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SLA SEIMAS PASIBAIGI;
• a • A *** ’* **

SLA Pildomoji Tary 
ba patvirtinta .

Referendumas Vokietijoje 
nebuvo be vaisių

Valdžia priveista skaitytis su 
15 milionų balsų už valdovų 
turtų konfiskavimą

Nutarta padaryt pilną 
SLA konstitucijos reviziją
Sekamas Seimas bus Baltimorėj

SLA seimas baigtas Į (Telegrama Naujienoms)
BROOKLYN, N. Y., birž. 25.

(Telegrama Naujienoms) Į_  <
BROOKLYN, N. Y 

9 vai. vakaro. — 
pasibaigė šiandie kaip 8 vai. 
vakaro. Sekamas 
tarta laikyti Balt i molėje, Md.

Visi bolševikai balsavo už 
C hieagą, bet pralaimėjo

BERLINAS, birž. 25. — Vo- 
kietijos socialdemokratai vis tik 
laimėjo kovą dėl buvusių valdo
vų turtų konfiskavimo.

Nežiūrint, kad socialdemo
kratų pastangomis įvykęs refe
rendumas nepavyko, valdžia vis 
tiek buvo priversta skaitytis su 
faktu, kad daugiau *kaip pen- 
piolika milionų Vokietijos pilie
čių balsavo už ex-valdovų turtų 

i pritarė,
birž. 25, 

SI^A Seimas

• Susivienijimo Lietuvių Ame- konfiskavimą, ir jau 
rikoje Pildomoji Taryba, kuri kad rellta> kl,ri bus gaunama iš 

visuotinu narių buvusių valdovų nuosavybių.buvo išrinkta 
balsavimu, šiandie buvo seimo

1 nuosavybių, 
butų skaitoma ne kaip privati-

dviejų trečdalių balsų dauguma nuosavybė, bet kaipo valsty 
patvirtinta. Daug komunistų *’®s turtas.
taipjau balsavo už.

( Susivienijimo organo 
nes” redaktorium išrinkta vėl 
Vitaitis, gavęs 122 balsus prieš 
84.

SLA prezidentas Gegužis ir 
redaktorius Vitaitis susilaukė 
karštų aplodismentų, kai jie sa- į 

įvo kalbose pasižadėjo ir toliau 
lojaliai ir sąžiningai dirbti Su- 

Skundai prieš Andriulį ir Mi- sivienijimo labui.
žarą perduoti nuolatinei skun- Seimas pritarė 
dų ir apeliacijų komisijai. — I

seimas nu-

Susivienijimo prezidentui
Gegužiui, jo dešimties metų 
prezidentavimo sukaktuvėms 
pagerbti, įteikta puiki sidabro 
taurė. > i

T^. į Susekta sąmokslas *prieš 
Ispanijos diktatorių

Daug žymių civilinių asmenų 
ir armijos oficierų areštuota; 
įveltas gen. Weyler

PARYŽIUS, birt. 25. — Laik
raščio Journal gautas iš Madri- 

o . ... x :x i do pranešimas sako, kad ten. Seimas pritarė įsinerti iš i 1 .___ ,r,,_ . . „ , . , . . . • įtapęs susektas sąmokslas nu-SLA J. Bulotą, kūno atsišauki-1 1 . . ' . . n.
i mai ir šmeižiami 
perskaityti seime.

laiškai 
Be to 

pridėta tik patarta traukti J. Bulotą
Algos prezidentui ir sekreto

riui nepadidinta;
“Tėvynės” redaktoriui ir dak- mo atsakomybėn.
tarui-kvotėjui. | Vakar popietinėj seimo sesi

joj buvo priimta rezoliucija, ku- 
Tautiški centai, kurių buvo rlit jstatų komisija instruktuo- 

daugiau kaip keturi tūkstančiai jama padaryti pilną SI A kon- 
dolerių, ir daugiau aip septyni stitucijos reviziją iki ateinančio 
šimtai doleriu aukų paskirty-] seimo. Pertaisytos konstituci- 
ta i apie dešimtį dalių. Vilniaus'jos tekstas turi būt paskelbtas 

Iper vienus metus.
Bolševikai buvo priešingi pa-vaikų gelbėjimui paskirta dau-

gaiu kaip 700 doleiių; Klaipė- didinti SLA valdininkų algas, o 
dos reikalams — $200; Moks
leivių šelpimo draugijai “Žibu
rėliui” — $100; Lietuvos 
kytojų Sąjungai — $200.

kadangi ir kai kūne kiti dele
gatai susilaikė nuo balsavimo, 
tai buvo priimta rezoliucija 
algų nedidinti, šiandie betgi j 
norima tą rezoliuciją atšaukti Į 
nes ir sekretorius ir preziden
tas ir daktaras-kvotėjas turi 
daugybę darbo, kurį jie turi nu
veikti, ir dėl to turi gaut gę- 1 
resnį atlyginimą.

Seimas patvirtino, kad Susi- 
* vienijimo namas New Yorke'

, . , . , 'rekonstrukcijos darbas butų
vo išrinktos dauguma balsų, ne>tu<>jau prad€tas. Pristatyti pla. 
vienbalsiai. .nai ir specifikacijos rodo, kad

Apšvietos komiaijon išrinkta: rekonstruktuotas triobesys bus;
' ; modernus.

j Nejudinamųjų nuosavybių ver-Į 
te čia sparčiai kyla, kadangi I 
Aštuntąja Avenue dabar stato
mas naujas “subway’’ — pože
minių traukinių linija. Tatai 
klausimas dėl Susivienijimo 
centro įstaigos vietos dabar bus

Mo-

buvo vers^ diktatoriaus Primo de Ri- 
buvoiveros val‘pi?y '

■ ejs ' Sąmoksle dalyvavę respubli- 
i kininkų ir liberalų elementai. 
Areštuota daug asmenų', taip jų 

įžymių intelektualų ir armijos 
'oficierų.

Sąmokslai) esąs įveltas gene
rolas Aguilera, buvęs karo mi- 
nisteris, o taipjau generolas 
Weyler, paskilbęs kitą kart sa
vo žiaurumais Kuboj, kai ta 
sala dar priklausė Ispanijai, ir 
gen. Weyler buvo Kubos, gene
ralgubernatorium.

MIRTIES BAUSMĖ

25.

Seimas kaip vienu balsu 
ėmė rezoliuciją, kuriavpareiš
kiama Susivienijimo troškimas, 
kad Lietuvoje įsiviešpatautų 
geresnė valdžia, ir kad bažnyčia 
butų atskirta imio valstybes.

Nuolatinis SLA komisijos bu-. butll ■ekomrtruktuotas ir kad
Iz/• a Huenoa hiatai 1

P* i-

* O l. MBUS, Ohio, birž.
Frank Liška, mirties baus- 

; mei pasmerktas dėl nužudymo 
savo pačios Clevelande, Ohio, 
tapo valstijos kalėjime ,elektros 

' kėdėj nužudytas.

Sirvydas, Grigaitis ir Bajoras. |
Įstatų komisijon — Jurgelio

nis, Šalmenė ir Laukaitis iš 
Balti morės.

PEOR1A, III., birt. 25.
Ateinančio liepos, mėn. 22 d. 
čia bus laikoma Illinois valsti
jos miestų miestelių mayorų 
(burmistų) konvencija. Laukia
ma, kad konvencijoj dalyvaus 
daugiau kaip 400 mayorų.

Sveikatos komisija pasilieka 
ta pati. — Bakanas.

išrištas ilgiems ilgiems metams.
, ' /. —Bakanas.
(Kitos SLA seimo žinios 4-am 

puslapy). •

Debatai dėl Brity-Rusy 
prekybos sutarties

Anglijos konservatoriai reika
lauja, kad sutartys «U Rusi
ja butų, panaikintos

' LONDONAS. birž. 25. — 
Britų parlamentas šiandie pra
dėjo debatus konservatorių pa
siūlytu sumanymu, kad Did. 
Britanija panaikintų savo pre
kybos sutartis su sovietų Rusi
ja, dėl to, kad sovietai kurstą 
Anglijos darbininkus prieš val
džią. *

Konservatorių pasiūlymai su
kėlė darbiečiuose aštraus pasi
priešinimo. Užsienio ministerio 
Chamberlaino kalba, kurioj jis 
pasakojo apie tai, kaip Rusijos 
aukštis plaukiąs į Angliją ang
liakasių streikui remti, nuola
tos buvo iš darbiečių eilių nu
traukiama. Vis dėl to jam buvo 
leista baigti kalbėti. Tik kai 

i konservato
rių, narys, Mitchell Bankes, ki
lo^ toks triukšmas, kad

iPacffic uod Atlantic Photo]
Edvvin H. Hughes, Illinois

“sausųjų” (Anti-Saloon Lea- 
gue) naujai išrinktas preziden-,’^0 kalbėt^kitas 
tas.

Atgaivina pokt. Prohibici 
jos partiją

“Krikščionys” valdė Lie 
tuvą bombų teroru

“Šiaulių Naujienų” redakcijon įmetė bombą kr. 
policijos viršininkas Žilevičius. Bombą davė ir lie
pė įmesti apskrities policijos vadas Paškevičius. 
Kriminalan įmaišytas apsk. viršininkas Stosiunas

“Šiaulių Naujienos” 13 d. 25 
N-ry paskelbia tokią žinią:

šiomis dienomis kriminalė po
licija suėmė kriminalės polici
jos valdininką Albiną Žilevičų, 
kurs vasario 2 d. metė “Šiaulių 
Naujienų” redakcijon bombą. 
Tardant Albinas Žilevičius pa
rodė, kad tą bombą jam davė 
Šiaulių apskrities policijos va
das Paškevičius, kuris liepęs ją 
įmesti redakcijon, kuomet, ten 
darbuojasi bendradarbiai. Už 
tai Paškevičius Alb. Žilevičiui

dovanojo brauningą ir davė pi
nigų ir t. t.
~Be to tardomasis pasakoja, 

kad apie bombos metimą žinojo 
policijos nuovados viršininkai 
Parulis, Jodka, Dambrauskas ir 
kiti; pasakoja, kad apie visą 
žinojo ir apskrities viršininkas 
p. Stasiūnas.

Žilevičius patalpintas sunkių
jų darbų kalėjiman; byla per
duota valstybės gynėjui, kad 
suimtų policijos vadą Paškevi
čių.

lo^toks triukšmas, kad pirmi- f _
ninkas buvo priverstas posėdį Wm. Green gėrisi dalyku > Užgynė Ku-klux-klano pa

NEW YOMAS, birž. 25. v- 
Politinė Prohibicijos partija, 
kuri 1922 metais, nebesurinkus 
pakankamo Skaičiaus balsų, su
vyniojo savo vėliavą ir iki šiol 
merdėjo, dabar bando ir vėl at
gyti.

Vakar New Yorke įvyko pro 
hibicininkų konvencija, kurioj I 
buvo priimta partjos platfor
ma ir sutaisytas pilnas- kandi
datų sąrašas į įvairias valstijos 
administracijos įstaigas. Te- 
čiau, kad prohibicijos 'partija 
butų pripažinta ir gautų vietos 
balsavimo sąrašuose, ji turi 
gauti -savo kandidatams, indor- 
suoti nemažiau kaip 12,000 bal
suotojų parašų.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ

ANTIGO, Wis., birt. 25. — 
Trenkęs perkūnas užmušė vie
tos pilietį Henry Dobbsą, 30 
metų, kursi buvo išėjęs žvejoti 
ežere. Paliko žmoną ir trejetą 
vaikų. , *

Illinois miestų burmis
trų konvencija -

O R H s..
»■ ■■. i e M i »» t, i lįį, 7

Chieagąi apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja:

Aplamai gražu; vėsiau; stip
rokas žiemių ir žiemių vakarų 
vėjas. ,

ir ko-šiandie posėdin 
munistų atstovas 
pirmą kartą nuo 
buvo pasiųstas į kalėjimą dėl 
kurstomos kalbos, jo pasakytos 
Hyde Parke prieš pastarąjį vi
suotiną streiką.

atvyko
SaklatValu,— 
laiko, kai jis

padėtim Amerikoj radus Filadelfijoj
Darbininkai patenkinti ir ra-j 

mus, sako Amerikos Darbe 
Federacijos prezidentas

Mestų ir sprogusių bom- 
bų penki asmens 

sužaloti

PARYŽIUS, birž. 25. — Ka
vas pranešimas iš Sofijos, Bul
garijos, sako, kad Petričo mies
te buvę numestos keturios bom 
bos.1, kurios sprogdamos sužalo
jo penkis žmones. Bombas 
tę du nepažįstami asmens, 
riems pavykę pabėgti.

PHILADELPJ1IA, Pa., birž. 
25. — Mayoras Kendrick, Tarp
tautinės pusantro šimto metų 
nepriklausomybės sukaktuvių 
parodos komiteto' pirtnfoina m, 
užgynė Ku-klux-klanui paradus 
ir demonstracijas, kurias jie 
planavo laikyti parodos žemėj 
ateinančio rugsėjo 9, 10 ir 11 
dienomis, kai klanas turės sa
vo suvažiavimą.

me- 
ku-

Aeroplanui nukritus 
vienas užsimušė, 
antras susižeidė

MITGHEL FIELD, N. 
birž. 25. — Jų aeroplanui 
kritus netoli nuo 
newyork ietis-, Frank
užsimušė, o pilotas Balph Pa- 
bon pavojingai i 
vargiai begu pasveiks.

. CINCINNATT, Ohio, birž. 25.
“Darbo padėtis Jungtinėse 

Valstijose gera ir sveika, jokio 
darbininkų nepasitenkinimo ir 
žymesnių streikų niekur nepa
sireiškia”. Taip pareiškė Ame
rikos- Darbo Federacijos prezi
dentas, William Green, atvykęs 
į federacijas vykdomosios ta
rybos konferenciją, kuri čia va
kar prasidėjo.

“Malonu, ka<$ didesnių strei
kų niekur krašte nėra,” pasakė, 
jis,'“ir iš viso matyt, kad pra
monė visur kilte kyla. Darbai 
buvo kiek sumenkėję minkšto-jne^- ajurnnų draugijos susirin- 
sios anglies srityse, batų ir kailkime> kad praeitais

Milionai Harvardo 
universitetui

GAMBRIDGE, Mass., birt. 
25. — Harvardo universiteto 
pirmininkas, A. L. Lowell, pra-

kuriose kitose pramonėse, bet 
dabar ir ten taisosi.” [O kaip

nu-
čia, vienas

Palmer, 1

1925 me
tais universitetas gavęs dova
nomis ir palikimais viso labo 

Didžiausią 
universitetui sumą, nes 2,242,- 
600 dolerių, davęs Artemus 
Ward. -

su jau kelintas mėnuo besitę- 6 926j457 do|eriug.
siunčiu New Jersey tekstilės 
pramonės darbininkų streiku, 
kur prieš streikininkus paskel
bta dagi nepaprasta padėtis?].

Vykdomosios tarybos mitin-
užsigavo. Jis gaj laikomi uždarytomis' dūri

Prašo panaikint milioną 
“verboten” įstatymų

Vokietijoj
BERItINAS, birž. 25. — Dr. 

Abegg, Prūsų policijos viršinin
kas, prašo, kad butų panaikin
ta nesuskaitoma daugybė “ver
boten” įstatymų. Dr. Abegg

Vakar tempemtura vidutinis-jtako’ kad ^ų!’sta*yln!i 5 L’0’, 
kai siekė 72° F.

Šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29 valandą.

licijos reguliacijų, kuriais kas 
nors vis užginta, Vokietijoj esą 
nemažiau kaip milionas.

mis.

Katilui sprogus 1 darbi 
ninkas užmuštas, 

9 sužeisti
biržWILMINGTON, Del.,

25. — Lobdell Car Wheels- kom
panijos įmonėj ekspliodavus 
metalo virinamam katilui, į 
kurį nubėgo pro prakiurusį sto
gą lietaus vanduo, vienas dar
bininkas buvo užmuštas, O de
vyni skaudžiai sužeisti.

Sapnavo blogą sapną —
gindamos persišove

BIRMINGHAM, Ala., birž. 
25. — Viena moteriškė, ’Min- 
nie Leigėberienė, 25 metų, sap
navo, kad ją užpuolęs kažin 
koks piktas vyras. Miegodama 
ji išsitraukė iš po priegalvio 
revolverį ir du kartu Šovė į 
menamą puoliką. Ji pabudo, 
pasijutus, kad kulipkas susiva
rė sau į šoną. Moteriškė nuga
benta ligoninėn. Daktarai ti
kis, kad ji dar pasveiko.

Rytoj visi Naujienų Piknikan
CHERNAUSKO DARŽAN, Justiee Park, III.
PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO ĮŽANGA 50c ŠIRDINGAI KVIEČIAME NAUJIENOS

IMPERFECT IN ORIGINAL
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CHIC'iSaS
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Lietuvių vaikas 
užmuštas

Kongresui užsibaigiant

Vakar automobiliai 
šešis žmones, jų tarpe 
turbut lietuvį vaikų, < 
Runcous, 8 m 
Avenue.

užmušė 
i vienų 
Casimer 

9532 Princeton

Užvakar užsidarant eucharis
tiniam kongresui labai daug 
žmonių liko sužeista, visiems 
besiveržiant prie elevatorių 
stoties ir kiekvienam norint 
kuogreičiausia sugryžti namo. 
Besigrudant ir besistumdant 
daugiau kaip 1,000 žmonių, 
daugiausia moterų, nualpo, o 
daugeliui sulaužyta kojas, šon
kaulius ir šiaip sumindžiota. 
Keliolikai žmonių teko ir ilges
niam laikui atsigulti į ligoninę.

Nors laikraščiai ir skelbė, 
kad Mundelein miestelio cere
monijose dalyvavo apie milio- 
nas žmonių, bet kaip pasirodo 
ten nebuvo nė 400,000.

LIETUVIŲ GOLFAS

Mileris pralaimėjo Menui

jų, dabojo taisykles ir skaitė 
abiejų kirčius. Būti retcree bu
vo pasižadėjęs p. Alex Misevi
čius, bet kažin k°del paskirtu 
laiku neatsilankė. Lošta 36 
skylės nuo 10 vai. iš ryto iki 
5 vai. po pietų. Menas laimėjo 
3 up, 2 to play.

Sveikiname p. Menų su išlai
kymu čempionato, o abu sykiu 
— su gražiu losimu ir taipgi 
linkime * p. Mileriui geriausio 
pasisekimo kituose susikirti
muose su musų golfininkais.

Sporto reporteris.

Rado negyvą lietuvi

V akar p. Vaičiulio namų prie 
2918 So. Union Avė., rūsy ras
tas negyvais nežinomas lietuvis, 
kuris tame rūsyje gyveno. Mi
ręs lietuvis apsigyvenęs rūsio 
kambariuose prieš porų savaičių 
ir p. Vaičiulis nežino net ir jo 
pavardės. Jis buvęs geras ka

talikas, bet kartu mėgęs išsi
gerti. Per kiek laiko p. Vaičiu
lis nematęs savo įnamio, tas 
jam pradėjo rūpėti ir vakar jis 
įsilaužė į jo kambarius, kur ir 
rado negyva. Lavonas jau buvo 
gerokai apipuvęs, matyt, kad 
jis jau senokai kaip buvo miręs. 
Mirties priežastis dar nežino
ma.

Panedely, birželib 21 d., Ca- 
lumet Country Golfo Kliubc 
musų profesionalis golfo čem
pionas p. A. Menas, Lietuvių 
Golfo Kliubo vedėjas, garbin
gai atsilaikė -ir sumušė kitų 
musų profesionali golfo lošė
jų p. J. . Milerį iš Evanstono 
Uommunity Golfo Kliubo.

J. Mileris jau nuo senai ban
do ntimli nuo p. Meno čempio
natų ir ypatingai dabar buvo 
pilnai įsitikinęs, kad tas jam 
pasiseks. Tačiau dar sykį teko 
jam ir kitiems įsitikinti, kad 
musų Menas tikrai yra vertas 
čempiono vardo ir reikalui pri
siėjus moka jį apginti, 
ir smagu buvo žiūrėti į 
lošėjus, darant 300 
“drives”, tiesius, lyg iš
vo paleistus: ypatingai p. Me
nas * :omi pasižymėjo.

Reikia žinoti, kad Calumet 
Country Club turi labai daug 
visokių “traps”, bet musų geri 
lošėjai, kaip ir pridera eksper
tams ir gerien}s golfo strate- 
gikams, 
ti visus

Lietuvių Rateliuose.
Rytoj Naujienų piknikas

Visi važiuokime bendrai pralei
sti dienų “Chicagos lietuvių 
suvažiavime.”

(iražu 
šiuodu 
jardu 

šautu-

sugebėjo gražiai apei- 
sunkumus ir nuvaryti 
ten, 

šiam
S. Valančius,
atsinešdamas

kur reikalinga, 
lošimui buvo • p. 
kuris bešališkai 

link abejų loše-

Rytoj Chicagos* lietuviai, kas 
gatvekariais, kas automobiliais/ 
vyks į naująjį G. Chernausko 
daržą. Rytoj mat bus ten didy
sis Naujienų piknikas — “Chi
cagos lietuvių suvažiavimas.” 
Visi Naujienų piknikai buvo 
smagus, nes čia kiekvienas gali 
pasimatyti su visais savo pa
žystamais, kurių kartais gal nė
ra matęs per keletą ^netų, pa
matyti visokių žaismių, kontes- 
tų, juokų. Bet šis piknikas bus 
dar smagesnis, nes bus naujų 
žaismių, nematytų-negirdėtų 
kontestų, o prieg tam bus ir 
magikąs prof. J. čekanavičius, 
kuris parodys daug visokių ma
gijos štukų ir stebuklų. Bus ir 
tai, kas priprasta piknikuose— 
šokiai, prie didelio ir gero beno.

Tad visi važiuokime rytoj į 
G. Csernausko naująjį 
Justice Park, į didįjį ir 
mąjį Naujienų piknikų, 
vių Real Estate Board 
važiuoja į 
“incorpore” 
automobilių.
zuojasi dideli būriai bendram 
važiavimui. —D. I).

daržų, 
links- 
Lietu- 
nariai

Naujienų pikniką 
— keletu desėtkų 

Kitur irgi organi-

matraso. Todėl visi lietuviai 
nuo 16 metų iki 40 metų, kaip 
mėgėjus sporto, mylinčius pa
žangių organizaciją, kviečiame 
stoti j musų eiles, šis kliubas 
nėra party viskas ar anti-reli- 
giškas, tik vien pasilinksmini
mo ir pašalpos.

Kaip kasmet kliubas suren
gia išvažiavimų savo nariams 
ir jų draugams-draugėms, taip 
ir šiemet liepos 4 d. kliubas 

^rengia išvažiavimų į MomenCč, 
III. ant kranto Kaiikakcc upes, 
kur visi galės linksmai praleis
ti laikų ant tyro oro. Liepos 18 
dieną kliubas rengia pikniką 
Calumet darže, Blue Island, III. 
Kurie iš musų draugų negalės 
buti musų išvažiavime, tai tie, 
be abejonės, Visi bus piknike 
ir iš kalno esate visi širdingai 
kviečiami atsilankyti, nes bus 
ir programas.

Vos nepamiršau labai svar
bų pranešimų. -Liepos 2 d. bus 
kliubo pusmetinis susirinkimas. 
Tame susirinkime bus svarto- 
ma apie pakėlimą įstojimo nio- 
kesties naujiems nariams nuo 
36 iki 40 metų amžiaus. Todėl 
patartina visiems esantiems ta
me amžiuj pasistengti kuogrei
čiausia įstoti į kliubų pagal se
ną mokestį, nes po pusmetinio 
susirinkimo nežinia kiek bus. 
Nepamirškite, liepos 2 d., Stru
milo svetainėj.

Norintieji prisirašyti paklau
skite bile nario ar kliubo orga
nizatorių, kurie su mielu noru 
suteiks jums aplikacijų ir kliu
bo konstituciją. Sekantys yra 
kliubo organizatoriai ir jų 
adresai: AntanasiNakrašas, 311 
Kensington Avė, Pullman 1823; 
Kazimieras Strumil, 10500 Pro- 
spect, Beverly 5994; A. šapi- 
kas, 12001 S. Halsted St., Pulk 
man 0577; Jonas Ruiko, 11055 
Michigan Avė., Pullman 7468;

Louis Mengela, 158 E
St., Pūliniai)
kandidatai galite ypatiškai pa
matyti vienų iš organizatorių, 
arba pašaukti per telefonų 
jie ateis pas jus.

Jonss Rųiko.

107th[w. H. Fisher, presidentas; Wm
0892. Naujieji Blenmer, viceprez.; 1J

Gage Park

ir

šiandie yra čia atidaromas 
-naujas The Gage Park State 
Bankas, prie 59 gt. ir S. Ked- 
zie Avė. Bankas yra naujame 
name,v4>rie pietvakarinio kam
po. Banko įtaisymas labai gra
žus; nors dabartinė vieta neper 
didžiausia, bet jų galima pa
didinti esant reikalui. Pats bu- 
dinkas yra banko pabudavotas' 
ir kainavęs $500,000. Bankais 
yra kaipo dalis kitų didelių 
bankų. Į banko direktorius įei
na šie žmonės: John Bain, chair 
man of Board of Direčtors;

Blenmer, viceprez.; John 11. 
Bain viceprez.; Wm. S. Leslie, 
viceprez.; R. G. Crawford, ka- 
sierius; Jos. Shanahan, pagelb.; 
(Jias. Blenmer, pagelbininkas, 

šie visi žmonės yra gerai par 
tyrę bankiniam biznyje. Taip 
p. John Bain užima svarbias 
vietas ir daugely kitų bankų, 
kaip tai: prezidentas West En- 
glewood Trust and Savings 
Bank, direkcijos pirm. West 

Englewood National Bank, di
rekcijos pirm. Chicago Lawn 
State Bank, direkcijos pirm. 
Stony Isląnd State Bank, prezi
dentas West Highland State 
Bank, prezidentas AuburnsJ’ark. 
Trust and Savings Bank. \

R. C. Crawford irgi yra per 
daug metų bankininkas ir žino
vas finansinių reikalų.

Ši apygarda sparčiai auga ir 
jų reikalai didinas, tad ir ban
kas yra reikalingas. — P.

t

PRAKALBOS/
Temoje:

Suraminimas dėl Žmojnų!
"Kalbės ' 

Y. Nevulis, iš New Yorko 
Ned., Birž. 27 d., 1926 
11145 So. Michigan Avė.

' Roseland, III.
Pradžia lygiai nuo 

3 vai. po pietų 
Rengia ir kviečia

T. B. S. S.

V SKRYBĖLES UŽ 1c 
\ PAKOL 15,000 TĘSIS’ 
Jų pastovi kaina $3.00. Šitam išpar
davimui 2 skrybėlės už $3.01.

LIBERTY SAMPLE MILLINERY 
1725 W. 47th Street

• Si E. kampas Hermitage 
, ■ - .... ■ f ..... ..

Kam Daug Įmokėti?
ADDISON HEIGHTS

20 minučių iki vidurmiesčio, 3 blokai iki stoties 
MeS’pagelbėsim pastatyti jums namą 

$3 j savaitę

Lotai 50x150
Kampiniai lotai

< - $3 įmokėti
' / -L- ’»'*

Dideli Gražus
Visi vienoda kaina

$790
Title ir abstraktai per 

CHICAGO TITLE & TRUST CO.
Visi įrengimai atsakanti

Mes nemokame pardavinėjimo komiso. Mes veikiame kaipo agentai
' didėlės bankos kuriai priguli ši žemė.

i

Apartmentai
Rezidencijų lotai
Biznio lotai

čfėl

VIEŠKELIS j
GYVENIMĄ ,

Vieškelis į Gyvenimą nebu
vo atidarytas nė jokiame 
praeities amžiuje; nes vi
suose praeities amžiuose 
žmonės mirė.
Vieškelio į Gyvenimą pras
mė yra savaime aiški; jis 
reiškia tokį kelią, kuriuo ei
nant žmonės galės gauti am
žiną gyvenimą čia ant že
mės, ir tai netolimoje atei- 
tyje-
Dabar tasai Vieškelis yra 
taisomas ir akmenys išran- 
kiojami mums bematant. 
Yra taisomas kelias dėl žmo
nių, Vieškelis, kokio jie dar 
neturėjo, kuriuo eidarūi jie 
pasieks amžinąjį gyvenimą 
ant žemės3 Plačiau apie jj 
paaiškins

Y. NEVULIS
Iš New Yorko

Panedelyj, Birž. 28, 1926 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 

Cicero, III.
Pradžia 7:30 vai. vakare 

Įžanga Veltui 
Kolektų Nebus 

Tarptautinis Biblijos 
Studentų Susivienijimas

1739 So. Halsted St.
Box No. 803

Gerbiamieji — Malonėkite atsiųsti man be jokios atsakomybės nurody
mus vietos lotų pasiūlomų $3 įmokėjus ir po $3 į savaitę.

Vardas ......................................... ...............................................
Adresas ........................... ?..... ,............................ .......................

Roseland, III.

RYTOJ

Chernausko darže kas 
Visi kviečiami ir buw 
kuogražiausia ir vai-

Iš Auksinės žvaigždės Lietuviš
ko Pasilinksminimo ir Pašal
pos Kliubo darbuotės.

NAUJIENŲ PIKNI
KAS!

žmona. O tu, galvijau! žmo
na vos gyva ligota guli, o tu včf 

I • •

—..i i

Už SVEIKATĄ.

Išpardavimas

Rolės

po

49c

10c
Po

25c

Rekordai

t.

Tegul jlisų pinigai uždirba

6%. Ateikite i musų banką

ir klauskite bile vieno virši-

ninku apie musų pirmus

morgičius ir bonus

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago *

Gerai žinomus bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Kaip visa visuomenė, taip ir 
viršminėtas klinikas kreipia sa- 
vo domę i lietuvių jaunimų, 
kad kuo daugiausiai pritraukti 
jų i savo eiles. Tų turėdamas 
omenyje ir kad atidarius kelią, 
kliubas ' savo extra šauktame 
susirinkime nutarė sumažinti 
įstojimo — vietoj 18 metų pri
imti nuo 16 metų amžiaus. 
Tas riti tarimas į trumpų laiką 
jau atnešė kliubui geras pasek
mes, nes sekamame susirinki
me įstojo į kliubų 12 naujų na
rių, neturinčių pilnai 18 melų 
amžiaus. Kad kuodaugiausia 
pritraukus jaunuomenės ir už
laikius ją savo tarpe, kliubas 
jau senai nutarė įkurti atleti
kos skyrių, kaip tai baseball, 
basket bąli, boxing, ristynių ir 
t. t. — tų, ką jaunimas dau
giausia mėgsta. Tam tikslui 
yra išrinkta komisija iš 3 na
rių '— organizuoti | atletikos 
skyrių. Pasekmes gana geros, 
į trumpų laikų į base bąli sky
rių' užsiregistravo 11 narių: A. 
Malkevičius, P. Norbot, K. Stra- 
kas, W. Mainis, W. Bartush, 
K. Dapshis, K. Kirkus, L. Stru
mil, S. Tutlią W. Toman ir J. 
Stulginskas;. tarp tų narių ran
dasi, kurie ir dabar lošia base 
bąli. Nors sezonas jau baigias, I 
bet ateinantiems metamu tur?-J įaręs atatinkamų pasikalbėji-

* ..... ,nių ir pasitarimų su įvairiomis
oro galybėmis.

Visi naujieniečiai ir naujie- 
nietės1, jų draugai, prieteliai ir 
kaimynai pasiruoškite kuogra
žiausia ir atvažiuokite į Cher-' 
nausko daržų.

Bukite 
gyvas, 
priimami 
šingiausia.

Prasidės 10-tų vai. ryto, baig
sis 10-tų vai. vakaro..

Sekmadieny giedra
Taip nusprendė Naujienų 

pikniko rengimo komitetas pa-

sime pilnų tymų. Žieminiam 
sezonui yra organizuojamas 
basket bąli. Butų labai g;erai, 
kad ir kili kliubai, priklausan
tys į Kliubų Federacijų, orga
nizuotų basket bąli tymus. Tar
pe savanorių turime mėgėjų 
vogų kilnojimo, boksininkų, ris- 
tikų ir t. t. Neužilgo manome 
surengti turnamentą tarpe jų. 
Turtine savo tarpe visuomenei 
gerai žinomų Karolį Požėlų. 
Jis yra musų instruktorius ris- 
tynių ir .kaR vakarų -Strumilo prisprogai. 
svetainėj galima rasti 2 arba' Vyras. Taigi, miela žmonele 
daugiau poru besitampant ant aš ir gėriau už tavo sveikatų.

Po sraisro dabar gavome daugybe naujų tavorų, Pianai, Phonogra- 
<fai, Radiolos, Rekordai, Roles, Auksiniai daiktai, Laikrodėliai, Zie- 

dai, Auksinės Plunksnos. Bus parduota nužemiitta kaina.

Lietuviški 
Rekordai 
Babravi
čiaus 
Kipro 
Petrausko 
ir kitų
dainininkų. 
Didelis 
pasirin
kimas.

O. D. Co„ 198*

Lietuviš
kos

po

Aukštai rekonienduojame šitą grąžų Gulbransen Grojiklj Pianą speciališk 
kaina $450. Su 20 volelių ir benčiu Pasirinkimas aržuolb riešuto ir Mahu 
gony medžio.

BARGENAI PIANŲ
Bernard Grojiklis. Special už $198
Kimball Grojiklis, už .............. $175
Artonia, storom kojom............ $495
Straube Imperial Grojiklis, už $395
Brockman' Grojiklis, už.......... $335

1 t . . ’ .. I . ? < 1 i,

BARGENAI PHONOGRAFŲ 
RADIOLŲ

Columbia Grafonola
4 springsų, už ~....

Brunswick Royal, už ...
Jefferson Console, už
Raukinis Phonografas 

vertės $40, už .... .

$52.00
$42.50
$44.00

$19.00

Jos. F. Sudrik Pianų Krautuvė
3343 So. Halsted St. • Tel. Boulevard 8167

MMKBlaVHi
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SLA Seimas
Trečioji Seimo diena

Penkta sesija

' BROOKLYN, N. Y., birželio 
23. — Penktą sesiją atidarė 
prezidentas S. Gegužis 9 vai. 
r te. Centro sekretorė p-lė Pa 
Jurgeliutė iššaukė delegatus, 
bet daug delegatų yra pasivėla
vę, tik šaukiant renkasi į sve
tainę.

Renkanties šįrytą į svetainę 
delegatams; prie svetainės durų 
tūlas žmogiukas dalinu lapelius 
“Apkaltinimas SLA. Pildomo
sios Tarybos ir Kodėl Seimas 
Negali Senosios Valdybos Už
tvirtinti“, po kuriais pasirašo 
Dr. A. L. Graičunas ir kuriuose 
šlykščiai šmeižiami Pildomosios 
Tarybos nariai.

Šiuos lapeliu* vieni bolševikai 
dalino Seimo delegatams, o ki
ti bolševikai agitavo, kad SLA. 
Seimas neturėtų toleruoti Jįojkį 
Dr. Graičuno elgesį ir turėtų jį 
(Dr. Graičuną) pašalinti iš 
SLA. Jei Seimas nubaustų Dr. 
Graičuną. tai jis galės padėka- 
voti vien bolševikams.

Po delegatų vardašaukio skai- ’

♦ . ’ » i iJauja priesaikos prieš Lietuvos Po laiškų skaitymo preziden- 
ir Amerikos vėliavas. Referen- tas S. Gegužis pristato kalbėti

itas adv. Kl. Jurgelionis, varde seną mažosios Lietuvos Veikėją 
įstatų komisijas, rekomenduoja M. Jankų. Jankui svetainėje pu
šį. įnešimą atmesti, bet p. Miko- 
lainis stoja kiek tik drūtas už 

i įnešimą ir priduoda tą patį įne
šimą net su 15 delegatų para
šais. Bet įstatų komisijos re
komendacija priimta didžiuma 
balsų.

Tolimesni kuopa įnešimai ei
na sklandžiai. Dauguma tų įne
šimų atmetama, pailgima , po 
senovei.

Skaitomi pasveikinimo lai*-1 
kai.

sirodžius Seimo atstovai sukelia 
ovacijas ir sustoja pareikšdami 
savo pagarbą tam užsitarnavu
siam veikėjui. Senukas tokiu 
švelniu ir maloniu balsu prakal
bėjo į seimo delegatus, primin
damas apie savo senovės dar
buotę ir apie Mažosios Lietuvos 
dabartinius vargus. Po kalbos, 
M. Jankus padaromas SLA. 
garbės svečiu ir buvo suteiktas 
Seimo ženklelis.

Sesija uždaryta 6 vai. vakaro.
— S. Bakanas.

Nužemintos Kainos antLedauniii
Ir vėl tik ką aplaikėme porą Karliodų Geriausios 
rųšies ledaunių ir dėl nepatogaus oro turėjome 
didelę progą nupirkti už labai žemą kainą. — Todėl 
kiekvienas reikalaujantis ledaunes /tujčs proga 
įsigyti su dideliu pinigų sučėdyjimu musų Krautu
vėse. — Ant išpardavimo Subatoje, 
Utarninke.,

Panedėlyje ir

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR VATTUSH,
ni-roMI*' RISTAS

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- | Prirengs teisingai akinius.
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

LIETIJV IŠ A h IU SPECIALISTAS
Palengvinti akių įtempimą, kuria 

esti prirtastum galvos skaudėjimo, 
į svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
i mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
Į kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę.

Visuo- 
| se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 

i žiaurias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

-----  —»............. ...... ............................—

[Pacific and Atlantic Photo]
Paveiksle rodoma sugadinti komai. Šiais metais gresia di- 

tomi protokolai iš 3-ios ir 4-os delis pavojus nuo tam tikros rųšies kirminų, kurie gadina kornus. 
sesijų. Protokolai priimti.

Tolesnė seimo eiga, — tai Pil
domosios Tarybos raportai.

Pirmiausia daro grąžų raštiš
ką pranešimą SLA. Centro pre
zidentas gerb. S. Gegužis. Pir
miausia savo pranešime palie
čia SLA. istoriją. Prezidentas 
pareiškia, kad jis tu rys laimės 
4-tą dalį SLA. amžiaus, tai yra 
per 10 metų stovėti prie SLA. 
vairo, kaipo prezidentas. Sumi
nėjo SLA. augimą laike jo pre
zidentavimo, kaip nariais, taip 
finansais. Suminėjus tai delega
tai karštai ploja. Bet, pasak
prezidento, reikia atversti ir
kitą lai>o pusę, — kad per tą 
laiką daug yra apleidę. SLA. or- I 
ganizaciją. Nurodo ir nekurias I 
priežastis tų narių apleidimo I 
organizacijos, kaip išlyginimas pataisymą, 
mokesčių ir keletą kitų ir kvie- rezoliucija butų 
čia seimo delegatus ką nors da- siūlymas priimtas^ 
ryti, kad tiek daug narių ne- j _ . _
apleistų organizacijos.

Toliaus suminėjo 
konkursą ir kitus 
Palietė ir SLA. namo klausimą; 
prezidentas rekomenduoja, kad 
SLA. Centro namą neparduoti, 

*o tik pataisyti, kas SLA. ateitų 
daug pigiau. Paskiau preziden
tas prisiminė ir apie nepama
tuotus Pildomosios 
šmeižimus, čia pirmiausia pri-1 Skaitomi pasveikinimo laiškai planus per komunistinę spaudą 
siminė apie nelaimingą Dr. ir telegramos atėję nuo 
Graičuną; prezidentas pareiškė, kuopų, pavienių 
kad jei Dr. Graičunas žinotų ką šiaip organizacijų, 
jis darąs ir kiek jis nusikaltęs, 'mų atėjo labai daug, 
tai butų galima dauk ką apie jį 
pasakyti, bet kad jis nežino ką 
darąs, tai gerb. prezidentas pa
sako Kristaus žodžiais: “atleisk, 
viešpatie, jam, nes jis nežino ir Vilniaus našlaičiams, taipjau (Tarybą. Strimaitis gauna balsą 
ką jis daro”. Sumini ir apie moksleiviams. Viena kuopa (70 ir duoda įnešimą Andriulį 
išbraukimą Jurgio Bulotos. Pa- kp., Cliffside, N. 
daro platų pranešimą ir apie $25 dėl “Lietuvos 
Jaunuolių švietimą, apie Phi- linių”.
ladelphijos visuotiną seimą, rei- • Aukų Passaic 
komenduodamas, kad SLA. ęfi- surinkta $133.75. 
cialiai dalyvautų. Pranešė ir Penktąją sesiją 
daug kitokių įdomių 
SLA. reikalais. 
, Pabaigus gerb. 
savo raportą sekė karšti ploji- ’ 
mai. Po plojimui tuojau atsi
stojo Andriulis su savo 
ge“ ir po priedanga neva klau- gatų vardašaukis. v 
simų, bando sukelti suįrutę. | Po delegatų vardasaukio se- 
Kiti reikalauja, kad ta i'gengė” ka raportas iždininko p. Tarno 
sėstųsi ir leistų delegatams bal-' Paukščio. Po raporto pasipila 
suoti ir priimti raportą, bet eilė klausimų iš bolševikų pu- 
tie triukšmadariai dar didesnį sės, bet šioj sesijoj klausimai 
kačių koncertą kelia, kas, V. jau rimtesni, be užsikarščiavi- 
Kamarauskui nesugebant tvar- mo ir tvarkoj. Mat bolševikiški 
ką vesti, Seimo delegatuą piki- kačių koncerto kėlėjai pradėjo 
na. Tam triukšmui vis besi- nujausti, kad tuos koncertistus 
tęsiant, prezidentas S. Gegužis kartais seimas gali pasiųsti už 
pareiškia, kad jei tie triukšmą-1 seimo durų, 
dariai nenusiramins, bus pa-1 
šauktas guzikuotas dėdė, kuris buvo apie komišinus, bet iždi- 
tvarką padarys. Pagalios tie ninkui paaiškinus, kad nėra i- 
triukšmadariai nusiramino ir'mami jokie komišinai ir advo- 
prezidento raportas, tapo pri-' katams Dainienei ir Jurgelioniu 
imtas vienbalsiai. 'paaiškinus, kad SLA., kaipo

Pribūva trys nauji delegatai apdraudos organizacija, negali 
iš bolševikų priešininkų pusės, jokių komišinų imti, p. Paukš- 
butent F. živatas ir K. Zor- čio raportas tapo priimtas _ _ ______ _______
skis iš Scranton, Pa. ir advoka- vienbalsiai. j narna prie įnešimo, kuris ręika-

• Apskaitoma, kad praeitais metais tie kimininai padarė mažiausia 
$3.000,000.

tas Laukaitis iš Baltimore, Md. 
» Seka vice-prezidento V. Ka
marausko raportas. Vice-prezi
dento raportas buvo trumpas ir 
priimtas be pastabų.

Pribuvo Passaic, N. J. strei- 
kierių atstovas Mr. Grish. Pre
zidentas S. Gegužjs pristato jį 
kalbėti. Mr. Grish savo kalboje 
apibudino streikuojančių darbi
ninkų vargus ir kati jiems pa- 
gelba yra reikailnga. Pabaigus 
kalbėti delegatai karštai ploja, 
□ S. E. Vitaitis duoda įnešimą, 
kad maršalkos pereitų per de
legatus ir parinktų aukų strei
kieriams. Kitas delegatas duoda 

kad ir užuojautos 
pasiųsta. Pa-

Kiekviena ledaunė yra geriausio 
lios — tvirtos ir sanitariškos. — 
mas, madų, dydžių ir baigimų.
$15 ledaunės su 2 durim, po ........
$24 ledaunės
$30 ledaunės
$38 ledaunės
Parduodame ant lengvų išmokėjimų, i
Matykite minėtus bargenus paskirtose dienose, nes 
turite progą sučėdyti.

su
su
su

auksinį 
dalykėlius.

Tarybos

padarymo — dai- 
(Didelis pasirinki-

re-
Vitaičio rapor- 
raporto ir vėl 
klausimai. Po 
klausimų pats

Iždo globėjų raportas priim
tas vienbalsiai.

Seka Dr. Klimo raportas, 
kaipo daktaro kvotėjo., Rapor
tas buvo trumpas ir gerai ap
dirbtas. Po daktaro kvotėjo 
raporto ir vėl seka bolševikiški 
klausimai ir gana kvaili, bet ir 
vėl apsiramino. Dr. Klimo ra
portas didžiuma balsų priimtas.

Toliaus eina “Tėvynės 
daktoriaus S. E. 
tas. Po Vitaičio 
kila bolševikiški 
tų bolševikiškų
Vitąitis gauna žodį ir gana ge
rai uždrožia bolševikiškiems po
litikieriams. Jo kalba sukelia 
dideles ovacijas. Po tų ovacijų 
diskusijos uždaromos ir didžiu
ma balsų redaktoriaus raportas 
priimtas.

Priėmus S. E. Vitaičio rapor
tą Andriulis prašo balso ir pa- 

I reiškia varde savęs ir Mizaros, 
,kad jie niekur nėra darę jokių 
konspiracijų prieš SLA. Pildo
mąją Tarybą. Mat Vitaitis sa
vo kalboje priminė, kad {)o per
eito seimo Andriulis ir Mizara 

darė

Po to seka Centro sekreto
rės p-lės P. Jurgeliutės gražus 
ir gerai apdirbtas raportas. Iš 
raporto pasirodė, kad SLA. da
bartiniu laiku turi 350 kuopų 
įvairiuose Juugt. Valstijų mies
tuose, o narių turi 18,021, su 
vaikais. Turto gi turi .$815,-, 
866.58. . Raportas priimt# su'' 
ovacijomis. x * I. . , . . . .r v , [komunistų susirinkime

SLA. diskredituoti Pildomąją Tarybą, 
veikėjų ir (kad sekančiuose rinkimuose ta 
Pasveikini- ~ 

o kartu 
su pasveikinimais1 gauta nema
žai ir aukų, daugiausia j Našlių 
ir Našlaičių Fondą ir jaunuo
lių švietimui ir šiaip Lietuvos

Taryba nebūtų išrinkta. Po An
driulio pareiškimo gauna balsą 
J. Raginskas ir paliudija, kad 
jis buvęs tame susirinkime, 
kui’ Andriulis ir Mizara darę 
planus diskredituoti Pildomąją

J.) prisiuntė 
politinių ka-

streikieriams

S9.65
3 durim, dabar .... SI 7.50
3 durim, didesnės ... S22.50
3 durim, dar didesnės .... S27.50

KAZIMIERAS VAIČIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 23 dieną, 6:40 valandų ' 
ryte, 1926 m., po 
operacijas, • sulaukęs 
tų amžiaus; gimęs 
kaimas, Žemaitkiemio valsčiaus, 
Ukmergės apskričio, palikda
mas dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius mote
rį Leonorą, sūnūs Juozą ir Jo
ną, dukterį Apolioniją, motiną 
Agotą, du broliu Juozapą ir An
driejų, Lietuvoje, o Amerikoje 
du broliu Petrą ir Vincentą, dvi 
seseris Kotryną Tamošiūnienę, 
Apolioniją Sirvinskienę ir švo- 
gerį Tamošiūną, pusbrolį Joną, 
ir dvi brolienes: Marijoną Vai
čiūnienę ir Domicėlę Vaičiūnie
nę. Kūnas pašarvotas, randasi 
5713 W. 64th Place.

Laidotuvės įvyks Pirmadie- 
nyj, Birželio 28 dieną, 8 valan
dą iš ryto iš namų į Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Vaičiū
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Broliai, Seserys ir švogeris
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Butkus & Co., Telefonas 
.Canal 3161. .

sunkios 
41 me- 
Grikinčs

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė. >

4177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted St.
• ■ t

M. Kežas, Vedėjas J. Nakrošis, Vedėjas

y^XXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXjUXMXXXXXXXXXX^C 
xxxxxxYxn^YxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYxxxxxxxxxxxYxxxx:

The Gage Park 
State Bank

59-ta Gatvė ir Kedzie Avė.

ir 
Mizara išbraukti. Įnešimas pri
imtas. Bet prezidentas pareiš
kia, kad jis to įnešimo nepri- 
imsiąs, lai eina per skundų ko-1 
misiją dėl ištirimo to skundo!

uždarė pre-'pamatingumo Ir tada seimas! . 
dalykų zidentas S. Gegužis 12:00 vai.1 galės spręsti. Tuo viskas ir už-1 

dieną. Nutarta susirinkti 1:30 
prezidentui vai. po pietų.

šešta sesija
Šeštą sesiją atidarė prez. S.

gen- Gegužis 1:30 v. po pietų. Dele-

Tie paklausimai dažniausia

si baigė.
Einama prie įstatų komisijos 

raporto. Advokatas Jurgelionis 
išduoda raštišką raportą. Ra
portas priimtas.

Paskui seka finansų komisi
jos ir kontrolės komisijos ra
portas. Apšvietos komisijos 
narys J. O. Sirvydas, varde vi
sos komisijos, išduoda raštišką 
raportą, kad dabartinis “Tėvy
nės” redaktorius S. E. Vitaitis 
yra tinkamas ir tinkamai veda 
“Tėvynę” ir padarė keletą reko- TĖannanaman^ 
mendacijų, būtent, kad butų į- 
vestas Jaunimo Skyrius ir 
abelnai palietė apšvietos padė
tį dabartiniu laiku tarp Ameri
kos lietuvių.

Toliaus seka Labdarybės ko
misijos raportas taipjau sveika
tos komisijos raportas. šie ra
portai priimami be ginčų.

Einama prie konstitucijos pa
taisymo ir įnešimų. Advokatas | 
Kl. Jurgelionis referuoja. Priei-

šiuomi praneša iškilmingų atidarymų

Seštadienyj, Birželio 26 d., 1926
9 valandų ryto

Gage Parko apielinkės biznieriai ir jo gyvento
jai širdingai kviečiami pasinaudoti visais patar
navimais, kurius šis Bankas gaji duoti.

VALDYBA
JOHN BAIN, Chairman, Board of Directors 
W. H. FISHER, President 
WM. BLEUMER, Vice-Pfesident 
WM. S. LESLIĘ, Vice-President 
JOHN H. BAIN, Vice-President 
R. C. CRAWF0RD, Cashier 
JOS. SHANAHAN, Asst. Cashier 
^CHAS. BLEUMER, Asst. Cashier

2 ' JŪSŲ PATARNAVIMUI
Atdaras nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

JUOZAPAS RIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Ketvirtadieny j, Birželio 24 die
ną, 4:15 valandą po pietų, 1926 
m., sulaukęs 8 metų amžiaus. 
A. A. Juozapas gimė Chicagoj, 
palikdamas dideliame nuliudime 
motiną Kazimerą, po tėvais La
pinskaitė, 2 seseris: Oną ir Mo
niką, 3 brolius: Antaną, Fran- . 
čiškų ir Joną. Kūnas pašarvo
tas, randasi 9532 So. JPrinceton 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nyje Birželio ‘28 dieną, 8:00 va
landą iš ryto iš namų į švento 
Juozapo parapijos bažnyčią, So. 
Chicagoj, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Rimkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seseryfc ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė, 
Chicago, III.

Phone Boulevard 5208
\ Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų ~direktori«8 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St, Chicago

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru- 
pių ir šeimynų -■
Musų Speciali-

Škumas.
3815 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2800

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS

Graborius ir Balsamuotojas
1911 Canalport Avė.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir, tt.

Telefonas Roosevelt 7532
V

S. D. LACHAW1CZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 28rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido? 

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga. 
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Simpatiškas - 
Mandagus — 
Geresnis n l’i- 

Mf. JĮ gesnis 11 ž '!< i- 
Patarnavi- 

mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage A v. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae, 
' Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201 

>■ i ii 1 '> ■■■ i

Reumatizmas ir Vidurių 
Ligos Pagydomos

“Aš kentėjau nuo 
reumatizmo sep- 
tynius (7) me
tus. Kentėjau 
skausmus ir visi 
mano są n a r i a i 
buvo nesulank- 
stomi. Aš irgi 
turėjau vidurių 
ligą per 5 metus, 
skausmai, gazas 
žamuose ir vidu
rių užkietėjimą. 
Aš iš m ė g i n a u 
daug gydytojų, 
bet jie man nie
ko nepagelbėjo. 
Vieną gražią die
ną aš pastebėjau 

ikelbimą. Jisai ken-p. J. Aukowski aps 
tėjo nuo reumatizmo ir vidurių ligos 
ir sėkmingai tapo Dr. Lee išgydytas. 
Tuomet aš nuėjau jj pamatyti ant 
4650 So. Ashland Ąve., Chicago, III. 
ir gydžiaus pas jj per du mėnesius. 
Visos mano ligos pranyko. Aš veli
ju, kad visi tie, kurie kenčia nuo pa
našių ligų, atsikreiptų pas Dr. Lee; 
aš esmi tikras, kad jisai gali pagel
bėti jiems atgauti jų sveikatą”.

Mr. Ghas. Machewicz
4648 So. Ashland Avė.

• jChicago, UI. \

DR. MARGERIS 
Physician & Surgeon 

3327 So. Halsted Street 
CHICAGO

Tėl. Boulevarl 8483
Valandos: 10 A. M. iki 2 P. M.

5 P. M. iki 9 P. M. Nedėlioms
10 A. M. iki 2 P. M..

PARAPIJONYS VISI 
Į NAUJIENŲ 

PIKNIKĄ!
Visi parapijonys kviečiami 

dalyvauti ten, kur brolybė ir ar
timo meilė viešpatauja. O tai 
yra Naujienų piknike. Palikite 
savo namuš, pasimelskite • ant 
greitųjų, ir visi dideliais būriais 
atvyki t. 1 • v,

Čia rasite daugiau meilės ar
timo negu Eucharistiniam Kon
grese, o atlaidų tiek-pat.

Kviečiami taipgi dvasiški tė
veliai ir sesutės. Visi busit pri
imami meiliai.

Pradžia 10-tą vai. ryto, pabai
ga 10-tą vai. vakaro.
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Prie šito darbo jisai lengvai pritrauktų visas gabesnią
sias musų visuomenės jėgas, ir jisai Atliktų didelį patar
navimą savo nariams, kurių dvasios reikalus šiandie nė
ra kam aprūpinti. Susivienijimas turėtų kovoti ną tiktai 
su bolševizmu, bet ir su protiniu atsilikimu ir — “mun- 
šainu!”

Lietuvos Socialdemokratų 
Rezoliucija Valdžios

Sudarymo Reikalu
A. A. Esbė.

Moralinės Genesiso Antinomijos
Citatos iš Šopenhauerio 

ir kitų

VISIŠKAS BOLŠEVIKŲ PRALAIMĖJIMAS 
BROOKLYNE

IŠVENGTA IR NUKRYPIMO J DEŠINĘ

SLA. TURI BŪT APSAUGOTAS NUO PAVOJAUS 
ATEITYJE

KULTŪRINIO DARBO UŽDAVINIAI

S. L. A. seimas dviejų trečdalių balsų dauguma pa
tvirtino visuotinu balsavimu išrinktą Pildomąją Tarybą. 
Už patvirtinimą balsavo net ir daugelis bolševikų, kurie 
buvo nukeliavę į Bropklyną “išmesti senuosius viršinin
kus lauk”. L

Bet renkant “Tėvynės” redaktorių, jau visa Mask
vos frakcija balsavo prieš p. Vitaitį, kurį raudonųjų biz
nierių kompanija “myli” ^beveik taip pat, kaip “Naujie
nų” redaktorių. P. Vitaitis buvo išrinktas 122 balsais 
prieš 84.

Tuo budu kova seime pasibaigė visišku bolševikų pra
laimėjimo. Rašant šiuos žodžius, nėra žinių tiktai dar apie 
kai kuriuos mažmožius, kuriuos seimas turėjo atlikti pas
kutinėje sesijoje. Prie tų mažmožių priklauso Mizaroš ir 
Andriulio (o gal ir Graičuno) klausimas. • \

Reikia pastebėti, kad SLA. seimas *ne tiktai atsigy
nė nuo “raudonojo” fašizmo, bet ir išvengė nukrypimo 
į dešinę.

Tarpe įnešimų seimui buvo p. J. O. Sirvydo sumany
mas, kad stojantys į SLA. nariai pasižadėtų būt ištikimi 
Amerikos Jungtinių Valstijų ir Lietuvos “vėliavoms”. 
Šitą absurdą dauguma delegatų atmetė, ir gerai padarė.

Nes, viena, tas sumanymas yra labai neaiškus, ir to
dėl negali būt dedamas į organizacijos įstatus. Ką gi reiš
kia “ištikimybė vėliavai?” Ir kaip įrodyti, kuris žmogus 
yra “ištikimas” vėliavai, o kuris ne? Dažnai esti taip, 
kad tie gaivalai, kurie siaučiasi tautos vėliava, yra tik
riausi žmonių priešai ir krašto pardavikai.

Antra, SLA. yra nepolitinė organizacija. Įdėjus p. 
Sirvydo pataisą prie Susivienijimo konstitucijos, jam bu
tu buvusi duota aiški politinė spalva.

Bet pirma, negu SLA. delegatai ir naujai patvirtin
toji Pildomoji Taryba išvažinės į namus, butų, gerai, kad 
jie rimtai pagalvotų apie tolimesnius organizacijos užda
vinius. Nepakanka vien pasidžiaugti tuo, kad SLA. tapo 
išgelbėtas nuo “bolševikiškos pavietrės”; reikia pasirū
pinti, kad ta “pavietrė” daugiaus nebebūtų jam pavojin
ga. '

Per pastaruosius dvejus metus Susivienijimo virši
ninkai šituo atžvilgiu buvo apsileidę. Bendruosius orga
nizacijos reikalus jie tvarkė gerai — apie ką liudija pui
kus SLA. finansų stovis ir didelis narių skaičius; bet 
tvarkos ir disciplinos organizacijoje jie žiurėjo permažai. 
Bolševikai, kaip dabar išėjo aikštėn, Jau po seimo Wilkes 
Barre’je buvo padarę konspiraciją Susivienijimo “užka
riavimui” ir jie ėjo prie to savo tikslo visomis pajėgomis, 
vartodami visas teisėtas ir neteisėtas priemones. Jų agi
tatoriai nuolatos zujo iš kolionijos į kolioniją; tam tikro
se “strategiškose vietose” (pav. Pittsburge- ir Shenan- 
doah) buvo apsigyvenę bolševikų agentai, kurie tenai 
organizavo savo pasekėjus Sus-mo kuopose ir apskrity
se. O Pildomoji Taryba tuo tarpu nieko prieš šituos Mask
vos apaštalų žygius nedarė. Reikia tiktai stebėtis, kad, to 
neveizint, bolševikaĮ visgi buvo sumušti.

Bet toliaus taip neprivalo būti. SLA. viršininkai, j ku
rių rankas yra pavestas šios milžiniškos organizacijos li
kimas, privalo padaryti bolševikiškam demoralizacijos 
darbui galą!

Velle non discitur. 
Seneca.

Šopenhaueris (“Pagrindiniai 
etikos dėsniai”) sako, kad po 
kintama amžiaus, santykių ir 
net mokslo ir pažiūrų skrais
te slepiasi visada tas pat žmo
gus, savo esme (Esse) niekad 
nekintamas ir visada vienodas. 
Kitur (“Pasaulis kaipo valią ir 
vaizduotė“) tas pats autorius 
sako, jog žmogaus »ir gamtos 
charakteris reiškiasi įvairio
mis lytimis pareinamai nuo ap
linkos sąlygų. Antai vanduo: 
vienur jis atspindi mėlyną dan
gų, kitur putojasi nepermato
mose bangose, bet visur'^pasi- 
lieka tas pat vanduo. Taigi ir 
Žmogus: būdamas piktos va
lios, jis gali ją^ pareikšti pyk
čiu, ar gerumu, žfurint kuriuo 
keliu jo valia siekia savo tiks
lo.

Jokūbo, įsako sunaus, egois
tiškas būdas reiškiasi daugiau
sia racionališkomis Termomis. 
Nuo Genesis XXVII iki XXXIII 
sk. aplinkybės gausiai keičia
si, bet jos neįstengia pakeisti 
net tos formos, kuria jo egoiz
mas reiškiasi: jis visur pasi- 
ieka racionalus ir apgaulin

gas. XXVII sk. Jokubas apgau
dinėja savo tėvui); čia jo egoiz
mas siekia* tik tam tikros am
bicijos. Apgaudinėdamas’ Laba- 

vną (XXX) Jokubas siekia ma
teriališkos naudos ir per ap
gaulę darosi turtingas (XXX— 
45)2); bet ir tei>4r čia jo va- 
ia reiškiasi apgairainėjimu.

A propos, kun. Wujk'ui ir ki
tiems biblijos apologetams čia 
reikia priminti, kad Jokubas ne
tik apgavo Labaną, bet ir apsi
vogė, nes slapta pabėgti iš sve
timų namų su šeimyninko tūr
iais (XXXI-20) yra ne kas kita 
kaip tik vagystė.3).

Šopenhaueris mano, kad mo
rališka sentencija gali tik pa
veikti • protą, bet ne pataisyti 
charakterį dorovės atžvilgiu. Ir 
tiesa, Labano sentencijos 
(XXXI) ne kiek nepaveikė Jo
kūbo sąžinės. Gal kun. Wujk’as 
pateisintų Jokūbą tuo, kad pav., 
jo slaptas pabėgimas iš Labano 
namų daromas Dievui žinant ir 
net jam paliepus (XXXI-3,13) 
ir padedant, vadinasi Jo valia, 
juk, pasak Genesiso, Jis atimąs 
turtus iš Labano ir. atiduodąs 
Jokūbui (XXXL9, 12). Bet 
čia, kaip matyt iš citatų, išeina 
nesąmonė, lyg kad Dievas butų 
kaltas už Jokūbo apgavimą ir 
vagiliavimą. Taigi šitokia die
viškos moralės antinomija, ku
rią leidžia biblija, yra negalimas 
daiktas, arba Genesiso Dievas 
nėra tikras Dievas, kaip Jis su
prantamas šių laikų dorovės 
mokslo.

Jokubas pats supranta savo, 
blogos dalios veiksmus, nes jo 
sąžinė, kuri, pasak Šopenhaue-

t

Jei.ne tąsynės su “raudonaisiais” fašistais. Brookly- 
no seime, tai du šimtai suviršum delegatų, suvažiavusių 
iš įvairių miestų, butų galėję rimtai pasvarstyti apie pla
tesnius kultūros darbo planus Susivienijime. Čia reikia 
turėti omenyje ne tiktai labai opų jaunuomenes auklėji
mo klausimą, bet ir bendrojo Amerikos lietuvių'švietimui 
reikalus.

Kodėl SLA., kuris turi daugiaus kaip 300 kuopų ir 
apie dvejetą dešimčių apskričių ir turtingą kasą, — kodėl 
jisai negalėtų užsiimti paskaitų rengimu, knygynų orga
nizavimu ir meno*kėlimu Amerikos lietuvių kolionijose?

1) Senojo Testamento/ paaiškini
muose (“na język polskl pszeložone 
przez Ks. Jakoba Wujka S. J;”) šitą 
apgaudinėjimą kunigai stengiasi pa
teisinti tuo, kad esą ir šventieji nuo 
tnelagystės nelaisvi (“vvszakže trafia 
się podezas že tež i ludze swięci nie 
byvvają ot klamstvva vvymoyieni” — 
žiur. 1107 pusi. Biblija roku 1599, w 
Krakovvia wyd.).

2) Kunigo Wujk’o paaiškinimuose 
šitas apgavimas teisinamas tuo, kad, 
girdi, Jokūbas šituos turtus, per sep
tynerius metus tarnybos Labanui, už
sitarnavo sau ir dėl to jis juos galė
jęs iš Labanę paimti tinkama gudry
be, arba Wujk’o žodžiais tariant, 
“dowcipem slusznym od Labana dos- 
tac”, jei Labanas geruoju nedavė. I 
tai galima, priminti VVujk’ui, kad Jot 
kubo sutartimi su .Laipinu; jis tarna
vę šiam pastarajam pe už turtus, bet 
už dukteris (XX1X-15, 18, 19, 27).

3) Žinoma, gal ir čia Wujk’o ma
niera apologuodami, kunigai pasaky
tų, kad “trafia się podezas že tež i 
ludzie swięci nie bywają od”... krad- 
zieža “wymewyieni” ? . «
rio, yra ne kas kita, kaip tik pa
ties' savęs pažinimas — minimų

valios veiksmų protokolas są
monėje,verčia jį iš baimės 
melstis ir drebėti prie Esavą 
.(XXXII—7, 9, 10, 11, 12), kurį 
jis kadaise apgavo. Esavas ėjo 
savo brolio pasitikti vien tik ge
rų noru kupinas (XXXIII—4, 9, 
12),4) bet išsigandęs Jokubas 
pasirengęs sutikti jį kaipo tikrą 
priešą (XXXII—7, 8), kurio ne
galėdamas nuveikti atvirai, 
sumanė nugalėti gudrumu ir vį- 
liugyste (veidmainiavimu ir do
vanomis). čia Jokūbo blogos 
valios racionališkos formos ypač 
ryškios (žiur. XXXII—4, 5, 8, 
13—21, kur jis apsimesdamas 
mylinčiu broliu, meilinasi Esa- 
■vui nužemintais ir veidmainin
gais žodžiais)>

Bloga valia dažnai (pagal So- 
penhouerį visada) amžinai pasi
lieka bloga, nors ji net ir turė
tų gerą sąžinę ,t. y. turėtų aiš
kią pačios savęs sąmonę, arba 
nors ji net kažin kaip aiškiai ir 
teisingai, resp. sąžiningai, savo 
elgėsius protokoluotų prote. 
Nors, kaip matėme, Jokubas ir 
jautė savo blogos valios veiks
mus, t. y .,pasak Šopenhauerio, 
turėjo gerą sąžinę, bet dėl šitos 
sąžinės jis nepasidarė geresnis, 
nes jis buvo blogos valios, o va
lia yra labai sunkiai kintamas 
dalykas (pagal Šopenhauerį — 
visai nekintamas).

žmog aus racionai iškurnąs 
lengvai kinta. Negražias ir ne
teisingas sąvokas galima išreik
šti gražia forma, arba ir visai 
pakeisti gražiomis ar teisingo
mis; ta pačia logika galima iš
reikšti du ar daugiau viens ki
tam prieštaraujančių dalykų, ir 
visai jie bus logiški. Kiekvie
nas protas tinkamu mokslu bei 
logiška disciplina galima pa
kreipti norima kryptimi ir duoti 
jam reikiamas pavidalas. Net 
biauriausia valia'galima apvilk
ti puikiu racionalizmo rubu: 
pats velnias savo tikslams gali 
cituoti šventraštį (the devil can 
cite^ scripture for his purpose” 
— Shakespeare) ir, kaip sako 
Šopenhaueris, visai išsvajoti da
lykai gali veikti taip pat, kaip 
realus. Taip, pav., Esavas, pui
kios valios patriarchas, iki šioljTnetu. 
laikomas net piktu, ir morališku 
(t. y. valios) atžvilgiu statomas 
žemiau už menkesnės morališ
kos vertės Jokubą.5). Šita pra
manyta pasaka apie Jokūbo ge
rą būdą, iš tikrųjų veikia kaip 
realus faktas, nors tikrum’oje 
Jokubas pasilieka Jokubu, nes 
gražiais pasakojimais apie jį jo 
blogų veiksmų, jų esmės, juk 
nepadarysi* gerais: velle non 
discitur (norėti nebeišmokysi) 
pasakė Seneka. — Nes voliunta- 
riškumas yra daug sunkiau kin
tamas daiktas negu racionališ- 
kūmas. Gražiai arba gerai no
rėti ne taip greit išmoksi (arba 
ir visąi neišmoksi, kaip mano 
šėpenhauoris), kaip lygiai proto 
napaversi valia, o iš jnokslo ne
padarysi etikos.

Tačiau, jeigu, pasak Šopen
hauerio, bloga valia ir negalėtų 
pasidrayti gera, arba kaip gali
ma spręsti iš Senekos žodžių, ge
ros valios išmokyti ir nebegali
ma butų, tai vis dėl to, reikia 
mokytis nuo biaurios valios nu
plėšti ją puošianti kaukė, nors 
ta kaukė butų paties ^yentraš- 
čio sentencijos. ,

i
Birželio 3 d. Kaune susirinko 

nepaprasta Lietuvos Socialde
mokratų Partijos konferencija 
apsvarstyti vyriausybės suda
rymo klausimą. Pirmiaus par
tijos taryba buvo nutarusi, kau 
socialdemokratai patys neitų 
valdžion, bet remtų tam tikro
mis sąlygomis valdžią, sudary
tą iš demokratinių buržuazinių 
partijų. Tečiaus pasirodė, kaa 
be socialdemokratų dalyvavimo 
naują vyriausybę sudaryt nega
lima, nes valstiečiai liaudininkai 
atsisakė vieni imt ant savęs at
sakomybę.

Nepaprastoji Socialdemokra
tų Partijos konferencija todėl 
apsvarstė klausimą dar kartą ir 
padarė nutarimą, kad partija 
eitų į valdžią, padariusi tam tik
rą sutartį su kitomis partijomis. 
Kaip žinia, naujoji vyriausybė 
dabar jau yra sudaryta, ir joje 
socialdemokratai turi dvi vietas:v 
drg. Požėla vidaus reikalų mi- 
pisterio vietą, o drg. Čepinskas 
— švietimo.ministerio.

Konferencijos rezoliucija, įgar 
liojanti Soc. Partijos centro ko
mitetą tartis su v. liaurininkais 
dėl valdžios sudarymo, skamba 
taip:

Partijos konferencija konsta
tuoja didelį socialdemokratų lai
mėjimą paskutiniais Seimo rin-

3. Turi būti naustatyti sutar
ties vykdymo terminai.

Konferencija patvirtina U. 
K-to jai patiektą ir jos papildy
tą sutarties sąlygų projektą, pa
veda C. Komitetui akylai sekti 
jos vykdymą, jei susitarimas

įvyktų ir duoda Jam teisės at
šaukti iš kabineto partijos na
rius, jei sutarties įgyvendinimas 
butų nevykdomas ar atidėlioja
mas.

(Priimta 95 balsais prieš 5 b., 
susilaikius 5).

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

—Ryžiai medvilnė, ka^ču- 
kas, — pakai tojo Mimi patro- 
nas, aptempdamas pirštines — 
Neužmiršk tamsta niekuomet, 
kad tuo išsemiama visa Indo- 
Kiniją, tiksliau: visa iri a n o 
Indo-Kinija. Todėl, kad aš at
metu daugelį dalykų, kurie turi 
savo vertybę: aš atmetu anglis, 
o anglys — • didžiai/icji v< vie
nybė. Įsivaizduok sau, mergy
tei kad aš buvau ^Tonkine, kuo
met ten atrado klodus anglies. 
Koks nuotykis! Ir kokia psiko- 
logijos pamoka! žmonija, atsi
meni tamsta, dalosi į pesimis
tus ir optimistus. Kuomet pra
dėjo kasti anglis, optimistai 
sakė, kad toji anglis, paleista 
pigia kaina, sugebės lenkty
niuoti su anglimis visų Vakarų. 
Gi pesimistai sakė, kad toji 
anglis žemesnės rųšies ir kad 
dalykas neis kaip reikiant...

— Ir kas pasirodė teisus?— 
užklausė Ko Mi.

kimais ir mato didžiausio reika-' Keisti dalykai bima pasauly, 
lo tuos laimėjimus įtvirtinti. Ir Bet Ko Mi žingeidavosi medvil- 
todel konferehcija stato Parti ne, ryžiais, kaučuku ir dargi 
jos uždavinių pirmon eilėn: iš-! anglimis labiau,. .negu Mimi 
vystyti ir sustiprinti Partijos žingeidavosi skribėlaitėmis iš 
organizacijas, kiek tik galima Miulerio.
išplėsti profesines darbininkų Kas pasirodė teisus? ne- 
sąjungas ir pagilinti klasinę |k^triai Pakartojo Diburgas.— 
darbininkų sąmonę masinei ko
vai už darbininkų reikalus.

Iš kitos pusės Partijos konfe-'kad jas galima 
rencija skaitosi su didžiausiu spausti briketams... Bet . paskui 
Lietuvos darbininkų suvargintu,1 jųjų kokybė ėmė kilti žymiai 
su nepaprastai sunkia krašto skubiau, negu išlaidos jųjų iš
likto padėtim ir ima domėn krik-' kasimui... Ant tiek, kad dabar 
ščioniškojo rėžimo palikimą mu- anglys — geriausias reikalas... 
sų politiniam, ūkio ir visuome- Aš manau apie tai, kad niekuo- 
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Visi, žinoma, ir niekas... Ang
lys išpradžios, ištikro, buvo 
taip permaišytčs su akmenimis, 

buvo tiktai

ma, mielus, senus takelius, ku
rie pateipcindavo rikšas.

Tarnautojas, klasinis annami- 
tų vaikas, pakėlė plevėsuojan
čią uždangą:
* —Arkliai parengti,, kapitone.

Mimi pažiurėjo į langą, išei
nantį į verandą/ Kiemet stovė
jo poni, asilo didumo, bet stip
rus ir patvarus.

♦

—Lik sveika, Ko Mi! — iš
tiesė Diburgas savo siaurą il
gą ranką, į kurią Mimi pagar
bi ngai įdėjo savo letenėlę, ap
degusią ir truputėlį .sušiukštė- 
jusią per penkioliką mėnesių 
buvojimo Kambodše.

—Iki pasimatymo,— links
mai atsakė Ko Mi. — Tamsta 
šeštadienį busi namie?

—šeštadienį, — skaitė Dibur
gas, — šeštadienį, taip, aš ma
inu... O tamsta? Ką tamsta, 
manai daryti tą laiką?... Darbą 
į šalį, žinoma?...

J > w

—Dieve mano, — atsakė Ilti
mi, — aš vaikštinėšiu po mies
telį. Tamsta žiiųd, kad man 
labai tinka “Nefrito' Rašalinė““’ 
Ir koks gražūs pavadinimas! 
Pas mus Europoje niekas ne
prisigalvotų iki tokio pavadini
mo!

4) Čia nežiūrint Esavo brollškiau- 
sių santykių Jokūbas,negalėjo apši
lti įė; vėl n.eapgavęs jo:; prižhdėjcr jam 
:(XXXllI-J4) ateiti pas jp j Šeinp o 
nukeliavo j Soclptą (aXXIIII-i7). 
Biblija šitos melagystės niekuo neino- 
tyvuoja ir -nepateisina.

5) čia, žinoma, kalti Genesiso ra- 
šytojah kurie Jokūbą apvilko gražiais 
legendos rūbais ir sugalvojo jam ypa
tingą Dievo palankumą, kas be abejo, 
imponuoja skaitytojui ir gal net ap
gauna kritikus a la Wujk.

met dar tuo reikalu neužsiimi
nėjau. Ir mes tai pakeisime, 
Ko Mif

—žinoma, ne šiandie, —. nu
sišypsojo Ko Mi. — Pas tams-

b) atstatydinti ir įgyvendinti ^užtektinai reikalų su ryžių 
Lietuvoje demokratinę tvarką; laukais. Tai prąsitęs keletą sa-

c) iškovoti kas tik galima dar- vaičių.
bininkams gelbėti nuo nedarbo
ir skurdo, išvystyti įstatymų ke- burgąs, — aš viliuos grišti iki 
liu jų apdraudimą ligoj, nelai- gai0 mėnesio.. Oras geras ir., 
mingais atsitikimais ir nedarbo

nes gyvenime. Ir dėlto konfe
rencija skaito reikalinga:

a) dėti visų galimų pastangų 
senajam rėžimui likviduoti;

—O, ne! — protestavo Di-

—Taip, jeigu keliai butų pa- 
• togųs. Automobiliuje tai butų 

Gretimai su darbininkų reika- pasivažinėjimas — perkirto jį
lais Partija privalo ginti nauja
kurių, mažažemių ir valstybės 
tarnautojų reikalus.

Partijos konferencija skaito, 
kad aukščiau išvardyti dienos1 
uždaviniai Partijai butų leng
viau įgyvendinti, jei socialdemo
kratai, patys nedalyvaudami 
valdžioje, bendradarbiautų su 
kitomis demokratinėmis buržua- 
zijos grupėmis tik Seihie, padė
ję to bendradarbiavimo pagrin- 
dan aiškią sutartį.

Bet kadangi vyriausybės su
darymas be socialdemokratų su
tinka dabartiniu metu nenugali
mų sunkenybių, kohferencija 
tinka, kad socialdemokratai^ sta
tydami pirmon vieton Lietuvos 
darbo žmonių reikalus, daly
vautų vyriausybės sudaryme, jei 
koalicijos grupės priims sekan
čias sąlygas: x •

1. Bendradarbiavimas su bur
žuaziniai - demokratinėmis gru
pėmis Seime ir valdžioje turi 
remtis sutaritim.

2. Sutarty turi būt aiškiai nu
statytas senojo rėžimo likvida
cijos ir demokratinių reformų 
turinys, turi būt gautas koalici
jos grupių sutikimas įgyvendin
ti jau^artimiausiu laiku socialio

Ko Mi.
Diburgas nusijuokė.
—Ko Mi, aš tamstą nuste

binsiu... Aš ne užsispyrę® reak
cionierius. Bet atvirai kalbant: 
aš nenoriu, kad musų keliai bu
tų suplukti, ir aš niekuomet 
nieko dėl to nedaviau. Bent ke
liai, kurie tarnauja beveik iš
imtinai mano reikalavimamsr 
Vargšė Ko M i, tamstos šeimy- 
ninkas... užsispyrėlis, sentime- 
talus gyvulys, kuris laikosi to, 
kas buvo kadaise... Taip. Man 
atpikru matyti, kaip musų 
Droftai ir Bibobstai gudina 
benzinu ir triukšmu annamitų 
kelius, Kadaise tokius tylius ir 
iškilmingus... Aš puikiai žinau: 
tamsta kalbėsi apie neišvengia
mą pirmyneigą apie tai, kad ne
galima palikti žemę... Aš žinau, 
kad mes atnešėme į senovinio 
Annamą netiktai turtingumą, 
bet ir taiką..., ne annamišką 
taiką, kuri, kaip ir rusų, remia
si užmušimais Tamsta žinai Ta
citą? “Kuomet nepasilieka gro- 
vos dvasias, skelbiama, jog tai 
ką įvykinta.“ O musų prancū
ziškoji taika, kurią mes davė
me visoms musų sodyboms ir 
kuri musų paremta — mes ga- 

-- •>—».---------————---- ilime didžiuotis! — teisingais
daibiuihkų apdraudimo konfe- j sprendimais, teisingumu ir lai- 
rencijos nustatytas minimumas, svu bendradarbiavimu su vietos 
turi būt paskirtos reikalingos gyventojais. Užlaikykime mu- 
sumos kovai su nedarbu ir įsta- sų indo-Kinijjoje jos ekzotinį 
tymo keliu patikrinta darbiniu- būdą. Statysime pluktus ko
kams priprastos, kultūringos bus, kuomet tas neapsieinama, 
darbo sąlygos. bet užlaikysim, jeigu tas gali-

—Gerai, — pradėjo Dibur- 
gas, — tuo geriau “Nefrito 
Rašalinei”, jeigu jinai sugebė
jo tamst&i patikti... ir tuo ge
riau man, rikašetu..w

—Nepajuok tamsta manęs,— 
pertraukė Mimi, — tai ne prie
žastis, raginanti mane užsiim
ti moterimis ir vaikais... Kaip 
tamsta nori, kad aš elgčiaus ki
taip... Kas ten nebūtų mano 
vietoje.. Tuo labiau, kad tai ne- 
taip jau sunku... Yra labai 
mielos kongietė\, ir meilė ma
žyčių... Kuomet aš manau, kad 
ten, Bolyje, toji kurkė Lili kal
bėjo apie juodukes, turint ome
ny musų mažasias annamites...

—-Teisingai, — sutiko Dibur- 
gas. — Ir visgi tai visa žymiai 
gerina mano santykius su vie
tos gyventojais... Tamsta dasi- 
gausi ir iki jojo šviesybės seno 
plėšiko posilsyje?

—Iki Pfu? Žinoma!... Aš tu
riu atlankyti jo dukteris, kurios 
taip pat miniatiūrinės, kaip vi
sos...

—Taip, bet iš čia iki gyvena
mosios vietos seno razbaininko..

—Kodėl tamsta jį visuomet 
vadini “senu razbaininku ?’”

(Bus daugiau)

BJZNIERIAI NEPRA
LEISKIT PROGOS

Rytoj, Chernausko darže, bus 
jūsų pasirodymo diena.

Čia suvažiuos tūkstančiai jūsų 
kostumerių, draugų ir rėmėjų 
— pasimatykit čia su jais ir da 
labiaus susidraugaukit.

Čia, % taipgi maloniai pasitiks 
jumis Naujienų vedėjai, darbi
ninkai, reporteriai ir visi nau- 
jieniečiai. Praleiskit laiką sma
giai ir naudingai.

Pradžia 10-tą vai. ryto, pa
baiga 10-tą vai. vakaro.

I

.JOh 
Henry!

America’s

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

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

Todėl jei 
minės, savo
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ii 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai ; d^kinA nes jus jiems 
įteiksite * kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, 
mėnesiams $2. Užsakyti 
pas “Naujienų” agentus, 
jienų” skyriuose arba 
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PRANEŠIMAI ASMENŲJIEŠKOJIMAI IŠRENDAVOJIMUI ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI

visuomenės

nuoširdžiai taniau-

jus mylite savo gi- 
draugus Lietuvoje

trims 
galite 
“Nau-

Pranešimai
PRANEŠIMAS NAUJIENŲ 

pikniko darbininkams

Naujienų pikniko darbi įlin
kai, kurių' vardai telpa žemiau, 
malonėkit atvĄkti Chernausko 
daržan nedėlioję, birželio 27 d., 
apie 10 vai. ryto. Kviečiami se
kami :

Biclevičins
J. Bočiunas
Mrs. Bočiunicnė
V. Galskis
J. (lumauskas

K. Juršisz
Mrs. Juršienė

Tb. Loucks

J. Mickevičius
Mrs. Mickevičiene

Raškauskas

Kypkevieiiis
Bomašauskas

X. Shaikus
R. Shaikus
B. Skurkis
J. Subačius «
P. Tiptas

A

Ir kiti, kurie kviesti, bet 
nepaminėti. Visi prašomi 
laiku.

čia
būti

Kliu-Lietuvių Piliečių Brolybės 
bo Amerikoje susirinkimas atsibus 

’ nedėlioj, birželio 27 d., 1 vai. po 
piet, Mildos svet. Visi nariai bu
kite laiku ir naujų narių atsiveski
te. —Valdyba.

Svarbus pranešimas Roselando, Pull- 
mano, Kensingtono ir West Puil- 

mano lietuviams

Nuo gegužės 31 dienos, palengvi
nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarome “Nau
jienų” pardavinėjimą ant sekamų 
kampų:

JIEŠKAU brolio Jono Jankausko, 
Ostroguro kaimo, Gražiškių vals
čiaus, Vilkaviškiu apskričio. Nežinau 
kur gyvena čia Amerikoje. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti 
jei kas žinote, praneškit. Tavo brolis.

J. M. JENKS 
Torston, Ohio

IŠRENDAVOJIMUI
Didelis štoras, kumpus Halsted. 

St. ir 35th Place, tilc floras, dide
lis skiepas, duosime ilgą lisą. Gre
ta statys nau.....................

CHAS. J. BAGDZl
736 West 35th Street 

Boulevard 0012.

j»l didelį teatrų. 
Iagdziunas & CO.

Tel. Pullman

TUMONIS

8296

COAIL CO

kios
Parduodu ir 

rųšies anglis.
pristatau viso

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

ROSELAND:
Avė. ir 103 St 
Avė ir 

ir 
ir 
ir 
ir

e
Avė

105 St
108
111
113

115

st.
St. 
St. 
St.

WEST PULLMAN: 
Michigan Avė. ir 119 St. 

KENSINGTON.
115 St. ir Front St.

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grovc Avė.

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

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

TOWN OF LAKE: 
Benošiaus Aptieka, 1616 \V

DIDMIESTYJE:
Van Buren St. irxState St.

Jeigu yia numatomos kur tinka
mos ir reikalingos “Naujienų” sto
tys įsteigimui Dile kurioje dalyje 
miesto Chicagos arba ir Chicagos 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos 
skyriui. Tą galite padaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti 
'‘Naujienų” pardavinėjimo stotį bus 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui tokios stoties, 
stotis bus įsteigta.

“N-nų” Cirkuliacijos Skyrius.

47 St.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00? 

Atsakymas: $100.00 ant nyk

PRA

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 
am tikrą darbą. Praleisdami cen

tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
lirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralėk 
tlžiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
š6.00 gryno pelno ant kiekvieno MOO.OO — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jj 
čia per 20 mbtų?

Ateik ir pas.___
apie taupymo budu,s, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted Ht.

u7
d t ark su sekretorių 

o nuo jo su
dauginsi s Jūsų

Prisidėkite j šią draugiją
Chicagos Lietuvių Draugija S. 

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 809 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priimamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. :. • 
draugijai 
Chicagos 1 
ninko Juli 
Halsted St.
. Pavieniai

P.

Apie sąlygas įstojimo visai 
malonėkite kreiptis prie 
Lietuvių Draugijos pirmi
nis Mickevičius, 1739 So. 

Tel. Roosevelt 8500. 
nariai norinti įstoti j 

šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bite vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės j “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją j Chi- 
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Bridgeport. — Svarbus pranešimas 
nariams Liet. Teatr. Draugystės šv. 
Martino, Nedėlioj, Birželio 27 dieną, 
šių metų, eis dalyvauti į corporą kaip 
9:30 valandą iš ryto j šv. Jurgio Baž
nyčią, nes pribus Jo Ekscelencija 
arcivyskupas J. Matulevičius ir lai
kys sumą. Todėl malonėkite nariai 
susirinkti minėtame laike.

— Kviečia Valdyba

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoync ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
tninėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat ‘‘Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas .Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ix 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį J mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
j upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
.tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
-Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel.
Boulevard 9663).

ASMENŲ JIESKDJIMAI
8LA moterų 28 kuopos visuome

niškas šeimyniškas išvažiavimas' 
(basket picnicl įvyks birželio 27 d.,' 
Palos Park, III., Foreat Preserve, 
ant 107-to-- gatvės, viėna mylia i 
vakarus .nuo Kean avė. Bus paka
bintos lietuviškos vėliavos, rodan
čios kelią. —Komitetas.

PAIEŠKAI] savo brolio Antano 
Klijuno. Turiu labai svarbų reika
lą. Girdėjau, kad gyvena Chicagoje. 
Atsišaukite arba kas žinote, pra
neškite. ' N

Pranas Klijunas
5306 S. 32 St., Ohama, Nebr.

JIESKOKAMBARIŲ 343 W. 107th PI.
Chicago, 111.

sužeistas ir du me- 
nedirbu, ir nežinia 
sveikata sugrįš. Pra- 
pasikalbėsime apie

KAS turit rendai 4 ruimus dcl 
mažos šeimynos ant Bridgeporto: 
Union avė., Emerald avė. arba Au- 
burn uve. Pranešimas gali tęstis iki 
September mėnesio. Praneškit 

Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted St.

Box 56.

Geras patarnayimas 
Prieinamos kainos.

PAIEŠKAU savo pačios An- 
na Karalienės, po tėvais Gin- 
tantinkės, kuri nuo manęs pra
sišalino gegužės 10 d., 1926, 
skaudžiai mane nuskriausda- 
ma. Aš esu nesveikas, nes ta
pau darbe 
nešiu jau 
kada mano 
sau ateik
visus reikalus tėvų, brolių, se
serų ir mirusios dukters. Esi 
padavusi ant divorso, bus iš
laidų tau ir man. Pasiimk ge
rinus kokį žmogų, gal galėtu
mėm susitaikyti be teismo.' Tai 
liks pinigu tau ir man. O pini
gai visi juk mano uždirbti. Ji 
yra vidutinio ūgio, šviesių plau
kų, sveria s140 svarų, mėlynos 
akis. Linksmai kalba. Prašau 
pranešti, jeigu kas patėmys, 
busiu dėkingas.

JOHN KAKALIUS 
10457 Torrence Avė.

So. Chicago, III.

PAIEŠKAI) Juozapo Andrijausko, 
paeinančio iš Luokės miestelio, Tel
šių apskr. Aš paeinu iš Rapalių 
kaimo, Luokės parapijos, Telšių ap
skričio. Gavau svarbias žinias iš 
Lietuvos. Turiu svarbų reikalą.1 
Meldžiu jo paties ar kas apie jį ži
no pranešti man. Ona Rybinskiutė, 
po vyru Budrienė, 1410 S. Union 
Avė., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos, vienam 

vaikinui be valgio. 1718 So. Halsted 
St., 2-ios lubos.

PARENDAVOJIMUI šviesus ir di
delis kambaris vyrui. Galima gauti 
vietą automobiliui. 6029 So. Kichmond 
St., Tel. Republic 7362.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi- 

su 
$4.

gyventi, vyrams arpa moterims; 
valgiu arba be valgio, $3 ir 
$8 į savaitę su valgiu, 

PETER GADE1KO
1606 So. Halsted St.

FRONTkNIS ruimą# rendai. Mau
dynė. 341o S. Emerald Avė. 2 lu
bos.

RUIMAS rendai vyrui. Yra mau
dynė. 3442 S. Iowe Avė. 2 lubos iš 
fronto.

PAIEšKAU Juozapo Jasinsko;i 
paeina iš Vyduklės miestelio, Ra-Į 
šeinių apskr. Turiu svarbų reika
lą. Jis pats ar kas kitas jį pažįs
tamų prašomi man duoti žinią. 

Juzefą Jasinskaitė 
1527 W. Walton St.

PAIESKAU sescries Leonoros t 
Cherneckienės, po tėvais Radišatis- ' 
kaitės, gimusi •Lietuvoj, Kaltinėnų 
parapijoj. Keli metai atgal gyveno 
imtinose Skaft, Pennsyvanijoj. Jos 
vyras Cherneekis jau yra įniręs. I 
Prašau jos pačios arba kas žinote ’• 
jos. adresą man duokit žinoti.

t' Julienas Radišauskis
4557 Wentworth Avė., Chicago, III.
—■■■i.................... ■ — .. .................. ... ■

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

ar našlės ne senesnės kaip 40 metų. 
Aš esu vaikinas 89 metų. Mylinčios 
poroj gyventi meldžiu atsišaukti laiš
ku. Kiekvienai duosiu atsakymą.

J. F. B LŪS
1803 W. 47th St. 

Chicago, III.

PAIEŠKAI) apsivedimui vaikino. 
Aš esu graži mergina, 25 metų. Ne 
personai iš Lietuvos. Siuvėja 
pėdų ir 6 colių, 150 svarų, 
džiu atsiliepti.

M. Jasunaičiute 
567 E. Columbia St.
DETROIT, MICH.

5
Mel-

NORIU susipažinti su vaikinu 
arba našliu nuo 35 iki 40 metų se
numo; esu moteris 36 metų am
žiaus. Su geru žmogumi sutiksiu 
visur gyventi.

Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted St.

Box 55

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
Aš turiu keletą naujų išradi

mų naudjngų dėl bizniaus, bet 
neturiu kapitalo sunaudoti. To
dėl kas turite kapitalo malonė
kite atsišaukti. 10538 So. Michi
gan Avė., Chicago, III.

IŠRENDAVOJIMUI
STORAS rendai, 4 kambariai 

gyvenimui, visi įrengimai nau
jai ištaisyti, gera vieta visokiam 
bizniui. Rendos $25.00.

3628 So. Union Avė.

RENDAI 2 flatai 5 ir 4 kambariai, 
naujai išdekoruoti, elektra ir gasas. 
Renda pigi.

3601 So. Union Avė.

PASIRENDAVOJA 4 švarus 
saulėti kambariai, 2 augštas 
$16. Gazas ir elektra.

Kreipkitės:
452 W. 43 St.

PASIRENDUOJA 6 kambarių fin
tas, ^didelis, ir šviesus ktufabaHai; 
gražioj vietoj; paleirMdrouebte Pįir- 

o. Matykite arba pašaukite
DR. VEZELIS

6608 S. Sacramento 
Tel. Republic' 10565

PASIRENDAVOJA atsakanti krau
tuvė arti Lietuviškos Auditorium. 
Del informacijų pašauk Boulevard 
4899.

PASIRENDAVOJA kambarys, di
delis, šviesus. Elektra, maudynės. 
Vienam ar dviem vaikinam ar mer
ginoms. 731 W. 18th St., 3rd fl.

Fra n k Setcr '

KAMBARYS išrendavojimul llel 
vieno vaikino ar dviejų, su valgiu 
ar be. Apšildomas, šviesus ir šva
rus, prie mažos šeimynos. 2958 W. 
391h Place.

I > ASIR ENI) A V( >J A modom iškas 
kambarys dėl vieno vaikino. Gera 
transportacija. 6515 S. Talnlan Avė. 
Prospect 10210.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PIRKIT PLUMBINGA. PAS MUS 

IR SUTAUPYK1T 35% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
LevinthaJ Plumbing Sapply Co„ 

1637 Weat Dirislon SU 
netoli Marshfield

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam jvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

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

Tel. Prospect, 1297

F. J. YĄNAS 
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

STOGD^NGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas ChicagoJ ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyr^ 
unijos darbininkai samdomi, J. J. 
Dunne Rooflng Co.. 34Į1-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawnaalo 0114.

Tel. Lafayette 8705—8706

RIIBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikatp- IKaP’V ssen, Restauran- 
tų, Kertdžių, Be- kernių Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sosthcims, 1912 So State St.

TURIU: gerų pribukusiu vyšnių. 
Norintieji gerai laiką praleisti ir pi
giai gauti vyšnių gali atvažiuoti ir 
patįs nusiskinti. Labai graži vieta 
išvažiavimui, arti Fox River. Galima 
pažuvauti.

S. A. SKIRMONT
227 So. Vari Buren' St.

Tel. 1897
Batavia, III.

Tel. Prospect 79G0

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gupszevvicz

f t

Anglys, Coke ir Išėdas
Olselio ir Retail Auglių Jardas 
rirkite anglis dabar, nes yra 

, pigesnės

4913-19 SoJ Paulina St.
Netoli 49th Street

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hęmlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČI(j>NIS, Prez.

Sučėdvk pinigų, nemesk senas 
skrybėlės į šalį, atnešk pas mus, o 
mes padarysime ja kaip naują. 
Valom šiaudines ir panama skry

bėlės.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

★
 8328 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 0179

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

VIRĖJU. $25 į savaitę, arba $60 
į mėnesį, kambarys ir valgis. Lo
vų taisytojų, $15 į savaitę arba 
$40 i mėnesį, valgis ir kambarys. 
Prie counter merginų $3.50, $5 i 
savaitę. Indų plovėjų, $14, 15, 16 į 
savaitę. Merginų į dirbtuvę, 30— 
31 %c. j vai. Prie maglių, $13 j sa
vaitę, 5 dienos. Auklių, $15 į sa
vaitę. Prie garinio stalo, $60 į mė
nesį. Veitcrkų, $16, 18, 20 į savai
tę. Dar turime ir kitokių gerų dar
bų.
South Park I^nployment Bureau, 
4193 So. Halsted St., 2nd floor. ■ r j n .i tuKampas42nd St.

REIKALINGA' darbininkė meb
liuotų kambarių lovas kloti. Mote
ris ar mergina. 29 N. Ada St. •

REIKALINGA senyva ipoteris 
prie’ padabojimo 2 mergaičių na
muose. P. Visokaitis, 8319 South 
Paulina St.

REIKIA moterų, kurios liuosu 
nuo namų darbo laiku norėtų dirb
ti savo namuose. Atsišaukite pirma
dienio rytą, 6547 Cottage Grovc 
Avė.

REIKIA patarusių moterų sor- 
tavimui skudurų. Harry Dray, 1447 
Blue Island Avė.

REIKALINGA moteris ar našlė; 
gali būti su vienu vaiku. Kad nak
votų ir pridabotų vaikus, nes abu 
dirbame naktimis.

Kreipkitės. »
L. C. WENDEL 

5143 S. Spaulding Avė.

REIKALINGA jauna mergaitė pri
žiūrėti vienų metų vaikų; turi kal
bėti angliškai. TelephOne Kenel- 
worth 1052. Mrs. Peter.

. REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

AUTOMOBILIŲ mechanikų, $37, 
^30, $27 į savaitę. , Prie benčiaus 
pagelbininkų, 65c. i valandą. Bus 
vaikinų, $65 » į mėnesį ir valgis. 
Kabinot dirbėjų, 80c. į valandą. Vi
rėjų, $40 į savaitę. Grill press ope 

'ratorių, $30 į savaitę. Į dirbtuves 
vaikinų, $20, $22 į savąitę. Prie 
garažo vyrų, $30 pradžiai į savan- 
tę. Pasiuntinėjimui vyrų, 50, 55, 60 
centų į vai. Darbininkų, 50c. į va
landą. Mašinistų 75c. į vai. Pakilo- 
tojų, $25 į savaitę. Punch presą

■ . • rn -J ____i ii!____ a___ ti.j

tudebaker automobi- 
^ra v'en* tvirčiausių 

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

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

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

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

PARDAVIMUI Hardvvare što
ras, laikoma viskas, kas tik 
prie hardware priklauso. Vieta 
gera.

6005 Š. Ashland Avė.

DEL svarbių priežasčių parduo
siu arba mainysiu ant 'namo savo 
forničių štorą. Meldžiu atsišaukti 
greitai.

4559 S. Paulina St. 
Tel. Yards 0145 

Klauskit Rymkiewicz

PARSIDUODA Malt & Hop krau
tuvė. Išdirbta vieta per 7 metus. Sa
lininkas apleidžia miestą. 732 West 
31st St., Boulevard 9018.

. DIDELIS bargenas. Savinin
kas apleidžia Chicago. * Paigč 
Coupe 5 pasažierių ir. pianas la-> 
bai pigiai parsiduoda. -Viskas 
gerame stovyje. Kreipkitės:

1606 So. Halsted St.

PARSIDUODA barbernė, geroj 
apielinkėj, 4 kėdės. Parduosiu pigiai 
visą arba pusę. Tik vienas Lietuvys 
barborys mieste. Atsišaukite kasdien 
apart Sekmadienio.
* W S.

320 E. 14th Street 
Chicago Heights, III.

AUTOMOBILIAI PILNAI 
ATNAUJINTI

BUICK 4 čilinderių touring 1924, 
kaip naujas.
' FORD Coupe 1924 

FORD Tudor 1924 
FORD Tudor 1923 
STUDEBAKER lengvas,

1924
HUDSON Coach 1923 
HUPMOBILE California

1924. Visi šitie .automobiliai 
atnaujinti ir nudažyti. Tūkstančiai 
mylių geros transportacijos. Turi
me išparduoti stoką. Duok mums 
paliudijimą. Sąlygos prieinąpios 
pirkėjams.

3251 W. 'Chibago Avė.

BARGENAS. Parsiduoda bučernė 
su visais naujais įtaisymais, šaldo
ma mašina. Vieta apgyventa didžiu
moj lietuvių. Parduosiu pigiai.

2013 W. 69th Street

Sodan

viršus 
pilnai

PARSIDUODA player pianas su 
125 rolėm ir benčium arba kode 
$115 
Imsiu 
ką su

garantuojame. A I stovyje, 
cąsh arba mainysiu į Dile 
gerais žmonėmis.

MUS. KRENZ
6512 So. Halsted St.

PARSIDUODA bckcrnė, labai ge
ra vieta, irgi geras retuil biznis. 
Atsišaukit tuojau, puikus bargenas. 
850 W. 18 St.

TIKRI BARGENAI
paskiausia 1924 Ford Coupe $225.00 
1924 Ford Touring .........  $100.00
1923 Maxwell Sedari ......  $275.00
Turime daug kitų žemomis kaino

mis. Visi karai atnaujinti ir garan
tuojami.

1725 W. Divjsion St.

1

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai ir 2 nau

jos Singer White siuvamos maši
nos. 822 W. 37 PI. 2 augštas

PARSIDUODA 4 kambarių fo-ni- 
čiai, kietų anglių pečius, galinis 
pečiukas, elektriška Apex skalbimo 
mašina, kaip nauja. Fireless cooke • 
ir piknikams indai. Apleidžiu mies
tą.

2953 S. Union Avė.
2 augštas iš fronto

PARDAVIMUI
PARSIDUODA ar išsimaino 

labai geroj apielinkėj minkštų 
gėrimų parteris ant gražaus 
bungalovv ar 2 augščių mūrinio 
namo. 5001 W. 29th PI., Cicero, 
Illinois.

STORAS pardavimui arba išren- 
davojimui. Geriausia vieta. Savi
ninkas apleidžia miestą. 4526 So. 
Ashland Avė.

GRAŽUS grojiklis pianas. Kai
navo $550. Turiu greitai parduo
ti už $225į

Kreipkitės:
4411 So. Campbell Avė. \ 

1-mos lubos

PARSIDUODA garadžius arba pri
imsiu partnerj. Turiu du bizniu- Ar
ba parduosiu Luhch Rųimj.

Englewood 2000

PARSIDUODA Soft Drinlę Parte
ris, keturi kambariai pagyvenimui. 
Geras biznis. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. 4343 So. Hermitage 
Avė., Tel., Yards 1845. .

PARSIDUODA Ice Cream Parteris 
Geras pelningas biznis.

3225 So. Halsted St.

PARpAVIMUI ar mainymui gro
sernė ir bučernė ants namo arba na
mo su bizniu. NAUJIENOS, 1789 So. 
Halsted St., Box 802.

PARSIDUODA Ice Cream Parteris, 
kendžių, cigarų, cigaretų ir notion 
krautuvė ant kampo. Parduosiu pL 

, 5 didelioperatorių, 50c. į vai. Rivcterių, gjaj ^el priežasties ligos, 
a »’ \7 iLa’• 1 r|»K bačkų, 7oc., $1 j kambariai pagyvenimui.
vai. Veidelių, 85c. j vai.
South Park Employment Bureau, 

4193 So. Halsted St., 2nd floor.
Kampas42nd St.

REIKALINGAS žmogus dirbti 
fanuos. Lengvas darba^, geras 
mokestis. Kreipkitės:

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

Boulevard 9641

AUTOMOBILIAI

1780 So. Union Avė.

ai>t 
už-

PARSIDUODA ico cream, minkštų 
gėrimų, cigarų, tabokos, cigaretų ir 
lengvų groserių krautuvė.

/ 1621 So. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė, daranti 
gerą bianj. 2 lotai, 3 flatai, 2 karų 
garadžius. Gsroj apielinkėj. JOS. LA 
PAGE, 4252 So. Artesian Avė.
—.... , , 4—...........

PARSIDUODA grosernė, ice 
cream ir saldainių štoras, 3 ruimai 
pagyvenimui. Pigi renda. 3346 So, 
Union Avė.

TURIU PARDUOTI
PARDUOSIU savo $700 88 

player pianą, kaip naujas, už 
Taipgi aukštos rūšies radio

rolių 
$175.
setą 

labai pigiai. Atsišauk bilc dieną iki 
0 vakare. Sekmadieniais iki 5 po 
piet. STORAGE HOUSE, 2216 W. 
Madison St. Seeley 9423.

PARSIDUODA barbemėj tarp sve
timtaučių geroj vietoj. PrieŽasti*- — 
nupirkau namą. Galima sužinoti 
sekmadienį iki 4 vai. po piet. 

140’^ E. 113th St.

PARSIDUODA užkandžiij, ice 
cream ir minkštų gėrimą ištaiga. 
Pelninga*- biznis. Arti Taulisbų Ka
pinių. Galiu mnlryli ant lotų, nes 
turiu du bizniu.

LITHUANIAN GROVE 
Willow Spring, 111.

PARSIDUODA grosernė ir vai
sių krautuvė. Gera vieta lietuviams 
ar lenkams. Turiu parduoti, nes 
negaliu susikalbėti su apidinkčs 
gyventojais. Atsišaukit bile kada ir 
nedėliomis taipgi.

4552 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA restoranas geroj 
vietoj, prie didelių dirbtuvių. Ge
ras biznis. 4324 S. Ashland Avė, 
Tel.* Boulevard 7959.

PARSIDUODA grosernė. Turiu 
paaukoti greitai. 610 W. 47 St. 
Boulevard 10554.

NAMAI-2EME
PRANEŠIMAS •

Tiems, kurie žingeidauja susipa
žinti st» formomis, tai kreipkitės 
pas Stanley Budrik. Esu sugrįžęs 
nuo farmų ir už savaitės laiko grį
šiu atgal su automobiliu. Norintie
ji važiuoti, galite ateiti ir važiuoti, 
nes kelias veltui. 3243 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 8167.

PARSIDUODA 2 flatų po 6 kam
barius muro namas, karštu vande
niu šildomas. Parduodu pigiai, nes 
noriu greit parduoti ir išvažiuoti 
Lietuvon. 6843 Washtenaw Avė.

TIKRAS bargenas prie vienuoly
no. Parsiduoda medinis namas, 5 
ir 6 kambarių, furnace šildomas. 
Du pečiai. Arzpolo trimingai, nau
jausios mados. Rendos $90 į mėne
sį. Kaina $9500.

D. BRAZAUSKIS
2641 W. 69 St., antros lubos

PARSIDUODA naujas namas, 2 
-flatai po 6 kambarius, karštu van
deniu Šildomas, 2 karų garažas, 
mas randasi lietuvių kolonijoj.

Kreipkitės:

' 6744 So. ęampbell Avė.

na

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda namas su visais ra

kandais ir automobiliu. Parduosiu 
viską sykiu arba atskirai. Parduo
siu viską už labai pigią kainą, ne 
važiuoju Lietuvon. Reikale ŠWų bar- 
genų malonėkite kreiptis vakarais 
nuo 6 vai. iki 10 vai. sekamu ad
resu: J. Rymkevičiu.s, 5958 South 
Lowe Avė., Chicago, 111.

PARSIDUODA Irokas ir minkštų 
gėrimų route, kur galima daug pi-j 
nigų padaryti. Pardavimo priešas-’ 
tį uatirslt ant vietos.

Kreipkitės.
3302 S. Union Avė.

1 augštas iš užpakalio

^NT PARDAVIMO groserio, ken
džių, cigarų, tabako, . ice , creamo, 
mokykloj reikmenų krautuvė, prie
šins mokyklą, biznis išdirbtas per 
daugel metų; trys kambariai pagy
venanti ir vienam karui garadžius. 
Parduosiu pigiai; važiuoju Lietu
von. 3518 S. Wallace St.

AUKSINĖ proga pigiai įsigyti 5 
kambarių namą su visais paranku- 
mais ir garadžiu. Kaina labai pigi, 
nes turiu apleisti miestą. Ateikite su 
žmona tuojaus ir atsineškite rank
pinigius. Z « '

Savininkas . ’
3423 W. 61 st Street

PARDUOSIU 2 flatų 4 ir 5 kam
barių namą arba mainysiu ant au- 
tųmobiiio. Taipgi galiu parduoti ai 
mainyti j grosernę. 627 W. 14 St.

PARSIDUODA delicattessen, gro
sernė, kendžių, ice cream, cigarų 
krautuvė. Pagyvenimui kambariai. 
Parduosiu pigiai. 4465 Wells SI.

PARDAVIMUI rezidencijos lotas, 
Rock\\»ell ir 70 St. Savininkas 2 
lubos, 3319 So. Lowe Avė. *



6 NAUJIENOS, Chicago, UI. Šeštadienis, Birž. 26, 1926

NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAi-ZEMF N AMAI-2EMĖ NAMAi-ŽEME NAMAI-ŽEME ' NAMAI-ZEME
PRIVERSTAS esmi parduoti dėl 

mirties savo 33x125 pėdų lotų nau
joj didžioj šiaur-vakar’.nėj miesto da- 
lyj. Auganti lietuvių kolionija. Gera 
transporlacija. Keikia tik $400.00 
cash.

BRIDGEPORTO

NAUJIENOS 
Box 801

PARDUOSIU, arba mainysiu, 2 
pagyvenimų medinį namą 4 ir 4 kam
bariais; Yra elektra, gasas, maudy
nės ir toiletai viduje. Namas Bright
on Parke. Mainais imsiu žemės, lo
tus, automobilių ar troką. 
pasiskubinkite. Ateikite vakare 
kad ir agentai. /

2923 So. Emerald Avė. 
1-mos lubos užpakalyj 

Chicago, III.

Meldžiu 
po 6

y pa 
svar

metų 
beis-

Paaukavimo išpardavimas
Del subankrutavimo ir forcclo- 

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

Mūrinė biznio prapertė, 7 
senumo, augštų su mūriniu
mentu, su krautuvėm (dviguba ir 
pavieni) 2—6 kambarių flatai, 2—2 
karų mūriniai garadžiai. Namas 90 
pedp Kilus. Garu apšildytas. Geram 
padvjiine.

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

KOCH A CO. EXC. AGENTAI 
2603 S. Halsted St.

Vietory 6590

8 KAMBARIŲ namas, maudynės 
ir elektra, 3344 Union Avė. Del 
greito pardavimo yra nužeminta 
kaina. Del platesnių žinių kreip
kitės pas mus.

6 KAMBARIŲ mūrinis namas, 
elė išcementuota. Kaina tik $3500.

ŠTORAS ir 2 pagyvenimai, kaina 
tiktai $2500; įmokėti tiktai $1000.

- LOTŲ BARGENAI
KAMPAS Spaulding ir 53-čia, 60 

pėdų pločio, tai 2 lotai. Kaina 
$3500, su gerom\ išlygom.

AVALLACE prie 33-čios, 2 lotai 
50 pėdų pločio, elė išcementuota ir 
užmokėta. Kaina' tiktai $2000. Ant 
trumpo laiko tiktai.

\VESTERN Avė. prie 42-ros, lo
tas 25 pėdų pločio; priimsime au
tomobilį mainomis,

ANT 55-to bulvaro, mūrinis na
mas, 3 pagyvenimai, stirnų apšildo
ma, garadžius dėl 2 karų. Prlimsi- 
Ine mainoms bučernę arba namą 
su bizniu.

BRIGHTON Parke naujas mūri
nis namas, štorirs ir 3 pagyveni-* 
mai, stirnų apšildoma, garadžius 
mūrinis dėl 2 karų. Priimsime ma
žesnį nKmą arba ūkę.

ŪKĖ 85 akrų ant cementinio^ ke
lio, yra gasolino stotis su pumpomis. 
Mūrinis namas 9 kambarių ir ki
ti namai, ^vuliąi ir viskas, ką tik 

ūkini reikia. Priimsime namą mai
noma. Del platesniu žinių kreipki
tės pas

CIIAS. J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th Street

1 į rytus nuo Halsted St.

150 NAUJU NAMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, 

Side, mokyklos, krautuvės ir 
portacija.

N. W 
trans-

$100
įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba ( 
kambarių mediniame arba mūriniame 
bungąlow.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH

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

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Av.

, 6407-6537 Irving Paik Blvd.
Columbus 955^,

$390
DEL bulvaro namo didum 

lotas 33X100 pčdų, Calume 
distrikte, netoli bažnyčios; mo 
kykla skersi gatvės. Yra vis 
geri' patogumai; gatvekariai 
busai-ir traukiniai. Title garan 
tuota per Chicago Title & Trust

PAKS1 DUODA 3 flatų po 5 kam
barius medinis namukas ir dar lotas. 
Namas randasi ant Leavitt St. Savi
ninkas 1825 So. California Avė.

s
PARDUOSIU arba mainysiu į 
tus nnirinį bungalow ant kampo 
kambariai ir mūrinis garadžius 

1 2 karų; įtaisymas vėliausios 
idos, 6 mėnesių senumo. 
Kreipkitės.

3501 \V. 61 th Place

BUS PARDUOTA SU 
NUOSTOLIAIS

$8500 nupirks naują 6 kambarių 
bungalow 7119 So. Fairfield Avė. 
Aržuolu baigtas, furnaee apšildo
ma, i 
imtinai puikiai išdekoruotas.
'4 bloko nuo karų linijos ir Par
ko. Lengvais* išmokėjimais. Atda
ra apžiūrėjimui. Galima apsigy
venti.

G. F. MAURER 
Savininkas ir budavotojas

NAUJIENOS, 
1739 S. Hajsted St. 

Box 773

PARSIDUODA 148 akrų žemės 
__  . farma, Michigan Valstijoj, arba mai- 
naujos mados plumbingas. IŠ-'nyčiau j prapertę'Chicagoj. Ra.nijasi 

i puikiai išdekoruotas. l ik visa rnašineriia. trvvuliai. ireri budin-visa mašinerija, gyvuliai, geri budin- 
kai; arti upės ir Summer Resortų.

Kreipkitės
B. KAIRIS

G92G So. Elizabeth Street

$500 įmokėjus nupirks 4533 
S. Union Av. 2 flatų namą, beiz- 
mentas ir barnė, 1445 ar 1447 
W. Ohio St. vieną ar 2 flatų, ar 
ba dar kitą 6 kambarių reziden
ciją. 117 N. DearboPn St., Room 
319.

GERIAUSI PROGA
GYVENIME!

TAVO

TURIU naują namą South Sidėj. 
Mainysiu ant pelningos farmos. 
S1MON, 7923 So. Park Avė.

CHATHAM FIELDS
Puikiausias 2 ir 3 flatų po 6 kam

barius. Parduosiu pigiai ar priimsiu 
cottage mainais. S1MON, 7923 South 
Park Avenue.

PARDAVIMUI puikus 
naujas muro namas su 
stogu; 2 flatai po ,4 kambarius. 
Pirmas flatas furnasu šildomas. 
Randasi Brighton Parke lietuvių 
apielinkėje. Savininkui reikia Į 
nigų kitam tikslui, parduos pigiai. 
Kaina $10,500, vertas $11,300; rei
dą {mokėti $4,000.

BUNGAL()W parsiduoda pigiai; 
metų senumo; 5 vė- 
kambariai; furnasu 
medžio išbaigimas;

Side. Kaina $7,850, 
kitus kaip rendą. 
muro namas vieno

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgečius arba gerus bondsus ar 
staką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1*739 So. Hal-2 aUgŠtų | tut'jaun. ii j-, i u. 

bungalow sted St. Box 799.

vienų 
mados

Kieto 
South 
$1.000,

BUDAVOK DABAR
Kodėl mokėti taksus už lotą. Mes 

pa bud a vogime tokį namą, kokį Tam
sta norėsi. Žemiausios prekės. Mokėk 
kaip rendą.

7923 So. Park Avė.
Triangle 0535

TURIU gerą ukj arti Valparaiso. 
Mainysiu ant nuosavybės Chicagoj. 
GANZEL, 7928 So. Park Avė.

PARSIDUODA 3 kampiniai lotai, 
66th Avė. ir 62nd St., ant išmokėji
mų ar cash. Savininkas randAsi 4858 
Wentworth Avė., Tel. Blvd. 5184.

BRIGHTON Park. Žiūrėk, 
apleidžiu miestą. Naujas dvie
jų flatų mūrinis namas, 2 ka
rų garadžius. Labai pigiai. At
sišauk 3512 W. Persbing Hd. 
2 lubos.

PARSIDUODA medinis na
mas, krautuvė ir šeši kambariai 
pagyvenimui; sykiu su bizniu — 
groserne ir delikatessen. Apie
linkė apgyventa visokių tautų. 
Kaina $12,000.

2053 W. 18th Street

2 FIATU medinis namas, muro 
pamatu, 5—-6 rūmai, abudu furnasu 
šildomi, garažas cementuotas, lo
tas 30X125, graži vieta. Parduosiu 
ar mainysiu. Kaina $9500, {nešti 
$2500.

Pašaukit Prospect 5173

Savininkui reikia cash
NAUJAS, puikus 2 po 5 kamba

rius namas. Dratinhii ir stikliniai 
porčiai. Geriausias plumbingas. 
Karštu vandeniu šildomas. Aržuolo, 
knygoms spintos. Arti vienuolyno. 
S. T. Paszkewicz, 3151 W. 63rd St.

RYTOJ NAUJIENŲ
PIKNIKAS

Tegul niekas nepasilieka 
muose, kas tik gali eiti ar 
žinoti!

Visi Naujienų skaitytojai, 
draugai ir rėmėjai; visi Nau
jienų korespondentai, reporte
riai ir bendradarbiai; visi Nau
jienų platintojai ir pardavinėto
jai; visi visų Naujieniečių drau
gai, pažystami, giminės ir kai
mynai; visos ponios ir panelės, 
kurios mylite puikius šokius, 
tyram ore — atvykit!

Pradžia 10-tą vai. ryto, pabai
ga 10-tą vai. vakaro.

na- 
va-

mūrinė, 
iausįps 

šildoma, 
randasi
mokėti

BIZNI AVAS
augšto; Štoras ir 5 kambariai; karš
to vandenio šiluma. Parduos pigiai 
ir lengvom išlygom; priims lotą 
mainais kaipo dalį įmokėjimo.

Atsilankykite dieną ar vakarais 
pas

PARSIDUODA labai pigiai gra- 
pi} žus namelis. Pečiij šildomas. El

ektra. 4 lotai prie namo aptver
ti. Galima laikyti vištas ir kar
ves. Cash ir ant išmokėjimų. Sa
vininkas 4955 Karlo v Avė., Yo 
bloko nuo Archer Avė.

J. YL’SHKEWITZ
3647 Archer Avė.

Farma ant ežero kranto
Parsiduoda labai pigiai; įmokėti 

$1,500. Savininkas mainys ant na
mo, priims lotus už pirmą įmokė- 
jimą. Farma randasi Michigan val
stijoj. Geriausi namai išstatyti, 
gyvuliais ir mašinomis, kas 
reikalinga ant ūkės. Platesnių 
nių kreipkitės:

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

Boulevard 9641

su 
tik 
ži-

SUVIENYTŲ Valstijų valdžia tik 
dabar išleido $250,900,000 patai
soms Musele Shoals. Pirk ten kur 
valdžia užinteresuota ir padvigu
bink savo pinigus mažu investmen- 
tu. Lotas $500 iki $5000, U įmo
kėti. Likusius išmokėjimais * taip 
žemai, kaip $10 į mėnesį. Box 804, 
Naujienos.
----------- ------- —■•■■■ ■■■ ........... "

VASARINIS RESORTAS
MICHIGANE arti St. Joseph upės. 

Graži vieta, gera maudymosi, spe
cialus nameliai miegojimui. Geras 
lietuviškas valgis. švieži vaisiui. 
Pigiai. Informacijų delei rašykite:

ANTON ŠOVA, 
Sodus, Michigan

BARGENAS

PADAVIMUI cottage 5 kambariui 
pusė akerio žemės. Parsiduoda tik 
už $4000. Nepraleiskit progos; įneš
ti reikia tik $1000. Likusius mokė
ti kaip rendą.

TURIME pardavimui lotų nuo 
$250 ir aukščiau; lotų yra arti 
Archer Avė. Gera vieta, arti mo
kyklų ir bažnyčių. Daug bizniavų 
kampinių lotų. Geri dėl irfvestmen- 
tavlmo. Galite uždirbti daug pini
gų. Atsišaukite

J. BYKOVVSKI
5882 Archer Avė.

BRIGHTON PARK

2y42 augštų naujas mūrinis 
kambarių flatai, modernišku, 
cialis bargenas $960.

2 AUGšŠTŲ mūrinis 2y5 
barių flatai, platus lotai,
vandeniu šildomi. Didelis bargenas 
$11,800.
< B. R. PIETKIEWICZ & CO. 

2612 W. 47 St.

kam- 
karštu

BARGENAS TAI BARGENAS

2 LOTAI po 30 pėdų tuoj prie 
gatvekarių; netoli vienuolyno ir 
Marouette Parko. Parsiduoda po 
$1200.

IŠSIMAINO 6 kambarių bunga- 
low, netoli vienuolyno ant biznia
vo natrio ir biznio.

Kreipkitės.
WESTERN AVĖ. REALTY CO. 

6953 So. Western Avė.

PARSIDUODA 40 akrų farma Mi- 
chigan Valstijoj. Žemė molis su žvi- 
ru ir juodžemis, ariti akmeninio ke
lio, prie pat mokyklos, prie ežero. 
Gražus sodnas, geros triobos,. 3 me
tai senumo.

JOHN STANKOVICH
,P. O. Box 17 Hiawatha, Mich.

PARDAVIMUI 2 namai. Naujas 
bungalow, 6 kambarių, su 2- lotais.

SENAS 4 kambarių, su 2 lotais, 
netoli švento Kazimiero kapinių, 4 
blokai iki gatvekarių.

11328 So. Troy St.
Mt. Greenvvood, Ui.

PRIVERSTAS parduoti biznio 
lotą ant pilnos sekcijos linijos, 
tik du blokai nuo elevatoriaus. 
Auganti apielinkė. Galimybe pa
brangimo. $800. 'NUAJIENOS, 
Box 800.

GERIAUSIA vieta, kampinis 3 
augštų "mūrinis biznio namas, 70 pė
dų lotas, grosernė ir bučernė. Senai 
išdirbta. Daro gerą biznj. Parduoda
me, nes partneriai nesutinka.

5129 Archer Avenue 
Kampas Kildare 
Lafayette 0392

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
ir lotas 4631 So. Sawyąr Avė. $1,000 
cash. L. J. Jacobson, 4155 Archer 
Avė., Lafayette 8706.

$12,000 cash, likusieji kąip mort- 
gečiai nupirks puikų 12 flatų su 
dviem krautuvėm buildingą. šiaur-t 
rytinis kampas 26-tos gatvės* ir 
Emerald Avė. Rendos $7500 me
tams. Namas neša 22% nuo jūsų in
delių. c

SAVININKAS
1621 S. Fisk str. Krautuvėj

Proga, pasitaikanti vieną syk 
gyvenime^ Geriausias pasiuli- 
jimas laimės.

Turi būti tuojaus parduota. Geras 
pasiulijimas bus priimtas — puikus 
4 kambarių mūrinis bungalow. Kiek
vienas kambarys didelis ir šviesus. 
Karštu vandeniu šildomas. Augštis 
su grindim — yra vietos kambarj 
jrengti. Porčiai su dratais ir stiklu 
aptverti. 30 pėdų lotas. Viskius pilnai 
Įrengta. Kas nors gaus gerą barge- 
ną. Savininką galima matyti visą die
ną Subatoj ir Nedėlioj. Lengvais iš
mokėjimais.

7206 So. Rockwell Street

Brighton Park
SMERTIS vyro priverčia parduo

ti šitą naują murini namą. Randa
si po numeriu 4157- S. California 
Avc. South East kampas,. 8 flatai, 
du po 5 kambarius ir vienas 6, ir 
didelis gražus štoras. Tinkamas 
visokiam bizniui. Turi būti par
duotas j trumpą laiką. Nelauk, bet 
duok pasiūlymą kuogreičiausia.

M. J. KIRAS 
3335 S. Halsted SL

DIDELIS pigumas namų; ge
riausia pabudavoti, tokie na
mai kainoja $17,000. Parsiduo
da 2 flatai po 6 kambarius už 
$15,300, kitas namas 2 flatų 
po 6 kambarius ir lotas Šone. 
Kaina $16,900. Randasi ant 
Campbell Avė. Vėliausios ma
dos įtaisymai ir turiu lotų par
duoti ant Campbell ir 68, N. 
E. kampas, 411/>X1^> visi 
essesmentai užmokėti; namus 
galite matyli vakarais ir suba- 
lomis, nedaliomis visą dienų.' 
Namus budavoju ant užsakymo1 
už prieinamą kainų, kokį kas' 
nori ir planus padarau.

John S. Mezlaiskis 
7018 S. Campbell Avė., Chicago

Vienas šimtas ir viena pėda 
ant kampo

ANT valstybinio vieškelio. Kaina 
$1000, Šis lotas yra 181. pėdų, prie 
gero, kietaus kelio. Greitai bus ce
mentuotas. Puikus investmentas. 
Sąlygos: $180 Įmokėti ir $10 ijične-

Taipgi keletą akrų
$690, 15 myliu j vakarus nuo Chi- 
cagos. Arti Ogden Avė. Sąlygos 
$125 įmokėti ir $7 mėnesiui. Atsa
kantiems žmonėms pastatysiu na
mus ant šios žemės. Rašyk, telefo* 
nuok arba užeik pas 1 , .

W. II. DARR,
225 So. Homan Avė., Chicago, III.

Van Buren 7841 / *

PARDAVIMUI arba mainymui *13 
apartmentų Ciceroj, 3 ir 4 kamba
rių, netoli Chicago elevatorio, garu 
šildomas, visi kambariai šviesus, ren- 
dų $9000 j metus. Paimsiu bungaiovv 
arba 2 flatų kaipo įmokėjimą. Del 
nformacijų atsišaukit, vakarais na

mie.
A. O. ZAHRADNIK 
2120 So. 51st Avei 

Cicero, Illinois 
Arba Tel. Cicero 2360WX

PARDAVIMUI namas, 7 fla- 
;ai ir 1 krautuvė, $13,000, 4 f la
ją, 2 karų garažas, $8,000, ce
mentinis pamatas, gasas, elek
tra, gatvė ir elė cementinė, nė
ra morgičių, reikia pusę cash. 
Savininkas

4356 So. Honore St.
2 fl front

IŠSIMAINO 15 akrų geros 
žemės farma ^u visais gerais 
budinkais arti miesto; yra ele
ktra, žemė visa dirbama, 2 blo
kai nuo cimantinio kelio ir gat- 
vekario. Gera vieta dėl augini
mo vištų. Parduodu kam iš 
farmos galima ant vietos. Yra 
vieta tikrai graži; užtikrinu, 
kad kiekvienai^ patiks. Randasi 
arti VVestvillės, III. Mainysiu 
ant 2 pagyvenimų namo Chica- 
gbje arba parduosiu pigiai. Pla
tesnių informaciįų kreipkitės 
pas savininkr laišku ar ypatiš- 
kai. G. W. 1506 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

FARMOS
Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 

nepamatysite mumis ir musų koloni
ją. Rašykit mums, o mes prisiusime 
jums šių metų katalogą. (-)

PHILIPS & MATTIS
R. 2, B. 83 • S'cottville, Mich.

PARSIDUODA 7 kambarių 
rezidencija. Bargenąs greitam' 
pardavimui.

6145 S. Rockwell St.
B. C. Hartshorn

PABSIDUODA 5 kambariu 
medinė cottage su beismentu,' 
su dideliu lotu, cash $1500, li
kusius mėnesiniais išmokėji
mais. Rubin Bros.

4155 Archer Avė,

JUS V įmokėti $1000 nupirks 
5 kambarių cottage, krautuvę) 
ir 4 lotus. Prieinama įaina 
South West Side. J. S. Kobrzyn- 
ski & Co., 1241 N. Paulina S t. 
BrunsVvick 5274.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
pagyvenimų bizniavus namas; ga
lima pirkti su bizniu arba be biz
nio. Biznis yra restaurantas. Gali
ma pirkti su mažu imokėįimu arba 
savininkas mainys ftnt kitokio na
mo, farmos; priims lotus už pir
mą įmokėjimą.

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

Boulevard 9641

EXTRA BARGENAS

BRIGHTON Park naujas muro 
namas, 4 flatai po 4 kambarius, lo
tas 37X125, 2 karų garadžius.
Rendos ) mėnesį 120. Kaina $12000. 
Turi būti parduotas šią savaitę.

Jos. Augaitis 
4100 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6719

5

KODE'. NENUSIPIRKTI 
DPiGHT’SO MURINI 
BUNGALOW PRIE
ŠAIS MIESTO PAR
KO Už $750 CASH?

15,000
Namų Reikalinga

Great Calumet Distrikte
The Greater Calumet Distriktas bus Amerikos 

Plieno Centru — didesnis dargi negu Ruhr distrik
tas. Todėl, kad plieną galima čia pagaminti pigiaus 
.negu kur kitur. Teisėjas Gary ir didieji Plieno vy
rai tai žino. Plieno dirbtuvės Pittsburghe bus užda
rytos, ir kiek vėliaus savininkai budavos juos Calu
met Distrikte. Ne dėlto, kad jie tą norėtų, bet todėl, 
kad biznis to reikalauja — doleriai ir centai verčia 
juos prie tų žingsnių. Negali būti abejonės apie tai, 
kad Calumet Distriktas išaugs į vieną didžiausių ir 
puikiausių Distriktų.

Kas Gamins Plieną?

Šis augimas duos tūkstančiams darbo. Plieno 
darbininkai ne mėgsta mainyti savo amato arba sa
vo pagyvenimo vietos. Lietuviai, plieno darbinin
kai ne mėgsta mainyti savo užsiėmimą į kokį kitą 
sritį. Nors kuomet darbas kraustos, darbininkas tu
ri su juo eiti arba jieškoties ko kito. Kuomet dabar 
Calumet Distriktas auga, su juo augimu atsikrau- 
sto daug patyrusių darbininkų. Šie žmonės turi gy
venti patogose aplinkybėse arti savo darbo. Ivanhoe, 
pilnai išsiplėtojęs subdivįion, tik keletą minutų ei- 
*gos nuo Calumet Distrikto centro yra ideale apsigy
venimui vieta.

Mes parduodame prapertes Ivanhoe lengvais iš
mokėjimais, reikalaudami tik mažą sumą kaipo įmo
kėjimą. Kainos žemos, nors turėsime pakelti kainas 
kadangi pareikalavimas auga ytin sparčiai. Visi pa
gerinimai įtaisyti ir apmokėti. Pirkėjams mes pigiai 
pastatome namus lengvais išmokėjimais.

Mes išmainysime ant automobilių, biznių arba 
namų ar farmy, real estate bondsų ar mortgečių.

THEODORE J. KUČINSKAS & CO.
3116 So. Halsted St. Telefonas Yards 1457

Sales Representatives for

BRANIGAR BROS. CO.
Realtors — Developers of Ivanhoe

Gera Proga Salesmenams

Salesmanai gali padaryti gerą pinigą pardavi
nėdami lotus Ivanhoe. Mums reikalingi salesma
nai DABAR. Tinkami žmonės gali pelnyti $50.00 
savaitėj ir komišeną. Ateikite musų ofisan Nedėlioj 
1 vai. po pietų. Atsilankykite ir išklausykite musų 
pilną paaiškinimą ir stokite eilėj uždirbti pinigą. 
Musų automobiliai lauks jūsų dėl nuvežimo į Ivanhoe 
ypatiskai inspekcijai.

Pastebėk Ateinantį Nedeldienį 1 valandą

THEODORE J. KUČINSKAS & 00.
3116 So Halsted St. , Telefonas Yards 1457

Sales Representatives for

BRANIGAR BROS. CO.
Realtors — Developers of Ivanhoe

CHICAGO

dideli kambariai su miegamais 
porėtais, gyvenamasis kambaris turi 
ugniavietę ir jmurytas knygoms šė
pas. Valgomasai kambarys jmuryta 
bufetą; maudynė turi įmūrytą vaną 
ir šėpą skalbiniams. 2 dideli mieg- 
kambariai su puikiom šėpom. Dide
lis augštis. Arti Katalikiškos Baž
nyčios ir mokyklos. Imk Grand Avė. 
karą iki Meade Avė. Eik 2 blokus 
j šiaurę ir pamatyk šiuos puikius 
namus šiandie. Tai nieko nekainuoja. 
Mes esame tikri, kaip Tamsta juos 
pamatysite Tamsta sutiksite, kad jie 
yra verli tos kainos, kurią mest pra
šome. Mes duosime speciales sąlygas 
pirmiems penkiems (5) pirkėjams. 
Pamatykite savininką.

Meade Avė., kampas Alfgeld

GASOLINO stotis parsiduoda ar 
ba mainysiu į namą ar lotą. Tel 
Boulevard 0774.

Serai—bonai
Lietuvos

BONAI 
taipgi Vokiečių, Francuzų 

ir kiti bonai
Perkame ir 
Parduodame

Kainas siunčiame dykai 
ant pareikalavimo 

Asmeniškai ar per laišką kreip
kitės pas bonų ekspertą (rašy
ti reikia angliškai ar rusiškai) 
— pas

S. EFIMOFF
Room 1005 29 Broadway 

New York City

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palukaną.
Taipgi perkame Trečiua Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzae 

Lafayette 6788

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

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

RELIANCE REALTY
& MORTGAGE CO.

30 N. LaSalle St. Franklin 1808
REIKALINGA pirmieji ir antrieji 

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

MOKYKLOS
XXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXk

ANGLU KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS* SCHOOL
Preparatory and Commercial

330J So. Halsted Sl^ Chicago, III.
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

Jaunuoliams Pamokos
Su ateinančiu Liepos mėnesiu 

prasidės lietuvių kalbos pamokos. 
Mokslas tęsis kasdien po penkias 
valandas per dešimts savaičių. Tė
vai, kurie norite kad jūsų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbos, rašybos, 
ir susipažintų su Lietuvos istori
ja, teikitės įrašyti berniukus ir 
mergaites ligi Liepos pirmai die
nai.

Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 S'. Halsted St., Chicago; III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką Yi"ižiur&jh*ią 
jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas ko) 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madiimn St.
VYRAI išmokit barberystčs. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madisotr Street.
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Eucharistinis**
Kongresas

Kaip atsirado eucharis
tiniai kongresai.
Eucharistijos misteri
ja.

Kongresas ir biznis.
Tarptautinis Eucharistinis 

Kongresas pasibaigė. Roma 
t liumpuoja. Džiaugiasi pasise
kimu. Tiesa, buvo tikėtasi, ka< 
kongrese dalyvaus mažiausia dt 
milijonu žmonių. Truputį apsi
skaityta. Kokiu vienu milijo
nu...

bažnyčioj lošia itin svarbią ro
lę. Pakanka prisiminti, kad 
francuzė Paulinė Jaricot įsteigė 
draugiją, kurios vyriausias tik
slas yra katalikų tikėjimą pla-t 
tinti. Ta draugija rūpinasi mi
sionieriais, kurie yra siunčiami 
atvesti ant teisingo kelio visus 
paklydėlius ir stabmeldžius. Ra- 
site tų misionierių Kinijoj, In-i 
dijoj, Ceilone ir kituose pasau
lio kampuose. Visur jie skelbia,' 
jog popiežius yra Kristaus įpė
dinis, ir kad jis tikėjimo daly
kuose klysti negali. O kadangi,

NAUJIENOS
Chicago, III., šeštadienis, Biržtelis-June 26 d., 1926 ---------------------------------------- ----------------------------------

’laip atrodė Chicagos “So’diers” fiėld stadium birže.io 21 d. laike Eucharistinio kongreso pamaldų.

ar kitokiais budais. Kas turi 
pūlių bile kur kūne, tas rizikuo 
ja gauti reumatizmą ir mažu 
širdies ligą.

Pūlių buvimas kūne kadir be 
reumatizmo atsiradimo gali pa
daryti širdies ligą. Alau teko 
nesenei kalbėtis su vienu jaunu 
gydytoju, kuris turi širdies li
gą. Jis\yra tikras, kad ji pase
kė iš puliiibtu tonsilų. Jo nuo
mone tonsilus\reikėtiį išplauti 
visiems arba ben\ tiems, kur.yi . 
šiokia-tokia abejonė apie jų ne
sveikumą. “Jeigu mano tonsi- 
lai butų buvę išimti laiku”, sa
ko jis, “aš galėčiau smaginti > 
gyvenimu ir ilgiau gyvenčiau”. 
Tonsilai nėra vienintelė vieta, 
kur pūlių gali atsirasti. Pūliai 
šiaip ardo sveikatą ir da gręsia 
širdžiai.

Chorea arba švento Vito šokis
Bet tai mažmožis, žmonių 

visgi buvo daug, labai daug. 
Pilgrimų suvažiavo iš įvairiau
sių pasaulio kampų ir kampelių. 
Dvasiškių, praporcionaliai im
ant, dar daugiau.

Chicagos miestas pasipuošė.

tuvės pasidabino vėliavomis ir 
atatinkamais ženklais. Visi 
sveikino kongresą, visi tikėjosi... 
gero biznio. Net State Stryčio 
‘‘riebių programų” teatralėliai 
iškabino didžiausias iškabas su 
parašais: “Welcome Eucharis- 
tic Congress!” Ir reikia many
ti, kad tie teatrėliai neblogą biz
nį padarė. Patys žinote, kad 
vien tik maldomis ir pilgrimai 
gyventi negali. Antra vertus, 
juk viskas savo laiku ir savo 
vietoje kas gi eis į teatrą klau
sytis apie pragaro kančias?

Nemalonus nuotykis.

Tiek to. Viąi mes žmonės, vi
si mes žmogeliai. -Geriau pa- 
kalbėsim apie kongreso atsira
dimo istoriją ir jo reikšmę.

Moteris lošia stambią rolę vi
sose religijose, 
nežiūrint į tai, 
yra draudžiama
kius su moterimis palaikyti. Štai 
kodėl kunigai paprastai laiko 
gaspadines, o aukštesnio “cino’ 
dvasiškiai — sekretores. Saky-

pasak Barnumo, “there is a 
sucker born every minute”, tai 
viskas eina puikiai.

Eucharistiniair kongresai irgi 
moters padaras. Gyveno mies
te Tours jauna moteris vardu 
Marie Martha Tamisier. Ji bu
vo turtinga ir nepaprastai karš/ 
ta katalikė. Gimė ji 1831 m. 
Dar jaunystėj jai teko padaryti 
vainiką, kuris turėjo būti padė
tas ant altoriaus laike švento
sios savaitės, 'l'as įvykis ją taip 
sujudino, jog ji nutarė pašvęsti 
savo gyvenimą eucharistijai.

Vėliau ji bandė įstoti į katali
kišką įstaigą, kuri rūpinosi naš- 
aičiais. Nepasiseka Įstaigos 
(klioštoriaus) prižiūrėtoja p" 
reiškė, jog Tamisier negalėsią)i-Į 
ti įstaigos patvarkymų išlaikyti. 
Nepasisekė jai įstoti ir į šven
čiausios Širdies ordeną. Ke-

Popiežiui patiko kongresų Idėja,
Tamisier jau manė nebeatsi- 

žadėti svieto marnasčiu. Bei l
vieną gražią dieną pasiryžimo 
kupina ji sugrįžo pas kunigą it 
pareiškė: 
daryti tai.

su- 
pa-

“Aš esu pasirengusi 
ką jus norite”.
Chevrier širdis

Veide net šypsą
Jis švelniu balsu tarė: 

tu perdaug rimtai 
Eik, dabar tų tinki 

sakramento el-

liems metams po tų nepasiseki- su savo 
mų praėjus, ji sutiko kunigą! jaiku 
Chevrier, kuris rūpinosi LyonsĮ • • • 
našlaičiais. TamLier papa^gkG-1 
jo jam apie savo nepasisekimus

Sveikatos Dalykai

irgi yra liga, kuri daug bendru
mo turi su reumatizmu. < 
sugadina vaikų širdis. J 
šalinama, jei tik tinkamai
kas gydomas. Serga ja tan
kiausiai mokyklos amžiaus jau
nos mergaitės.

vai

Apsisaugojimas nuo 
V širdies ligų

Real Presence, under appearanc- 
es oi bread and wine, is accom- 
plished, is then stated (so fal
as such a n ineffable mystery 
can be defined in language), and

jog krikščionių “duo-Į Council confirms anew the ūse 
of the word ‘transubstantiation’ 
as most aptly expressing the 
nature of what takes place. The 
Catholic layman accepts fully 
and unųuestionably the doetrine 
thus definel by the authority of 
his Church.”

ir i.omuose randasi dievai. Pir
mieji krikščionys greičiausia tą 
supratimą ir pasiskolino iš pa
gonių. Iš ŠVi Augustino mes 
suimome, kad jo laikų pagonys 
tvirtino,
nos ir vyno misteriją” sunku ai
ški ti nuo Mitros (Mithra) šven
tovėse laikomų apeigų.

Yra įrodymų, kad mitraistai 
savo šventovėse laikydavo 
nos ir vyno pašventinimo 
nionijas 
Cabe’o 
gion”).
raistų dvasiškiai dėvėjo šilki-

Ji lankė vysku-1 nius rubus, Šventovėse degt žva- 
išdėstydama kės ir buvo vartojami kvėpiau- 

Bet tik su pa-, tys smilkalai.

Rašo Dr. A. Mon tvidas.

duo-
cere-

Mc-

Netoli visos staigios ligos 
(plaučių įdegimas, šiltinės, dif- 
terija, skarlatina ir kitos) gali 
padaryti širdies ligą. Todėl rei
kia jų saugotis. Gavus bile li
gą, nors ji pati butų nepavojin
ga, reikia turėti gydytoja ir už
sispyrus gydytis iki pat galo.

Net ir chroninės ligos, tokios 
kaip sifilis, inkstų liga kroniniai 
ipsinuodijimai veda prie širdies

Kada apsirgimai džiova, dif 
terija ir kitom ligom mažėja, 

• kada nuo kitų ligų mirčių skait
lius darosi vis menkesnis, tuc 
patim laiku širdies ligomis ap- 
sirgimų ir mirčių nuo jų skait
lius nepaprastai auga. Nuo šir 
dies ligų kasmet Suv. Valstijose 
miršta tūkstančiai ir tukstan 
čiai žmonių. Tankiausiai jauni 
naudingi ir šiaip sveiki žmonės 
Susidarė tokis rimtas pavojus, 
kad net ' steigiamos specialėi 
draugijos širdies ligų tirinėji 
mui ir nuo jų apsaugojimui.

Širdies ligas padaro kito^ Ii 
gos. Pati širdis be kitos liges 

I kūne buvimo vargiai kada ap 
serga.

(žiūrėk JosepH
The Grovvth of 
Laike ceremonijų mit-

minkštėjo, 
si rodė 
“Kvailute, 
viską imi.
būti palaiminto 
getą”.

Tamisier su visa siela atsida
vė savo misijai.

,)a‘lpus ir kardinolus, 
jiems savo pianą.
gelba Amerikos vyskupo (iš Gal- 
veston, Tex.) Dubois jai pasise
kė supažindinti papiežių Leoną 
----------------1. sumanymu. Jau !

i, ačiu jos pasidarbavi- mąstantis žmogus 
’ mui, įvairiuose Franci jos mies
tuose buvo laikoma eticharišti* 
nės iškilmės. Vyskupas Dubois, 
sugrįžęs iš Rymo, pranešė jai, 
kad popiežius esąs jos planams' 
palankus.

■ tuo) pradėjo kurt Cuntrali- 
nį komitetą. Ji surinko daugy
bę parašų peticijai, kuria buvo 
praŠoipa leisti laikyti'eucharisti
nį kongresą.

Pirmieji kongresai.
Ant galo, pirmas eucharistinis 

kongresas įvyko Lille mieste 
1881 m. Jame dalyvavo 3,000 
pilgrimų . Penatas kongrėsas 
(1883 m.) buvo laikomas Pary
žiuj.' Po to tie kongresai bu
vo taikomi Antvverpe, Jeruzolėj, 
Bruselyj, Romoj, Madride, Vien- 
noj, Amsterdame ir kituose 
miestuose. Pirmas kongresas 
angliškai kalbančioj šalyj įvyko 
Londone 1908 m., 
Amerikoj 1910 m. 
(Kanadoj). Ką tik 
cagoj kongresas iš 
28-tas.

Tokiai tai, trumpai suglaudus, 
yra euchoristinių kongresų at
siradimo istorija. \ '

E u cha risti jos sak ra nien tas.

Tiki todėl, kad nesupranta 
ir nežino.

išias?
jali padaryti .širdies suirimų, i

Žinantiems dalykus gali išro- 
Jyti keista, kad aš kalbu apie 
nkstų ligų, širdies ligą ir pana
mai, lig tik viena liga tebūtų, 
.iet man rodos, nėra reikalo kla- 
jfikucti nė reumatizmo, ifč ink

stų ligų, nė tonsilito, nė kitų, 
kuomet nėra rašomas akademiš- 

Svarb augioji Širdie:.* ligų pi*ie*[ }(ag straipsnis. Kas link širdies

Taip rašo ne koks tamsuolis, 
ale žymus katalikų žurnalistas.

Ar tai neprimena j Kuriuo budu Kristus įsigauna į 
komunijos plotkelę. niekas to ne-

. . ... .. . . .. 4 'žino, lad katalikui belieka gi-x Euchanstijos misterija. t,. . x x. ,. ,j hai atsidusti, sunerti rankas ant
Sunku suprasti, kaip šiek tiek • krutinės ir pasakyti: nežinau ir 

gali tikėti, nesuprantu, todėl ir tikiu. Mo- 
kad po pašventinimo duona ir Idernizmo katalikų bažnyčia ne- 
vynas stojasi Kristaus kunu ir gali pakęsti. Kas drįsta, pasire- 
krauja. Bet katalikas turi tuo 
tikėti; turi tikėti, kad eucharis- 

' tijoj randasi visas Kristus, pra- 
Įdedant galva ir baigiant kairės 
kojos mažojo piršto nagu!

Viduramžių pradžioj nebuvo 
reikalo Tamsiems katalikams ai
škinti, kuriuo budu žmogiškas 
Kristaus kūnas vienu ir tuo pa
čiu laiku galėjo būti daugelyj 
vietų (kur tik mišios laikoma) 
ir įsigauti į kiekvieną komuni
ją. Bet maurai išjudino inte
lektualiai miegančią Europą. 
Prasidėjo atbudimas. Taip da
lykams esant reikėjo šibkį tok) 
paaiškinimą sugalvoti, kad butu 
kuo savo tikėjimas paremti.

Stebuklinga operacija.

Bažnyčios tėvai pasinaudojo 
diskredituota Aristotelio nuo
mone. Tais laikais buvo mano
ma, jog yra tinkamas išaiškini
mas sakyti, kad duonos baltu-

miant istoriniais faktais, “ne
klaidingo” popiežiaus klaidas 
nurodyti, tas tampa ekskomuni
kuotas. Pakanka prisiminti ne
paprasto gabumo francuzų kuni
gą Alfredu Loisy. Savo 
kius su popiežiais jis 
knygoj
nu” (angliškame vertime: 
Duel with the Vatican”).

o ypač katalikų, 
kad kunigams 
artimus santx - mįausia sutikta ubage apsimai

nyti drabužiais ir prie to vesti 
ugabės gyvenimą. Tamisier su
tiko gatvėse prašyti išmaldų, 
bet vilkėti ubagės drabužius, — 
tai buvojau perdaug, pet ku
nigas trumpai atsakė: “Aš ie‘- 
kalauju pilno pasiaukavimo. 
Reikalinga daryti tai, ką aš nu
rodžiau”.

ta popiežiaus legato 
Bonzano, sekretorė, 
viro atr.igal 
sekretorė 
skrynias, 
kokiu tai

su sa- 
as, O jo 
dideles 
suradę

skelbė žinutę, kad tapo sulaiky- 
kardinolo 

Jis 
ano 23 skryni
vežėsi tris 
Valdininkai 

brangmenų sekretorėm 
skryniose, ir ji likusi sulaikyt;..

Bet tai nukrypimas nuo mano 
tiesioginės temos. Ką bepada
rysi : norisi šį bei tą papasakoti 
ir apie tokius dalykus, kurie tu
ri nors ir netiesioginius ryšius 
su kongresu.

Eucharistiniai kongresai 
— moters padaras.

Pakartoju: moteris katalikų

K u n. Chevrier pareiškė, kati 
ji turinti eiti į gatvę ir su pir-

šešis mėnesius kamavosi 
vargšė Tamisier. Galvojo, gal
vojo, bet problemos neišsprende. 
Sugrįžo vėl pas kunigą Chevrier 
rodos pasiklausti. Esą- ar nega
linti ji įstoti į kokį klioštorių ir 
ramiai sau ten Dievą garbinta. 
Nothing doing. Kunigas laikė
si savo turinti ji eiti elgetau
ti, ir viskas. “Tav<^ pašauki
mas”, tarė dvasiškas tėvas, “yra 
ne vienumoj melstis, bet basty
tis atvirais keliais”.

o šiaurių 
ivionirealyj 

I vykęs Chi-
eilės buvo mas, standumas, forma, etc. yra 

f ,

santy- 
aprašo 

Mano kova su Vatika- 
M y

Vaizdelis iš Eucharistinio kongreso, žmonių minia klupoja, 
kai juos laimina kardinolas Bonzano.

Katalikas turi išpažinti, 
eucharistijoj — pašventin- 
duonoj ir vyne — randasi 
Kristus. Ant šitos dok- 

yra paremta katali- 
Jąja 

■ iš

Eucharistijos (šventos komu
nijos) sakramentas katalikų ba
žnyčios yra laikomas svarbiau
siu, 
kad 
toj 
pats
trinos 
kiškos bažnyčios apeigos, 
katalikai didžiuojasi. Jie 
aukšto žiuri į kitaip tikinčiu^ 
Ir kur gi ne; turėti gyvą dievą 
savo tarpe, tai ne juokai!

Čia nėra reikalo plačiai 
bėt apie tai, kaip paprasta 
staus vakarienė išsivystė į 
chaj’istijos sakramentą”, 
ra įrodymų, kad šventraštyj 
pirmame šimtmetyj butų bu
vę. minimi misteriški Kristaus 
žodžiai. — “Tai yra mano kū
nas” ir “Tai yra mano kraujas’^ 
Dabar yra žinoma, jog ir pago
niškas pasaulis tikėjo, kad vyne

kal-
Kri-
“eu-
Nė-

“akcidentai”, bet tikroji duonps 
“substancija” yra
kaip,riešuto kevale branduolys. 
Tai labai patogus aiškinimas. 
Antgamtiška mišių
nematoma duonos ir vyno “sub
stancija” yra pakeičiama gyvo 
Kristaus kūno “substancija”, o 
“akcidentai” (baltumas, stan
dumas, forma, etc.) pasilieka 
tie patys. Bet kuriuo budu Kri
stus pilnumoje su visu kunu 
vienu ir tuo pačiu laiku gali būti 
milijonuose vietų —• atsakymas 
yra: nulenk galvą prieš “tra-n- 
substanciacijos” misteriją.Ir ka
talikai žemai lenkia zgalvą prieš 
tą “palaimintą žodį.”

Nesuprantamų žodžių 
aiškinimas.

nematoma,

operacija

kad 
katalikai

“aukš-

mu-

beprasmiems
žodžiams nepriduoda
žurnale “Forum” už

Mišių misterija.
Dabar sustosiu kiek prie 

šių. Smulkmeniškai mišių cere
monijas aprašinėti nėra reikalo. 
Pradėsiu nuo vidurio, būtent, to 
momento, kada kunigas taria io 
tynišką formulą: “lloc ėst coi- 
pus meum” (tą posakį viduram 
žiu protestonai reikšdavo žo
džiais “Hocus-Pocus”), o pas
kui — “Hic ėst sanguis meus” 
— kas reiškia — “Tai yra kūnas 
mano’ ’ir “Tai yra kraujas ma
no”. Tuos misteriškus Žodžiu; 
kunigui ištarus, įvyksta stebuk
las: duona ir vynas pavirsta 
Kristaus kunu ir krauju. Kris
tus visame pilnume įsigauna | 
kiekvieną komunijos plotkelę. 
Paskui kunigas pats valgo “Kri
staus kūną‘ir kraują” ir kitiems 
duoda. Grafas Hoensbroech 
(žiūrėk jo “Fourteen Years a 
Jesuit”) pasakoja, kaip jam be- 
dalinant komuniją 
moteris 
knygą, kadangi jai dingtelėjusi 
mintis į galvą, kad r^ti Kristaus 
kūną su visais organais nedera. 
Tą išsspiautą plotkelę iloen,- 
sbroech turėjęs pats nuryti, ne* 
jį numesti butų buvęs, sulig baž
nyčios šventos, didžiausias pra
sižengimas.

Pakaki. ištakiais dalykais 
katalikų bažnyčia rengiasi pa
saulį užkariauti. Kiek jai tatai 
sekasi, apie tai pakalbėsiu kitą 
kartą. Bet jau tas faktas, kao 
Chicagoj įvykęs eucharistinis 
kongresas galėjo sutraukti de- 
sėtkus tūkstančių žmonių, liudi-

mi-

viena sena 
išspjovusi plotkelę, i

Butų klaida manyti, 
sų dienų apsišvietę 
tiems 
tiems” 
svarbos,
liepos mėnesį Michael WiUiams,1 
kuris didžiausiu atsidėjimu ,gi- ja, jog tarp žmonių dar viešpa- 
na katalikų tikėjimą, rašo: 
“The manner in which the

tauja didelis intelektualia ap
snūdimas.

žastis yra reumatizmas. Nekal
bu čia apie įvairius reumatinius 
skaudėjimu/, o apie tikrąjį reu
matizmą. Jua apsirgęs vaikas 
netoli visuomet gauna širdiefe li
gą, jei nėrąi tinkamai gydomas. 
Net ir gydant tūli gauna. Jau
ni žmonės, gavę reumatizmą, ir
gi yra linkę prie širdies ligų. 
Juo žmogus senesnis, tuo ma- 

i žiau pavojaus. Nuo reumatizmo 
ytin retai kas miršta, bet jis tu
ri dideles tendencijos pažeisti 
širdį, kas jau neatitaisoma. To
dėl gavus jį, reikia gulėti, r>.i- 

, kia sirgti ilgai, reikia pildyti 
kiekvieną gydytojo įsakymą, ne? 
vieni vaistai negelbės.

Pats reumatizmas, kiek žino
ma, tankiausiai paeina iš pulia- 
vimo kokioj nors kūno dalyje. 
Pūlių gali būti tonsiluose, gal
vos kiaulinėse, dantyse, tulžyj,

apie vi

neliktų, 
ją daro,

to
mą

jei
jei

ligų, netoli visos jų nepataiso
mos, tai yra neprašalinamos, 
dėl ir kalbu kaipo 
ligą.

širdies ligos veik 
žmonės žinotų, kas
jie neimtų patentuotų vaistų, 
jei apsirgę liile kokia liga, kreip
tųsi į gydytoją ii* butų jo prie
žiūroj. kol tik pilnai pasveiksta, 
jei kiekvienas bent sykį metuose 
kreiptųsi į gydytoją pilnam iš- 
egzaminavimui. šimtai žmonių 
su širdies ligom vaikščioja ir 
dirba, visai nežinodami, kad jis 
yra nesveikas, kol tik nudėvi 
širdį visai į trumpą laiką ir tam
pa invalidais arba puola negyvi 
bile kur. Net ir gavus širdies 
ligą, galima yra ilgokai da pa
gyventi, kuomet gyvenimas su- 

reikalin-apendikse, žarnose ar kur kitur, tvarkomas ir daromas 
Juos galima prašalinti operacija, ^as gydymas.

Vladas Jasaitis, 23 m. amžiaus, ir
12 metų. Jiedu nuskendo netoli Riverside, besi važi nėdamu 
valtele.
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Profesorius Cekanavičius 
rodys štukas

'fe nepasilieka tą dieną namuose nei vienas Naujienų rėmėjas, skaitytojas nei pritarėjas! 
Visi, kaip vienas bukite Naujienų Piknike!

G. CHERNAUSKO DARŽE
Justice Park, Illinois

Nuoširdus Užkvietimas j

IIMMIENOS
Kviečiame visus lietuvius iš

Kaip nuvažiuoti daržan
Automobilistai gali nuvažiuoti skirtingais ir įvairiais 
keliais iki Liet. Tautiškų Kapinių, o iš čia pasukti Ar
cher Avė. rytų link ir daržas už poros blokų. Galima va
liuoti tiesiai Archer Avė. iš Chicagos, tik čia, tarp Craw- 
ford ir Cicero gatvių yra prastas kelias kurį pervažia
vus yra puikus, kaip stalas. Galima važiuoti Ogden Aye. 
per Lyons, 95th St. ar lllth St.

Gerti ir valgyti bus ant vietos
Naujienų piknike bus visko pilna, ko tik prie dabarti
nių aplinkybių galima turėt. Badaut ir trokšti niekam 
nereikės. Taigi su “lunch” nesibaderiokit.

Tai dar pirmu kartu lietuvių istorijoje piknike bus pa- 
rodyta tokių stebuklų ir štukų, kokius rodo tik pačiuo
se geriausiose teatruose, ir už kuriuos reikia mokėt di- . i
dėlės įžangas, Jis pagaus paukščius ote, kurių ten ne
bus; iš nieko sutvers bukėtus žydinčių gėlių; pavers van
denį į vyną; žmonių mintis įspės; dūšias ir velniukus pri- • 
šauks ir padarys daugybę kitokių monų.

Profesorius Cekanavičius yra vienintelis žmogus tarpe 
lietuvių, kuris savo štukomis stebina ir užinteresuoja 
visui

Žaidimai ir šokiai, kaip paprastai
Be to eis žaidimai ir šokiai, kaip paprastai esti Naujie
nų piknikuose. Visiems bus pakankamai juokų.

Gatvekariais iš visur reikia važiuoti iki Archer ir Cicero, 
Avė., o iš čia Joliet karais iki Chernausko Grove. Tikie- 
tus patartina pirkti stoty iki daržo arba Justice Park. 
Strytkarių kompanija duos pakankamai karų, kad ap
rūpinti visus.

Chicagos ir visų Kitų miestų
» • ****
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Dzimdzi-Drimdzi 
gastrolės

Parkutinin vaidinimas

uz-

pa-

pat
ir

su

Bostone pradėjom, ten ir 
baigėm. Dzimdzi Drimdzi vode-! 
vilis jau neegzistuoja. 3 birže
lio įvyko Bostone atsisveikini
mo spektaklis, į kurį susirinko 
rinktinės Bostono publikos į 
200. Dzimdziai: Olšauskas, Pil-( 
ka ir Vanagaitis atsisveikino 
su Dineika ir su Zaleckių. Abi
pusiai pasidalinę žodžiais, dova-. 
nomis ir rankų bei lupų 
spaudimais apleido salę, iš 
žygiavo pas “Georgą”. Ten 
buvo parengta išleistuvės 
d-ro Kapočiaus bute. Na, ir
sirinko gražus turelis bosto
niečių palaidoti dzimdzius.

Gegužiij Džioržas prašė gro
žėtis luboms su arti 200 gra- 
dusų mamasčiu svieto... Pasi
stiprinus gerokai, lipome pas 
Kappčių. lai buvo tikros lietu
viškos vaišes ir linksmybės, nes ir St«sys šoko ku savo prisie- | 
ga. Kedaktoriai labai retai I 
linksminasi, bet kad jau link
sminasi, tai yra ko pasidžiaug
ti. Vienas Fortūnatas 
lyg dentisto pacientas, 
są laiką sėdėjo kėdėj, 
dantis lupa. Dzimdziai 
jam ištraukti bent vieną dan
tį, bet jis nesicV'vė. Gaila.

Reiškia, vadinasi, taip sa
kant, buvo pabaigtuvės. Baigė
si jau ankstokai. .lenkino Jan
kauskas parsivežė pas save il
sėtis. Labai apsidžiaugiau, kad 
nereikėjo f/ažiuoti į Montello 
pas Olšauskų. Montello tai bu
vo mano nuolatinė nakvynė pas 
Puidoką. Malonu buvo viešėti,! 
nes simpatinga šeimininkė (Ci-1 
ceros klebono kun. Vaičiūno 
sesuo), gardžiais lietuviškais 
valgiais papenėdavo, o šeimi
ninkas gardžios giros duodavo i 
išsigtrti. Olšauskas tur gerui 
bundu. Montellos gyvenimas J 
primena lietuviškų miestelį.

Atsiprašau, kad aš nuo Jen- 
kino pas. Puidokų nuvažiavau. 
Grįžtu atgal. Pas Puidoką šį 
ankstybų rytdj nuvažiavo Ge
gužis, vėžindamas Olšauskų. 
Labas rytas jiems ten nusišyp
sojo. Visgi kaip nekalbėsime, o 
bostoniečiai mus i 
priėmė ir vaišino, 
apdovanojo 
prietaisais, 
tiek buvo 
Dineikų ir 
sabetli, nepaisant to, kad ta ke
lionė prisiėjo 
naktį”... O tas įvyko vien dė
ka “standard taimo”, dėl ku
rio suvėlavo traukinį. Labai 
nusistebėjom pamatę Flisabęthe 
bostoniečius'.

Brooklyne mes, prisiminę 
Bostoną, atnanjinom atsisvei
kinimo vakarus pas p. Struo- 
gius. Struogių šeimyna neatsi
liko nuo dzimdziškos civiliza
cijos ir šąį;ėlė V. Dineikai iš
leistuves. Dineika 
rėjo skirtis, nes 
pamylėjo. Nors 
daug vargo turėjom, kol su t vė
rėm pažintis, bet'dabar, aš abe
joju ar kas nors iš mus-ų be ap
gailestavimo apleis brolius ame
rikiečius. 9 birželio vakare, ka
da Dineika sėdo laivan (“Co- 
lumbus”), kur susitiko atvyku
sias iš' Bostono išlydėti jo eks
kursijų Įj-les Grybaitės, Kapo
čius, Struogius, mus dzimdzius, 
jis pajuto, 
apleidžia 
skausmų ir tardamas mums pa
skutinį 
gailesio ašaras, riedančias peri 
skruostus. Jis greitai prasišali
no, nes jam iš tikrųjų buvo 
graudu skirtis su savo draugais 
ir pažįstamais. Juk jis vienas 
vyko Lietuvon, iš kurios mes^ 
trys porą metų atgal buvom iš
leisti Valstybinio Dramos Te-| 
atro draugų. Gaila tavęs, Vik-j 
torai, bet nenusimink! Lietuvoj 
tavęs laukia draugės-draugal? 
Jeigu tau bus ilgu be musų; 
dzimdzių, kreipkis j mus, o mes 
jau kaip nors “pafiksinsim”

[Pacific and Atlantic Photo]
isaak M. Alexander (New York), 89 metų amžiaus, dar tebe- 

jautėsi 1 tarnauja kaipo knygvedis. Jo tėvas mirė turėdamas 96 metus, 
nes vi- Jis tikisi išgyventi 100 metų.
kurioj Į 
norėjo 1 kelionę. Mes dar šiais metais, tai ir skaufiu darosi m neteisy- 

ncketinam apleisti brolius ame- 
likiičius, nes daug dainų dar 
nedainuota, daug juokų nesi-

I juokta. Dzimdžiai, baigę darbų 
i su vodeviliu, Įkurs teatrą, ku
ris be abejo su nauja kūryba 
gastroliuos trumpoje ateityje. 
Mums artistai reikalingi, todėl 
buk pasiruošęs kelionei.

i Viktorai, busi pirmas 
bendradarbis. Tikimės 
vinti tavo jaunystės draugą- 
Dikini, kurį nori giltine piauti.

i Chicagiečiai, .tikiuos, neapleis 
j musų draugo, nes jis labai rei-
I kalingas paramos. Reikia tikč- 
i lis, kady įr kitos kolonijos atsi-
I mins dzimdzių Dikinį ir kar-
Į tas nuo karto suteiks pagalbų.

ant manęs tūlas sla- 
uŽ tiesos

bes matosi. t
• Man su Bikiniu pasikalbėjus, 
papasakojau jam dalykų stovį 
ir pridaviau ūpo ir 
nes “Darbininko” 
kun. Urbanavičius,
Taškunas ir dar nekurie neuž-

energijos, 
pilioriai, 

švagždys,

Tu, 
musų

ERZINANTIS APSIREIš- 
KIMAS.

Žmonės serganti vidurių

širdingiausiai 
Šidlauskas 

visokiais tualeto 
Dr. Kapočius ant 

džentlemonas, kad 
Pilkų atvežė į Eli-

“kiaura >

kibai nen<>- 
Ameriką jis 

iš karto mes

kad tai ne juokais 
tą šalį, tuo pajuto

“sudiev”, 
ašaras,

mirš Dikinio. Jie pažino ir įver
tino Bikinio nuopelnus, kuris 
savo yra pašventęs Lietuvai, sa
vo tėvynei. Jis, kaip ir mes vi
si dzimdziai, dirbo darbą, ku
ris tautos garbę kelia. Tat be 
sotu ‘asonpjOA iųĮsąni3.i fippf 
sugelbėkime musų tėvynainį 
Bikini, kuris- yra dideliam pa
vojuj. Be skirtumo tikėjimo, 
partijų ir kitų įsitikinimų, l..

gelbėkime vos alsuojančiam gę savo vargelius, tariame ačiu 
dzimdziui Jonui Bikiniui! (Gali- visiems lietuviams, apsilankiu- 
te siųsti mano adresu: 6654 So.Įsiems musų vaidinimuose.
Campbell Avė., Chicago, Ilk). Į tų kartą susitiksime teatro sie

kai ir pabaigtuvės. Vienas nosc. Iki pasimatymo!
išvažiavo Lietuvon, kitas apsir
go, trečias klavišų ieško, o ket
virtas su penktu Chicagoj ruo
šiasi teatrų kurti./ Tokios-to- 
kelės iš dzimdzių istorijos,

su-l dviem metam sukakus. Pabai*

Ki-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt K d 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Nuo SpuoįŲ
Cailum Oi'ntment „r si u->

g s ir padaro oda iiiii.mo- n <ladta 
Jis turi minkštinančia uei.-roto k< 
ir gydančią irgą, k..< oi-a^Hlmu iri 
taci.iu iš sykio Ca<luo> Ihninumt taip 
gi yra geras nuo m Akų Aiakų 
skirdusioR odos, sičiai. U 
gavimų, jsidr^skimų 
du'U. nudegimų k;h-či
nių, šašų, niežėjimu u tau toliau 
Jei jus negalite gauti Cudum Oinl 
ment savo aptieteo^e. tai siųskite 35c 
pas The Omega f'hemical, Company, 
576 Fifth Avenue. New York. 
______ . _____________ __±_

Wohkie«ic*
BANlb

'JMU6ERKA
Pl sėkmingai pa
• ('nauja mota 
. • oiB prie gi m* 

ino, patarimai 
/kai moterim*

i r merginoms.
31IX South 
Halsted S't.

Tel. Blvd. 313f

su
už

i n ų nu

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Lietu viai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

■ 127 N. Dearborn St., Room 1111-13

Gyvenimo V lėta

3223 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergą. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Deurborn 2734
Valandos nuo_ 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

O/isus vidurmientyj: , 
Ko o m ±726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W, Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearhorn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
■ Į.................    ✓

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.
Dr. Jan J. Smetana

01T0M CTRISTAS
• 1801 South Ashland Avenue 

Kampas 18-tos Gatvės * 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš I’latte ap
tiekus, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedeliomis.

«■ DR, HERZMAN^

DR. G. SERNER
, Lietuvis Doctor 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street 

t 2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas i 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos ,

Moteriškų, Vyriškų ir
x • Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
M uo 10 i)<1^-12 vai. ryte, nuo 2 iki 
•4 vii.1. jiict, ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan- 

(ios ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedeliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4t00 
k i. .i ■ —

Pyksta 
pūkas “Darbininke” 
žodžius. Kam bereikalingai da
ryti išvadas tarpe eilučių, jei 
tik tiek nuovokus teturima apie 
esmę?

Kaip visada, taip ir dabar, 
pasakau, kad jokios polemikos 
nevesiu su slapukais < ir pra
šau truputį mandagiau šmeiž
ti asmenis. Kam tas bereika
lingas “filosofavimas” ir pur
vai!... Dikinis'yra pilnai užsi- 
M’i^avys ‘n^arbiininkof’ para
mos. Jeigu taip vadinami lais
vamaniai art. Dikinį šelpia ir 
rūpinasi, tai tas yra tiktai gir
tina bei pavyzdinga. Man pra
sitarus keletą tiesos' žodžių, tuo
jau koks tai “šulas” pamėg
džiojo ana “išminties mylėto
ją”, kuris panašiai “Drauge” 
teikėsi mane neva mokinti, kaip 
teisybę rašyti karčiamos termi
nais, cituojant tai, I 
eilučių parašyta...

kius valgius, kokie jiems 
daugiausia kenkia, pavyz
džiui saldus valgiai, tokie į 
kaip plaktos srffetonos kek
sai ir tt. Jų viduriai negali 
suvirškinti tokius valgius; 
nors ir mažiausia šių valgių 
dalelė kenkia jų širdžiai, ku-(
ri išsipučia ir pradeda smar
kiai plakti.

Advokatas 1
11 S. La Šalie S't., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakflmis

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

Pėtnyčios.

Panašiuose atsitikimuose 
reikia nuodugniai eiti prie 
dalyko ir blogą su šaknimis 
rauti.
Vynas tikrai pagjelbes. Ji- 
sai išvalo žarnas ir vidurius, 

kas tarpe* pagelbsti suvirškinti, sugrą-

Trinerio Biteris

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER.--

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St. 

arti lAiavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

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

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

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai:

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699
DR. A. J. BERTASH

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

Optametrist 
I^Tel. Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Av.
Kampas 47-toa 

ant 2 lub 
.............................     ..J

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Falrfax 6353

“Darbininko” skaitytojai pil
nai atjaus Dikinio padėtį, o 
ypatingai “Darbininkų Kuopos” 
k. t. Montello, Hartford ir ki
tur. Katalikai, tiesa, atjaučia 
savo tautos artistų — visuo
menės darbuotojų ir siunčia au
kas, bet nekurie, taip vadinami 
krikščionys nesigaili žmogaus. 
Jiems svarbu i partyviškumas, 
nelyginant, l>olšcvikams! Čia

žiną apetitą ir pataiso visą 
žmogaus systemą. Jį gau
site pas savo krautuvninką 
arba vaistininką, jeigu ne, 
tai rašykite pas Joseph 
Triner Co., Chicago, III. Va
sara prasidėjo birželio 21 d. 
10:30 vakare centraliniu 
laiku. Su ja atsiranda mik
sės ir uodai. Buk prisiren
gęs — niek'as ne išnaikina 
juos geriau negu "Ęrinerio 
Fl?— Gass!

Tel. Brunsvvick 9243

Kazimieras S. Wiczas
Lietuvis Advokatas

204 Fiat Iron Building
1579 Milwaukee Avė., Chicatfo, III.

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

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

h i, i ■ ■

JONH T. ZURIŠ
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:80 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Randolph 4242

Kės. 6029 Champlain Avė.
Tel. Midway 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:30 iki 9:80 vakaro

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

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

IZ > J J nuo 9 iki II vai. ryte;
V (llandos į nuo Q va|, vakare

Išimtinai tik šiandie
Premium kumpiai, svaras.................
Lašiniukai, svaras..................... .........
Sūdyti ir marinuoti kiaulės kulkšnis ■ 

svaras...... ............. .. ...............
Short Stoikas, svaras...........................

25c 
30c

J. S. WOLFFS
4737 So. Ashland Avenue ,

Ui metus—160, u t pus 
Katalogai su tpkstanč

^V\vVcORPO«AT(OA(
>; JPAESfNTFOlĮREOęMftf 
UNITED PROFIT-SU^ltt lįoį

KP Al D TO 

CORPORATION

•SMjLgon tai. 0U f

....... ............................................. Atkirp čia
Data: Birželis 26, 1926

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Re*., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proapečt 1986. Ofiso valan- 
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

...............■ ■■........ * ........... ... m i i— ■

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

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletini šviesa ir diathermla

U .11 ■ ..... ........................................ ........

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoju pJ skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.Jju. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo.

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

- metų—75, už tris mėnesius—85.
ii» dovanu dykai ant pareikalavimo.

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

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

. YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralus (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumų, galvos skaudiji- 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklčs, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas. •
1407 Milwaiikee Avė., 2 fl.

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

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

h ——II U II ■

ŠALIN PURUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu-stebėtiną būdų dėl užaugina
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 Mflwaukee Avė., 2 fl.

B. Ranne’s Fair
/

HARDWARE IR NAMU PAPUO
ŠIMO REIKMENYS

Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 
Langų Stiklai.

Nusipirkite geriausios maišytos 
malevos galionui ................ $1.85

Calcimine visokių spalvų sva
rui .............................................  6'yic

Blekinės buteliams kepuraitės 
svarui ......................................... 19c

3345-49 So. Halsted S t., 
Phone Boulevard 7022



va

Ne kaip nori, bet kaip gali

REDAKTORIUS

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

Visatos evoliucija

KIMBALL

TRYS SŪNELIAI

nuo

am

SVEIKINIMAS Ką reiškia/milijonas?

MALT TONIC’O

Boulevard 2538

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx x x xxx x x xx xx xx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx

Style 46
$850

Kas pikiai pelno, tas pigiai i 
išleidžia.

Našlaičių ašaros akmenį per 
skelia.

Del aplinkinių Miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Nes juos 
apdovanojo su augščiausiomis dovanomis ir pa- 

kaipo vienintelė pianų išdirbėjai, kuomet Amerikos

Kas plačiai rėžia, tam šia u 
rai tenka.

Lietuvoj bus atsteig- 
paudos lais-

mes galime paša 
teorija nėra koki 

arba fantazija.

štai kitas faktas, kad Kimball Pianai yra geresni 
pripažino ir 
gyrimais 
ir užrubežių svarbiausiose pasaulinės parodose, prakilniausi 
muzikos expertai atrado ir pripažino, kad KIMBALL PIA
NAI turi nepalyginamą vertybę skambėjimo tobulumo, dėl 
ilgų metų laikymo ir prieinamos kainos. Todėl apie pusė mi
lijono Kimball Pianų yra vartojama tarpe parinktųjų Ameri
kos ir užrubežių Universitetų, Muzikos Kolegijų, Teatrų, Mo
kyklų ir prakilnesnių šeimynų, per geriausius mokytojus, ar
tistus ir visus tuos, kurie myli geresnę muziką.

tHVI»ORATIH®
,ooo ron cOMvAtttt**’*

GOOO rM< 
lovr.

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne 
gali būti be

Pas seną tėvelį 
Augo trys sūneliai, 
Visi trys jauni berneliai, 
Kaip girios medeliai.
Kaip girios medeliai, 
Kaip tie ąžuolėliai 
Tvirti, stiprūs, augaloti 
Visi trys broleliai.
Kaip girios?medeliai, 
Kaip šitie liepeliai 
Balti, gražūs, liemeningi 
Darban neaptingę.
Kai keleliu eina
Tik kelelis dunda;
Tai tėvulio senužėlio 
Visas ramumėlis.
Kai pro sodžių eina — 
Visos mergos žiūri;
Tai ne vienai mergužėle 
širdužėlė tvaksi.

Kas šią gadynę eina pasako
mis, kitą kartą buvus didžiau
sia teisybė.

TAe Peoples Furniture Cd. 
(Didžiausios Lietuvių Krautuvės Amerikoje) 

Nesalintu Jums Pirkti

PIANŲ KRAUTUVĖS
1922-30 So. Halsted St. 4177-83 Archer Avė
Prie 19th l’lace Kampas Riclimoml St

J. LAZDAUSK1S, Pirm-., 1468 W. 114th PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt.,-1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

LOKSieiVlU
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

čionai ne viela mums eiti j 
atskirų mokslų šakas ir aiškin
ti, kaip spaudimas gamina šili
mą. Šį kartą tenkinsimos tuo 
pasakymu, kad kiekvienas spau
dimas gamina karštį. ' Tokie 
milžiniški dangaus kamuoliai, 
kurie susideda iš nesuskaitomos 
daugybės tonų įvairių metalų, 
gravitacijos jėgos spaudžiami 
krūvon, labai įkaista arba užsi
dega ir tokiu budu gimsta 
žvaigždė. Iš palaidos medžiagos 
debesio iš karto gal būt pasida
ro keli dideli kamuoliai, bet 
tokiems kamuoliams augant, 
auga jų gravitacijos jėga ir to
dėl didesni kamuoliai pritrau
kia prie savęs mažesnius ka
muolius. Išlieka tik didesnieji 
kamuoliai, kurie labai greitai 
sukasi apie savo ašis ir kartu

Mes nesame pratę vartoti di
delių skaitlinių. Tiesa, mes daž
nai minime tokius skaičius kaip 
tūkstantis, milijonas arba net 
bilijonas, bet retai kas tepa- 
galvoja ką tos skatlinės reiš
kia. Tačiau mokslininkams ten
ka turėti reikalo su be galo ma-

Kai per kiemą eina — 
Tik žirgeliai žvengia;
Vai, tai jaučia, kad reiks joti 
Mergelę lankyti...

Ne tas prigeria, kurs nemo
ka plaukti, bet tas, kurs moka

Lietuvių Moksleivių Suvisie- 
nijimo Amerikoje Centro Val
dybos laikytame birželio 19 d. 
susirinkime, M. J. šileikio stu
dijoj, 3567 Cottage Grove Avė., 
nutarė išreikšti viešą sveikini
mą Lietuvos pažangiajai visuo
menei, kovojusiai su klerika-

žomis arba neįmanomai dide
lėmis skaitlinėmis.

Milijonas yra vienas tūkstan
tis tūkstančių. Mušantis sekun 
das laikrodis užtrunka 278 
landas, arba vieną savaitę, 
turias dienas ir keturiolika 
landų, kol jis išlaksi vieną 
lijoną.

Bilijonas yra vienas milijo
nas milijonų. Ištaksėti vieną 
bilijoną laikrodis imtų daugiau 
ne 31 >735 metus. [Francijoje ir 
Amerikoje bilijonas skaitoma 
vienas tūkstantis milijonų].

arba

Eitra Pale Alaus

tus. Milijonai danguje matomų 
žvaigždžių turi savo skirtingus 
amžius. Yra jaunų žvaigždžių, 
vidutinio amžiaus žvaigždžių ir 
mirusių žvaigždžių-. Musų saulė 
priklauso prie virš, pusamžio 
žvaigždės. Toki tat yra antroji 
žvaigždžių evoliucijos dalis. Da
bar panagrinėsime pirmąją 
žvaigždžių evoliucijos dalį, čio
nai prisieis nurodinėti, kaip ir 
iš kur žvaigždės atsiranda. Šiam P lA’NUS

Jeigu butų vertesni pianai daromi Amerikoje 
arba užrubežyje. — Mes negalime rasti ir tik
rus esame, kad nėra didesnės verčios piano 
kaip kad Jus gaunate pirkdami Kimball Pianų 
musų krautuvėse. Štai faktas.

3. Mes norime, kad naujoji 
(Lietuvos valdžia atskirtų mo
kyklą nuo bažnyčios*, o bažny
čią nuo valstybės.

4. Tikimės, kad tuojaus bus 
panaikintas karo stovis.

5. Tatai sveikiname jus, drau
gai, kad nugalėjote krikščio
nių demokratų režimą ir džiau
giamės, kad Lietuvos visuome
nė išreiškė pasitikėjimą nauja
jai valdžiai, ir bendrai, kad Lie
tuvos socialdemokratai sutiko 
eiti valdžion su valstiečiais liau
dininkais.

Pagalios nutarta Šią sveiki
nimo rezoliuciją atspausdinti 
“Moksleivių Keliuose’’.

Centro Valdyba.

klausimui spręsti yra kelios te
orijos. Daugiau ar mažiau jos 
viena kitai prieštarauja. Šį sy- 
kf mes pasirinkome vieną po- 
puliariškiausių tų teorijų, kji- 
ri mažiausia prieštarauja ki
toms teorijoms ir kuri yra pri
imta didžiumos autoritetingų 
mokslininkų.

bais ir laimėjusiai Seimo rinki
mus. _

LMSA. susideda daugiau ar 
mažiau iš skirtingų politinių pa
žvelgt] studentų, bet laisvųjų 
moksleivių vardu Centro Val
dyba bendrai pareiškia:

1. Nors laimėjote jus, drat 
gai, Seimo rinkimus, bet poli
tinė kova prieš klerikalus dar 
nėra baigta, ir valstybės pairu
siems reikalams sutvarkyti rei
kės daug darbo pridėti.

2. pilnai pasitikime, kad 
Lietuvos pažangioji visuomenė, 
balsavusi už pažangiuosius kan
didatus, nebus apvilta, bet prie
šingai 
ta demokratybė

teorija apie 
dimą.

N no savęs 
kyti, kad ši 
nors svajonė. 
Astronomai jums gali duoti įro
dymų. Jie turi fotografijų, ku
rios parodo, kad danguje tokių 
debesų yra. lokius debesis jie 
vadina “nebulae*’. “Nebulae“ 
yra lotynų kalbos žodis ir jis 
daugiskaitoje reiškia debesys. 
Tiesa, tarp astronomų dar te
beina diskusijos apie taip vadi
namus besisukančius debesis. 
Šiame klausime yra dvi pama
tinės mintys: vieni mokslinin
kai sako, kad tokie besisukanti 
debesys yt‘a atskiros visatos, o 
kiti sako, kad tai besitverianti 
pasauliai. Kaip tenai nebuitį, 
bet tas neprieštarauja tai teori
jai, kurią mes tik išdėstėme 
apie žvaigždžių atsiradimą. Be 
to, spektroskopo pagalba yra 
Įrodyta, kad erdvose yru daug 
tokių palaidos medžiagos debe
sų, kurie užima daug bilijonų 
mylių erdvės plotą ir kurie yra 
be galo aukštos temperatūros.

Dažnai laikraščiuose Fmums 
tenka skaityti pranešimus, kad 
danguje atsiradus nauja žvaig
ždė. Tokiu žvaigždsių atsiradi
mui yra visokių spėliojimų. 
Vieni mokslininkų, sako, kad 
tokiame atsitikime susimušu- 
sios dvi žvaigždės, kiti sako, 
kad mirusi arba nematoma 
Žvaigždė įėjusi į palaidos me
džiagos debesį ir delei medžia
gos trininiosi užsidegusi. Nežiū
rint kaip skirtingi naujų žvaig
ždžių atsiradimo aiškinimai bu
tų, tačiau yra aišku, kad žvaig
ždės

Etere arba erdvėse yra ne
įmanomai daug liuesus arba pa
laidos medžiagos. Jos gali būti 
pavidale meteorų, dulkių arba 
dujų. Toki palaida medžiaga pa
prastai sudaro tam tikrus mil
žiniškus debesis. Toks debesis 
esti liuesas nuo žvaigždžių trau
kimo jėgos, nes jisai randasi 
daug milijonų mylių atstu 
bet kurios žvaigždės. Yra 
k u, kad toks debesis etere 
gyvuoti per nesuskaitomus 
žius. Pasitaiko, kad kai kurios 
tokio debesio vietos yra tirštes
nės, o kitos — skystesnės. Ta
kiam atsitikime tuojau pradedu 
veikti gravitacijos arba trau
kimo, jėga. Tirštesnės vietos 
traukia j save aplink esančią 
palaidą medžiagą ir tokiu bu
du medžiaga pradeda rinktis į 
daiktą. Jeigu dujų debesys tirš
tesnių vietų iš karto ir neturė
tų, tai jos greitai susidaro. Iš 
“lekiančių žvaigždžių” mes ži
nome, kad erdvėse yra daug 
meteorų. Etero okeane yra .pil
na meteorų, lygiai kaip mus*ų 
juros yra pilnos žuvų. Nereikia 
nė abejoti, kad didesnių ar ma
žesnių meteorų patenka j musų 
išsivaizduotąjį palaidos medžia
gos debesį. Astronomijos sky
riuje rašydami apie gravitaciją 
mes jau esame sakę, kad gravi
tacija 
daikte 
oras, 
džiagos debesį 
koncentracijos 
koncentracijos 
tęsiasi milijonais metų. Sunkio
ji medžiaga, pavyzdžiui, įvai
rus metalai susispiečia į vidurį, 
o lengvesnė medžiaga (dujos) 
susirenka aplinkui — į pavirš). 
Tokiu tat budu susitveria mil
žiniški dangaus kamuoliai.

Jis ’ yra rekomen
duojamas per 

. Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
811 W. 37th St., Chicago

gyvuoja kiekviename 
Aišku todėl, kad mete- 

į palaidos mc- 
pradeda s*avo 
darbą. Toks 

darbas, žinoma,

KIMBALL GROJIKLIAI PIANAI 
APKAINUOTI ŠIAIP: ’

Style 48 Style 43
$650 $695
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Ateikite į musų krautuves ir duokite mums supažindyti Jus 
su KIMBALL PIANAIS ir pertikrinti Jus, kaip yra lengva 
įsigyti musų krautuvėse —

Vienintelės Lietuvių Krautuvės Chicagoje Yra 
. Autorizuotos Parduoti Kimball Pianus

Rašydami apie visatą, mes 
jau esame sukę, kad visata yra 
tam tikra grupė žvaigždžių ar
ba saulių. Yra sakoma, kad mū
siškė žvaigždžių šeimyna arba 
visata, kuriai ir musų saulė pri
klauso, susideda iš apie 2,000, 

žvaigždžių. Net ir su 
geriausiais prietaisais moksli
ninkai visų žvaigždžių suskai
tyti negali. Daugelis žvaigždžių 
yra taip toli, kad ir su milžiniš
kais šių cfienų teleskopais pa
darytos fotografijos parodo tik 
blankius ir labai neaiškius 
žvaigždžių taškelius. Delei ne
įmanomai didelio tolumo tos 
žvaigždės išrodo susi bėjusiomis 
į krūvą, kas padaro palšą de
besį. IMuigelis žvaigždžių, be 
abejo, turi savo planetų siste
mas, kaip ir musų saulė. Rei
kia manyti, kad kitų saulių pla
netos yra apgyventos kokiais 
nors gyventojais. Kadangi kilų 
pasaulių gyvybė mums nėra ži
noma, nėra galima duoti apie 
ją įrodymų, todėl prisieina spė
lioti apie kitų pasaulių gyven
tojų išvaizdą, jų kulturinj ir 
proto pakilimą. Etere yra išsi
vysčiusių žvaigždžių, mirusių 
žvaigždžių ir palaidos masės 
medžiagos, iš kurios kada nors 
gal būt susidarys žvaigždės. To
ki tat yra, abelnai kalbant, mu
sų visata.

Mes sakome ‘‘musų visata” 
todėl, kad astronomijoje yra 
žinoma daugiau visatų. Kai ku
rie žmonės mano, kad žodis vi- _ 
sata reiškia visa, kas tik etere 
gali rastis. Toks supratimas ne- 
atatinka šiandieniniam mokslui. 
Lotynų kalbos žodis “univer- 
sum” reiškia visų daiktų vie- 
natą, bet jis nepavaduoja žo
džio viskas. Žodis visata astro
nomijoj yra suprantamas kai
po grupę žvaigždžių, kurių ju
dėjimus valdo viena kitos trau
kimo jėga.

žodis “pasaulis” moksle su
prantama saulę arba žvaigždę 
s_u visomis jos planetomis. Visa
ta todėl susideda iš nesuskai
tomos daugybės pasaulių. To
kie pasauliai yra atskirti dide
liais plotais erdvių, žvaigždės 
susideda iš įvairių metalų ir du
jų, kurių temperatūra siekia 
nuo 3,(MM)° C. iki 30,000 C. 
žvaigždės yra ne vienodos tem
peratūros ir ne vienodo dydžio. 
Musų saule turi 860,(MM) mylių 
diametrą. Jinai yra vidutinio 
dydžio žvaigždė, žvaigždžių di
dumą ir jų amžių mokslininkai 
matuoja pagal jų šviesą. Oriono 
žvaigždyno žvaigždė Bigei duo
da 87,(MM) kartų daugiau švie
sos ne musų saulė. Kita milži
niška žvaigždė, vardu Canopus, 
duodanti tiek šviesos, kiek te
galėtų duoti 50,000 mūsiškių 
saulių sudėjus į krūvą.

žvaigždžių spalvų (vairavimui 
yra’ daug priežasčių, bet abel
nai jų spalvos yra nusprendžia
mos atsižvelgiant į jų tempera
tūrą. Yra mėlynų Žvaigždžių, 
baltų, geltonų ir raudonų. Su 
spektroskopo pagalba moksli
ninkai gali išanalizuoti bet ku
rios 
kyti ant kiek jinai yra atšalus. 
Karščiausių žvaigždžių tempe
ratūra siekia apie 30,000° C. 
pačiame pavirŠyje. Pasiekusi 
tam tikrą ląipsnį karščio, žvaig
ždė vėliau pradeda atšalti, iki tam tikru apskritu ratu bėga 
pagaliau jinai visai nustoja švie- apie viens kitą. Toki tat yra
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Didžiausia, moderniškiausia pianų dirbtuvė, liejykla ir med
žiagos kiemas. 2,500 parinktų patyrusių pianų mechanikų ir 
darbininkų, kas duoda pilnai suklasifikuoti darbi) daleidžiant: 
skubiau, tvirčiau, geriau jr ekonomiškiau Išdirbinėti vien tik 
tokioje dirbtuvėje kaip kad KIMBALL
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PROFESIJOM AL AI 
BUKIT NAUJIE

NŲ PIKNIKE!
Kiekvienas lietuvis profesio

nalas, kaip tai: Medicinos dak
taras, Dentistas, Chlropractai, 
Naprapatai, Advokatai, Inžinie
riai, Architektai ir visi kiti kvie
čiami dalyvauti.

Visi rasite čia sau draugų ir 
turėsit nauda ir užsiganėdini- 
mą!

Pradžia 10-tą. vai. ryto, pabai
ga 10-tą vai. vakaro.
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Kaip Tomo krikštijo 
puslaukinius afrikie
čius.

“Antrasis Jonas Krik
štytojas” į vieną dieną 
paskandino 22 žmogų, 
kad jų dusias išgelbė
ti.

Prieš kiek laiko Afrikos ko
lonijoj Rhodesijoj anglai suėmė 
tris tenykščius gyventojus ir 
nubaudė j los mirtimi. Prasi
kalto jie tuo, kad ypatingu bū
du “ krikštijo” puslaukinius af
rikiečius — prigirdidami juos 
Ta istorija * viename laikraštyj 
maž-daug sekamai atpasakoja
ma.

Iš Afrikos raistų pradėjo eiti 
žinios, kad kažkoks afrikietis 
pradėjo skandinti savo tautie
čius upėse ir ežeruose. Iš pra
džių nebuvo galima suprasti, 
kuriuo tikslu tie prasižengimai 
daroma.

Vienok kuriam laikui praėjus 
britų komisionierius patyrė, kad 
tuo prasikaltėliu buvo Tomo 
Njendara, kuris ėjo iš kaimo i 
kaimų, reprezentuodamas save 
kaipo antrąjį Joną Krikštytoją. 
Skelbti krikščionybę jam gan 
neblogai sekėsi. Pasekėjų skai
čius augo. Tik viena bėda buvo 
su juo: krikštijant jį imdavo 
pagunda perilgai naujojo krikš
čionio galvą vandenyj laikyti.

Tomo kuriuo tai budu pateko 
į baptistų misionierių būstinę. 
Misionierių pamokslai padarė 
jam didelio įspūdžio. Jis gir
dėjo pasakojimą apie Kristų ii 
patyrė, jog krikštas nuplauna 
visus griekus. Bet po krikšto 
naujos nuodėmės gali būti pa
pildytos. Tomo gerai žinojo, 
jog jo tautiečiams nuo griešiji- 
mo sunku susilaikyti. Vienin
telis būdas irgelbėti savo brolių 
dūšias, — tai tuoj pp krikšto 
pasiųsti juos pas Abraomą.

Tos minties vedamas, Tomo 
ir pradėjo ‘‘Dievo garbei” dar
buotis: krikštyti savo tautie
čius "Jordano upėj”. Jis pa- 
niurkindavo naują krikščionį į 
vandenį ir laikydavo jį tol, kol 
pastarasis be jokių kliūčių galė
davo eiti pas Dievą...

Tomo gimė Nyassalande. Pirm 
negu jis susidūrė su misionie
riais, jis nieko nežinojo ir nieko 
rfeturėjo, apart nepaprastai 
tvirtų rankų ir geros sveikatos. 
Nuo misionierių jis išgirdo apie 
dangų. Jie parodė jam gražių 
paveikslų. Tomo manė, kad tai 
rojaus atvaizdas, bet misionie
riai jam paaiškino; jog tai Nevv 
Yorko miestas. Dangus ėEąs 
tūkstantį kartų gražesnis. Tomo 
net išsižiojo iš nusistebėjimo. 
Nors dangaus paveikslo misio- 
liieriai negalėjo jam parodyti, 
bet tai nedarė skirtumo.

Misionieriai greit patyrė, jog

Tomo yra nepapprastai gabus 
mokinys. Jis turėjo gerą at
mintį,’ ir Naująjį Tastamentą 
išmoko l>eveik atmintinai. Kai 
jis sužinojo, jog kartą Kristus 
dirbo kaipo dailydė, tai ir jis pa
norėjo tą amatir išmokti. Ta
čiau Tomo labiausia domavosi 
religiniais dalykais. Jis norėjo 
patekti į tą krikščionių dangų, 
ir nutarė, jog geriausias būdas 
tam atsiekti yra pagelbėti ki
tiems į dangų fsigauti.

Kartą misionierius papasako
jo apie Jono Krikštytojo gyveni
mą ir ypač pabrėžė krikšto svar
bą. Kai jis pamatė, kaip dva
siškis tenykščius gyventojus, 
įsivedęs į up£, krikštija, tai ir 
jis panorėjo krikštą priimti. 
Atėjo ir jo eilė. Baptistų kuni
gas atliko krikšto ceremoniją, 
pratardamas: “Aš krikštiju
tave vardan Tėvo ir Sunaus ir 
Dvasios šventos”.

Tomo jautėsi laimingas. Da
bar jis buvo nekaltas, kaipo kū
dikis. Jei tuoj po krikšto butų 
miręs, tai kelias į dangų atda
ras.

Tuoj po krikšte ceremonijos 
Tomo apleido misionierius ir nu
tarė pats užsiimti dūšių gelbėji
mu. Jis nuvyko j belgų valdo
mą KdTigo ir ėmė “Dievo žodį” 
skelbti. Bet tenykščiai gyven
tojai buvo “užkietėję griekuose” 
ir apie savo dūšių išganymą ir 
klausyti nenorėjo. Juoba, kad 
belgai, dusiomis besirūpindami, 
jų kunus vergais pavertė.

Po metų bergždaus darbo To
mo sugrįžo į llhodesiją skelbti 
krikščionybę. čia jis rado ge
resnę dirvą. Gyventojai susi* 
domėjo dangaus karalyste ir pa 
norėjo įsigauti jon. Tomo su
rinko nemažą būrį žmonių ir įsi
vedęs į “Jordano upę” atliko 
krikšto ceremoniją.

Pasirodė, kad naujai iškepti 
krikščionys nesilaiko Dievo pri
sakymų. Tuoj po krikšto jie pra
dėjo vesti tokį pat gyvenimą, 
kaip ir pirma. Tomo delei to 
labai susikrimto. Besielvartau- 
jant, dingtelėjo jąm į galvą ge- 
nialinga mintis: paniurkinus 
naują krikščionį laikyti vande' 
nyj tol, koPjis atsidurs dan
guj... Bet nuo tokio krikšto jc 
tautiečiai ėmė kratytis, nežiū
rint į jo įrodinėjimus, jog miru- 
riems laike krikšto dangaus ka
ralystė yra pilnai užtikrinta.

Tomo vietinės valdžios buvo 
suimtas už paskandinimą vieno 
žmogaus, bet greit pasiliuosavo. 
Tik jam buvo paliepta krausty
tis į Nyassalandą. Apie įvyku
sį nuotykį britų komisionieriui 
nieko nebuvo pranešta. z

Išgirdo apie Tomo senas Shai
vvila. negrų valdonas, kuriam 
britų valdžia davė subsidiją už 
tvarkos palaikymą. . Shaivvila 
pasiūlė “misionieriui” Tomo at
vykti pas jį ir “krikštyti” jo

Fcdorčilserv^ce Tsjsroi
Ant Išmokėjimo ų

Labai numažintoms kainoms per 
paskutines 3 dienas prieš “Nau
jienų” Pikniką.

30x31-2 Cord $9.75
Federal TajerM eilėje galima pri
taikinti kiekvienam karui.
Kam reikalingi vartoti tajerai, 
mes jų turime daugybę. Del dides
nio atsargumo turėkite du “spare” 
tajerų. - Į

NEW CITY TIRE & SUPPLY -
1702 W. 47th St. \ Tęl. Boulevard 2272

Pasimatysime ant “Naujienų” Pikniko
A. A. VASILIAUSKAS, Vedėjas

Krautuvė atdara iki 9-tai valandai vakaro 
ir Nedėlioj iki pietų
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pavaldinius kiek tik jam patin
ka.

Valdonas turėjo savo nelai
mių. Jis prarado vieną akį, ir 
jo riebiausioji pati neapdovano
jo jį įpėdiniais. Jam buvo aiš
ku, kad tai raganių darbas. Nu
sibodo jam siųsti užkeikimus 
adresu tų žmonių, kuriuos jis 
nužiūrėjo raganavimu. Kai 
“antrasis Jopas Krikštytojas” 
atvyko, Shaivvila turėjo nuošir
dų su juo pasikalbėjimą.

Viena ko Tomo troško, tai 
pasiųsti kuodaugiausia žmonių 
į dangų. O kurie buvo reikalin
gi dangaus, jam tatai neapėjo. 
Tačiau uis suprato, jpg kaip tik 
jis palaikys perdaug ilgai krikš
tą priimančiojo galvą vandenyj, 
tąi nebebus daugiau kandidatų.

Shaivvila nuramino, prižadė
damas savo paramą. Jis prista
tė sąrašą tų, kurie labiausia iš
ganymo reikalingi. Sąrašai) 
buvo sutraukta visi tie, kuriuos 
valdonas įtarė raganavimu.

Shaivvila paskleidė žinias, kad 
atvyko antrasis Jonas Krikšty
tojas, kurio misijai jis karštai 
pritarė. Pirmiausia jis nutarė 
krikštą priimti pats su savo pa

tčiomis ir vaikais. Pažiūrėti 
krikšto ceremonijų susirinko 
daugybė žmonių. Išpradžių vis
kas atrodė gerai. Krikštas ėjo 
sklandžiai. Tomo paniurkinda- 
vo naują krikščionį kelias se
kundas vandenyj ir paleisdavo 
jį ‘‘nuplautą’’ nuo visų nedory
bių. (

Po to Tomo paskelbė, jog šį 
kartą jis nutaręs bent keliolika 
ir visiškai “išgelbėti” nuo pra
garo. Shaivvilai ir žiniui šnibž
dant į ausį jis suminėjo dvide
šimt dviejų kandidatų į dan
gaus karalystę vardus. “Išrink
tieji” tapo susodinti prie van
dens, o prie jų pristatyti keli 
desėtkai tvirtų vyrų, kuriuos 
krikštytojas “pastoriais” vadi
no. Jų pareigos greit paaiškėjo.

Po to prasidėjo krikšto cere
monijos. Tomo viską atliko 
taip, kaip baptistų dvasiškis. 
Skirtumas pasireiškė j tik tada, 
kai reikėjo krikštijamąjį’1 pa- 
nerdinti vandenyj. Tomo pasi- 
tvėręs savo geležine ranka krik
štijamąjį už kaklo, panardinda
vo jo galvą į vandenį, sakyda
mas: “Aš krikštiju tave var
dan Tėvo ir Sunaus ir Dvasios 
Šventos.” .

Nelaimingoji auka prunkštė, 
spardėsi ir bandė pasiliuosuoti, 
bet iš Tomo neįmanomai tvirtų 
rankų sunku buvo ištrukti. Po 
to" krikštytojas ištraukė iš van
dens jau prigėrusį žmogų, pa
aiškindamas susirinkusiems, jog 
Dievas jį pašaukęs pas save už 
tai, kad jis buvęs raganius. Li
kusieji kandidatai ėmė nerimau
ti, nors Tomo ramino juos, jog 
toks likimas ištinka tik ragi
nius. Jie atsisakė krikštytis. 
Bet pristatytieji “pastoriai”) lie
pė jiems užsilaikyti ramiai ir 
laukti savo eilės. Tuo budu To
mo “pakrikštijo” visus 22, kurie 
tuoj po krikšto pasimatė su Die
vu.

Po tų istoriškų krikštynų ne- 
besirado daugiau kandidatų. 
Bet Tomo ėjo iš kaimo į kaimą 
krikštydamas tįjos, kurie buvo 
labiausia išganymo reikalingi. 
Jo pasirodymas įvarydavo gy
ventojams didžiausios baimės. 
Visi bijojosi jo. Jis skelbė, jog 
“antrajam krikštytojui” niekas 
nieko negalįs padaryti. .0 jei 
kas pamanys ką nors blogą apie 
jį, tai jis tatai sužinos. Tokį gi 
prasikaltėlį laukia tinkamas 
“krikštas”, kuris paliuosuoja 
nuo visko, kas žemiška. Mak- 
wata, jaunas negras, buvo “pa
krikštytas” iki mirties už tai, 
kad jis grąsino pranešti “bo- 
mai” apie Tomo darbus.

Boma yra britų valdžios ko
misionierius. Tomo visus įspč- 
jo, kad nebandytų su komisienie- 
rium susinešti. Esą jei kas j i 
bandytų įskųsti, tai pirmiausia! 
beinant j britų būstinę (Broken 
Hill) dykumoj jį liūtai sudras
kytų, o antra, tokio niekadėjo 
dūšia amžinai pražūtų. Vienok 
nežiūrint į gąsdinimus, vienas 
jaunuolis, vardu Mema, kurio

tavi} Tomo pasiuntė tiesiai j 
dangų, nutarė rizikuoti. Jis 
perėjo dykumą ir pranešė britų 
komisionieriui apie keistas krik
što ceremonijas. Policija pradė
jo ieškoti “krikštytojo”, žmo
nės bdvo tiek įbauginti, jog ne
drįso pasakyti, kur randasi 'ro
mo. Praėjo pora mėnesių, kol 
Tomo pakliuvo į jos rankas. Jo 
rankos buvo taip tampriai su
rištos, jog pragraužė odą ir jis 
gavo kraujo užnuodijimą. Prisi
ėjo abi ranki nuplauti. ,

Teisme Tomo nesigynė, kad 
skandino krikštijamus žmones. 
Bet jis tvirtino, kad tai daręs 
Shaivvilos ir žinio Mussanla įsa
kymu. įsakymus jis atlikęs ra
mia sąžine, nes jis žinojęs, kad 
tip griešninkai kitokiu budu ne
gali būti išganyti.

Sir Philip Mac Donnell buvo 
teismo pirmininkas. Niekas tik
rai nežinojo, kiek Tomo pasiun
tė į dangų žmonių. Bet kuomet 
buvo įrodyta, jog jis vienu kar
tu prigirdė 22, teismas tuo pasi-

tenkino, išnešdamas mirties 
nuosprendį visiems trims: To-t 
mo, Shaivvila ir Mussanla. Seka
mą dieną jie tapo pakarti.

Vietiniai gyventojai tapo* la
bai nustebinti, kad britai nepa
būgo tų trijų galingų žmonių. 
Bet jeigu Angliją ištiktų žemes 
drebėjimas ar kokia nors kita 

t • /
nelaimė, tai jie žinotų kodėl taip 
atsitiko... \ — K. Sėjikas.

A.

Eucharistinis Kongresas
Katalikai Amerikoje yra viena iš daugybės tikybinių grupių, neskaitlin- 

giausi, tečiaus sutraukus savo vienminčius iš visų pasaulio dalių, daug savo 
diduomenės, surengė’milžinišką demonstraciją, kuri atkreipė į savę visų žmo
nių domesį. - %

Demonstracijos turi pasigarsinimo reikšmės ir jų reali vertė yra tik tuo
met kada yra kas garsinti.

Svarbesniu negu demonstracijos yra tautos susipratimas ir suglaudimas į 
savo jiegų ekonominiems ir kulturiniems tikslams. ,» į

Lietuviai! prisidėję prie uapuošimo Eucharistinio Kongreso Chicagoj, 
dėkitės dabar prie padidinimo lietuvių finansinės tvirtovės—Universal State 
Bank, ir parodykit pasauliui musų tautišką susipratimą ir galybę!

Visi tie kurie turite bankines knygeles kitų bankų, atneškite jas į 
Universal State Bank, iškolektavimui višos sumos ir procento, ir atidarymui 
taupymo sąskaitos tame grynai lietuvių banke, Universal State Bank.

Knygelės kitų bankų čią dabž>r paliktos bus pasiųstos kitoms bankoms 
tuoj po Liepos 1-mos, taip, kad nesugadinus nuošimčio. Nuošimtis musų ban- 
koj skaitysis nuo Liepos 1-mos dienos.

Universal State Bank yra lietuvių gerbūvio, susipratimo ir garbės reiš
kėju. Jis teikia geriausi patarnavimą visais reikalais. Todėl, visi dėkitės 
prie savojo,

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street

BĮ

SVARBUS PRANEŠIMĄ^

50c. TELEGRAFUOS JUSĮI PINI
GUS LIETUVON Į TRIS DIENAS

. Kadangi didelis skaičius žmonių siunčia pinigus Lie
tuvon pei’ šį Banką, tai jų patogumui įvedama spe- 
cialis parėdymas ir speciales-kainas. Šiuo nauju 
budu jus galite telegrafuoti pinigus savo giminėms 
ir draugams Lietuvon į trįs dienas už 50 centų.

Pamąstykite apie tai. Šiandie jus atnešate musų 
t Bankan, Lietuviškan Departmentan savo pinigus, 
kuriuos norite siųsti. Taigi po ryt jūsų numylėti 
Lietuvoje jau juos gauna.

Saugus, greitas būdas, kurį jus apvertinsite, kuomet 
pavartosite. Išsikirpkite šį svarbų pranešimą ir lai
kykite pas savę, gal kada nors sumanysite pasiųsti 
pinigų Lietuvon, tuomet žinosite kur Atsikreipti.
Šis Bankas atdaras kiekvieną Subatą per visą dieną 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

Kalbame Lietuviškai

CENTRAL MANUFAGTURING D A III/
DISTRICT DA|1I\

1112 VVest 35 I Street
CHICAGO

VALSTYBINIS BANKAS SU TURTU VIRS »U,000,000.00

1

111 ..  ......... - —x

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 valandai 
vakare, kasdien. 

Nedėliomis uždaryta.
1140 So. Ashland Blvd.

Kampas 12-tos Gatvės 
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.L__________ —__________ /

^Reikalaudami

RAKANDŲ

Lankykite Didžiausias 
Lietuviu Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuves 
*]HefeopksĮur»ifare (įfaptmf

TBKjEh. fcom. n*

® OeeAs

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymus metodo kuri Kali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Mes turime metodu kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mee norime, kad Jus pabandy. 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai Išbandymui musu me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amšius arl»a utsiėmi- 
mas, Jei jųn kenčiame nuo dusulio arba au- 
gtos temperatūros, musų metodas pagei- 

s jums greitai.
Mes specialiai norime pasiųsti tiems 

kurie turi be vilties ligas, kur visokio* 
formos įkvėpuojančių gyduolių, opiunaa 
prirengimų, “patentuotų durnų* ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiaia, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonias 
paroxysmus. f

Tas dykai pasiūlymas yra laitai svarbu, 
kad nepraleidus bent vien* diena. Rašyki
te 'tuojau* ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą- 
Darykite tai šiandien — Jums nereikia 
mokėti nei u* pašto ienkleli.

Atsiųskite dykai bandymui jusu tna- 
Dykai bandymo kuponas

Frontier Asthma Co., Rm. 51-D.
Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y 
todo pas: -

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38tb Street, Chieago. UI.

^■■■■,.1 —■ ...................M. m. U
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Friendless Friend

PAMOKSLAS ĮGĄSDINO

sun

GREGOROWICZ BROS.
NEAPGAUSI Užlaikome

Kuri pasirinkti Amusement

Kas Lietuvoj

will be

Meals

Notice

APGAVO

NEPASISEKIMAS

BATTERIES PIGIAI’.!

Ford dalysAuto Accesories

litui

LEVY

___

Italian Spagetti 
Pigeon M ii k—...

“Pekloje degsi tu, pilieti, 
Danguj nebus tau liuosos vie

<iiiiiii!r,iii'iiif?'iiiiiiiin ■iiiiiiii ■■i
GULBRANSEN PIANAI

IŠ SENŲ AUTOMOBILIŲ 
PADAROME NAUJUS

Graži pana y r’ Elzbieta 
Lygios nėra jai ant svieto 
Ncprastenė ir Agota 
Tik truputį nebagota. 
Skaisti yra Leonora 
Ant viso ko labai dora. 
Kas nežino, kad Gertrūda 
Turi meilų, gerą būdą. 
Ne bet kokia yr’ Justina 
Iki galo viską žino. 
Valcus eina ta Jadvyga 
Su jo šokti tai bepiga. 
Mėlynakė gi Janina 
Apie bernus tankiai mina. 
Gelsvo plauko yr Zosytė 
Moka šokius ištaisyti, 
šneki, stora Cecelija 
Visai nieko nebebijo. 
Tamsaus budo Julijona 
Visiems meili, gera žmona 
Stambi, drūta Kunigunda, 
Kai ji eina žemė dunda. 
Gero budo ta Darata 
Aplink bernus suka ratą. 
Nekantringa Domicėlė 
Visad zirzia it bitelė. 
Darbininkė didi Zyta

—8c per fling, 
4c a foot.

Mes užlaikome didelį pasirinkimą geriausios rųšies boilerių ir radiatorių, 
galime dabar kuogreičiausiai Tamstai pristatyti.

Eat here Die at home. Anyone 
found dead on the grounds will 
be arrested.

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

Turime plumbinių 
elektros reikmenų.

—vienodai godus 
brač, jie moka! 
-jų tik spėka...
liurbiai už tą ap-

Petruk 
šuo” žo

ne nuo 
kan- 

skauda

PEOPLES HARDWARE 
AND PAINI -C0.

JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuvė 

3343 So. Halsted St

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St. 
Telefonai Michigan 0342

Ir meldžias 
prašo,..

šeštadienis, Birž

Maliavos, Aliejų, Stik 
lų, Auto reikmenų, Įran 
kių, Indų ir kitokių narni 
nių reikalingų reikmenų.

Jeigu Tamsta neturi\visų reikalingų pinigų užmokėti už medžiagą; Tam
sta gali įmokėti dalį, o likusius mažais mėnesiniais išmokėjimais,—taigi veik 
tuojaus ir sutaupyk pinigo.

Nutiest of th? Nuts.
So’s your Old Man.^

— Anna Am

Telefonas Lafayette 4139 
Chicago, III.

Musų krautuvė atdara Antradieniais^ Ketvirtadieniais ir šeštadieniais 
vakarais iki 10 valandos patogumui tų musų kostumerių kurie gyvena už 
Chicagos. Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais iki 8 vai. vakaro 
ir Sekmadieniais iki 1 vai. po piet.

Tik užmokėti reik “grynais”. 
Bendrumo daug'abu jie turi. 
Tik viens rrrraudonas, kitas 

juodas...

Take the car that you just 
missed and if you misa the boat 
swim after the train for nothing 
will be charged for waiting. You 
are reųuested to bring a basket 
if \Vater in case your fiiends get

Meals will be served 
sons unknovvn if paid 
their friends.

Lietuvoj dabar; Ten mokslas 
šviečia — tikybą riečia. Valdžia 
sutvėrė 
džiumos skaldo 
do. Dabar krikščionys 
tie žmonės. Padaužos 
gias,' kad ta šalis 
švis.Ir sako: “Mes tai ne maskoliai” 

Jie visus keikia susirietę, 
Kurie neklauso jų “gazie

JEIGU Jus rengiaties įsitaisyti apšildymo plantąsavo namuose se 
karnai žiemai, PRADĖKITE DABAR, ir sutaupykite pinigo ir var 
go — taipgi bukite prisirengę kaip užklups šaltas oras.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj (Not Ine.) 

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tai, mama
Aš saldainius 

dantimis

Mokytojas. Žiūrėk, 
tu savo rašinėlį “Mūšų 
dis į žodį išrašei iš savo broliuko

Mokinys. Taigi, ponas moky
tojau, kitaip ir negalima buvo, 
nes šuo juk tas pats.

tikybą riečia
• bažnyčią užvėrė. l)i- 

mažumos val-
- nebe 
džiau- 

laisve nu-

Vieną leidžia Maskvos bernai 
Kumelistais pasivadinę. 
Kur “ježednevną“ jau nuo 

pernai
Bando leist susikabinę.
Trys tavorščiai ignorantai 
Tą “gazietą” redaguoja, 
Kaip Krilovo muzikantai 
Mainos vietomis, dainuoja...' 
Vėplų muzika “paršiva” — 
Jau patys komunistai šaukia, 
Ir kas išlaikius “direktyva”— 

Jie naujo “Mesi jošiaus” laukia.
Tik “garsi” spauda kumelistų 
Daugiau negauna pasekėjų, 
Susmuko eilės ekstrimistų, 
Neb’tenka dolerių leidėjai.

jūsų senas
pirksite nau-

Motina matiniai apsirengu
sioms dukterims:

— Kad aš savo laiku bučiau 
galėjus rodyti taip blauzdas, 
kaip jus dabar, tai jus turėtu
mėt kitą tėtę.

Viena iš dukterų:
— Kokia gi tu, mama! Mums 

ne tėtės reikia, o vyro!

Motina dukteriai 
skauda dėl 
nių valgei.

Duktė:
saldainių, 
dau visais 
tik vienas dantis

Ateikite musų ofisan arba pašaukite telefonu ir mes pasiųsime pas Tam
stą vieną musų inžinierių. Apžiūrėję Tamstos namus mes Tamstai nevilki
nant pasakysime kiek Tamstai kainuos įtaisymas planto Tamstos namuose. 
Mes apskaitliavimą paduosime Tamstai dykai. Jeigu Tamsta norėsi įtaisyti 
plantą patsai, musų inžinierius padarys Tamstai planą ir suprantamai paro
dys kaip šį darbą nesunkiai atlikti. Mes irgj aprūpinsime Tamstą visais 
reikalingais įrankiais nieko už jų vartojimą neimdami.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčcriai ir elektros reikmenys 

221* W. 2 2 n d S t., Chicago 
Phone Canal 2691 •1

Doughnut Holes — 5c a gross 
Very Long Short Cake — 5c 

smėli. .

Du Chicagos laikraštukai 
žmonėms “fcisus” savo rodo 
Skurdus, murzini “beibukai” 
Dar murzesni juos išduoda.

Iš Birutės
Birutė 'nori apženyt savo ve

dėją p. Vanagaitį su 20 metų ju- 
bilėjum. Vadinasi, Birutė bus 
sekančiais metais pilnametė. Tai 
bus veselija!... — B. A. P.

BIRUTĖS
Saldainiai (Kendės) iŠ Lietuvos
Jau yra galima gauti skaniau

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

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

Krautuvė atdara kasdieną:

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

Tel. Yards 6062

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MI!)WIFE

Pasekmingai gy- 
■ <jau jvairias ligas, 

o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliaus] išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Tardą 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, PėtnyČiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 
mis ir Šventadieniais pagal sutartį.

Trockis (saku
— Padauža X.

Tos dvi kraštutinės internaci
onalines laisvės partijos sugal
vojo naują būdą, kaip ištautinti 
Amerikos lietuvius. Padaužų 
reporteris nugirdo bolševikata- 
likišką susivienijimo slaptą po
sėdį, kuriame buvo svarstoma 
unijos reikalai! Susilauksime 
naujos vėliavos su ženklais: 
Kryžius, pjautuvas, kujas ir pė
das. Cicilikams, tautininkams 
ir kitiems bezbažninkams užda
rytos durys į civilizacijos pasau
lį. Ot prie ko privažiavom. Dėka- 
vokite padaužoms už tokias nau
jienas. — P.

Ir murzini, kaip žydo “ši 
rėš“,

Prie dolerių 
O meluoti— 
Melagystėj—
“Klevams”--

moka, 
“Komarus”

Olekui”

Reumatizmas sausgėlė
Nesjkankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 c<‘ntų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Western Auto Supply & Bat 
tory Service

4614 So. Western Avenue.
Tel. Lafayette 7422

Mes priimama
oatteries kudmet

— Aš prašau jūsų dukters 
rankos.

— Labai man malonu, bet 
mes labai neturtingi.

,— Tai menkniekis.
. — Bet mes negalime duoti jo- 

Kio kraičio..
— Ir tai niekis.
— Labai gaila, nes aš negaliu 

leisti savo dukters už tokio kvai
lio, kuris sutinka imti ją pliką, 
kaip tilviką.

- Medžiotojas, sutikęs pamiškė
je žmogų:

— Girdi, Tamsta, ar nematei 
čia kiškio?/

Kaimietis: Na, ko gero!! Pe
reitais metais su kaimynu kirs
dami medžius, bent du matėm!

Hoping to see you at the 
pienie at which J know you wi?l 
enjoy and feel sorry for after- 
wards.

Kitą laikraštuką leidžia 
“Dangiškojo Rojaus” broliai 
| dangaus vartus “maeniai” 

džias

Men vvithout legs will run 
raccs for a fine silver cup. Foui 
murders vvill be committed to 
amuse the children. $2.00 worth 
of fire crackers vvill be displayed 
providing you bring them your- 
self. We will be favored by a 
vocal solo given by the Deaf and 
Dum Choir. 2 shots 
fired at each person.

“Blagosiavenstvas” iš Romos 
• teikia,

Ir “eudai”, kaip iš maišo byra, 
Bile tik dolerį sutelki...
Pas šiuos tik “garsus” vyrai 

rašo, —
Su titulais ir dar kokiais!...

Mes irgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingų labai prieinamomis kai
nomis, irgi paipų, fittingų, tankų hyterių, gazo boilerių, gazo hyterių, valves 

ir viską kas reikalinga prie namų apšildymo , įtaisymo ir prie plumbing. 
MUSŲ OBALSIS, JEIGU ČIA NEGALITE GAUTI, TAI TOKIS DALYKAS 
DAR NeRA PADARYTAS.

DIDŽIAUSIA RETAIL PLUMBINGO IR NAMŲ APŠILDYMO REIKMENŲ KRAUTUVĖ22nd

Kunigas iš sakyklos: — Pra
žus visi tie, kurie savo žmonas 
muša; jų ranka akmeniu pa
virs...

Kaimynėlė, tai išgirdusi 
kiai atsidusp:

— O, Jėzau! Mėlyna buvau 
nuo mėsinės savo Jrtno rankos, o 
kas bus, kai jo ranka akmeniu 
pavirs?...

Ir ėmė melstis, kad Dievas.jos 
vyro nebaustų.

State Streets
Telefonas i visus departmentus Calumet 0644—0645. Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėliomis iki Ūpo pietų 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
Paštu prisiunčiami orderiai greitai išpildomi. Mes dastatome i visas dalis Chicagos ir priemiesčius dykai.

MUSUS. CHICAGOS SKYRIUS RANDASI 93rd & COMMERCIAL AVĖ. Tel. į visus departmentus Saginaw 4847

Jeigu Tamsta ką nors pas mus nusipirksi, ir Tamsta nebusi užgane<Jin 
tas, mes arba išmainysime arba atiduosime Tamstai pinigus be mažiausio kla- 
pato. Tai tokiu budu mes uabudavojame savo biznį į vieną didžiausių Plum- 
binjg ir Apšildymo Reikmenų Krautuvę Chicagos r»ii«stc.

Kuomet Tamsta busi prisirengęs užeiti pas mus, žiūrėk, kad pataikytu 
mei į tikrą vietą ir biznį. Musų biznis užima visą bloką ir turi didelę iškabą

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daup metų patyrimo taisyme 
visokiu ii<lirbyfičiu automobilių. 14- 
taisome sulankstytas nfiis ir kitas 

dalis. Sutaisome indžinua. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės |

Tel. Brunswick 9893

KAROLIS 
NORKAITIS

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

tiems, kurie “paklusni 
yra,

Vaikas, žiūrėk, mama, ten 
syetųnas žmogus bučiuoja musų 
tarnaitę.

Motina. Tegul sau bučiuoja!
Vaikas. Ot tai apgavau ! Vi

sai ne svetimas žmogus, o tėtė.

Yourself and company are in- 
vited to a moonlight atternoon 
pienie in the morning of August 
37, 1913. It is given by the 
Katzenhammers at Insane 
Grove. The music will be furn- 
ished by Happy Hooligan. Ad- 
mission single person per couple. 
Orphans accompanied by their 
parents will be adniitted free.

Chemical Laboratory 
šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasek
mingai gydo sekamas ligas, 
kaip ve: 1) “Oremus” lašai 
nuo pilvelio ligų, kurie labai 
greitai ir užtikrinančiai išgy
do užsisenė;ilsias pilvelio li
gas, kaip ve: užkietėjimą vi
dinių (l)yspepsia), nes pilve
lis tada pradeda virškinti n 
prašalina skausmus is vidu
rių. Kaina bonkutei 75c su 
prisiimt imu 85c. 2) “Oremus” 
lašai nuo pilvelio ligų, kaip 
ve: nuo užsišaldymo vidurių 
(Catharo) ir nuo gasų, kurie 
susirenka žmogaus viduriuo
se nuo. kasdieinnių musų 
valgių, greitai ir užtikrinan
čiai prašalina gasus ir skaus
mus iš vidurių. Bonkutė kai
nuoja 75c su prisiuntimu 85c. 
Siė vaistai yra išdirbami

NAUJIENOJ, Chicago, III

Plepa, tauškia neprašyta.
Priešais mergų būrį turint 
Reibsta akys man bežiūrint.

— Km. Jonas.


