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Mirė Jonas Pruselaitis
Del maištų Ispanijoj pa 

skelbta karo padėtis
23 žmonės žuvo, daug sužeista 

traukinių katestrofoj

Mirė Jonas Pruselaitis
Naujienos gavo iš 

teiegra- 
ten mi-

Noros

rūgs, 
mirė

Vakar
Watęrbury, (’onn., dvi 
mas, pranešančias, kad 
rė žinomas lietuvių darbuoto
jas, Jonas S. Pruselaitis.
' Viena telegrama gauta iš 
viešiančios ten ponios 
Gugienės. Ji praneša:

VVATERBURY, Conn., 
6. — Jonas Pruselaitis
VVaterbury ligoninėj šiandie 
kaip penktą valandą ryto.

Antra telegrama, pasirašyta 
Lithuanian Political Club., 
skamba;

WATERBURY, Conn., rūgs. 
6. — Jonas S. Pruselaitis nu
mirė Sept. 6, 1926. Jis sirgo 
nuo June 25 ir sept. 6 mirė 6 
valandą ryto.

Dar praeitą šeštadienį buto 
gautas iš VVaterbury artimo 
vėlionies draugo, P. Motje- 
čiaus, laiškelis, kuriame jis 
Naujienų Redakcijai rašė:

“Gerb. Naujienų Redakcija:
Pranešu liūdną ♦ žinią, kad 

musų draugas, Jonas S. Prūse 
laitis, serga džiova. Jau kelin
ta savaitė kaip guli Waterbu- 
ry ligonbuty. Reikėtų vežti į 
sanatoriją, bet sanatorijoj nė
ra* vietos, tai turi laukti, kol 
atsiras vieta.

”Su pagarba, P. 
“Waterbury, Conn.
“Augusto 31, 1926 m.

Septintas Tautų Sąjungos' 
seimas prasidėjo l

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
6. — šiandie prasidėjo septin
tas Tautų Sąjungos seimas, 
čechoslovakijos užsienio mini- 
steriui 
j ant.

Benešui pirmininkau-

DEL PLAUKŲ NUSIŽUDĖ
BRIDGETON, N. J.; rūgs. 6. 

— Del to, kad tėvai neleido jai 
nusikirpti plaukų, o ji su ilgais 
plaukais nebenorėjo 
mokykloj savo 
rios visos dėvi 
kus, Annabel E. 
tų mergaitė, 
šautuvą nusišovė

Ispanijoj neramu; paskėlė 
ta karo padėtis

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
6. — Karalius Alfonsas paskel
bė visoj Ispanijoj kart) padėtį 
ir įsakė visus artilerijos da
lies oficierus, išskiriant esan
čius Morokkoj, suspenduoti, i

Toks žingsnis padaryta, dik
tatoriui Primo de R i verai pa
reikalavus, dėl pasireiškusiu 
artilerijoj atviro maišto.

Pamlonoj artilerininkų suki
lime buvo vienas leitenantas 
ir vienas puskarininkas už
mušti ir keletas kareivių su
žeista.

Maištai įvyko taipjau Sego- 
vijoj. ir Valladolide.

MChieago, I1L Antradienis, Rugsėjis-September 7 d., 1926
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Lietuvos žinios

Ima nagan buv. J. Vaisi, 
konsulu Meksikoj

Thompson kaltinamas dėl nele- 
galio išgabenimo Meksikos 
archeologinių turtų.

MERU)A, Jukattfhas, Meksi
ka, rūgs. 6. — Respublikos 
justicijos ministerio 
šaukiamas tieson 
Thompson, buvęs 

Motiečius Valstijų konsulas 
mieste. Thompson 
dėl paėmimo ir išgabenimo į 
Jungtines Valstijas brangių 
archeologinių aukso ir sidabro 
daiktų, kurie prieš keletą me- 

Itų buvo rasti senovės maja 
miesto, Chichen Itza, griuvė
siuose. Thompsonas turi ne
toli nuo tos vietos savo rančą 
(didelį ūkį).

Kartu kaltinama Harvardo 
universitetas, Bostono Peabo- 
dy Muziejus ir Chicagos Field 
Muziejus, kurių kiekvienas įsi
gijo tų Thompson© pavogtų, 
Meksikai priklausančių, arche
ologinių turtų.

rodytis 
draugėms, ku- 
trunrtpus plau- 
Lewis, 14 me- 
pasiėmus tėvo

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieškb bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j 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 colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie 
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai* 
colis (apie 30

I Pacific and Atlantic Photo]
Jie norėjo pulti Meksiką. — Meksikiečiai, kuriuos suėmė Jungt. Valstijų žvalgybos agentai Meksikos pasieny, kada 

rengėsi iš Jungt. Valstijų pulti Meksiką. Pas juos rasta daug ginklų ir amunicijos. Jais vadovavo gen. Estrada, kuris 
taipjau suimtas.

23 žmonės žuvo traukinio K. Žiogas, farmerys, žuvo Rumanija susirupinus

50

katastrofoj automobilio nelaimėj
ne- 
uŽ-

1 muštas senas lietuvis fermeris, 
Kazimieras žiogas, turįs savo 

jfarmą netoli nuo Crystal

i kitų pasažierių pavojingai • Praeito šeštadjenio naktį 
sužeista traukiniui nusiri- laimėj ffu automobiliu buvo 
tus i Arkansas upę 1

Sovietų Rusija žadanti Balti
jos laivyną perkelti į Juo
dąsias jūres.

Streikuoja “Nemuno” 
fabriko darbininkai 

KAUNAS.
brike dirba apie 80 darbininkųJ 
Darbininkai susiorganizavę į 
Metalo Darb. Prof. Sąjungą. 
Darbininkai patiekė adminis
tracijai savo reikalavimus pa
gerinti darbo sąlygas. Nesuti
kus administracijai derėti®,• 
darbininkai rugpiučio 10 d. su
streikavo. Darbininkų reikala
vimai: 1) palikti darbininkus 
Vyšniauską ir Kalvaitį vieto* 
je; 2) panaikinti netikrą dar
bininkų samdymą aprėžtam 
laikui; 3) pildyti 8 vai. darbo 
dienos įstatymą; 4) Nenaudoti 
jaunuolių ir silpnos kūno sudė
ties darbininkų ištirpinto Špi- 
žo darbams; 5) nenaudoti mo
kinių nuolatiniam juodadarbių 
darbui; 6) išdirbti viršvalan
džiai turi būti įrašomi į atsi«* 
skaitymo knygeles; 7) nevedu* 
siems, viengungiams išduoti 
trečdalį malkų pajo; 8) neper- 

’ sekioti darbininkų už dalyva
vimą fabriko komitete ir duo- 
,ti butą darbininkų pasitari- 

Dvidešimt penki prohibicijos mams.
agentai areštuota už būtie-Į Del. šių reikalavimų eina de- 
geriavimą ir kyšių ėmimą

Jie vykdė prohibiciją

jie

Nemuno’*. fa-

įsakymu 
Edward H.

Jungtinių
Progreso 

kaltinamas

30 žmoniy žuvo per audrą 
Japonijoj

6.TOKIO, Japonija, rūgs.
— Praeitą šeštadienį Japoni
jos vidurinių rytų srity Siautė 

padarius 
Laikraščių

audrą žuvę

l baisi audra, tifonas, 
milžiniškos žalos, 
pranešimais per 
trisdešimt žmonių, sužeistų
esą keli šimtai. Materialiniai 
nuostoliai siekią daugiau kaip 
milioną jenų ('/•> miliono dole- 
rių).

DEL GYVATĖS TRYS 
MENS ŽUVO.

ATLANTIC ^CITY, N. 
rūgs. 6. — Wm. z Aitken 
Camden, N. J., važiavo su 
tais trim asmenimis automo
biliu, ir vidurkely pastebėjo 
gyvatę. Nenorėdamas jos suva
žinėti jis bandė išsilenkti. Ta
tai jam pavyko, bet jis buvo 
arti geležinkelio ir nepastebė
jo, kad atlekia traukinys. Au
tomobilis buvo sudaužytas, Ai- 

’tken pavojingai Sužeistas, o 
[trys jo pasažieriai buvo užmu
šti.

iš
ki-

rūgs. 6.
žmonės buvo I^ike, III.
penkiasdešimt j Apie savaitę atgal grįžtant 
sužeista bai- iš p. žiogo farmos kliudė nelai- 

farmerius 
pp. Karpius. Į jų automobilį 

Įįvažiavj) kitas automobilis ir 
Grandį pp. Karpius sunkiai sužeidė, o 

greitzsis automobilį sudaužė 
traukinys,! Bet pp. Karpiai

į šipulius, 
jau kiek pa- 
triustis apie

baisi nelaimė 
Žiogą. Važiuo- 

nusiritusį jaut keliu urnai užgeso auto-

Dvydešimts trys 
užmušta, apie 
kitų pavojingai 
šioj traukinio katastrofoj, at- mė kitus lietuvius 
sitikusioj vakar netoli nuo' 
Leadvillės, Colo. ‘ 

Denver and Rio
Western geležinkelio 
“Scenic Special“
gabenęs 217 pasažierių, ėjo iš sveiko ir pradeda 
Salt Lake City. Bėgdamas kai- savo iarmą. 
nuotu Colorados kraštu palei šį šeštadienį- gi 
Arkansas upę, traukinys užlū-, kliudė patį p. 
kė didelį akmenį,
nuo kalno geležinkelio linijon mobili© šviesos, kelio daugiau 

l

ir, ismestas iš bėgių, nusirito nebesimatė, automobilis nusiri- 
žemyn į upę. j to nuo aukšto kalno ir apvirto.

Nelaimė atsitiko ties gele- Nelaimėj Kaz. žiogas buvo už- 
žinkelio užsisukimu kalnuose, muštas, o Juozas Varnas liko 
devynias mylias nuo Granit, gal mirtinai sužeistas/ Važia- 
Colo., kur sprieš metus susiku- vęs gi kartu P. Ambrazas ste
lė kitas Denver and Rio Gran-, buk lingu budu išliko sveikas, 
de Westem greitasis trauki
nys, taip ^vadinamas “Panora- 
mic Special“, ir kur du as
mens buvo užmušti.

Astuoni Meksikos sąmok 
slininkai sušaudyta

BUCHARESTAS, Rumanija, 
rūgs. 6. — Bulgarija labai su
sirupinus dėl žinių, kad sovietų 
Rusija žadanti aštuoniolika 
Baltijos laivyno laivų perkelti 
į Juodąsias jūres. Tasai Balti
jos laivyno perkėlimas į Juodą
sias jūres tai sėkmė padarytos 
tarp Francijos ir sovietų val
džios sutarties dėl Rusijos es
kadros, kurią Franci ja užgro
bus nuo pat karo metų laikė 
Bisertos uoste, Afrikoj. Fran- 
cija mat sutiko grąžinti sovie
tams laivyną tąja sąlyga, kad 
tie laivai nebūtų vartojami 
Juodosiose jūrėse. Sovietų val
džia tat, pildydama sutarties 
sąlygas, atgautus karo laivus 
žada pargabenti į Baltijos j u- * 
res, o Baltijos 
dalį perkelti į Juodąsias jūres. 
Bet kadangi Baltijos laivyno 
laivai negali plaukti per Dar- 
danelius arba Bostofą, tai 
bus išardyti ir geležinkeliais 
pergabenti į iš Baltijos į Juo
dąsias jūres. ,

CHABLESTON, S. c., rūgs. 
6. — Federaliniai prohibicijos 
valdininkai, prohibicijos koor
dinatoriui pietų rytų valsti
joms, Dunniganui, vadovau
jant padarė daug kratų ir su
ėmė dvidešimt penkis federali- 
nius, valstijos ir kauntės pro- 
hibieijos agentus,
butlegeriaujant ir darant biz 
nį svaigiaisiais 
vien su paprastais butelege- 
riais. Pas kaikuriuos tų prohi
bicijos agentų 
munšaino, pas
žymėtų popierinių pinigų, gau- ‘ 
tų kyšiais iš butlegerių.

Kratos ir areštai dar tebesi
tęsia.

susektus

gėrimais iš-

rasta nemaža 
kitus taipjau

Kontrolė trustams Austrą 
v lijoje atmesta

COLI M A, Meksika, rūgs. 6. 
— Karo teismo pasmerkti mir
ties bausmei tapo sušaudyti 
aštuoni asmenys, kaltinami dul 

jAustrJ’ija, sąmokslo prieš Meksikos val
ka tik džią. Apie keturiasdešimt kitų 

(visuoti- j sąmokslininkų laikoma kaltfji- 
balsavimas) dėl meA

rybos. dalyvaujant darbo 
pektoriui. Didžiausių ginčų 
kelia pirmasai darbininkų 
kalavimas. Streikas tęsiasi 
miai.

ins* 
su- 
rvi- 
ra-

gyve- 
grupe 
musų

jūrių laivyno M0TINA NUŠOVĖ SAVO SŪ
NAUS UŽMUŠĖJĄ

KAUNAS. — IJetuvoj 
nančių rusų emigrantų 
patiekė atatinkamoms 
įstaigoms prašymą įregistruoti
emigrantų draugiją, kuri vi
sais atžvilgiais gintų rusų e- 
migrantų reikalus, tarp kitko 
pasų, leidimo gyventi, vizų ir 
kt. šiuo talpu svarstoma, ar 
draugijos nuostatai a ta tinka
veikiamiems įstatymams.

Anuomet lankęsis Lietuvoj 
Tautų Sąjungos atstovas rusų 
emigrantų reikalams Pabaltėj 
p. Galatti yra pataręs emi
grantams tokią draugiją įstei
gti.

40 žmonių žuvo teatro 
gaisre

NEW YORKAS, rūgs. 6. — 
Policija areštavo Brooklyne 
vieną italę, Josephiną Canenią, 
44 metų, kaltinamą dėl nušovi
mo italo An£rew 
40 metų, 
prisipažino 
keršydama 
sūnų, kurį 
šeši metai atgal.

Ficcarella, 
Policijai areštuotoji 
tatai padarįus, at- 
už savo vienintelį 
Ficcarella užmušęs

STREIKAS BAIGTAS
KAUNAS, — Rugpiučio 8 d. 

buvo sustreikavę firmos “Li- 
velos” darbininkai, kur dirba 
apie 25 darbininkus. Streikavo 
vieną dieną, rugp. 9 d. strei
kas buvo likviduotas, 
pusėm pasirašant tam 
sutartį. Darbininkai gavo 
ginimo" pakėlimą. Streiką 
Metalo Darb. Prof. S-ga.

abiem 
tikrą 
atly- 
vedė

LIMERICK, Airija, rūgs. 6.' 
— Drom-Colloghere, netoli nuo 
Limericko, viename krutamu]ų 
paveikslų teatre laike rodymo 
kilo gaisras, kuriame keturias- j 
dešimt asmenų žuvo, o daūg 
kitų buvo sužeista. Dauguma 

LENKŲ ASTRONOMAS SU- ž“vugiMJV buv® jaunimas. ^Tc-
RADO NAUJĄ KOMETĄ '

MELBURNĄ!
rūgs. 6. — Australijoj 
įvyko referendumas 
nas žmonių 
krašto konstitucijos papildy
mo, kuriuo valdžiai turėjo būt 
suteikta galios reguliuoti pra
monę ir prekybą, kontroliuoti 
kapitalistų trustus ir sindika
tus ir operuoti visuomenines KROKUVA, Lenkija, rūgs.

4

atras buvo antrame medinio 
triobesio • aukšte, ir tik vienos ’ 
išeiti durys tebuvo. Gaisrui 
kilus publika, panikos apimta, I 

ie durių vieni 
kitiems per galvas, ir taip su
sispaudė, kad ir priekiniams 
sunku buvo prasisprausti pro 
tarpdurį. Daug dėl to buvo ne
gyvai sutryptų, kiti nebegalė
dami išeiti žuvo ugny.

įmones -įtvpiii ipi in veikimui — Lenkų astronomas, prof. | l,s PUD11Ka» P 1 ones atveju, jei jų ve n SUSekė nauja kometa še- ’ėme ^’ustls P1’1
grėstų sutrukdymas arba už- VVI1K naują Kometą, se
darymas. štos klasės. Praeitais metais

‘jis susekė Pelletiero kometą.
Kadangi daug balsuotojų ne

suprato pasiūlymo, tai, kaip 
matyti iš surinktų iki šiol bal
savimo davinių, konstitucijos 
papildymas bus dauguma bal
sų atmestas. . / ORH

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ

TRAUKINIO KATASTROFA
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

DES MOINES, la., rūgs. 6.
Dvi mylias nuo Arispe, la., 

susikūlė ėjęs iš Kansas City 
į Dės Moines Great VVestern 
pasažierinis traukinys. Maši
nistas buvo pavojingai sužalo
tas, o jo padėjėjas, John Ri- 
chards, užmuštas. Pasažierių 
niekas nenukentėjo.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Iš viso gražu ir truputį šil
čiau; vidutinis vakarų ir pie
tų vakarų Vėjas.

Vakar temperatūros 
rųinimum 58°, maksimum 
Fahrenheito.

HAVANA, Kuba, nigs. 6.— 
Bandydamas nusileisti žemėn 
naujai savo išrastu parašiutu, 
užsimušė, nukritęs į jūres, a- 
viatorius Angelas Arango.

buvo 
71°.

šiandie saulė tek^ 6:20, 
džiasi 7:15 valandų. f

Traukinys užmušė.
MATTOON, III., rūgs. 6. — 

Illinois Central traukinu! už- 
lei- gavus automobilį buvo užmuš

ta Mrs. Bessie Donnelly.
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Musų seimas žodžiais kailinių tusi
žmogus vienu lie

Žodis galvos nepramuš

REDAKTORIUS

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

Gyvybės atsiradimas LMSA SEIMAS

Ką reiškia “pražūtis?”
Kaso J. B-sas

Karaliene Žymiausių Cigaretų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

KIMBALL

čia

M. Vaitkus

DEBESĖLIS

anų?

NAMELIAI

6062
Tel. Yards 2790 0700

0145

120 N. LaSalle St

3514*16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Aš jam kalną pyliau, jin man 
duobę kasa.

Ar prausk iv neprausk var
nų, ji vis vienokia.

Arklys ir keturiomis kojomis 
suklumpa 
žuviu nesuklups

Pasalink Kosulį, Šalti,' Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

100 N. LaSalle SU Chicago, III 
arba prie vietinių agentųAR jus atsimenate tuos laikus kuomet 

baisikeliai buvo didžiausis pasididžia
vimas ?
O dabar kuomet jus norite didžiausio užsi- 
ganedinimo jus važiuojate automobiliu.

Žmonės jau žinojo Helmarus ir tuomet kaip 
ir dabar. Helmarai neliko užmiršti.

Nameliai mano brangūs!
Man visur patogu,
Bet niekur nėr tiek laimės, 
Kaip po jūsų stogu.

(Iš “Vargo Mokyklai”)

J. LAZDAUSK1S, Pirmų 3211) Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, lid., 5806 So. Peoria St, Chicago

(Moję “Moksleivių Kelių” lai
dojo skaitytojai ras L. M. S. A. 
Centro Valdybos pranešimų, ku
riame ji skelbia ateinančiam 
šeštadieny seimų. Jau ketvirti 
metai kai ši Amerikos lietuvių 
studentų organizacija atsistelgė 
ir savo reguliariškus seimus lai
ko kiekvienų metų.

Leidžianti/prie “Naujienų” šį 
skyrių organKųicija nėra skait
linga, bet ji susideda iš rimtų, 
subrendusių ir kietais nugar
kauliais žmonių. Jiems ne erge
liai kelti, 
ar kieno 
rupi, bei

visuomenes erzinimas 
nors* ramylię ardyti 
rimtas* švietimo dar-

LOKSieiVIU
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

Tau, broli, tik taip 
matos

Yra pripažinti per didžiausiu* 
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

TURTINGIAU- 
SIAS 

stipriausias 
GERIAUSIAS
Geriausios 

rųšies
Reikalaukite nuo bi
te kokių pardavėjų

Pilkas debesėlis plaukia 
per dangaus gelmes 

j slaptingų žydrų tolį, 
į šiltas žemes.

Ten jis savo lengvų naštų 
maloniai pames

į plačių Juodųjų jūrų 
mėlynas gelmes.

Ei, pasveikink, debesėli, 
debesų versmes, 

tas gilybes, tas platybes, 
gyvas, neramias!

Visose aptiekos* 35c ir 85c puoduKes ir 
dūdelė. Chihben’s Mušte role (lvo*w» 

>iė fonnt) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Suv. Valsti- 
voton.

deli laivai milžinai, kaip 
didžiausias pacauly, 

HOMERIC, LAPLAND, 
PENNLANI)-(ex- 

ZEELAND, ARABIC 
kelionę j Cherbourg, 

Daug laivų

Žuvis neišganys, kiaule ne 
pražudys. »

usijoms klausimas.
Kelvin ir keli kiti 

ai sako, kad pradinė 
žemės esanti nu- 
nors kitur su me-

Lictuvių Moksleivių Susivie
nijimo Amerikoje seimas įvyks 
rugsėjo 11 ii1 12 d. 1D2G, Ray- 
mond Chapel Inst., 816 W. 31 
Street, Chicago, III.

LMSA seimas prasidės šešta
dieny. rūgs, (aug.) 11 dieną, 
kaip T valandų vakaro.

Nuoširdžiai yra kviečiami at
silankyti į šį seimų visi LMSA 
nariai ir studentai, kurie žingei- 
dauja apie studentų reikalus.

Taipgi nuoširdžiai užprašomi 
atsilankyti j musų seimų visi 
profesijonalai, inteligentai )jei 
visuomenės veikėjai.

Visuose LMSA seimo posė
džiuose svečiams bus suteikia
mas patarimo balsas.

Centro Valdyba.

AŠ ragus turėsiu, tu karvę 
nrilši.

Musų skaitytojai jau žino tas 
teorijas, kurių pagalba išaiški
nama žemės atsiradimą. Pra
džioje savo atsiradimo žeme bu
vo karštų, žibančių dujų masė. 
Milijonai metų slinko, žemė 

jvtšiUo. ik. i ant solo 

joje pasidarė patogios sąlygos 
gyvybei.

Atmosferos ir vandens susi
formavimas iš tam tikrų che
miškų elementų yra svarbiausi 
gyvybei daiktai. Bet kiekviena 
gyvybė tveriasi ir auga liktai 
iš gyvybės. Kaip ir iš kur atsi
rado pradinė žemės gyvybė 
iki šiai dienai dar tebėra atvi
ras disfls 
ifehnhottz 
mokslinio} 
gyvybė ant 
kritus iš kur 
teorais arba kosiu iškoipis dul- 
kėmis. Ar tatai yra tiesa ar ne 

nieks tikrai nežino. Bet už
ginčyti tokių nuomonę nėra ver
ta, kadangi gyvybės sėklos ir 
bakterijos gali pergyventi aukš
tą ‘‘arka žemą temperatūrų. 
Augmenų ir gyvulių gemalų 
sėklos gali ilgai pergyventi 
sauslaikius be tokio svarbaus 
gyvybei elemento kaip deguonis. 
Nereikia tat skubintis užginčy-. 
ti, kad' ilga gyvybės kelionė 
eteru yra negalima. Tokiuose 
klausimuose, kaip pradinis že
mės gyvybes atsiradimas, rei
kia būti atsargiems ir nesisku
binti su savo sprendimais.

Daugelis kitų mokslininkų 
mano, kad pradųie žemės gyvy
bė pasidarius iš negyvos me
džiagos. šios nuomonės ypatin
gai prisilaiko autoritetingi che
mikai. Laboratorijose darant 
įvairius chemiškų elementų 
junginius jiems pavyksta pada
ryti tam tikrų jungtinių eleT 
menių medžiagą, kuri yra visai 
panaši gyvų j ai medžiagai. Že
mės pradinės gyvybės atsira
dimo klausimas, kaip matote, 
mokslininkų dar nėra išspręs
tas. Ką mokslas savo arsenale 
turi ateičiai, mes negalime pa
sakyti. Reikia tačiau tikėtis, j 
kad žemes pradinės gyvybės at
siradimo klausimas bus su lai
ku išrištas, kaip tapo surasta ir 
išspręsta daugelis kitų iki šiol 
žmonijai nesuprantamų dalykų.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitnia 61oh linijos » laivaia 

Tiktai 8 Dienon Ant Jnrių 
Puikus trečios klcsos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas
NORTH GERMAN

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

Suv. Valstijų jstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti 
jas liuosa^veįskaitant

Musų 
MAJESTIC, 
OLYMPIC, 
BELGENLAND 
Pittsburgh), 
siūlo greitų 
Southampton, Antwe>p. 
išplaukia kas savaite.

V i ui musų 3-čioi klcsos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumus.

K/kipkitii prie mus vietinių agen
tų arba ,

WH1TE STAR LINE 
RED STAR LINE į 

127 So. State SU Chicago, ti|.

kaip tamsia kad darai: “lllness” 
štabas, nematęs jokių unievrsi- 
tetų, galįs būti ir redaktoriais, 
ir “pisoriais”, ir t.t. Tiesa, mo
kate apie “Naujienas” šj tą ,pa- 
peekoti, tiesa!

Yra ir daug tokių “pisorių”, 
kurie net aritmetikos visai ne
pažįsta, o ką jau bekalbėti apie 
algebri}, trijęonometi-ijij ir mn- 
tematiką, Bolševikų nuomone, 
tokie dalykai yra “velnio iš- 
misiąs”. Na, o jeigu nežinosite 
nė pasaulinės geografijos, kaip 
gi tada revoliucijų galėsite kel
ti? Bolševikai tokių dalykų ne
nori žinoti. Kam jiems to rei
kia? Mažiau žinosi, didesnis 
busi bolševikas. Juk taip ir yra, 
ar ne tiesa? O juk algebra, ma
tematika ir k. tiktai universi
tetuose arba kolegijose tėra 
dėstoma. Jeigu jau bolševikų 
komisarai pripažįsta, kad jie 
nėra lankę aukštesnių mokslo 
įstaigų, tai aišku, kad jie yra 
prolet-tamsuoliai.

Pasirodo, kad inilševikai yru 
pirešingi visokiam progresui. 
Taip sakant, jie mėgsta pasi- d 
girti savo tamsioms bobelėms, 
kad jie ir be universitetų lan
kymo galį būt redaktoriais ir 
“pisoriais”. Todėl geriau apsi
švietęs žmogus, būdamas lais
vų pažiūrų ir darbininkų kla-y 
sės rėmėjas, nenpri dėtis prie 
bolševikų partijų, nes jos neda
ro jokio progreso, jų tikslai ne
aiškus, o tuo pačiu kartu mo
ralia šariatai)izmas bujoja vi
su spartumu. Kas yra kultūrin
ga, bolševikai visai ignoruoja.

Pašalinis žmogus mano, jog 
bolševikai grįžta prie laukinių 
žmonių gyvenimo. Šių laikų 
kultūra yra gana aukštai išvys
tyta, todėl ir sąlygos bolševiz
mui pasidarė labai nepalankios. 
Bolševizmo kulias auklėja ne
apykantą tarp žmonių, akstiną 
juos per spaudų ir žodžiu “ko
von”, žada “gerus laikus” atei
ty. Lygiai taip daro ir katali- 

kurie rūpinasi tiktai atei- 
“dušios išganymu”, o kit- 
tai suk jį galai.

Don Pilotas.
Didėle Chicagos Ekskursija

l LIETUVĄ
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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

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus 

Išvengk Nesmagumo 
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį

Nebūtinas reikalas pirkti naują pečių, furnas arba boilerj, kuo
met dalis išdegu; taipgi nereikia tas dajis siųsti kur nors toli.

The Northwestern Stove Repair
Company Užlaiko Visas Dalis

Tik paimkit numeij ir išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalj. Nelauk'zero šalčių.

Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naują pečių, furnas arba 
boilerj, sutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli 
jūsų.

Northwestern Stove
Repair Company

654-666 West Roosevelt Road
1 Mokas j rytus nuo Halsted Street 

1)6 East Lake Street 853 West 63rd St. 
Tarpe VVabash & Michigan Avė* 2 blokai i vakarus nuo Halsted 
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St. 
tarpe California & VVestrrn Avė. South Chicago

Susipažinkit Su j

Helmar

Jei jums yra nusibodę 
paprasti

Iki šiol mes bendrai dirbome 
su pažangiosiomis Lietuvos ir 
Amerikos' lietuvių organizacijo
mis. Nėra pamato manyti, kad 
besiartinantis musų seimas lie
tuvių studentų draugijos vairą 
nukreiptų į kokių nors kraštu
ku y bę.

Jeigu kas is Amerikos lictu- 
1 vių laikraštininkų, organizacijų 
l bei visuomenes darbuotojų tu- 
rStų kokių nors paturimų —- 
mes savo seime suteiksime kiek
vienai!) balsų, mielai išklausy
sime, tinkamai įvertinsime ir 
apsvarstysime.

Kada kuinas “užsinoturi ja”, 
tai žemaitis mano, jog jis pa
ilso, bet tai tik jo toks “notu- 
ras”. Panašiai “užsinoturi jo” ir 
vienas bolševikėlis K. Valonis. 
Jisai ekspleinina “lllness” (li
gos) rugp. 20 d. laidoj, jog uni
versitetas padarąs studentus 
^durniais”, kaip čia pasakius, 
idijotais ar dar kitokiais ketur
kojais. Tai paprasta bolševikų 
istorija. Bolševikų klika susi
deda iš taip sakant prolet-tam- 
suolių, tatai jie bando įrodyt, 
kad vistiek jie yra “all right”. 
Girdi, esu pavojinga eiti į uni
versitetų, nes tenai nuėjęs “čys- 
to kraujo” bolševikas, kurs tū
li “noturo” nemažiau už že
maičio kuiną, gali būti greit 
“aptašytas” ir jo sumigusi fi
zionomija gali būti perdibta in
teligentiška fizionomija, o ir iš 
pakaušio bolševikiški gaidukai 
išvaikyti.

Matosi, kad tas' bolševikas 
yra “užslnuturijęs”, kitaip jis 
nemanytų, kad bolševikas tik
tai “is only a man”: geras, pro
tingas ir gudras, o visi kiti yra 
durniai per visą pilvų. It is a 
ųuestion, brother. Pirma at- 
mieruok, o paskui atpiauk. 
(Pirma pats nueik universite
tan ir išmok būti žmogum, o 
tada galėsi kitus mokyti). Kų 
gi, dabar, sarmata ir pasigirti,

lšNewYorkotiesiaiįKlaipūdą
TRECIA

Baltijos Amerikos Liniją 
parengti dar vieną tiesų išplaukimą 

į Klaipėdą
21 Rugsėjo-September 1926 

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

Pilnom žiniom malonėkit kreiptis į:
PAUL BALTUTIS & CO.

901 W. 33rd St., Phone Blvd. 2426 
CENTRAL MANUFACTUKING 
D1STRICT BANK

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

840 W. 33rd St
ą. U FAtilONAS

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

2201 W. 22nd St., Tel. Canal 1955

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Roosevelt 8500 

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

V. M. STULPINAS
3311 So. Halsted St., Tel. Yards 

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St., Boulevard

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

V1NCENT MILASZEVVICZ
1725 W. 47th St., Tel. Yards 4389

BALTIC AMERICA LINE
Chicago, Illinois

Jokis daiktas negali būti vi
siškai išnaikintas. Gali pranyk-! 
ti tik tam tikram pavidale, bū
ti kuo iki tol nebuvo, iš jo gali 

( kas kitas išsivystyti, kitos-me-1 
džiagos arba kiti organizmai 
bei pavidalai persivystyti arba* 
persikeisti. Sakymas ‘^pražūsta” 
reiškia pranyksta pirmiaus vieš
patavusios tvarkos, bet nieks 
amžinai pražūti nepražūsta, tik1 
išsidėsto į skirtingus- elementus. 
Pavyz. žmogus turi savo kūne 
bent keletą chemiškų elemen
tų, iš 1/urių musų gamta yra 
taipgi susitverus. Augimas ir 
pranykimas dabosi gaųitos pa
jėgomis, Gamtos pajėgos, eida
mos savo nuolatiniu keliu, te
gali tiktai šen-ten joms kelių 
užstojančias organizacijas nai-' 
kinti. Gamta griaųja, kad iš 
vienų kūnų griuvėsių galėtų 
kitus, geresniu^ sutverti. |.

Kiekvienas iŠ mus mirsime, 
aukaudami gamtai savo gyvastį, 
idant visuotinis tobulinimųsis, 

j vystimąsis žengtų pirmyn.

PuRflANi
Malt

įH|w

1

J »
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd St, Canal 2552
J. YUŠKEVIČ1US, Sekretorius — 3647 Archer Avė., I*afayelte 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Svarbios biznio vietos

ne musų
Kas domavosi lietuvišku biz

niu Chicagoj, tas pastebėjo, 
jog musų pačių kolonijose ge
riausios biznio vietos priklau
so svetimtaučiams. Lietuviai | 
pasitenkina mažesniopiis krau
tuvėmis ir užpakalinėse gatvė
se.

Kodėl taip yra? Viena, kad 
mes nesame pakankamai drą
sus naudotis savo gabumais ir 
teisėmis. Ant platesnės skalės 
bijomės pradėti, tikėdami, kad 
gavę patyrimo mažesnėj vie
toj, busime daugiau pasekmin-į 
gi ir kitur. Bet laikas bėga, 
persimaino sąlygos ir matom, 
kad ten kur mes manėm apsi
stoti užėmė kiti. Tokiu budu 
didžiosios gatvės, k,ur daugiau
sia padaro biznio užpildytos 
svetimų, o lietuvių beveik vi
sai nėra.

Gatvių kampus turi graikai 
savo ledams ir gėrimams. Pa
prastai lotas ir namas yra j“ 
nuosavybė įsigyta ] 
graikų organizacijų. Kitos 
svarbios vietos priklauso žy
dams arba airiams. Tūli nusi
skundžia, kad lietuviai ne re
mia savų. Tai nėra pilna tie
sa. Biznin eidamas pasitikeK 
tik savo spėkomis. Niekas ne 
parems tavęs, jei neuŽsipelny- 
si. Svetimtaučiai geriau už 
mus supranta šią tiesą Ir deda 
visas pastangas pritraukti 
prie savęs žmones.

uždyka

kiekviena
nori vie-

po porą 
viršaus

grūs atidavė visai 
dar turėjo primokėti 

dolerių. Mainant 
pusė kelia kainas ir 
nas kitą apgauti.

Nepatenkintoji pusė kaltina 
agentą. Bet agentas negali vis
ko padaryt, negi jo dalykas
atkalbinėti žmogų nuo to, ko
pats nori įsigyti. Antrą vertus, 
kuomet abu prideda 
trejetą tūkstančių
reiškia, abu lygus ir protingi. 
Kaip gali kitą kaltinti kėlime, 
kuomet pats tą darai!

Jei kas nori parduoti arba ir 
mainyti 
sitikėti 

Agentui, 
taip ir 
ba loto 
lerių tikslumu, tai bent tūks
tančio. Tik bešališkai apsvars
čius vienos ir kitos pusės nuo
savybės kainą galima leistis į 
mainus. Bliofavimas toli nenu
ves. Šiandie gali pasisekti — 
apgausi kitą, *bet rytoj trečia
jai tave apgaus gal dar skau- 

•,u džiau. Beal estate yra parem- 
paga a įas ne Įajs pamatais<

nuosavybę privalo pa
savo ataaįpmingam a- 
Jis atspės kaip tavo 
kito asmens namo ar- 
vertę jei ne šimto do

— G. Lucas.

Kaip pirmieji Amerikos 
gyventojai neteko savo 

žemės
Kuomet europiečiai atplaukė 

į Ameriką, prieš juos kilo ga-

tartį su indi jonais ir užėmė ties, pasidarė gana didelę iš- 
beveik visą dabartinę Pennsyl- ,kabą, apšvietė elektra ir gele- 
vanią.’ Massachusetts kolonl- žirnis prikabino prie mano na- 
a 1633 m., išvengimui skriau- mo. Aš reikalavau, kad jis nu- 

dų, uždraudė pirkti žemę be imtų tą iškabą, nes ji kenkia 
valdžios žinios. Dabartinė namui, bet krautuvininkas at- 
Naujoji Angliju taipgi buvo'sisako teisindamasis, jog jis 
išgauta nuo indijonų susitari-,turįs pilną teisę tai daryti, 
mo ir užmokėjimo 
žinoma, ir tokių «vo5v»i\uu^, į ... ...v.įju.u t

kur plotai likdavos ir užkariau- smą, ar ne? —F. Sv.
(ti, kuomet karas atrodydavo | Atsakymas. Pažymėtose ap- 
butinas ir neišvengiamas. ,linkyb€se mes nepatartume 

Todėl šių dienų žemės savi-[bylinėtis. Jūsų kontrakte nvpa- 
ninkai neprivalo bijotis, kad žymėta, jog krautuvininkas
kuomet nors indijonai galės'Begali pasikabinti iškabų ant 
pareikalauti lotų arba farmų
atgal. Amerikos talį jau galu
tinai 
nės; 
nors 
čiau

nų | v—Y

keliu. Buvo| Kaip aš šiame atsitikime 
atsitikimų, .turiu elgties? Ar kreiptis | tei-

Tel. Lafavetfe 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

•
Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street

Mrs., MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 S'o. Halsted St., kampas 31 gat.

3r. Anelia Kaushillas

baltieji žmo- 
gyventojai,

minėto namo sienų. Iškabos 
paprastai negadina ir nekeičia 
namų išvaizdos ir jos £ali būti 
nuimtos bile laiku, nepaliekant 
pėdsako. Todėl savininkas, jei 
jis specialiai nesuminėjo kon
trakte, negali uždrausti krau
tuvininkui garsinti savo biznį 
taip, kaip tamsta minėjot.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

tai tas imperializ- 
visi smerkia? Ka-

žmonės neprasižen- 
šį kontinentą.

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

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon
ini čiu o se. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

UŽ dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

Valandos nuc 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

(-IHROPRACTOK ir MIDWIFE 
Pasekmingai gy
dau įvairias ligas 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektra 
— terapijų, Mag
netinės Maudy
nes, Maistine 
CTiemija. F* r i Lai
kau valgį pagal 

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yard. 4951

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

pasisavino 
pirmykšti 

tebeskaitomi “tauta”, ta- 
politinūs roles nebelošia.

Bet visgi, geros sąžinės žmo
gus gal pamanys, kad europie* 
čiai neteisingai .pasielgė taip 
užvaldydami svetimus kraštus. 
Ar nebus 
mas, kurį 
žin.

Baltiejj
gė užimdami 
Jie buvo geri žemdirbiai, o iri-' 
dijonai — nepastovus, liuosai 
išmėtytos medžiotojų ir žuvi-1 
ninku gentės, nerodančios jo
kio gabumo pakilti nuo lauki-1 
nio stovio į civilizuotą. Todėl 
ir jų teisės laikyti turtingą ir 
platų žemės sklypą tyrumo
mis, kur slankiotų žvėrys me- • 
džioklei, nėra sutaikoma su 
žmonijos progreso reikalavi-^ 
mais ir civilizacija. Indijonai1 
nemokėjo naudotis gamtos tur-‘ 
tais ir todėl jiems teko užleis
ti vietą kitiems. Bet, kaip 
minėta pradžioj, savo teises* 
jie perleido baltiesiems gera 
valia, šis, nors grynai forma- 
lis dalykas, palieka visgi gra- 

istori-

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 172G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

«-DR. HERZMAN ■«'
— 1S RUSUOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St^ netoli Morgan St.

VALANDOS' Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v. 
k............... . i ■ /

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos
Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

na svarbus klapsimas: ką da- žų pėdsaką pasaulinėj 
ryti su vietiniais indijonais— , joj.
ar gyventi su jais geruoju, m* |Ji OC* V O i Ik/i IV o • j t

Daugumoj atsitikimų lietu- ^nk-į° Pažiba ,stu™tį <uos „to- 
viai bijosi mokėti brangias
kainas už nuosavybes, esančias 
ant svarbių gatvių. O, girdi,
tai brangu; ten ir ten parduoda
ma pigiau. Ir žmogus, pilnai galė
damas įsigyti pelningą namą 
ar biznį, pasibijo kainos ir 
nusiperka pigų 
vertės, kuriam 
ateitis.

Nesenai teko girdėti iš 
no asmens aitnanavimą, 
praleidęs progą įsigyti 
sę kainos kertinį lotą, 
gų turėjęs ir numatęs, 
vietoj bus statomas 
biznio namas, bet kaž kodėl 
neišdrįsęs ir tiek. Tą lotą vė
liau nupirko čekas visai iš ki
tos miesto dalies ir pelnęs ke
letą tukstančiij džiaugiasi. To
kių atsitikimų yra daug ir ši 
nelemta baimė sulaiko mus 
nuo užėmimo pirmų vietų sa
vo kolonijų bizny.

— Brightonparkietis.

lyn ir užimti jų žemes. Ka
dangi europiečių buvo dar 
tuomet labai mažai, o ir tie 
patys vaidijosi tarpusavy, tai 
daugumoje atsitikimų laikyta
si pirmojo nusistatymo. Ispa
nai, holandai ir anglai steng- 

bet mažesnės damiesi i^yti indijonų prielan- 
nieko nežada kum?’ neatiminėdavo ginklu jų 

žemės plotus, bet nupirkdavo. 
, iVVilliam Penn, gavęs Anglijos 
.‘ karaliaus leidimą, 

I----------------------pu- . ...................

Klausimai
Apie iškabas ant namo sienų

re su-

I. Klausimas. Aš išnuomavau 
savo namą vienam krautuvnin- 
kui, kurs padarytam “lease” 
pasižadėjo negadinti sienų ir 
nekeisti t jokių architektūros 
pagražinimų. Bet kiek laiko 
praėjus jis nepaisant sutar-

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS’

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3385 So. Halsted St 

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So* Dearbron St. Room 1538 
Telephone Rhndolph 3261

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

Namą Telefonas Republic 9600

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 S’o* Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos rvto iki 1 vai. po piet.
Te!. Midway 2880

■■

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

už
Ir pini- 
jog toj 
didelis

Keletas pastebėtų nenorma
lumų

gyvais pinigais tai 
o jei mainant tai $12,-

, ,. i
nepaprastas kainų

Kiek laiko tam atgal į mano 
ofisą ateina viena moteris ir 
pasisako turinti parduoti na
mą. Išklausinėjęs apie stovį 
vietą ir kitus dalykus, prieinu 
prie kainos. Negalvodama ji 
tuojau atsako:

“Jei 
$8,000, 
000.

Toks
skirtumas mane nustebino. Ir 
aš tikiuosi, kad ne vienas “Na
mų ir žemės” skaitytojas pa
darys tą patį. Kam tenka su
sidurti su nekilnojamos nuo
savybės bizniu, tas pastebi, 
jog panašus atsitikimai yra 
kasdieniniu reiškiniu. Jie, neabe
jotinai, ne tik sudaro nenatu- 
rales kainas, bet neišvengia
mai nuskriaudžia vieną pusę. 
Nesenai Žmogus mainė valgo
mųjų daiktų krautuvę ant nar 
mo. Krautuve buvo verta dvie
jų Ui katančių, jis paskaitė tris, 
namą vertą septynių tūkstan
čių, savininkas pakėlė į vienuo- 
liką. Rezultatas mainų pasi
rodė sekantys: krautuvę žmo-f

VIETA VAŽINĖTIS 
ANT CHICAGO RAPID TRANSIT

FIELD MUZEJUJE

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

> ■ i——■ i —■ ■ ■■■——

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vėk. 3223 S'. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

Geriausis lai
kas važiuoti 
tarpe 10 ir 4 

valandos.

JOSEPH V. MOęKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
TeL Hemtock 1385

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

visokias legališkas popieras. k .1 .............................

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

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

pietį} ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street

Telephone Yards 0994

DR. MADRIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

A. L Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė.
Tel. Kenvood 5107

iz 1 J J nu° 9 ikt II vai. ryte; y alandos nuo jį; g Ta|t vakare

A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia k---------------------------------------/

Res. telephone Hyde Park 4800

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191 t

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

Amerikoniškas Tigras
Penkiasdešimtis Tūkstančių Mėty Senumo

APLANKYKIT daugelį žingeidžių Chicagos vietų. 
Del tikro malonumo ir smagumo praleiskit dieną 
su vaikais gražiame Naujame Field Muzejuie kur 

tūkstančiai gražių dalykų aprodoma. “L” traukiniai nu
veš jumis ten greičiau ir patogiaus Važiuokit šią savai
tę ant Rapid Transit 
Imkit bile vieną South Side “L” traukinį, išlipkit) ant 
Roosevelt Road, eikit <(u blokus į rytus, pereikit per gele
žinkelio tiltą, eikit tiesiai į Field Muzejų.

RAPiRJSfflĮJNB

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

ADVOKATASi
11 S. La Šalie SU Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 I •
7—9 v. v. apart Pagedėlio ir 

Pėtnyčios.
DR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S* Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

| DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

—■——■i ui Z

PILVUI GYDYTI RITERIS
Šis pagarsėjęs Pilvui Gydyti Biteris buvo vartojamas jau dau

gelis metų kaipo vidurių vaistas. Jis yra kuogeriausias nuo pilvo ne- 
grumuliavimo, skilvio nemalimo, galvos skaudėjimo ir pametimo 
apetito.

Jis yra padirbtas iš parinktų žolių, medžių žievių, šaknų ir tyrų 
Califomijos vynų.

Šių biterių kiekybė negalima paaugštinti. Vienas aptiekorius, 
chemikas turėdamas 40 metų patyrimo užžiurL jų padirbimą šiaip 
užtikrindamas jų naudingumą.

Kaip žmogaus pilvas nedirba, jo visas organizmas yra užnuo- 
dintas, inkstai nustoja dirbą ir žmogus jaučiasi visiškai nuvargęs.

Vartodamas šj biterį kaip nurodyta ir ištirdamas jo naudingu
mą nebusite be jo ir visuomet turėsite bonkelę savo namuose. Svei
kata tai yra turtas. Kaina vienos bonkos $1.00.

Reikalaukite nuo savo aptiekoriaus “Salute Stomach Bitters”, 
arba užsakykite tiesiog iš musų.

SALUTE DRUG AND CHEMICAL CD.
616 West 31st Street, Chicago, III. 

Boulevard 7351

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisąar i sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesi Ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sbaring kuponus, sekampmiš taisyklėmis: , ,

Vienas skaitytoje* r* skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kupomį 
kas dieną ir ne dau.>/w per mėnesj, kaip kad būna Naujienų' laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepn- 
imami. Priduodant kuponus apmalnymui, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, ui pusę matų—75, ui tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

J............................... . ............. Atkirp čia
Data: Rugsėjis 7 d., 1926

/ ' ...... .......................... ■■■'■....... 1 "
Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ift CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

Gydytojų Kabinetas 
.. DR. S. LENECKI, ..

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

YUSZKITWICZ, 
D. C. D. O.

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

TeL Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

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

< n,.;,, ■■

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys; jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis,prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai Švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl
t ■ - ■ ■■ —
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Pvblished Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily News Pub. 
Co. Ine.

Užsimokėjimo kaina;
Chicagoje — paštu: 

Metams.................................. $8.00
Pusei metų .............................. $4.00 K. Norkaus Istorija meniškai įsimaišiau tik j porą, 

iš kurių svarbesnė tai Danų by
la, kurios reikalu 1925 metuose

Editor P. GRIGAITIS______
1739 South Halated Street 

' Chicago, III.
Telephone Kooeevelt 850®

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

2.50
1.50 

.75

3c 
18C 
75c

Entered as Second Class Mutter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III, under the act of 
March 3rd 1879.__________________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. flulsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Trims mėnesiams ......
Dviem mėnesiams ......
Vienam mėnesiui ........

Chicagoje i>er nešiotojus:
Viena kopija ................
Savaitei ........................
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
' paštu:

Metams .............................   $7.00
Pusei metų ................................ 3.50
Trims mėnetrianąs ....................  1.75
Dviem mėnesiams ....................  1.25
Vienam mėnesiui ........................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...............................  $8.00
Pusei metų ......    4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Piinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.
——i

Kiek laiko ^tgal Ameriką davė subsidiją po $100 į mene- 
pasiekė žinia, kad buvęs “Uni
ted States Lines” atstovas 
Kaune, p. Kastas Norkus, pasi
šalino iš Lietuvos ir kas žin 
kur dingo, pasilikdamas sko
lingas daugeliui žmonių. “Nau
jienoms” dabar pranešama iš 
pasitikimų šaltinių, kad minė- 
tasai p. Norkus randąsis vie
noje Berlino sanatorijoje, ku
rion jį padėję gydytojai kele
tui mėnesių. Jo 
visiškai suirę. -

Kariu su šituo 
“Naujienos” gavo
Norkaus pareiškimo, kurį jisai 
pasiuntė iš Berlino valstybės

nervai esą

Apžvalga
—-

S. L. A. “KRITIKAI”

luomo interesų. Kuomet yra 
konfiskuojami ne kunigų luo
mo turtai, tai ir jisai moku žiū
rėti “vagies akimis.”

Naujas Klaipėdos gu
bernatorius dienos 

klausimais

pridėjau prie laiško: Amerikos 
Lietuvių Laisvės Paskolos Bonų 
už 1850 dolerių, Lietuvos Banko 
akcijų Lt. 22200, Draud. Draug. 
“Lietuva” akcijų Lt. 5000. žo
džiu dar'pasiūliau atvežti į ban
ką kelias skrynes “Vilniaus al
bumų”, kuriuos “švyturio” 
Bendrovės'Vardu aš savo lėšo
mis išleidau, 1921 metuos asme
niškai nuvykęs į Vilnių iš lenkų 
dailininkų jam paveikslus su- 
pirkau, leidimą spausdinti išga
vau savo vardu įr per p.1 K. Bik- 
nį, “Švyturio Bendrovę” Elsne- 
rio Spaustuvei Berlyne už jo iš
leidimą sumokėjau kelis tūk
stančius dolerių. Sakiau, kad, 
jei negausiu paskolos, jei linijai 
sumokėsiu keliom dienom vė
liau, galiu netekt agentūros. 
Prof. Jurgutis ant mano prašy
mo užrašė rezoliuciją, kad tuom 
tarpu mano prašymo patenkinti 
negali. Užėjau prašyti porą 
mėnesių vėliau, tat p. profeso
rius labai ’ džfentelmoniškui pri
imdamas man atsakė, kad esą 
dabar Tamstai atėmė agentūrą 
tat sunkiau, aš važiuoju atos
togų, kalbėkit su kitais direk
toriais. žinoma skaudu pasida
rė, kad alkoholio pramonei rem
ti etc. Lietuvos Bankas lėšų tu
ri, bet mano kritingą padėtį iš
gelbėt nesutiko, nors nieku rizi- 
kuot Bankui nereikėjo. Vėliau 
atgaunant iš savo skolininkų 
dalykas savaimi įeina į norma
lesnes vėžes.

Stebėtinas dalykas: mano fir
mai neišlaikius jos finansinio 
krizio aš bauginamas baudimais, 
nors atsakomybę ne aš asmeniš
kai nešu, tuomi pačiu laiku gar
sių “akcinių bendrovių” etc. 
operuotojai ramiai sau juokau
ja. Bet ne mano reikalas į ki
tų biznius maišytis. Del pavyz
džio paminėsiu tik bankinę kon
torą Brolių Bartinkaičių. Jie 
iš manęs išprašė paskolą 1000 
dolerių 5 dienoms ir išdavė ofi
cialius B. kontoros pasižadėji
mus . Daviau pinigus kaip į 
banką. Jų B. kontorą bankru
tavo, mano pinigų iki šiai die
nai neatmokėjo. Arba imkime 
švyturiečius. Jie gavo paskolą 
5000 dolerių. Vieton atmokėji- 
mo išdavė akcijas, nors švytu
rys nei tuomet nebuvo, nei da
bar nėra akcine bendrovė. Gra
ži bendrovė: Kultūros darbą 
Lietuvoj dirba, bet kai kam vi
sai netikėtai prisiėjo skaudžiai 
nukentėti; reikia laukti...

Parsigabentas iš Amerikos 
mano kapitalas Lietuvoje pra
džioj buvo pasididinęs, bet galop 
visas sunyko. Proporcionaliai 
uždarbio aš pragyvenau mažiau, 
negu kiti.

Į KORESPONDENCIJOS
Ik—— -------------- J*

Thorp, Wis.
Po ilgo 4 savaičių lietaus, 

užstojo giedra. Ūkininkai sku
bina džiovinti savo dikčiai api
puvusius javus.

Bulvės šiemet gerai atrodo, 
bet nuo šlapio oro pradeda vie
tomis puti, šienas pirmos žolės 
yra nepergeriausias, bet už tai 
nuo šlapio oro antra žolė auga 
gerai.

šioj žaliuojančioj apielinkėj 
vieši daugelis lietuvių iš Chica
gos pas savo gimines, draugus, 
ar pažystamus. Bet šlapias 
oras darė jiem kiek nemalonu
mo praleisti savo atostogas.

. — Koresp.

Mvažinėjau Amerikon. Nors tie 
žmones duodami įgaliojimus ir 
kitiems asmenims siūlė 50%, 
kad tik ką nors išgauti, bet aš 
su gerų advokatų pagelba išga
vęs palikimą, prie / kurio buvo 
galybės samozvanciškų preten- 

’ ko- 
misijos ir 5% važinėjimo lėšų, 
o visą sumą pavydėjams išmo
kėjau . Jų sutikimu dalį išda
viau vekseliais, kurių pirmus 
jau apmokėjau, o kitų mokėji
mo terminas dar neatėjo. Sa
vo komisiją f. Ambraziunas at 
siėmė. Kada pastebėjau, kad p. 
Ambraziunas dirba nesąžinin
gai, aš jį nuo biuro darbo pa- 
liuosavau, bet nuo išeiškojimų 
dalykų jis nesutiko atsisakyti, 
pasiėmė iš kontoros knygas su 
bylų sąrašu, su Sąlygų sužymė- 
jimu, ir nors daug kartų aš rei
kalavau grąžinti ir siunčiau 
kontoros tarnautoją Kazlauską, 
bet p. Ambraziunas atsisakyda
vo, “tai yra mano užvestas biz
nis ir nuo visų ateinančių bylų 
komisiją man taip pat priklau
so”.

Paprastai klijentai mano, kad 
patenkinimus privalo tik 
žodžius rašantis išpildyt, 
iš viso aukščiau išdėstyto 
kai daugiau paaiškėja, 
darbuose visiems tikėdamas aš 
netekau lėšų net savo šeimynos 
pagalbai ir pats atsidariau ligos 
ir bado globoj. Mano gyvybės 
aukavimas neatneštų naudos nė 
vienai žmogaus vardo vertai 
esybei ir dėl to tegul teisingumo 
instancija reikalą išnagrinėjus 
ieško kreditoriaus patenkinimo 
ten, kur priklauso, kaip aukš
čiau nurodyta . Aš neturiu ma
žiausios galimybės šį reikalą pa
dėt likviduoti. Jei kada galėsiu 
— prisidėsiu.

šį mėnesį sunkanka lygiai 6 
metai, kaip aš palikau redagavi
mą Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Partijos organo “San
daros”, Lietuvos nepriklauso
mybės paskatintas tėvynėn grį
žau. Ėjau savo pilietiškas pa
reigas kaip galėjau, kaip mokė
jau. Atstovaujant Baltic States 
Finance Corporation, paskui 
USL. mano rankose buvo po ke
liasdešimtis tūkstančių dolerių. 
Jeigu manyje butų buvę blogų 
minčių — aš nebūčiau šioj fi
nansų žvilgsniu kritingoj padė
tyj likęs. Man visuomet nepa
tinka sanžyniai organizuojamos 
paskui marinamos “akcinės ben
drovės”...

Nežiūrint, kad mano konto
ra pavyzdingiausiai pildė išeivy- 
bės įstatymus, (kuriuos kitos 
tos srities įstaigos labai moka 
apeit ir apeidinės, kol Lietuvos 
emigracija nebus “suvalstybin
ta”, apie ką aš nekartą minėjau 
nekuriems aukštiems valdinin-

sį. Kadangi pasirodė, kad il
su tuom sunku 
nius apmokėti, 
specialio USL.
centraliniai 'Europai kap.
Popferio parašiau 
jus reikalavimus, 
kio atsakymo. Tik 
nėšių po to gavau 
USL. direktoriaus 
Bremeno, kad 
drai konferencijai. Atvažiavęs 
pamačiau seną 
p. Liutkauską 
kuris gatavai 
siųstas “užimt 
jo žmdna

visus mokes- 
tat patarimu 
inspektoriaus

centrui nau- dentų, paskaičiau tik 10% 
Negavau jo- 
už kelių mė- 
telegramą iš 
p. Lampe iš 

atvykčiau ben-

savo pažįstamą
(L. W. Luth), 

su šeimyna at
mano vietą,” ir 

labai nusistebėjo, 
gynėjui (prokurorui) Lietuvo-ikad man apie tai nieko nepra- 
je. Pareiškimas užvardintas ’nešta. žmogus senai siekto 
“Darbo Pajėgoms Nutrukus” j “idealo” pasiekė. Tapo paskir-
ir jame buv. laivakorčių agen- tas agentu • ne komisijos, bet 
tas aiškinasi, dėl ko ir kaip ji- algos pamatais*. Su juom 

'drauge iš Bremeno atvyko ir 
p. Bernštein, kuris jam ir kon
torą nusamdė.

Nauja USL. agentūra dirba 
su mano išgautu Ministerių 
Kabineto leidimu “išeivybės 
įstaigai laikyti” ir mano, lini
jos sąskaiton, išpirktu paten
tu kontorai operuoti. T. a. pa
siėmęs iš mano kontoros pa
čioj biznio sezono pradžioj vei
kia tais pačiais dokumentais, 
kuriais aš centrui pelną da
viau ir kuriems priklauso vir
šui minėti “užbaigti” ir T<pe- 
užbaigti” klijentai. Priklauso 
ne tik tie, kuriems laivakortės 
buvo išperkamos Amerikoj, bet 
ir čia operacijas dariusieji.

Aš sukišau viską toj pačioj 
kontoroj, kurioj priėmiau. Gi 
United States Lines per mano 
darbą iš Lietuvos biznio yra 
gavę gražaus pelno. Apart to 
USL. turi savo žinioj mano 
vertybės popieros $2070 ver
tės ir adv. K. Kraučiuno iš 
Seattle, Wash. vekselį $800, 
kuriuos aš, jam būnant bėdoj 
Lietuvoj, paskolinau. Visai tai 
centras savo žinioje laiko. Ne
išdavė man, norėdami sulai 
kyt naujos linijos atstovybės 
garantijos gavimą, nežiūrint į 
tai, kad centrui esu 
siskaitęs, tik man 
mokėjo komisiją už 
Centras taip elgiasi, 
pasmaugus.. Apart 
vestoj kontoroj yra visi vekse
liai ir pasižadėjimai už pasko
lintus pinigus, kad pilnai pa
dengs visą “neužbaigtų” kli- 
jentų kreditą. Jeigu ir neviską 
centras gali greit realizuoti, 
vistiek išlyginus viską nuosto
lių neturės.

Dar Maryland Casualty 
Company per USL. centrą pri
siuntė man Kaunan formulia
rus apdraudimui biznio nuo 
nuostolių, kuriuos aš išpil- 
džiau ir grąžinau apdrausda- 
mas kontorą nuo bankroto su-į 
mai $10,000. Referencijai nu-'^ams)» het man būnant Ameri- 
rodytas tuomlaikinis Susieki- ko j e už 1924 metus finansų Mi
mo Min. inž. B. Sližys gavo iš nisterija, 'Savotiškai dalykus iš- 
M. C. Co. užklausimo lapą, k u-'' aiškinus, pareikalavo iš manęs 
rj, kiek man žinoma, išpildęs apart sumokėtų dar 95,000 litų 
grąžino. USL. yra apdraudusi (žyminio mokesnio. Apart kitų 
beveik visus šavo 
bius.
abejo sunaudos, 
reikalas.

pranešimu 
kopiją p.

Komunistai nuolatos giriasi, 
kad jiems labai rupi SLA. la
bas ir kad dėl to daugelis tos 
organizacijos narių jiems pri
taria. Pažiūrėkime, kaip jie, iš 
tiesų, “rūpinasi”.

“Laisvės” 207 numeryje ap
žvalgos skyriuje įdėta straips
nis po antgalviu: “Riebiau la
ka, smarkiau loja”. Tenai ra-, 
šoma:

“Per paskutinį S. L. A. sei
mą tautininkų tūzai dar pri
dėjo algos savo redaktoriui 
Vitaičiui, nors ir senoji alga 
jau buvo perriebi... Vitaitis 
laiko savo pareiga už pakeltu 
algą keleriopai atloti prieš 
komunistus ir šiaip pažan
gius darbininkus, kurie su
daro pusę (! “N.” Red.) Su
sivienijimo narių.”
“Tėvynės” redaktorius, 

naši, yra lojantis šuo!
Jeigu šitaip rašo įtakinghiu- laiku 

siojo komunistų laikraščio pati Tie reikalavimai 
redakcija, tai ko tuomet norėt luoti “M. Dampfb.” paklausimų! reikalai dar 
iš paprastų komunistėlių, strak
sinčių Susivienijime pagal savo 
partijos lyderių muziką!

Naujai paskirtasis gubernato
rius Klaipėdos kraštui p. K. Žal- 
kauskas pereitą antradienį'rug- 
piučio 4 d. perėmęs gubernatu- 
rą, penktadienį priėmė viso 
Klaipėdos kraštu spaudos atsto
vus: “Mem. Dampfboot”, “Mem. 
Morgenstimme”, “Lietuvos Ke
leivio”, šilutiškės “Mem. Rund
schau” ir savaitraščių “Klaipė
dos Garsas” ir “Memelwarte”.

sai subankrotavo. Daugeliui 
amerikiečių, kurie pažinojo p. 
Norkų, bus įdomu tą jo istori
ją perskaityti, todėl mes ją de
dame žeminus. Ji skamba taip:
DARBO PAJĖGOMS NUTRU

KUS.

Birželio 26 d., 1926, atvykau 
iš Kauno Berlinan, kad gauti 
man priketintą paskolą. —For
malumai reikalą užtęsė. Nega
lėdamas laiku gauti pristaty
ti Lietuvos Banko garantiją 
Vidaus Reikalų Ministerijai,V iLiclvio uliniovvi ij

Pasveikinęs spaudos atstovus, naujai paimtos atstovybės 
pripažinęs spaudai didelės svar-ij£Ug0 stinnes laivų bendrovės 

gavau žinią iš Kauno, kad kon- 
Tas sma

gia mano nervus galutinai su
ardė, keista apatija pakirto 
energiją... Man asmeniškai tai 
vis tiek pat: biznio palaikymui 

negavau — j ieškau

bos, o per tai ir atsakomingu-*
mą, ragindamas spaudą dirbti!tora tapo uždaryta.
savo krašto ir visos valstybės’
labui bei pasižadėjęs visokią sa
vo pagelbą informacijomis, p. 
gubernatorius savo kalboj palie
tė einamuosius Klaipėdos kraš- paskolos

vadi- to reikalus, ypač atsakydamas į nors viešbučio sąskaitai apmo- 
| vokiškųjų organų pastaruoju keti. Man tik rupi, kad kli- 

i pučiamus reikalavimus. Ijentai, kurie turi reikalus su 
buvo .formų-[mano vedama kontora ir kurių 

neužbaigti, kad 
ir butų

VAGIES AKIMI ŽIŪRINT

Marijonų organas rašo:
“Kultūrinėse valstybėse nei 

dvarų neimama Žemės refor
mos reikalams be atlygini
mo. Vien, kuomet valdžia iš
kelia šalies išdavystės bylą 
prieš dvarininką ir

Paieškoma

jie gautų satisfakciją 
taip pat patenkinti, 
desėtkai tūkstančių 
kurių man pavestus

naujain gubernatoriui formoj.
Tuose Klaipėdos vokiečių pa- 

Kiausimuose bdvo reikalauja
ma: atšaukti iš Uosto Direkci
jos p. Borcherią, atiduoti pa
tiems klaTpediškiams užsienių' 
pasų išdavimo, įvažiavimo ir 
apsigyvenimo leidimų teisę, pri- gaUtų kas jiems priklauso, 
taikyti Klaipėdos “pučistams” 
amnestiją ir atidaryti Nemuno

žmonių, 
reikalus 

aš užbaigiau gaudamas jų pa
dėką raštu ar žodžiu. Tai yra 
noriu, kad asmens turintys 
kreditą mano vestoj kontoroj,

teismas! budį.

Aš Liethvoj dirbau kaipo 
generalinis agentas Amerikos 

trafiką. Visi šie reikalavimai | valstybinio laivyno “Unlited 
kiekvienam aišku, kokį turi po- States Lines”. Savo darbu aš

Valstybinio nei autono- tam laivynui esu davęs daug
■ - - - .Kad

. apsaugoti klijentus nuo galinių 
'mano vedamame biznyje nelai
mių ir nuostolių, mane {gaila
vusi ta pati United States Li
nes įnešė Finansų Ministerijon 
kauciją sulig Lietuvos išeivy- 
bės įstatymų reikalavimo 
(Tuomet 500,000 auksinų), er-

pilnai at- 
dar nesu- 

išlaidas. 
kad mane 

to mano

šiuos
Bet 

daly- 
Savo

Dr. C. Kasputis šiomis dieno
mis gavo iš Varšuvos nuo p. 
Ksav. Sakalausko sekamo turi
nio laišką:

“Gerbiamdsai:
“Aš Varšavos Lietuvių Drau

gijos pirmininkas, K. Sakalaus
kas, Jūsų brolio Ant. draugas, 
labai prašau man pranešti šitų 
ypatų adresus; jie gyveno Clii- 
cagoj. 1) Marcijona Bočkiutč, 
2) Kazys Kavaliauskas (Kowa- 
h?wski), 3) Jonas Kavaliauskas, 
!) Rožė Valančienė.

“šitos penkios ypatos tai An
tano Bočkaus giminės; Ant. 
Bbčkus gyvena pas mane: War- 
szawa,~ Poland, ulica Gurybovv- 
ska No. 69, nr. 8, K. Sokolows- 
ki (A. Boczkus).

“Buk geras Tamsta su žinoti 
ir man pranešti. .Jūsų pažįsta
mas p. Ant. Olszewski buvo pas 
mane ir pas Jūsų brolį Antaną, 
kuris labai myli lietuvių kalbą 
ir gyvena: Szopena 12—21, 
Warszawa.”

Butų gerai, kad ieškomieji as
menys patys praneštų p. Boč- 
kui apie savo buveinę.

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

kaltinamąjį pasmerkia, teis- minio Klaip. krašto reikalo jie pūkštančių dolerių pelno, 
mo sprendimu einant vai- nesudarė. XJ '■,I "
džia atima iš nusikaltėlio jo 
turtą.”
Bet anądien mes parodėme, 

kad Lietuvos St. Seimas išlei
do įstatymus, kuriais be jokio 
atlyginimo nusavinama visa ei
lė dvarų, nežiūrint, kad apie! 
jų savininkų išdavystę šaliai ne
buvo jokios kalbos. O St. Sei
mas absoliučią daugumą suda
rė kunigų vadovaujami krikš
čionys demokratai.

Taigi Chicagos kunigų laik
raštis mano, kad Lietuvos krik
ščionys pasielgė, kaip nekultū
ringi valstybės žmonės!

Nuosavylifės paėmimą be at
lyginimo tas pats laikraštis va
dina “grobimu” ir “plėšimu”. 
Todėl, girdi, bažnyčios turtų 
konfiskavimą esą galima patei
sinti, “tiktai vagies akimis žiū
rint”.

Bet kadangi Marijonų orga
nas neranda pateisinimo nė dva
rų nusavinimui, kuris buvo nu
tartas Lietuvoje, tai išeina, kad 
Lietuvos kunigai ir kiti krikš
čionys, kurie pritarė žemės re
formai, žiurėjo “vagies akimi” 
į dvarų žemes!

Gaila tečiaus, kad šis kleri
kalų laikraštis savo “vagis” ir 
kitus komplimentus žemes re
formos šalininkams taip ilgai 
laikė už dantų. Reikėjo jam 
pasakyti juos 5 -6 metus atgal, 
kuoiųel posėdžiavo St. 'Seimas. 
Jie išsirito jam tiktai dabar, 
kai atėjo kalba ape “svieto 
marnastis”, prie kurių turi pre
tenzijų kunigai!

Reiškia, prie* konfiskavimą 
jisai kelia savo balsą ne dėl 
principo, bet tiktai dej kunigų įeiti naujų jėgų.

P. gubernatorius atsakidamas 
pabrėžė, kad p. Bochertas yra 
teisėtai išrinktas 3 metams ir^ 
negali būti kokios kalbos dėl jo 
atšaukimo. Užsienio pasų išda
vimą galima pavesti Direktori
jai, bet vizos ir įvažiuoti _ leidi- ne tik pasiėmė " privile- 
mai yra bendras valstybės rei’ giją pelną iš Lietuvos biznio 
kalas ir liks prie gubernaturos, initi, bet ir atsakomybę už ga- 
taip pat apsigiyenti leidimų ko- nmus nuostolius.taip pat apsij^venti leidimų ko- 
misija turės Wti prie guberna
toriaus.

V

Reikalaudami

RAKANDUSimpatizuodamas vienos ar 
kitos partijos geroms idėjoms aš 
nepriklausiau ne vienai partinei 
klikai ne bizntnių kombinatorių 
grupei. Del to man sunku tikė
ti, kad butų kam mano pusės 
teisybę parodyti. Abelniems 
nesąmonių skleidimams suinte
resuotų ir šiaip sau savanorių 
visuomet yra, kurie savo agita
ciją prieš mane su pasigerėjj- 
mu varo. Kiekvieno gražiems 
žodžiams tikėdama^, netekau 
visko. Dalyvauti reikalo iš
sprendime nei fizinių, nei mate
rialinių jėgų neturiu. Esu nu
kautas. Nenoriu daugiau ma
tyt veidmainingų žmonių, noriu 
ramumo, noriu naujo darbo, 
naujo veikimo, naujus gyveni
mo pradžios.

Lai teismas šį dalyką išspren
džia.

Kastantas Norkus, 
Buvęs United States Atstovas 
Lietuvai.
Berlinas, 
9-VIII-26.

i
įėjus galion naujam Ameri

kos Imigracijos įstatymui, lie
pos 2, 1924, keleivių skaičius 
sumažėjo, bet aparatą urnai 

galimybės, 
tūkstančiai Lietuvos 

turinčių Amerikoj iŠ- 
laivakortes (“pre- 

nors karią į mėnesį 
kontorą laišku ar as- 

Juos reikia infor- 
su jais koresponduot, 

sulig

Del amnestijos pritaikymo,* 
pasiliekančios tam tikros techni-1 
kos sunkenybės D. Lietuvos ir Jsusiaurint nebuvo 
Klaipėdos krašto baudžiainuo-( kadangi 
sius įstatymus palyginti, o pluk
dymas Nemunu yra daugiau už
sienio politikos dalykas.

Amerikietis lietuvis at
vyksta dirbti operoj

Italų spaudos išgirtas ameri
kietis lietuvis p. Butėnas, ėjęs 
dainavimo mokslus pas Ameri
kos ir Italijos geriausius pro
fesorius, paskum 
dviejose italų 
kus atvyksiąs 
liksiąs dirbti 
ja, i 
vinių apie p. 
pasireiškimus, • yra 
susidomėjusi. P. Butėnas turit 
nepaprastai gražaus tembro, 
baritoną, be to, aukštai, verti-■ 
namas jo vaidybinis pajėgu
mas.

Tuo budu, į operą

dainavęs 
operose, Tietru- 
į Kauną ir pusi- 
operoj. Direkci-

žmonių 
pirktas 
padės”) 
aplanko
meniškai, 
muoti, 
centrui raportus siųsti, 
centro įsakymo ant kitų kate
gorijų keleivių laivakortę per
mainyti, tai visur formaliai 
užfiksuojant vest kiekvieno 
keleivio sąskaitą etc. Tokiai 
padėčiai susidarius kiekvienas 
mėnesis man nešė nuostolius. 
Parašiau centrui (sakau “cen
trui”, kadangi United States 
Lines centralinis ofisas ir Eu-

? .j \ .. j įropos centrale savo pamfletuo- turedama autoritetingų da~ , , x.xl ’se paduodami sąrašus agentu-ų apie p. Butėno meniškus) . ... x . ‘ ....bv
.v. . . . . rų įvairiose salyse, eile] Kau-reiskimus, - yra juo labai i . . . . .j 4. • nas kartais atspaudindavo ma-nnffnAiiiai P lunanuv turi

no pavardę, o nekurtuose, ■ taip 
?'^at man atstoVaujant skelbė 

tik, kad Kauno, juos atstovauja 
“United States Lines Laisvės 
Al. 9”), kad gaunamos komisi- 

pradės'jos nepakanka kontoros išlai
kymui. Padidino komisiją ir1

bendradar- ir tas šposas iškirstas, nežiūrint 
Šią atsargą centras be-j į tai, kad likvidavus Lietuvos 

jei tam bus1 Emigracijos biurą aš asmeniš
kai sumokėjau vėliau už jį rei
kalautus visus valdiškus mokes
nius ir klijentams (nors kom- 

ipanionų atsakomybė buvo sol
idari), o išloštų 100,000 auksinų 
Nepaprastosios Lietuvos Lais- 

. vės Paskolos šalies Gynimo rei-, 
kalams ir iki šiai dienai iš Fi
nansų Ministerijos negavau, 
kaip kad ir Vidaus Reikalų Mi- 

sai gauna'pusę visos komisijos.I"lsJterl]a vla. ‘ “ėsdavo , 
Visus išeiškojimų reikalus jisai nlan F' M-jos vi-
vedė savystoviai ir man nebu-1^ ant aukBiniJ 95-°»° 250J*®-
nant Kaune jis pas save namuo-' Am- Lietuvos Laisvės Pas- 
se atsiskaitydavo ir visa komi- kolos kuriuos aš įnešiau

Apart emigracijos aš turėjau 
reikalus su išeiškojimais iš 
Amerikos ten mirusių Lietuvos j 
žmonių palikimų jų giminėms 
Lietuvoje. Visus tuos išeiško- 
jimus vedė mano šiam reikalui 
kompanionas Kazys Amjbraziu- 
nas, su kuriuom mano'yra pasi
rašyta sutartis, sulig kurios ji-j

-

siją sau pasilikdavo. Tokiu bu- 
du jis išsiuntė daug pinigų sa
vo sąskaiton Amerikon ir Lie
tuvoje turto prisipirko užmano Lietuvos biznio pasaulyje aš 
pečių reikalus darydamas. Fak- draugus turėjau tik tada, kada 
tus žino ir p. Mileris “Naujie- aš jiems reikalingas. Keli mė- 
nose”, Chicagoj. nėšiai atgal kreipiausi laišku

Iš kelių šimtų tokių reikalų prie Lietuvos Blanko valdytojo 
(daugiausia dar esančių eigoje prof. Jurgučio, kad paskolintų 

apie kurių stovį advokatai iš man porą tūkstančių dolerių po- 
Amerikos dar nepranešė) aš rai savaičių laiko. Garantiją aš

turėjo būti man grąžinti, lini
jai naują įnešus. W. J. STANKŪNAS

FOTOGRAFAS
Vestuvių,1 Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

skųmas.
3815 South
HuUted St.

Tol. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
Tfo Ruples Įmutifre (įmpattf

Sk* r* hofe*

««4l

192?i32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Rit-hmond Gt.



Antradienis, Rūgs. 7, 1926

Jack Londonas

[Vertė Tindi-Rindi]

A—čo nė žodžio nesuprato 
prancūziškai. Jis sėdėjo kimšte 
prikimštoj teismb- salėj nuvar
gęs, nuobodžiaujantis, klausy
damas begalines nesupranta
mas kalbas ir vieno, ir antro 
valdininko. Tai buvo jam tuš
čia nesąmone ir jis šių prancū
zų kvailystėmis stebėjosi, ku
rie tiek laiko negalėjo suvokti 
kas užmušė Čung—Gą, — ir 
taip galų gale nesužinojo. Penė
ki šimtai kuli [žemųjų darbi
ninkų. Vert.] dirbusieji plan- 
cijoj visi žinojo galvažudžiu 
buvus A—Saną, o A—Sano net 
ir neareštavo. Tiosa, visi pen
ki šimtai kuli pasižadėjo'slap
tomis vienas kito neišduoti; bet 
juk taip paprasta ir kaip nega
lėjo prancūzai sužinoti mušei
ka buvus A—Saną. Jie labai 
kvaili, tie prancūzai.

A—Čo nięko tokio nepadarė, 
kad baimintus!, — jis nedaly
vavo jokioj žmogžudystėj. Tie
sa, jis ten buvo, o plantacijos 
prievaizda Šemeras J^ėgo j ka
reivines kaip tiktai padarius 
žmogžudystę ir jį užtiko su ke
turiais penkiais kiniečiais. Bet 
kas iš to? Čung—Gg gavo tik
tai du jieilio kirčius. Aiškiai 
matyti, kad penki arba šeši 
žmonės negalėjo tedaryti išvi
so dvi žaizdas. Paskutiniu at
veju, jeigu kiekvienas žmogus 
smogtų po kartų, nužudyme iš
viso galėjo dalyvauti tiktai du.

Taip samprotavo A—Čo, kai 
jis i r Ketu B* jo draugai melavo, 
painiojosi ir spyrėsi prieš teis
mą įvykusios bylos parodymuo
se. Jie išgirdo triukšmą ir riks
mą ir panašiai kaip Šemmeras 
pasiskubino įvykusio nužudy
mo vieton. Tiktai jie ten at
bėgo anksčiau negu Šemmeras, 

štai ir visa. Tiesa, šemmeras 
liudijo, jog atsitiktinai praei
damas ir užgirdęs ginčo triukš
mą, penkias minutes jis neėjo 
į kareivines, o įėjęs j^u rado 
ten kaltinamuosius; jis taip 
pat liudijo, jog netiesioginiai 
iki jo įeiti negalėję, nes prie 
vienintelio į kareivines įėjimo 
jis stovėjęs. Bet kas iš to? A— 
Čo ir jojo draugai įrodė Šem
merą klystant. Ir galų gale juos 
visus atleis santaikoj. Tuo jif 
visi buvo įsitikinę. Negali būti, 
kad dėl dviejų peilio kirčių 
piautų penkių žmonių galvas. 
Be to nė vienas- baltasis vel
nias nužudymo neinate. Bet šie 
prancūzai taip kvaili. Kinuose, 
— ką gerai A—Čo žinojo, —
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teisėjau įsakytų visus juos per
duoti kankinimui ir sužinotų 
teisybę. Tiesą labai lengva kan
kinant sužinoti. Bet šie prancu- 
zai niekuomet nieko nekanki
no, — kokie jie kvailiai! Ir 
dėl to jie niekuomet nesužinos 
kas užmušė Čung—Gą.

Bet A—čo dar daug ko ne
galėjo suprasti. Anglų ^kompa
nija, kuriai priklausė plantaci
ja, didelėmis išlaidomis išrašė 
iš Taiti' penkis šimtus kuli.

Akcininkai reikalavo dividen
do, o kompanija dar nepradėjo 
jų išmokėti; ir dėlto kompani
ja nenorėjo, kad taip brangiai 
kainuoją darbininkai įvestų pa
pročius kits ». kitą užmušinėti. 
Dar be to $ia buvd h- prancū
zai,* siekiantieji kiniečiams do
rybės ir prancūzų įstatymų pir
menybę įbrukti. Nieko nėra ge
riau pamokinančio, kaip ret
karčiais x iškeliamas pavyzdys; 
ir be to kokia nauda iš Naujo
sios Kaledonijos, jeigu ne ta, 
kad galima ten išsiųsti žmones, 
kurie savo dienas stumtų ne- 
tekliuje ir skurde nubausti už 
savo silpnybes ir žmogiškumą.

A—Čo viso to nesuprato. Jis 
perdėm sėdėjo teismo salėj ir 
lauke, kol apkvaršintas teisinas 
nepaliuosuos jo ir draugų ir 
kol jiems leis grįžti atgal į plan-| 
taciją atidirbti savo kontrak
tus. Sprendimas bus greitai pa
skelbtas. Teismo procedūra ar
tinosi prie galo. Daugiau nebe- 
klausinėjo liudininkų ir kalti
namųjų, nustojo pleišėti liežu
viai. Matomai prancūzų velniai 
taip pat pavargo ir laukė teis
mo nuosprendžio. Ir laukdamas 
A—Čo. perkratinėjo savo gyve
nimą iki to laiko, kai jis pasi
rašė kontraktą Jr sėdo į ei
nantį iš Taiti garlaivį. Biaurųs 
buvo laikai pajūrio kaimely, ir 
pasižadėjęs išdirbti penkis me
tu/ pietų jūrėse atlyginant die
nai 50 Meksikos centų jis Jaikė 
save laimingu. Jo kaimely bu
vo žmonių, kurie už deviintj 
Meksikos dolerių apskritus me
tus dirbo, ir buvo moterų, ku
rios už penkis dolerius ištisus 
metus rezvė tinklus, o pirklių 
namuose už metinį aptarnavi
mą tarnaitės gavo keturis do
lerius. O jis štai gaus- penkias
dešimtis centų dienai; už vie
ną dieną, tiktai už vieną dieną 
jis gaus tokį karališką atlygi
nimą! Kas tokio, jeigu sunkus 
darbas? Užbaigęs penkis me
tus jis grįš namo, — taip bu-

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius Įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko- ' 
vo mėnesį:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25) 

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip- 
ro. Petrausko ‘‘Dūdelė’ (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių,

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ \
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

vo kontrakte parašyta, — ir 
daugiau nebedirbs. Jis visą am
žių bus turtingas žmogus, jis 
turės nuosavus namus, žmoną, 
vaikučius, kurie išatigs ir jį 
gerbs. Taip, o už jo namo bus 
mažas žodelis, kampas, kur jis 
svajos ir atsikvėps, ir sode kūd
ra su aukso žuvimis ir skam
bučiai, kurie vėjui pučiant 
skambės medžiuose, o aplink 
sodo bus aukšta siena, taip kad 
niekus netrukdys jo poilsio ir 
svajonių. •

Taip, iš tų penkių metų tris 
jis jau atidirbo.

Jis uždarbio dėka jau laiko
mas turtuolis (savo gimtinėje) 
ir tiktai du metai teskiria Taiti 
kuokšto [medvilnės] plantaci
jas nuo jo laukusio atsikvėpi
mo ir apmąstymų sodo. Likimo 
pripuolamybės dėka, priverto
sios jį dalyvauti Čung—Gą nu
žudyme, jis štai dabar turi nuo
stolių. Jis jau išdrybsojo tris 
savaites kalėjime, ir šių trijų 
savaičių kiekvieną dieną nusto
jo po penkiasdešimts centų. Bet 
dabar, greitai bus paskelbtas 
nuosprendis ir jis išnaujo'grįš 
darban. ’ < ’v f .H . ; V ‘ 
A—„Čo buvo dvidešimts du me
tai. Jis buvo linksmabūdis ir 
nuoširdus,' ir jam buvo lengva 
šypsotis. Nors ir azijotiško su
dėjimo, jis buvo liesas ir liek
nas, jo veidas buvo apvalus. Jis 
buvo apvalus, kaip mėnuo, ir 
švietė ramiu , paklusnumu ir 
jautriu sielos prielankumu, kas 
jojo viengenčių tarpe buvo ne
paprasta. Ir jo išoris vaizras ne- 
apgaudinėjo. Jis niekados nebu
vo neramumų priežastim, nie
kados nedalyvavo jokiuose gin
čuose arba peštynėse. Jis nesau
valiavo. Jojo siela nebuvo pa
kankamai žiauri azartiniam 
lošikui. Jis tenkinosi mažomis 
linksmybėmis ir ne sudėtinėmis 
pramogomis. Vakarinio pavėsio 
tyla ir ramybė po varginančio 
darbo saulėkaitoje laukuose suJ 
teikė begalinį patenkinimą. Jis 
galėjo valandomis sėdėti įsigi
linęs į kokią nors gėlę, filoso
fuodamas apie buities paslaptis 
ir mįsles. Mažoj smėliuotoj sek
lumoj mėlynas garnys, lakio
jančių žuvų sidabrinis pliauk- 
šterėjimas arba saulėlaidžiai, 
tartum iš rožių ir žemčiųgtį, 
virš lagūnos [iš įlankos arba 
vulkano paeinantis ežeras. Ver
tėjas] —- galėjo jį priversti pa
miršti palengva einančių nuo
bodžių dienų virtines ir sunkų 
šemmepo botagą.

Šemmeras, Karlas šemmeras, 
buvo niekšas, kietaširdis niek
šas. Bet jis ne dovanai algą 
gaudavo. Jis išmušė penkiems 
šimtams vergų paskutinį pajė
gos lašelį: nes vergais buvo jie 
kol pasibaigs tarnystės laikas. 
Ir Šemmerui prisėjo sunkiai 
dirbti penkiems šimtams pra
kaituojančių kūnų ištraukti vi
sas pajėgas ir jas paversti pū
kuoto kuokšto gniutulais, pa
rengtus išvežti Europon. Ir jo 
galingas pirmykštis geležinis 
šiurkštumas pagelbėjo jam šį 
pervertimą atlikti. Jam dar pa
dėjo storas trijų colių platumo 
ir aršinų ilgio odinis diržas, su 
kuriuo jis nesiskyrė ir kuris 
reikale nusileisdavo ant nuogos 
pasilenkusio kuli nugaros, pa
našiai revolverio šūvio balsui 
pyškėdamas. Šie šūviai buvo la
bai tankus kai laukų ežėmis 
prajodavo šemmeras.

Kartą pirmais kiniečių tarny
bos metais jis užmušė vieną ku
li kumšties kirčiu. Tiesa, jis ne
sutriuškino (nesukiužino) jo 
galvos kaip kiaušinio kevalo, 
bet kirtis buvo pakankamas vi
są galvos vidų išardyti; ir pa
sirgęs savaitę-kitą kuli mirė. 
Bet kiniečiai ir nepamanė šem
merą įskųsti Taiti valdantiems 
prancūzų velniams. Tai buvo
pačių kiniečių reikalas, šemme
ras buvo problema, kurią jie 
patys turėjo spręsti. Jie turėjo 
vengti pykčio, kaip vengė nuo
dingųjų šimtakojų ‘gėluonies,
kurie lindi žolėj arba lietingo
mis naktimis įšliaužia į karei
vines. Cainagi — tai juos vadi
no tingus tamsiaodžiai saliečiai, 
— patys žiūrėjosi, kad nebūtų 
šemmero nepasitenkinimo prie
žastim. Tai reiškė kiek galint 
sąžiningai dirbti, šis kumšties 
kirtis kompanijai atnešė tūks
tančius dolerių ir šemmerui ne
pridūrė jokių nemalonumų.

Absoliučiai nustoję visokio 
kolonizuotos instikto, prancū
zai pakentė savo vaikiškam 
žaisle išplėtojant saloj gamtos 
turtus pralenkimą ir jiems te
teko matyti tiktai anglų kompa
nijos* pastangas. Koks jiems rei
kalas prie šemmero ir jo> sun
kios kumšties? Kad mirė kinie
tis? Juk tai — tiktai kinietis. 
Be to jis mirė dėl saulės kirčio, 
taip skambėjo daktado liudiji
mas. Tiesa, ištisoj Taiti istori
joj nebuvo nuotykio, kur dėl 
saulės kirčio kas nors mirtų. 
Bet tas, — kaip tiktai tas —'■ ir 
tedarė kiniečio mirtį išimtina. 
Taip rašė daktaras savo rapor
te. Jis buvo labai atviras. Divi
dendus turi išmokėti, kitaip dar 
vienas nepasisekimas bus įra
šyta ilgon nepasisekimų Taiti 
istorijon.

Jųjų nesuprasi, šių baltųjų 
velnių. Sėdėdamas teismo sa
lėj laukiant sprendimo A—čo 
stebėjosi jų nepraeinamumu. 
Negalėjo suprasti kas dėjosi 
juose minčių gilumoj. Jis neap
kentė tų baltųjų velnių. Jie vi
si buvo vienodi — karininkai 
ir jurininkai laive, prancūzų 
valdininkai, šie nedaugelis bal
tųjų žmonių plantacijoj imant 
ir šemmerą. Jų mintys kažkaip 
savotiškai dirbo, kažkokiais 
paslaptingais keliais, kad jų

A + A

DOMIN. WASILIĄUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 5 d. 1926 m, sulaukęs 
50 metų amžiaus; gimęs Kau
no rėd., Panevėžio aps., Puin- 
pės parap. Amerikoje išgyveno 
19 metų, palikdamas dideliame 
nubudimi savo mylimuosius ir 
mylinčius moterį Grasiną ir sū
nų Juozapą. Amerikoje^ sesers 
sūnų Antanų Wasiliauskų. Kū
nas pašarvotas randasi 818 W. 
34 PI.

Laidotuvės įvyks seredoj, 8 
dieną rugsėjo, 1 vai. po pietų 
iš namų 4 Tautiškas Kapines.

Visi a. a. Domininko Wasl- 
liausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą. * » < *

Nuliūdę liekame
Antanas Wasiliauskas

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius St. Mažeika. Tel. Yards 
1188.

niekados nesuprasi. Jie pyko 
be jokios matomos priežasties 
ir jų piktumas visados buvo 
pavojingas. Tokiose minutėse 
jie tapdavo į laukinius žvėris 
panašus. Jie dęl menkniekių 
siausdavo ir dagi atsitiktinai 
galėjo kinietį nuvarginti. Jie 
tiek nebuvo blaivus, kiek kinie
čiai; jie buvo besočiai, gėrė ir 
valgė neįtikėtinai daug. Kinie-
tis niekados nežinojo ar jų pa
sielgimas suteiks jiems pasi
tenkinimą, ar pakels pasipikti
nimo audrą. Kinietis niekados 
negalėjo to atspėti. Kas vieną
kurtą patenkino, kitą kartą 
tvykstels pykčiu. Baltųjų vel-
nių akyse buvo kažkoks pavy
das, kuris uždengė minčių gel
mes nuo * kiniečio žvilgsnių. Ir 
paskui visko pabaigoj — 
sus baltųjų velnių vikrumas,
mokėjimas viską padaryti, vis
ką įrengti, atsiekti vaisių, pa
vergti savo norams visa slan
kų ir ropuojantį (ką?)/< dagi 
pačius gaivalus. Taip, baltieji 
žmonės buvo keisti ir stebėtini, 
ir jie buvo — velniai. Pavyz
džiui paėmus Šemmerą.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette'
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki IX Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:80 po plotų

REZIDENCIJA: 
2226 Marahall Blvd,

TELEFONAS CRAWF0BD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

<•-

“Jei tik žmonės žinotų
. |kaip greitai Severa’s Esko 

į gydo niežiančias odos vie- 
! tas, aš esu tikras, kad de

(Bus daugiau)

ta DEUŠAS YAUNIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 5 dieną, 1 vai. iš ryto, 
192ų m., sulaukęs 44 m. am
žiaus; gimęs Kauno rėd., Tau
ragės apsk., Švėkšnos parap., 
Končaičių sodos, palikdamas 
dideliame nubudime savo my
limuosius ir mylinčius seserį 
Magdeleną ir švogerj Gudavi
čių ir Lietuvoj brolį Joną ir se
serį Veroniką Kučinskienę. Kū
nas pašarvotas randasi 4537 S. 
Paulina st.

laidotuvės įvyks seredoj, 
rugsėjo 8, 1926, vai. iš ryto iš 
namų j Tautiškas Kapines.

Visi A. A. Tadeušo Yauniaus 
giminės, draugai ii- pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nubudę liekame

Sesuo ir švogeris 
Gudavičiui

Laidotuvėse patarnauja gra
borius L J. Zolp. Tel. Blvd. 5208

vartotų nieko kito”, rašo 
Mr. Mike Dzędzei, Pellston, 

fMich. “Aš kentėjau mėnesių 
mėnesius nuo -odos niežieji- 
mo, nieko negelbėjo jokie 
gydymai, kol aš užsisakiau 
Severa’s Esko. Po pirmo už
dėjimo, niežiejimas pradėjo 
nykti, ir J trumpą laiką ma
no oda pasveiko”. — Nuei
pirk už 50c slovikclį Seve
ra’s Eskoj.nuo savo vaisti
ninko. W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
relvas akis, nuima kataraktą, ati

taiso trumparegystę ir tobregystę. 
ri rengi a teisingai akinius. Visuo- 
e atsitikimuose egzaminavimas da

romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į 'mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunki<-| 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
rtuslis, užkrečiamas
igas, .Slapumo arba 

privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus, tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS ' per trisdešimtį metų 
besispeciabzuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą 
t Čia nieko nėra1 viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra natųralė pasekmė didžiausio mo- 
kytęjd/,—, PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tdkid pačiu gydymu per Dr. 
RosJb kur 5jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

MOTERYS Su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriiškų tru- 
bebų yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

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

Kampas Monroe St.» Crilly Building 
Imkite elevatorių, iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. ' Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

A A
BRONISL. ANDRIUKAITIS •
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

po trumpos ligos rugsėjo 4 d., 
9:45 vai. vakare, 1926 m., su
laukęs 12 metų amžiaus; gimęs 
Chicagoj, palikdamas dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir 
mylinčius tėvą Vincentą, moti
ną Uršulę, brolį Edvardą ir ki
tus gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 434 W. 31 St.

Laidotuves įvyks ketverge, 
rugsėjo 9 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų į Tautišką bažnyčių, 35th 
St. ir Union avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už, ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Tautiškas Kapihes.

Visi a a. Bronislovo, musų 
mylimo sūnelio giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošir* 
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nubudę liekame

Tėvas, brolis ir 
kiti giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Radžius. Telefonas 
Canal 6174. '

J, F. R ADŽIUS 
x Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS: 
8238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068 
V ............ ....................

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Y tiška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.H
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP k
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SL» Chicago, III. k ---------- -

lIlBIlMBfelIUliHMIlIk

Matai Kas Dedasi? /

“Save” reiškia gelbėti; išgel- 
bSti ; išganyti ; paliuosuoti ; ap
saugoti ; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir paainaa- 
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamaa 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų. 4

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

TABLETS
At your druggi»t, 2Sc

Koight ! ? b e reto r mm. Chieaan
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CHICAGOS 
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Nusižudė

K. S. Ramašauskas 
bėdoje

Klemensas S. Ramashaus- 
kas, turintis vaistinę prie 3313 
So. Halsted St. Jo jieškg poli
cija ir valstijos registracijos 
departamento agentai, nes jis 
yra kaltinamas, kad be leidimo 
pardavinėja vaistus ir prakti
kuoja medicinų, taipjau kalti
nama, kad per jo priežastį mi
rė vienas vaikas. Tūlas Bruno 
Anderson, sūnūs Wm. Ander- 
son, 434 W. 31 St., netyčiomis 
save penųšovė rugp. 28 d. Jis 
persišovė koją bežaisdamas sų 
nedideliu revolveriu. Vieton 
vežti vaiką ligoninėn ar pas 
daktarą, atėjo Andersonų įna
mis Joseph Don ules pas Rama- 
shauską ir paprašė vaistų. Ta- 
sis ir davė kokių ten vaistų, 
visai vaiko nežiūrėjęs ir jo ne
matęs. Bet nuo tų vaistų vai- panija. 
kas nepasveiko, bet pajuto ir 
nugaros skaudėjimą. Tėvai ir 
tada nesikreipė prie daktaro, 
bet bandė nugarą trinti komfo- 
ru ir kitokiais vaistais. Tik 
kada vaikas buvo jau 
silpnas, tėvai pašaukė
Paul M. Žilvitis, 3243 So. Hal
sted St., kuris rado įsigavusį 
tetanus užnuodijimą, davė an-’ 
ti-tetamis serumą ir skubiai 
išvežė vaiką ligoninėn. Bet 
jau buvo pervėlu vaiką išgelbė
ti ir jis neužilgo pasimirė.

tik davė vaistų, ką ir veik vi
si aptiekoriai daro.

Policija buvo apsilankiusi 
Ramashausko vaistinėn, bet 
paties Ramashausko nerado, 
taii<kad policijai tuo budu ne-1 dožą. Sesuo bandė ją yelbė- 
pasisekiį jo suimti. Jį norėta įj davg savo kraujo, bet ir 
kvosti koronerio tardimuose, ’ kraujo įleidimas neišgelbėjo 
kurie buvo pradėti vakar. saužudės. P-lė Levvis prieš me- 

Kaltinama taipjau, kad kele- įus iaįko apsivedė su Indiana- 
tas metų atgal Ramashauskas1 poijs dentistu. Ant rytojaus 
gydęs* Andersonų dukterį, ku- p0 apsivedimo nusižudė pir- 
ri begydant pasimirusi nuo mesnė dentisto mergina. Tada 

,ir Lewis ją pametė ir atvyko į 
‘Gary pas savo seserį. Ji čia 

Elevatorių darbininkai nuolatos kalbėjo apie saužudy- 
__i_*— = _i— 1 stę, kurią gabaus ir papilde.

Kita saužudė yra stenografė 
p-lė Mabel Suit, 29 metų, ku- 

buvo'ri nusitroškino gasu savo kam- 
> 526 S. Ashland Ave.

daugybė jos 
1 pačios parašytų nusiminimo 
eilių. Paliktame raštelyje ji sa
ko nusižudanti todėl, kad vis
kas jai įsibodę, todėl nesą ir 
prasmės jai gyventi.

ri begydant
difterijos.

nelaimėjo algų 
pakėlimo

visai
Dr.

P-lė 
simirė 
nuodų,

Ruth Lewis iš Gary pa- 
Chicagos ligoninėj nuo 
kurių ji priėmė nema-

Ar jus žinote, kad
Chicagos kardinolas Mundelein yra 

lietuvis, jo tšvai yra piliečiai iš Ma
žosios Lietuvos. Ar jus žinote, kad 
20 Helmaių kainuoja biskį daugiau, 
negu apprastų Cigaretų ir su Helma- 
rais jus gausit daug sykių didesnį 
užganėdinirrią.

Atlankys Lietuvą

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI
...................... """'A

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

.. Bridgeport Painting ..
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted S't.

J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

- PARDAVIMUI Į
I $50 VACVUM Cleaner, kaip nau
jas, $20. šauk Vlncennes 2324.

PARDUOSIU savo $700 vertės gro- 
jiklj pianą, su benčiumi ir 85 rolių 
už $120 cash, arba $25 cash, o ki
tus lengvais išmokėjimais. Klauskit 
M r. J. Kubick. 6136 So. Halsted St., 
1 fl.

NAMAI-2EME

Mr. C. H. Schlabach, Prezidentas 
Hygienic Products (jompany, iSdirbi- 
nėtojai Sani-Flush, važinėdamas Eu
ropoje atlankys Lietuvą ir ten studi
juos ekonominį ir biznio stovį.

M r. Schlabach raportuoja iš Euro
pos, kad ten atsiranda labai daug 
vietų dėl Amerikos išdirbinių. Jis 
tuojau rengiasi Sanl-Flush produktus 
plačiai aprdavinėti užjury.

Arbitratoriai, kuriems -----
pavesta išspręsti elevatorių (?,ar^ 
darbininkų reikalavimą pakelti, 
algas po 5c į valandą, algų pa
kėlimą atmetė ir tik pripažino 
kad kompanija turi apmokėti 
už darbininkų apdraudą. 
darbininkai yra apdrausti 
$1,000 pomirtinės ir $20 į 
vaitę pašalpos ligoje. Už 
apdraudą tris ^penktadalius 
mokėdavo darbininkai, o 
penktadalius sumokėdavo kom- 

Dabar gi ~ arbitratoriai 
nusprendė, kad kompanija tu
ri sumokėti už visą apdraudą. 
Arbitratoriais buvo: nuo dar
bininkų Maciay Hoyne, nuo 
kompanijos — W. J. Fallon, 
kompanijos vice-prezidentas.

Pranešimai

Nelaimė

Visi 
ant 
sa- 
tą 

sli
du

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 
, ar kviečia.

Maniakas nušovė chica- 
gieti ir pats nusišovė
Max M. Kanter, chicagiėtis, 

5945 Midvvay Park, su savo 
žmona, dviem dukterim ir ki
ta motere, nuvyko į Effing- 
ham, • III., parsivežti j Chicago 
savo dalinai paralizuotą uošvę 

, Mrs. Minnie Siinpson, 68 m. 
Ten jį puolė uošvės pusiau 
pamišęs brolis Fred Bruems- 
tead, 60 m., kuris nušovė

j terį ir paskui, kada policija 
vai., atėjo jį suimti, tai ir jis pats

an-

Sekmadienio ryte, 8
18 ir Halsted gatvių ištiko bai-1 nusišovė, 
si nelaimė su automobiliu. 
Vienam automobiliui lenkiant 
kitą, lenkiantysis tapo pri* 

Nors čia greičiau tėvų kaltė, spaustas prie gatvekario, ku- 
kad nesikreipė prie daktaro, ris automobilių sudaužė. Vit*- 
bet pirmiausia kreipėsi prie na jauna negrė liko užmušta,
vaistininko ir dabar vaistinin- vežėjas liko sunkiai sužeistas, 
ką kaltina už vaiko mirtį, nors o kiti du — negras ir negrė, la 
vaistininkas negydė vaiko, o bai supiaustyti stiklais.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymai: $100 00 ant ayk |r 
$6.00 Į metus per visą 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

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

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

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

Ateik ir pas“? _ _ 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit <

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj, Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausiu ir geriausia stogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DU N NE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. I’hone Lnwdale 0114.

.............—-----
Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

- - - - - , ■ - - - - r --------' ■ ■■ i ■

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31Hc, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.76.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St., prie Normai Avė,
~FRANK’S BARBĖK SHOP

Frank A. Druktainis savin.

ŽINOVAS BARBERYS

PARSIDUODA grosemė ir deli- 
katesen krautuvė, senas' išdirbtas 
biznis. 551 \V. 291h st. Tel. Vietory 
3313.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
labai mažai vartotas, kainuoja $800, 
parduosiu už $125, pridėsiu benčių, 
kabinetą ir roles. Geriems žmo
nėms atiduosiu lengvais išmokėji
mais.

6512 S. HALSTED ST.
1 floor.

PARDUOSIU augštos rųšies 88 
notų groj'iklį pianą su 68 rolelių, 
kabinetas, benčius ir pastatoma 
lempa už $110. Dastatysim dykai. 
Mrs. Auna Schnelder, 2332 West 
Madison st.

PIRM kol jus pirksite kur kitur, 
tai atsišaukit ir pamatykit mano 
$800 vertės grojiklį pianą, parduo
siu už $100 cash. Man reikia pini
gų tuojau ir dastalysiu pianą su 
benčiumi. Pasimatykit su Tony 
Dubro, 3968 Milwaukee ave.

PARSIDUODA saldainių ir taba
ko krautuvė, arba mainysiu ant 
automobilio. 1715 S. Jefferson st.

NAMAI-ŽEME
Tikri Bargenai
BIZNIO LOTAI

Lietuvių Rateliuose

97
iltark «u sekretorių 

, o nuo jo su
dauginsi s 

doleris.
NAUJIENŲ SPULKA, 

1739 So. nalsted 81

Jusų

Spacialistas plaukų kirpime ir 
patrumpinime Į visas madas vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Sykj pamėginsi ir visados 
sugrįši. 23i)4 W. 68th Street, prie 
So. Western avė. Chicago, III. šiaur
rytinės kertės. /

Komunistai prigaudinėja 
savo sekėjus

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

trijųTurtas padalintas tarp 
“kompanijų”; “Vilnies” Še
rai neverti nieįtę; prižadėtas 
dienraštis neišeina.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai- 
<los ir pašto siuntiniai. Temykit numerį ?»uvr 

kvito ir gavėjo vardą.
Pinigus gavo:

23007—Adomui Zopeliui 
23009—Barborai Aleksaitei 
95915—Juozapui Fokui 
95916 Karolinai Ęalakauskienei

942—Petrui Žekui
7142— Stasei Laugminienei 

12433 Viktorui Dursai
7132—Vincentui I^aurinavičiai 

, 7141—Onai Pučkorienei
7143— Mort^Z Rimkiutei
7138— Jonui Motiejaus 

Tamošiūnui
7145— Barborai Aleliunienei
7146— "Marijonai Brazauskienei
7139— M. šalkauskaitei
7134— Mąteušui Nugarui
7|61—Vincui Jenčiui
7152—Uršulei Juodienei 

7125?— Edvardui Kučiauskui
6504 Elzbietai Jurevičienei 

21388—Monikai Tamošaitytei 
22466—Emilijai Nemajunienei
7028—Aleksandrai Andrulienei 

95914—Barborai Barzdienei 
12418—Barborai Gaižunienei 
12419—Motiejui Gaižunui
7082—Mykolui Stankui 
7088—Domui Beinpriui

7089—Petrui Mažunaičiui 
22997—Petrui Šimoniui 
23004—Vaclovui Laurinavičiai 
12430—Zosei Dargužaitei 
24299—Barborai Viršilienei

7135— Petronėlei Martinai
tienei

7137—Bronei JenPlenei
7144— Antanui Kriukui

21408—Evai Radvilienei
7181—Pranciškui Ramanaus

kui ,
7147— Mataušui Amšiejui 

22475—Barborai Norvaišienei
7159—Paulinai čemeraitei 
7163—Kotrinai Jocienei 
7173—Onrff Rimdžiuvlenei

7174—Emilijai Tamkevičiutei
21417—Nikodemui Blėdžiui
7172—Liudvikai Lizaitienei
7124—Kazimierui Krutke- 

vičiui
7106—Uršulei Repšienei
7122—Onai Kaunickienei

21418—Fricui Feslingui
12437—Onai Grinienei
12443—Justinui Malakauskui
7185—Jonui Jonušui

12439—Eugenijai Eirosaiaei
7182—Apolonijai Karbaus- 

kienei
7180—Liudvikai Vecneitei

55642—Liudvikai Bardaus- 
kienei.

55643—Julijonai Tamošaitienei
55656—Juozui Zabukui
95921—Stasiui Kačiuliui
21347—Juozui Deimontui
21371—Kaziui Pukiui
21390—Rozalijai Mizarineie
7073—Bronislavai Druktai- 

nienei
12420—Amilijai Tareiilutei
7090—Liudvikui Supsinskui

55637—Jurgiui Maskoliūnui
12434—Antanui Eidintui
21410—Pranui Zideliui
22472—Onai Antanavičienei
7162—Liudvikui Juškai
7164—Jopui Atkačiunui
7176—Jonui šimeliui
7175—Juozapui KaČinui

22470—Jonui Butkui
21405—Petronėlei Baublienei
7111—Liudvikui Gumbinui

12426—Motiejui Jatkevičiui >
21406—Slanislovui Budginui

svietoTeko patilti kaip tie 
parejunai, susisukę sau lizdą 
po “Vilnies” pastoge, mulkiha 
savo pasekėjus ir laužo valsti
jos įstatymus.

Kad pasislėpus nuo finansi
nes atsakomybes prieS savo 

jurininkus, skolintojus ir kre
ditorius, jie suorganizavo net 
tris “kompanijas” ir visa tur
tą padalino. The Lithuanian 
Press kompanijai priklauso 
spaustuvė, mašinos ir įtaisai; 

(The Lithuanian Workers Edu- 
cational Society priklauso na
mas; The Lithuanian Workers 
Publishing Association pri
klauso “Vilnies” antgalvis ar
ba vardas.

The Lithuanian Workers 
Publishing Association, netu
rėdama jokio turto, pardavinė
ja žmonėms savo šėrus, kurie 
neturi jokios vertės. Ji jau tū
las laikas skelbia “Vilnyj” 

į “kvotas” kiek kuri kolonija 
• privalo sudėti pinigų. Jie gi- 
•riasi per “Vilnį” kiek koks 
asmuo pirko jos Beverčių Šerų, 

'sumokėdamos po $M) už kiek
vieną nežiūrint, kad tokių šė- 
I rų pardavinėjimas ir skelbi
mas yra draudžiamas įstaty
mais. Kas -galvoj komunis
tams, kad žmonių sudėti pini
gai1 pražus? Kas galvoj, ka<| įs
tatymai neleidžia vilioti pini
gus iš žmonių pasinaudojant 
jų pasitikėjimu? Jiem tas 
nerupk Jiems rupi kad kuoil- 
giaus galėtų 
pinigais, kuo 
čių tinginių 
ratuojančią
no, kad kiekvienas parduotas 

^“Vilnies” šėras nuskriaus bied- 
ną darbininką ant $10.00; kad 
tie nuskriaustieji kada nors 
keiks juos — jiems vistiek bi
lų tik dabar jie gauna pinigų 

| Jau buvo prižadėję komunis
tai pradėti leisti “Vilnį” dien
raščiu nuo pirmos šio mėnesio, 
bet šiandie jau septinta, o

• i’ SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausiu lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugijų priklauso arti 800 vyrų 
ir inoterų, o drnbgljos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugiji| 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chičttgoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys 'huo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite 'priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Auštoh 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui j šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 <1. š. n>. Pertnt verta Chiengos 
lietuviams pnairupintl, kad gruodžio 6 dienai YlktuinOt 
draugijos nariais.

TAISOME ir perdirbame fur kau
tus ir siuvame naujus. John Kovalik, 
907 W. Cullerton St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA jaunos merginos dėl pri-
1 žiūrėjimo 1 metų kūdikio. Mrs. 
Peter, TeL Kenikvorth 1052.

Ar jus rasite kur geresnius bar- 
genus? X

30yi25 ant Harlcm ave. ir 54th 
St. — $1725.

31 y 125 ant Archer ave. ir 64th 
ave. — $2250.

25yl25 ant Archer ave. ir Cent-' 
ral ave. — $2950.

67 y 125 ant N. W. cor. Harlem ir 
Honover St. — $3,750.

50yl25 ant Archer ir Narangon- 
sett St. — $7250

50y 125 ant Archer ir Cravvfort 
— $11750.

Puikus 2 fintų muro namas, 4 ir 
4 kambarių, vieta yra viena iš pui
kiausių Brighton Parke, arti dvie
jų gatvekarių linijos. Kaina tiktai 
$10750, įmokėti $1500.

3 FLATŲ medinis namas ant lo
to ir pusės, rendos į mėnesį $90. 
Kaina tiktai $7500, cash $5000. Del 
informacijų matykit J. Ponelis.

iki 
šios

Roseland. Lietuvių Improvement 
and Benefit Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks Rugsėjo 1 d., 8 vai. vaka
re, Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Ave. Bus svarstoma nauji 
r paprasti reikalai. Todėl atsilanky
kite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sek r.
A •—’ —---------

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 8-Čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Ui “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame šone, o da neap- 
tupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Rnulavard 9663).

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš Jonas Pupsta paieškai! savo 

brolį William Pupstą. Yra buvęs 
Chicngoje 3 metai atgal; turiu la
bai ^svarbų reikalą. Jeigu kas žino
te arba pate meldžiu ątsišųukti. 
Busite užganėdinti. Jonas Pdpsta, 
3411 So. Morgan st. Tel. Yards 6988 

Chicago, 111.

svetimaistukti 
ilgiau šerti bun- 
ir skleisti demo- 
agitaciją. Jie ži-

JIESKO KAMBARIŲ
PAIEŠKAU kambario ant North 

Side. Butų gerai, kad butų prie Hum- 
boldt Parko. J. J. G., 3932 S. Rock- 
well St. /

REIKIA 1D0 moterų šilkinių 
shade dirbėjų, patyrusių.

ART CRAFT LAMP 
SHADE COMPANY 

1515 Mihvaukee Ave.

/REIKIA moterų, darbas namie dėl 
kalėdinių novelties, Lengva išmokti. 
8 E. Randolph St. Room 1632.

MOTKBŲ opera turkų ir 
komis siuvėjų, patyrusių 

moterų dresių.
LIPSON BROS.

325 W. Adams St.

rtiii- 
prie

REIKIA operatorkų prie siuvamų 
mašinų. Nuolatinis geras ir lengvas 
darbas.

ATLAS SPECIALTY MFG. CO.
3255 Shields ave.
(Kampas 33 St.)

Netoli Wentworth Ave.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

AMBITIOUS MEN WANTED
Lithuanian speaking for sales work. 

No ejepenence necessary. COMMI- 
SSION AND SALARY TO THOSE 
WHQ QUALIFY.

V

An Opportunity for permanent po- 
sitions and rapid advancement. with 
largest firm of its kind in Chicago. 
Full co-ęperation and training. Mušt 
be neat appearing. Apply,

A

A. CARSELLO 
Room 510, 

69 West Washington St.

REIKAIJNGAS patyręs barberis. 
Darbas ant visados. Atsišaukit tuoj.

3346 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer ave.

. Tel. Lafayette 5313

Gera proga pasinaudokit
PARSIDUODA namas su bizniu 

arba be biznio, draupanų krautuvė, 
vyrų, moterų ir vaikų. Geroj vie
toj biznis išdirbtas oer ilgus laikus. 
Priežastį pardavimo patTTsit ant 
vietos. Turi būt parduotas greitu 
laiku už žemiausią kainą. 3356 So. 
Hnlsted at. T*el. Boulevnrd 2781

UKfi pardavimui pigiai arba mai
nais ant mažo namo ar loto. Norin
ti pirkti ar mainyti, meldžiu prisių
sti savo adresą tuojaus. Ateinančią 
savaitę aš busiu Chicagoj. Mano ad
resas:

JOE GERYBA 
Scottville, Mich.

PARDAVIMUI 2T—4 kamba
rių namas ir lotas, lietuvių apy
linkėj. Atiduosiu už teisingą 
pasiūlymą, rendos $40 į mėnesį. 
A. W. Niedzielski, 2338 W. 
23 Place.

SAVININKAS turi parduoti 
2 flatų mūrinį namą, naujas ir 
naujos mados, tikras bargenas. 
Savininkas namuose subatoj ir 
nedėlioj.

5014 So. Keelar Ave.
Phone Kedzie 9379

MAINAU mažą namą, kuris ran
dasi Bridgeporte į lotą arba ant 
gero automobilio. Atsišaukit prie 
savininko. I

MRS. T. RADAVIČIENĖ
. 301 So. Fourth St.
/ ST. CHARLES, ILL

Tel. St. Charles 451.

DIDELIS 3 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

SUBATOJ, nedėlioj, panedėly, 
rugsėjo 4, 5, 6, puikiM 2 flatų na
mas, 5—5 kambarių, viskas mo
derniška, didelis lotas, didelis skie
pas, filmas šildomas, nugštai fia
las išrenduotas, netoli Western 
Electric Co., specialiai už $12,5(10, 
tiktai už $1000 cash, kitus kaip 
rendą.

FRANK C. SLAYS 
3213—54 Ave., Cicero.

GERA PROGA BIZNIERIAMS
2 GARAŽAI ant pardavimo arba 

mainymo su bizniais arba be biz
nio. Taipgi galima pirkti vienus 
biznius. 1 garažas dėl 150 automo
bilių, kitas dėl 45 automobilių. Sa
vininkai priims į mainus namus ar
ba kitokias nuosavybes.

C. P. SUROMSKIS A CO.
3352 S. Hals-tcd St.

Boulevard 9611

PARDAVIMUI 2 flatų namas, še
šios rendos, 907 W, Cullerton St.

PARDAVIMUI namas ir 2 lotai, 
5—5 kambarių, kaina $6300. 4424 S. 
Talman Ave.

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba cquity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gerą kainą.

šaukit: Central 8715

MORTGECIAI-PASKOLOS
' 2-RI MORGICIAI 

3-TI MORGICIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama
} vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Ave.

Tel. Lafayette 6738-6716
> ....... Į Į ■ ■■■ /

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

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

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
tilpti School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo- 
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory & 
Cojnmercial School

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
3301 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARENDAVOJIMUI 2 ruimai sto

geliams vyrams su valgiu ar be 
valgio. 725 W. 16th St.

RENDON kambarys merginoms 
arba vaikinams, netoli Milwaukee ir 
Division st. karų. O Mažinskienč, 
1728 Lul Place.

TIKRA NAUJIENA

MAINYMUI namas ant bučernės 
arba grosernės, 2 flatų namas, 5 ir 
6 kambarių, visi patogumai name. 
Randasi 59 st ir Lowe ave.

Kreipkitės:
C. VALAITIS CO.

3104 So. Morgan St. 
Tel. Yards 1571

7120—Domicėlei šaukštienei
7104—Alvinai Mikšienei

22471—Marijonai Pašakarnienei dienraščio nėra.
22477—Teodorai Kleivienei ‘

ISRENDAVOJIMUI
FLATAS 5 kambarių parendavo- 

jitnui, 2nd fl. Elektra ir visi kiti 
naujos mados įrengimai. Rendosn . , n naujus inauos ircngn

—Reporteri* Pupa. $2o. 5838 S. Trlp ave.

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva-1 
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

—-  1

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosemė, delicate- 

ssen ir sandvičių Storas, arti byČiaus, 
arba mainysiu j automobilių. Turi Į 
būti greitai parduota, pigiai. Tel.

I Fairfax 0035

MAINYMUI
t Turiu 2 naujus namus Brig
hton Parke, mainysiu į gerą 
biznį arba farmą.

7923 South Park Ave.
Triangle 0585

Pardavimui arba mainymui
Turiu 2 flatų naujus namus 

Roselande, mainysiu j gerą 
biznį arba lotus.

7928 South Park Ave.
Triangle 0585

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 mėnesius; 
augštesnj 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 xiokslo Šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

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

College
2407 W. Madison Chicago, 111.

I’hone SeeJey 1643
M. E. HUTFILZ, M a nage r


