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Darbininkų neramu
mai Lenkijoj 

' l ’<• ’* •

ChurchilI įspėja Britų pir
klius nuo Rusų

Jugoslavą pilgrimai sulai
kyti Ellis saloj

NEW YiORKAS, birž. 20. — 
Aštuoniasdešimt septyni švent- 
keleiviai, garlaiviu Berengaria 
keliayusiėji iii Jugoslavijos į 
Chicagą dalyvauti eucharisti- 
nialne kongrese, imigracijos vy
riausybės buvo sulaikyti New 
Yorke ir per kelias valandas

Keleiviai į eucharistinį kongre
są sulaikyti Ellis Islande

kvočiami laive. Pagaliau du 
kunigai ir dvidešimt vienas pa- 
sauliškis buvo išleisti,'bet liku
sieji šešiasdešimt keturi as
mens sulaikyta laive ir pirma
dienį bus pasiųsti į Ellis Islar.d

Darbininku neramumai

Lenkijoj didėja
Kovą prieš valdžios projektus 

a paeiti be seimo socialistai 
perkėlė iš seimo į gatves.

ChurchilI įspėja Britų pirk

lį nuo Rūsy
Pirkliams pataria neišleisti 

prekių iš Anglijos, kol nebus 
gavę iš Rusų pinigų

tolesnei kvotai. Visa ta grupė 
susideda iš serbų, čechu, siavo- 
kų, kroatų, makedoniečių ir 
bulgarų. Imigracijos vyriausybė 
įtaria, kad jie tik dedasi atvy
kę dalyvauti eucharistiniame 
kongrese.

VARŠUVA, birž* 20. —Nau
josios Lenkų vajdžios padėtis 
daros vis keblesnė dėl stiprė
jančios opozicijos valdžios su
manymams nutraukti seimo po
sėdžius pusantriems metams ir 
suteikti krašto prezidentui daug 
didesnės galios, o taipjau dėl 
didėjančių streikų ir darbininkų 
neramumų.

Socialistai savo opoziciją val
džios projektams perkėlė iš 
parlamento į gatvę. Varšuvoj 
ir visame krašte laikomi skait- 
meningi socialistų protesto mi
tingai.

Darbininkų masėse pasireiš
kia neramumų dėl didelio ne
darbo ir sunkios ekonominės 
padėties. Graudence vakar dar
bininkų neramumuose buvo de
šimt akmenų sužeista.

Tekstilės pramonės darbinin
kai Ixxizėj, taipjau geležinkelių 
darbininkai ir valstybės tarnau
tojai graso visuotinu "streiku, 
jeigu astuonių valandų darbo 
diena nebus išlaikyta ir algos 
nebus padidintos.

Argentinoj aviatorius 
Duggan esąs surastas.

LONDONAS, birž. 20. —Ata- 
kuodamas sovietų Rusiją, kad 
ji “raudonuoju auksu” sten
giantis suagituoti Britų darbi- 

; pinkui finansų ministeris 
Winston ChurchilI savo kalboj 
įspėjo Britų kapitalistus, sko
linančius Rusijai pinigų, kad 
jie turį suprasti, jogei Britų 
valdžią nieku bildu neimanti 
sau atsakomybės, jei bolševikai 
juos prigausią.

ChurchilI patarė Britų pirk
liams, kad prekyboj su Ruąija 
jie neišleistų savo prekių iš 
Anglijos anksčiau, ne kaip bus 
gavę iš rusų pinigus.

Vienuolika žmonių užmuš
ta namams sugriuvus

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
birž. 20. — Iš Bajiia praneša, 
kad ten, sugriuvus vienieihr 
namams, kurie buvo pastatyti 
kalno šlaite, vienuolika asmenų 
buvo užmušta, o penki kįti pa
vojingai sužeista.

Namų griuvėsiai, besirisdami 
pakalnėn, sugriovė dar kitus 
aštuonis namus.

Areštai Turkijoj dėl są
mokslo prieš Kemalį

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, birž. 20. — Del susekto 
sąmokslo nužudyti Turkijos 
prezidentą Kemalį Pašą, atsi
lankius jam į Smirną, suimta 
daug asmenų kaip Smirnoj taip 
ir Konstantinopoly.

Konstantinopoly areštuota a- 
pie keturiasdešimt. Sąmokslo 
matyt butą plačiai išsišakoju
sio; jam priklausė daug buvu
sių parlamento atstovų, prie
šingų Kemalio vykdomam Tur
kijos modernizavimui.

Del mergaitės mirties 
trys vaikinai suimti

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 20. — Laikraščiui La Na- 
cion praneša iš Rio de Janeiro, 
Brazilijos, kad aviatorių* Ber
nardo Duggan ir jo draugai, 
kurie kelionėje iš New Yorko i 
Buenos Aires jau nuo praeito 
sekmadienio buvo prapuolę, 
tapę surasti.

MINNEAPOLIS, Minn., birž. 
20. — čia suimta Clarence Pe- 
terson, Soldiers Grove, Wis., 
banko kasininkas, kaltinamas 
dėl pabėgimo su $12,000 to ban
ko pinigų.

šešios mokyklos uždary
ta dėl studentų streiko
SANTIAGO, Čilė, birž. 20. 

— Del studentų streiko ir ne
ramumų. krašto švietimo tary
ba jsakS uždaryti šešias Giles 
Universiteto mokyklas. Stu
dentai protestuoja prieš pasky
rimą naujo rektoriaus pedago
gijos mokyklai, o taipjau rei
kalauja kai kurių mokyklos re- 
formų, Pastariems reikalavi
mams pritaria ir kai kurie pro
fesoriai.
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AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

iJukatano socialistų va
das Itturalde užmuštas

MERIDA, Jukatanas, birž. 
i 20. — Automobilių kolizijoj 
IValladolide vakar buvo užmuš-

Naujienos pagelbės jums, tas žymus socialistų vadas, Jo- 
Desėtkai tūkstančių Naujienų se M. Itturadle, buvęs Jukata- 
skaitytojų ieško bargenų Nau- no gubernatorius. Jo atminimui 
jienose ir skaito klasifikuotų- pagerbti visi teatrai ir visos 
jų skelbimų puslapius kasdie* | valdžios įstaigos bus per tris 
ną. Parašykite į Naujienas ką dienas uždarytos. Itturadle bu- 
turit parduoti, n pirkėjų a t ra- Vo 36 metų amžiaus, 
šit greičiausia. I 

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dienų.

Pai-duokit kas jums nereika
lingus per paskelbimus Naujie
nose.

PALERMOJ NUŽUDYTA MA
FIJOS VADAS

ROMA, Italija, birž. 20. — 
Viename banke Palermoj vakar 
buvo užmuštas Giulio Dagati, 
vienas stambiausių mafijos va
dų Sicilijoj. Užmušė jį vienas 
sicilietis, vardu Antonio Guidi- 
ce, atkeršydamas už savo bro
lį, kups prieš kiek laiko buvo

Dagati ir j sėbrų nužudytas.

[Pacific and Atlantic Photo]
Thomas Edison, elektros burtininkas, sveikina Švedijos prin

cą (po kairei).

Kunigas.suimtasnegrą < 
įvilkimo namuose '

Teisinas netyčia ten pakliuvęs; 
bus bažnyčios teismo teisia
mas dėl nemoralumo

Sandaros Seimas
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros 17-tas seimas yra lai
komas “Vienybės“ svetainėje, 
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

JOHNSTOWN, Pa., birž. 20.
Policija areštavo tris vaiki

nus, Jos. 0’B.rieną, Frank Cat- 
ro ir Robertą Simmonsją, kalti
namų dėl mirties šešiolikos me- 
;ų mergaitės, Elizabethos Boga- 
niutės, Simmonso pusseserės. 
Visi keturi jie buvo išvažiavę 
automobiliu pasivažinėti, vėlai. 
gi vakare jie parvežė mergaitę! 
nebegyvą, su nulaužtu sprandu.

Kvočiami vaikinai, kurie .visi 
yra nuo 19 iki 21 metų am
žiaus, sakosi, kad jie turėję 
degtinės ir gėrę ir kad merginai 
užsimušus šokdaira iŠ lekian- ’ 
čio automobilio. Policija betgiI 
sako, kad mergiros sprandas 
buvęs’ nulaužtas besigrumiant 
automobily.

Geras pavyzdis Ameri
kos lietuvių pinigin

giems žmonėms
****** * ' X

OSLO, Norvegija, birž. 20.— 
Vienas turtingas Pittsburgo, 
Pa., norvegas, inžinierius Ed- 
win Ruud, išvykęs į Ameriką 
prieš apie penkiasdešimt metų, 
paaukojo 1 milioną kronerių 
(daugiau l&ip 200 tūkstančių 
dolerių) fondui Norvegijos dai
nininkėms auklėti. Prieš kiek 
laiko jis yra davęs 160,000 
kronerių ($85,400) norvegų te
chnikos mokykloms.

Diktatorių bičiulybė
. ATĖNAI, Graikija, birž. 20. 
— Italijos diktatorius Mussoli- 
ni pranešė Graikijos diktatoriui 
Pangalosui, kad Italų karalius 
suteikęs jam, Pangalosui, Didį 
Italijos Kryžių.

Praeitą savaitę Pangalos su
teikė Didį Graikijos Kryžių 
diktatoriui Mussoliniui.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 20. — Parlamentas 141 
balsų prieš 9 patvirtino sutartį 
dėl Jugoslavijos karo skolų 
mokėjimo Jungtinėms ‘ Valsti
joms.

Olandą Gvianoj žmonės Vokiečiai statysis 130 
‘badu miršta pasažieriy aeroplaną

HAAGA, Olandija, birž. 20. Milžiniškas aei’oplanae galės per 
— Haagos laikraščiai praneša, 36 valandas nuskrist iš Ham- 
kad dėl kaitrų ir neužderėjimo bU|^0 j ftew Yorką 
Olandų Gvianoj . kilęs bada's. >  
Skaudžiausiai kenčianti Surina- BERLINAS, birž. 20. — Dr. 
mo Olandų kolonija. Kavos, Rumpler, garsus vokiečių karo 
kakao ir cukraus derlius visiš- aeroplanų ir kitų mašinų staty- 
kai sunaikintas. Nuostoliai tojas, kalbėdamas Aviacijos 
siekią daugiau kaip 3 milionus Mokslo Draugijai pareiškė, kad 
gilderų (1,200,000 dolerių), ir jis planuojąs statyti aeroplaną, 
galvijai ir kiti gyvuliai stimpą kurs gabensiąs 130 pasažierių 
dėl stokos maisto. Smarkųiš gi- ir trisdešimt įgulos žmonių ir 
rių gaisrai sunaikinę milionus galėsiąs iš Hamburgo nuskris-* 
dolerių vertės miško. Daug ti per Atlantiką į Ne\v Yorką 
žmonių badu mirštą. ‘ . per trisdešimt šešias valandas.

Laikraščiai ragina krašto Tasai milžiniškas aeroplanas
žmones kuogreičiausiai teikti turėsiąs dešimtį motorų, kiek- 
nelaimingiems pašalpos. vienas 1,000 arklių jėgos; jis 

. sversiąs 230,000 išvarų ir skri-.
1 siųs, bendrai imant, po 170 my- 

Kame žlugo Atlantis? *'« Per valandą. Pasažierių ka- 
. (binos busią priekinėj mašinos

MIUNCHENAS. Bavarija, daly. praėjimu atskirtos nuo 
birž. 20. — Savo lekcijoj, skai- mašininės, įgulos miegamųjų 
tytoj Miuncheno imiversiteto kabinų ir bagažo kambarių,
geografijos institute, pro f. Paul | Aeroplanas, kuris busiąs vi- 
Borehardas sako, kad Atlantis, sas pastatytas is alumino. ir 
kurią senovės Graikų filosofai kurio sparnų ilgis sieksiąs nuo 
ir istorikai garbino kaipo idea- £al° ^i galo 300 pėdų, turėsiąs 
lią respubliką, buvus Tarpžc- »ešis pontonus nusileisti į van- 
mio jūrėse į pietus nuo Tuniso.
Ta sala, dėl žemės drebėjimo, 
turėjusi paskęsti apie 1250 me
tų Kristui negimus.

MacMillan vėl keliauja 
į atšiaurius

WISCASSET, Me., birž. 20. - 
žiemių kraštų tyrinėtojų Mac- 
Millano ekspedicija vakar vėl 
išplaukė į atšiaurius trims 
mėnesiams. Ekspedicija, Chi- 
cagos bankininko Rawsono fi
nansuojama, darys tyrinėjimus 
Chicagos Fieldo muziejui.

Lenkija galinti.susi
laukti naujos revo

liucijos
VARŠUVA, birt.’20. — Len- 

kijos socialistų vadas Daszyns- 
kis laikrašty Robotnik įspėja, 
kad jeigu seimas priimsiąis val
džios sumanymus paliauti sei
mo posėdžius aštuoniolikai mė
nesių, davęs respublikos prezi
dentui nepaprastos galios, tai 
Lenkija susilauksianti naujos 
revoliucijos.

Chicagai ir apielipkei fede
ralinis oro biuras šiai • dienai 
spėja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; šilčiau; vidutinis -mai- 
nąsis vėjas. Vakar itempėratu- 
ra vidutiniškai siekė 67° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28 valandą.

“BARGENAI“ ĮLAUŽĖ ŠON
KAULIUS; NORI $5000

MILVVAUKEE, Wis., birž. 20. 
— Viena “dauritauno” krautu
vė buvo paskelbusi laikraščiuo
se didelius “bargenus”, ir dėl 
to ant rytojaus krautuvėj apie 
“kaunterius’” buvo toks mote
rų susigrūdimas, kad vienai jų, 
Mariannai Alamio, buvo sulau
žyti šonkauliai. Ji dabar skun
džia krautuvę, reikalaudama 
5,000 dolerių atlyginimo už su
žeidimą.

ASIIEVILLE, N. C., birž. 20. 
— Memphiso, Tenn., policijai 
padarius medžioklę ant vienų 
blogos garbės negrų namų, bu
vo areštuotas ten ir vienas me
todistų kunigas, Asley Chap- 
pell, kurs buvo nuvykęs į Mem- 
phisą kaipo delegatas į meto
distų bažnyčios konferenciją.

Kunigas Chappell, kurs nu
gabentas į kalėjimą, pasidavė 
kitokiu vardu, bet vėliau buvo 
priverstas pasisakyti savo tik
rąjį vardą, ' teisinasi, kad jis 
netyčia patekęs į negrų paleis- 
tuvybes namus. Eidamas vėlai 
vakare nepažįstamo jam miesto 
gatve, jis staiga susirgęs Ir 
todėl ėjęs į artimiausius namus 
prašyti prieglaudos. Jam davę 
kambarį, kur jis manęs keletą 
valandų pasilsėti, bet neužilgio 
policija, padarius tuose namuo
se reidą, ir jį patį areštavus.

Metodistų bažnyčios vyriau
sybė betgi nelabai tiki jo pasi
teisinimais, ir kunigas Chappell 
bus atiduotas bažnyčios teis
mui, kaltinamas dėl nemorali
nio elgesio.

/ Sesija I/ *
Seimo rengimo komisijos na

rys A. B. Strimaitis atidarė 
seimą 11 vai. ryto, birželio 16 
dieną.

Mandatų priėmimui ir su
tvarkymui paskirti J. Ambra- 
jiejus, V. Vitukynas.

Kol mandatai peržiūrimi, kal
ba centro sekr. K. J. Paulaus
kas, “Vienybės” redaktorius J. 
O. Sirvydas, Dr. M. J. Vinikas 
ir “Oirvos” redaktorius K. S. 
Karpavičius.

Po kalbų mandatų komisija 
šaukia delegatus vardais. 2$ 
kp. narės iš Chicago, III., pp. 
K. Katkevičienė ir P. Petraitie- 
nė, priseginėjo ženklelius. De
legatų suregistruota 26. Eina 
rinkimai prezidiumo. Slaptu 
balsavimu išrenkamas seimo 
vedėjas J. Lėkis iš Bostono, R. 
Petraitienė vicepirmininke iš 
Chicago, III., sekretorium išrin
ktas K. J. Paulauskas, Boston, 
Mass., pagelbininkė K. Katkevi
čienė iš Chicagos; maršalka J. 
Jokubaitis iš Brooklyn, N. Y.; 
Z. Žilvitienė iš Chicagos, svečių

Lenkija nesitrauksianti iš 
Tautą Sąjungos

VARŠUVA, birž. 20. — Len
kų. užsienio ministeris Zaleskis 
nugina pninešimūs iš Gerievo*, 
kad busią Lenkija mananti pa
sitraukti iš Tautų Sąjungos, jei 
ji negausianti nuolatinės vie
tos Sąjungos taryboj. Trauktis 
iš Sąjungos Lenkija nemananti, 
bet nuolatinės vietos taryboj ji 
visa energija reikalausianti.

FARMERYS PASIKORĖ, KAD 
ARKLYS PASISMAUGS

KANSAS CITY, Mo., birž. 
20. — Susikrimtęs, kad jo my
limas arklys pasismaugė, far- 
mery.s Misaji Kavahara, japo- 
nietis, nusižudė. Užėjus perkū
nijai arklys, kurs buvo pririš
tas prie medžio, ėmė įsibaukš- 
tinęs tampytis, ir galų gale pa
sismaugė. Radęs nebegyvą 
arklį, farmerys, atrišęs nuo jo 
kaklo virvę, tame pat medy pa
sikorė.

priėmimui.
1 Sesijos pertrauka nuo 1 iki
2 valandos po pietų.

Sesija II.
i Sesija pradėta 2:00 vai. po 
pietų. Pribuvo dar 6 delegatai. 
Rinkimai įvairiij komisijų.
'^Rezoliucijų komisija: J. O. 

feirvydas, K. S. Karpavičius, Dr. 
M. J. Vinikas.

Skundų ir apeliacijų komisi
ja: »A. B. Strimaitis, K. Sidab
ras ir V. Vitukinas.

Spaudos komisija: J. O. Sir
vydas,. A. B. Strimaitis ii K. S. 
Karpavičius.

Išklausomas praeito seimo 
protokolas. Išklausomas pri
siųstas Taštu prezidento Dr. K. 
Draugelio raportas. Skaitomas 
viceprezidento S. Mockaus ra
portas. Išklausius ir sekreto
riaus p. K. J. Paulausko rapor
tą, kylą įvairių klausimų link 
įvykio kad rezignavo centro 
sekretorius M. J. Čekanausltas 
ir redaktorius A. A. Tulys. Po 
diskusijų buvo įnešta, kad 
priduotus raportus prijungti 
prie kuopų įnešimų ir kuomet

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
- -------------—--------------- — *

KODĖL PER NAUJIENAS
YRA GERIAU SIŲSTI PINIGAI

»
1. Naujienos turi telegrafinę pinigų

» siuntimo sistemų, kurios pagelia galima iš
mokėti J 4-6 dienas už 50 centų;

2. Naujienos siunčia per Koperacijos j 
Bankų, kuris duoda ir gali duoti grejčiau-

• /šių ir geriausių patarnavimų;
3. Naujienos garantuoja priimtus pi

nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an- j 
trų dienų iki vienam centui;

5. Naujienos atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd St Chicago, III. i
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SANDAROS SEIMAS

Is. >
(Kauniškių Sklypinkų padėtis)

IETUVON

1AUJIENU
Piknikas

Birželio 27 d.
192G
Naujame

G.ChernauskoOarže
JUSTINE PARK, ILL.

Dalyvauja
Garsus lietuvių magijas, Prof. Jonas Čeka- 
navičius. Jis darys visokius triksus, fones 
ir štukas: ‘pripildys orą paukščiais ir kito
kiais gyvais sutvėrimais. Jis užsakė Ber
lyne daug įvairių dalykų specialiai skiria
mų dėl parodymo publikai Naujienų Pik
nike. Baisus ir žingeidus dalykai dėsis.

Lenktynes
Vyrų, 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.

Žaismės 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 
daugybė dovanų.

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 

t

piliečiai vienos valstybės, po bendra protek
cija Naujienų ir Chernausko.

VISI PRIBUKIT

NAUJIENŲ KVIESLYS

> Skyrius V, visas priimtas be 
pastabų.

Skyrius VI, vienas paragra
fas pataisytas, kad Centro Val
dyba renkama visuotinu nalša- 
vdmu, o kontrolės komisija ren
kama seime.

Skyrius VII priimtas kaip 
buvo parašytas,

Skyrius VIII nuo 1 iki K pa
ragrafui priimta be pataisymų.

Politinio iždo statutas buvo 
ilgai diskusąbjamas ir priimta 
rezoliucija, kuri įnesli mažą 
permainą.

Skaitymas laiškų su aukomis. 
Delegatai sumota aukų paden
gimui kabelių liesų; ahkų su
rinkta $27.40. Sesija pertrauk
ta ik? fO:bo vai. ryto.

—P. Petraitlenė.o
Vreny- 

nUo 
” — K. J. Paulaus- 
Dirvos” — K. S. Kar-

(Tąsa nuo 1-mo pūslp.)
" ' ’ ■■■■—,• —•—. —ė- ----- ——7—

bus .svarstomi, tttOihi pat laiku 
bus rišami ir tie punktai, ku
rie praleisti raportuose.

Skaitoma laiškai su linkėji
mais ir aukomis. Aukų paskelb
ta $192.96. Pasveikinimo kabe
lis nuo Lietuvos premjero M. 
Sleževičiaus.

Administratorius A. Sidabras 
smulkmeniškai skaito adminis
tracijos sąskaitas, Atskaitas 
Garm'Aus bylos ir sąskaitas na
mo fondo.

Užsiregistravę laikraščių re
porteriai: nuo “Naujienų” - 
Petraitięftė, nuo “Tėvynės1 
A. B. Strimaitis, nuo “ 
bės” — ./. O. Sirvydas, 
“Sandaros 
kas, nuo “ 
pavičitls.

Nutarta spšiją pertraukti iki 
9:30 vai. \ryfco.

Sesija ITT.
Byt'e, birželio 17 d., sesija 

atidaryta 9:45 ryto. Eina ra
portų priėmimai Politinio iž
do, apšvietos komisijos rapor
tai perskaityti ir priimti. Po 
Politinio iždo valdybos raporto 
kilo ilgi ginčai kaslink suvėlavi
mo pasiųsti pinigus Lietuvon. 
Buvo nusiskundimų, kad nariai 
ir kuopos neprisilaiko organiza
cijos disciplinos ir siuntė pini
gus tiesiai Lietuvon Valstiečių 
Liaudininkų centrui, bč Polit. 
iždo tarpininkavimo.

Skaitoma laiškai su linkėji
mais ir aukomis. Ąukų paskel
bta $67.00

Įnešimų komisija paskelbė, 
kad jau sutvarkyti kuopų įne
šimai. ‘ x *

Pirma pradėsiant svarstyti į-. 
nešimus, rezoliucijų komisija 
pateikia tekstus trijų kabelių 
Lietuvon: sveikinantį Lietuvos 
prezidentą, Lietuvos seimui ka-z 
belis su reikalavimu atskirti 
bažnyčią nuo valstybės ir 
sveikinimas Valstiečių Liaudi
ninkų Centrui su prašymu, kad 
stengtųsi mažinti klerikalų po
litikų Lietuvoje ir kaJ Lietu- 
vos liaudžiai butų suteikta pil
niausia laisvė, kurios niekas ne
galėtų suvaržyti.

Ateina svarstymas kuopų į- 
nešimų.

Įnešimas, kad butų panaikin
ta įsirašymo mokestis. Po ilgų 
diskusijų didžiuma balsų priim
tas.

Kuopų reikalavimai, kad bu
tų tuojaus atspausdinti įstatai 
ir programas, be pasipriešini
mo buvo priimtas.

Pertrauka sesijos vienai va
landai, susirenkant 2:00 vai. po 
piętų.

Sesija atidaryta 2:00 valan
dą p. p.

Delegatai peršaukti vardais, 
po tam eina svarstymas statu
to.

Skyrius I, paragrafai ii iki 6, 
priimti kaip buvo pirmiau; pa
ragrafas 7, punktas b) buvo 
leistas balsavimui; buvo nubal
suota, ^kad butų nustatyta mak- 
simum dienos darbo valandos ir 
minimam atlyginimas už dar
bą; punktai c, d, e, f, g, h, i 
užgirsta kaip buvo paduota. 7 
paragrafas, punktas a buvo 
svarstytas; kur kalbama apie 
bonus nutarta pakeisti, kad 
progresyviai mokesčiai butų ly
gus visiems Lietuvos piliečiams, 
neatsžvelgiant į bonus; para
grafai 8, 9, 10 priimti kaip pa
rašyti. .

i Skyrius JI, pafagrafai 1, 2, 3, 
4, 5, 6, primti kaip parašyti.

Skydus III, vienas paragra
fas buvb modifikuota* šiaip 
Kad kiekvienas lietuvis ir lie 
tuvė gali būti Sandaroj nariu 
pripažįstantys Lietuvos ir A- 
merikos valstybių demokraty- 
bės principus ir toms šalims pa
valdinystę. ; f

Skyrius IV, > paragrafai nuo 
1 iki 11, priimti kaip buvo pa
duoti; 12 par.___ , F..„, nutarta, kad 
Centro Valdyba užtvirtintų sei
mo padarytus veikimui*pienus; 
13 ir 14 par. priimti be taisy
mų.

Kas Dėdasi 
Lietuvoj

Kaip Lietuvos Merikaline 
valdžia rūpinosi nau-* 

: ’ jakuliais' .

[Pacific and Atlantic Photo]
A. Lavvrencc Ix)weU, Harvard 

universiteto prezidentas, kuris 
i šiomis dienomis lankėsi Chica- 
goj.

rie tiiri pinigų (bet tokių tėra 
nedaug), tai tie iki šiol jau pa
sistatė; nekurie ir neblogus me
dinius ir n(»t muro namus, luti 
sulig išgalės pasistatė sau men
kutes bakūžėlės ar pasidarę po
žeminės Undines • (zėmliankas) 
gyvena ant gautųjų sklypų. 
Yra ir tokių, kurie dar nieko ne-

Sklypų išdalijimo istorija yra 
keista ii- charakteringa, kuri ėjo 
šiokiu tempu: išdalijus pilie
čiams sklypus, naujakurių įsi
kūrimui buvo žudoma dubti val
džios paskola 1Q metų, medinių 
namų pastatymui ligi 10,000 li
tų, o muro namams ligi 25,000 
litų sumoje, ant 6 nuošimčių 
palūkanų. ,

žadėti paskolą pažadėjo, bet 
tas žadėjimas labai keistai bu
vo vykdomi/!, nes tą paskolą 
tebuvo apdovanoti tik keletas 
aukštesniųjų valdininkų, ir dėl 
jos išdavimo kelta nemažai juo
kingo triukšmo. Mat kaip kito
se parlamentarinėse valstybėse, 
taip ir pas mus Lietuvoje vis
kas yra daroma neva remiantis 
tam tikrais įstatymais, taigi ir 
išdavimui sklypininkams taria
mosios * dešimtmetinės paskolos, 
Seime irgi trims skaitymais bu
vo pravestas įstatymas. »

Pravedant tą garsų įstatymą, 
Seime daryta didžiausi ginčai, 
nes opozicijos atstovai, o ypač 
socialdemokratai, kuriems dau- 

žemesniųjų reikalai,

se Kauno priemiesčiuose: Šan
čiuose, Aukštojoje Panemunėje, 
Kreidoje, 6 ir 7 fortuose ir ki
tur.

1 .Sklypus žmonėms valdžia iš-
KAUNAS, gegužės 30. — Ei- dalijo, betgi naujakurių jsikuri- 

Dfint žemės Reformos Įstatymu, mu nepasirūpino ir jie, kaipo 
daugelis kauniškių, lygiai kaip krikščioniškos valstybės pilie- 
ir kitų miestų piliečiai 1924-5 čiai, palikti Dievo valiai: kas pa
iri., yra gavę žemės sklypus, pa- sigali, lai statosi sau triobas, o giau rupi žemesniųjų reikalai, 
sistatymui triobKšių. TariaAuo- kuriems nėra litų, telaukia sau gerai žinodami trilypią krikščio
nius sklypus yra gavę valstybės gerų metų. Deliui to gavusiųjų niškojo bloko taktiką ir jų el- 
tarnautojai arba darbininkai ir sklypus naujakurių įsikūrimo gėsį kritikuodami tą įstatymą 
kariškiai ir juos gavo įvairino- reikalas einasi labai iš lėto. Ku- įrodinėjo, kad tą paskolą tepa-'

si naudos tik vieni aukštieji val
dininkai, o žemesnieji tarnauto
jai ir darbininkai jos negaus nei 
pauostyt. Gi federantai ir kiti 
kuniginiai tai užginčijo, ir sa- 

kad paskolą gauna ne vieni 
valdininkai, bet lygiai gauna nėt 
ir sargai. Mat, jiems buvo žino
ma, kad gavimui tos paskol6s 
tarp padavusiųjų prašymus 
sklypininkų, buvo konduktorių 
ir kitokių žemesniųjų tarnauto
jų bei darbininkų, dėlto jie ir 
užtikrino, kad paskolą gauna 
visi be išimties sklypininkai.

Seime iš tribūnos federantai 
ir kiti jų sėbrai kalbėjo apie ly
gybę, betgi tikrinybčje išėjo 
visai kas kita. Sklypininkų pa
skolų naudai buvo nuskirta 300 
tūkstančių litų ir iš tokios ne
visai mažos pinigų sumos darbi
ninkas ar žemasis tarnautojas 
nėra gavę nei cento, ir tie pini
gai buvo išduoti 11 aukštes
niems valdininkams, apie ką net 
buvo rašyta valdžios oficioze 
“Lietuvoj”, jog paskola tilo 
tarpu tegauna 11 valdininkų.

Gi dabar, nežiūrint to, kad 
sklypininkų įsikūrimo reikale 
valdžia nedavė jokios pagelbos 
ir jie beveik visi gyvena didžiau
siam trukume, pareikalavo iki 
1 dienos šio birželio mėnesio, už
mokėt už 'sklypus nuomą, gu
rios už nepilnus dvejus metus, 
priseina kiekvienam šumokėt 
apie 150 litų, už išlaikymą kokio 
ten dirvono arba molinio kalno 
žemės šmot^r

Tai šitaip klerikalų valdžia 
rūpinosi naujakurių reikalais.

, —i Lietuvos darbininkas.

Antra Naujienų Ekskursija

LIEPOS 28 D., 1926

Palydovas
J. Jankus
U. S. Lines Laivu Leviathan

Kelionė i abi puses iš New Yorko Klaipėdon ir atgali abi puses is new i ofko ruaipeaon 
$186.00; į vieną pusę $ 107.OO*

RENGKITES TUOJAUS, nepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savo girtumo metrikus, Lietuvos 
Pasą, Permitą sugrįžimui ir kitus reikaling us dokumentus; piliečiai gaukite Amerikos 
užsienio paša. Visais reikalais kreipkitės i Naujienas, kur gausite geriausių patarimų 
ir patarnavima

1739 So
NAUJIENOS
Halsted Chicago, III
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

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

J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd St., Canal 2552
J. YUŠKEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer. Avė., Lafayette 4195
A. N. MASIULIS, Iždininkas — 6641 So. Westem Avė., Republic 5550

GOJĘ

“Kas žmonėms reikia

gy-

' žinot”
Pažink Chicagą!

Pažink tą trijų milionų 
Ventojų miestą, kuriame pats 
gyveni;
džiuosius plotus; pažink jojo 
didelius sodnus, — parkus; pa
žink visas edukacines įstaigas 
ir mokslo rumus, kaip tai: 
muzėjus, knygynus, universite
tus, * kolegijas, teatrus, gimna
zijas ir tt.

Pažink Chicagą! Pažink jo
sios apielinkes! Pažink lietuvis-1^*4 
kas kolonijas ir jų žmones.

Pažinęs Chicagą. i 
sau lizdą-namą, 1 
su savo šeimyna gali gyventi

i; pažink’ visus jojo di- j kuriems įsigyti mašiną neapsi-

Geras patarimas šutau 
pina pinigus

Daugelis mano, kad bile vie
nas nekilnojamojo turto parda
vinėtojas yra realestatininku. 
Tai neteisybė.

Kad užsitarnauti tokį vardą 
reikia turėti specialia leidimas 
ir priklausyti prie kokios nors 
real estate tarybos. • Kaip jau 
buvo nekartą minėta, Chicagos 
lietuviai realestatininkai turi 
nuosavią tarybą.

Dabar pažiūrėkim — koki 
yra nauda iš to musų visuome
nei? Kiekvienas asmuo įstoda
mas j tarybą duoda pasižadėji
mą prisilaikyti nustatytų eti
kos principų ir teisingai elgtis 
su žmonėmis. Visuomenė tuo 
budu apsaugojama nuo prigąvy- 
sčių ir išnaudojimo. .

Ji gali būti tikra susilaukti iš 
realestatinihko atsakančio pa
tarnavimo ir patarimo. Dauge
lis musų turi norą įsigyti nuo
savus namus, daugelis esame 
sutaupinę pakankamai pinigų, 
kad įmokėti už jį. Vienok išsi-' 
rinkti namą yra nelengvas da
lykas. Bijomės permokėti,, bi- 
jomės nusipirkti netinkamoj 
vietoj, kur kainos ne tik neky
la, bet puola. Kas gali mums 
išrišti visus šiuos abejojimus?

Kuomet mes apisergam — 
kreipiamės prie daktaro specia
listo; kuomet tenka susiduri 
su teismu — einame prie advo
kato; norėdami įsigyti namą 
turime atsiklausti realestatinin- 
ko, kurs taipgi yra savo srities 
žinovas. Jo patarimai bus nau
dingi ir daugely atvejų sutau- 
pins mums pinigus. —V.

“TARYBOS VAJUS”!

“Prie Tarybos, prie Tarybos” 
—eina balsas iš visų pusių. Lie- 

. tuvių Real Estate Taryba pra
dėjo savo vajų. Kiekvienas Ta
rybos narys pasiketino prirašy
ti prie Tarybos nors po vieną 
tinkamą naują narį.

IŠtikrųjų yra labai džiuginan
tis dalykas. Jeigu panašus pri
žadas butų išpildytas, tai Tary
ba turėtų dvigubą skaitlių na
rių. Sek Jushkewicze yra labai 
užsispyręs gauti didesni skait
lių narių ir nebijo prieštarauti 
Kas. Masiuliui. Pažiūrėsime 
katras iš tų dviejų laimės laurų 
vainiką.

KAIP STOVI DALYKAI SU 
FARM0M

Statistikos parodo, kad New 
York valstijoj apie 20,000. ~far- 
mų stovi apleistų. Daugelis jų 
yra taip nederlingos arba nu
stumtos nuo didžiųjų kelių, jog 
neišgali išmaitinti apdirbančių 
jas Žmonių.

Kitas keistas apsireiškimas 
yra tas, kad nuo 1860 metų 
gyventojų •— farmerių skai
čius neužaugo, bet sumažėjo. 
Išimties nepadaro net ir musų 
i įtini valstija Illinois.

niolikto šimtmečio pakrantėse 
Michigano ežero. /

Nuo 1778 metų jau žinoma, 
----- , kad franeuzų 
šis dalykas aiškinamas tuo- Guane gyveno

upės dabartinio miesto rybdse, 
siauroj ir žemoj gritelėj. Se
kančiais metais atvyko antras 
franeuzas vardu Jean Baptist 
Saible, kurs pastatė didesnį na
muką. Jame ir apsigyveno pir
mieji Chicagos gyventojai, 
namas laikui bėgant buvo 
dailintas, padidintas ir jo 
sugriovė net nei indijonai, 
rie 1812 buvo surengę baltųjų

mi, kad naujai išrastos mašinos, 
gazolino jėga varomos, atleido 
daugelj darbininkų į miestus. 
Viena mašina šiandie padaro 
tiek, kiek keli arba keliolika 
darbininkų. Tie gi ukininkif, 

mokėjo patys apleido ir įstojo į 
fabrikus. Išvažiavo iš kaimų ir 
įvairus amatininkai^ kalviai, 
siuvėjai ir kiti, nes miesto in
dustrija padarė jų amatą nepel- skerdynes, 
ningu.

| Nuo senų laikų Lietuvoj ir 
kitose šalyse žmonės meldėsi, KAS

i javai ir nebūt 
įbado. Amerikoj gi laužo galvas

ą, pasirink kur u*auK’ntus kviečius, £______
kur laimingai nes visur pilna, o apie badą vas apie bedruiminį 

niekais, net nesusapnuoja. “Bedruiminis
* Geriau stovi tik tosios far- toks gyvūnas, kuris per dienas 
^mos, kurios yra netoli miestų, bedruimy tupi, o naktimis po 
^nes jos gali verstis įvairiais ki- dirvonus knisasi.”
tais dalykais. Netoli Chicagos Kitas dar šitokią išvadą pa- 
randasi tokių farmų, už kurias duoda: “B druimin’s brokeris” 
moka keliasdešimtis tukstap- yr£ toks vabalas, 
čių.
lis.

Mis dieną 
Bet jų skaičius nėra dide- tyli, o naktį gieda”; prie tos 

pačios kategorijos vabzdžių ar 
gyvūnų priklauso visi apuokai, 

./Visos pelėdos visi . kurmiai ir 
daugelis kitų (bridžų.

Kas ištikrų^į^vra tas “bed- 
Kada mes ruiminis brokeris*? štai paaiš- 
priešakinę kinimo žodis J Anglai-amerikie- 
aukštą su čiai vadina juos *“Curbstone 

įrengi- Brokers” arba “Shysters”, ki- 
nebelieka taip sakant visos išmatos, tin-

VIRTUVIŲ SVARBA

Vienas stambus namų staty
tojas yra pasakęs: 
užbaigiam statyti 
namo dalį, antrąjį 
visokiais modeminiais 
mais, mums niekad
pinigų virtuvei.” ’giniai ir šiaip sau “vokiško bu-

Ir ištikro. Besilankydami po do žyfčikai” neturintys, tiesos 
naujai pastatytus namus mes praktikuoti “real estate” profe- 
rasime daugiausia mažas virtu- sijoj. Tokie žmonės, kurie ne- 
vėles, menkai įrengtas, be Jokių turi kvalifikacijų, kurie nesi- 
įtaisymų ir patogumų. Tiesa, skaito su tiesomis, kurie nepai- 
kad dabartiniu laiku pusėtinas so sąžinės savo bei kitų ir ku- 
skaičius šeimynų verda namųo- rie niekuomet neturi pastovios 
se tik kavą, bet lietuyjai darbi- vietos, raštinės ąjrba ofiso ir 
ninkai tuomi negali p^itenkin-' galop pasakius, tai yra “slapu- 
ti. Pargrįžęs iš dirbtuvės, vy- kai”. Pastarame laike, kaip ir 
ras norėtų turėti gerai išvirtą Į visur, pas mus lietuvius yra 
vakarienę. Naminis valgis yra įsiveisęs tas gaivalas, piktžolės, 
juk daug sveikesnis ir skanes- tyroj dirvoj naikina daržus ar-

Todel perkantiems namus l ba kaip niežas ant sveiko kūno 
neduoda ramybės žmogui.
Tuos laukus reikia valyti. Tas 

piktžoles 'reikia rauti! Tą nie
žą reikia prašalinti, gydant tą 
užsivietrojusį kūną! Vardan 
lietuvių visuomenės, Lietuvių 
Real Estate Taryba prie kurios 
priklauso didžiuma lietuvių real

nK 
patartina atkreipti domę ir į 
virtuvės įrengimą.

STEBĖTINAS KAINŲ PAŠO
KIMAS

North sidėj prie Howard 
gatvės mokėjo nuo 20 dol. iki 
40 už vieną pėdą Žemės. Dabar 
įvedus „L” traukinius už tą 
patį pėdą mokama nuo 1,000 
dol. iki 2,000. Biznio kampas 
prie Devon ir Sheridan Road 
pirktas apie tą laiką už $12,500, 
po dviejų metų savininkai par
davė už $290,000.

Gerėjant susisiekimui tarp 
priemiesčių ir Chicagos aplinki
niai miesteliai nepaprastai au
gą. Per paskutinius metus Ci
cero gyventojų skaičius trigu
bai padidėjo. Toks pat liki
mas sutiko ir žemės bei namų 
kainas.

Vienas lietuvis gyrėsi nusi
pirkęs pereitam mėnesy lotą 
prie 61 gatvės ir Clearing už 
8,000 dol. Dabar jam jau siūlo 
5,000 dolerių.

PAGRAŽINIMUI SOUTH SI 
DĖS SKIRIAMA 200 MI- 

LIONU DOLERIŲ

Chicagos mieštas apdirbinėja 
planus įvairiems South Sidės 
patobulinimams ir pagražini
mams, kurie kainuosią apie 
$eoo,ooo.ooo. South Side bul
varas bus praplatintas nuo 35 
gatvės iki 22 ir 
Roosevelt Road.
Central gelškelio 
pastatytas tiltas,
$1,000,000. Taipgi žadama pra
platinti Indiana Avė. ir įvesti 
kaikurias permainas parkuose. 
South ąidieČiai gali pasidžiaug
ti, kad jų apielinkės tampa

sujungtas su 
Per Illinois 

bėgius jau 
kainuojantis

PIRM ASAI NAMAS CHICA- estate brokerių, matydama rei
kalą veikti, vardan tiesos, Švie
sos meta karžygio pirštinę visai 

Daugelis musų dabartinių na-jtų “slapukų” gaujai, toms pikt
inu, kad ir mediniai, atrodo pa-(žolėms, kad jie pasitrauktų iš 
lociais sulyginus su tais, kurie,real estate profesijos, kitaip 
buvo pastatyti pabaigoj aštuo- j Taryba su pagalba Illinois Val-

pirklys vardu 
prie Chicagos

ap- 
ne- 
ku-

YRA ,‘BEDRUIMINIS 
BROKERIS’*

Štai kaip aiškina vienas žino- 
į brokerį: 

“Bedruiminis brokeris” yra

KIMBALL
Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojikllų po

$400, $495, $650, 
$750, $850

PIANŲ J

1922-32 So.
4177-83 i!

Halsted Street 
Avenue

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,

NAUJIENOS, Chicago, III.

stijos tam tinkamo departamen
to, pasielgs su jais kaip įstaty
mai rodo.

Nenorime mes jiems grasinti 
— nenorimo mes išgąsdinti, bet 
čia ant vietos perspėjame, kad 
visi prasižengėliai • real estate 
profesijoj iš anksto pasitrauktų 
pirma negu jie bus tinklo pa
gauti. Kas verčia Tarybą veik
ti? Atsakymas tam yra aiškus. 
Visi tų “slapukų” apgavingi 
darbai ir šmugeliavimai.

Kadangi Taryba yra nepa- 
kankamai skaitlinga — k adam

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Koom 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 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- 
fetraktai. —- Ihgąliojimai. — Pas
kola pinigų 1 Ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.
£ arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552

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

Advokatas ę (
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 

Pėtnyčios.

Tel. Brunswick 9243

Kazimieras S. Wiczas 
Lietuvis Advokatas 

204 FlatsIron Building
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

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk iį kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisą ar J ato- 

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

Vienas skaitytojo r* skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito., Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmalnymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, ui puse metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų

cO*,PORA’rf°N 
>y 
UNITED PR0Fn>S^iWltlOlk 
SENOjMufiiį

CPAIDTO

RING CORPORATION

s

T—

gi tas visas darbas prašalinimo 
“šmugelninkų“ ir apgavysčių 
arba apvalymo real estate pro
fesijos tarp lietuvių yra gana 
didelis ir kadangi tos apgavys
tės ar šmugeliai atsitinka kur 
kokiam tolimam kampe Chica
gos, kas Tarybai ne visuomet 
žinoma, tad kviečiame nuošir
džiai visą lietuviškąją visuome
nę prisidėti prie iššlavimo tų 
“šlamštų” veikiant bendrai, o 
tada jau galėsime pasidžiaugti 
apvalę tą “piktžolių lauką”.

Varban tieso's ir šviesom kvie
čiame visus prie darbo!

šalin šmugelninkai, apgavi 
kai iš lietuvių real estate pro-^ 
fesijos! Visi kas drūtas ir tei
singas prie bendro kuopinio 
darbo! —S. J. Dargužis.

Tel. Dearborn 9057'

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

BJOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunao Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas:

, Tel. Puliman 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 $681

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 

visokias legališkas popieras.

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

JO VIRŠYTI
Parduodamas visose krautuvėse

METROPOLITAN 
ELECTRIC «HOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2531

DR. HERZMAN^
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
paujausius 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 7:80 vai. vakare.
į Dienomis: Canal 

8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

Telefonai:

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

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

Daugel) išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat 

l|egzaminavimaR ir patairymai - 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE 
505 So. State St.

Kampas Congress St, 2 fl.
Valandos: Panedely, Seredoj

Subatoj nuo«9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

ir

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

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

pietų ir'6 iki 8 vakare.
Ofiso Tel. Boulevard 5918

Telefonas Boulevard 1989
. DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos:
9 iki 12. 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

... n i ■ ■ ■  ...............——

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

rz J ji nuo 9 ilct II vai. ryte; 
k alandos į nuo jį; g ra|e Ta^are

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4601 S. Ashland 
7820. r 
Tel. Prospect 1988.

Tel. Boelevard 
Ree, 6641 S. Albany Avė. 

Ofiso valan-

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Are., 

near 47th Street 
CHICAGO

ianal 0257

Kės. 6600 So. Artesian Avė.
M’h'one Prospect 6659 
Ofiso Tel

r/ p. z. zalatoris
RYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 1821 So. Halsted SL. 
Chicago, III.

Amerikos Pavyzdinis Tel. Blvd. 3138 
M. Woiikievic*» 

BANIS

AMUtERKA 
Plsekmingai pa-
tarno”ju mote
rims prie gim
dymo, ’ patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. J. SERNER I
Lietuvis Optometrist

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

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

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan- • 

dog ryto iki 1 vai. po ,piet.
Tel. Midway 2880

z— ■■■■ ■ ....... " 1 ‘ " 1
Telephone Y arda 0994

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4*00
.... .... —

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų (r visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: 1—6 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir Švenadieniais 10—12 dien.

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

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

' DR. M. J SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6858

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

■.............................. . —r——

' ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užauginl- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinldt.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl^

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

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė*
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fbe Uthirnian Daily Newa 

Fubliahed Daily Kxęept Sundak 
by tha Lithuanian Daily News Pub.
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Kditor P. GRIGAITIS

17W South Habted Street 
CkJcafo, III.

Telephone Reoeevelt 8500
Subecription Kates: 

$8.00 per year in Canada. 
17.00 year outaida of Chlcago. 
$8.00 per year in Chica<o.

8c. per copy.

Entered ai Second Class Matta 
MAch Tth, 1914, at tha Poat Offlci

tebėjo savo pareigas. 0 Ėrooklyno komunistų šlamštas, 
pats žinodamas, kad jisai meluoja, — šaukia, jogei Jiaų- 

mio dininkai ir socialdemokratai jau pradėję areštuoti dar- 
vi.n.n, minMiui |bininkus! ,

chieafoje per neilotojuei
Viena kopija ...—...u.-o—
Savaitei ••••• «• ———«
Mineliui - --------------

SuveinytoM ValrtijoH, n# 01 
paltu:

Metami

Chicagoje — paltu: 
Metama |8.00

UisimoUJimo kainai

Dviem minasiam
Vienam mtneeiul

šaukia ir prašo aukų “politiniems kaliniams H
— i8c šitas “Laisvės” aukų kaulijimas išaiškina visį daly- 
Z. 7ic ką. Ji dėl to ir šmeižia Lietuvos socialdemokratus, dėl to 
entoje, ir meluoja per akis savo skaitytojams, kad jai rupi ir to- 
. $7.oo liaus tęsti tą dolerių pumpavimo biznį, kurį ji iki šiol va- 

f^Įrė po priedanga “politinių kalinių” šelpimo! 
1.25 

.75

Naujienos eina kasdien, iiakiriant

UI. — Telefonui Booeervelt 8600.

Įvairius Dalykus
' i y '• . / < *

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxiKxxxxxKxxxnnmxrxxxxxmxxxx:, - J ’*fl' "f J , f 4 J.

Rifkabilų kova su ispa
nais bei franeuzais ir 
j’ų Vadas Abd-el-Kri
mas. v

Francuzai tčmijo ispanų nepa
sisekimus ir nutarė pasinaudoti 
susidarius:a padėtimi. Jie įsi
veržė į (Juergho kloni ir atkirto 
rifkabilus nuo maisto šaltinių. 
Abd-el-Krimas nutarė nepasi
duoti ir franeuzams. Nepapras
tu spartumu jis suorganizavo 
armiją ir visai netikėtai užklupo 
francuzus. Prancūzai buvo vi
siškai sumušti. Maršalas Ly- 
autey sutraukė iš visos Morok- 
kos kariuomenę, bet įsisiūbavu
sių rifkabilų negalėjo suštabdy- 
ti. Jis reikalavo 100,000 karei
vių. Tuo tai kritingu francu- 
zams momentu įvyko susitari
mas su ispanais. Ispanai ir fran- 
cuzai nutarė benęiraj kovoti su 
Abd-el-Krimu. Praeitų metų 
liepos mėnesyj francuzai su
traukė 150,0Ų0 kareivių prieš 
rifkabilus. Maršalas Lyautey 
tapo atšauktas, o jo vieton pa
skirtas Julės Steeg, kuris pra
dėjo vesti liberalę politiką. Is
panai irgi sutraukė didelę ka
riuomenę. Prieš kiek laiko pra
sidėjo puolimas visu frontu. 
Prieš 250,000 francuzų ir ispanų 
artniją rifkabilai nebegalėjo at
silaikyti. Jų besipriešinimas 
tapo sulaužytas. Pats Abd-el- 
Krim’as išpradžių pasislėpė, bet 
vėliAu nutarė pasiduoti francu-

; -4 •'zams. j
Bet Abd-el-Krimo pasidavi

mas anaiptol neišsprendžia Mo- 
rokkos klausimo. Tai tik-pabai
ga vieno dramos akto. Varžyti- 
neb tarp Europos valstybių dėl 
Morrokkos ir Gibaraltaro gali 
dar privesti prie visai nelaukia
mų konfliktų. — K. A.

$ta žemės, kuri priklausė rifku
bilams. Rifkabilai jautėsi ne
priklausomi, ir niekam nenorėjo 
pasiduoti. Kova tarp jų ir ispa
nų ėjo be paliovos, ir nesimatė 
galo. Francuzų pasiryžimas pa
imti savo kontrolėm Tangierą iš
judino" ispanus, kurie nutarė 
tvirtai įsigalėti Morokkoj. Jie 
ėmė skverbtis į rifkabilų terito
riją. Tįu buvo 1920 m. Kaip 
tik tuo laiku Abd-el-Krim’as ir 
davė pasauliui žinoti apie save. 
Apie Krimo gyvenimą nedaug, 
tėra žinoma, žinoma tik tiek, 
jog 1918 m. jis tarnavo Melilla 
mieste, užimdamas valdininko 
vietą. Gimė jis ir augo ispanų 
Morokkoj. Už konspiraciją bu- 

| vo įkalintas. O kai nunešęs ge
nerolui Sylvestre Novaro rif- 
kalų peticiją, tai generolas Kri- 
mą sumušęs.. Taip bent pasako
jama. Žiaurus ispanų generolo 
apsiėjimas ąr buvęs vyriausias 
akstinas Krimui stoti kovon sd 
ispanais.

1920 m. Abd-el-Krimas suor-* • f * • *»• , r• j

ganizavd 6,000 rifkabilų, užėmė 
Melilla miestą, suimdamas 20,- 
000 ispanų ir gen. Novarro. Se
kamais metais jis visiškai išvijo 
ispanus iš rifkabilų teritorijos.

1924 m. ispanai vėl bandė nu
kariauti rifkabilus. Bet ir šį 
sykį Abd-el-Krimas ‘skaudžiai 
juos sumušė, suimdamas nelais
vėn apie 20,000 kareivių., Nuo 
to smūgio ispanai nebegreit be
galėjo atsipeikėti.

Ant galo, Abd-el-Krima’s, Ąd- 
jiro sultonas ir rifkabilų vadas 
po penkių metų karo pasidavė 
franeuzams. TuO budu vienas 
internacionalinės dramos aktas 
pasibaigė.

Toji drama savo aktorių tar
pe turčjo buvusį kaizerį Wiihel- 
mą, francuzų politiką Delcarse 
ir maršalą Lyauty, Ispanijos 
diktatorių Primo de Rivera ir 
Abd-el-Krimą.

Abd-el-Krimo atkaklus prie
šinimosi dviejų galingų valsty
bių armijoms atkreipė viso pa
saulio dėmisį. Jis sugebėjo su
jungti 2,000,000 rifkabilų kovai 
su užkariautojais. . Vienok ka
reivių jis niekuomet neturėjo 
daugiau kaip 50;000. Ir su ta 
menkute armija, apginkluota 
vien tik šautuvais, jis padarė 
milžiniškų nuostoliui ispanams ii 
franeuzams. Ispanai išleido bi
lijonus pesetų ir pražudė daug 
tukstanči kareivių, bekovodami 
su rifkąbilais* Francuzų irgi 
žuvo apie 10,000. Reikėjo fran- 

’euzams ir isparihms sutraukti 
250,000 armiją nugalėjimui 
Abd-el-Krimo.

Su Abd-el-Krimo pasidavimu 
Morokkos problema toli-gražu 
dar netapo galutinai išspręsta. 
Tai greičiausia tik dekoracijų 
permainymas atnaujinimui ko
vos, kuri prasidėjo prieš 20 mė
ty-! < .A,

Vyriausias kovos motyvas yra 
Gibraltaro sąsiaitrią. Del Gi^ 
raltaro kontroliavimo varžosi 
Ispanija, Franci j a, Italija ir An
glija. Net Jungtinės Valstijos 
juo šiek tiek yra susidomėjusios. 
Ir tai visai natūralu: pusė pa 
šaulio prekybos priklauso nuo 
Gibraltaro.

Tikroji kova Morokkoj ėjo ne 
tiek tarp Abd-el-Krimo, iš vie
nos pusės, ir ispanų bei francu
zų — iš kitos, jeiek tarp anglų 
ir francuzų dėl Tangiero kontro
lės. Abd-el-Krim’as buvo tik 
įnagis toje kovoje.

s Šio šimtmečio pradžioje Vo
kietija buvo labai užinteresuota 
Morokko. Vokiečių kapitalistai 
buvo įsigiję rifkabilų šalyj gele
žies kasyklas, ir 1905 m. kaize
rio Wilhelmas pareiškė, jog sto
jus už rifkabilų nepriklausomy-

Lietuviškų Maskvos davatkų generolams baugu, kad 
dabar, susmukus klerikalų despotizmui Lietuvoje, gali 
užtrukti karvutė su aukomis komunistinei “politikai”. 

Pinigu, reiki. .i«.u pato J'e Jau P^eido j darbą savo melų fabriką, kad pra-
orderiu kerta ■« ufcaekyiu. simanytais “faktais” jrodžius publikai, jogei naujoji Lie-

■ tuvos valdžia esanti tokia pat despotiška, kaip ir kleri
kalų.

Komunistiška “Laisvė” ir klerikališkas “Draugas” 
šiandie dvasiškai susigiminiavo labiaus, negu kada nors. 
Į. Taigi tegu visuomene pasisaugoja tikėti tų šmeižikų 
prasimanymams. Jeigu komunistai drįsta prikaišioti nau- 

I jajai Lietuvos valdžiai tokį dalyką, su kuriuo ji neturi 
nieko bendra, tai nėra joĮkios abejonės, kad jie ir jų vien
minčiai Lietuvoje nesidrbvės net ir provokacijų griebtis, 
kad tik kaip nors a^pjuodintis liaudininkus ir socialdemo
kratus ir pasigaminus “kankinių”, kurių vardu butų ga
lima prasyti dolerių iš publikos! Tenesiduoda niekas 
tiems humbugieriams apgauti! < .

(AtpiffiBUO 
Metam* .................... .....

KOMUNISTŲ “LAISVĖ” PASKUI KLEftIKALŲ 
“DRAUGĄ” •

MELAS APIE NAUJĄJĄ LIETUVOS VALDŽIĄ

AREŠTAS, PADARYTAS PRIE SENOSIOS •
VALDŽIOS . > ’

KOMtftiSTIšKI HUMBUGIERIAI NORI 
PASIPELNYTI 
ii i* * * i*

SAUGdkltžS JŲ MELŲ IR PROVOKACIJŲ!

Musų skaitytojai atsimena, kaip kvailai ir juokingai 
įsišokd Chicagos Marijonų organas, pradėdamas šmeižti 
Lietuvos “netikėlių ir socialistų valdžią”, kuomet ji dar 
nebuvo nė sudaryta. ‘ Jisai parąšė, kad, pasikeitus Lietu
vos valdovams po Seimo rinkimų, Kauifb kariuomenės 
knygynas atsisakęs primeti “vienintėlį katalikų dienraš
tį Amerikoje”,.Tuo gi tarpu, tuo laiku, kai tas dienraš
tis buvo gražintas iš Kauno, Lietuvoje dar veikiausia ne
buvo žinomi nė rinkimų rezultatai.

“Naujienos” tuomet įspėju Visuomenę, kad ji saugo
tus! to šmeižikiško klerikalų laikraščio,, neš jeigu Jisai 
prasimano melus apie dar negimusią demokratinę vald
žią, tai aišku, kad jisai ją dar pikčiau šmeiš, kuomet ji 
susiorganizuos.

Apžvalga
t >♦

KARO “NEIŠVENGIAMUMUS”

Tokį pat įspėjimą visuomenei reikia padaryti ir dėl 
komunistų spaudos.

Žiūrėkite, ką skelbia Brooklyno “Laisvė” savo birže
lio 18 d. laidoje (“Krislai”,. Į pusi.):

“Mes ir ant toliau turime darbuotis gelbėjimui 
Liet, darbinin. judėjimo, rėmimui politinių kalinių, 
štai valdžia — liaudininkų ir socialdemokratų vai* 
džia — jau vėl suareštavo keturis darbininkus. Areš
tų bus ir daugiau. Bus įkalinimų ir persekiojimų ...”

Čia yra net aršesnis melas, negu riukščirius minėtasąi 
“Draugo” prasimanymas apie “socialistų ir netikėlių” 
netoleranciją linkui katalikiško dienraščio. Nes šitas 
“Laisvės” šmeižtas prieštarauja aiškiai matomiems fak
tams.

V- • »• -3 f < * i

Iš kur komunistų laikraštis paėmė tą žinią apie “ke
turių darbininkų suareštavimą? Iš “Eltos” pranešimo 
apie kuopininkų išteisinimą, kuris skamba triip:

“93 kuopininkų išteisinimas birželio. 12 d. davė pro
gos suruošti komunistų demonstraciją birželio mčn. 
13 d. Publikai nenusiėmus kepurių, demonstrantams 
rusiškai dainuojant internacionalą, pradėta stdmdy- 
tis. Iššaukta policijos rezervai, bet pakako papras
tos policijos demonstrantams išsklaidyti.* Suimta ke
turi asmenys”.
Visai aišku, kad tie keturi “darbininkai” (o gal jie 

buvo visai ne darbininkai, bet žvalgybos provokatoriai?), 

Kuriuos mini “Laisvės” rašytojas, -buvo suareštuoti bir
želio men. 13 d. demonstracijoje.

Tuo gi tarpu naujoji Lietuvos valdžia, kuri susideda 
iš vai. liaudininkų ir socialdemokratų, buvo ^Lietuvos Res
publikos Prezidento patvirtinta — tiktai birželio 15 d? 
Ta pati “Elta” yra tatai pranešusi kartu su žinia apie ko
munistų demonstraciją Kaune.

Taigi matote: “Laisvė”, besiskubindama apšmeižti' 
naująją Lietuvos valdžią, begėdiškiausiai pamelavo.

Kiekvienas gali suprasti, kad, kol ministerių kabine
tas nėra patvirtintas, tol jisai negali veikti. “Literatai” 
gi turėtų žinotų kad ir prezidento pritvirtinimo dar ne
pakanka suteikti galią naujai valdžiai. Prezidento patvir
tintoji valdžia turi dar prisistatyti Seimui, kuris deba- 
tuoja jos deklaraciją (programo paskelbimą) ir balsuoja 
pasitikėjimo klausimą.

Tiktai tuomet, kai Seimas išreiškia naujam ministe- 
rių kabinetui savo pasitikėjimą, tai jisai pradeda veik
ti. I

Aišku todėl, kad kalbamus keturis asmenis komunis
tų demonstracijoje Kauno policija suėmė pagal įsakymą 
viršininko, kurį buvo pastačiusi senoji, klerikalinė vald
žia, ir kad areštas įvyko tuo laiku,, kai senoji valdžia dar

Juozas Baltrušaitis mėgina 
apginti buvusįjį bolševikų ka
ro komisarą L. Trockį, kuris 
dvejetas mėnesių atgal pareiš
kė spaudoje, kad tarp Jungtinių 
Valstijų ir Japonijos esąs neiš
vengiamas karas ir kad Ameri
ka tame kare “turės teisę var
toti ginkluotą jėgą savo preky
bos apgynimui.” Šitą atvirą 
Trockio advokatavimą Ameri
kos džingoizmui “ekstra kairy
sis” kęmunistų Baltrušaitis no
ri sutaikyti su antrojo socialis
tinio Internacionalo principais.

Jisai cituoja sekančią to In
ternacionalo rezoliuciją, priim
tą Briuselio kongrese 1891 me
tais:

“Kongresas pareiškia, kad 
militarizmas, po kurio sun
kenybe dabartiniu laiku ran
dasi Europa, yra neišvengia
ma paseRmė npolatinės — at
viros ir paslėptos karines pa
dėties, į kurią šios gadynės 
visuomenę , pastatė žmonių 
viens Hito išnaudojimo siste
ma ir iŠ čia ėinaiiti klesų ko
va. Kongresas paskelbia, kad 
visi pasikilnijimai panaikinti 
militarizmą ir • įgyvendinti 
taiką tarp tautų, nors tai bu
tų labai gerbtini, pasirodo 
esą utopiškais ir bespekiais, 
jeigu jie nėra nukreipti prieš 
ekonominį šitos blogybės' 
šaltinį; kad tiktai įkūrimas 
socialistinio surėdymo, panai
kinančio žmonių išąaudojimų, 
padarys galą militarizmui ir 
įves taiką tarpe tautų; kad, 
delei to, visų norinčiu panai
kinti karus yra priederme ir 

reikalas prisidėti prie tarp
tautinės Socialistų Partijos’, 
kuri yra vienatinė tikra tai-

• kos partija.... ”
’Phsak “Aido” • redaktoriaus, 

šitoje Internacionalo rezoliuci
joje esą pasakyta lygiai tas pat, 
kas ir Trockio pareiškime, tik 
truputį kitokiais žodžiais, nes 
Intemacionalo rezoliucija sako, 
kad karas kapitalizmo gadynė
je yra neišvengiamas; o bolše
vikų komisaras sako, kad ka
ras tarp Amerikos ir Japonijos 
taip tikras, kaip saulės tekėji
mas rytuose.

Jeigu ekstra-kairiųjų lyderis 
nemato skirtumo ‘tarpe socta-r 
listų Internacionalo rezoliucijos 
ir Trockio pareiškimų, tai jisai 
yra aklas kaip tikras Mask
vos ^davątįka. u

į Pųmiathria, ar yrą lutę^ųue 
cionąlo rezbliucijoje karo patei
sinimas? Ne, nieko panašmis. 
Internacionalas ne teisina karą, 
bet smerkia ir ragina kovon 
prieš jį. O Trockis iŠ anksto 
“duoda išrišimų” Amerikai dėl

- karo kurstyto-

1 - .................. ... ................... ...............

karo, kuris, jęi ijuomone, būti
nai turėsiąs kilti tarpe jos ir 
Japonijos. Jisai sako, kad Jung
tinės Valstijos “turės teisę var
toti ginkluotą jėgą savo preky
bos apgynimui.”

Daugiau net. Trockis siūlo 
Aimorikai sovietų Rusijos pagal
bą tame kare! Ar Baltrušaitis 
drįs tvirtinti, kad ir socialistu 
Internacionalas savo rezoliuciją 
apie karo “neišvengiamumą” 
rašė tuo tikslu, kad paskatinus 
tų Urba kitą valstybę prie ka
ro?

Taigi skirtumas tarpe socia
listų Internacionalo pozicijos 
karo klausime ir Trockio pozi
cijos yra milžiniškas. Vienoje 
pusėje mes matome karo prie
šą, o antroje 
ją, militaristą

Šito milžiniško skirtumo vi
sai nepašalina ta aplinkybė, 
kad vienas ir antras kalba apie 
karo “neišvengiamumą”.

Kad karas yra “neišvengia
mas”, į tai tvirčįąusia tiki (ar 
ba bent apsimeta, kad tiki) vi
si militaristai — vokiečių gen. 
Ludendorfas, francuzų gen. Fo- 
šas, ir taip toliaųs, ir taip lo
baus. Be tos teorijos, kad ka
ras esąs “neišvengiamas” (ar
ba, kaip sako, “toks gamtos įs
tatymas”), negalėtų net tarpti 
militaristų biznis, kaip ka
talikų kunigų biznis^ negalėtų 
tarpti be tikėjimo į popiežiaus 
neklaidingumą.

Bet socialistų supratitnas apie 
karo “neišvengiamumą” buvo ir 
yra visai kitoks, negu militaris- 

:tų. Jie sako, kad karas yra no 
išvengiamas tiktai tam tikrose1 
(sąlygose.
’ Tas sąlygas šiandie gimdo 
, įapitalizmO tvarka. Todėl, pa
šalinus kapitalizmo tvarką, ka
ro priežastys išnyks* Tečiaus, 
dar ir pirma, pegu bus panai- 
l<in€», kapitalizmo tvarka, su1 

tomis sąlygomis, kurios stu

mia žmoniją į karą, galima ir 
reikia kovot; juo smarkiau ei
na kova prieš tas sąlygas, tuo 
mažiaus jos gauna progos iš
šaukti karą.
, O jeigu taip, tai yra gryniau
sias absurdas sakyti, kad tarp 
tų arba tų valstybių karas bū
tinai turėsiąs įvykti. Iš ko Troc
kis žino, kad jėgos Amerikoje 

4r Japonijoje, kurios šitas dvi 
Šalis stumia į karą, būtinai pa
ims viršų ant tų jėgų, kurios 
karui priešinasi? Kas jam tai 
sakė?

šitokias “pranašystes” skel
bti gali tiktai “feikeris” arba 
militarizmo apaštalas.

■■■<■■■—r-—
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1o prašo. Lietuvos žmonės r 
tap pataria Lietuvos bankai

Tas nuotykis yra žinomas kai
po “Tangiero incindentffc”. 1906 
m. suvažiavo Europos diploma
tai Tangierą internacionalizuoti. 
Bet tai buvo padaryta tik dėl 
svieto* akių! Tikroji sutartis 
buvo padaryta tarp Anglijos ir 
Franci jos. Ta j a sutartimi ei- 
iiant| Egiptas buvo pavedamas 
pilnon anglų globon, o Morokko 

francuzų. Ispanijai teko 
šiaurinė Morokko dalis.
UariaritV’Mbrokko. Tas darbas 
ėjo gan sparčiai, kas vokiečiams 
liepatiko. 1908 m. dėl Morokko 
thrp francuzų ir vokiečių kilo 
nesusipratimas, kuris užsibaigė 
gan laimingai. 1911 m. prie Mo
rokkos pasirodė vokiečių karinis 
ihivas. Franci jo j kilo didelis su
judimas. Pradėta kalbėti apie 
tai, kad vokiečiai ieško priežas
ties karą paskelbti. Vokiečiai 
atsakė, jog Morokko nėra fran
cuzų teritorija. ,Bęt kuomet 
Anglija aiškiai pasisakė už fran
cuzų •rėmimą, trii Vokietija pri
versta buvo nusileisti.

i rifo wi Francjifce rK|aršalas Lyautey 
tolyn vis laGiau jsigalbjb Morbk- 
koj. Jis tiesė naujus kelius ir 
pakreipė savo pusėn : sultoną. 
Laike pasąjulinio karo ,jjs pavarė 
vieną sUtoną, 
lininką^ o jo vieton paskyrė da 
bartinį sultoną Mu|ąy Yussef. 
Tuo tarpu ispanai savo teritori
joj beveik nieko nedarė,

Francuzų valdoma Morokko 
nuo Tangiero buvo atskirta juo-
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Klad Farrer. t , i Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tę&inys)

—Mansicur, aš norėjau tik 
tai prašyti pasakyti man, jei 
gu tampri žinai, jeigu tamsta 
nori, kas toMs tasai anglas... 
tasai Mannirigas..., su kuriuo 
tamsta nenorėjai išlipti j kran
tą vakar vakare?...

Diburgas, neperdaug diplo
matiškai, parode, kad klausi
mas prisiėjo jam ne sulyg sko
nio. ___ .

štai kaip! Tamsta dargi at- 
simehei jo vardą...

Bet kadangi jis nebuvo kvai
las, nors ir buvo vyru, pas jį 
užteko takto daugiau nieko ne- 
pasaky. Jis davė išaiškinimus, 
kurių jo prašė. ,

Manningas, kaip tamsta 
teisingai pastebėjai, anglas... 
arba , tikriau, australietis... 
gana geros šeimynos, gana ge
rai apsišvietęs, gana geros drau
gijos. .. nors archimilionierlus. 
Jis, rodos, bankierius, ar kas 
tai panašus, Sidnėjuje.'... jeigu 
ne Melburne... Ir jis grįžta ten 
po šešių savaičių buvojimo Eu
ropoje, kur jis varinėja tris 
kart į metus.

Dieve mūrio! 
baisingai brangu, 

nes...
—Aš tokios pat

patvirtino Diburgas, apžiūrinė
damas savo visllę su vandeniu, 
kurios jis dar nepalietė (m-r 
Diburgas nebuvo alkoholikui— 
Aš su tamsth pilnai) sutinku. Ir 
nors aš ne elgeta;^riš galėsiu 
sau pavelyti tokias fantazijas 
tiktai^ tuomet, kuomet mano 
rėikaląj pakils de^itųteriopai, 
dėka tamstos bendradarbiavi
mo ir patdHihą.

Ko M i neatkreipė domės j 
pašaipą. Jihiii mąstė. Galima 
pačiai Užlaikyti save, tuo laiku, 
kaip butų taip lengva priversti 
kuoteirečiausį iš vyrų užlaikys 
ti save. Bet visgi malonu įsiti
kinti, kad tamsta, iš pat pirmo 
sykio, atkreipei j save domę ir 
suįdominai jauną žmogų, ge- 
rai sudėtą, gražų, ir prie to dar 
tiek turtingą, kad tikriausia vi
sos pačios gražiausios “vištos” 
pasaulio pasirengę iškapoti vie
nai kitai akis dėlei jojo:.. 'Ko
kios rųšies į)asikekimas tai jau 
kas kita, negu nusilenkimai• • • .

Fredo Kambri- 
panašių smulk-

gana šiurkščiai

nekaltų sva-

K Mi, 
pašaipų, jo-

Bobo Defreno, 
ssono ir jiems 
menų... *: 

Ko Mi buvo
grąžinta tikrenybei! iš visų tų 
malonių, nors ir 
jonių.

— Mademoiselle 
re, pabrėždamas
sios patronas, — tamsta šian
die labai svajinga?... ypatin
gai nuo to momento, kaip bu
vo ištartas vardas Manningo....
Ar aš klystu?

Mademoiselle Ko Mi, nedrą
si iki lignistumo, išsitiesė:

—Mas’ieur, aš, gal būt, sva
joju daugiau, negu aš... negu 
sekretorė tau turi teisę... Bet 
tamsta puikiausiai žinai, kad 
ne Manningas, kad aš svajoju 
ne apie Manningą. “Taip kad 
aš prašau tamstos būti kilnia
širdžiu.. .

(Bus daugiau) •

| V / .
Bet juk tai 
tokios kclio-

nuomonės,—

tllllllllllĮlIlIlIlIlf^llllllS.■■ ■IR1

GULBRANSEN PIANAI

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

JOS. F. BUDRIK
Pianų Krautuvė 

3343 So. Halsted St,
IIINHIlinillIlAllllllllllllllllllllllllllOllllllim
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Padėk Savo Pinigus ant 
Devynių Nuošimčių 
9% yra geriau negu 6, ir daug geriau negu 3.

9% reiškia $9.00 už $100 į 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.

JPadėk tad sMvo sunkiai uždirbtus pinigus i Lie
tuvos Koperacijos Banką ir tegul jie neša jums po 
9% kas metą. Štai kaip dauginsis jūsų pinigai Lie

CHICAGOS 
ŽINIOS

Del munšaino neteko 
savo gyvasties

tuvos Koperacijos Banke:
$100 padėtas, po metų gryš ..........  $109
$500 padėti, po metų gryš..............  $545

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

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

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

liudymą per Naujienų Bendrovę.
Saugumas Irinai Užtikrintas

- X- * -- . .. x. - it i't U » >> A

Thomas Ford už munšainą, 
kurį jis gėrė per visą naktį, už
mokėjo sa^o gyvastimi. Vakar 
ryte pienininkas jį rado negyvą 
prie laiptų užpakaly namo 4811 
N. Lincoln St. Jo galva buvo 
suskaldyta, kaklas nulaužtas ir 
žandas perskeltas. Policija spė
ja, kad jis buvo numestas laip
tais po girtavimo orgijos, kuri 
ėjo per visą naktį to namo ant
rame augšte. Pasiremdama tuo 
spėjimu, policija tuojaus areš
tavo Frederick Hansen ir jo pa
čią ir dar dvejetą vyrų, kuriuos 
rado miegančius. Jie visi prisi
pažino, kad Ford buvo su jais ir 
karti) girtavo, bet kaip jis ne
teko gyvasties, jie nežiną. Jie 
visi dar tebuvo girti ir todėl jų 

išsi-

HJnmEJTOB, UKIcago, ra. ‘
. .....................................................     I1-'1—

savo gabumus. Juos apstojo mi
nia ir lindo arčiau pamatyti 
savo išlavintus tautiečius.

♦ Skaityta telegramai su pa
sveikinimais iš kitų miestų ir 
VoklietijcK Skaityta rpzoliu; 
sija, ją -skaitė prezidentas 
George Landau. Artinantis debe 
siui, programas skubinta. Kar
tu muzika, dainos ir atletų vei
kimas tarsi cirkas,, visuose 
kraštuose judėjo. Gimnastų bu
vo 2,500. Visa ši parada, kon
certas ir tp. kainavo pamatyt 
tik 25c. Vokiečiai parodė tą ko 
jokia tauta neįstengė iki šiol 
padaryti. Toli nuo jų yra lietu
viai. , Vokiečiai nesigiria žo
džiais, — jie parodo darbais 
savo kultūrą, šią: parodą rengė 
susivienijusios 133 organizaci
jos. Publikos galėjo būt apie 
40,000 žmonių.

Sudundėjo griaustinis ir visi 
pasileido bėgti ieškoti pastogės.

, ; — Reporteris.
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Kraujo, odos, chroniškas1Negras Thomas Smith, 71 E, 
i51 St., bandė įvilkti į savo au
tomobilių Mrs. Lockington, 5i47|senas žaizdas, ligad rectal, 
,Wcntworth Avė., bet tai pa- 
tėmijo jos vyras policištas, ku
ris negrą pasivijo, labai jį su
mušė ir paskui dar atidavė teis
mui.

slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH,
OPTOMETRISTAS

tardymą prisiėjo atidėti iki 
olaivys.

Vokiečių diena
Mnzika, dainos, prakalbos, 

letiški žaidimai
at-

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS — LIETUVA

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

Naujienų Bendrovę
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Kd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

“karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis” 
(12 colių, $125)

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
IJKIGrandSt. Brooklyn, N. Y.

Oarsinkities Naujienose”

Sekmadieny, birželio 13 
Grand Park Stadiume Chicagos 
vokiečiai šventė “Vokiečių die
ną“. Tą dieną vokiečiai šventė 
parodydami kultūriniam pasau
liui savo darbus, kuriuos jie 
nuveikė Amerikoj. Nuo pat 
pietų pradėjo minios plaukti j 
'stadioną ir tęsėsi iki penktai 
valandai vakaro.

Pirmoje vai. po piėtų prasi
dėjo maršavimas ir sustatymas 

[Amerikos ir Vokietijos vėliavą. 
Pasveikinimas batarejos F., 124 
artilerijos. Dalyvavo “Amer
ican Historical Group-’ nariai 
Central Orgapization of Ger- 
man Military Sėcieties of Chi- 

■cago. Maršus griežė benas su
sidedantis 100 muzikantų, po 
vadovyste Wm. A. Rothe. Kal
bėjo Bruno Knecht, prezidentas. 
Puikiai sumokytas vyrų choras, 
susidedantis iž 1800 vyrų, po 
vadovyste H. A. Rehbergo, 
kartii su benu ir atskirai sudai
navo daugelį dainų.. Vaikai ir 

[mergaitės žaidė pritariant be
rnui. Jų buvo gimnastikos žaidi- 
[mai. Juos atvedė ir nuvedė be
inąs grieždamas. Vaikai ir mer
gaitės būvo atletų uniformo
se. Jų vadovas E. C. Klafs. 
Benas atvedė jaunų mergaičių 
būrį; jas pąmačiusi publika 
plojo, nes militariškas ji| toar- 
šavimaš fr žaidimai steb'ih'6 žiu 
lėtojus. Vokiškai kalbėjo Ar- 
mour Instituto profesorius 
George L. Scherger. Choras su
dainavo “The Evening Bells 
are Callihg” ir Wernerio “The 
Youth and the Rosebud’’. Chi
cago Lygos nariai sudarė cho
rą. Benas atvedė grupę gimnas
tų vyrų, kurie atstovavo “Ger^ 
man Turneršchaft“, Charlotten- 
berg, Vokietijoj. 10 jaunų vyrų, 
priekyje su balta vėliava, rau
donom viduryje raidėmis, nusi
lenkė prie scenos. Jiems griežė 
_____ Gimnastai vienas po 

■kitam vartėsi, šokihėjO ir rodė

d

/ ---------- uTr----------

Kardinolų priėmimas
■ ■ ■■■!*.•'< ' •

Penktadi'eni’o 
oficialinis priėmimas Bonzano 
ir kitų kardinolų, kurie daly
vaus eucharistiniame kongrese. 
Didysis Colisoumas buvo pil
nas žmonių. Buvo atvykęs gu
bernatorius Small pasveikinti 
kardinolus varde Illinois valsti
jos; vardr miesto sveikino fna- 
yoras Dever, kuris pareiškė, 
kad tik religi ja išgelbėjusi Chi
cago. ■ Atvyko Ir darbo sekre
torius Davis, kuris atvežė raš-i 
tą nito prezidento CoUlidge, 
sveikinantį kardinolus ir kong
resą. Davfs gi daugiausia kal
bėjo apie religinę pakantą ir 
religinę laisvę, kuri yra vi
siems užtikrinta Amerikoje.

Vakar gi prasidėjo ir pats 
eucharistinis kongresas. Prasi
dėjo didelėmis iškilmėmis, ku
riose dalyvavo visi dešimt kar
dinolų.

Thomas Howe, 26 m., 558 E. 
į73 St., paklydo ir tur hut ma
nydamas, kad jis važiuoja gat- 
vekarių bėgiais, 111 Place už
važiavo ant geležinkelio bėgių. 
Bevažiuojant tais bėgiais atėjo 
traukinis ir jį užmušė ant vie
tos, o automobilių sudaužė į 
šipulius. (

’ jO v • ’ ——-
Prohibicijos agentai padarė 

puolimą New York Central ge-Į. 
lęŽinkelio yarde prie Boosevelt 
Road ir rado vieną vagoną al
koholio, kuris buvo atgabentas! 
iš New Yorko. Manoma, kad[ 
jis buvo skiriamas West Side 
butlegeriams,\kurie betgi nepa-į 
sirodė ir jų todėl suimti nepasi- , 
sekė. . . ’ , • r

Dr. J. W. Beaudetle
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ned^
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

LIETUVIS AKIU SPECIAUSTAS
Palengvins akių {tempimą, kuria 

esti prietafitimi galvos skaudėjimo, 
.svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą airių karitj, atitaiso 
kręivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso p-umpatagyste ir tollregystą. 
Pritenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma< 
žiaurias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

1848 West 47th Street
Pukne IJoelevard 7589

ai

vakare Iaivo Valstijos aukščiausias teis
mas atmetė apeliaciją ir nu
sprendė, kad trys rinkimų vir
šininkai,- Frėd Nehring, Charles 
NeAvman ir William Burke, tu
ri atsėdėti šešis mėnesius kalė
jime už papildytus laike bal
savimų vas. 25 d., 1025 m., suk-

J.F.RADZIUS
Piftiautas Lietuvis

Graborius Chkagoje
LaidotuvSse patar- 
nauju geriau ir pl-

1 giau negu kiti, to- 
įtįk dėl, kad priklausau 
■7 prie grabų ftdirby- 

| stčs.
„j OFISAS:
F 668 W. 18th St.

Tel. Caėi! IBI 
SKYRIUS:

_ 3238 S. Halsted St.
’— TėT. Blvd. 4068

♦- -- - j*
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Lietuviu Rateliuose.

Boulevard 4139 v . ...

„ i A. MASMSKIS z
Grabėrfas

Mtięi) pštarnavifdas laMotuvise 
irjko^iam reikale, visuomet estą 
sanžinirigas ir ridnrangus, todžl 
k^id neturime išlaidų užlaikymu

3307 Auburn Avė.
Chicago,, B!.

Traukimas 
Bridge gėriiu’š 
pleHonfl galftna 
stą. CatauoioK _
Žemafa musų kahiarf. SeVgėkit 
datatis, kad nekenkti 

1545 Węst 4

valgyti HeCiatlsią mai- 
’ame visą savo darbą, ii 

“ » savo 
Sveikatai.

< <7, - }reet 
Netoli Ashland Avė.

Lietuvių Dentistas patar- 
skaūsmo. 
Su musų

Mount Greenwood
24 * * f j ■

Miestelis. — Rengia statyti nau
ją airių bažnyčią. — Lietu
vių skaičius. — Žemės ver
tė. — Lietuviai biznieriai.— 
Puošimo diena ant KAzimie- 
rinių. — “Surprise party’ 
pas pp. Bitinus.

Mount Greenwood miestelis 
randasi apie 16 ang. mylių nuo 
Chicagos, abipus 111-tos gat
vės, į vakarus. Tai yra ant ke
lių, prie gy., Kazimiero ir Tau
tiškų kapinių, kas per ten nori 
važiuoti.

Bodos dar- pernai buvo Nau
jienose apie musų miestelį ra
šyta, bet kadangi tai jaū gana 
senas laikas ir daug naujų įvy
kių atsitikę, todėl bus ne pro 
šalį su šiuomi sparčiai augan
čiu miesteliu ir visiems Chica- 
gos bėi apiehnkių lietuviams ir 
ypatingai Naujienų skaityto
jams plačiaus susipažinti. Ypa
tingai todėl, kad pro čia bei 
per šį miestelį kas sekmadienį 
daugelis naujiehieČių ir chica- 
giečių, ar tai prie Tautiškų ka
pinių, ar tai Į Ė'orest Preserves 
pervažiuoja ir gal būt šiuo 
miesteliu interesuojasi. Intere
suojasi bei įdomauja juomi ir 
apie jį kaipo apie ateities biz- 
nišką prospektą. \

Airių bažnyčia
I . .... 1. 1

Kad čia, Mount Greeinvoode, 
dalykai yra augantys, tai ta
me nėra užginčijimų, neš, pa-

James Graylise, 25 m., 5642 vyzdžiui, pirm negu kiti koki 
Kenmore Avė., tiek pasigėrė,1 žmonės prddės statyti bažny- 
kad nebežinojo kur yra jo na-' čią, tai airiai pirrpieji šusku- 
mai ir bandė įeiti naktį į na- bo tatai padaryti, kad •užtverti 
mus prie 5535 Magnolia Avė.,'kelią kitiems Romos* vergams, 
kuriuose gyvena Henry G. Ei- Ir tas jiems (airiams) puikiai 
šert, leidėjas American Poultry vyksta: sudėta keletą tukstan- 
Journal. Tasis nugirdo ir Gray- 
lisą pašovė į galvą: 
h

Užpuolė moterį
Mrs. Kate Buko\vski, 39 m., 

922 W. 25 St., motinai 9 vai
kų, grįžtant su savo 15 m. šu- 
^nim iš teatro, prie Archer ir 
Poplar gatvių ją pastvėrė du 
jauni vaikėzai,1 kurie sumušė 
jos sūnų, o ją pačią įsivilko į 
automobilių, kėriuo kiek pava
žiavę, ją išgėdino ir paskui dar 
apiplėšo ir išmetė iš automobi* 
lio. Jos siinuš betgi įsitėmijo 
puolikų automobilio numerį ir 
greitai pranešė policijai, kuri 
abu puolikus suėmė prie Ar
cher ir 31 gatvių. Jais yra An- 
thony Warren, 21 m.. 1753 W.

Throop St. Abu juos identifi
kavo užpultoji moteris, o ir pa
tys vėliaus prisipažino prie 
tės.

Smulkios Žinios

"i .!■ f1 K1 ” r »i

-u, , . , iii.il ■ ■■»*■—U
Akinių Pritaikymą Mano
METU PRITYRIMO

kai-

Pereitą šeštadienį oficialiniai 
atsidarė maudynės ežere. Bet 
kas nori maudytis tokiame šal
tame ore?

(Tąsa ant 6-to pdai.)
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Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Amhulansa!

L j. ŽOLP
Graborius ir Pagrabų direktorftra 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chieage

^U1 i iii! i ■■ ■■ j .4^,

S, M, SKUBĄS
LIETUVIS

Graborius ir Balsamuotojas
1911 Canalptrtt Are.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve- 

stuvčms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532
, ■ i. .. . .it 4 ...Iii 4 I . I*

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispddžiu

daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip

* padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleist! juthk riti 
pirtnln.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus do
roms ar nedoroms turėsite U 
kaipo užmetimą tara žmogui. O 
tuo tarpu gat-but toks pat už
metimas yra daromas Ir jufns.

damas danfu ėn)ales tas sun
itus uždavinys pagalios tapo ii- 
Hitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu.

uįHi r r; u liiihiįjui „i 

—įhi-’-T- -7 ' 1 m ■■ii.i irti*

ant vietos.

0r> Jau J. Smetona
OPTOMETRISTAS

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

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

k- ■ - - - - • -■■■ *'. ’’ ’ ’ ’’ ’ T .
l'ljhi'ii iittkiiiįl'tiliiAi -iii*’ II iii '***■ 

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS
. NORKAITIS

ViėnintiiUs lietuvis adksorius North 
Sidčje. Parduodu auksinius daik
tus, tefisku laikrodėlis fr pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
totoetristas.
1850 W. North Ave^ Chicago, III.

Hn» IįOeim

FOlH
Henry!

America’s
CandyJ

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Klausyk ir Tėffiyk .
0 Polam

šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša hanjus skaityto
jas Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų gausit Vi 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus j_ 150 kdponų
Už pusę metų ~ 75 kuponus 
UŽ tris mėnesius .... 85 kuponus 

. \ Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku- 

>[ ponų, už kurj teks geriausia 
dovana.
ixixxxxxxxxxxxxTxnxxsnrn



NAUJIENOS, Chicago, ŪL r
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Pirmadienis, Birž. 21, 1926

Lietuvių Rainiuose.

lietuvių 
200 šei- 
skaičiaus 
prie Ro-

čių dolerių |r pati bažnyčia ga
nėtinai įvaryta. Veik pusiau 
sienų jau yra išstatę.

Lietuvių skaičius
Prie viso to airių bažnyčios 

statymo ne mažai prisideda ir 
lietuviai. O kadangi 
priskaitoma čia apie 
mynų, tai iš tokio 
daugelis atsiranda ir
mos vergučių priklausančių.

Tačiaus ne visi lietuviai v ra 
toki nežinėliai ir svetinitarniai. 
Didžiuma iš vietos lietuvių yra 
ir gana progresyvus, rimti ir 
sumanus žmonės.

žemės vertė
* • i /' I — ■ • 1 *

Pavyzdžiui, daugelis lietuvių 
Įierkasi sau Žęmes, lotus apie 
Kedzie Avė. Jen žemė paąta-| 
ruoju laiku labai pradėjo kilti' 
ir dar vis kyla ir kils. Todėl 
tie, kurie iš lietuvių nenori Chi-| 
eigoje gyventi, lai apsižiūri 
čia sau sklypeli žemės ir jį įsi
gyja, kol dar ne vėlu. Susisie
kimas su Chicaga iš čia yra 
labai lengvas, ypač tiems, ku
rie turi savo automobilius. Ne
turintiems gi ir su gatvekariais 
nėra perdaug 
1 U-tos gatvės 
eina prie pat 
wood.

Lietuviai

sunki kelionė: 
gatvekaris pri- 
Mount Green-

biznieriai

Tuomet 
baisiausias užsikim-

pereitę gegužės 30 
jvyko gana keistų

pažįstamų ir labai • gražiai visi 
praleido laiką. *

Ne visai nuostabu, kad tas
PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME *

, Nprth Sidėn vaiky draugijėlės ______ - - - - į pn. 
nedėly, birželio 21, pas d, Smalai , 

12047 N. Oakley Blvu, 8 vai. voku
Valdyba.

, , ..... , , . (✓ Nųrin mues vaisų (inuiKjvyko, nes p. Bitinas yra labai Bijūnėlio susirinkimas įvyks' 
gerai pažįstamas visiems C1ii-. bAri1e,,^° Va « (’..... .. 2047 N. Oakley Blvd. 8 vai. v«.cagiečiams kaipo senas ir tei- re. Visi nariai susirinkit laiku, 
singas biznierius. Be to jis da
bar turi ir paminklų 
Tad kurie tik nori 
ant kapų pastatyti 
visuomet prie jojo 
kreipti, kaipo prie 
lietuvio paminklų išdirliėjo Chi
cagoj e.

Minimam pokilyje gana gra
žią ir įspūdingą prakalbą pasa- 

Blue

išdirbystę.
saviesiems 11M Jvyivj
paminklą,,d., 8 vai. vak., p. Kulio aptiekos na-
gali atsi-lmuose’ Br*(lgePortP' Prašomi visi na-

vicnintėlio

puošimo (30 d. gegužės) ii 
Amerikos Nepriklausomybės (4 
dieną liepos) šventes, 
tai tiesiog 
Šimas.

Taigi ir 
dieną Čia 
įvykių.

Mat prie pat galo musų mies
telio randasi šv. Kazimiero ka
pinės. I*rie šių .kapinių suvažia
vo labai daug visokio plauko 
krikščionių demokratų.

Suvažiavo tai suvažiavo, bet 
kuomet jie užsimanė savo krik
ščioniškas gerkles pašlapinti, 
ir kadangi jiems buvo uždraus-1 kė p. H. W. Burbing 
r . . / . . . * i................ ...  - • •
šlapintuves eiti, tai jie, sąžinės apibudino senus, 1893 metus,[svarbų ‘reikalą, 
vedini, įsitaisė sau net dvi šia- kuomet 
pintuves apt pačių kapinių že-pią šalį, 
mės ir ten bandė savo krikščio-| velando 
niškąją ugnį

i gesinti.
Vienok čia 

ne Veiveriai, 
. kas, ką tik 

j mokratiškos dusios užsigeidžia 
daryti. Kaip tik spėta gana ge- 

I rai biznyje pasigerėti, tuoj pri
buvę airiai milicininkai viską 
sustabdę.

O tai labai gaila. Mat musų 
krikščionys manė, kad jie sau 
daug biznio padarysią, o čiai 
kaip I»k priešingai išėjo.

Ponams Bitinams “surprise 
party”

Po visų tų nelemtų “fonių” 
ant Kazimierinių kapinių, pas 
pp. Bitinus, prieš pat minimų Į sakosi gana jau prisidirbęs Čia 

, laikas važiuoti Į 
jvyko didelė ir Lietuvę, ten tarp savųjų pasil- 
surprise party”,Į sftiy smagiai praleisti laiką, 

prisižiūrėti kaip jie moka pa
tys valdytis ir kaip gerai da
bar ten gyventi. Jis išvažiuoja 
laivu Berengaria birželio 23 d., 
tiesiog į Klaipėdą.

Vilniaus Vadavimo K-to Valdybos 
posėdis įvyks antradieny, birželio 22 

‘ .. p. Kulio aptiekos na

riai dalyvauti.

PIRKIT PLI MHING4 PAS MUS 
Ih SITAI PVKIT

Mut- (midun vidam* olaeiio
kainom!*

l.evlnlhai PluinMng Bepply Cow
1687 We*t Diviaion 

netoli Mardifield

Sekretorių*.

Tel. Pullman 1413
JOHN TENJNGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chicago, III. (

........ ......“ J-'--— ...... v, v.., j,. tI. TT. llUMllHį, 11 * . 
ta (per tūlą kunigą) į vietos Island teisėjas-advokatas, kuris į*/

PAIEŠKAI! savo dėdės Leono Jo
niko ir Franciškaus Žukauskio; paei-

(savo gerkles) už- gyveno,

p. Bitinas pribuvo 
kokrtis sunkius- (Cle- 
laikais) periodus per-

Pirmląu gyveno 
į Philadelphia, Pa. Atsišaukite, arba 

kas žinote praneškite:
JONUI JONIKUI

3356 So. Halsted St., Chicago, III.
» * V a

tai ne Kaunas ir 
kur galima vis- 

krikščioniškai de-

žodžiu, pokilis buvo
Bitinai

yra labai patenkinti.

Vienu 
kuopuikiausis ir pp. 
juomi 
Ypatingai už visas tas bran
gias dovanas, kurių jie aplai- 
kė virs 200 dol. vertės ir šiuo-' 
mi nori visiems to pokilio da- 

i lyviams bei rengėjahis pareikš
ti savo širdingiausį ačiū, 

yienas iš dalyvių.

Kas girdėti Naujienų lai
vakorčiy skyriuje?

O kad visa tai, kas aukščiau 
pareikšta, vra tiesa, tai prirodo’ , . . A ,
ir Vietos lietuvių biznių apst? .kaP1']1') ..va"tus besyvennnfi1ų>| Amerikoje,

džiaugsminga 
kuri visus tuos liūdnus įvykius 
tiesiai visiems iš galvų išvaikė.

Kalbamąją “surprise part-y”

Ponas- Adomas Vaitkevičius

ISRENŪAVOJIMUI
RENDON 4 kambariai,* Šviesus Ir 

gražiai ištaisyti; yra elektra ir ga
sas; rendos $13.00 j mėnesį.. Atsi- 
šaukit tik maža šeimyna.

3717 So. Pamell Avė.

-

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS vaikinui kambariu 

prie mažos šeimynos, Bridgeporto 
apielinkėj, ne brangesnis 10 dolerių 
į mėnesį.

PraneŠkit i .> ;
NAUJIENŲ SKYRIŲ 

5210 So. Street
W. F.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

— JĮ!. .

REIKIA DARBININiy
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų į dirbtuves, rog- 
taurantus, hotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY, 
833 Milvvaukeę Avė.

V - ■ — ----------------- < ■ ■■

^REIKALINGA veiterka ir indų plo
vėjas — vyras. Restauruotas 3103 S. 
Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

mas bei jų tarpimas. Pavyz
džiui: čia, Mt, Greemvoode, 
randasi apie 8—9 gana stam
bus biznieriai. O tai būtent: 
vienaą valgomų (grosemė ir .r, - - -
bučernė) daiktų krautuvinin-. arba pokilį p.p. Bitinams su
kas, vienas geležinių' ir vienas rengė, ir tai netikėtai, gerbia- 
mažmožių krautuvininkas. Dau-'mieji jų draugiu bei draugės, 
giausiai, žinoma, kaipo prie di
delių plentų-kelių, tai minkš
tųjų gėrimų, užkandžių ir ga- 
solino biznių. Kalbamieji biz
niai, ypač vasaros laiku, čia 
yra labai pelningi. ; ... H

Išlošimo dienos “fonės”

būtent: poni Demanskiene iš 
Burr Ouk, pp. Masiulskiai iš 
Blue Island, Kaz. čiuras iš Jus- 
tice Park ir daugelis kitų biz
nierių ir pažįstamų iš įvairių 
vietų, kurių vardų čia nėra vie
tos paminėti.

Nors tų vakarą ir buvo blo- 
Niekad čia nebuna tiek daug^gas oras (lijo lietus), vienok 

susikimšimo, kaip per kapinių susirinko labai daug svečių ir

I Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

PRA

PASIRENDAVČJA kambarys. 4345 
S. Fairfield Avė. 2 aukštas iš fron
to. ’ /

VIRĖJŲ, $25 i savaitę, arba $60 
į mėnesį, kambarys ir valgis. Lo
vų taisytojų, $15 į. savaitę arba 
.$40 į mėnesį, valgis ir kambarys. 
Prie counter merginų $3.50, $5 | 
savaitę. Indų plovėjų, $14, 15, 10 | 
savaitę. Merginų į dirbtuvę, 30— 
31%c. į vai. Prie maglių, $13 į sa
vaitę, 5 dienos. Auklių, $15 } sa
vaitę. Prie garinio stalo, $60 j mė
nesį. Velterkų, $10, 18 20 į savai
tę. Dar turime ir kitokių gerų dar
bų.
South Park Employment Bureau, 
4193 So. Halsted St., 2nd floor.

Kampas 42nd St.

RENDON 3 kambariai, apšildo
mi, naujai vedusiai r »rai, vaiki
nams arba.merginoms, 2 lubos. Rcn- 
,da pigi. 4026 S. Artesian Avė.

REIKIA patyrusių moterų prie sor- 
avimo skudurų. P. Goldman & Sons, 

2100 So. I/jomis St.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje,
Atsakymas: $100.00 ant nyk ir 

$6.0n j metus per visą 
likusį gyvenimą.

PASIRENDAVOJA didelis ir švie
sus kambarys dėl vieno ar dviejų 
vaikinų. Arti gatvekarių. švariai 
užlaikomas, mažų vaikų nėra.

Kreipkitės.
6614 S. Ąrtėsian Avė. 

Hemlock 3579

ĮVAIRUS SKELBIMAI
• 1 u u - - - - < a fv r-
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REIKIA DARBININKU
VYRŲ

150 NAUJŲ NAMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, N. W 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans- Įj 
portacija.

$100
Įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
Kambarių mediniame arba mūriniame 
bungalow.

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*7 
daryti.

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK A CO.
7181 W. Grand A v.

6407-6537 Irving Park Blvd.
Columbus 9552

ADDISON HEIGHTS 
NETOLI CEMENTINIO 

KELIO
BIZNIO LOTAI 

APARTMENTAMS LOTA.I 
REZIDENCIJŲ LOTAI 

VIENA KAINA
$3 ĮMOKĖTI, $3 Į SAVAITĘ 

VISI UITAI 50X150
MCAGO TITLE & TRUST CO. 

GARANTUOJA TITLE 
29 minutes iki vidurmiesčio. Že

mė priguli didelei bankai
Naujienos, Box 790

Dabar Laikas Statyt 
Namus

REDLIN — HERMAN
Namų Statytojai

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

Tel. Brunswick 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 gatvės. Yra visi 
geri patogumai; gatvekariai, 
busai ir traukiniai. Title garan 
tuota per Chicago Title & Trust

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St. ‘ 

Box 773

KANKAKEE UPfi

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

fialų, $16,000. 
namų statyto- 
patarn avimas. 
CO., 4106 N.

PARDAVIMUI namas, 7 Ra
tai ir 1 krautuve, $13,000, 4 fin
tų, 2 karų garažas, $8,000, ce
mentinis pamatas, gasas, elek
tra, gatvė ir elė cementine, nė
ra morgičių, reikia pusę cash. 
Savininkas

4356 So. Honore St.
2 fl front

PARSIDUODA 3 f lutų mūrinis na
mas, pigiai. 1807 So. Peoria St.

PARSIDUODA 2 flatų 5 ir 5 
kambariai medinis namas. Visi nau
ji įtaisymai. Parduosiu pigiai, nes 
apleidžiu miestą, Brighton Park apie- 
linkčj.

4240 So. California Avė.

KOPERACTJOS BANKO
' ? * * ' • \ * • •’A* < 1 * c •«

Naujieną Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus sn pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savr 
kvito ir gavėjo vardą. '

Pinigus gavo:
22443—Marei jonai , LimenienS

6704— Juozapui Mickui
6705— Marijonai Budvitienei 
6688—Uršulei čekienei
6706— Juozapui Markūnui
6692— Teklei Balniutef 
6696—Antanui Martinaičiui
6693— Teofilei Daujotaitei 
6691—Barborai Makevičienei

22879—-Konstancijai Ubartaitei 
95906—Jeronimui Bacevičiui

6734— Agnieškai Navardaus- 
kienei

6735— Onai Kringelienei 
12326—Marijonai Liulienei 
12324—Onai Fedarienei 
75251—Cecilijai Lukoševičienei 
12328—Franciškui Sakalauskui
6738 —Rozalijai Beinoravi- 

čienei
12327—Mykolui švagždžiui 
6727—Antanui Gruzdžiui 

12319—Antoninai Piepcienei 
12321—Jonui Grigaičiui . 
6721—Domicėlei šliužifenei 

21327—Uršulei Nastarienei 
6744—Silvestrui Dobrovols

kiui
21828—Anelei J. šataitei 
22890—Agotai Dikmonienei 
22891—Marijonai Lukoševi

čienei ,
22892—ViktorifTM. Čekanau

skui
22893—Antoninai Trepeuskie-, 

nei
22894—Jonui Uždrevaičiui 

21837—Jonui Balčiūnui

Kiekvienas musų praleistas dole
ri* sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do- 
hrio, mes greitai praleidžiama 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de) kitų. f
. Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų Jums jei padė ' 
’tumšt juos j banką ar suulką?

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

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su- 

jusų

Tel. Yards 7282 — - u , 
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeporf Painting 
& Hardware,Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus lt t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

AUTOMOBILIŲ mechanikų, $37, 
B30, $27 į savaitę. Prie benčiaus 
>agelbininkų, 65c. i valandą. Bus 
vaikinų, $65 į mėnesį ir valgis. 
Kabinet dirbėjų, 80c. į valandą. Vi
rėjų, $40 į savaitę. Grill press ope
ratorių, ' $30 j savaitę. I dirbtuves 
vaikinų, $20, $22 j savaitę, 
garažo vyrų, $30 pradžiai į 

a 

andą. Mašinistų, 75c. Lvak 
ojų, $25 į savaitę. Punch 

operatorių, 50c. į vai. E2___
50c. į vai. Prie bačkų, 75c., $1 | 
vai. Velderių, 85c. į vai.

South Park Employment Bureau, 
4193 So. Halsted St., 2nd floor.

Kampas 42nd St. ■

savai- 
55, 60 

. | va- 
Pakuo- 

press 
Riveter’iu,

Pasirinkimui dideli lotai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, Sale 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
Heights Laud Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6787.
..................... ■■ .

Puikus namams lotai
APRUBEŽIUOTAS skaičius apru- 

bežiotų lotų, 30y 125, “Highlands”, 
8700 S. Central Avė., tiktai 30 mi
nučių nuo vidurmiesčio.

PIONEER REALTY
128 N. Wells St. , Franklin 4070

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIA1

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičių* 

Ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedne Ava, 

Lafayette 6788

-F

. STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Luwndalo 0114.

PAIEššKAU 2 darbinjnkų dirbti 
ant farmos, netoli Chicagos. 1900 
S. Union Avė., Chicago, III.
įgeigągeBtMU jw» ilrfu. m. .'-■!Lg*,j?‘!n

AUTOMOBILIAI

LENGVA • padaryti dideli pelną, 
jeigu jus įvestuosite savo pinigus 
protingai. Muscel Schoals yra ge- 
riausis, saugi ausis investmentas šian
dien. Jungtinių Valstijų valdžia da
bar nesenai išleido du milionu dole
rių dėl jstaisymo Muscel Schoals. 
Pirkit ten kur yra ateitis. Lotni .$500 
iki $5,000, Ū imokėti, kitus išmo
kėjimais. Del informacijų kreipkitės 
Naujienos, Box 791.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

21505—Marijonai Malakaus
kai tei

12178—Vincui Smalskiui
12179—Ignotui Smalskiui 
12211—Mykolui Tuminui 
12204—Vincentui Butrimui 
6433—Izabelei Žiukaitei 
6440—Jonui Laitai 
6421—Mykolui Meilini

21255—Anelei šnarienei
s 6474—Jurgiui Stanevičiui 

£433—Apalionijai Masiunaitei 
12264—Onai Tamkunienei 
12267—Onai švereikienei 
21274 - Marytei Jatulytei 
21265—Kazimierai Gosickai 

6561—Kazimierai Gosickai 
6621—Vincui Juškėnui 

22845—Jonui Vaitkunui
6641—Barborai Baltrimaitei 

22863—Barborai Lelinkaitei 
55571—Marijonai

čienei
55576—Petronėlei

101—Veronikai
12303—Čilei Švetkauskienei 
12307—Bronei Urnikaitei 
12311—Domicėlei Janušaus

kienei
24278—Kazimierai Darvilienei 

6660—Onai Sakalauskienei
12306—Onai Zeigis
6668—Uršulei Stanislovaitei 

12312—Onai Gedgaudienei
6678—Jurgiui Šveisčiui
6677—Pranui Veličkai

12313—Marijonai Geniotaitei 
12814—Jievai Grušienei

Januševi-

šviestienei 
Mikočiunytei

anie taupymo budus, o n 
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA. 
1739 80. Halsted 8t.

, ■ i'
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BRIDGEPORTO UŠtUVUMRk
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan Iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone. o da neap- 
inpinami ankstyvomis “Naujienomis" 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušro* 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel 
Boulevard 966.9).

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

Studebaker automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
Ir kainos prieinamos, nes

PARDAVIMUI pigiai 2 augštų 
mūrinis namas, po 5 kambarius, ar- 
žuolo trimingai, slate stogas, 1 ka
ro garažas, cementuota elė, mor- 
mičius $3500. Netoli nuo Kuppen- 
haimers ir Westem Electric.

1453 S. Kedvale Avi*.

Paskola namų savininkams nuo $200 
iki $2000. Užmokėjimui takaų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl title. Mė
nesiniais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY 
& MORTGAGE CO.

30 N. LaSalle St. Franklin 1808

MOKYKLOS

LIETUVIŲ SPAUSTUV®
Spauzdlham įvairius spąudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.

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, p kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

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

FARMOS! FARMOS
Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Kolioni- 
joj yra daug gražių f ar mų ant na r da
vimo, reikalaukit ūkių surašo, J. A. 
Žemaitis, R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

PARDAVIMUI 36 akrai geros že
mės, didelė nauja stuba, barnė, pa
dargams pastogė, geras vanduo, elek
tra, randasi 3 mylios nuo Kenosha, 
kaina $12,500, cash $6,500.- Rašykit 

CHRIS LARSEN 
Route 2 Box 134 

Kenosha, Wis.

■'■■■S..................—y.................... ■ I ■ 0— .. ■■

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Groeernių, Bu- 
čemių, Delikate- 
sseri, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemlų. Musų

Hpecialuma* Geras patajr- 
navimas. žemos kainos. 

1012 So State St.

VIENO TONO TROKAS 
FORDAS, visai gerame 

vyje, labai tinkamas dėl 
sernės ir bučernės.

Parsiduoda pigiai.

sto- 
gro-

PARDAVIMUI 21/2 AKRŲ 
PRIE VALSTIJINIO KELIO 
KAINA $875 — $150 CASH 
KITUS PO $9 Į MENESĮ 
TAI YRA
RAŠYKIT DEL SMULKMENŲ
A

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

TIKRAS PIRKINYS

' Sostheima,

ATIDARĖM lietuvišką valgyklą; 
gaminame lietuviškuš ir ameriko
niškus skanius valgius. Svarus ir 
mandagus patarnavimas prieinama 
kaina. Adaras nuo 6 valandos ryto.

Visus kviečiame atsilankyti. 
M. MALINAUSKAS 
919 Cullerton St.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St

—į----- ue

PARDAVIMUI

M. F. KRASKE 
160 N. LA SALLE ST. 

ROOM 837 
PHONE STATE 3783

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Iloyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtnme ai 
tuvius “NaUjiviiunii.^ , pviuu aunu, 
negaunat “Naujienų’- praneškite že-i 
miau pažymėtu adresu, o aš regu-1 
iiariai atnešiu jums " 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

j-člos ir o(i-tos. Viršpi 
pskrityie aprūpinu lie- 

1 j ienomis**, pertat kurie

“Naujienas”, 
ną dieną, anksti rytą. “Nau- 
išnešiotojas Pranas Jurėnas,

’’

PARSIDUODA Ice Cream Parlor 
arba mainysiu ant automobiliaua.
\ 3528 So. Halsted Street
-------------- ,—.— .—i------ ,------------

PARSIDUODA bučarnė ir gro- 
sernė, maišytų tautų apgyvento) 
naujoj geroj apylinkėj; geras biznis. 
Box 792, Naujienos, 1739 S. Halsted 
Street.
------------------ —- ---------------—_—

GERAS bargenas. Parsiduoda ken
džių ir delicatesen krautuvė, pigi 
renda, 3 pagyvenimui kambariai.

2979 Archer Avė.

PARSIDUODA: 6 pool tables, 3 
shovv keisai; automobilius. Viską par
duosiu pigiai. 1822 Canalport Avė.

PARDAVIMUI delikatessen, gro- 
sernė, cigarų, ice cream, saldainių 
krautuvė. Ant kampo 2958 W. 38th 
Street

PARDAVIMUI 80 akrų ge
ros žemės farma, bėga upė pro 
šalį, 25 akrai dirbamos, 8 ak
rai rugių, 4 akrai avižų, 2 ak
rai bulvių tl/2 akrų agurkų, o 
likusi žeme pievos. 16 galvijų,' 
7 melžiamos karvės ir veršiai, 
1 arklys, 3 kiaules, vištų, kala
kutų, 1/2 mylios nuo miesto.

Jaunuoliams Pamokos
Su ateinančiu Liepos mėnesiu 

Srasidės lietuvių kalbos pamokos, 
iokslas tęjris kasdien po penkias 

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

Amerikos Lietuvių Mokykla 
J. P. Olekas, Mokytojas 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują

Viena moteris negali apsidirb- sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
ti, priversta parduoti. Mrs. M. LkeLias sav*ite®». i ... . .atlikti didelius darbus. Darbas kolBartowick, Irons, Mieli. jųS mokinsitėa, o kaip užbaigsite, tai

' dar geresnis.
I Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 Wmt Madison St.
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinant dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 

*672 W. Madison Street.

PARSIDUODA 148 akrų JemSs I ir.
farma, Michigan Valstijoj, arba mai
nyčiau į prapertę Chicagoj. Randasi 
visa mašinerija, gyvuliai, geri budin- 
kai; arti upės ir Summer Resortų.

Kreipkitės
B. KAIRIS

5926 So. Elizabeth Street

\


