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Lietuvos kabineto 
sudėtis oficialiai

Jungi. Valstijos džiaugias 
Brazilijos žingsniu

Sveikina respublikos prezidentą 
dėl Brazilijos pasitraukimo iš 
Tautų Sąjungos

Teisti Kauno 93 “kuopi 
ninkai” išteisinti

Amerika sveikina Braziliją dėl 
jos pasitraukimo iš Lygos

Naujos Lietuvos valdžios 
sudėtis oficialiai

93 Lietuvos “kuopininkai” 
teisino išteisinti

birž.
rate-

atėjęs

KAUNAS, (Elta). [Paštu iš 
Lietuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone], — Birželio mėn. 15 
d. Lietuvos Respublikos Prezi
dentas patvirtino tokį kabinę-

Ryšy su išteisinimu Kaune bu
vo demonstracijų, interna
cionalo ir pasistumdymų

et • a>
B. Tomaševičius;
Ministerijos Vai-

Ministeris Pirmininkas, Tei
singumo Ministeris ir laikinai 
Užsienių Reikalų Ministeris — 
p. M. Sleževičius;

Vidaus Reikalų Ministeris — 
p. V. Požėla;

Švietimo Ministeris — prof. 
V. Čepinskis;

Finansų Ministeris — p. A. 
Rimka;

žemės Ūkio Ministeris — p. 
Krikščiūnas;

Susisiekimo 
dytojas — p.

Susisiekimo
jas — p. J. Mašiotas.

[Skirtumas tarp šio oficiali- 
nio Eltos pranešimo ir Naujie
nose jau praeitą šeštadienį pa
skelbtos žinios apie naujojo ka
bineto sudėtį yra tik dėl Susi
siekimo ministerijos valdytojo 
Tomaševičiaus (musų praneši
me buvo pasakyta: geležinkelių 
ministeris — Jankevičius) ir 
Valstybės kontrolės valdytojo 
J. Mašioto. Musų kablegrama 
buvo gauta keturiomis dieno
mis anksčiau, ne kaip kabinę-

KAUNAS (Elta). [Paštu iš 
Lietuvos Pasiuntinybės Wash- 
ingtone]. — 93 kuopininkų iš
teisinimas birželio mėn. 12 d. 
davė progos suruošti komunis
tų demonstraciją birželio mėn. 
13 d. Publikai nenusiėmus ke
purių, demonstrantams rusiš
kai dainuojant internacionalą, 
pradėta stumdytis. Iššaukta 
policijos rezervai, bet pakako 
paprastos policijos demonstran
tams išsklaidyti. Suimta ketu
ri asmenys.

[Minėti 93 ‘,kuopininkai”, ku 
rių teismas dabar pasibaigė jų 
išteisinimu, tai buvę komunisti
nių darbininkų, kuopų kandida-

GENEVA, Šveicarija, 
16. — Tautų Sąjungos 
liuose padarė .sensacijos 
iš Ri<> de Janeiro pranešimas, 
kad Jungtinių Valstijų ambasa
dorius kongratuliavęs respubli
kos prezidentą Bernardesą dėl į 
Brazilijos pasielgimo su Tautų 
Sąjunga [pasitraukimo iš Tau
tų Sąjungos.]

Tasai pranešimas dar labiau 
sustiprino ėjusiu' Ge c 
dus, kad Jungtinės Valstijos 
dariusios įtakos Brazilijai, idant 
pastaroji laikytus tvirto nusi
statymo Sąjungai iv nenusileis
tų nuo savo reikalavimo nuola
tinės vietos Tautų Sąjungos 
taryboje.

VVashingtonas užsigina
WASHINGTONAS, birž. 16.1 

— Diplomatiniąi Jungtinių Val
stijų valdininkai griežtai' užsi
gina, kad jie butų kuriuo nors, 
dagi netiesioginiu, budu maišęsi 
į ginčus Tautų Sąjungoj, pasi
baigusius Brazilijos pasitrauki-1 
mu iš Sąjungos.

Valstybės sekretorius 
logg pasuke, k-ui j s vi
tęs reikalo išleisti formalinį nu- 
gynimą pranešimų, kad busią 
VVashingtono valdžia darius 
takos Brazilijai, nes, sako jis, 

tuo butų perdaug garbės sutei
gta pranešimams.

Kel-

Jugoslavija taisos 
skokuns mokėti

B EIX J K A D A S. .J 11 gosią v i j a, 
birž. 16. — Atstovų buto finan
sų komisija priėmė rezoliuciją 
dėl Jugoslavijos karo skolų mo
kėjimo Jungtinėms Valstijoms.

Netyčia nušovė mergaitę

JACKSONVILLE, III., birž. 
16. — Piliečiui Williamsui var
tant rankoj šautuvą, šautuvas 
netyčia išs’šovė ir užmušė Wil- 
liamso 10 metų dukterį.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
šit greičiausia.

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

Parduokit kas j įtins nereika
lingas per paskelbimu* Naujie
nose. * / ♦

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 80

Neramumai Čechoslo 
vakijoj dėl muito 

duonai
birž. 
buvo, 

keturių va- 
streiką protestui prieš 

importuojamiems ja-

Čcheidze buvęs bolševiky 
teroro auka

streiką visos krautuvės

PRAHA, čechoslovakija, 
16. — Darbininkai vakar 
suruošę .visuotiną 
landų 
muitą 
vams.

Per
ir kitokios įstaigos buvo užda
rytos. Parlamentas ir kiti val
džios tnobesiai buvo stiprių po
licijos .jėgų sergėjami. Gatvėse 
buvo dažnų susikirtimų tarp 
streikininkų ir policijos.

Italija skolina Rumanijai 
200 miliony lirų

KOMA, Italija/ birž. 16. — 
Derybos dėl Italijos 2(M> milio- 
nų litų paskolos Rumanijai ir 
dėl Kumanijos karo skolos Ita
lijai sistematizavimo tapo pa
baigtos.

Kumanijos karo skola Italijai 
nustatyta viso 157,000,000 lirų, 
kartu su • nuošimčiais, kuri tu
rės būt sumokėta per penkias
dešimt metų.

Dabartinė gi paskoi* duoo 
ma dešimčiai metų iš 7 nuoš.

BERLINAS, birž. 16. [F].— 
Netikėta ir liūdna žinia, kad 
Paryžiuje nusižudė garsus gru
zinų socialistų darbuotojas Mi
kalojus Čcheidze, per ilgus me
tus buvęs vienas žymiausių Ru
sijos socialdemokratijos vadų, 
Berlino socialdemokratų rate
liuose padarė gilaus įspūdžio.

Berlino socialdemokratų or
ganas Vonvaerts rašo, kad 
Čcheidze taip pat turįs būt pri
dėtas prie tos nesuskaitomos 
daugybės kankinių, kritusių 
Rusijos bolševikų teroro auko
mis. čcheidzės nusižudymas, 
sako Vonvaerts, buvo priversto 
jo gyvenimo ištrėmime vaisius. 
Sau gyvybė teko atsiimti žmo
gui, kurs tiek daug buvo pasi
šventęs Rusų revoliucijai; teko 
nusižudyti žmogui, kūno atmi
nimas amžinai pasiliks ne tik 
Gruzijoje,' bet ir kiekvieno są
moningo socialisto širdyje visa
me pasauly.

Duggan atskridęs i 
Francuzų Gvianą

Vokietijoj susekta ne
tikrų pinigų dirbėjai
TIIIONVILLE, Francija, bir

želio 16. — Vietos Italų banke 
suimta vienas serbas, Zirkovič 
vardu, bandęs iškeisti Jugosla
vijos 1,000 dinarų banknotų, 
pasirodžiusių netikromis.

Tardymai parodė, kad esama 
plačiai išsišakojusio pinigų fab- 
rikavimo sąmokslo, kurio cent
ras esąs Duisburge, Ruhro kra
šte. Sąmokslininkai veikią 
kieti joj, Franci joj, Belgijoj 
Luksemburge.

Vo-

Princas Gustavus Ado.'phus, Švedijos sosto įpėdinis (vidu
ryj) akademiškuose rūbuose Princeton universitete, kur jam tapo 
suteiktas teisių daktaro laipsnis. Princas yra žymus archeologas.

Kent kaltas, daugiau 
kent nekaltas

Lenkai nenori Pilsudskio 
diktatūros

Svaigalų kontrabandos gaudy
tojai šaudė privatinę , j ak tą

Profesinių sąjungų vadai šau
kia darbininkus ginti parla
mentinę valdžią

NEW YORKAS, birž. 16. — 
Vienas pakraščių sargybos lai
vas, dabodamas svaigiųjų gė
rimų kontrabandos laivų, vakar1 šąlą Pilsudskį karo tarybos pir- 
ėmė šaudyti didelę privatinę mininku. Karui atsitikus, karo 
jaktą Aloha, priklausančią tur- tarybos pirmininkas tampa vy- 
tingam >newyorkiečiui, Arthurui riausiuoju armijos vadu. 
Curtis Jamesui. 
ninkas plaukė iš 
Nevvportą, R. I., 
princui Gustavui 
tikti. Del šitokio 
sargybos šaudymo 
atodairos, James pasiuntė pro
testą Washingtonui.
šaudymas Floridos pakraščiuos

MIAMI, Fla., birž. 16. — Vy
riausybė pradėjo tardymus dėl 
įvykusių praeitą sekmadienį 
šaudymų Miami įlankoj, grėsu
sių kelių šimtų žmonių gyvas
tims. Pakraščių sargybos lai
vas No. 297, įtaręs viehą moto
rinį laivelį dėl gabenimo 
giųjų gėrimų, ėmė jį vytis, ir 
be jokios atodairos šaudyti, 
šoviniams lekiant į antrą į lan
ges pusę, kur parke šimtai 

; žmonių vaikščiojo. \

VARŠUVA, birž. 16. — Len
kijos prezidentas paskyrė mar-

i-1 Per pastaruosius 
metus 
postas 
Lenkų 
nenorėjo, kad

penkerius 
karo tarybos pirmininko 
buvo neužimtas. Mat 
tautininkai (“endekai”) 

vienintėlis tai

Protestuoja prieš kardino
lu priėmimą

Oficialiuose pasitikimuose eu- 
chai istininkų laisvamaniai 
mato bažnyčios pripažinimą

Vykdyti neįvykdomus įsta
tymus nesveika

Senatorius sako, kad 14 ir 18 
konstitucijos papildymai esą 
tik pinigų eikvojimas

VVASHINGTONAS, birž. 16.
Ginčydamasis su senatorium 

Borah dėl konstitucijos papildy
mų, senatorius Edwards (deru., 
N. J.) pasakė, kad bandyti są
žiningai valdžiai vykdyti toki 
papildymai, kaip kad 14-tas ir 
18-tas, tai tik bergždžiai aikvo- 
ti laiką ir milžiniškas pinigų 
sumas.

Keturioliktuoju konstitucijos 
papildymu norėta padaryti neg
rus lygiais su baltaisiais pilie
čiais, sakė senatorius, bet kiek
vienas gerai žinąs, kad negrai 
pietų valstijose neturį nė 1.75 
nuošimčio tos lygyl>ės, kurią 
jiems garantavo konstitucija. 
Tas pat esą ir su 18-tuoju pa
pildymu, kuriuo buvo įvesta 
prohibicija. Prohibicijos įstaty
mas neįvykdomas, kas jau per
daug aiškiai pasirodę bandant 
jį vykdyti. O įstatymai, kurių 
niekas neklausąs, esąs bloges
nis daiktas, ne kaip kad jokio 
įstatymo nebūtų. Toki įstaty
mai tik silpniną valdžią, statą 
ją paniekai ir naikiną žmonėse 
pasitikėjimą.

NEW YORKAS, birž. 16. — 
Kadangi vykstančių Chicagon į 
eucharistinį kongresą kardino 
lų, arkivyskupų, vyskupų ir 
pralotų titveikai Amerikoj ofi
cialiai pasitinkami ir priimami 
su iškilmėmis, New Yorko 
Freethinkers Society (laisvama
nių draugija) pasiuntė guberna
toriui Smithui ir mayorui Wal- 
kerui telegramas, kuriose drau
gija protestuoja dėl “visiško 
Amerikos valdžios principų ne
bojimo, pasireiškusio vakar iš
kilmingu popiežiaus legato Bon- 
zano ir kitų kardinolų priėmi
mu miesto rotušėj.” «

“Mes nieko nesakome, jei bet 
kuris atskiras asmuo, atvykęs 
iš svetimų kraštų, priimamas 
ir puoselėjamas,” sako savo 
proteste laisvamanių draugija, 
“bet mes griežčiausiai prieši
namės ir protestuojame, kai 
musų miesto ir valstijos civili
nė administracija ima pripažin
ti tą ar kitą religinę organiza
ciją, kurių Jungtinių Valstijų 
valdžia nepripažįsta.”

New Yorko gubernatorius ir 
Mayoras vakar oficialiai valsti
jos ir miesto vardu iškilmingai 
priėmė rotušėj atvykusius ka
talikų bažnyčios dignitorius ir 
atsiklaupę bučiavo kardinolų 
Bonzano ir Nayeso žiedus. .

Irakas mokės Turkams 
$2,500,000 už aliejy

BAGDADAS, Mesopotamija, 
birž. 16. — Irako valdžia pasiū
lė Turkijai sumokėti 2^2 milio- 
no dolerių už naftos šaltinių 
naudojimą, užuot mokėjus jai 
priklausomą dalį nuošimčiais 
per dvidešimt penkerius metus. 
Turkija šitą pasiūlymą priėmė.

Briandas bandys sudaryt 
naują kabinetą

PARYŽIUS, birž 16. — Va
kar rezignavęs su visu ministe- 
rių kabinetu Aristidas Brian
das, prezidento Doumergue pa
kviestas, šiandie vėl sutiko ban
dyti sudaryti naują Franci jos 
valdžią.

Neleido Ku-kluxams lai
kyti deihonstraciįu

JERSEY CITY, N. J., birž. 
16. — Vietos mayoras Ilague 
atsisakė duoti leidimą New Jer- 
sey valstijos Ku-khix-klano or
ganizacijai laikyti mieste savo 
paradus ir demonstracijas, ku
riose, pasak klaniečių viršilų, 
turėję dalyvauti nuo 10 iki 30 
tūkstančių žmonių.

Mayoras pasakė, kad pana
šios klaniečių - deomnstracijos 
visados sukelią neramumų ir 
riaušių.

Ir Niles mayoras neleido
NILES, Ohio, birž. 16.'—Ne- 

norėramas turėti vėl neramu
mų* Niles mayoras užgynė Ku- 
klux-klaniečių paradus, kuriuos 
jie ruošėsi laikyti čia liepos 3.

Panašus klaniečių paradai 
Nilese prieš dvejus metus bu
vo sukėlę tokių kruvinų riau
šių, kad teko šauktis valstijos 
kariuomenės pagalbos, žmonių 
masės klaniečių nemėgsta.

Jaktos savi 
New Yorko į 

Švedijos kron- 
Adolfui pasi- 

pakraščių 
be jokios vietai kandidatas butų Pilsuds

kis, ir tuobudu karo tarybos 
pirmininko postas buvo palik
tas tuščias. Dabar Pilsudskis 
pasiekė, ko troškęs.

Socialistinių profesinių są
jungų vadai paskelbė rezoliuci
ją, kurioj sakoma, kad milita- 
riniu režimu Pilsudskis nesten
gsiąs įvykinti ekonominių ir 
politinių atmainų, kurių darbi
ninkų klasė reikalauja. Rezoliu- 

svai- <ija baigiama karštu atsišauki
mu į visas darbininkų organiza
cijas, kad jos visomis jėgomis 
gintų parlamentinės valdžios 
principus, ir reikalaujama, kad 
šis seimas butų paleistas ir 
tuojau paskelbti nauji rinkimai. 

I Socialistinių profesinių są
jungų vadų rezoliucija energin- 

VIENNA, Austrija, birž. 16. tfai protestuoja taipjau prieš į- 
militarinės

Tvanai Austrijoj

BUENOS AIRES, Argentina,' 
birž. 16. — Izaikraščio La Na- 
cion korespondentas Kio de Ja- dė Austrijoj didelius 
neiroj sakosi gavęs žinią iš Burgenlande keturiolika 
Paros, kad Argentinos aviato- druomenių užlieta, 
rius Duggan, skrendąs iš New-, vanduo pakilo devynias pėdas. 
Yorko j Buenos Aires, vakar atjki šiol daug žalos padaryta, 
skridęs ’į lOyapocką, Francuzų 
Gvianoj. Oyapock yra netolii 
nuo Brazilijos \sienos. 1

Duggan ir jo du kompanionai, 
išskrido iš Para Maribo praeito ( 
sekmadienio rytą, ir nuo to lai
ko nieko apie juos nebebuvo 
girdėt.

Debesų pratrukimas pagim- vedimą Lenkijoj 
; tvanus., diktatūros.

ben- Lenkų tautininkų

Žemė$ drebėjimas Ispanijoj

ALMESIA, Ispanija, birž. 16. 
- Čia ir apielinkėj praeitą nak
tį buvo jaustas žemės drebėji
mas, laibai išgąsdinęs gyvento
jus. žalos nepadaryta.

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SlįlSTI PINIGAI

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš-

t mbkėti į 4-6 dienas už 50 centų;
2. Naujienos siunčia per Koperacijos 

Banką, kuris duoda ir gali "duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patąrnauja.
, ' Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą,vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius: j
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. į 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Dl.

organas 
vedamąjį 

straipsnį, kuriuo visi lenkų na
cionalistai 
ganizuotis 
Pilsudskio 
turėsianti 
gatvėse, sako Dwa Grosze.

Dunojaus pwa Grosze įdėjo
i o c >■»a c • . . • . • •

raginami stipriai or- 
griežtai kovai su 
diktatūra. Ta kova 
įvykti ne seime, bet

ORRC
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatųros 
atmaina; stiprokas npainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra siekė 
nimum 51°, maksimom 72° 

šiandie saulė teka 5:14, 
džiasi 8:27 valandą.

mi-

lei-

Keturi asmens prigėrė 
valtelei apvirtus

VICTORIA, Tex., birž. 16.t— 
Įlankoj, ties Magnolia Beach, 
apvirtus valtelei, kuria jie plau
kė, prigėrė keturi asmens, dvi 
jaunos mergaitės, Gladys Hora- 
dam ir Margcret Thartics, ir du 
berniukai, (Leslię Urban iy Ben 
Gilling. ,
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DAINOS
Puikiausios senos dainos.... ir pui
kiausios naujos dainos. .. dainuokit 
jas iš gaidų ant jūsų

GULBRANSEN

Sveikatos Dalykai
SUVĖLINTA MENSTRUACI

JA PAS MERGAITES

tat, kad jose yra apsčiai žinių

Tas dainas kurias dai
navote kuomet buvote 
jauni — dainuokit jas 
ir vėl! Graži muzika 
kurių jūsų vaikai pra
deda" niunioti — atga
bena jums muziką į jū
sų namus. c

Išmokite didžiausį 
džiaugsmą muzikoje* — 
džiaugsmą dainos iš 
gaidų kuomet patys sau 
grojate.
Gulbransen Registruojantis Pianas padarė tai gali
mu — net ir jei jus negalit skaityti muzikos gaidų. 
Jeigu geresni pianai butų kur padaryti, tai Budrikas 
parduotų juos.

JOS. F. SUDRIK PIANU KRAUTUVE
3343 So. Halsted Street

Padėk Savo Pinigus ant 
Devynių Nuošimčių
9G yra geriau negu 6, ir daug geriau negu 3. 

9/< reiškia $9.00 už $100 j metus arba $90.00 už $1000
Šimtai milionų dolerių Amerikos lietuvių pini

gų neša tik 3' <, o yra daug ir tokių, kurie gauna dar 
mažiau negu 3 — arba nieko negauna.

Padėk tad savo sunkiai uždirbtus pinigus j Lie
tuvos Koperacijos Banką ir tegul jie neša jums po 
9' < kas metą. Štai kaip dauginsis jūsų pinigai Lie
tuvos Koperacijos Banke:

$100 padėtas, po metų gryš ..........  $109
$500 padėti, po metų gryš ..............  $545

$1000 pridėti, po metų gryš.............. $1090
$5000 padėti, po metų gryš.............. $5450

$10000 padėti, po metų gryš .......... $10,900
Laikas jau susirūpinti kiekvienam ir pradėti 

I imti didesnius nuošimčius už savo pinigus.
Už indėlius Koperacijos Bankas prisius jums 

liudymą per Naujienų Bendrovę.
Saugumas Pilnai Užtikrintas

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS — LIETUVA

Pinigus pasidėti į. šią įstaigą galite visi Ameri
kos lietuviai, iš visų vietų ii- miestų per

Naujienų Bendrovę /
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Rašo Dr. A. Montvidas a

Menstruacija arba mėnesinės 
pas Amerikoj gimusias mergai
tes prasideda - tarpe 12 ir 14 
metų amžiaus. Pas tūlas prasi
deda net nuo 11, pas kitas gi 
nuo 15 metų. Sveikatos žvilgs
niu visai nėra pavojaus, ar jos 
atsiranda anksčiau ar vėliau. 
Jei mergaitė lepi ir silpna, ge
riau, kad prasideda vėliau.

Pradžioj nereikia tikėtis pil
no reguliarumo: kartais atsi
randa ir vėl dingsta keliem mė
nesiam; kartais pasikartoja po
rą sykių mėnesyje.

Pas žydelkaites, čigones, lo
tynų kilmės mergaites ir apla
mai šiltų kraštų gyvėntojų duk
teris subrendimo amžius anks
tyvesnis, Taigi kilmė turi daug 
reikšmės. Miestuose augan
čios mergaitės irgi subręsta 
anksčiau. Subręsta anksčiau ir 
tos, kurios lepinamos, Įgyvena 
erzesnį gyvenimą, turi daugiau 
smagumų ir išeigų. Užuitos, ne
jautrios, nuvargintos mergai
tės susivėlina.

Nuo motinų tenka girdėti, 
kad ta ar kita mergaitė susivė
linusi su mėnesinėm ir iš to 
mirusi. Tai nėra “bobų” pasa
ka, o galimas daiktas.

Paanalizuokime.
Yra atsitikimų, kad kraujo 

išėjimas laukan užbluokuoja- 
mas. Jis gadinasi Ir pūva, nuo- 
didamas visų kūną. Tai gali at
sitikti ne tik pas 18 metų, o 
ir pas 11 metų mergaitę, jeigu 
ji pradėjo menstruoti. Todėl 
kiekviena mergaitė, sulaukus 
jai 10 ar 11 metų amžiaus, tu
rėtų būti nuvesta pas šeimynos 
gydytoją apžiūrėjimui, ar vis
kas tvarkoj.

Naviko augimas nors labai 
retas pas mergaites, vienok pa
sitaiko, ir jis gali būti priežas
tim mėnesinių nebuvimo. Pūlių 
susispietimas kur nors šalia 
gimdos irgi gali būti priežas
tim. Nuo falopijaus dūdelių ir 
pačios gimdos vidaus įdegimo 
mėnesinės irgi gali nepasirody
ti.

Neretas yra atsitikimas, kad 
mergaitės gimda neauga — pa
silieka kūdikiška, čia jau mė
nesinių negalima tikėtis anksty
vame amžiuj; kada jos ir pasi
rodo, yra menkos, skaudžios ir 
nereguliarės. Ištekėjusi šito
kia moteris šeimynos neturės. 
Šitą blogą pataisyti galima tik 
pas augančią mergaitę elektros 
virpinim'ais ir elektros šiluma.

Apart lokalių, esama ir genč
iai i ų sveikatos sąlygų, kurios 
suvėlina mėnesinių atsiradimą 
arba visai neleidžia atsirasti, 
štai keletas jų: generališ svei
katos sumažėjimas dėl ligų ar
ba kitų priežasčių; lytines li
gos; kraujo ligos; tuberkulo- 
zas arba džiova; suirimai vienoj 
ar keliose liaukose, kurių syvai 
turi įtakos į lytines funkcijas; 
tūlos nervų ir proto ligos; chro
niniai apsinuodijimai.

Suvėlintų mėnesinių priežastį 
gali rasti ii; ištirti tik gydyto
jas. Kartais ji menka arba 
nekenksminga1 sveikatai*; kar
tais ji svarbi ir mirtina. Netoli 
visuomet ji prašalinama.

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 
žmones myli “Naujienas” per-

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, ne tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės- 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje

(.ISTERINE 
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TABLETS
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dSjima ir 
Kosėjimą.
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čMade by
Lambert Pharmaeal Co., Saint Louio, U. S. A.

ir norite, kad jie semtųsi svei; 
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visatą einamais 
klausimais, kurie beatvanginiai
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di

džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
menesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago.

W. J. STANKŪNAS
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SPECIAtIS IŠPARDAVIMAS 
TIESIOG IS FABRIKO

Res. Tel.
Beverly 2300
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Kam mokėti aukštas kainas, kad galite pirkti 
žemas kainas namų rakandus, kaip tai: Parloruž žemas kainas namų rakandus, kaip tai: 

setus ir kitus reikafingus namų rakandus.
Čia yra pirmutinė lietuvių išdirbystė 

Korporacija. Mes išdirbame aukštos rųšies, 
Setus ir Grindines Lempas. Turime didžiausį pasi
rinkimą gatavų ir darome ant orderio; kainos yra 
žemiausios.

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

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

Parlor
Parlor
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WESTERN UPHOLSTERING FURNITURE CO.
(I ne.)

540 East 63rd St. Chicago, III.
< Tel. Hyde Park 3392
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LIEPOS

- B IRUTĖS
Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos
Jau yia galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.
v I’erkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidų.

Krautuvė atdara kasdieną:

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

Tel. Yards 6062
S -Į

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St, Chicago 
l’hone Canal 2691

r T" 1
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Ytiška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.K.-------

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

Antra Naujienų Ekskursija 

LIETUVON 

28 D., 1926

Palydovas
J. Jankus

I

U. S. Lines Laivu Leviathan
Kelionė į abi puses iš New Yorko Klaipėdon ir atgal 

$186.00; į vieną pusę $107.00
RENGKITĖS TUOJAUS, ftepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savp gimimo metrikus, Lietuvos 
Paša, Permitą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukite Amerikos 
užsienio pasą. Visais reikalais kreipkitės į Naujienas, kur gausite geriausių patarimu 
ir patarnavimą.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Birželio 27 d
1926
Naujame

G. Chernausko Šarže
JUSTICE PARK, ILI

Dalyvauja
Garsus lietuvių magi kas, Prof. Jonas Čeka- 
navičius. Jis darys visokius triksus, fones 
ir štokas: pripildys orą paukščiais ir kito
kiais gyvais sutvėrimais. Jis užsakė Ber-

mų dėl parodymo publikai Naujienų Pik
nike. Baisus ir žingeidus dalykai dėsis.

Lenktynės
Vyru, moterų ir vaikų. Didelės ir brangios 
dovanos visiems už pasižymėjimus. Kelios 
dešimtis porų turės progos dalyvauti dar 
niekad nematytose lenktynėse, bandyme 
jėgų, gabumų,- iškalbos, storumo, plonumo, 
senumo, jaunumo, sunkumo, lengvumo ir 
kitokių dalykų.

Žaismes Mažiems
Čia bus patenkinti visi. Didi vyrai ir su
augusios ponios — kaip ir maži kūdikiai. 
Desėtkai visokių žaidimų yra paskirta vai
kams ir mergaitėms ir už pasižymėjimus

Vietos Užteks
Visiems

Chernausko daržas yra didelis ir gali tilpti 
apie 30,000 žmonių, todėl mes kviečiame vi
sus Chicagos ir iš kitų miestų ir vietų lietu
vius. Kviečiame: darbininkus, mekanikus, 
profesionalus, biznierius, kunigus, bolševi
kus, menševikus, katalikus, klerikalus, 
avangelikus ir šiaip visokių įsitikinimų ir 
pažvalgų žmones, ir visiems prižadame ir 
garantuojame apsaugą, tvarką ir paprastą 
asmens nepaliečiamybę. Čia mes veiksime, 
gyvensime ir džiaugsimės kaipo visi geri 
piliečiai vienos valstybės, pų bendra protek
cija Naujienų ir Chernausko.

VISI PRIBUKIT

NAUJIENŲ KVIESLYS^

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

i lOStSraBEMMOS

Waterbury, Conn
Waterburio miestas nors ne- 

didžiausias, vienok stovi gra
žioj vietoj, tarp medžių, kal
nų ir šiokių tokių upelių. Taipgi 
darbai pas mus eina nepras
čiausia; dirba žmones po 5 arba 
4 dienas į savaitę. Lietuvių yra 
apsigyvenusių nemažas būrelis 
— apie 8 arba 9 tūkstančius 
šeimynų. Iš to pulkelio ne m- 
zai yra ir apsišvietusių žmo
nių. Jie turi dvi laisvas svetai
nes, taipgi tankiai rengia šo
kius, balius ir prakalbas, nes 
kiekvienas atsilankęs pas mus 
kalbėtojas gali be kliūčių laiky
ti pas mus prakalbas.

Nesenai atsilankęs pay mus 
kunigas S. B. Kryszczunas 28 
d. geg. Venta Hali 103 Green 
St. laikė Įdomias prakal
bas religijos ir mokslo klausi
mais. žmonėms prakalba, rodęte, 
patiko. — Ten Buvęs.

Kenosha, Wis.

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

uriTaii 
Malt

Jei. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

TURTINGIAU-

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit 
B

Reikalaukit nuo 
hile kokių 

Dardavinėtoių

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikirf, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Lietuviai Advokatai

Birželio 10 d., Schlitz svetai
nėj Amerikos Lietuvių Politiš
kas Kliubas buvo surengęs pra
kalbas. Kalbėjo adv. W. Run
ge, angliškai, kaslink balsavimo 
apie panaikinimai City Manager. 
žmonių buvo apie 100.

Kalbėtojas taipjau pakvietė 
visus eiti Į Poloniu svetainę, kur 
kalbėjo teisėjas Heineman ir 
Dr. J. J. Jonės, žmonių buvo 
apie l,’000. Daugiausia buvo 
aiškinama, kaip reikia balsuoti, 
kad panaikinus City Manager* ir 
kad sugrąžinus piliečių renka
muosius aldermanus ir naayorą. 
Tai yra svarbus dalykas, kad 
žmonės žinotų kaip balsuoti bir
želio 17 d. Mat baliotas taip 
sutvarkyti, kad norint balsuoti 
prieš City Manager, kryžiuką 
reikia dėti prie žodžio “Yes”. 
Jeigu gi kryžiuką pamatyti prie 
žodžio “No”, tai reikš, jog jus 
norite ir toliau palikti City Ma
nager. Todėl bukite atsargus ir 
balsuokite kur yra “Yes.”

— K.

r

B.

Lawrence, Mass.

Lietuvių Tau- 
rengiasi 
Tai de- 

jubilie- 
kun. S.

Lietuvių Tautos Katalikų pa
rapija čia užima pirmą vietą lie
tuvių judėjime.

Gegužės 29, 30 ir 31 dd. buvo 
surengusi trijų dienų pikniką 
savam parke. Tai buvo kaipo 
pi*adžia piknikų. Subatoj žmo
nių buvo neperdaugiausia, nedė- 
lioj privažiavo pilnas parkas se
nų ir jaunų ir visi smagiai link
sminosi. Kadangi čia pat yra 
savos tai panedelj/j, ge
gužio iii d., buvo lankymas m i- 
rusiųjų. Ant kapų kun. S. 
šleinis laikė pamaldas ir sakė 
pamokslą. Po to vėl tęsėsi pik
nikas. Panedūlyj žmonių buvo 
irgi daug.

Birželio 20 d
tos Katalikų parapija 
prie didelių iškilmių, 
šimt metų sukaktuvių 
jaus. Komitetas su
Šleinių išsiuntinėjo visoms vie
tos draugijoms gražius laiškus, 
kur prašo dalyvauti minėtam 
jubiliejuj. Reikia pasakyti, 
kad L, T. K. parapija tokius 
laiškus siuntinėjo didelioms ar 
mažoms organizacijoms, nežiū
rint jų nusistatymo. Tokį laiš
ką gavo ir L. S. S. 61 kp. Tas 
parodo, kad L. T. K. parapija 
pripažįsta tikrą demokratiją ir 
lygybę yisiems lietuviams. Dėl
to tik gal ir sekasi jai čionai 
taip puikiai. Minėtai dienai L. 
T. K. parapija turi nusamdžius 
specialius elektrikinius karus, 
kurie veš Lawrence’o lietuvius j 
parką. Be abejonės, dalyvaus 
visi vietos ir iš apielinkės kolio- 
nijų lietuviai. — M. B. S.

.... —- ■ .......■'<—

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Kieta 
, 3323 South Halsted St. 

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

K. JURGELIONIS
Miesto ofisas

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearborn 2734 

Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.
Bridgeporto ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
Tel. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai įėjimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAVVYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Lcaritt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

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

PStnyčios.

z

Tel. Brunswick 9243

Kazimieras S. Wiczas
Lietuvis Advokatas 

204 Iron HoildiriK
1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.

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

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

y

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS '
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Numų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Itagd/JunaH Borden) 
'LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So.^La Šalie 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 1-mai. Prirengia 

visokius legališkas popieras. '

LIETUVON — 
užrašykite savo gitui- 
nems ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta. . ;

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk Šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto

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

Vienas skaitytoji * ri skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daujrA. per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmamymul, turi būt priduodama var
das pavarde ir adresas skaitytojo. ,

Prenumeratorianjs gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių įjiponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—76, už tris menesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

_................. .......’............   Atkirp čia

Del Blogo Miego, Nėr-! 
viškumo Nuvargu

sio Iš Persidirbi- 
ino Jautimo .

Pagalios štai Yra Nauja Gyduolė, 
Kuri Duoda Tūkstančiams Nuo
stabų Palengvinimą ir Užganė- 

dinimą j Kelias Dienas
Jei Jūsų miegas nėra ištisus ir gai

vinantis ir Jus jaučiaties nervuotu ir 
pavargusiu rytmetyje, tai eik pas Jū
sų uptiekorių ir nusipirk tų naujų gy
duolių, Nuga-Tone. Jis daugiau negu ( 
nustebins Jumis, kaip greitai jisai ! 
veikia. Jis suteikia gaivinanti miegą, 
stiprius, patvarius naivus, gerą upe- j 
titą, puikų žlobčiojimą, reguliar) vi- i 
durių veikimą, gausiai entuziazmo, I 
gyvumo ir veikmės, ši nauja gyduo
lė, Nuga-Tone stebėtinai veikia vidu
rių užkietėjimo ligose, išpūtimuose, 
vidurių skaudėjimuose, .galvos skau
dėjime, piktume ir t. t. Jei Jus ken
čiate nuo tų blogUmų, Jus būtinai pri
valote išmėginti šią gyduolę, taip, 
kai}» daro tūkstančiai kitų žmonių I 
kas mėnuo. Jums nieko nekainuos jei
gu Jums nepagelbėtų. Jis yra malo
nus imti ir Jus tuojaus pradėsit gė
liau jaustis. Imk j j nors per keletą 
dienų ir jei Jus nesijausit geriau ir 
neatrodysit geriau, nunešk likusią 
pakiuko dalį pas Jūsų aptiekorių ir 
jis sugražins Jums Jūsų pinigus. Nu
ga-Tone išdirbėjai, taip gerai žinoda
mi, ką jis padarys dėl Jūsų, Įsako vi
siems aptiekoriams garantuoti jį ar 
sugražinti Jūsų pinigus jeigu neuž
ganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodamas per vi
sus aptiekąrius.

«■ DR. HERZMAN j.
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

3110. tfaktj 
. Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Vardu 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

T«l. Blvd. 8133 
\1. Woitkjpvic*- 

BANIS

z A*U4ERKA
' įtekmingai pa- 
ūmauja mote

rims prie gim- 
lymo, patarimai 
lykai moterimi 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

PRITAIKO AKINIUS
Erdvas Akis Ištaiso

DR. G. J. SERNER
Lietuvis Optometrist

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

po pietų
3265 So. Halsted Street
Ant 2 lubų Tel. Blvd. 7679

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, 'Vyriškų,
• Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted 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 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue
Brififhton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravlolėtinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Re«n 6641 S. Albany Are. 
Tel. Prospect 1986. Ofiso valan- 
dos 2-4, 6-8. NedžHoj 10 iki 12 d,

Data: Birželis 17, 1926

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

J

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal J)257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

DR. M. J. SHEIUUAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
I>O pietAj ir nuo 1 iki 9 vai. vnkaro. 

Telefonas Canal 1912
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

z YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti.nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdų dcl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir,persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
pldukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimų ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz,
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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orderiu kartu su užsakymu, 
e

seikos, Andriuliai ir kiti revoliuciniai rėksniai bent kar
tą užsiminė apie amnestiją Rusijos socialistams?

Anaiptol. Kada bolševikai išneša mirties nuosprendį 
prieš socialdemokratus arba , socialrevoliucionierius, tai 
mūsiškės Maskvos davatkos katutes ploja! Visas pasau
lis piktinasi žvėrišku Maskvos diktatorių žiaurumu, bet 
lietuviški komunistai ne tiktai nekelia savo balso prieš tą 
despotizmą, bet dar purvais drapsto tuos, kurie prieš jį 
protestuoja. Jie laisvę pripažįsta tiktai sau. O socialistai 
pripažįsta ją visiems! z .

mmnnimnnninimiminirniriirn

Apie Įvairius Dalykus
mnrnmin m nnmmiinmiiminmiiiiiinn

“KUOPININKAI” IŠTEISINTI
Ką sako prof. Ross apie 
katalikų bažnyčios per

sekiojimą Meksikoje
TAI DEMOKRATINIŲ PARTIJŲ LAIMĖJIMO 

PASEKMĖ >

PER TREJUS METUS NEKALTI ŽMONĖS BUVO 
KALĖJIME, LAUKDAMI TEISMO

NE KOMUNISTŲ PROTESTAI PALIUOSAVO 
“KUOPININKUS”

KODĖL KOMUNISTAI NEREIKALAUJA 
AMNESTIJOS RUSIJOJE?

Po Seimo rinkimų, kuriuose klerikalai buvo sumuš
ti, Lietuvoje pradėjo pusti “naujas vėjas”. Tiesa, krikš
čioniški ministeriai iki paskutinės valandos tuštino val
stybės iždą, dalindami pašalpas ir paskolas savo partijos 
organizacijoms ir jos tarnams; bet priespaudos ir smur
to darbai vistik jau pradėjo liautis.

Šioje vietoje buvo rašyta, kad teismas Kaune pagrei
tintu tempu peržiurėjo apie tuziną bylų, užvestų prieš 
“L. žinias”, ir jas* likvidavo, panaikindamas ir kai ku
rias bausmes, kurios pitaniaus buvo joms uždėtos.

Dabar pasiuntinybė Washingtone prisiuntė mums 
Eltos pranešimą ir apie 93 “kuopininkų” išteisinimą, įvy
kusį dar pirm pasikeisiant valdžiai.

Meksikos “bedievių” valdžia 
persekioja katalikus... Kunigai 
vejami lauk iš Meksikos... Mek
sikoj liejasi katalikų kraujas...

Tos rųšies antgalviai matyti 
katalikų spaudoj yra paprastas 
dalykas. Paskutiniais heleriais 
mėnesiais diena iš deinos varo
ma šlykšti melų kampanija prieš 
dabartinę Meksikos valdžią. Kai 
kurie net reikalauja, kad Jungti
nės Valstijos įsimaišytų į Mek
sikos reikalus, padarydamos 
atatinkamą spaudimą.

Bet.lcaip iš tiesų dalykai yra 
Meksikoj ? Ar katalikai yra 
ten persekiojami? Ar valdžia 
Ikišasi į grynai religinius $laly- 
ikus?

..... 1 "y 
i i «■'' i, ■~~•

Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

—-Gerai. Tai visa turi labai 
mažai reikšmės... Tamstai teks 
užsiimti annamitų... 
tai bus tamstos 
siėmimu laive; 
tęsiasi daugiau 

3|čių dienų. O į

palaukit, 
svarbiausiu už- 

pervažiavimas 
keturiasdešim- 

keturiasdešimts
dienų galima daug ką suspėti. 
Tamsta rašai ant mašinėlės? %

—Taip,, nelabai greitai.
—Stenagrafuoji?
—Ne.
—Tuo blogiau. Svarbiau bus 

išmokti stenografuoti/ sulyg 
diktuotės ir greit rašyti ant 
mašinėlės. Aš pasirūpinsiu, 
kad viskas reikalinga butų 
tamstos kajutoje. Svarbiausia 
tai — paišeliai. Paišelis ir už
rašų knygelė visuomet turi būti 
su tamsta, kad tamsta galėtum

Kct. iri-JieniE, Birž. 17, '26

Tie “kuopininkai” tai komunistų agitatoriai ir kan
didatai į Seimą, dalyvavusieji rinkimų kampanijoje po 
“darbininkų kuopų” firma (kadangi komunistų partija 
Lietuvoje yra nelegalė). Beveik visi jie buvo suimti treji 
metai atgal, kuomet valdžia panaikino “darbininkų kuo
pų” sąrašus. Jie iki šiol laukė teismo ir sėdėjo kalėjime, 
nors vienintelis jų “nusidėjimas” buvo tame, kad jie no
rėjo patekti arba pravesti savo vienminčius į Seimą.

Vadinasi, per trejus metus krikščioniškoji valdžia 
nedavė tiems žmonėms naudotis laisve, nors, kaip dabar 
padarytas teismo rodo, ji tam neturėjo jokio teisėto pa
mato. Tiktai kai ji pralaimėjo rinkimus, tai tie nekaltai 
įkalintieji žmonės tapo paleisti. Ar tai nėra aiškiausias 
įrodymas, kad klerikalų viešpatavimas buvo smurto ir 
priespaudos viešpatavimas?

Amerikos lietuviai komunistai ilgą laiką kėlė didelį 
triukšmą dėl tų “kuopininkų” laikymo kalėjime. Tai vi
sai suprantamas dalykas. Nors mes ir nesame “kuopinin
kų’' simpatizatoriai ir nors jie buvo priešai musų drau
gų Lietuvoje, bet ir mes kėlėme balsą prieš tokį despotiš
ką klerikalų elgimąsi su komunistų kandidatais. “Nau
jienose” buvo daug kartų pasmerkta Lietuvos valdžia ir 
už kitus jos smurto žygius prieš komunistus — už šau
dymus, kalinių mušimus ir kankinimus elektriką ir t. t.

Tečiaus komunistai mus ir musų draugus Lietuvoje 
visuomet šmeiždavo, sakydami, kad socialistai esą kleri
kalinio despotizmo rėmėjai. Dabar visi mato, koks-tai bu
vo biaurus melas. Vien tik socialdemokratų laimėjimas 
rinkimuose jau atidarė komunistams kalėjimo duris.

Kad tinkamai išaiškinti sau 
tie klausimai, reikalinga patirti 
nuomones tų žmonių, kurie lan
kėsi Meksikoj ir yra gerai apsi- 
pažinę su tenykščiu padėtimi. 
Žinoma, svarbu taipgi ir tai, kad 
tie žmones butų teisingi ir be
šališki savo sprendimuose.

Prie tokių žmonių skaičiaus, 
be abejonės, priklauso prof. Ed- 
ward Alsvvorth Ross. Jo var
das yra plačiai žinomas ne tik 
Amerikoj, bet ir(Europoj. Jis 
yra paskilbęs sociologas ir nepa
prastai gabus rašytojas. Prof. 
Ross nesibijo taipgi tiesą sakyti. 
To liudijimu, gali būti jo rapor 
tas apie ispanų diktatorišką val
džią. Tas raportas, kaip žinia, 
sukėlė labai daug trukšmo. Prie 
viso to prof. Ross pats lankėsi 
Meksikoj ir gerai pažįsta ispanų 
kalbą. Tad labiau kvalifikuoto 
žmogus kalbėti apie Meksikos 
padėtį sunku ir surasti.

Einant 1917 m. Maksikos kon
stitucija, bažnyčiai yra drau
džiama turėti nejudinamo turto, 
užlaikyti klioštorius, mokyklas, 
labdaringas įstaigas; griežtai 
draudžiama kištis į politiką, etc.

Iš to draudimų sąrašo, sako 
prof. Ross (žiūrėk jo knyga 
“The Sočiai Revoliutiųn in Mex- 
ico”) pasidaro aišku, kad Meksi
koj per ilgus metus ėjo atkakli 
kova tarp bažnyčios ir valsty
bės.

Komunistai, kovodami prieš socialdemokratus, fak- 
tinai kovojo prieš savo draugų paliuosavimų iš kalėji
mo.

Jeigu Seimo rinkimuose butų paėmę viršų klerikalai, 
tai “kuopininkai” vargiai butų buvę išteisinti.

Mes tikimės tečiaus, kad naujoji Lietuvos valdžia 
paliuosuos iš kalėjimo ir daugiaus komunistų..^Ies iš sa
vo pusės reikalaujame amnestijos visiems politiniems^ ka
liniams (kurie nėra atlikę kriminalių nusidėjimų). L. S. 
Sąjunga tuo reikalu jau yra pasiuntusi telegramą Lietu
vos socialdemokratams. Žinome taip pat, kad ir musų 
draugai Lietuvoje to reikalauja — vakar “Naujienose” 
buvo perspausdintas straipsnis iš Kauno “Socialdemo
krato”, kur amnestija politiniems kaliniams minima, kai
po, vienas iš pirmutinių reikalavimų socialdemokratų par
tijos.

Bet pažiūrėkite i “tikruosius revoliucionierius” ko
munistus: ar jie tuo patim atsilygina socialdemokratams? 
Komuni tų valdomoje Rusijoje socialdemokratai yra ar
šinus persekiojami,' negu kada nors komunistus persekio
jo Lietuvos klerikalų valdžia. Ret ar musų Bimbos, Prų-

Praeito šimtmečio viduryj pa
žangesnieji žmones suprato, jog 
Meksikoj nebus* galima liaudies 
valdžios įsteigti tol, kol vyraus 
katalikų ierachija, kontroliuo
janti du trečdalius šalies pro- 
duktyvio turto, kol bažnyčia do
minuos ekonominio gyvenimo 
srity j ir nustatinės viešąją opi
niją ne tik religijos, bet labiau
sia politikos klausimais. Kova 
ėjo tarp 13-to šimtmečio ir de
vyniolikto šimtmečio idėjų. Ki
tos išeities nebuvo. Preziden
tas Juarez 1857 m. išleido įsta
tymus, kuriais einant bažnyčios 
turtas turėjo pereiti į valstybės 
rankąs, o klioštoriai užsidaryki. 
1857 m. priimtoji konstitucija 
buvo 1917 m. pakeista naujai 
parašyta konstitucija. Per visą 
tą laikotarpį tarp bažnyčios ir 
valstybės ėjo aštri kova.

lerarchija priešinosi ir viso
kiomis intrigomis privedė prie 
francuzų intervencijos ir įkūri
mo Meksikoj IRp^burgų valsty
bės su Maksiftulianu priešakyj. 
Kai 1867 m, karalius Maksimi- 
lianas tapo sušaudytas, tai pasi
darė aišku, jog devyniolikto 
šimtmečio politinės,idėjos laimė
jo Meksikoj i

Pirmais savo režimo metais 
gen. Diaz bijojosi bažnyčios įsi
galėjimo ir laikėsi konstitucijos. 
Bet bažnyčia išmoko įstatymus 
apeiti. Ji pradėjo savo turtus 
pervesti žymesniems katalikams 
tuo supratimu, kad jie tą turtą 
globotų bažnyčios naudai. Bet 
laikui bėgant tie globotojai pra
dėjo į bažnyčios turtą žiūrėti 
kaipo į savo nuosavybes ir nieko. 
nebeduoti bažnyčiai. Tuo budu | užrašinėti visus mano pavestus 
daug turto perėjo į privatinių darbus, išvadžiojimus. Jie gi bus 
asmenų rankas ir valstybė buvo 
apiplėšta.

Paskutiniais Diazo režimo 
metais tarp bažnyčios ir valsty
bės įvyko susipratimas. Nebe
buvo prisilaikomą konstituci
jos. Atsinaujino procesijos, o 
dvasiškiai pradėjo parapijines 
mokyklas steigti.

1911—1920 m. revoliucionie
riai griežtai nusistatė prieš 
bažnyčią, kuri buvo vyriausias 
žemės feudalizmo ramstis. Kai 
peonai pamatė, jog revoliucio
nierius neištinka “Dievo baus
mė” už bažnyčios negerbimą, 
tai jie padarė išvadą, kad kuni
gai juos apgaudinėjo.

Pirmajam revoliucijos karš
čiui praėjus, bažnyčia po tru
putį vėl ėmė atsigriebti. Bet, 
sako prof. Ross, yra aiškių pa
žymių, kad Meksikos bažnyčia 
miršta. Mažai beatsiranda ga
bių kandidatų į kunigus, ir tas 
skaičius nuolat mažėja. Jokios 
pažangos nepastebima kunigų 
apšvietime. Dvasiškų semiha- 
rijų mokslo propgrama greičiau 
yra pablogėjusi, negu pagerė
jusi. '

Tačiau, kai prasidėjo taip va
dinamas tarpbažnytinis pasau
lio judėjimas, tai katalikų baž
nyčia'subruzdo, kad atsispirus 
prieš protestantus. O kai meto
distai laikė konvenciją Tolucoj, 
tai katalikų dvasiškiai pasklei
dė gandus, kad tos konvencijos 
dalyviams bolševikai 
dolerį į dieną!

Vienok praėjo jau 
kuomet prieš kitaip 
buvo galima jėga pavartoti.

Iš kitos pusės, sako prof. 
Ross, Meksikoj yra pilna reli
ginė laisvė. Niekas nevaržo ti
kinčiųjų laisvės, niekas nedrau
džia jiems rinktis į bažnyčias 
pamaldoms.

Savo knygoj prof. Ross pa
duoda nuomonę vieno žymaus 
Amerikos kataliko, štai ji:

“Aš nemanau, 
yra daugiau nei 
įtakingų žmonių, 
sa, kad 95 nuoš. 
jų yra katalikai, 
tos nuomonės, jog mažiau nei 
25 nudš. jš dešimties tūkstan
čių įtakingų žmonių yra katali
kai. Aš esu linkęs manyti, 
kad katalikai tesudaro 1,000 
arba tik dešimtą nuošimtį. Aš 
estf tikras, kad didelė dauguma 
Meksikos įtakingųjų žmonių 
visomis jėgomis priešintųsi grą
žinimui bažnyčiai senosios nuo
savybės.”

O štai ką pareiškė Meksikos 
švietėjai:

“Tegul bažnyčia atsižada nuo' 
savo arųgantiškų pretenzijų ir 
pasišvenčia vien tik religijos 
skelbimui, tąsyk visi nepapras
tieji įstatymai, kurie liečia baž
nyčią,, greit pranyks. Tegul • ji . 
atsižada politikos, o rūpinasi 
vien - tik dvasiniais žmogių rei
kalais. Tegul ji sutihka su tuo 
nusistatymu (kaip kad ji yra 
padariusi Ritose šalyse), kad 
eivilės valdžios ji negali kontro
liuoti. Tegul ji atsižada mono
polio savotiškai auklėti žmo-

ir ap-

išleng

moka po

tie laikai, 
tikinčius

kad Meksikoj 
10,000 tikrai 

Nors yra tie- 
visų gnvento- 

Jbet aš esu

emblema tamstos darbo 
gins tamstos reputaciją.

—Mersi, monsieur,— 
vo, įžeistai tarė Mimi.

—O, nedėkuok tamsta, aš tą 
darau dėlei savęs, o ne dėlei* 
tamstos. Paišelį * ir knygutę1 
tamsta turi?

Mimi neigiamai palingavo gal
va.’

Diburgas nusišypsojo.
—Aš tame neabejoju... To

dėl leisk tamsta tai įteikti tam
stai... O, patį kukliausį...

Jis išėmė iš kišeniaus minia
tiūrinį paištlį auksiniame . ap
taise.

—Tamsta matai, nieko žy
maus, dargi be tamstos mono
gramos. Niekas ir nepamanys, 
kad tamsta netikra sekretorė, 
aš to labai pageidaučiau...

—Aš taipgi — išdrįso pasa
kyti Mimi.

Diburgas žiurėjo nustebintai 
jinai tęsė:

—Aš tamstai pasakysiu, aš 
taipgi noriu būti sekretore ne 
ant juoko... Tamsta labai mei
lus link manęs... Bet aš visgi 
tikrenybėje noriu užsidirbti sa
vo duoną... Manp reputacija, 
kaip tamsta sakai, nelošia ro
lės. Aš nesirengiu už vyro. Prie 
noro, juk Rozevilis buvo ten...

—Tas tiesa! Tasai vargšas 
Bozeviliš, kuris buvo ten ir ku
ris tiktai norėjo ten pasilikti...

Mimi tęsė aiškinimą:
—Aš nebranginu savo repu

tacijos jaunos mergaitės....
Diburgas garsiai nusišnypš

tė.
—Bet aš branginu mano re

putaciją geras sekretorės, kurią 
aš ’vihuoj įgyti. Monsieur 
jau senai viską apgalvojau 
iuis::. endžiau n? leist i vyrui už
laikyti mane...

—Pardon? — gyvai pertrau
kė M. Diburgas. — Tamsta nu
sprendei ne....

—Būti užlaikoma vyro, — at
kirto Mimi, — o užlaikyti save 
pati. Aš matau, tai sunku, bet 
busiu tamstai tuo labiau dėkin
ga, kuo grieščiau tamsta į ma
ne atsineši.

Diburgas jau paslėpė savo 
nosinę j kišenių. Jis daugiaus 
nebesijuokė.

—M-lle Ko Mi, — pradėjo jis 
po ilgoko tylėjimo, -r- Tamsta 
man siūlai kaip tik tai, ko aš 
norėjau nuo tamstos reikalau
ti. Tuo geriau. Tamsta man 
palengvinsi pastangas. Aš ne
slepiu, kad pas tamstą bus daug 
darbo. Tamstai butų buvę len
gviau tapti žmona Rozevilio.

—Aš manau, — svarbiai tarė 
Mimi, — bet tamsta manai, tai 
butų žiauru, jeigu aš nemyliu 
tamsios draugo?...

Ir, įsidrąsinus, jinai pažvelgė 
Diburgui tiesiai į veidą. Jis ne
atsakė.

. "JT" LL ■ 1 ''■'■!!?- —-TT! 

nes, ir valstybė tuoj 
kovoti su ja.”

Taip tai mano prof. Ross 
apie katalikų bažnyčios perse
kiojimą Meksikoj. Ne kitokios 
nuomonės laikosi ir kiti žymus 
tyrinėtojai. Bet apie tai kitą 
kartą. — K. Sėjikas.

Jis atnaujino kalbą tiktai žy
miai vėliau ir išsyk paėmė to
kį toną, kad Mimi, nors ir lau-i 
kė pirmųjų nurodymų, visgi pa-1 
manė, ar neperdaug urnai jis i 
imasi dalyko.

—Tamstos knygutė, tamstos; 
paišelis! — trumpai paliepė jis. 
—Rytoj rytą tamsta pusryčiai!-1 
si viena, pas mane i_____
mieste/ Tamsta liepsi užtaisyti 
prie tamstos musų daiktus, pa
reikalausi sąskaitų, patikrinsi 
jas ir apmokėsi. Paskui tamsta 
eisi į knygų sankrovą ir nu
pirksi keturiasdešimts ar pen
kiasdešimts knygų. Išrink tam
sta sulyg savo skonio. Po to 
tamsta nusipirksi visa, kas 
tamstai gali prireikti bėgyje 
dviejų mėnesių. Mokėk tamsta, 
žinoma, tuoj aus... Aš tamstai 
rytoj duosiu pinigus ir neku- 
riuos nurodymus kas dėl to, 
kaip apsirengę būna ten ir lai
ve... Tamstai priseis nešioti kas- 
ką, apsisaugojimui nuo saulės. 
—Dar paskutinis klausimas: 

‘aš paskiriu tamstai algą penkių 
šimtų frankų. į mėnesį. To, ži
noma, maža, kuomet tamsta bu
si kurse visų dalykų, aš tams
tai pridėsiu. Apsirengti tamst?, 
turi iš savo kišeniaus, visą kita 
suteiksiu aš. Be to, aš pasižadu 
parvešti tamstą į Prancūziją, 
betone anksčiau, kaip už trijų 
metų. Aš jau aiškinau, kodėl aš 
skiriu tokį raką.

Mimi Ko Mi, domi ir tyli, ke
letą kartų ką tai žymėjo kny
gutėje.
Diburgas paliko, nepridėjęs nė 

žodžio.
Dalis

1 '—Mes čia pasiliksime ne dau
giau penkių valandų, t. y. pus
nakčio. Prie tokios tamsos 
tamsta nieko nepamatysi. Ir 
paskui, Port-Laydas ne miestas 
jaunai mergaitei, netiktai nak
tį, bet ir dieną...

Kuomet jis baigė kalbėti, ant 
spardekio pasirodė grupė kelei
vių pirmos klasės. Augštas, pui
kus, anglas, elegantiškas, kaip 

Ibuna elegantiški tiktai tikrieji 
'džentelmenai, familjariškai pa- 

” sisveikino šu Diburgu.
—Alio! M-r Diburgas, tams

ta, žinoma, su mumis? Mes eisi
me į kur— salę,į Olimpiją, j 

reikalai 'Antilopą... Programa neorigina
li, bet mes turime arba išeiti, 
arba užtrokšti nuo anglių dul
kių. Tie ponai ir aš nutarėme 
apleisti laivą. Štai laivukas pri- 
pląukia... Tamsta vyksti?

—Ne, dėkui, — mandagiai 
atmetė pakvietimą Diburgas,— 
aš jaučiu išgąstingumą ir bai
mę prieš Port-Saydą.

—O! Štai išgąstis, kuris 
tamstai kainuos pridulkintų 
akių ir koktailo su anglies dul
kėmis. Tamsta nesileidi suvy- 
liojamas? '

-Ne.

trečioji, l'akietiniame 
laive

(Bus daugiau)

; Juokas ir Sveikata
Juokas prašalina nusiminimą ir 

kentėjimus, taip kaip saulė prašali
na tamsą. Ten kur yra juokas, ten 
randasi sveikata ir linksmumas; bet, 
kad jausties Unksmių, jus turite bū
ti liuosas nuo ligų, turit turėti gerą 
skilvio virškinimą, gerai veikiant} 
skilvį ir sveiką apetitą, taip kad jus 
galėtumėt gerai sunaudoti, ką jus 
valgot. Sfevera’s Esorka atlieka tą už
duotį. Jos prašalina nevirškinimo 
silpnumą, suteikia sveiką apetitą ir 
grąžina normalį stovį. Kai»n) lengvas 
laxative tonikas dėl skilvio, jis išlai
kė bandymus per keturias dešimtis 
penkis metus. Pas visus vaistinin
kus, $1.50 ir 75c už butelį. W. F. 
Severą Co., Cedar Kapids, Iowa.

imiiinuiiin
•

visų puikumų
Jinai nežinojo,

a
H

paliaus

Iš daugelio apibudinim pa- 
kietinio laivo, patį tiksliausi 
duoda psikologai. Žmonės, kaip 
žinoma, mėgstantieji nepapras
tumą. Jų nuomone, pakietinis
laivas tai stipriai aptvertas' 
kovos laukas, kuriame žmonės 
tos ar kitos lyties užpuola ant 
kito ir kariauja be pertraukos 
ir pasigailėjimo. Kalba, žinoma, 
eina tiktai apie didelius perva
žiavimus, b ne apie pasilinks
minimo kelionę iš Europosį i 
Ameriką.

Mimi, likusi galutinai Ko mi, 
dar nežinojo 
pervažiavimo,
kad kiekvieną gražią moterį, 

"kiekvienų mergaitę laive lau
kia dansingas, < flirtas ir įsipir- 
šinėjimai. Kaip ten nebuvę, 
jinai pirmas keturias dienas 
išgulėjo pas save kajutėje. Į 
įlenktą dieną supimas sumažė
jo.

Plaukė prie Port La Ido. Ar
tinosi vakaras, ir kuomet ap
žiūrėjimas baigėsi ir keleiviams 
buvo leista išlipti, buvo, visai 
tamsu. BeskaiUiniai laiveliai 
buvo apsupę garlaivį, ir daugu
ma keleivių perėjo į juos, kad 
pailsėti ast kietos žemės. Ant 
tamsaus vandens paviršiaus ži
bėjo Šviesus taškai laivelių, o 
priekrantėj buvo užimąs tūks
tančio balsų.

Diburgas stovėjo, pasirėmęs 
į pinučius, ir žiurėjo į tolį. Mi
mi priėjo prie jo:

—Aš prašau atleidimo. Pas- 
kutinias keturias dienas aš bu
vau ne kažinkaip naudinga sek
retorė.

Diburgas nusišypsojo.
—Aš to laukiau. Dargi juri

ninkai kenčia nuo jurų ligos ir 
bėgyje daugelio metų kovoja su 
ja. Atleistina nenugalėti jos. 
Sulyg visų ženklų, pas mus iki 
Singapūro bus geras oras. Tam
sta, pagaliau, tas dienas buvai 
man neypatingai reikalinga.

—Tamsta .išlipsi, monsieur? 
—užklausė Mimi.

Diburgas pažvelgė į ją. 
v —Ne, mademoiselle Ko 
ir, jeigu aš dargi išlipsiu, 
tamsta — tamsta neišlipsi. 

I Jinai tylėjo. Jis pridėjo:

Naujos nupigintos kainos ton ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, į Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
Ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.e

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC. LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLANI)-(ex- 
Pittsburgh),' ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitų kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkite prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State bū. Chicago, III.

■■■lllilM

GULBRANSEN PIANAI

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

Mi, 
tai

JOS. F. BUDRIK
Pianų Krautuvė 

3343 So. Halsted St.
Ullllillllllllllllllllllllllllllllllllllllim
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LJS.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10601 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Weatern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgclionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetai:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, 111.

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 ,W. 
Division St.

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

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas. \

LIETUVIU DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Iš karto prisidėjęs prie Lie
tuvos socialdemokratų Trusevi
čius netrukus sudarė jų tarpe 
“ekonominę” ir “internaciona- 
listinę” opoziciją. Vėliau, pade
damas 2—3 savo šalininkų, jis 
suskaldė ir pačius darbininkus. 
1895 metų pabaigoje ar 96 me
lų pradžioje jis sukūrė ir dar
bininkų tarpe panašią organiza
ciją, tokią, kokia kiek anksčiau 
buvo, atsiradusi žydų darbiniu 
kų tarpe, be| sukurta kitų as
menų ir kitokiose sąlygose.

Abi tos darbininkų “opozici
jos”, dirbusios ne vienu laiku 
ir įvairiose sąlygose turėjo kai 
ką bendnj: jos buvo nukreip-j 
tos prieš inteligentiją, prieš jos’ 
politines užgaidas, prieš ( norą. sižtide garsus rusų r gruzini, 
įtraukti darbininkus j slaptas1 S()ciali^ty vadas, Niįjalojus 
partijos organizacijos ir t.J.l Nusižudymo priežas-

Drg, N. Ccheidze

Paryžiuje šiomis dienomis nu-

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos įsikūrimas *

(žiur.

Tuo metu Lietuvos socialde
mokratai jau darė, bandymų pa
siekti platesnę daibininkų minią 
spausdintu žodžiu. Tikrai spau
dinių leidinių dar neturėjo, bet 
protarpiais buvo spausdinami 
lapeliai ant Kektografo ir plati
nami.
sdavos inteligentinio jaunimo

Padėjėjų tam darbui ra-

tarpe ar atskiruose darbinin
kams užjaučiančiuose žmonėse.

Politinės agitacijos darbas, 
kad ir plačiau kartais užsimo
tas, buvo vedamas atsargiai, ge
rai apsižiuiejus, nes darbininkų 
tarpe vėl pajusta bešliaužinė- 
jant provokatorius. Juos pa
vartoti davė žandarams progos 
vėl atsinaujinęs Vilniuje lenkų 
socialistų veikimas. 1891 me
tais P. P. S. (Lenkų Socialistų 
Partija) jau turėjo savo spaus
dintos agitacinės literatūros, tu
rėjo keletą jai prijaučiančių 
žmonių ir jų pagalba bandė pa
laikyti ryšius su Vilniaus, Vi
leikos ir kitų vietų darbinin
kais. Spausdintos literatūros 
pasirodymas sužadino žandarus, 
sustiprino slaptų organizacijų 
veikimą, padaugino’ areštų ir 
aiškiai trukdė planingą organi
zacinį Lietuvos socialdemokratų 
darba.

Be to, tarp tų dviejų visai 
skirtingų tarp šavęs politinių 
srovių pradėjo vis aiškiau reik
štis nesutikimas ir net priešin
gumas. Priešingumas dar la
biau paaštrėjo, kai iš Pilsuds
kio ir jo sėbrų*) įtakos pasi- 
liuosavo ir prisidėjo prie Lietu
vos socialdemokratų keletas žy
mesnių lietuvių veikėjų, — dau
giausia gydytojų, — gyvenusių 
arti Vokietijos sienos ir dažnai 
gelbėjusių lenkų socialistus,'ga
benusius iš užsienio lenkų soci
alistinę literatūrą.

1895 metų praūžtoje, vis la
biau stiprėjant Lietuvos social
demokratams, prisidėjo prie jų 
ir minėtoji lietuvių gydytojų pa
sienio grupė. Tuo pačiu laiku 
susikūrė grynai lietuviškos dar
bininkų kuopos Kaune, Šiauliuo
se, Panevėžy ir dar kur nekur.

Tuo pačiu laiku grįžo Vilniun 
iš užsienio ten studentavęs ser
bas Periazič. Jis išgyveno Vil
niuje keletą metų ir visa siela 
įsiliejo į Lietuvos socialdemo
kratų darbą, duodamas jam visą 
savo prityrimą, įgytą iš dalyva
vimo darbininkų judėjime kur 
kitur. Tas nepaprastai simpa
tingas asmuo buvo žinomas Vil
niaus darbininkams pramintu 
vardu “Serapionas”. Vėliau Pe
riazič išvažiavo Rusijon, o po 
karo yra išspausdinęs užsieniuo 
se savo atsiminimus, kuriuose 
daug vietos pavedė ir Lietuvos 
socialdemokratams.

1895 metų gegužės 1-mą die
ną ‘ Vilniuje buvo pasakytos 
darbininkų susirinkimuose mie
ste ir už miesto keturios iš ank
sto paruoštos prakalbos. Jose

*) Tų sėbrų skaičiuje buvo tuomet 
ir dabartinis tAjnkijis prezidentas 
Voiciechovskis, lankęs ir Lietuvą. Pil
sudskis ir Voiciechovskis buvo tuo
met nelegalus Žmonės ir stebino vi
sus savo drąsumu ir sumanumu.

be* ekonominių darbininkų rei
kalavimų, be klasinių proleta
riato uždavinių buvo aiškiai iš
keltas reikalas kovoti už Lietu
vos demokratinę! respubliką *).

1895 metų vasarų įvyko pir
moji Lietuvos socialdemokratų 
konferencija, kuri priėmė parti
jos programos beaduiosius dos

inius (eskizą) su pamatiniu rei
kalavimu: nepriklausomos dė
liok ratinės Lietuvos respubli
kos. Prie programos metmenų 
buvo prijungtas ir anų laikų Lie
tuvos socialdemokratų taktikos 
piešinėlis.

Lietuvos socialdemokratų dar
bas darbininkų tarpe, dalinai ir 
kaimo sparčiau vystėsi ir dėlto, 
kad buvo pradėta leisti spaus
dinta socialdemokratinė litera
tūra. Tame darbe veikliai daly
vavo atskiri asmenys provinci
joj, ypatingai minėtoji pasienio 
gydytojų grupė.

Darbui mieste teikė nemažos! 
pagalbos vidurinių mokyklų jau
nimas, būtent žymesnieji vyres
nių klasių mokiniai, prileisti 
prie pagelbinio darbo ne tik Vil
niuje, bet ir kitur. Sakysim,! 
Vilniuje prisidėjo prie L. sočiai-1 
demokratų didelė jaunimo orga
nizacija, susiburusi iš vyresnių-1 
jų gimnazijos mokinių, kurie 
pradžioje buvo susimetę į kata
likiškojo jaunimo kuopą “Serce 
Jezusowe”, vėliau virto socialis
tais. To jaunimo tarpe, jei ne
klystu, buvo tuomet 'šiandien 
bolševikuose pagarsėjęs Pelik
sas Dzeržinskis, gimnazijos 7 
klasės mokinys. Už griežtą pro
testą prieš mokytojus-rusinto- 
jus ir labiausia prieš kat. kuni-, 
gą-kapelioną Dzeržinskis liko iš
vytas iš gimnazijos ir visa siela 
atsidavė socializmo tyrimui, 
darbui darbininkų tarpe. Kartu 
su keletą savo draugų iš buvu
sios “Serce Jezusowe” jis pradė
jo švietimo darbą iš karto tarp 
darbininkiško jaunimo ir mote
rų darbininkių, o vėliau, įgijęs 
prityrimo senų agitatorių veda
mas, jisai pradėjo dirbti ir su- 
augusių darbininkų tarpe. ,

Tais pačiais 1895 metais per
sikėlė Vilniun iš Maskvos jau 
tuomet žinomas socialdembkra- | 
tas Trusevičius, pramintas | 
“Okuliaru ik”, pradėjęs savo 
darbuotę Lenkijoj ir veikęs po
rą metų Minske. To prityrusio 
žmogaus dalyvavimas socialde
mokratiniam darbe įnešė daug 
gyvumo į Vilniaus darbininkų 
judėjimą, bet kartu padidino 
visokių kivirčių, rietenų ir ne
susipratimų socialistinių veikė
jų tarpe. Trusevičius neperdaug 
atsižiūrėjo į veikimo priemones, 
arba pasirinkdamas savo šali
ninkus. Savo pažiūromis Tru
sevičius priklausė prie grynųjų' 
“internacionalistų” ir buvo ša
lininkas evoliucinio socializmo. 
Ta taktika, radusi pasisekimo 
Lietuvos žydų darbininkų tar
pe, persimetė ir Rusijon. Pe-j 
terburge griežtu jos šalininku 
buvo jau tuomet žinomas Ulja-[ 
nov-Lenin, jo pasekėjas Tach-I neturtin'gos šeimynos ir, įgijęs 
tarev, kurie po didelio Peter- mokslą; darbavosi beturčių la- 
burgo darbininkų streiko gavo bui. Jisai turėjo labai ^erą yar- 
bėgti užsienin, dalinai padedami dą darbininkų organizacijose ir 
ir Lietuvos socialdemokratų. I visi, kurie jį pažinojo, didžiai 
------- ------  jį gerbė už jo rimtumą ir tei-

partijos organizacijos ir t. tJ
Savo esmėje tai buvo atskirų* safc0> pUVusi nervų suirimas, 
demagogų siekimas paimti s^vo Nabašninkas keletą metų išgy-

> toli nuo savo 
gimtojo krašto, kurį 1921 me- 

x -j tais užkariavo bolševikai, su- 
^U° i laužydami * padarytą su Gruzi

ja “taikos ir draugingumo” su
tarti. Jam būnant užsienyje, iš 
Grjuzijos nuolatos ateidavo pa- 
sibaisčtinos žinios apie kruvi
ną bolševikų terorą. Visa eilė 
artimiausiųjų čcheidzės drau
gų ir prietelių tapo bolševikų 
sušaudyta arba nukankinta ka
lėjimuose. «

Labiausia paveikė į draugą 
Čcheidze nervus baisios sker
dynės, kurias sovietų budeliai 
padarė Gruzijoje sufiršum me
tai ląiko atgal, po nepasiseku
sio žmonių sukilimo. Tūkstan
čiai socialdemokratų, tarp jų ir 
keletas centro komiteto narių, 
tapo tuomet be teismo ir tyri
nėjimo sušaudyta. Bolševikiš
ka Crezvyčaika nugalabijo net 
ir tuos socialdemokratus, kuęie 
senai sėdėjo kalėjime ir nieku 
budu negalėjo dalyvauti suki
lime. šitie tragingi įvykiai ga
lutinai pakirto drg. Čcheidzės 
sveikatą, kuris jau buvo senas, 
beveik 60 metų amžiaus žmo
gus, t

Nikalojus Ccheidze vardas 
pagarsėjo tuojau po pirmosios 
1905 metų Rusijos revoliucijos, 
kuomet jisai buvo išrinktas di
džiausiojo Kaukaze miesto, Tif- 
liso, 'burmistru, o kiek vėliau 
— Rusijos valstybės Dūmos na
riu. Durnoje jisai greitai įgijo 
didelę įtaka ir pasidarė vienu 
stambiausiųjų vadų socialde
mokratų frakcijoje. Trečioje 
ir ketvirtoje Durnose jisai bu
vo frakcijos pirmininkas 
vo drąsiomis, kalbomis 
didelį populerumą visoje 
joje.

1917 metų revoliucijos 
drg. Ccheidze stovėjo viso Ru
sijos darbininkų judėjimo prie
šakyje. Jisai buvo išrinktas dar
bininkų atstovų tarybų pirmi
ninku ir išbuvo toje vietoje be
veik iki pat bolševikiško per
versmo. Iš tarybų pirmininko 
vietos jisai paistraukc, kuomet 
darybos ėmė persverti demobi
lizuotų kareivių atstovai ant 
darbininkų atstovų. Tais karei
viais pasiremdami, tarybas pa
sigrobė savo kontrolei! bolševi
kai.

Kaipo darbininkų atstovų ta
rybų (sovietų) prezidentas, drg. 
Ccheidze dalyvavo laikinosios 
revoliucinės valdžios suorgani
zavime, bet pats atsisakė eiti į 
ministerių kabinetą. Jisai pra
vedė tarybų centre rezoliuciją, 
išreiškiančią nepasitikėjimą už
sienių reikalų ministerių Miliu- 
kovu, kuomet šis paskelbė, kad 
Rusija norinti gauti Konstanti
nopolį. Jisai taip pat buvo svar
biausias autorius pagarsėjusios 
visame pasaulyje tarybų rezo
liucijos, kurioje buvo reikalau
jama “taikos be aneksijų ir* 
kontribucijų ir su tautų apsi
sprendimo teįse.”

Kuomet bolševikai ginkluo
ta jėga pasigrobė valdžią į sa
vo rankas, tai Čcheidzei ir ki?

rankosira organizacinę valdžią trėmime 
ir atskelti organiiuotua darbi-l 
niūkūs nuo socialdemokratinių) 
grupių, r ‘ ’ 
darbininkų judėjimas buvo 
stropiai policijos sekamas ir 
provokatoriai dažnai 'įslbriau- 
davo jų tarpan, tai aišku kaip 
žalingos ir 'pavojingos buvo to
kios nesantaikos, tokios visą ar
dančios “opozicijos”. “Opozici
ja” žydų tarpe gana ilgai gy
vavo, susilpnino daibininkų ju
dėjimą, atnešė janf nemaža au
kų ir pagaliau likvidavosi, paša
linusi iš darbininkų tarpo jos 
vadus.

Trusevičius, F. Dzeržinskio 
ir Kazlausko (buvo žymus bol
ševikų veikėjas) opozicija su 
nedideliu darbininkų būreliu 
veikė atsiskyrusi nuo lietuvių 
socialdemokratijos. Bet kuriam 
laikui praslinkus, areštavus ke
letą iš pačių “opozicionierių”, 
ji pasikeitė ir susikūrė kaipo 
Lietuvos ir Baltgudijos social
demokratija; kiek vėliau ji su
sidėjo su lenkų socialdemokra
tija į vieną organizaciją. Truse
vičius 
žynius 
kėjas.

mirė Maskvoje būdamas 
bolševikų judėjimo

(Dar bus)

vei-

Domui SLA. Seimo Dole 
galy Socialistu

Draugai socialistai, atvyku
sieji SLA seimo laiku Brook- 
lynan, — arba kaip seimo del- 
gatai, ar kaip svečiai, — yra 
kviečiami- atsilankyti pas Praną 
Rashkinį, 141 Grard St., Brook- 
lyn, arba pas V. Pošką, 129 
Grartd St., Brcoklyn, butas 8. 
LSS 29 kuopos nariai norėtų 
pasitarti su kitų kolonijų drau
gais taip LSS, kaip kitais svar
biais einamojo momento reika
lais. Mes manome, kad galėtu
me kitų kolonijų draugams 
taipgi pagelbėti Surasti vietų 
apsistoti Seimo laiku Brookly- 
ne. Butų geriau, jei draugai 
galėtų atvykti kiek anksčiau 
prieš seimą.

LSS. 29 kp. vardu: Pr. Rash- 
kinis, J. Marcinkevičius, V. Poš
ka.

500,000 žmonių Drg.
Londono laidotuvėse

Pereitame LSS. Žinią numo, 
ryje jau' buvo pranešta apie 
buvusio kongresmano, drg. M. 
Londono, mirtį. Kaip skaityto
jai atsimena, jisai, mirė njuo 
žaizdų, gautų birželio 6 d., kuo
met jį, einant Now Yorko. gat
ve, apie 12 vai. dienos, suvaži
nėjo automobilius.

Birželio 8 d. drg. London 
buvo palaidotas, dalyvaujant 
pusei mili^no žmonių. Sakoma, 
kad tokių milžiniškų laidotuvių 
niekas iš new-yorkiečių neat
simena.

Nabašninkas buvo kilęs iš

ir sa- 
!£*j° 

Rusi-

metu

atidėti lytam sezonui. Vieną iš 
svarbių darbų1 ateinančiam se
zonui numatoma ir organizavi
mą moksleivių šelpimo.

Iš kuopų delegatų raportų 
pasirodė, kad kuopų darbuotė 
dar nėra didelė, bet vis didėjan
ti; jos be to veikliai dalyvavo 
Rajono darbuotėje' ir gelbėjo 
Rajono valdybai, i

Konferencija Vienbalsiai nu
tarę veikliai dalyvauti Socialis
tų partijos (rengiamam presos 
piknike birželio 20 d., River- 
view parke. Rajonas tame pik
nike turės savo skyrių,* su at
skiru programų. Lietuvių sky
riuje dainuos Pirmyn Mišrus 
Choras; kalbės gb d. P. Grigai
tis ir Dr. A. Montvidas, čia
pat, konferencijoj, delegatai ir 

uždavinių Gruzijoje buvo už- pavieniai nariai pasiėmė išpla- 
megsti draugingus • santykius tinti kelis šimtus pikniko tikic- 
su kaimynais. Todėl ji pridarė tų. Piknikas numatoma gražus 
taikos sutartį ir su Rusijos so- ir linksmas, su turtingu progra- 
vietų valdžia ir pasiuntė į mu ir gerais kalbėtojais. 
Maskvą Savo ambasadorių. Mas
kvos pasiuntinys, atvykęs Gru
zijos sostinėn, pasakė karštą 
kalbą apie dviejų, turinčių dar
bininkiškas valdžias, tautų drau- 
gingumą. Bet tuo tarpu sovie
tų raudonisios armijos genera- 
lis štabas jau darė planus už
pulti mažiukę Kaukazo respub
liką. Vos praėjus keletui dienų 
po atvykimo bolševikų amba
sadoriaus į Tiflisą, raudonoji 
armija įsilaužą į Gruziją, kuo 
met pastarosibs kariuomenė 
buvo sukoncentruota ties Tur- k
kijos siena, — ir jauna Gruzi-Įsvarbių nutarimųį Tuo konfe- 
jos re^iniblika žuvo. Jos val
džia turėjo bėgti į užsienį. .

Nelaiminga Kaukazo šalis da 
ir šiandie tebčdejuoja po Mask
vos razbaininkų jungu.

Kai 1922 metais Berline bu
vo padaryta trijų Internaciona
lų konferencija, tip Belgijos 
socialistas Em. Vandervelde pa
statė Rusijos komunistų atsto
vams kalusimą: kuo jie gali pa
teisinti sovietų valdžios plėši
kišką žygį prieš Gruziją? K. 
Radekas, rusų delegacijos var
du, atsakė, kad Rusijai esą rei- prakalbos paminėjimui 20 metų 
kalingi kerosino šaltiniai, ku
rie randasi Gruzijoje! Socialis
tų reikalavimus, kad bolševikai 
duotų teisę Gruzijos žmonėms 
patiems nuspręsti savo likimą 
visuotinu balsavimu (plebisci
tu), Komintcrno delegatai at
metė. Tuomet socialistai pa
reiškė, kad į komunistus jie 
žiuri, kaipo į tikriausius impe
rialistinius plėšikus, ir todėl su 
jais negali turėti nieko bend
ra.

Taip drg. Ccheidze buvo iš
guitas iš dviejų šalių — Rusi
jos ir Gruzijos, kurių gerovei 
jisai yra tiek daug pasidarba
vęs. Jam neteko sulaukti, kol 
;ų'‘šalių darbininkai numes nuo 
savo sprando žiaurių despotų 
jupgą. Bet nėra jokios abejo
nės, kad anksčiaus ar vėliaus 
drg. Čcheidzės idėjos tose 
lyse

mą bolševikai,' kaip žinia, iš
vaikė ginklais, kuomet pamatė, 
kad dauguma yra jiems prie
šinga. Tuomet Ccheidze vėl pa> 
grjžo į Kaukazu ir ėmė darbuo
tis, kad paliuosavus savo gim
tąjį kraštų, Gruziją, nuo tur
kų, kuriems Lenino valdžia bu
vo ją atidavusi pagal sutartį su 
Vokietija. Gruzija pasiskelbė 
nepriklausoma Respublika ir pir
mas laikinosios josios valdžios 
prezidentas buvo Ccheidze. Ren
kant Gruzijos Seimą, iš 150 at
stovų tapo išrinkta 125 social
demokratai. Tui ėdami tokią 
milžinišką daugumą Seime, so
cialdemokratai, žinoma, paėmė 
j savo rankas valdžią ir sten
gėsi kaip galint geriaus sutvar
kyti krašto reikalus.

Vienas svarbiausiųjų valdžios

Vasaros metu hutarta su
rengti smagų išvažiavimą. To 

i išvažiavimo surengimui tapo iš
rinkta komisija Rudeny gi nu
tarta nurengti gražų vakarą. 
Be to su ateinančiu rudeniu nu
tarta stvertis platesnio švietimo 
darbo.

• Taipjau tapo nutarta parei
kalauti iš LSS. Pild. K-to pri
ruošti finansinę atskaitą ir pa- 
skelbti Pild. K-to nominaciją 
ateinantiems dviems metams.

Padaryta ir keletą mažiam 
Icvavhiii niifavi miii Tha Vnnfn.
rencija ir užsibaigė. — B.

LSS. 22 kp. susi
rinkimas

nameBirž. 15 d., Naujienų 
laikė savo susirinkimą LSS 22 
kp. Susirinkime dalyvavo veik 
visi nariai.

Kuopa buvo užsibrėžusi gana 
.platų veikimą pereitą žiemą, 
bet aplinkybės taip susidėjo, 
kad buvo surengtos tik vienos

sa-
visties paims viršų.

LSS. VIII Rajono 
.konferencija.

Birželio 6 d., Naujienų name, 
įvyko pusmetinė LSS VIII Ra
jono konferencija. Konferenci
ja nebuvo skaitlinga, bet visgi 
apsvarstyta nemažai svarbių 
bėgančių reikalų ir padaryta 
keletą tarimų.

Iš valdybos raportų pasirodė, 
kad per pereitą pusmetį Rajo
nas yra nemažai veikęs. Buvo 
surengti du 'gražus vakarai, 
vienas Meldažio svetainėje, ki
tas Liet. Auditorijoj taipjau 
surengta keturios prakalbos ir 
vakarienė d. S. Michelsonui, 
“Keleivio” Redaktoriui ir Pirmo
sios Gegužės ap vaikščiojimas. 
Visi Rajono parengimai pilnai 
pavyko. Lietuvos Solialdemo- 
kratų partijai pasiųsta 2,000 li
tų — aukos surinktos d. Mi-

RĮTLDOMOJO KOMITETO 
POSĖDIS

Birželio 9 d. įvyko nepapras
tas LSS. Pild. Komiteto posėdis, 
kuriame dalyvavo beveik visi, 
nariai. Posėdyje nutarta pasiųs
ti sveikinimo telegramą Lietu
vos socialdemokratams, ragi
nant juos eiti valdžion ir kovo
ti už amnestiją politiniems ka
liniams, už karo stovio ir mir
ties bausmės panaikinimą, už 
apvalymą Lietuvos valstybės 
nuo klerikalizmo ir už pagal
bos priemones darbininkams ir 
naujakuriams. (Telegrama bu
vo tą patį vakarą išsiųsta).

Pild. Kom. nariai plačiai gvil
deno klausimą, kokios taktikos 
butų geriausia laikytis LietiN 
vos socialdemokratams, peraį^ 
keitus politinei padėčiai Lietu
voje, ir vienbalsiai rado, kad 
dabartinėse sąlygose be social
demokratų dalyvavimo negalė
tų susidaryti valdžia, kuri ati
tiktų darbo žmonių reikalavi
mams.

Toliau nutarta pradėti platų 
darbų Amerikoje parėmimui tų 
siejimų, už kuriuos šioje va
landoje kovoja visa Lietuvos 
demokratija. Pild. Komitetas 
mano, kad opiausia Lietuvos 
gyvenimo problema yra šiandie 
ir dar bus ilgoką laiką santy
kiai tarpe valstybės ir bažny
čios; kol ta problema tinkamu 
budu nebus išspręsta^ tol nor
malėmis vėžėmis politikos judė
jimas tenai negalės eiti. Todėl 
nutarta raginti Amerikos lie
tuvių visuomenę, kad ji reika
lautų -atskirįmo valstybes nuo 
bažnyčiom ir mokyklos nuo baž
nyčios Lietuvoje, šitam reika
lui išrinkta komisija iš trijų 
asmenų — ty. Jurgelionienės, 
J. šmotelio ir P. Grigaičio.

Reguliaris Pitd. Komiteto su
sirinkimas nutarta laikyti bii\ 
želio 24 dieną.

VALDYBOS IR KOMISIJŲ 
SUSIRINKIMAS *

Birželio 13 d. įvyko LSS. Pil
domojo Komiteto valdybos ir 
knygų peržiūrėjimo komisijos 
susirinkimas.

Nutarta, vykinant* Pild. Kom. 
nutarimus, padarytus birželio 
9 d., išleisti į visuomenę atsi
šaukimą dėl susidarymo naujos 
valdžios Lietuvoje, kurion įeina 
ir socialdemokratai. Atsišauki
mas tam pačiam susirinkime 
tapo parašytas ir išsiuntinėtas 
spaudai.

Nutarta centro raportų gami
nimą užbaigti iki sekančio re- 
guliano Pild. Komiteto posė
džio.

Nutarta įgalint sekretorių- 
vertėją, kad parašytų laiškus 
visoms kuopoms apie tai, kas 
veikiama ir planuojama veikti 
centre. (Laiškai jau tapo iš
siuntinėti).

Visos LSS kuopos yra kvie
čiamos išdiskusuoti klausimus, 
apie kuriuos jiems pranešama 
sekretoriaus-vortėjo liaiške, ir 
imtis smarkesnio darbo, nepai
sant vasaros karščių. Gyveni
mas nestovi vietoje, ir mes tu
rime darbuotis tame momente, 
kada musų darbas yra reikalin
giausias !

Lietuvos revoliucijos ir viena 
prelekcija.

Susirinkimas išreiškė didelio 
džiaugsmo, kad pagalios Lietu
vos klerikalizmas tapo nugalė
tas ir kad rinkimu’ laimėjusi 
opozici.il sudarė savo valdžią. 
Susirinkimas vienbalsiai užgyrš 
Lietuvos socialdemokratų nusi- 
tarimą eiti valdžion. Mes svei
kiname Lietuvos draugus su jų 
dideliu laimėjimu , pereituose 
rinkimuose, ddžiaugiamės Lie
tuvos liaudies išreikštuoju 
jiems pasitikėjimu ir mes tvir
tai tikime, kad ta liaudis nebus 
suvilta ir kad musą draugai— 
socialdemokrrtai, įėję valdžion, 
padarys viską jų galėję, k?,d iš
šluoti klerikalizmo 
tuvoj ir atsteigt* 
demekratybę. »

Buvo skaitytas, 
Pildomojo K-to. . 
vienbalsiai užgirta 
padarytuosius ir daromus žin
gsnius. Visi dalyvavusieji pasi
žadėjo visomis savo pajėgo
mis remti Pild. K-to darbuotę 
ir visame kame jam padėti, kur 
tik tokia pągelba bus reikalin
ga.

Kalbėtasi apie plačią darbuo
tę ateinantį rudenį ir net va
sara, bet galutiną nutarimą pa
likta sekamam susirinkimui. 
Tik nutarta šią vasarą surengti 
smagų ižvažiavimą gal kiek to
liau nuo Chicagos, prie kurio 
nors ežero.

Be to susirinkimas nutarė pa
siūlyti LSS VIII Rajonui-su: 
šaukti liepos 11 d. visuotiną! 
narių susirinkimą nuodugniau 
apsvarstyti šio momento svar
biuosius klausimus, kurių LSS 
nariams veik dar neteko svars
tyti. Susirinkimas mano, kad 
tokis draugų susirinkimas ir 
bendras svarstymas svarbesnių 
klausimų — diskusijos, butų 
labąi naudingos.

Susirinkimas buvo entuzias
tingas. Ypač visus džiugino Lie
tuvos draugų laimėjimas ir jų 
įėjimas Lietuvos valdžion, kas 
duoda socialistams daugiau li
po ir noro ir čia daug plačiau 
veikti negu kad buvo veikia
ma ikišiol. —id.

šiukšles Lie- 
ten tikrąją

laiškas LSS 
Jį priimta ir 

Pild. K-to

LSS 4 KUOPOS SUSIRIN
KIMAS

Antradieny, birželio 15 d., 
j vyko..L. S. Sąjungos 4 kuopos 
susirinkimas, kuriame svarbiau
sias klausimas buvo svarstymas 
pranešimo, gauto tš LSS. sek
retoriaus-vertė j o. Praneši mc nu
rodoma į tuos žinksnius, ku
riuos pastaromis dienomis pa
dare Pildomasis Komitetas są
ryšyje su Lietuvos Seimo rin
kimų pasekmėmis. Kuopa nuta
rė smarkiaus pasidarbuoti, kad 
parėmus musų draugų Lietuvo
je veikimą. Artimoje ateityje 
ketinama surengti dideles pra
kalbas. —Narys.tįpms žymiems Gruzijos sočiai-1 chelsono prakalbose ir dalis pel- 

demokratams tekų apleisti . Ret- no vakaro Ęiet. Auditorijoj 
rapilį ir keliauti Kaukazan. Į^ra- (“Kūmučių Rojus”). Buvo rej- 
džioje 1918 m., jau valdant Riį- kalavimų ir daugiau 
siją bolševikams, buvo reniną- surengti kitose kolonijose, buvo 
mas visuotinu, lygiu, slaptu ir(ir artistinių pajėgų užtektinai, 
tiesiu balsavimu Steigiamasis bet valdyba nebespėjo visko

demokratam^ tekų! apleisti į Pet-

vakarų Redakcijos Atsakymai
♦) Tos prakalbos, tiek pat ir pra- uinenori n Nr.u/ York n darhinin- kalbosiS 1894, 6 ir 7 metų vra surink- ¥(Hk0 naiDinin

tos atskiram rankraity ir laikomos kus jo mirtis, matyt, nepapras- 
kartu su kitais dokumentais iš pir- |aį sujudino, kad net 500,000 jų Seimas, į kurį pateko ir 
mųjų musų Partijos darbuotės laiku ... ' . ... .J * . ., * . 1 * ..
Partijos užsienio archive. atidavė jam paskutinę pagarbą, ccheidze. Bet Rusijos St.

___  ---- v— nebespėjo visko 
drg. atlikti, taip kad priseina numą- 
Sei- ’tytus, bet dar neatliktus darbus

P. B. Balčikoniui. — Gavome 
Dervėlai ir nesuspėjome įdėti. 
Tilps sekančiame LSS. žinių nu
meryje.

opozici.il
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all likę t«

gossiping is 
among 

men.
it made his 
letter S.
♦

ex-
opinions of certain

While standing under a scaf- 
fold his friend dropped a board 
from above and 
finger look likę a 

* *

NAUJIENOS, Chlcago, UI Ketvirtadienis, Birž. 17, ’26

The Next Issue Will Be 
The Commencement 

Number
Will be Published July 7

Volume IV

Editor—In'Chief   Julius Rakštis 
4435 So. Wąshtenaw Avė., Chlcago 
Assistant Editor .... Vladas Jurgelonis

Assodate Editors
Wm. Mack (Makavetzki) Jr. 

Misa Louise Narmonta
Circulation Maflager .... Alex Kezes

FINDING FLAWS

Scandal, talk, and finding 
fault in others seems to be a 
pleasurable and favorite pas- 
time to 
fact, a

vvomen.
ticise and find

certain individuals, in 
large number of them. 
especially noticeable in 
1 do not mean to cri- 

fault vvith the 
būt it is a vvell

knoyvn fact that 
more prevalent 
vvomen than the

detrimental

talk about 
būt possibly 
to listen to

are

A t times vve 
press our 
persons, būt to find fault vvith 
them and to “broadcast” it, is 
a needless and 
practise.

It is useless to 
others. Nobody — 
a vvoman — cares
gossip. Gossip and you 
labeled a gossiper, and at the 
šame time it reflects your ovvn 
character. Finding flavvs in 
others and gęssiping vvill irt- 
fluence the listener to study 
'the “gossiper” and seek 
fects in that “perfect” 
ual, vvho sees all flavvs 
ovvn.i The usual case 
that the criticiser is

the de- 
individ- 
but his 
reveals 

the one
in need of most cri- 
Seeing the flavvs in 
s likę look ing i n a

ticism. 
others 
mirror; it usually reflects oui 
ovvn flavvs.

Why seek the bad in others? 
VVhy not the good ? Life vvould 
be much more pleasant if vve 
could see and talk about the 
good apd vvorthy qualities of a 
person. Forget the small flavvs 
that are found in EVERY in- 
dividual. People usually magnify 
these small flavvs to such an 
extent that the good \pialities 
are neglected and forgotten.

Think 
speak.

is golden.

tvvice before you

¥ * ¥

is silver, būt silence

♦ ♦ ♦

Talk not too much 
nor of yourself.

of others,

or to >be-

w £ tubents’ Corner
Published Semi-Monthly By The Lithuanian Studentą’ Association Of America

---- A. A. Dubinke

A Brief Sketch Of Lithiiania's Past
Lithuania Before the 

Tvvelfth Century

Author’.s Note:
This brief trealise was vvritten 

priinarily vvith view to stimulate 
the interest of the native-born Lith
uanian youth in the further study of 
our ancestors vvhose achieveinents, 
vvhile they are not of an outstand- 
ing nature compaiatively speaking, 
are hovvever, of sufficient merit and 

Į importance in enabling him to arrive 
1 at a better understanding of his 
people, their struggles, triumphs, 
ideals, ręverses, and their other past 
experiences. He can leąrn to sym- 
pathjze vvith their traditions, custoins, 
and heliefs only after he has familiar_ 
ized hiinself vvith their background. 
By this means it is certainly hoped 
that the reticence on the part of 
many American-born Lithuanians in 
admitting their identity as a nation- 
ality vvhen asked vvill be reduced or 
removed. Such limidity casts art un- 
favorable reflection upon the individ. 
ual, and indirectly uport the race to 
a certain extent. Furthermore, if 
after reading the matter follovving 
in" this and subsequent issues, there 
has been created vvithin the readers 
an impelling urge tb learn more 
about the rather fascinating history 
af the Lithuanians this short sketch 
vvill have served its purpose vvell.

A. A. D.

Again and again, in the in- 
finite past and dovvn through 
the ages, man has everlasting- 
ly speculated about the more 
remote phenomena of nature, 
and vvith equal intensity he has 
continually searched for knovv- 
ledge concerning the history of 
mankind. Hovv many tales of 
sorrovvs and joys humanity has 
left behind unrecęrded no one 
knovvs, and hovvever much man 

vvill never

likę othei 
to us only

June 17, 1926

THE COMMENCEMENT 
i ISSUE .

The next issue of The 
, Studentu’ Corner will be 

thę Commencement Num- 
• ber, vvhich vvill be publish

ed Juty 7th.
This issue, besides oui 

regulai* features, vvill con- 
tai n nevvs of our graduate 
m e m bers and a special 
feature — the University 
of Illinois Commencement 
Exercises. A reporter was 
sent to Chhmpain-Urbai)a 
by the Studentą’ Corner to 
obtain material for this 
special feature.

interested in Lithuanian

Languagef

SHORT STORY CONTEST

The Closing Date for 
The Short Story Contest 
Has been Extended to 

July Ist

Number 12

To reveal secrets 
tray one’s friends is

♦ ♦ *

Language vvas given us that 
vve might say pleasant things 
to each other.

♦ ♦ ♦

’Tis vvith our judgements as 
our vvatches, none go just alike, 
yet each believes his ovvn.

♦ ♦ ♦ s 
»

For a man to confess 
faults is noble.

his

♦ ♦ ♦

He vvho cannot forgive others 
breaks the bridge over vvhich 
he himself mušt pass.

♦ ♦ ♦

You will gain a good reputa- 
tion, if you endeavor to be 
what you desire to appear.

♦ * *

What we truly and earnestly 
strive to be, that, in som^ sense, 
vve are.

There is 
true heart 
City. ,

♦ ♦ »
more strength in a 

than in a walled

may search, he 
knovv.

The Lithuanians, 
peoples, have left

I those records of their pre-his-
toric period vvhich have’ been 

Į preserved in the strata oi 
| mother earth. The other charac- 
| teristics of the Lithuanians re- 
Imain a matter for hypothetical 
I speculation upon vvhich rpen 
I can form their ovvn conclusions. 
|Yet there are some facts about 
these people on vvhich 
definite agreement and 
ing evidence.

Contrary to the 
vvorld-vvide notion, 
uanians are not 
race būt are of the eastem 
branch of the Indo-European 
race of Asia. The Lithuanian 
language is, of itself, conclasive 
proof of their distinctness from 
the Slavic peoples.

Hovvever incredible it may 
[seem, the Lithuanians are the 
most ancient people of Europe. 
The time of their migration to 
their present site is unknovvn, 

Į though archaeologists ,estimate 
that they have occupied it for 
Severai thousand years. At the 
time vvhen the Lithuanians first 
settled the terfritory situated 
on the Baltic sea and betvveen 
the Vistula and Šalis rivers, 
Western Europe vvas covered 
vvith primeval forests. A con- 
siderable portion of the land 
vvas svvampy, vvhilk most of it 
vvas covered vvith primeval j 

'forests thriving on the fertile 
soil vvhich nourished an abun- 
dance of vegetation.

Isaac Taylor, in his books: 
“On the Origin of the Aryans” 
contends that the Lithuanian 
language is undoubtedly the 
original Aryan speech. It is, un- 
deniably, the oldest of living 
languages, being more ancient 
than the ancient Greek or Ro
man. That it resembles bothl 
the Greęk and Latin languages 
in many respecta is evident 
from the following examples:

“Virai, traukite jungan”. 
(Lithuanian).

“Viri, trakite jugum”, (La
tin).

there is 
sustain-

present 
the Lith- 

of the Slavic

. “Men drag the yoke”. . 
f 

“Dievas davė dantis, duos 
duonos”. (Lithuanian).

“Dzeus doe oda utis, dosei ši
tos”. (Greek).

“God has given teeth, he vvill 
give bread”./

Another most remarkable 
faęt is that it is closely allied 
to the Sanscrit of ancient In- 
dia, vvhich language ^as dead 
fourteen centuries before Čhrist. 
These facts became especially 
more significant vvhen the phi- 
losopher Kant’s opinion regard- 
ing the importance of the lang
uage to philologists įp recalled. 
He says: “She mušt be pre
served, for her tongue possess- 
es the key vvhich opens all the 
enigmas not only of philology 
būt also of history”. Not only 
is the languagi* of invaluable 
Service to philology būt it is 
most remarkable for its beauty. 
The great French geographer, 
Elisee Rečius said of it:*‘If the 

Į value of a nation in the vvholei 
I of humanity vvere to be 
I measured by the beauty of its | 
language/ the Lithuanians 

I should rank first among the in- 
habitants of Europe”. Indeed, 

I its. great number of endearing 
and cdressing diminutives give 
the language a charm and* ex- 
quisitness generally lacking in 
other European tongues.

Of all civilized peoples the 
Lithuanians vvere the lašt to be 
converted from paganism to 
Christianity vvhich they accept- 
ed tovvard the end of the four- 
teenth .century. They vvorship- 

I ped the elementą and a variety 
I of gods in their sacred groves. I 
I Their deities vvere those of 
nature and of activities. There 

I vvas “Perkūnas”, God of Heaven 
Į and Thunder, “Vėjopatis”, Lord | 
of the Wind, and a host of other 
gods identified vvith the homes, 
rivers, forests, love, vvar, hunt- 
ing, farming, etc. To these sim- 
ple people all natūrai phenome
na vvere the objects of deep 
adoration.

Just as the Lithuanian people 
vvere a simple people so have 
they been a peaceful race. In 
their tillage of the soil they 
have been very industrious, and 
possessed the additional nuali
nęs of thrift and perseverance. 

iThey vvere to some extent ma- 
riners in the period precedirjg 
the tvvelfth century.

The.general physicnl charac- 
teristics of the people are de- 
cidedly distinct from those of 
their Slavic and Teutonic neigh- 
bors. They are a blonde, blue- 
eyed race having tall and long, 
vvell knit figures givipg them 
a striking distinctiveness. Na- 
turally, being a people not given 
much to vvarfare, they had a 
cdnsiderable amount of time to 
devote to their culture. Con-I 
sequently, in the pre-historic 
period, the general culture and 
vvealth of the Lithuanians stood 
high. As far back as 3000-1500 
B. C. they grevv barley, rye, | 
oats, cafried on commerce, and 
had a flourishing amber in- 
dustry. They had domestic 
animals; wore woolen and linen 
clothing, and possessed weaponsI y”; om’450,000
and domestic Instruments. AU words. It is said that the lang. 
of this they had before the uage js growįng aį the rato of 

5,000 words a year.
(In the next issuė: History 
of the Nation to 1569 A. D.”)

I saw her first on a day in 
Spring,

By the side of a stream, as I 
fished along,

And I loitered to hear the robins 
sing,

Amt guessed at the 
they told in song.

this

secret

vvhite

in the

The apple-blossoms, so
and red, >

Were mirrored beneath 
streamlet’s flovv;

And the sky vvas blue far over- 
head,

And far in the depths of the 
brook belpvv.

lay half hid by a mossy 
stone,

And looked i n the vvater for 
flovver and sky.

heard a step — I vvas not 
alone; m

And a vision of loveliness 
met my eye.

< t

I savv her come to the other
side,

The apple-blossoms vvere not 
movė fair;

She stooped to gaze in the sun- 
lit tide — ' \

Her eyes met mine in the 
water there.

She stopped in thė timid and 
mute surprise,

Ąnd that look might have 
lasted till now, I vveen;

Būt modestly dropping her 
dove-like eyes,

She turned her away to the 
meadovv green.

I lay in vvonder and 
lošt* 1

At her slender form
step so free,

At her raven locks 
breeezes tossed,

As she kicked up her heels 
in the air for glee.

rapture

and her

by the

The apple-blossoms are vvithered 
novv,

Būt the sky and the meadovv 
antį the stream are there; 

And whenever I wander that 
vvay I vovv

That some day 1’11 buy me 
that little black mare.

Chance Kits

INTERESTING FACTS

The first English dictionary 
published by Samuel Johnson 
in 1755 contained būt 5,080 
words. In 1828’Webster’s had 
over 160,000. The latest dic-

John Philip Sousa was 
, , , .tnusic teacher at the age of

The Sharp winds and dif- Lnd a condllctor at 17. 
ficulty of breathing the thml ______
air is why the top of Mount Leprosy is now treated vvith 
Evepest has never been reached J X-rays.

a
15

A letter received by 
paper from A very DeWitt of 
Buffalo, N. Y. statės:

“I have learned that Lith
uanian is a very close relative 
to the ancient Sanscrit language 
of Imlia, and therefore, the old- 
est living language. It is said 
also to be one of the most beau- 
tiful languages of the vvorld. 1 
certainly desire to learn such a 
language! I already knovv, be- 
sides English; French, Spanish, 
Svvedish, and Hungarian, and 
next year in school 1 am going 
td study German.

“I have a copy of Naujienos 
and I often try to read it. I 
see that it is very much dif- 
ferent from other languages, 
būt I have (succeeded in trans- 
lating a small n,umber of vvords 
such as ‘ir,\su, pirmiau, pas
kiau, pirmininkas, darbininkas, 
šunim’, etc.

“Although there are many 
other nationalities, I knovv of 
no Lithuanians here in Buffalo, 
so I vvon’t have much chance to 
talk the language, būt I believe 
that vvithin a short time I vvill 
be able to read and vvrite it fair- 
ly vvell and then I vvill vvish 
buy some of your books”.

The closing date for the con- 
tęst Jias be e n e x tenderi to July 
1. This was made necessary due 
to the , numerous reąuests re; 
ceived by studentu that the con- 
test is held at a very disadvan- 
tageous time, that is, during ex- 
aminations. For this reason the 
contęst has been prolonged, for 
the benefit of those who vvish 
to vvrite after the “exams” are 
over.

We are publishing the mles 
for the lašt/time.

RU^ES
1. Story may be of mystery, 

adventure, romance or anything 
the author chooses.

2. Story mušt not exceed 2000 
vvords.

Im* vvrit- 
one side

well as

staff of

to

NOW WE’RE SQUARE

The boys in the office vvere 
not expected to be shocked or 
embarrassed vvhen the girls 
vvere comparing bargains they 
got in “teddies” during lunch 
hour. Būt vvhy did the girls 
blush and rave vvhen the boys 
compared bargains they made

3. It mušt be original and 
mušt not have been published 
in any other publication.

4. Manuscripts mušt 
ten or type vvritten on 
of paner only.

5. Non-members as 
members are eligible.

6. Members on the
The Students’ Corner may sub- 
mit stories, būt will not be eli
gible to receive the prize.

7. Judges will be composed 
of pefsons not affiliated vvith 
the association.

8. Name and address of 
author mušt be submitted vvith 
the story on a separate sheet of 
paper, so that the identity 
author will not be known 
judges.

■*9. All manuscripts mušt 
in the hands of the editor 
or before/ July Ist.

10. Mail manuscripts to the 
editor, Julius Rakštis, 4435 So. 
Washtenavv Avė., Chicago, III.

of 
to

on

— Frances H. Sadovvskas

GUY

Guy

passed 
sitting

“Just look, girls! Isn’t he a 
‘gorge’? And he has the snap- 
piest little roadster, and oh! — 
such vvays!”

“Really?” ’
“Yes, and he is a pledge of 

Tau Mu! So then I guess vve’l 
meet him at the'Tau Mu house. 
party tonight”.

“Oh! Fine! Isn’t he tall and 
handsome, though ? He has such 
a unique name, too, 
DeBiens”.

And so on, until he 
out of sight. Then,
around the window in Betsy’s 
room in the “dorm*\ they pried 
each other vvith questions try- 
ing to put together all they 
knew about him. He vvas a so- 
phomore at the university, hail- 
ing from some place in the east, 
they thought. Already, in the 
few weeks that he had been 
here, he had distinguished him- 
sėlf as being “the man” vvith 
vvhom to go out.

In likę manner the. men in 
their “frat” hbuses were dis- 
cussing hjm.

“Say, big boy, who is this 
Guy DeBiens whom the Tau 
Mu’s rushed and who is making 
such a ‘hit’ *with the girls? 
Where does he get the money 
for those clothes? Is ‘the old 
man’, a gold mine?”

“That’s what I’d likę to know, 
Fredi You know lašt night he 
sped by in his ‘two-seater’ vvhen 
I was taking Eloise home and 
she started to ask me about him

NEWS AND 
NONSENSE

By Wm. Mac k, .J r.

“ESEL” kept his promise and 
vvrote to us vvhen he was out of 
tovvn and this is hovv he start- 
ed.
Dear Bill:

I am well and happy (only 1 
have a broken finger) and 1 
vvish you the šame.

♦ ♦ ♦

I don’t know what he means 
būt I’m glad he didn’t break his 
neck aiftl “vvish me the šame”.

♦ ♦ *

to 
is to

' The best vvay 
broken fingers 
friend stand belovv 
drop the board.

♦ ♦ ♦

prevent 
let your 
and you

The little bird and Cupid 
sure are vvorking overtime this* 
season. The little bird telis us 
thfit another member has made 
some man happy vvhen she said 
“YES”.

fever lead

♦ ♦ ♦

Y. O. Y. does spring 
to such tragedies?

♦ ♦ ♦

Bring on the season vvhen the 
leaves and air castles come 
tumbling dovvn before vve have 
a fevv more victims.

♦ ♦ ♦

With one little vvord Anton’s 
giri made him “the happiest 
man in thė vvorld”. She 
“no”.

said

ever
Ii ve

that 
and

too 
cer- 
this 

, vvhatever his name

and she seemed entirely 
much interested in him. I 
tainly am not overfond of 
Guy D 
is”.

As time went on, the Tau 
Mu’s who had pledged Guy vvąre 
themselves rather mystified 
about him and , even began to 
hate and envy him. He was too 
vvinning with the women. When 
it come to being a friend of the 
men, however, he disappeared 
at the critical moment. Then 
too, his brothers could never 
.get his ties if they wanted to 
borrow some. He always kept 
everything locked up, contrary 
to the custom* of the other 
men.

One afternoon, as chance 
would have it, in his haste to 
go away for some reason un- 
known to ‘his friends, he forgot 
to “lock up”, as it were. The 
men soon found this out and 
proceeded to search through 
his possessions to see what it 
vvas that he seemed to guard 
so sacredly.

After this day, no longer was 
Guy DeBiens, the “swell”, the 
mysteridus person, that he had 
been. His car disappeared all of 
a sudden. He. became just a 
“regular fellow” and instead of 
hate and envy the Tau Mu’s 
now gavę him help. For you see 
these brothers had discovered 
lis hateful secret, that the car 
had been, and that his clothes 
were bought on credit.

Novv he will live happily 
after vvhile others vvill 
scrappily ever after. 

♦ * *

He evidėntly believes 
its better ' to be kissed
caught than never to be kissed 
at all and that its better to have 
loved and lošt than to be mar- 
ried and be bossed.

* * *

Vacation ' time is here and 
our generous employer is giv- 
ing us two' days vacation. The 
fourth of July and Christmas.

♦ ♦ ♦

We don’t wish him any bad 
luck, ’but may his socks shrink 
in the wash.

DOPE FIENDS

Thousands of people have 
fallen prey to the dreadful nar- 
cotic habit. The ūse of “dope” 
is not only found among tht 
weak minded criminally inclined 
persons, būt also men of pro- 
minence, such as, Robert Hali, 
Coleridge, John Randolph, Wil- 
kie Collins, DeQuincy, Edgar 
Allen Pėe, rWaJlace Reid, and 
many others vvere “dope 
fiends”.

Among the drugs classed as 
narcotics, ancl used by dope 
fiends are: opium, morphine, 
codeine

Dope 
vvorld 
heads”.

opium, 
and cocaine.

fiends in the under-
are known as

summer comes f lies.• With
With flies — more flies. »It is 
said that each female lays about 
120 eggs ten times every sum- 
mer. These in turn hatch and 
produce more flies to lay some 
more eggs and the result is 
;hat one female fly will produce 
over 5,000,000,000 flies by the 
end of summer.
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Užsimušė bėgant 
policijos

nuo

Dearborn ir Adams gatvių. Jis 
užsimušė ant vietos. Krisda
mas jis betgi užmušė ir vieną 
moterj, Mrs. Katherine Jez, 
2520 So. Sacramesto Avė. ,Ji 
stovėjo gatvėj ir laukė gatveka- 
rio, kuomet ją užgavo Vando 
ir nulaužė jai sprandą. Ji pasi
mirė ligoninėj.

Shore 
vejamas 

prie l>ivision St.,

Policistas pašovė 
moterjGreitai bėgantis Lake 

Drive automobilius, 
policijos, 
urnai iššoko iš kelio ir atsimu
šė į medį. VValter S. Arendt, 
613 Wrightwood Avė. kuris ir 
pirmiau buvo sužeistas vienoj 
nekiimėj su automobiliu, liko 
ant vietos užmuštas, o automo
bilio valdytojas liko sunkiai su
žeistas. Jis buvo tiek girtas, 
kad veik negalėjo kalbėti. Jis 
padavė savo vardą išpradžių 
kaipo Ben C. Jonės, 28 Wash- 
ington Blvd., Oak Bark, o pas
kui kaipo Herbert Jonės, 28 
Sherburn Avė., Evanston. Jis 
tapo nuvežtas ligoninėn išsipa
girioti.

Policistas Servatka iš Pekin 
Inn stoties, pašovė moterj Mrs. 
Jennie GrohOwski, 
namuose 
policisto, 
šautosios 
susipešę,

29 m., jos 
1782 W. 19 St. Pasak 
keturi vyrai gėrę pa- 
nunuiGse. 1 u skili jie 
o policistas Servatka

bandęs peštynes sustabdyti. 
Bet visi keturi jį, policistą, puo
lę ir jis besigindamas save 
peršovęs moterį, kuri tapo nu
gabenta pavieto ligoninėn, ' o 
keturi vyrai — į policijos stotį.

Pasikorė

Pasak policijos, automobilius 
bego 60 m. į vai. greitumu, 
kuomet ji ėmė jį vytis. Pasivi
jus keletą blokų automobilius 
užgavo medį ir pats sustojo, 
bet nelaimė kainavo vieno žino- 
gaus gyvastį.

Krisdamas pats užsimu
šė ir užmušė moterį

Pasiturinti Mrs. Mary Arm- 
strong Vilas, kuri, gyveno viena 
su savo sunum ir duktere na
muose prie 230 E. I)elaware 
PI., kadangi ji yra su savo vy
ru persiskyrusi, užvakar pasi
korė ant šilkinių pančekaičių. 
Manoma, kad ji nusižudė iš nu
siminimo delei menkos sveika
tos.

Langų plovėjas James Van
do, 48 m., 3052 Osgood St., nu
krito iš 16-to augšto beplauant 
langus Maruuette name, prie

Lieiuvlii Raieiiuasd.
North Side [Pacific and Atlantic Photo]

Harry K. Thow ir Evelyn Nisbit nutarė būti draugais, bet ne
sivesti. Apie 20 m. atgal Thaw nušovė dėl Nesbit (kuri tuo laiku 
buvo jo pati) inž. VVhite’ą.

Dr. A. Montvidas kalbės 
Socialistų Piknike

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

T/• J f J

Jau buvo paskelbta, kad So
cialistų presos piknike ateinan
tį sekmadienį, birž. 20 d., Ri- 
verview parke, lietuviams kal
bės Naujienų Redaktorius P. 
Grigaitis. Kadangi tikimąsi la
bai didelio lietuvių skaičiaus, 
nes visi noriai perkasi pikniko 
tikietus ir visi yra pasirengę 
į tą pikniką važiuoti, tai tapo 
pakviestas ir sutiko tame pik
nike kalbėti dar ir Dr. 
vidas. 
ra jo 
gi jis 
nešti,
lonu pasiklausyti jo prakalbos. 
Be to dar dainuos ir Pirmyn 
Mišrus Choras.

Bus turtingas ir bendras pro
gramas. Kalbės VVišconsino le- 
gislaturos narys Coleman ir 
k. Taipjau turtingas muzikalia 
programas, šokiai ir žaismės.

Tikietus (po 30c) patartina 
iškalno pirkti, nes tada pelnas 
eis lietuvių organizacijoms. 
Jų galima gauti Naujienose ir 
pas LSS ir Pirmyn Choro na
rius. — T.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO . 79

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedč- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po flietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

DR. VAITUSH 
OPTOMĘTRISTAS

SPECIALISTASLIETUVI AKIŲ
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudšjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kalvas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trurhparegystę ir toliregyetę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas ou elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spacialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 75Š9Chicagiečiai jau 

girdėję kalbant, 
daug svarbaus 
tai kiekvienam

A. Mont- 
senai lie
ti kadan- 
turi pra
bus ma-

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

— -   - - —p-    ** •* ----- -

Metines Sukaktuvės
JUOZAPAS SAULIS

Iš Birutės
Vanagaitis ir art. Pilka 

jau Chicagoj

Šiandien sukako lygiai vieni 
metai kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano vyras Juozapas 
Saulis. Nebetekome mes ‘ švie
sios žvaigždelės; jumjs slegia 
šalta žemelė, o musų širdis nu
liūdimas spaudžia * graudingas 
ašaras. Lai huną jums lengva 
ilsėtis brangus mano vyreli. 

,Kaip mirtis yra žiauri ir ne
gailestinga, atėmė iš manęs 
vyrelj meilingų, paguldė kapuo- 

1 sc šaltoje žemelėje, tenai kur 
fjis miega amžinoj dovelėj. Te
gul būna lengva jums tenai il- 
,sėtis, o mano širdis nuliudime 
nenustos ilgėtis.

Pamaldos atsibus penktadie
ny, birželio 18, 8 vai. ryto, Vi
sų šventų parapijos bažnyčioj, 
Koselande. Nubudusį »

Moteris Šaulienė 
Sūnūs Augustinas 
ir visi giminės

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su inusų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuuiamc visą savo darbą, Ir 
žemas musų kainas. Sergėkite sr.vo 
dantis, kad nekenktų Jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
• Neteli Aihland Avė.

Akiniu Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Reikalaudami

RAKANDU
Kadangi dabar New Yorke 

įvyksta du svarbus seimai 
SLA ir ALT. Sandaros, tai rei- 
žia žinoti, jog ir musų respub
likoje randasi minėtų organi- Vieša padėka broliams 

amerikiečiams!
Lietuvis dailininkas laimė 

jo pirmą prizą
reikia atsto-

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Visi birutiečiai yra kviečiami 
atsilankyti į Mark White Su. 
parko svetainę ir visi turės pno- 
gos sutikti savo vedėją ir po
draug artistą S. Pilką, kurie 
pargryžo iš ilgų ir vargingų 
gastrolių. Birutiečiai jų labai 
laukia ir jų pargryžimas teikia 
daug malonumo. Nors ir vasa
ra, bet Birutė vis viena daro su
sirinkimus, organizuoja chorą, 
kad ant ateinančio sezono savo 
20 metų sukaktuvių apvaikščio- 
jimui griausmingai sudainuoti 
chicagiečiams. Todėl visi nariai 
bukite viršminėtoj vietoj.

.......—D. M.’:

Or. Jau 1 Smetana
OPTOMĘTRISTAS

. |801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Simpatiškas 
Mandagiu1 — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: *
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

'Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201 
... ■ ! ................... /

Mylimi draugai!
Visi, kuriuos mudu iki šiol 

lankėva, visi, kuriuos mudu ga- 
vova pažinti kaipo tikrus savo 
tautos brolius, visi lai priima 
iš mudviejų širJ.ingiausį dėkos 
žodį už tatai, ką jie iki šiol 
gero išrodė mudviem ir. tiem, 
kurie mudu siuntė.

Nei vienas iŠ jūsų pusės su 
pasišventimu atliktas žygis ne
bus veltui darytas.

Kurie dar miega numirėlių 
.karste’^- vokiečių svaiginan- 

Svečiai £jos kultūros nužudyti tautos 
i musų vaikai — tuos prikelsime 
•iš miego, o kurie iš bundančių-

atstovu yra 
išmintingas 

išvažiavo i

Jaunas lietuvis dailininkas, 
naujienietis, Mikas J. Šileikis, 
susilaukė svarbaus pripažinimo 
dailėje.

Dabar Dailės Institute eina 
metinė paroda Art Students’ 
League of Chicago, susidedan
čios iŠ buvusių Dailės Instituto 
studentų. Toj parodoj turi ke
letą piešinių išstatęs ir musų 
dailininkas M. .t Šileikis. Už 
tuosius piešinius, kaipo už ge? 
riaušių grupę piešinių dail., Ši
leikis gavo pirmą prizą — $50. 
Tai reiškia, kad iš kelių šim
tų išstatytų piešinių, dail. Šilei- 
kio kuriniai tapo pripažinti ge
riausiais. Tas* prizas yra svar
bus, kaipo žymių dailininkų 
pripažinimas jaunesniojo daili
ninko jau savystovej kūryboj? 
Ir mes visi galime pasidžiaugti, 
kad tas pripažinimas teko lie
tuviui dailininkui.

lika be atstovybių ir ryšių su 
kitomis valstybėmis negali sau 
viena plėtotis, tai 
vu.

Taigi tuo musų 
gerai žinomas ir 
p. K. Kūgis. Jis
New Yorką nedėlios ryte, bir
želio 13 d., 10:40 vai. (Standard 
time) iš LaSalle stoties, Niekei 
plato traukiniu. Palydėti p. Kū
gį susirinko vietos draugai ir 
darbuotojai, — pp. K. J. Se
maška su šeimyna, V. šliaute- 
lis, P. Prusis su moteria, Gri
cius ir K. čepukas, namų sta
tymo kontraktorius. F 
trumpai apkalbėjo seimų svar
bumą, ypatingai SLA, ant ku-! 
lio 1 
giasi užsėsti ir jame pašeimi
ninkauti, visų narių nenaudai. 
Prie to p. Kūgis dalyvaus San
daros Seime, 16-17—18 dd.‘ 
birželio, Brooklyn, N. Y. To
dėl p. Rugiui reiks praleisti po
rą sąvaičių šiuose svirnuose.

Svečiai-piliečiai musų respuį)-

MATELIONIUTe 
su šiuo pasauliu 
Birželio 16 dienų,

ELEONORA
Persiskyrė 

Trečiadienyj, 
3 valandų po pietą, 1926 m., su
laukusi 16 mėnesių amžiaus; 
gimusi Chicagoje, Illinois, pa
likdama dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
motinų Valerijų, tėvų Jonų, bro
li Edvardų ir seserį Adelų. Kū
nas pašarvotas, randasi 1646 
W. 46th St., Zolpo Koplyčioje.

Laidotuvės įvyks šeštadie- 
nyj, Birželio 19 diena, 1926 m., 
8 valandų iš ryto, iš Zolpo kop
lyčios į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos, pamaldos už^ velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Eleonoros Mate- 
lionis giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis ir Sesuo

laidotuvėse patarnauja gra- ; 
barius I. J. Zolp,, Telefonas 
Ęoulevard 5203.

. f . . . v nuiiu 10 uuuvicuiuii£~
bolševikiški skymeriai ren- jy norėtų gulti į mirties patalą,

pla-

ir

ir

T.

BILLY

palydėjo ir ant stoties. P-as K. 
čepukas su savo autu pavežė
jo musų atstovą ir kitus. O mu
sų respublikos sveikatos komi
saras Dr. Montvidas pavėlavo,
tik per oro vilnis gal pasiekė ginti tautą! 
atstovo ausį geri linkėjimais.

Arai.

Lai gyvuoja tauta!
Lai žydi tėvynė! \

Laimė visiem, kurie tvirtai 
pasiryžę, stiprinti tėvynę ir au-

Piešiniai, už kuriuos dail. Ši
leikis gavo pirmą prizą, yra1 
landskcipai (žemėvaizdai). Apie1 
juos dailės kritikas Charles 
Victor Knox atsiliepia sekamai:

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pakabų direktorių 
Automobiliu patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SL, Chicago

Boulevard 4139

A. MASALSKIS -
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Sveikina širdingai brolius 
sesutes

UN.CLE

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
Tkepeoplesfurmfure (ompaoi/

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

- 4177-83 Archer Avenue
Kampas Kichmond Gt.

tuos atlaikysime nuo baugiojo 
žingsnio...

Ne laikas mirimui.
Pavasaris.
Gamta yra atbudusi.

r

žemė pasipuošė gražiausiu 
^avo rubu ir švenčia draug su 

užbaigę dienotvarkę, dar mumis šiandien didelę šventę.

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

Martynas Jankus 
Adomas Bruks.

Chicagoje, III. 1926.

“The first oi' four VVilliam 
O. Goodman prizes, a $50 award 
l'or the best group of paintings,1 
\vciit.to Michael Šileikis l'or his. 
remarkable, spirited landseapes’
— rather impressionistie can- Siųskit Naujienas 
vases, mature, e^prėssion and Lietuvon

—T.
tai bus 

brangi dovana.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

16 prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Klausyk ir Temyk . ■ 
0 Polam "

LA A U AG E. TO

RAJU

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

Darykit Lai ir Jus

štai kiek kuponų gausit ri 
kiekvieną atneštą ar atsiustu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ___   150 kuponą
Už pusę metų ....... 75 ku|>onus
Už tris mėnesius ....35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų,. už kurį teks geriausia 
dovanu.
tx n rxYxxxixxYiiTXXxiimx

/ei nori išmokti 
£era! rašyti — 
nusipirk typewriterį.
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MADOS

730.

Kę reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

■2677 
Emb730

Naujausio sty- 
liaus suknelė. Galima ja nusipirkti, 
sukirpti ir pasiūdinti tą pačių dieną. 
A pik aklė gali būti pailga ir apskrita, 
kaip man patinka. Bus graži iš šil
ko arba kokios kitos materijos. Su
koptos rnieros 16 metų ir 36 iki 42 
per krutinę. 36 mierai reikia 3*4 
janlo 40 colių materijos .

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresu. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
<irba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti rr-an pavyzdį No---------
Mieroa ........................ per krutinę

(Vardai ir pavardė)

(Adresai)

Matai Kas Dedasi?
l.t

Ir valst.)

*Save” reiškia gelbsti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti ; nedaleisti; pas’naudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, nema
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iŠ Naujienų kasdieną — ir pa- 
daugink juos atnešdama^ nau
jų skaitytojų.

«rw irvvvvvvvv

Svarbus pranešimas Roselando, Pult 
mano, Kensingtono ir West PulL 

mano lietuviams
Žmonės sapnavo ir sapnuos, ------------

pasakojo savo sapnus kits ki- ^lin Kempės 31 dienos, palengyl 
. . . .. minui viršuj paminėtų kolonijų lietam ir pasakos ir; pagalios, ar’ • • -- •• - ' ■

mes tikiame j sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą.’ Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražių merginą, ar moteriai 
apie vyrų, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žu, SAPNININKĄ, kuriame ran- j 
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau I 
gybe paveikslų. Kaina su pri-1 
siuntimu 75 centai.

tuviams gavimo “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarome “Nau
jienų” pardavinėjimą ant sekamų 
kampų: .

PIRKIT PLUMHINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35% 

Mes pardundame visiems olselio 
kainomis

Levinthsl Plombini Snpply Co„ 
. 1637 We»t IMvislon SU 

netoli Marshfleld

1739 S*. Halsted St.
ChicoAB, III

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

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 

LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant «yk 
$6.00 j metus per visą 

likusf gyvenimą.

PRA

dole- 
cen-

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

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos j banką ar smilką?

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

Ateik ir pasitark su sekretorių
A w « t m. I * • • « 1 • • r. z-v

jūsų
apie taupymo budus, o nuo jo 
Žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Prisidėkite i šią draugiją

p.Chicagos Lietuvių Draugija S. 
yra didžiatlfla savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trjfe 
skyriai pašelpos sergantiems na-1 
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmininko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti jstoti į 
šią draugiją, galite- paduoti, prašy
mą bilc vienam draugijos nariui, 
arba kręipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikacijų į Chi- 
cagos Lietuvių Draugiją P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St. .

Rosdand. — Susirinkimas pašei-

DURANT Sędan 1924 modelis. 
Kaip naujas. Prieinama kaina. Nuo 
8 ryto iki, 8 vakare. 5216 South 
Halsted St.

RAKANDAI

Pirmas pirkėjas uždirbs 
pinigus ant šito namo

Micbigan 
Michigan 
Michigan 
Michlgan 
Michigan 
Michigan

ROSELAND:
Avė. ir 103 St.
Avė ir 105 St.
Avė. ir 108 St.

St. z 
St. 
St.

WEST PULLMAN:
Michigan Avė. ir 119 St. 

KENS1NGTON.
115 St. ir Front St. 

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grove Avė.

Čia visose paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos anksti 
pat ryto kasdien.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJ!^ 

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

T()\VN OF LAKE;
BenoŠiaus Aptieka, »1616 \V. 47 

DIDMIESTYJE:
Van Buren St. ir State St.

Jeigu yia numatomos kur tinka
mos ir reikalingos “Naujienų” sto
tys įsteigimui bile kurioje dalyje 
miesto Chicagos arba ir ChicagOs 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos 
skyriui. Tą galite padaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienus 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.

Avė
ir 113
ir 115

iš

st.

BRTDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” ganą anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
Į savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
anti pažymėtame zone. o da neap- 

rupinami ankstyvomis “Naujienomis“ 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas. 3210 ^o. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9669)

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Ifoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršna- 
ininėtnme apskrityje aprūpimi lie
tuvius “Naujienomis”, perint 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.

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsivedimui merginos ar 

našlės, be vaikų, sušnekančios ang
liškai, 
gėrimų 
tų. Aš esu nevedęs, 35 metų 
žiaus, užlaikau rooming house. 
tižiu prisiųsti ir paveikslą, ant 
kalavimo bus sugrąžintas.

JOE WYKES, 
1116 \Vashington Blvd. 

CHICAGO, ILL.

kuri nevartoja svaiginančių 
amžiaus nuo 25 iki 35 me- 

am- 
Mel- 
rei-

IRRENDAVOJIMOI
RENDAI fialas, 5 rūmų, karštu 

vandeniu šildomas. Renda prieina
ma, 6933 S. Washtenaw Avė. D. Šid
lauskas. Tel. Boulevard 5042.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS rendai vyrui arba 

merginai, yra garažas mašinai. 
Kreipkitės vakarais 5704 S. Mozart 
St. Tel. Republic 6444.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel, Yards 7282

Res» Tel. Hemlock 5244
Bridjreport Paintinjr 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi-pimų draugijų delegatų ir valdybų froky patarnavimas Chicagoj ir 

reikale suvienymo draugijų įvyks j apje|jnksj. įstaiga 34 metų senumo, 
ketvirtadieny, Inrž. I/, / ;30 vai.-va-. j)j(|jjauaįa jr gerjai)sja stogų den- 
kare, Aušros mokykloj. Rus išduo- į gjni0 įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
tas koniisipis raportas dėl suvieny-1 llnjjos darbininkai samdomi. J. J. 
mo pašelpimų draugijų. —Komitetas j)Unne Roofirtg Co■m va’.. 3411-13 Ogden 

Avė. Phc.T.e Lawnd»le 0114.

Tol. Pullman 1413
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West illth Placc
Chicago, 111.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

Tol. Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

Anglys, Coke ir Ledas
Olselio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnės
4913-19 So. Paulina St.

Netoli 49th Street

REIKIA OARBININKį
MOTERŲ

REIKALINGA patyrus moteris ar 
mergina dirbti restauracijoj. Val
gis 1 ir kambarys. 1818 Canalport 
Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PROGA DEL JAUNŲ 
T1NIO AMŽIAUS

IR VIDU-
VYRŲ

Co. Pat yri- 
nuolatinės 

ateičių, rei-

PRISIDĖTI prie Mfg. 
mo nereikia. Geros 
įplaukos su labai gera 
kia įvestuoti $300, atsišaukit 612 
N. Michigan* Ave^-Room 416, klaus
kit Mr. Mack, arba rašykit arba 
telefonuokit Supęrior 7122.

REIKIA keleto lietuvių vyrų. 
Gera alga ir komišinas.

Atsišaukit:

160 N. USalle St

Room 416

ketverge, 7:30 vai. vakaro
----- :------ 4-------------------------------- .

REIKIA darbininkų ir shearme- 
nų j geležies atkarpų jardą. Gera 
mokestis, nuolat darbas. 1632 W. 
Kinzie St.

REIKALINGAS siuvėjas prie Seno 
ir naujo darbo. Atsišaukite greitai. 
K. Jakus, 146 Broadvvay, Melrose 
Park, III.

REIK ALINGAS vyras plauti indus.
3103 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių boilerių, į sku
durų šapą, 2633 W. Roosevelt Rd.

AUTOMOBILIAI

VISI rakandai ir lovy patiesalai 
turi hut parduoti tuojau iš prie
žasties mirties. Rudolph Jlass, 2418 
N. Artesian Avė.

PARSIDl’ODA 4 kambarių visai 
nauji rakandai ir player pianai. Kąs 
nori, gali gauti kambarius purenda
vote

Atsišauk it greit
. • 2450 W. 45th PI.

2nd fl.

Medinis 6 kambarių na
mas, ir 2 lotai, Bridgeporto 
kolonijoj, įmokėti tik $500. 
Kaina $3,750. Likusią pasko
lą lengvais išmokėjimais. 
Nesnausk, nes tokios pro
gos kitur niekad nerasi. At- 
sišaukit kuogreičiausiai.

2 FLATŲ namas, 4— 1 kambarių, 
didelis skiepas, 2 karų garažas, 
$7500.

2 FLATŲ mūrinis namas, 4—4 
kambarių, $8500, reikia tik biskį 
įmokėti.

5—5 ir 6—€ kambarių namas, su 
skiepu, elektra, vanos, tile grin
dys, karštu vandeniu šildomas.

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas 
ir krautuvė, ofisai augštai, randa
si ant Archer Avė. Geroje vietoje, 
Brighton Parke ir South Side. Duo
sime pirmus ir antrus morgičius.

H. KOPLEWSKI
3992 ARCHER AVĖ.
,'Tel. Lafayelte 9305

Republic 8915

PARSIDUODA rakandai: lovos, 
stalas, kėdės, bookkeisas, pečius ir 
visokių kitokių mažmožių. Parsi
duoda sykiu arba atskirai; p'igiai.

Kreipkitės:
3159 S. Halsted St.

' - 1 lubos.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

150 NAUJŲ NAMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, 

Side,- mokyklos, krautuvės ir 
portacija.

N. W 
trans-

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir delika- 

tessen krautuve prie Western Avė., 
netoli teatro. 6419 So. VVestern Avė. 
Tel. Republic 8200.

PARDAVIMUI gasolino stotis South 
West Side. Geras biznis ant 2 karų 
linijų. Nebrangi renda. 435b Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6253.

PARSIDUODA kampinis, ice cream, 
groserio, kendžių ir visokių smulk
menų Storas. Randasi 4 kambariai 
pagyvenimui. ' Pardavimo priežastis 
svarbi.

Kreipkitės:
3259 S. Union Avė.

PARSIDUODA ice cream parlo- 
ris. Pelningas biznis. 3225 South 
Halsted St.

PABDAVIMUI išdirbystė minkštų 
gėrimų; išdirbama visokį papsai ir 
sodos. 3308 S. Emerald Avė.

PARSIDUOJJA standas Justice 
Parke, Sale Tautiškų Kapinių. Ge
ras ir pelningas biznis. Klauskit 
Lithuanian Grove Keen Avė., Jus
tice Park, III.

GERAS biznis, geroj apielinkėj. 
Parsiduoda grosernė ir smulkių daik
tų krautuvė. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

3432 So. Morgan St.

PARSIDUODA visokių len
tų naujų ir senų, flooringų, ar- 
žuolinių. Visos geros prie na
mų statymą. Parduosiu pigiai.

Tel. Boulevard 4435

RESTAURANTAS parsiduoda už 
prieinamą kainą — $2,100. Vieta lie
tuvių ir švedų apgyventa — prie 
10822 S. Michigan Avė. Reikalaujant 
paaiškinimų šaukite Pullman 6995.

NAMAI-ŽEME
ADDISON HEIGHTS
IETOLI CEMENTINIO

KELIO
BIZNIO LOTAI 

APARTMENTAMS LOTAI 
REZIDENCIJŲ LOTAI

VIENA KAINA
$3 ĮMOKĖTI, $3-Į SAVAITĘ 

VISLLOTAI 50X150 
CHICAGO TITLE & TRUST CO, 

GARANTUOJA TITLE
29 minutės iki vidurmiesčio. že

mė priguli dide.leų bankai 
Naujienos, Rox 790

Didelis ri gražus socialistų ure- 
sos piknikas bus- sekmadieny, bir
želio 20 d., RiverviCw pinke. Kal
bės VVisconsino legislaturos narys 
VVilliam Colcinan, Naujienų Redak- 
toirus P. Grigaitis, Dr. A. Montvl- 
das, “Illinois Minei” Redaktorius 
Oscar Ameringer, Rubsiuvių unijos 
organizatorius I^o Krzyski ir k. 
Jlus turtingas inuzikalinis progra-; 
inas, šokiai ir žaismės. Tikietus pir
kite iš kalno — tik 30c, Jų galima 
gauti Naujienose ir pas LSS ir Pir
myn Mišr.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS 
✓Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street

Choro narius.
Komitetas.

Brolijos vaidyba ir jų 
renkasi penktadieny, 

nusileidus,

Vaidyly 
vietininkai 
birž. 1/8, saulei 
vičiaus Auditorijoj, 1517 N. 
Ave^

Visokios malevos, aliejai ir var- 
nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam jvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci-
Rvpke-1 ja8> ppogramus, plakatus, tikietus ir 
Irvmg visokias blankas. Spaudos darbus

ir Po- 
ant 87 

ir VVestern avė. gatvių birželio 20 
dieną šių metų, yra atidėtas iki 
liepos 18. —Komitetas.

Draugystės švento Petro 
vilo išvažiavimas j miškus

padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
į musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

Studebaker automobi- 
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes. 
kompanija pati viską ga
nu' na. Tokiu budu Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o 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.

D.

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis; Vedėjai

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pas 

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794 

Vartotų karų dalys visokių išdir- 
bysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, mainomi. <

$100 
įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
kambarių mediniame arba mūriniame 
bungalovv.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH

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

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tnpti namų savininku.

SAVVIAK & CO.
7181 W. Grand Av. 

6107-6537 Irving Park Blvd. 
Columbus 9552

2 flaty mūriniai - be cash 
arba tik biskį įmokėti, pasta
tysime ant jūsų išmokėto loto 
už $10,000 ir augščiau — bun- 
galow, $6,000, 3 
30 metų patyrę 
jai. Teisingas 
STERNFELD &
IJamlin Avė. Pbone Irving 8608

flatų, $16,00(1. 
namų statyto- 
patarnavimas. 
CO., 4106 N.

PARDUOSIU arba mainysiu muro 
namą 6 flatų ant grosernės ar loto. 
821 W. 35th PI. Savininkas' Telefo_ 
nas Vincennes 1143.

2 AKRAI Už $1200

l)abar Laikas Statyt 
Naipus

REDLIN — HERMAN 
Namų Statytojai 

2343 W. Armitage Avė. 
(arti VVestern Avė.) 

Tel. Brunsvvick 7020 
atdara vakarais

Jei turite savo lotą mes pasta
tysime namą ir paskolinsime pi
nigų. Skolinam pinigus ant pirmų 
ir antrų morgičių. Perkame ir par
duodame bonus ir morgičius.

✓

$390
DEL bulvaro namo didumo 

lotas 33X150 pėdų, Calume 
distrikte, netoli bažnyčios; mo 
kykla skersai gatves. Yra visi 
geri patogumai; gatvekariai, 
busai ir traukiniai. Title garan
tuota per Chicago Title & Trust

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St.

Rox 773

KANKAKEE UPE

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, /šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musu pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
Heights I>and Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6737. '

BARGENAS. Pardavimui naujas 
4 flatų, N. W. Kampas 65 St. ir 
Mozert, ką tik užbaigtas, garu šil
domas, moderniškas, yra 2 karų 
garažas, $26,000. Savininkas, Tel. 
Crawford 4451.

Bungalow už $4750

MŪRINIS namas, parloras, 
valgomasis kambarys, virtuvė,1 
2 miegami kambariai, vana ant 
pirmo augšto, 5 miegrumiai 
augštai, vanduo^ virtuvė, lan- 
drė, toiletas ir frontinis kam
barys skiepe. Trim ingai aržuo-'šilima; 
lo ir kieto pine, kaip naujas, 

durnas. Jardas ir 4 kambarių

Pardavimui naujas mūri
nis bungalow, randasi neto
li Marcjuette Parko, įmokė
ti tik $600. Klauskit pas sa
vininkę.

6959 So. Halsted St. •

PARDAVIMUI naujas vieno angš- 
1 to bizniavas muro namas; Storas 
|lr 5 kambariai; karšto vandenio 

reikalingi pinigai kitam 
| tikslui, todėl parduosiu pigiai ir 

; priimsiu lotą 
Viškai su grindimis. Flirnas šil-‘ mainais kaipo dalį įmokėjimo. Ma- 

' ..... ant vietos, 3647
i Archer Avė., prie Oakley Avė.

cottage iš užpakalio. Visi kam
bariai šviesus, nauji elektriniai 
dratai. Title grynas. Pardavimo
priežastis —- mirtis tėvų; $8400, 
cash, o išmtįkėjim'ais $8900. 
Rieger, 5333 Emerald Avė., ne
toli Halsted St.

Puikus namams lotai
APRUBEŽIUOTAS skaičius npru- 

“Highlands”, 
I 8700 S. Central Avė., tiktai 30 mi- 
1 nučių nuo vidurmiesčio.

PIONEER REALTY
128 N. Wells St. Franklin 4070

2 gyvenimu už $9500
Pardavimui naujas mūri

nis nąmas, 4 ir 5 kambarių, 
randasi netoli Marųuette 
Parko; tik $1,000 įmokėti. 
Klauskit pas savininkų

6959 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
KAMPINIS biznio lotas, 30V125, 

1 blokas nuo transportacijos, 2 blo
kai nuo mokyklos ir 2 blokai nuo 
bažnyčios. Greitai augančioj koloni
joj. Čia kainos greit pakils, tiktai 
$385, Naujienos, Box 786.

TIKTAI už $299 nupirksite mano 
biznio lotų, 1 blokas nuo transpor- 
tacijos. Netoli mokyklų ir bažnyčių. 
Reikia pinigų, turiu parduoti, Nau
jienos, Box 788.

PARDAVIMUI 2 namai. Naujas 
bungaiovv, 6 kambarių, su 2 lotais.

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

11328 So. Troy St.
Mt. Greenwood, III.

TURIU parduoti iš priežasties li
gos savo biznio, lotą. Gera transpor- 
tacija, labai gera proga dėl kainų 
kilimo. Naujienos, Box 789.

PARDUODU savo rezidencijos lo
tų, 25X125. Netoli karų linijos ir 
bažnyčios. Greitai auganti apielin- 
kė, $200, Naujienos, Box 787?

NETOLI mokyklos^— bažnyčios, 
geležinkelio stoties ir valstijinio ke
lio, 30 minučių važiavimo iki (3ii- 
cagos. Aš .parduosiu tą žemę atsa
kantiems žmonėms už $216 įmokė
jus ir po $12 į mėnesį. Taipgi ga
lėsime jums ten pastatyti mažą na
mą. Rašykit, telefonuokit arba atsi- 
šaukit.

W. H. DARR
225 S. Homan Avė.
Phone Van Buren 7841

PARDAVIMUI kampinis biz
nio lotas, 30X125. Gera proga 
dėl kilimo kainų.

Naujienos, Box 785

LENGVA padaryti didelį pelną, 
jeigu jus įvestuosite savo pinigus 
protingai. Muscel Schoals yra ge- 
riausis, saugiausis investmentas šian
dien. Jungtinių Valstijų valdžia da
bar nesenai išleido du milionu dole
rių dėl įstaisymo Muscel Schoals, 
Pirkit ten kur yra ateitis. Lotai $500 
iki $5,000, % įmokėti, kitus išmo
kėjimais. Del informacijų kreipkitės 
Naujienos, Box 791.

SĖRAI—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% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedme A ve., 

Lafayette 6788

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

maža^ komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

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

RELIANCE RĘALTY 
& MORTGAGE CO.

30 N. LaSalle St. Franklin 1808

MOKYKLOS
VYRAI, BARBERYSTĖ 

APSIMOKA
Mes mokiname dienomis ir 

karais ir jus galite uždirbti 
mokinatės. Musų išmokinimas 
rengs jums darbą arba patys 
lėsite eiti į biznį. Atsišauk it arba 
taškykit

International Rarber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO. ILL.

va- 
kol 
pri- 
ga-

VYRAI 
mokinant 
sišaukit 
TIONAL 
672 W. Madison Street.

išmokit barberyslės. Mos 
dienomis ir vakarais. At- 
arba rašykit INTERNA- 

BARBER COLLEGE, 651-

M
_____\


