tamsta sužinosi priežastį. Na, 
tai kaip tamstos reikalai? /

Linksma ' išraiška staiga

be.
Taip, tatai aš. Nebijok tam 

sta vadinti mane pravarde, aš 
prie jos pripratau. ■ <
• — štai tau dabar ir siurpri
zas! Kartą ar du teko nugirsti 
reikalus. Tačiau tamsta nenorė
jai manęs klausyti, sakydamas, 
kad mano biznis nepasiseks ir 
'tamstai negalima darbą užleisti, 
tamstos vardą jungiant su šia 
pavarde, bet man ir j galvą 
neatėjo, kad tat minimas Gen
ri Adams esi tamsta. Rodos, 
dar nėra nė šešių mėnesių, kai 
tamsta tarnavai pas Bleką Gop- 
kinsą Sanfranciske ir sėdėda
vai ištisas naktis už atskirą at
lyginamą padėdamas man tvar
kyti ir tikrinti popierius ir sta
tistiką biznio įmonės “Guld ii 
Keri”. Ir štai staiga dabar tam
sta Londone, milijonierius ii 
milžiniška garsenybė! Tai tikra 
pasaka iš “Tukstanties ir vie
nos nakties”. Net aš to nepajė
giu suprasti; turiu palaukti, ko) 
visa tai nusistovės mano gal
voj. ’

— Matai,“ ponas Loidai, tam
sta nė kiek neblogesnėj padė
ty, kaip dš. Ir aš nieko nesu
prantu. ' „

— Viešpatie, tai tikrai nuo
stabu. Ar ne tiesa? Gal tik 
ki trys mėnesiai, kaip mudu 
vom angliakasių restorane .

— Ne, Uotčire.
Aha, tikra tiesa, Uotčire.

tamstą kvie
čiau kartu važiuoti Londonan ir

**) Taueras — didele Londone pi
lis, kaž kada buvo karalių bustino, Pamenu, aš tada 
včliau politiškiems nusikaltėliams ka-1 
Įėjimus ir pagaliau arsenalas.

ko- 
bu-

— Tamsta, ponas Genri, bu
vai tikras pranašas. Nereikėjo 
man važiuoti. Nesinori apie tai 
nė kalbėti.

— Kaip tik tamsta man visa 
papasakok. Šiandien vakare, 
tiesiai iš čia nueisim į mano 
butą ir man visa tamsta papa
sakosi.

— Ką tamsta, iš tikrųjų? 
Tamsta rimtai? Ir jo akyse su
žibo ašaros.

— Taip, aš noriu žinoti visa 
„ai smulkiai, iki žodžio.

— Aš'taip tamstai dėkingas. 
Pagaliau, aš nebesutinku žmo
nišką užuojautą kalboj ir aky
se sau ir savo reikalams po vi
so to, ką aš čia iškentėjau. Die
ve mano, aš buvau pasiruošęs 
keliaklupsčias to prašyti.

Jis tvirtai paspaudė man 
ranką, padrąsėjo ir buvo links
mas ligi pat pietų, kurie neįvy
ko. Atsitiko paprastas dalykas, 
kuris visada atsitinka esant ne
prasmingai ir kebliai anglų si
stemai.

— Pirmenybės klausimas 
prie stalo nebuvo išspręstas ir 
dėl to pietus neįvyko. Anglai 
paprastai pietauja prieš eidami 
į kviestus pietus, n^s žino, ko
kiai save jie stato rizikai. Ta
čiau svetimšalio apie tai nie
kaip neįspėja ir jam tenka pas
kiau karčiai nusivilti, žinoma, 
šį kartą niekas nenukentėjo, 
nes visi buvo papietavę ir tar
pe musų nežinėlių nebuvo, gal 
išskyrus Gastingsą, ir tą atsto
vas kviesdamas 
gerbdamas anglų 
sai neruoš pietų, 
tam pietų laikui,
gai ėjom į valgomąjį, nes se
kant papročius, reikėjo padary
ti visą procedūrą ligi pat s^ilo. 
Čia ir prasidėjo ginčas dėl pir
menybės, Visi rodiriėjo savo tei
ses pirmenybei ir taip padisku
tavę tuo klausimu iki nusibodo, 
vėl visi tokia pat eisena grįžom 
j svečių kambarį. Čia mums bu
vo duotas lygiagretis atlygini
mas — po lėkštę konservuotų 
žuvyčių su žemuogėm, ką mes 
atatinkamai pagerbėm ir val
gėm stati arba būreliais susė
dę. Pabaigus užkandį įnešė sta
lus ir mes susėdome kortuo
ti kebridžio, po šešis pensus už 
vieną lošimą, nes anglai nelo
šia kitokio pramogos dėliai. Jei 
jie nors kiek negali išlošti nė 
'pralošti, jie visai nekortuoja.

Laikas praėjo labai maloniai, ‘ 
ypač dviem iš visų: man ir pa
nelei Langėm. Ji mane taip su
žavėjo, kad negalėjau suskaity
ti savo'kortas, jei jų buvo dau
giau kaip dvi eiles. Jei tekdavo 
man korta mušti, aš nepastebė
davau, ir vėl pradėdavau va
žiuoti iš kraštinės eilės ir dėl 
to kas kartą pralosdayau. Pa ne-

įspėjo, kad
papročius vi-
A tėjus skir- 

visi iškilmin- <

vo panašiai, kaip ir aš nusitei
kus ir tokioj pat būklėj.

(Bus daugiau)

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

i/j
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ant estrados ir rėkdami rtura” 
prieš susirinkusius ėmė kiloti 
teisiamus kuopininkus.

Paskui po tokio triukšmingo 
'kilojimo narsus revoliucionie
riai patiekė susirinkusiems re
zoliuciją, kurioje reiškiama tei
siamiems kuopininkams užuo
jautą ir, pagalios, ėmė rusiška, 
dainuot komunistų intėrnacio- 
nalą “Vstavai prokliatiem za- 
kleimiony”. •

šeštadienį, 12 birželio, teis
mas, kuris tęsėsi daugiau dvie
jų savaičių, išnagrinėjęs kuopi
ninkų bylą, visus teisiamuosius 
išteisino ir jie tuojau buvo pa- 
liuosuoti. Tapę laisvais, kuopi
ninkai nieko nelaukdami suruo
šė triukšmingą demonstraciją. 
Maršuodami Laisvės -Alėja, ly
džiam! būrio savųjų ' kolegų 
(daugiausia žydukų), ir nešda
mi raudonas vėliavas, demons
trantai rusiškai dainavo inter
nacionalą.

Kauniškiams komunistams 
taip demonstruojant ties “Auš
ros” Gimnazija, juos apsupo 
raiti policininkai ir dalinai iš
skirstė, bet po to. jie susirinko 
Liaudies namuose ir ten padarė 
savo mitingą, kur aršiausiai 
smarkavo, keikė senąją valdžią, 
kritikavo ir dergė socialdemo
kratus bei liaudininkus ir t. p. 

. Sekmadienį, 13 birželio, bol- 
ševistinės revoliucijos kėlėjai, 
padrąsinti'šeštadienio pasiseki
mais, x suruošė Kauno gatvėse 
jau nebe demonstraciją, bet 
stačiai pogromą ant ramių pilie
čių. Susirinkęs didokas būrys 
visokių vaikėzų (daugiausia žy
diškos kilmės), vadovaujami ką 
tiktai paleistų iš kalėjimo kuo
pininkų ir kitų komunistinio ju
dėjimo vadų, ir nešdami raudo
nas vėliavas, rusiškai dainavo 
internacionalą, šaukė tegyvuoja 
Sovietai Lietuvoje, šalin social- 
pardavikai ir t. p.

Demonstrantų ūpas "buvo toks 
revoliucingas, kad jie iš praei
vių arba arti stovinčių gatvėje 
piliečių reikalavo nusiimt kepu
res ir ant riksmo “snimaitė šap
ki” nespėjus piliečiui nusiimt 
kepurę, prišokdami žydukai, 
ki. nščiais arba lazdomis daužė 
žmonėms į galvas, kad ne vieną 
net ,sukruvino. Nukentėjusių 
tarpe yra ir karininkų.

Nežinia kuomi tas komunis
tų surengtasis pogromas butų 
ir beužsibaigęs, jei butų buvę 
leista jiems tęsti jį iki galo. Bet 
jų nelaimei, pribuvęs policijos 
rezervas nepaprastus karžygius 
išsklaidė ir nekuriuos iš pogro
mo vadų ir mušeikų nuvarė at
gal į kalėjimą.

Policininkams, bemalšinant 
įsiutusius komunistus, irgi ne 
vienam teko akmeniu bei lazda 
į galvą, nežiūrint į tai, kad jie 
su pogromščikais elgėsi visai 
mandagiai. Mat, pogromo va
dai ragino savuosius narsuolius 
būt “družniems” ir policijai 'ne
pasiduoti.

Tai šitaip komunistai supran
ta piliečių laisvę ir jų neliečia-! 
mybę! Tokiu chuliganišku jų 
pasielgimu baisiausiai pasipikti
no visi doresni piliečiai ir kas iki 
šiol komunistus dar skaitė ko
votojais už savo idealus, pama
tė jų tikrąjį veidą. Po tokio 
akiplęšiško išstojimo, komunis
tai galutinai susikompromita
vo ir jų autoritetas nupuolė ligi 
nulio.

Remiantis neužginčijamais 
faktais, priseina konstatuoti, 
kad kauniškiai komunistai prie 
tokio paskutiniųjų dienų savo 
ištojimo buvo planingai prisi- 
ruošę iš anksto, nors ir visai ne
apgalvotai. Kad taip, o ne ki
taip yra, tai aiškiai matyti iš jų 
leidžiamam šlamšte “Darbinin
ko Atstovę^’ talpinamųjų 
straipsnių, kame tėra vien-kur
stymai prieš liaudininkus bei 
socialdemokratus ir šauksmai 
prie revoliucijų. Minėtame 
šlamštelyje iš 11 d. šio mėnesio 
birželio, straipsnyje antrašte 
“Trečiajam Seimui renkantis’ 
tarp kitko sakoma: “Negalima 
pasitikėt liaudininkų vadais, ku
rie ne taip senai buvo bloke su 
kftdAmuffi ir KApinlrtamnkrnt.n

Lietuvos komunisty 
chuliganiški darbai

Kaunas, 28 birželio. Nepri
klausomos Lietuvos Respubliko
je paskutiniuoju metu dėl susi- 
durusių aplinkybių buvo labai 
įsigalėjęs klerikalizmas ir su
stiprėjusi žiauri reakcija negai
lestingai slėgusi kantrią ir iš
tvermingą šalies liaudį. Kuni
ginis rėžimas krašto piliečius iš
vedė iš kantrybės ir jie ryžosi 
tokio nepakenčiamo klerikalų 
jungo nusikratyti. Rinkdami 
trečiąjį Seimą, visi labiau susi
pratusioj i krašto piliečiai savo 
kulisus atidavė už pažangių j ųt 
grupių kandidatų sąrašus, ir to
kiu budu prie valstybės vairo, 
kuris iki šiol buvo klerikalų ran
kose, pastatė demokratiją.

Laimėjus paskutiniuose Sei
mo rinkimuose demokratijai, vi
sų pažangiųjų piliečių ūpas la
bai pakilęs ir džiaugsmingas. 
Jie gerai žino, kad esant krašte 
demokratinei valdžiai, bus dau
giau laisvės, teisėtumo, žmonės 
su viltimi laukia krašto gero
vės pakilimo ir tt.

Demokratijos laimėjimų 
džiaugiasi visi doresni piliečiai 
ir teisėtumo ir laisvės šalinin
kai. Bet kraštutinių srovių re
akcininkai jaučia sau didelį 
smūgį ir jie yra pasiryžę tą Lie
tuvos liaudies laimėjimą su
trypti savo purvinais batais ir 
užgniaužti taip sunkiai iškovo
tą Lietuvos piliečių laisvę, o vie
toje laisvės, įvesti žiaurų despo
tizmą. Tokiais despotizmo ne
šėjais, iš vienos pusės, yra juo
dojo internacionalo krikščionių 
demokratų išperos fašistai, iš 
antros pusės, — raudoninusiojo 
internacionalo Maskvos pasiun
tiniai komunistai. Tiek fašistų, 
tiek komunistų tikrieji siekiai 
yra išnaikinimas demokratybės 
ir Įvedimas diktatūros, ir pa
siekimui savo tikslo ir vieni ir 
antri vartoja vienodai nešva
riausias priemones, būtent: ap
gaulę, žiaurų terorą, smurtą ir 
prievartą.

Lietuvos fašistų ir komunistų 
veikime yra pasireiškusi visai 
vienoda taktika ir jų vartojami 
metodai; tik komunistai pasiro
do daug atkaklesni ir labai aki
plėšiški.

Fašistai savo veikimu iki šiol 
labai daug dar nėra ką padarę, 
tik retkarčiais jie paskleidžia 
pogrominio turinio atsišauki- 
mus, ištepa degutu žydų iška
bas, of paskutiniuoju Seimo 
priešrinkinės agitacijos metu 
plačiai išplatino grasinančia iš- 
žudyt socialistus proklamacija, 
Raseiniuose šūvi u iš užpakalio 
sužeidė burmistrą Stankaiti 
liaudininką. (ii dabar, susi- 
tverus iš valstiečių liaudininkų 
ir socialdemokratų valdžiai, ir 
kaip tik tuo momentu pradėjus 
demonstruot komunistams, iš 
fašistinio nusistatymo žmonių 
lupų tenka girdėti bauginimų, 
buk socialistai veda prie įvedi
mo Lietuvoje sovietų ir, kad, 
ftjrdi, gerieji patriotai prie to 
neprileisią. Atsirasią karžygių, 
kurie guldysią savo galvas, bet 
už tat apginsią nuo žydbernių 
— socialistų ir bolševikų Lietu
vos nepriklausomybę. Tai tiek 
apie fašistus.

Komunistai demokratybės už
gniaužimo dirvoje veikia daug 
platesniu maštabu. Nebemi
nint dar prie senosios krikščio
nių valdžios komunistų daryto 
visokio smurto bei provokacijų, 
jau po senojo Ministerių Kabi
neto atsistatydinimo jie yra pa
darę visą eilę pasibiaurėtinų žy
gių, kurių eiga yra šiokia: 6 
birželio Šančiuose, kino-teatro 
“Liros’/ salėje socialdemokratų 
iniciatyva buvo geležinkeliečių 
susirinkimas jų Profesinės Są
jungos atgaivinimo reikalu. Į 
tą susirinkimą, podraug su ge
ležinkeliečiais, atvyko nemažai 
ir visai pašalinių komunistų, 
kurie tokiam svarbiam valsty
bes tarnautojų susirinkime ėmė 
kelti bolševikinę revoliuciją; bū
tent • domnn.ctratvvini nŽKihrnvė 

vadais, kuriems daugiau rupi 
kova su kairiaisias darbininkais, 
negu su reakcija. Esą Smeto
nos, Griniaus-— žalkausko val
dymo metu, ne tik grūdo kalė- 
jimuosna kairiuosius darbinin
kus, bet nė vieną iš jų ir su
šaudė. (laibai gaila, kad lietu
viški komunistai, smerkdami ki
tus, visai užmiršta, kiek darbi
ninkų sugrudo į kalėjimus, iš
trėmė Sibiran ir sušaudė Rusi
jos bolševikai. — Liet, darbinin
kas). Pilnas darbininkų ir val
stiečių reikalavimų patenkini
mas, tegalėsiąs būti tik prie dar
bininkų ir valstiečių valdžios, 
tikriau tariant ,tik prie komuni
stų. Kova prie reakcija dar tik 
prasidedanti, tnd reik iii iie- 

snausti.
Įkvėpti tokiu savųjų vadų pa

raginimu, kaip matome, kauniš
kiai eiliniai komunistiai ir ne
snaudė ir ištikimai pildydami jų 
pageidavimą 13 birželio, išėjo į 
gatves, parodė savo narsumą, 
daužydami žmonėms galvas. 
Vėliau betgi, kada jie po tokio 
savo jsismaginimo policininkų 
numalšinti atsipeikėjo ir pama
tė,♦ kad tokiu pasielgimu padarė 
nelabai gerai ,sumanė veidmai
niškai pasiteisinti prieš suerzin
tą visuomenę, tvirtindami buk 
irž sekmadienio gatvėse aksce- 
sus esą neatsakomingi, nes juos 
padarę fašistai ir provokatoriai.

Tokiam savo pasiteisinimui 16 
birželio jie atspausdino ir pa
skleidė net tam tikrą atsišauki
mą antrašte: “Draugai ir drau
gės”, pasirašytą Kauno miesto 
tarybos darbininkų frakcijos ir 
kuopininkų grupės. .Žemiau pa
duodu to atsišaukimo įžymesnes 
ištraukas, kurios skamba šiaip:

“Šių metų birželio mėnesio- 
13 d., sekmadienį, Kaunui teko 
matyti grandiozinę darbininkų 
demonstracija, kokia jis poka
riniais metais nėra matęs. . Šį 
demonstracija tai buvo Raunu 
darbininkų atsidusimas po ilgos 
ir sunkios kademų reakcijos, tai 
buvo protestai prieš tai, kad 
da>f iki šiol tie patys kademai 
valdo šalį, tai buvo sveikinimas 
dar sėdinčių kalėjime politinių 
kalinių ir jau paleistų kuopinin
kų, tai reikalavimas iš Seimo 
daugumos greičiau vykinti savo 
svarbiausius pažadus. Prie 
šios demonstracijos iš anksto 
nebuvo ruošiamasi: ji vyko sti
chiniai. ,

“Kademai viešpataudami įpra
to kiekvieną darbininkų ir net 
sdu priešingą buržuazinių par
tijų pasirodymą sutikti provo
kacijomis, represijomis ar iš 
pasalų užpuolimais. Provokato
riai ir sekmadienį nesnaudė. 
Jie įsimaišė į minią ir demons
traciją stengėsi paversti gauja, 
plėšiančią krautuves ir mušan- 
čią praeivius (krautuvių niekas 
neplėšė. Liet, darbininkas). Iš 
dalies tai jiems pavyko. Šie 
niekšai ir jų sukurstyti Rai ku- 
rie demonstracijos dalyviai už
puldinėjo praeivius, policininkus 
ir karininkus, traukdami jiems 
nuo galvų kepures ir net sumuš- 
dami. Kairiųjų darbininkų bu
vo padėtos pastangos sulaikyti 
minią nuo panašių ekscesų, bet 
visiškai jų išvengti nebuvo gali
ma.

“Kademų 'Rytas’ skelbia, kad 
po šios demonstracijos buvo 
šaukiami koki tai nelegalus mi
tingai, ruošianti neva prie gink
luoto sukilimo. Kairieji darbi
ninkai nesirengia dabar prie bet 
kokių ginkluotų išstojimų ir to
dėl visi tie ‘Rylo’ pranešima) 
yra jo paties arba arti jo besi
sukinėjančių fašistų provoka
cija. • . *

“Socialdemokratų ir liaudi
ninkų vadai, pasižadėjusieji 
prieš Seimo -rinkimus griežtai 
kovoti prieš kademus ir jų rė- 
žimą, vietoj griežtai imtis ka
demų išaugintus provokatorius, 
fašistų lizdus patys ‘Lietuvos 
žiniose’ ir ‘Socialdemokrate’ 
ėmė šaukti apie represijas, izo
liacijas, komunistų pavojų Ir 
net bandė atidėti karo stovio 
panaikinimo įstatymą. Jie ma
nę), pasinaudodami šia provoka- 
fti ifi atsisakvti nuo duotu paža- naminklams.

J. H. Taylor, viršininkas 
Jungt. Valstijų laivyno pirštų 
nuospaudų skyriaus, kuris tapo 
paskirtas padaryti pirštų nuo
spaudas visų balsuotojų Tacna- 
Arica (Pietinėj Amerikoj) ple
biscite, kad tuo neprileisti vie
nam asmeniui balsuoti daugiau 
kaip vieną kartą.

dų pildymo ir drauge su kade- 
mais, išnaudojant’ provokatorių 
fašistų patarnavimą, tęsti seną 
rėžimą prieš darbininkus ir val
stiečius. Jie gerai žino, kad 
kairieji darbininkai neruošia da
bar jokių išstojimų prieš liaudi
ninkų ir socialdemokratų val
džia, v

“Draugai ir draugės! Pasku
tiniai įvykiai mums parodė, su 
kuo yra pasiruošę eiti sociakks 
mokratų ir liaudininkų vadai. 
Daugelis darbininkų tikėjosi iš 
jų ko kito. Bet nusiminti nėra 
ko. Mes turime žinoti, kad ge
ruoju negausime nieko. Mes iš 
dabartinės valdžios reikalausi
me greito provokatorių — fašis
tų lizdų panaikinimo, karo sto
vio nuėmimo, pilnos amnestijos 
darbininkų politiniais kali
niams ir kareiviams; spaudos, 
žodžio ir susirinkimų laisvės, 
pilnos laisvės darbininkų sąjun
goms ir partijoms, darbo ir duo
nos bedarbiams ir kitų liaudi- 
dininkų ir socialdemokratų pa
žadų pildymo ir tt.”

Matote skaitytojai, kokiais 
nevykusiais išvedimais stengia
si nusikratyti nuo savęs kaltę 
ištaisiusieji 13 birželio Kauno 
gatvėse pogromą Lietuvos bol
ševikai. Kad jų vadų sukursty
ti ir vadovaujami visokių Kalen
dų ir jam panašių demoralizuo- 
tojų pusberniai daužė praei
viams galvas, tai dėl to kalti fa
šistai ir net socialdemokratai. 
Nieko sau įrodymai.

Nieko stebėtina, kad mūsiš
kiai komunistai už tariamuosius 
13z birželio ekscesus nemato sau 
jokios kaltės, o kaltina už tai 
kitus. Tų savotiškos rųšięs 
žmonių jau tokia įgimta psi
chologija. Juk Rusijos bolše
vikai ne tiek ir dar ne tokių šu
nybių yra pridarę ir tai jie ne
mato sau jokio blogumo, o gi čia 
kas tokio, jei tikrieji kovotojai, 
proletariškos diktatūros labui, 
apdaužė gatvėje kelioliką ramių 
praeivių.
■ Komunistai, kaip jie nesitei- 
sintų ir ką jie nekalbėtų, Lietu
vos laisvei ir joą nepriklausomy
bei yra pavojus.

Draugams amerikiečiams rei
kėtų į tai reaguoti ir kiek ga- 
int paremt demokratinį judėji

mą Lietuvoje, o ypač palaikyt 
socialdemokratus.

— Lietuvos darbininkas.

$14,330,000 kapų akmė- 
nims per metus

(»WASHIJ^GTONAS, liepos 28. 
— Prekybos departamento pra
nešimu, iš 114,310,000, tonų ak
mens, vertės $171,420,000, ku
rio buvo pagaminta Jungtinėse 
Valstijose praeitais metais, 
361,000 tonų, vertės $14,330,- 
000 suvartota kapų akmenims-

IšNevYorkotiesiaiįKlaipėdą 
! TRECIA

Didėlė Chicagos Ekskursija
I LIETUVA

Laivu “ESTONIA” 21 'Rugsėjo-September 1926
ne reikia mainyt laivo ' 
visu keliu vandeniu 
ant to paties laivo
iš uosto į uostą

Entuzijastiški laiškai nuo pasažierių dalyvavusių pirmoje eks- 
kursijoje, giriančių tiesų susisiekimą, valgį ir patarnavimą, pri- 
gundė

Baltijos Amerikos Liniją
, < 7 ‘ ‘ • parengti dar vieną tiesų išplaukimą

į Klaipėdą
21 Rugsėjo-September 1926 

ant laivo “ESTONIA”
kurį malonėjo, aplankyti gerb.
Seimo Brooklyne, laike kada tas laivas stovėjo uoste.

Pilnom žiniom malonėkit kreiptis į:
PAUL BALTUTIS & CO.

901-W. 33rd St., Phone Blvd. 2426 
CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK w

1112 W. 35th St., Boulevard 6310 
J. P. EWALD & CO.

840 W. 33rd St., Te). Yards 2790 
S. L. FABIONAS

809 W. 35th St., Tel. Blvd. 0611 
METROPOLITAN STATE BANK

2201 W. 22nd S t., Tel. Canal 1955

BALTIC AMERICA LINE 
120 N. LaSalle St. Chięago, Illinois

PINIGŲ PERSIUNTIMAS NUPIGINTAS 
GREITUMAS PADIDINTAS

Malonu yra pranešti visiems Naujienų kostume- 
riams, jog nuo birželio 24 dienos, pinigų persiuntimo 
kaštai yra nupiginami 25 centais ant 100 litų. ($10.00). 
Greitumas — gi padidintas viena diena. Dabar pinigai 
siunčiami telegramais bus išmokėti Lietuvos centruose 
į 3 dienas. ' .

PINIGU KURSAS KARTU SU PERSIUNTIMU 
_ ' BUS SEKAMAS:

Pašto perlaidomis išmokami 
j 20—30 dienų 

$ 5.50 
10.50 
20.75 
31)00 

‘ 41.25^ 
: J1.50 

61.75 
72.00 
82.25 
92.50 

102.75 
205.25

- 307.75
v 410.00

512.50
1019.00

litą

lity

lity

I

/ 50
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 lity 
800 
900 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10000
NESIŲSKIT, BET TELEGRAFUOKIT PINIGUS 

LIETUVON!

REIKALAUKIT APLIKACIJŲ ARBA ATEIKIT

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chic

delegatai paskutiniojo S. L. A.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted S t., Roosevelt 8500 

SAWICKAS
726 W. 18th St., Tel. Canal 1603

V. M. STULPINAS
3311 So. Halsted SU Tel. Yards 6062 

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St., Boulevard 0700 

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Tel. Yards 0145 

VINCENT MILASZEWICZ
1725 W. 47th St., Tel. Yards 4399

• i
Telegramomis išmokami 

j 3—4 dienas

$ 6.00
11.00 .
21.25
31.50 
41.75 
52.00
62.25
72.50
82.75 ‘ 
93.00

103.25 
205.75'
308.25
410.50 
513.00

1019.50
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Kraujo, odos, chroniškasISRENOAVOJIMUI

Lietuviu Rateliuose
Pranešimai

PRA

kitų

APVEDIMAI

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

TELEFONAS CRAWFORD 148
TELEFONAS CANAL 6464

< HOUJ'b X 
toj uvs 

R.O/KST 
CUtG'k.^.kl

L

-HOLU 
SO ?

Graboriub it Pagrabą direktorių 
Automobiliu patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46tb SU Chicago

)/ JUST S 
< L\K^.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

su sekretorių 
, o nuo jo su
jaugi n si s jūsų

<TIUO-Ak\ 
b\ CU\CX

> &OSS ? >

Ir tik pamaži skirstosi iš 
jau ir vėlus V11* 

jau buvo po 12 vai.

VVALTER TAM Ašį (INAS

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius A. Masalskis, Telefonas 
Blvd. 4139.

AKIU SPECIALISTAS 
kuris

CHICAGOS 
ŽINIOS

S B.V GCLLY, \ 
' 1’tL

TPAS

S t <

RENDON flatas 3 kambarių 
2617 W. 40th Pluce ,

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

1. J. ZOLP

)R. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

S BfcCAUSfc. A. V
W=AL hACTrWEX\

UOULDN'T HME
kiT TO G^.OU) 'AP TBt
VVOUGH

Xll twkt ! J

senas žaizdas, figas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Liet 
kimus 
dieną, 
Parko 
sirašyti kliuban 
ti paskirtu laiku

llalsled 
liliku

Jau artinasi prie 
miliono

Town of Lake. — Gvardijos D. L. 
K. Vytauto pusmetinis susirinkimas 
įvyks Penktadienyj, Liepos 30 d., S. 
m., 8 vai. vakare, paprastoje svet., 
46th ir So. Wood gat. Visi nariai 
malonėkite laiku subrinkti, nes yra 
daug dalyku svarstymui.

'— N. Klimas, Nut. Rašt.

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

3307 Auburn AVe.
Chicago, 111.

J1EŠKAU moteries arba mer
ginos dėl apsivedimo nuo 20 iki 
35 metų amžiaus. Aš esu naš
lys, 36 metų, turiu du vaikus 
ir savo namų. J. SLIEKAS, R. 
1, Henri St., Muskegon, Mich.

ta vaiką 
motinai 

susigriaudenus 
Kavaliaus- 

112 W. 21

Simono Daukanto Draugija laikys 
mčilt'.sini susirinkimą .sekmadieny, 
rugpiučio 1 d., 1 vai. po piety 
tuviu Auditorijoj, 31133 

lonėkite 
t. lašt.

Roseland. — Liet. Scenos Mylė
tojų Ratelio antras išvažiavimas į 
Palos parką bus nedėlioj, rugp. ld. 
Bus toj pačioj vietoj, kur jau bu
vo dit sykiu. Ratelio rengėjai ir 
• rilarėjai .kviečiami dalyvauti. Bus 
muzika ir* įvairių žaismių.

Komitetas.

ti tyru oru ir užmiršti dirbtu
vės bildesį.

Visi dar pamena baisią nelai
mę su laivu Eastland, kuris ap
virto Chicagos upėj. Tą dieną 
VVestern Electric Co. darbinin
kai su džiaugsmu rengėsi į pik
niką. Dirbtuve buvo uždaryta 
visą dieną — vadinasi, buvo 
metinė šventė. Bet džiaugsmas 
užsibaigė ašaromis — laivas 
apvirto ir nelaimėj žuvo labai 
daug jaunų darbininkų-kių. 
Atmintis apie tą baisią nelaimę 
ant visados pasiliks Cičeroj. 
Po tos nelaimės kompanija pik
nikų daugiau neberengė.

Vaidyly iškilmes įvyks černausko 
Darže, Subatoj, Liepos 31.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai® 
eiti į tas sankrovas, kurįos 
skelbiasi Naujienose.

Tėvai
Laidotuve.se 

būrius St. P. 
nas Yards 1138.

3311 S Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 6062

Patiktas nelaimes, mirė Lie
pos 29 d., 2 valandą po pietų, 
1926 m., sulaukus 12 metų am
žiaus, gimęs Chicagoj. Paliko 
dideliame nuliūdime tėvą Kazi
mierą Tamašiuną, motiną Bar
borą Tuinašiuniene, po tėvais 
Bukaičiukę ir dėdę Jurgį Bur

- jbKAP IMTO VOUfc. ) 
COAT » — X G LOSEO A B\G ‘ 

' TOOAV
So UJV LV GO' K) EAT- AT A . 
s---- < SUJtL\_ R.HSTAURAMT!/

ren- 
miškus 

sekmadienį, rugpiučiy 1 d. Įžangos 
nebus.
neduos 
valgius

mielai apsimainęs vietomis su 
išvažiuojančiai.

Paprastai, išvažiuojant ir at
sisveikinant būna ašarų, čia to 
nebuvo. Buvo kiek nusiminimo 
iš pasiliekančių pusės ir didelio 
džiaugsmo iš išvažiuojančiųjų. 
Visi tik prašė išvažiuojančių 
parvežti kuodaugiausia žinių iš 
tėvynės. Pasilikę, liūdnai išlydė
ję traukinį, paskui tariasi bū
reliais kaip Čia padaryti, kad ir 
jie galėtų išvažiuot paviešėti 
Lietuvon nors su sekama Nau
jienų ekskursija atenantj pava
sarį 
stoties, nors 
vo laikas — 
nakties kada traukinys su eks 
kursantais išėjo į New Yorką.

Or. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė

Naujieny ekskursija 
išvažiavo

BIRUTĖS
Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos 

I
Jau yra galima gauti skaniau

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

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

Krautuvė atdara kasdieną:

šiuomi pranešam, kad p. Ig, Vir
belio, yra “Naujienų” agentas Chi- 
cagoje ir artimose Chicagos apielin- 
kėse — per jį drąsiai galite užsisa
kyti “Naujienas”, duoti skelbimą j 
“Naujienas” arba užsibaigusią “Nau
jienų” prenumeratą panaujinti.

“NAUJIENOS"

Bet laikas išdildo iš atminties 
ir baisiausius vaizdus ir verčia 
primiršti ir didžiausias nelai
mes. Tad po kelių mėtų per
traukus vėl pradėta rengtis 
piknikus. Tik dabar jie rengia
mi kiek kitokioj formoj: ne vi
sos dirbtuvės, o tik kelių depar
tamentų, ir nebevažiuojama lai
vais. Dirbtuve yra išdalinta į 
skyrius ir kiekvieno skyriaus 
piknikui duotas atskiras var
das.

RENDON moderniška krautuvė, 
tinka dėl pirmos klesos čeverykų 
krautuvės, naujoj biznio apielinkėj. 
Savininkas, 4191 Archer Avė.

Antroji šiemet Naujienų ek
skursija į Lietuvą jau apleido 
(’.hicagą. šįryt ji bus New 
Yorke, o sekmadienio naktį iš
plauks didžiausiu pasauly laivu 
“Leviathan”. Ekskursantus pa
lydėti užvakar į Dearborn sto
tį susirinko virš poros 
žmonių

RENDON 6 kambarių flatas, ten 
da $40. Naujas namas, pečiais šildo 
mas. Brlghton Park apielinkėj.

1238 So. Talman Avė.

Keistučio Paš. Kl. susirin- 
įvyks septintadieny, rugp. 1 
1 vai. po pietų, McKinley 
svet. Nariai ir norinti pri

prašomi atsilankys 
. —A. Jusas, sekr.

RENDON arba paplavūnui nau- 
s Queen Annc bungalovv, inoder- 
škas, visi įrengimai, rendos $6.r 
mėnesį, 2643 Narragansett Avė 

>1. Behnont 0213.

senatorius L 
nominaciją i 
Ir tai laimėj 
džiuma, i 
politiki 
šinosi 
buvo jau

RENDON 3 ir 4 kambarių fintai 
visi šviesus, pečiais šildomi, elektra 
$lrf iki $25.

FRANK ŠEŠTOKAS 
4958 Wentworth Avė. i

patarnauja 
Mažeika, Telelo

RENDAI .4 kambariai, šviesus, 
elektra, naujai išdekoruota. Renda 
$13 mėnesiui. Atsišaukit vakarais.

3717 So. Parnell Avė.

JONAS NOREIKIS
Persiskyrė su . šiuo pasauliu 

Liepos 27 dieną, 1926 {n., su
laukęs apie 40 metų amžiaus; 
gimęs Lietuvoje Kauno rėdy- 
bos, Šiaulių apskričio, Akme
nės parapijos, Gailaičių kaimo, 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo mylimuosius ir mylin
čius pusbrolį Juozapą Švažus 
Amerikoje, Lietuvoje paliko 3 
brolius ir seserę. Kūnas pašar
votas, randasi 1710 N. Girard 
Street.

Auditorijoj 
St. Todėl nariai nia 
susirinkti.—P. K., nut

Cicero, III. — Vyrų i 
Svietos "DraujęystSs 
įvyks Pfitnyčioj, Liepos 
vių Liuosyhės svetainėj, kai 
valandą vakare. Visi nariai 
mi dalyvauti.

Lietuvių Amerikoje Tau 
ys mėnesinį su 
rugpiučio 1 d. 

Lietuvių Audito 
Halsted St. Visi na 
laiku susirinkti.

S. Kuncvicz, rašt.

Lietuvių Dentistas patar-x 
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausiu aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai- 
dą. Garantiieiame visą savo darką, ir 
žemas inusų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 17th Street
Netoli Ashland Avė.

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietumis 
Graboriua Chicagoje t Laidotuvėse patar

nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
Jei, kad pfiklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

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

SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.Tel. Blvd. 4063

maloniai 
kaip jus 
nusilpnė- 
gyJymą 

Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų ąja- 
cientų, kurie rekomendavo jo gydymų 
savo draugams.

Kiekvienam atsilankiusiam yra su
teikiama teisingi patarimai be jokios 
atsakomybes. Atsilankykit Šiandien. 
Rytoj gali būti jau pervėlu.

Yra du priėmimo kambariai ir de
šimtis privatinių gydymui kambarių, 
yru tinkamai prirengti <icl suteikimo 
sergantiems tikros pagclbos. Kiek- 
Vienas vyras ir moteris gali turėti 
pilną užsitikėjimą į Dr. Ross gydy
mą, nes jis jau yra išgydęs tukstan- 
Čius kitų žmonių.

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

kampas Monroc St., Crilly Building 
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofūso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 no pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name

North Side. — SLA 226 kuopos 
susirinkimas įvyks nedėlioj, rugp. 
1 d., 10 vai. ryte,’ 1100 Blackhavvk 
& Dickson St. Vinu nariai-rės ma
lonėkit bul ir užsiiiiokėt užsiliku
sias mėnesines mokestis.

• Sekr. A. Martišius.

• Moterų Ap- 
susirinkimas 

30 <1., Lietu- 
TtfO 

viečia-

Paprastai, vasarą visi rengia 
išvažiavimus į miškus, piknikus, 
ir kitokias pramogas atvirame 
iru. Vieni važiuoja toliau, kiti 
irčiau, kad tik gavus pakvėpuo-

LIET
Palengvins akių įtempimą 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akhj karštį, atitaiso 
greivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiamą j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Al. Capone - 
Brown, Cicero 
va, kuris buvp kaltinamas 
užmušimą pt/>kuror< 
ninko McSvviggin, 
paliuosuotas, nes 
prokuroras neturėjo 
įrodymu ir teisėjas nematė rei 
kalingu jį atiduoti teismui.

Jaunų
(iškas Kliubas lail 
sirinkimą nedėlioj 
1 vai. po pietų, 
rium, 3133 S. 
riai malonėkit

Laidotuvės įvyks Pirmadie- 
nyj, Rugpiučio 2 d., iš namų 
7000 So. May St„ 8 vai. ryte 
į Šv. Jurgio Bažnyčią, iš fe
nais į Šv. Kazimiero kapines.

Meldžiame giminių ir drau
gų dalyvauti musų mylimo sū
nelio laidotuvėse. Liekame su 
didele širdies skausmu

Dėde

FLATAS 4 ruimų vendai, 3-čiorf lu 
>os, 946 W. Sint PI. Savininkus 

3262 Šo. Lime St.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. į šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šia draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
iiile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
lų amžiaus. Norinti įstoti j šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpo tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halstcd St. arba 
i Naujienas, 1739 So. Halstcd St. —• 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat veria Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijos nariais.

Į šiemet jau buvo trečias iš ei- 
j lės išvažiavimas. “Merry So- 
L cials Picnic” buvo pereitą šeš- 
. tadienį po piet, Stickney Park. 
1 Vieta yra netoli, laivu važiuoti 

nereikia r jokio pavojaus nėra. 
Diena irgi buvo gražį. Bet pik
nikai) žmonių suvažiavo nedau- 
giausia. Buvo ir įvairių pamar- 
ginimų su dovanomis. Daugiau
sia domės buvo kreipiama į vai
kučius. Vienas apsimaskavęs 
vyras, surinkęs visus vaikus, 
tvarkė įvairias žaismes ir vai
kus apdovanojo įvairiomis do
vanėlėmis. Vadinasi, kompa
nija už darbininkų pinigus or
ganizuoja sau pataikūnus jau 
iš pat mažens: vaikai tik ir kal
ba apie Western Electric Co. 
gerumą. —Darbininkas.

Draugija šiemet užkandžių 
nariai turi atsivežti savo 
—Valdyba.

Lietuviškos Tautiškos draugystė: 
Rūtos No. 1 šeimynišku^ jšvažia 
vimas įvyks rugpiučio 1 d., .1. Sa 
vitsko farmoj. -JOK o mite tas.

STORAS ANT IŠRENDAVOJIMO
Atyda dėl atidarymo automobilių 

pardavinėjimo agentūrą (Auto Sales- 
room) prie 35-tos ir Halsted Sts. ši
toj vietoj tas yra labai reikalinga. 
Dabar yra jums proga. Gražus kam
pinis Storas, tilo floras, kampas Hal
sted ir 85th Place. Duosime 5 me
tų lysą.

CHAS. J. BAGDZIUNAS 
736 West 35th Street 

Boulevard 0012

PAIEŠKAU vaikino arba našlio 
dėl draugiško pasipažinimo. Geisti
na, kad turčių kiek turto. AS esu 
(tora moteriškė, meldžiu atsišaukti. 
Esu savininkė namo.

B. M. Ross, M. D 
čiamas ligas, tegul 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia .gaus geriausį medikai į gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino pabėgimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

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

Trisdešimties Metų < 
Praktikos

Atsilankykit pas jį, jis 
paaiškins jums visai dykai, 
galit išsigydyti nuo vyriško 
/imo. Šitą pasekmingą

Pirmyn Mišrus Choras rengia la
bai didelį išvažiavimą , nedėlioj, 
rugpiučio 1 Ą J Jefferson miškus, 
bus daugylj^ Žaislų; už pasižymė
jimą žaislėse duosime dovanų. Vir
vės traukimas, lenktynės su kiau
šiniais; lenktynės maiše, lenktynės 
surištom kojom; pajaus valgymo 
lenktynės. Kas bus greičiausia, tas 
laimes dovanas. Moterims ir vy
rams bus pritaikintos lenktynės ir 
už jas tinkamos dovanos. Bus juo
kų iki ausų, ’l'aipgi bus šiltų už
kandžių ir skanių gėrimų. Kvie
čiam visus atsilankyti.

Pirmyn Mišrus Choras.

kad 
kas gali rengti piknikus nakties 
laiku. Vaidilų Brolija tatai da- 
ro., O kasgi gali būt labiau 
įdomus, jeigu ne naktinis pik
nikas, kur vasaros laiku yra 
malonu praleisti naktį tyrame 
ore, ir be to, dar prie muzikos, 
valgių, žaidimų ir šokių.

Vaidilų Brolijos naktinis pik
nikas įvyks liepos 31 d., nauja
jame černausko darže, kur nu
važiuoti yra geras kelias ir vi
siems žinoma vieta.

Jeigu oras ir bus kuoblogiau- 
sias, bet Vaidilų piknikas vis 
tik įvyks; nesulaikys jo perkū
nijos arba lietus. Didysis Per
kūnas duos įsakymus dievams, 
o Praamžius, amžiais patirto
mis gudrybėmis, sukurs amžiną 
ugnį po storu ąžuolu.

Laiko užteks: Piknikas pra
sidės nuo 7 vai. vakaro ir baig
sis po septynių ryto.

Atvažiuokite visi, atsiveskite 
savo mylimąsias, savo pačias 
ar drauges — vaidilos visus 
priims ir pavaišins.

----- Don Perkūnas.

Dr-ja “Lietuvos Ūkininkus’ 
gi:i išvažiavimą į Lyons

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

At.sakym*a: $100.00 ant nyk 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas mūsų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centus atlieka 
;am tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šįmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de] kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padč 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
tilOO.OO — pauiislyk b5“b' 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit < 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St

Laidotuvės įvyks Liepos 31 
dieną, 2 valandą po piiįjų iŠ 
namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Noreikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

ketinį patarnavimą ir 
atsisveikimmą.

Nuliydę liekame,
J. Švažus

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

KAROLIS BALTRUŠAITIS
Mirė Liepos 26 dienoj, 1926 

metais sulaukęs amžiaus 54 me
tų. Velionis paėjo iš Paliepių 
kaimo, Viduklės vaisė.,. Rasei
nių apskr. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Oną, (lukterės 
Stellą ir Kotriną; žentus Janic- 
kį ir Ki auše,, anūkę Gloria.

Laidotuvės atsibus šeštadie- 
nyj, 31 liepos, 8 vai. ryte iš 
namų, 3413 So. Ashland Avė. 
į Šv. Jurgio Bažnyčią, iš te
nai?; į Šv. Kazimiero kapines.

Meldžiame giminių ir drau
gų dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nubudę,
Moteris, Dukterys ir žentai
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

IMIHIMIIIIIIIIIMIIIIIIUIIIIIIIIIIN

Serganti
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 
mokslinė laboratorija:

Kraujo analyza, egzamina- 
cija su pagelba mikrosko
po, egzaminavimas šlapu
mo, spaudimo kraujo, 
X-Ray, kraujo išmieravi- 
mas ir kiti reikalingi eg

zaminavimai.
Per trisdešimtį melų Dr. Ross spe

cializavosi gydyme socialių ligų. Per 
tą laiką jis tūkstančius yra išgydęs 
su savo gydymo sistema.

Išlaidos nominacijų kampani
jos pasiekė jau netoli miliono 
dolerių, bet senato komisijos 
tyrinėsimai dar nepasibaigė ir, 
be abejonės, bus dar susekta 
daug naujų išlaidų. Dabar kam
panijos išlaidos siekia jau virš 
$966,00(1. Iš tyrinėjimų pasiro
dė, kad Crowe-Barrett republi- 
konų frakcija, kuri veikė vien 
Cook paviete, nominacijų kam
panijai išleido arti $200,000. 
Tiek išleista nominuoti vien tik 
pavieto viršininkus, nes frakci
ja nesimaiše į valstijos balsavi
mus ir nė vieno senatorių kan
didatūros nerėmė.

Kuomet Illinois senatorių no
minacijai išleista arti miliono 

valst. pašalintasis 
ookhart laimėjo 
leidęs tik $6,000.

72,000 balsų di- 
visi republikopų 

eriai jam smarkiai prie
it’ nors jo priešininku 

santis senatorius, 
mkhart pats liudi

jo komisijai, kuri pašaukė jį 
liudyti pamačiusi jį salėje.

Galvos skaudė
jimą, reumatiz
mą, širdies, skil
vio, inkstų ligas 
ir daugelį 
chroniškų 
kurios paeina iš 
kraujo ir nervų 
suirimo.

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

kitas užkre- 
atsilanko pasvirš poros šimtų 

išvažiuojančių gimi
nių, draugų ir pažystamų.' Iš
važiuojantys džiaugiasi, kad už 
kelių dienų jau bus Lietuvoj, 
kur juos nekantriai laukia tė
vai, broliai, gimines ir buvę 

munšainerių gal- draugai. Jie džiaugiasi, kad 
už galės pamatyti savo gimtąjį 

J pagelbi-; kraštą, savo gimirfes, pasilink- 
vakar tapo-srnins ir kupini gražių įspu- 
policija ir džių vėliau sugryš į Chicago.
mažiausių Jie džiaugiasi, kad jiems tenka 

tokios smagios atostogos. Bet 
pasiliekantys išlydėtojai jau 
nėra tokie linksmus. Jie lig ir 
užvydi laimingiems išvažiuojan
tiems. Juk kiekvienam butų ma
lonu aplankyti s savo gimtąjį 
kraštą, pasimatyti su giminė
mis ir draugais ir nors trum
pam laikui sunkų darbą ir rū
pesčius svetimam krašte. Bet 
kito aplinkybės neišleidžia, ki
tas gal nesuspėjo, bet'kiekvie
nas lydėjusių, manau, butų

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

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

2226 Marshall Bivd.

Stanley Kavaliauskas, 12 me
tų, išėjo iš namų liepos 6 dieną 
ir daugiau nebegryžo. Buvo 
gauta žinia, kad liepos 9 d. su 
kitais vaikais buvęs Cicero. Jis 
lankė viešąją mokyklą prie 22 
ir Robey gatvių. l»et turėjo di
delį norą gyventi ant ūkės ir 
kalbino nuitiną kraustytis į 
kaimą. Mokinosi gerai, perėjo 
į šeštą skyrių ir buvo geras ir 
darbštus vaikas. Manoma, kad 
jts išvažiavo kur-nors ant ūkės.

Stanley buvo gerai apsiren
gęs. Turėjo gerą melsvą siutą, 
juodus žemus batus, švarios 
išvaizdos. Sulig' savo amžiaus 

atrodė didelis vaikas — kokiu 
5 pėdų, šviesiai geltonų plau
kų, mėlynų akiai.

Jei kas patėmytų 
prašomi pranešti 
kuri yra labai 
Motina, Pranciška 
kienė, gyvena prie

NAUJIENOS, UKIčagc

PRANEŠIMAI

Laidotuve.se
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SIŪLYMAI KAMBARIU REIKIA DARBININKĮI
______________ ____________________ X—•  —~ -————— 

PARDAVIMUI NAMAI-IEME NALiAI-iclIE NAMAMEME NAMAI-ZEffi
RENDON kambarys dėl vyro, yra 

vana. 8415 So. Emerald Avė., 2 fl.
VYRŲ

PASIRENDAVOJA kambarys ap- 
sivedosiems ar pavienieniM. 3635 
Armitage Avė.

PASI RENDA VO.IA kambarys le-
notiims žinonicnis be vaikų bei vai- Jei jus tam tiksite, tai mes 
kinams. 1243 S. Washtennw Avė. | kinsime jumis kaip Ir kitus 
__________________ • darbininkus. Gera mokestis.

SHEKLETON BROS. 
160 N. La Šalie St. RoomĮVAIRUS SKEIRIMAI

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 33rd St., Chicago. III.
Tel. Yards 6751

Tel. Yards 7282
Kės. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo trubelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitus vei
kimas. Advokatas \Vallaee, 2204 
Michigan. Cal. 1143.*

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojemas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicngoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo jstaiga Chicago j. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J, J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lawndale (1114.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restau ran
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

pecialumas Geras patar
navimas, Žemos kainos.

Sostheimg, 1912 So State St. 
_____________________ _________/

JVEDAME elektrą su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 

K. O. ELECTRIC 
3453 So. Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 7590

JIESKO DARBO
PA IEŠKĄ U darbo už bučerį.

Turiu gerą patyrimą per 
medus. Kam reikalingas, 
džiu telefonuoti

Brunnwick 2515

ilgus
mel-

REIKIA DARBININKU

PRIIMSIU cash $100 arba išmokė
jimais už $700 vertės grojiklį pia- 

DAuLuvvivf ag i lub bęnčlumi r 120 rolelų. Šis
* .< " • .i. b f ♦ v lianas labai gerai groja. Turit jturime v,etų <lel keleto amą • panifttV|i i<n<i įvertinus.

kiŲ lietuvių vyrų, kurie Svariai iš- JOBI E N
rodo ir moka gerai kalbėti. ' | 2332 W. Madison St’., 1 fl.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
išmo

Bridgeporto Didelis 
Bergenas .

Dideli Bargenai Roselande

416

VADOVAUJAM
VADOVAUJAM 

VADOVAUJAM
Mes turime daugiau lietuviu 

prospektų negu galime juos ap 
dirbti ir mes turime turėti ke
letą lietuvių salesmenų dėl mu
sų prospektų. Shokleton Bros 
160 N. La Šalie St., Room 416

BUČERIĄI. Man reikalingas jusi 
liuesas laikas, $50 j savaitę. Atsi 
šaukit: 160 N. La Šalie St., Roon 
416.

.Jtisų liuosą laiką
Mes nupirksime ir užmokėsime 
už j j gerai. Malonus darbas, tik 
2 valandas j vakarą ir nedėlioj.

SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie St.

REIKALINGAS šiaučius. Atsišau
kite tuojaus.

748 W. 33rd Street

REIKALINGAS pirmos klesos uni- 
jistas barberys; nuolat darbas. 4550 
So. Kpdzie Avė., Tel. Hemlock 5939.

REIKIA šaučiaus prie taisymo 
Čeverykų, 2345 S. Leavitt St. Wm. 
Sabaliauskas.

REIKALINGA keletą karpenteriy, 
turi priklausyti prie unijos. Atsi
šaukite tuojaus. 7018 S. Campbell 
Avė. Repubiie 4537.

REIKALINGAS “patyręs barberis 
dirbti vakarais ir subatomis. 1709 
S. Halsted St.

—~9

AUTOMOBILIAI
Studebaker automobi- 
iai yra vieni iš tvirčiausių 
r kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude-

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

D.

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

PARSIDUODA' 23 iri . Mannon 
touring karus, pirmos klesos stovy, 
naujai nupenluotas ir nunikeliuo- 
tas. Parduosiu pigiai.

3139 S. Parneli Avė.
CHICAGO, 1LL.

1-iuas fl. iš užpakalio

PARDAVIMUI arba mainymui 3 
sedanai, Hupmobile, Buick, Willys-

RAKANDAI ’
PARDAVIMUI valgomo kamba

rio setas, stulas ir 6 krėslai, 4 len
tos dėl stalo, stalo 
ta vyge. Tel. Repubiie 6542.

iad., vaiko bal-

PARDAVIMUI
j PARDAVIMUI maža groser- 
nė su namu arba be namo, biz
nis gerai eina, vienai moteriai

• .v,rej0’aiba v,rS’ sunku užlaikyti.jos. 10822 So. Michigan Avė. . \ 1 8436 Gilbert Court

VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

GROSERNE, užkandžiai, delika- 
tesen, ice cream, cigaretai, cigarai 
pardavimui 1536 W. 14 St. Canal 
■>998.

REIKIA moterų darbui nuo štukų 
namie. Lengva išmokti, gera mokes
tis. 159 N. State St. Room 1632.

PARSIDUODA kriaučių šapa pi
giai, Cleaner ir Dyer, lietuvių did
žiausioj kolonijoj .ir dailiausia apgy-

REIKIA moterų, malonu, darba. JleL:!™AVkrlaU??
prie real estate pardavinėjimo.

SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie St.

visados užtenkamai. Priežastis — va
žiuoju j Lietuvą.

6912 .So. Western Avenue
Tel. Hemlock 3736

REIKALINGOS 2 veiterkos 
dirbti į restaurantą. 
’ Kreipkitės tuojaus

3206 So. Halsted St.

TURIU parduoti augštos rų- 
šies grojiklį pianą, dirbtuvės 
kainomis arba jūsų pačių pasiū
lymu, atsišaukit iki 10 vai. va
karo, nedėlioj iki pietų.

1317 N. Ashland Avė.
REIKALINGA moteris dėl partne- ( 

rystės, gali būti našlė arba mergina. 
Dykai gyvenimui kambariai ir furni- 
čius gali savo turėti. Meldžiu 
vakarais po 6. Antros lubos. 

2864 West 38th Street 
Ant So. Francisco Avė. 

Chicago, III.

ateiti

PARDAVIMUI gasolino stotis, pi
nigų uždirbimo vieta, 10 metų ly
gas, 3800 S. Ashland Avė. Lafayette 
4158.

REIKALINGA moteris į restora
ną prie indų plovimo. Pageidauja
ma teisinga ir gera darbininkė. 
1549 Indiuna Avė. Tel. Calumet 1277

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, labai pigiai, važiuoju į farmas, 
5 metus išlaikiau, nusipirkau far
mą.

PARSIDUODA ice cream parloris, 
kendžių ir labakos. Biznis geras, 

1 išdirbtas per daugelį metų. Yra 
Į štoras ir 3 dideli kambariai. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės;
712 \V. 14 Place.

| “ - « —
BUČEI.NĖ, West Side, galima už- 

dirbti pinigų, prie 63rd St. Moderniš
ka, pilnai prirengta, ilgas lysas, pi
gi renda, puikus pasiūlymas. L Coven, 
139 N. Clark St.

BEKERNfiS — 2 gerai apsimo
kančios krautuvės j Beverly Mills, tu
riu parduoti. Savininkas apleidžia 
miestą. Beverly 8151,

PARDAVIMUI Vacuum Cleaner, 
gerame stovy, $10. Vincennes 2324.

Į
PARSIDUODA bučerne ir groser- 

ni delei mirties savininko.
4504 So. Paulina St.

PARSIDUODA Lunch Ruimis, ge
ra vieta, apgyventa visokių tautų. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 

Į biznio loto arba galima rendavoti su 
visaiš įrankiais, kam reikalinga toks 
biznis.

669 W. 14th Street
T

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
tiktai biskj vartotas, vėliausios ma
dos išmarginimo, kaina $115, įskai
tant volelius ir benčiu, $50 cash ir 
po $J0 j mėnesį atsakantiems žmo
nėms.

VAITONAITIS
6512 So. Halsted St.. Ist fl.! >
BUčERNft IR GROSERNR . 

PARDAVIMUI

| Sykiu su namu, prie bizniavos gat
vės, geros dieninės įplaukos, visi nau
ji fikčeriai, nebrangi kaina.

6034 So. Cravvford Avė. 
Hemlock 1388

1 ' ) ■ ' r~1 - •

PARSIDUODA pirmos rūšies gro- 
sernė, ice cream, kendžių ir visokių 
fruktų krautuvė, geroj vietoj, prie
šais šv. Jurgio bažnyčios, ant Bridge
porto. Priežastis pardavimo, važiuo
ju Lietuvon.

919 W. 33rd Street 
Tel. Yards 2109

1 RObMING House, 16 kam-, 
barių, South Side, netoli ežero, 
transferuojamas lysas, naujai 
dekoruota, kambariai pilni, ren
da $200. Gera proga. Phone 
Hemlock 5889, 2356 W. 63 St.

PARDAVIMUI Malt & Kops 
krautuvė, parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo, turiu du Sto
rus.

Kreipkitės po num.
3049 W. 59th Street

ROOMING namas, geroje vie
toje, turi būt parduotas iš prie
žasties ligos, renda $45, ilgas ly-« 
sas, $1400 cash, $800 įmokėti. 
' 4650 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI groserne, saldainių, 
ice creamo, taipgi rūkytos mėsos . 
krautuvė, h vi namu arba namo,
šaukit Lafayette 8658.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu arba be namo, visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4104 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA cigarų ir cigaretų 
krautuvė. Ilgas lysas su kambariais. 
Pigi renda. Geras biznis. 30 metų 
kaip įkurta. 3637 So. Halsted St.

PARSIDUODA 2 kėdžių barbernė, 
white fix, vieno meto senumo, dėl li
gos. 1513 W. Polk St., arti Ashland 
Avenue. ' t_

PARSIDUODA groserne ir bučer
nė. Senai įsteigtas biznis, cash. Lie- 1 
tuvių ir kitų tautų apgyventoj apie- J 
linkėj. 2136 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučerne su namu 
ar be namo. Geras biznis.

2633 W. 43rd Street '<______________ ___ ____________
PARSIDUODA kendžių krautuvė.

1417 So. Union Avenue

SALDAINIŲ, ice creamo, ci
garų, cigaretų, mokyklos reik
menų, notions ir žurnalų, čia 
sustoja gatvekariai. Del infor
macijų Juniper 0179 arba Key- 
stone 6481.

PARDAVIMUI delicattessen ir 
sandvičių štoras. netoli nuo niau- l 
dynių, išdirbta biznio vieta, nepra
leiskit progos^ Turi būti greitai 
parduota. Tel. Fairfax 0035.

PARDUODU mažą goseriię ir sal- . 
dainių ir kitų smulkmenų krautuvę, . 
arba priimsiu partneri su mažais 
pinigais. 1261 S. State St. 
------------------------- 1—------------ r- i

S34S So. Wnll.ee St

Su $4000.00 nupirksi tri
jų aukštų muro namą 6 pa
gyvenimais, 3 po 6 kamba
rius ir 3 po keturis; maudy
nės, elektra, augštas skie
pas ir visi geri patogumai. 
Rendų per mėnesį neša 
$180; kaina labai žema. Na
mas turi būti greitai par
duotas.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Medinis namas 6 kamba
riais ir du lotai šalę; gražus 
sodnas ir daržas, galima lai
kyti vištų ir karvę, prie pat 
Western Avė. bulvaro ir 
74-tos gatvės. Kaina tiktai 
$5,500.00. įmokėti $1000.00, 
o likusieji lengvais išmokė
jimais. Nepraleisk šitos pro
gos ir kuogreičiausiai kreip
kis pas

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Norėdamas Pirkti Nam? 
Nelauk Geresnės Progos

Pamatyk, namą
3129 So. Halsted St

Naujas gražus mūrinis 
namas 2 lubų aukščio, vie
nas didelis štoras ir gražus 
7 kambarių flatas, aržuolo 
medžiu ištaisytas, o. vidus, 
jufetai, kansiliai ir visi kiti 
vėliausios mados įtaisymai, 
marmurinės padlagos mau
dynėje, aukštas skiepas, 
skalbykla drabužiams, kar
štu vandeniu apšildomas. 
Namas randasi prie pat 
Lietuvių Auditorijos ir 
prieš Mildos ^didžiulį teatrą. 
Kaina labai žema. $4000.00 
įmokėti, o likusieji lengvais 
išmokėjimais.

Kreipkitės pas

M. L. Kiras
3335 So. Halsted St.

MARQL’ETTE Manor parsiduoda 
naujas moderniškas mūrinis namas, 
2 po 6 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas ir 2-jų karų garažas, bun- 
galow stogas, Steel constrnetion, 
icebaksiai, gasiniai pečiai, prosini- 
tnui lentos, fire plcisai, knygų šė
pos, bufetai, bath ruimiose taihj 
sienos ir ĮęriTidiR, sHower 
pats savininkas statė. Cash reikia 
$4,000.

Kreipkitės;
6551 So. Washington Avė.

PUIKI 29 akrų vaisių ir alfalfa 
arma, geri budinkai, elektrą, 200 
yšnių medžių, 4 akrai vynuogių, 
eri keliai, netoli miestuko, $6000 
nokėti.

F. HOOKER.
Paw Paw, Mich,

PARSIDUODA muro namas 2 fla- 
ų po 6 kambarius, karštu vandeniu 
iildomas ir muro garadžius 2 karų, 
l'urime greit parduoti ir todėl leisim 
Ogiai arba mainysim ant bungalow 
irba kito mažesnio namo, 

7013 So. Washtenaw Avė.

PARDUODU arba mainau ant biz- 
io arba ant automobilio lotą, ran- 
asi So. Sidėje. Savininkas 1737 So. 
Jnion Ąv«h, Tol. Canal 2555.

MARTIN

PARDAVIMUI 100 pėdų kam- 
s, prie Garfield bulvaro, ne- 
li State St. Tinka dėl kruta- 
ų paveikslų, gasolino stoties, 
ba kito didelio biznio. Dr. 
mison, 17 W. Garfield Blvd.
PARSIDUODA niuro namas, 2 

lutu po 4 kambarius; naujas su 
visokiais paskutinės mados jtaisy- 
nais. Turiu parduoti greitai ir 
odei leisiu pigiai. - 
JKreipkitės;

6820 S. Campbell Avė.

569 W. 18 St., 
Tel. Roosevelt 4176

BARGENAS. Parsiduoda ice cream 
kendžių ir smulkmenų krautuvė su 
pagyvenimo kambariais. Renda pi
gi. Matyti galima 7 vai. vakare.

2502 W. 69 St.

BARGENAS
MANO paties statyta 5 kambarių 

mngalow,’ viskas yra gatava, atei
kit ir pamatykit. Kaina yra Že- 
nesnė $1,000 kaip kitų ir yra |tai- 
yta viskas moderniškai.

3624 W. 65th PI.
Prospect 7216

PARDAVIMUI I ruimų medinė 
cottagė, elektra, gasas, nupirksit 
pigiai. 5246 So. Knox Avė.

NAMAS ant cemento bloksų bun- galoxv. 5 kambarių, karštu vande
nili Šildomas, 1 karo garažas, gat
vė cementuota, lotas 33^ pėdų.

MEDINIS namas, 2 augštų 3—< 
kambarių, furnas šildomas, 1 ka 
ro garažas, lotas 33% pėdų, gatvė 
cementuota.

LOTAS 105 St. ir Emarald Avė. 
37% pėdų. — 60 pėdų lotas an: 
1>24 St. Ir Racine Avė.

P. P. BARŠIAUSKAS
34 E. lOOth Place
Tel. Pullman 6628

West Side Bargenai
MŪRINIS namas 2 augštų, 5—5 

kambarių, 2 karų cementinis Ka
ružas, gatvė ir elė cementinė. Kai
na $0,500.
' 4 GYVENIMŲ mūrinis namas.3-5 
ir 1-4 kambarių, sale tuščias lotas. 
Kaina $11,500.

4 GYVENIMŲ mūrinis namas po 
5 kambarius, 2 storai, garažas de 
3 karu, šalę tuščias lotas, kaina 
$28,500, su bučerne ir groserne.

MŪRINIS namus, 5, gyvenimų po 
5 kambarius, štoras iš fronto, kai
na *23,000.

2 GYVENIMŲ mūrinis namas, ša
lę tuščias lotas ir medinis garažas 
dėl 2 karų, kaina $7,000. Ir daufi 
kitų bargenų.

A. MEŽLAIŠKIS 
2154 W. 23rd St.

Roostevelt 8128

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldienį 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui 
Atsilankykit anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash. $50 j mėnesį 

Nusipirksite bile vieną iš jų 
Už biskj {mokėjimo, mes palaiky

sime jums namą kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite,/tai 
bent pamatysite didžiausj šių metų 
bargeną.

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

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Chicago Title 

& Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną ir vakare.

SAWIAK & CO. 
Statytojai 

7181 W. Grand Avė.

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS
Parsiduoda 5 kambarių namelis, 

labai gražioj vietoj, yra elektra, 
maudynė, 2 lotai, barnė, garažas, 
vištininkas, galima laikyt karves, 
kiaules, žąsis, žodžiu sakant darbi
ninkui tikra laimė, kaina tik $3000, 
įmokėti kiek galite, pardavimo prie
žastis labai svarbi. Atsišaukit pas

J. LAURINAITIS
6036 So. Mason Avė.

Clearing, III,

Chicago Lawn Bargenai
2 BIZNIO lotai prie 69 St. netoli 

Westem Avė. 60 pėdų. Kaina $5,000. 
Arba priimsiu mažą namuką į mai
nus.

8 GYVENIMŲ mūrinis namas, 2 
štorai, ką tik naujai užbaigtas, yra 
visi narankumai naujausios mados, 
įnešti reikia $25,000.

Taipgi turiu dalig lotų ant par
davimo. čia yra nauja lietuvių ko
lonija.

KAMPINIS lotas prie Crawfor< 
Avė. ir 5 kambarių cottage, 2 ka
rų garažas.

BRIGHTON PARK
Naujas muriirfS namas, 2 flatai, 

5—6 kambarių, 2 Štorai, 1 karo ga
ražas. Parduosiu labai pigiai.

A. K. VALUKAS ' 
6531 So. Crawford Avė.

Repuolic 4139

NAUJAS 2 AUGŠTŲ 
MŪRINIS NAMAS

PRIE Grand. avė., netoli Austin, 
150 pėdų friMtaige, garu šildomas, 
cementinės grindys, plieno kon
strukcija, taipgi tile garažas. Šis 
namas tinka bile kokiai išdirbystei, 
geras pirkinys, $15,000 reikia cash, 
kitus pagal sutartį.

6047 W. Grand Avė.
Spaulding 5723

• ŽIŪRĖKIT
2 flatų medinis namas, 540 

W. 57 St„ 6—6 kambarių, 4 
kambariai skiepe, kaina $6,000, 
cash $1,000, kitus išmokėjimais, 
namas išmokėtas. Sandner vie
natinis agentas, 206 W. Gar
field Blvd., Boulevard 1392.

PARSIDUODA 80 akrų farma. 6 
mylios į pietus nuo Scottville, Mich. 
Viskas gerame stovyje. Naujos ma- 
žinos. Ūke gerai tvarkoma. 
reikia be gyvulių $2500, o su $4000, 
likusius ant mortgage. Rašykit: 

JUOZAPAS ZITERIS 
R No. 2, Box ‘ 96 

Scottville, Mich.

ANT pardavimo pigiai puiku# mū
rinis bungaląw 6 kambarių, garu šil
domas, puikioj vietoj. įnešti reikia 
$1,000, likusius ant lengvų išmokė
jimų.

5318 So. Califomia Avė.
Hemlock 4758

MAINYSIU savo lotų j 1 arba 2 
morgičius.

NAUJIENOS
Box 828

PARDAVIMUI apartmentas, 8 fla
tų, kampas, 90 pėdų pločio, 2 po 4, 
4 po 5 ir 2 po 7 kambarius. Labai 
gražioj ir geroj vietoj, Marųuette 
Manor apielinkėj, 1 blokas nuo 63rd 
St. Atsišaukit prie savininko.

2540 W. 64th Street \ 
Tel. Prospect 9511

$250 ĮMOKĖTI
5-6 kambarių mūrinis bunga- 

low. Yra visi moderniški įren
gimai, kitus kaip rendą. GAGE 
REALTY CO., 3000 W. 55 St. 
Prospect 2601.

TIKRAS BARGENAS

Pardavimui 1% adgšto, tiie ir 
stucco bungalow, kampinis lotas, 
30x163 pėdų. Fumas šildomas, gra
žioje vietoje, $7600, išmokėjimais, 
$1600 įmokėti, $55.88 į mėnesį.

Vincennes 8215

PARSIDUODA namas 2 augštų, 
6-6 kambarių, yra dviejų karų gara
žas, parduosiu greit. Savininkas. At- 
sišaukit vakare 6 vai.

6234 So.'Maplevvood Avė.

KODĖL NE
Kraustykite j savo locną namą už 
$45 j mėnesj, tiktai biskj iš pradžios 
įmokėjus.

$5950
UŽ naują 5 kambarių medini buą- 
galow, cementiniu pamatu, furnas 
šildomas, ou grindimis' viškai, yra 
vietos dėl daugiat kambarių, laun- 
drė, pentrė ir t. t. Illinois Central 
transportacija. Tiktai 6 liko. Mainy
siu j gerą lotą arba morgičius. Tai 
yra darbininko proga įsigyti sau na
mą.

F. R. DRASLER, Budavotojas 
11901 Michigan Avenue 

Pullman 9470-4373

FARMA ANT MAINŲ!
160 A K ERIŲ Žemės, Michigan val

stijoj, ant ežero kranto, su visoms 
troboms, mašinomis ir gyvuliais, 
kas tik reikalinga ant ūkės. Parsi
duoda labai pigiai; savininkas mai
nys ant namo, loto arba bile kokio 
biznio.

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

Boulevard 9641

MODERNIŠKAS Morgan Park na
mas, 7 kambarių, $11,000, lotas 
50x125, savininkas išvažiuoja. 11353 
So. Irving Avė., Beverly 0858.

BARGENAS
Mūrinė ir medinė cottage, 2-4 kam

barių, 2 karų naujas garažas, su 
skiepu, kaina $4000. Galit krausty
tis, 1 flatas tuščias.

Atsišaukit
3512 So. Wallace Street

_ NAUJI BUNGALOVV 
$500 įmokėti

Kitus kaip rendą, pilnai mo
derniški, netoli I. C. ir gatveka- 
rių, netoli nuo šapų dėl darbo.

9201 Blackstdne
Chesterfield 0155

---------------------- ----------------------------------~T
PARDAVIMUI 2 augštų namas, 

po 6 kambarius kiekvienas, pečiumi 
Šildomas. Tikras pigumas. Pasima- 
tykit su savininku. Netoli -Brighton 
Parko, Savininkas

1636 W. 32nd Place
Tel. Lafayette 3464

CICERO BARGENAS
Parsiduoda medinis biznio namas, 

lietuvių apgyventoj vietoj, rendos 
neša j mėnesį $90.00. Kaina $8,000. 
Morgičių galima gauti $4,000. Atsi
šaukite pas savininką

1430 So. 50th Court
Cicero, III. >

BARGENAS JEI PARDUOSIU 
GREIT

2 biznib lotai prie Archer Avė., ne
toli Crawford. Kainos pasidvigubins 
j vienus metus. Greitam pardavimui 
kaina pigi; išmokėjimais.

MR. LEWIS 
Wabash 8440

PARDAVIMUI REZIDENCIJA
Moderniška kampinė mūrinė rezi

dencija ir garažas, karštu vandeniu 
šildoma, 2 blokai nuo Rockwell Sto- 
tieš, Ravenswood elevatorius, 9 di
deli kambariai, 2 vanos, atiduosiu už 
$25,000, 2600 Windsor Avė. Savinin
kas: Central 2228.

MURINĖ cottage 5 ruimų, su 
beizmentu 5 ruimai, 2 ruimai atike, 
toiletai, vanduo. Bargenas.

3405 Wallace Street

MAINAU fdkmą su budinkais ant 
namo ar lotų. Graži vieta dėl vasar
namių prie upes. Randasi McNaugh- 
ton, Wis. 94 W. 4th St., St. Charles, 
Illinois.

Už $750 įmokėjus nupliksite nau- 
jq. G kambarių modemiškų cottage. 
Gera apielinkė ir transportacija, kai
na tiktai $6750, kitus kaip rendą. 
11030 Michigan Avė., Pullman 7500.

GERAS pasiūlymas kas tu* 
rit bungalow tarpe 63 ir 68 tarp 
Westem Avė. ir Califomia Avė. 
ir norit mainyt ant 2-jų flatų 
namo, atsišaukit greitai. 6218 
So. Rockwell St Apie sąlygas 
patirsite ant vietos, l-mos lubos

' PARDAVIMUI. Kam nors didelė 
iroga. Gražus, naujos mados 20 ak- 
■ų sodnas (obelių), Benzie County, 
Michigan, 3 mylios nuo Thompson- 
ville, vidury vaisių kolonijos, yra 500 
gerų medžių, 18 metų sutaupymas 
ant Stark Nursery, graži vieta gy
venimui per visą metą, 
duoti 
mo.

Turiu par- 
greit. Neatmesiu gero pasiuly-

R. R. SHUMAN 
1621 Chicago Temple 

Chicago Tel. State 4228

$500 cash, naujas moderniškas na
mas, karštu vandeniu šildomas, 5 
Kambarių mūrinis bungalow, resto- 
rantų distrikte, $8150, $55 j mėnesį 
su nuošimčiais, prie mokyklų, krau
tuvių, raktas, 5547 Belmont. Pensa- 
cola 4488.

NAUJAS mūrinis bungalow, 5-6 
kambarių, stiklintai porčiai, su grin
dimis viškai, aržuolo ir beržo tri
nias, karštu vandeniu šildomas, vė- 
iausios mados fikčeriai, tikras na

mas, atdaras iki 8 vakaro, 5410 Hen- 
derson ^t., 3 blokai j šiaurę nuo 
lelmont Avė.

ŠITAS yra tikras bargenas. Par
siduoda muro namas, 2 flatai po 6 
cambariuš atskirus, apšildymas 
<arštu vandeniu, 2 karų garažas.

PARDAVIMUI du lotai 55x132 ge- į Parduosiu pigiąi arba mainysiu ant 
roję vietoje prie Roosevelt Rd. Mai- r' k..neta
pysiu ant mašinos ar troko.

8643 So. Emerald Avenue

5 ar 6 ruimų cottage arba bunga- 
low. Atsišaukit pas savininką 3423 
S. Leavitt St. Atlyginimas agentams.

3 AKRAI PRIE KELIO 
m $1000

Išmokėjimais, $200 įmokėti ir po 
$10 j mėnesį. Galit pamatyti tą že
mę bile dieną ir nedėlioj.

W. H. DARR
225 So. Homan Avė.

Van Buren 7841

MAINAU ant farmos mūrinį na
mą, 2 pagyvenimų po 6 kambarius. 
Elektra ir maudynės. Rendos $120, 
morgičio $4000; prekė $13,500. Pri
ims mažą farmą.

4 FLATŲ medinis namas, 2 po 4 
kambarius, 2 po 5 kambarius, mor
gičio $4000, rendos $75. Maino ant 
farmos arba biznio. Atsišaukit 3252 
S. Halsted St. Yards 4951. L. Ja- 
rusz.

ANT mainymo arba pardavimo 2 
pagyvenimų su storu namas, medi
nis. Phone Michigan 0764.

MORTGEŪAI-PASKOLOS
2-RI MORGICIAI
341 MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

t $250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisan. Teisingai utliksin, 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Nerok u o jam e komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

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

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 Chicago Avė., 

cor. Hermitage

PINIGAI PASKOLAI
\ Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai

Petrzilek Bros. & Co.
1647 W. 47th St.

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis menesius; 
augštesnį mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St.. Chicago, III.

Wnll.ee

