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Bolševikai daro obstrukcija S. L. A. seime
Kuriama Amerikos 

tautų sąjunga
Kuriama nuosava Ameri-

> kos Tauly Sąjungą
Pan-Amerikos kongresas priė

mė rezoliuciją steigti Ameri
kos valstybių uniją

Kai Lietuvos III Seiman 
pirmą kartą susirinko.

Siekiasi atsteigti monar
chiją Portugalijoj

1 ■ — ■ — ■ * %

Anglijos konservatoriai ruošias 
karan prieš unijas

SLA Seime Bolševikai Daro Obstrukciją
Tikis trukdymais išvaikyti delegatus namo, ir tada 

patys turėti seime daugumą

(Telegrama Naujienoms) •A
BROOKLYN, N. Y., birž. 23. — Bolševikai Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoj seime bando daryti obstrukci
ją. Obstrukcija daro tuo tikslu, kad galėtų tyčia nutęsti 
rinkimus, tikėdamies, kad tada daugelis delegatų išvaži-
nes namo, ir tada seime jie, bolševikai, turėsią daugu
mą.

SLA. sekretoriaus ir prezidento pranešimai parodo 
gražų Susivienijimo augimą. Gerai stovinčių narių skai
čius užaugęs iki 18,321. Susivienijimo ižde yra daugiau
kaip 800,000 dolerių, su geriausia, daugiau kaip 7,000,000 
dolerių apdrauda, išsimokančia 105% su viršum. \

Niekados dar savo istorijoje Susivienijimas taip ge
rai nestovėjo ir tur būt niekados nebuvo vedamas taip 
tvarkingai ir stropiai. Dabartinė pildomoji taryba, ypač 
ęgntro sekretorius, nusipelno už tai geriausio pagyrimo.

— Bakanas

SLA Seimas
Pirmoji Seimo diena

BROOKLYN, N. Y. — Birže
lio 21 d., Y. M. C. A. svetainėje, 
attfidarė SLA. 34-tas ir 7-tas 
dvimetinis Seimas. Seimą atida- 
rė Seimo rengimo komisijos 
pirmininkas Juozas Levendaus- 
kas 10 vai. ryto ir pirmiausia 
pasveikino delegatus, linkėda
mas šaltai ir išmintingai svars
tyti SLA. reikalus ir pakvietė 
Seimo delegatę Milijoną Lie
pi u tę iš Carnegie, Pa., paskam
binti pianu, o delegatus sugie
doti Amerikos ir Lietuvos him
nu*. Sugiedojus himnus, seimo 
rengimo komisijos pirmininkas 
pakviečia SIxA. prezidentą p. 
St. Gegužį užimti vietą ir įteikė 
jam nuo seimo rengimo komisi
jos sidabrinį kujuką tvarkai 
vesti. Delegatai karštai ploja. 
S. Gegužis priėmęs jam skirtą 
dovaną, užima pirmininko vie
tą, ačiuodamas už dovaną .ir 
pareiškia, kad jis tikisi, jog de
legatai ramiai užsilaikys ir šal
tai ir rimtai svarstys SLA. rei
kalus, taip kad tas sidabrinis 
plaktukas nebus reikalingas.

Tuojaus dvi mažos mergaitės 
atneša du gražius gyvų gėlių 
vainikus su užrašais, e vienas 
nuo Seimo rengimo komisijos, 
o kitas nuo Jaunuolių Mokyk
los, delegatai karštai ploja, Vie
na mergaitė gražiai delegatus 
pasveikina tinkamoms eilėmis 
ir prilyginant prie gėlių, linki 
f-eimui vaisingų darbų. Antroji 
mergaitė irgi taip pat gražiai 
pasveikina delegatus nuo Jau

nuolių Mokyklos, prašydama, 
kad seimas ‘‘gelbėtų jaunimą 
nuo pražuvimo ištautėjimo ban
gose”. Po pasveikinimo seimas 
karštai plojo toms mažoms 
mergaitėms.

JSt. Gegužis kaipo SLA. piezi- 
dentas skiria mandatų komisiją 
iš B. Varašiaus, J. K. Mažiuk
uos, P. Raškinio. Ir tuojaus tū
las delegatas, matyt bolševikai, 
daro pastabą neva prie “tvar
kęs”: girdi, seimas turys rink
ti mandatų komisija ir kitas 
komisijas,’bet St. Gegužis pa
stebi tam mandročiui, kad jau 
per laikus pirmininkas skiria 
mandatų komisiją, tai jis ir 
dabar mano to laikytis. Ir ištik- 
rųjų tai kvaila “pastaba” to 
žmogelio, nes kai* gal žinoti kas 
delegatai, kas ne kol mandatai 
nėra priimti. Ale vot “pastaba” 
ir tiek.

Mandatų komisija užima vie
tas ir SLA. sekretorė p-lė P. 
Jurgeliutė iššaukia delegatus, o

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Tautų Sąj’ungros komisa
ras Vengrijai grįžta 

Amerikon

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
birž. 23. — Jeremiah Smith, 
Tautų Sąjungos komisaras Ven
grijai, amerikietis, baigęs savo 
darbą, netrukus išvažiuos atgal 
į Jungtines Valstijas.

KOPENHAGA, Danija, birž. 
23. — F.rank O. Lowden, buvęs 
Illinois valstijos gubernatorius', 
atvyko į Daniją susipažinti su 
danų ūkininkavimo metodais 
tikslu pritaikyti juos Amerikos 
žemėj) ukiui.

PANAMA, birž. 23. — Lai
komas čia Pan-Amerikos kon
gresas kaip vienu balsu priėmė 
rezoliuciją, kad visos Amerikos 
valstybės veiktą bendrai prieš 
bet kurios valstybės puolimus.

Rezoliucija, kuri buvo Urug- 
vajos delegato Aiiano sutaisy
ta, rekomenduoja, kad naujojo 
pasaulio valstybės priimtų kai
po tarptautinių santykių politi
kos principą, joge i ,‘kiekvienas 
aktas, padarytas pridš bet ku
rią jų, laužant visuotinai tarp-; 
tautinių teisių pripažintus dės- ■ 
nius, bus laikoma kaipo užga- ' 
vimas visų tų valstybių, ir to
dėl bus visų jų bendrai ir su
tartinai reaguojamas.”

Ekvadoro delegatas Puig są- 
vo kalboj pareiškė, kad Ameri
kos tautų sąjunga užtik rinsian-* 
ti Amerikon valstybių stovuma 
ir tvirtumą.

Kongreso delegatai tečiau ne
turi plenarinių įgaliojimų, ir 
jie supranta, kad teks susitikti 
dar su kai kuriais keblumais 
Amerikos tautų sąjungai sukur
ti. i i

Kosta Rika pritaria Amerikos
tautų sąjungai

SAN JOSE, Kosta Rika, birž. 
23. —'Konstitucijos kongresas 
priėmė pasiūlytą sumanymą 
steigti naujojo pasaulio uniją, 
arba tautų sąjungą, ir pasisakė 
už arbitracijos principą kaipo 
priemonę nuolatinei sandarai iš
laikyti. ‘

Portugalijoj gal bus vėl
afsfeigta monarchija

Diktatorius da Costa planuo
jąs grąžinti sostan buvusį
Portugalijos karalių Manuelį

LONDONAS, birž. 23. -Įvai
rios Europos valdžios stipriai 
susidomėj usios pastaraisiais
įvykiais Portugalijoj. Iš karto 
atrodė, kad įvykusioji ten revo
liucija reiškė nedaugiau, kaip 
staigų pasikeitimą valdžios per
sonalo, dabar betgi atrodo, kad , 
ji turi daug didesnės reikšmės, 
ir kad Portugalijoj einama prie 
-atMeigimo monarchijos. x •

Apie prieš du mėnesius, bu
vęs Portugalijos karalius Manu- 
elis, kurs dabar gyvena Angli
joj, išsiuntinėjo žymiausiems 
portugalų monarchistams slap- ’ 
tą aplinkraštį, kuriame jis sako, 
kad parlamentinė valdžia Por-, 
tugalijoje esanti susmukus, ir i 
kad vienintelis būdas kraštui 
išgelbėti esąs, jo nuomone, įstei-1 
girnas karinės’ diktatūros ir, 
paskum, atsteigimas monarchi
jos. i

Praslinkus po to kelioms sa
vaitėms,, generolas Gomes da 
Costa su kariuomene užėmč$ Li
saboną, pašalino senąją valdžią 
ir paskyrė naują ministęrių ka
binetą, patsai pasidaręs kaip ir 
dikatorium.

Vis kas rodyte rodo, kad gen. 
da Costa dirba monarchistų 
darbą, kurio galutinas siekinys
yra grąžinti buvusį karalių mo pirmininkas įsakė juos prį- šiandie saulė teka 5:15/ lei- 
Manuelį atgal į Portugalijos varta pašalinti iš posėdžių sa; džiasi 8:29 vafaiitią. Menuo lei- 
sostą. lės. džiasi 4:14 ryto.

[Pacific and Atlantic Photo]
Oficialiais Eucharistinio kongreso atidarymas birželio 20 

dieną Holy Name katedroj.
Ceremonijose dalyvauja tik reporteriai ir dvasiškiai.

Anglijos konservatoriii 
kampanija prieš unijas

Ruošias pateikti įstatymą, ku
riuo profesinės unijos bus 
baudžiamos už streikus

LONDONAS, birž. 23.- Kraš- 
tutinieji britų konservatoriai, 
kuiiems jų aitri kampanija pri
versti premjerą, Baldwiną nu
traukti santykiu® su sovietų 
Rusija nepavyko, dabar pradėj > 
kitą kampaniją — prie darbi
ninkų profesines unijas.

Lordas Birkenhead, konser
vatorių lyderis, vakar savo kal
boj pareiškė, kad dėl atkaklaus 
kasyklų darbininkų nusistaty
mo kabinetas nieko negalįs pa
daryti, o todėl busiąs priverstas 
pašildyti parlamentui priimti 
įstatymą, kuriuo profesinės są
jungos galės būt imamos, nagan 
ir baudžiamos ' už žalingus 
streikus, o streikininkų pikieta- 
vimai bus suvaržyti.

Lordas Birkenhead taipjau 
pareiškė, kad slapti unijų bal
savimai, laikomi prieš streiko 
paskelbimą, turėsią būt val
džios prižiūrimi.

Lenkų seimo, pirmas po 
pervarta susirinkimas
VARŠUVA, birž. 23. — Po 

Pilsudskio perversmo šiandie 
pirmą kartą susirinko Lenkų 
seimas. Posėdy dalyvavo visi 
kabineto nariai, išskiriant Pil
sudskį, kuris nedalyvavimu no
ri parodyti, kad jis seimo nebo
jus.

Seimo pirmininkas Rataj pa
skelbė, kad debatuose bus leis
ta dalyvauti tik didžiulių frak
cijų nariams. Komunistai, ku
rių yra seime tik šeši, aštriai 
dėl to ėmė protestuoti, ir sei-

Kalbina Ispaniją pasilikti 
Jauty Sąjungoje

Anglija su Francija veda tuo 
dalyku diplomatines peitrak- 
tacijas su Madridu

GENEVA, šveicaria, birž. 23. 
— Ūpas diplomatiniuose Tautų 
Sąjungos rateliuose gerokai pa
sitaisė gavus žinių, kad Anglija 
ir Francija diplomatinėmis per- 
traktaciomįs su Madridu suge- 

bėjusios atkalbinti Ispaniją nuo 
išstojimo iš" Tautų Sąjungos.

Ispanija, kaip žinia, būtinai 
reikalauja sau nuolatinės vietos 
Tautų Sąjungos taryboj, neno
rėdama, kad ji nepriimta nuo
latiniu nariu, butu klasifikuo
jama kaipo antraeilę valstybė. 
Dabar jai duodama užtikrini
mas, kad ji be paliovos bus ren
kama nenuolatiniu nariu, ir tuo 
budu bus padaryta kaip ir nuo
latinis tarybos narys.

Louisiana užgina evoliu* 
Gijos mokslą mokyklose

. BATON ROUGE, La., birž. 
23. — Lęuisianos legislaturos 

■atstovų butas priėmė bilių, ku
riuo užginama evoliucijos mok- 

’slo dėstymas valstijos laikomo
se ifiokyklose. 
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Chicagai ir apiefinkei federa
linis1 oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; kartais 
gali būt lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 67° F.

KAUNAS, birž. 5. [Lž].
Didelio psichologinio plačiųjų 
Lietuvos gyventojų masių per
silaužimo pažymiai, pasireiškę 
vidujiniai naujo Seimo rinkimų 
išdavose, reiškiasi ir išorėje.

“Krikščionių” įvestoji “tra
dicija” visus valstybės darbus 
pradėti ir baigti bažnyčioje, tai
gi reikale nedorus darbus pri
dengti bažnyčios, bet ne teis
mo autoritu, — “tradicija”, ga-. 
Įima sakyti, kaip ir priešrinki
miniai arcivyskupo bei vyskupų 
“ganytojiški” laiškai ir visa 
kadėmų politika, nukentėjo di
delį fiasko. • a

Nors buvo skelbiama, kad 
bazilikoje atstųvams ir aukš
tiems svečiams birs “rezdrviio- 
tos” vietos, tačiau* tikrumoje 
pasirodė, kad... pati publika 
“rezervavo” visą baziliką,: ji 
buvo beveik tuščia. Todėl kai 
kurių frakcijų atsilankymas 
“in cofpore” nebedarė mažiau
sio įspūdžio, žmonės pagaliau 
supranta, kad Seimas renkamas 
ne melstis, bet darbą dirbti. 
Todėl žmonių dėmesys ne čion 
atkreiptas..

Minios laukė ties Seimu.

.Dar prieš Seimui susirink
siant čia pradėjo rinktis žmo
nės, o kai atėjo kariuomenės 
garbės sargyba ir dviem eilėm 
nustojo kelią nuo Prezidente 
rūmų vartų iki Seimo *duių, 
tiek prisirinko daug žmonių 
Seimo, Prezidento, Vilniaus ir 
Klaipėdos gatvėse' bei jų susi
kirtime — aikštėje, kad pereiti 
sunku buvo. Atvažiuoja ir atei
na Seiman daugelis svečių, sve
timų valstyljių atstovai ii- pa
galiau ministęrių ir raitelių es- 
korto lydimas atvyksta Valšt. 
Prezidentas.

Seimo rūmuose ankšta.
Prieš dvylikta Seinus sa’ės 

publikai bei žurnalistams pa
skirtos vietos kimšte prisikim- 
šusios publikos; pilnas ir kari- 

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

Tik pamislykit, už patarnavimą h* . 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose ■ 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 

\ ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
BENOŠIA'US APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA. 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 1201h St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Ui. |
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dorius ir u žk am baris, kuriame 
pristatyta suolų, o ant jų publi 
ka. Publika įtemptai žiuri, sku 
biai dalinasi tarp savęs įspū
džiais, daro pastabas, vienas ki
tas juokauja ir juokina kitus. 
Susikimšimas, karštis....

Astovai.
Atstovų piupitrai dar neužim

ti, tik kai kurie jau “pradėjo 
kovą dėl vietų”. Taip Darbo fe
deracija be galo sunykusi — 
iš anksto užėmė savo “seną vie
tą” į dešinę nuo Valst. Liaudi
ninkų. Tautininkai ir Ūkininkų 
part. užėmė bu v. pirmąsias 
krikščionių demokratų vietas, 
už jų — tautinės mažumos. To
kiu budu, Darbo fed. liko iš vi
sų pusių apsupta buv. opozici
nių grupių. Turint omeny ne
valdomus kai .'kada federantų 
kumščius, gal tokia jų “izolia
cija” bus ir jiems sveikesnė... 
Bet štai skambutis, renkasi visi 
kiti atstovai.

Kaip jų eilės praretėjo!...
Kademų blokas’ atrodo labai 

mizernas, sunykęs, be ūpo. Jau 
nebesimato jų tarpe nei paniu- 
raus, visada piktai žiūrinčio ir 
sunkiai sėdinčio Lumbio, nei 
nutukusio ir, kai mėnulis, ap
skrito, veblo “rakiškėna šukia”, 
nei burliokiškai • raupuoto dide
lio aroganto Kanlišausko, nei 
pagaliau zakrištijoniško kapra
lo Aleliuno... O juk tik pora 
mėnesių atgal jie čia labai pas
toviai jautėsi ii; drąsiai kalbėjo 
viso krašto vardu skelbdami
Darbo federacijos vardą.
Tempera mutantur....

(Bus ryt o.j

DETH0IT, Mich., birž. 22— 
Ford Motor kompanija skelbia, 
kad visų modelių Fordo auto
mobilių kainos atpiginamos. 
Runabouts, touring, coupe ir 
fordor sedanai bus 15. dolerių 
pigesni, tudor sedanai — 25 
doleriais.
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Naujienose(iarsinkities

Antra Naujienų Ekskursija
LIETUVON

LIEPOS 1926

Kūdikis Jūsų Namuose

Palydovas

J. Jankus6827

U. S. Lines Laivu Leviathan

Elzbietai Kalainaitei

NAUJIENOS
1739 So Halsted St Chicago

6761-
21332
21331

Kiiščiunienei
Gelžinienei

Parlor
Parlor

3514*16 Rooaevelt K d 
ArtiJSt. Louia Avė.

CHICAGO, ILL.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
TIESIOG IS FABRIKO

Petrui Kazlauskui 
Liudvikai Jilnevič 
Klemensui Kazlauskui 

Paliekienei
Kotrinai Šukienei

kaip 
didžiausias pasauly, 

HOMERIC, LAPLAND, 
I’ENNLAND-(ex- 

ZEELAND, ARAB1C 
greitų kelionę j Cherbourg, 

_ . " J. / Daug laivų
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Kongregacionale bažnyčia Washingtone, kurią nuolat lanky
davo prezidentas Coodlidge., Inspektorius birželio 10 d. įsakė ją 
uždaryti, kadangi ji nėra saugi.

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

Krautuvė atdara iki 9-tai valandai vakaro 
ir Nedėlioj iki pietų

Nesėkmingi bolševikiški 
manevrai.

visokių Odos 
laiku varto
ti# prašalina 
<vkio ii yra 
gydantis kur 
paramionavu- 

yra geras nuj 
lėbė-

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

Pinigus gavo:

Bolševikai sakomi, kad jie tiki 
vien į revoliuciją 
perversmą, smurtu 
valstybę ar draugiją, paimti jas 
j savo rankas kol dar jose yra 
per kelius metus taupinto turto 
ir paskui viską sunaikinti. Taip 
buvo nusitarę padaryti ir musų 
bolševikai iš SLA. 185 kp. ifuvo 
jų taip suorganizuota, kad, “ro
dės, geriau ir negalėjo būti, 
vistiek neišėjo taip, kaip jie no
rėjo. Jie jau kelis kartus buvo 
per savo spaudą paskelbę, kad 
luš-truks, o bolševikai turi pi- 
imti SLA. 185 kp. į savo rankas 
ir pasiųsti į SLA. seimą bolševi
kus delegatus, kad jie ten atsto
vautų Maskvos reikalus. Ir jie 
Uub dirbo, kad jeigu butų taip 
4irbę"SLA. labui ir butų prirašę 
67 narius, tai butų pasirodę dide
li veikėjai. Ųet visas tas jų dar
bas nuėjo niekais. <

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th Street, Chicago, TU.

Kelionė į abi puses iš New Yorko Klaipėdon ir atgal 
$18(5.00; į vieną pusę $107.00

RENGKITfiS TUOJ AUS, nepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savo gimimo metrikus, Lietuvos 
Pasą, Permitą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukite Amerikos 
užsienio pasą. Visais reikalais kreipkitės į Naujienas, kur gausite geriausių patarimų 
ir patarnavimą. ' .

6728 J ievai Merkienei 
24281-Juzefai Jonienei 

Strikolienei.
6713—Tony Buchowsk
6746—Stanislovui Adomaičiui 
6770—Uršulei Juodelienei

21338—Rudulfui Stukui 
22901—Antanui Šediui 
22902—Petrui šediui 
22903—Zofijai Kapalavičaitei 
22904—Uršulei Veselienei dėl

T. čampės
22905—Jeronimui Veseliui 
22908—Onai Daunorevičienei 
22909—Marijonai Jocienei 
22911—Juozui Martyno

Jesulenui
55588—Kazimierui Raudoniui 
12337—Jonui Marcinoniui 
21348—Jievai Vabalienei 
21343—Matui Bagdonui
6783—Marijonai Andrijaus

kienei
1 1340—Onai Bijauskienei 

-Onai Sutkienei 
-Domicėlei Skinderienei 
-Juozui Maskoliūnui 
-Antanui Steponauskui

Federal $erwce Tsjersi 
Ant Išmokėjimo

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

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

21330—Teodorai 
nei 
Augustai 
-Elzbietai 
Jonui Petravičiui 
•Paulinai žemgulytei 
■Aleksandrui Andrijau 

skui 1
•Pranui Makauskiui 
^Andriui Kuzmickui 
■Stanislovai Aidukaįtei 
■Onai Palionienei

24285ę
6823-
6820-

12256-
6653—Julijonai Krasnickienei
6674

12317
6718

21325—fearbor
22887
22888—Andriejui Jankauskui
22889—Vincentui Jankauskui 
22896—Onai Martinkienei 
22898—Alenai Čechavičienei 
55586—Jurgiui Lazauskui 
55587
6768 Marijonai Valatkaitei
6771— Juozui Laukaičiui
6772— Juozapui Bernotui
6766—Marei jonai Kazlaus

kienei
6769—Onai Treibienei 

21339—Onai Sungailaitei 
22910—Antoninai Petraitienei 
55589—Zofijai Stončienei

Revoliucija turėjo kilti tuoj 
po to, kaip įvyko SLA. susirin
kimas birž. 4 d. -Priežastini re
voliucijos yra pirmininkas Pra
nas Rudis, kuris neduoda bųlše- 
vykams pervaryti gautus įsaky
mus. Tokiu budu jie neįstengė 
sustabdyti važiavimo į Seimą de
legatų P. Rindoko^ ir S. Bart
kaus, kurie neatstovauja “jų” 
(bolševikų) reikalus, bet atsto
vauja SLA. reikalus.

Tam manevrui nepavykus, jie 
stvėrėsi kito. Po susirinkimo, 
jie perskaito “rezoliuciją”, rei
kalaujančią stistabdyti važiavi
mą delegatų ir prašo visų po ja 
rašytis. Bet kad niekas iš susi
rinkusių nesirašė, tai jie atlaikė 
savo posėdį ir išrinko komisarus 
rinkti parašus po.“peticija”. Tai 
nelengvas darbas ir bolševikams 
teko sunkiai padirbėti, kol jie 
surinko kiek parašų. Tie, kurie 
buvo susirinkime ir viską girdė
jo, tie nesirašo. Nesirašo ir tie 
nariai, kurie moka skaityti, nes 
perskaitę ir patys mato tokių 
“peticijų” tikrąją vertę. Reikė-1 
jo tad j ieškoti tokių narių, ku
rie nemoka rašyti ir mažai lan
kosi į susirinkimus. Ir komisa
rams pasisekė sužvejoti 67 to
kius parašus, už kitą gi ir du 
kartu pasirašyta.

Kaip jie rinko tuos parašus? 
Ogi atėję į nario stubą tuoj pa
klausia ar priklauso prie SLA. 
L85 kp. (Kada gauna teigiamą 
atsakymą, tuoj pakiša popierą ir 
prašo pasirašyti. Bet kada pa
sisako nemokąs rašyti, tai komi
saras-prašo tik kryželį padėti, 
ir bus gerai. O jei paklausia

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesoa iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.01) iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus melus ir sugęjžti j Suv. Valsti
jas liuosai nejskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai 
MAJESTIC, 
OLYMP1C, 
BELGENLANI), 
Pittsburgh) 
siūlo L 
Southampton, Antwerp. 
išplaukia kas savaitė.

Visi musų 8-čios kietos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa-» 
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkite*, prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. Stato St. ' Ckieairo, UI.

Labai daug vedusią porą pageidauja tu
rėti vaikų, tūkstančiai kop’jų ziaujos kny- 
KUtės Dr. II. Will Ekleru yra Uuodaina be 
jokių i 6 kaičių <lel bevaikių inųterą. Uite 
kokia iolmyna, kuri izatntos yra Yiuskriaus- 
ta ir neiuailaukia kūdikių, privalo reika
lauti tos knygutės dykai iiandien. Joje ap
rašoma pąpraataa namų gydymą^ parem
tas vartojimo Sterlltone, puikaus mokslinio 
tonikų, kurj vartojant yra puikios pasek
mės visoje Salyje dėl sustiprinimo silpnu
mų.

Kiekviena moteris, kuri nori gyventi nor
maliai, linksmą namą gyvenimą sų kūdi
kiais aplinkui ją. turi kreipti atydą | jos 
pirmutinę užduotą, kad sužinojus kas yra 
Steriltone ir kodėl jis gali . huti didelis pa- 
gelbėtojas dėl jos. Skaitykit litą mažą kny
gutę, kuri yra prisiunčiama dykai papras
tame konverte. Ji atidaro (aktus, kurių dar 
moterims nobuvo iialikJnta pirmiau. Tik
tai atsiųskite vardą Iiandien pas Dr. H. 
Will Elders, 11(U Ballinger Bldg., St. 
Joaeph, Mo. ,

Kam mokėti aukštas kainas, kad galite pirkti 
už žemfes- kainas namų rakandus, kaip tai; Parlor 
setus ir kitus reikalingus namų rakandus.

Čia yra pirmutinė lietuvių išdirbystė 
Korporacija. Mes išdirbame aukštos* rūšies, 
Setus ir Grindines Lempas. Turime didžiausį pasi
rinkimą gatavų ir darome ant orderio; kainos yra 
žemiausios.

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

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

6796
21345-

6794
22915—Marijonai Knižienei
22921—Petruo Požėlai

102—Petrui Malinauskui
21352—Kasparui Norušaičiui
6764—Kaziui Lėkiui-

WESTERN UPHOLSTERING FURNITURE CO.
. (I n c.)

540 East 63rd St. Chicago, 111
Tel. Hyde Park 3392

NEW CITY TIRE & SUPPLY
1702 W. 47th St. ‘ Tel. Boulevard 2272

Rusiškos^ ir Turkiškos- Vanos 
12th STREET jdfSSSSt 
Tel. Kedzie 8902

kam tas parašas reikalingas, tai 
komisaras pasako, kad esą “mes 
norime”, kad centras išmokėtų 
posmertinių tūlam nariui, kurią 
centras sulaikė, nes tas narys 
miręs delei girtavimo. Esą, mes 
visi mylime išsigerti, o jei kar
tais mįrtumėm, tai negautuinėm 
pomirti 
rašyti alt šios popieros, tai ta
da centiįs išmokės pomirtinę. 
Tai štai kaip jie rinko parašus. 
Taip daugumui jie nusižengė ir 
prieš SLA. konstituciją, pasi
skelbdami komitetu rinkimui 
parašų ir antra, meluodami dėl 

Bet neišmdkėjimo pomirtinių. Juk 
a nė Vienam nariui saky- 

miręs nuo girtavimo 
gaus, pomirtinę, nes ir konstitu
cija aiškiai pasako, kad tokie 
nariai negali gauti pomirtinės ir 
pašelpos.

Taigi bolševikai^ labai gudriai 
viską suruošę ir klastingai su
rinkę nemažai parašų, bet nieko 
iš to neišėjo. Sužinojo apie tai 
kuopos valdyba ir viską sustab
dė; be to dabar tiems bolševi
kams teks aiškintis ir prieš val
dybą ir prieš kuopą už savo kla
stą ir laužymą SLA. jstatj.

Taigi bdlševikbliai susilaukė 
tik sarmatos; jie norėjo pasiro
dyti “smart” ir viską žinančiais, 
bet pasirodė, kad apart melavi
mo ir triukšmo^ kėlimo susirin
kimuose jie nieko daugiau nežL 
no. Ne Smarkuolis.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Ar Jūsų 
Oda Niežti 
ArbaDe^
Daug irmejimų nuo 

ligų galimu prašalinti 
jaut Čadu m Otntment. 
niežėjimų u degimų 
labai minkštinantis 
tik yra oda sužeista 
si. Cadum Ointme.fit 
išbėrimų spuogų Atakų, slogą 
rimą karučio nllps pučkų. Aašų 
dervinių niežėjimų, išbėrimų žaizdų, 
įsidreskimą atgavimų, skaudulių, nu
degimą vabalą (kandimą, h t. t. 
Jei njs negalite gauti Gadum Dint- 
ment savo aptiekoje. tai siųskite 3&c 
pas The Omega Chemical. Company, 
576 Fifth Avenue. New York.

.....
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išplėsti savo darbuotę, žinoki
me, kad musų draugus laukia 
didelis darbas kaip partijoje, 
taip ir valdžioje. Kam aplinky
bės leidžia, vienam-kitam iš mu
sų gali tekti vykti Lietuvon, —• 
jeigu musų draugai kviestų. Tao 
su energija ir pasiryžimu stoki
me darban.
draugai Lietuvoje. ,

— P. B. Balčikonis.

A

J
M.

J. Čeponis, 4138 Archer Avė. 
šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., į 

Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
Vilią, 2135 N. Spaulding Avė. 
Jui-geliotiieiiė, 1739 S. Haisted Si. 
Grigaitis, 1730 So. Haisted St. 
Grebelis, 10225 l'ei ry Avė.
— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Haisted St., Chicago,

1 Sekretorius — A. Jusas, 
Avė., Chicago, III.

• Finansų Sekretorius —
Chicago, III.

Ka.sierlus — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St.

Knygius — A.. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avc.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas.

ui.
3959 Archer

G. Mankus,

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LI)LD.)
Centro Sekretorius — Iv Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos įsikūrimas

ap- 
so-

Taip, kaip musų

Akron, Ohio
L. S. S. 30 kp. atsišaukimas.

Ypatinga šios istorinės 
žvalgos dalį turėtų sudaryti 
cialdemokratinės literatūros 
sivystymas iš pradžių hektogra
fuotos, o vėliau spausdintos len
kų ir lietuvių kalba. Užsiliku 
šiame užsienyje partijos archy
ve randasi visas atsišaukimu 
komplektas, vietinių laikraščbi 
rinkinys, biuletenių, profesinių 
apžvalgų, pirmosios gegužes k d 
bu ir kitų hektografuotų, o pas
kiau spausdintų lapelių, laikraš
čių ir partijos brošiūrų. Kas 
kart vis labiau stiprėjęs ir besi I 
plečiąs Lietuvos socialdemokra
tijos judėjimas pradėjęs liesti 
taip pat ir kaimo proletariatą, 
vis pilniau pasireikšdavo slapto
je partijos literatūroje. Nėra 
abejojimų, kad šios slaptos lite
ratūros komplektai, kurie iki 
šiol randasi iftsienyje, duotų 
ryškų vaizdą, kaip vystėsi pats 
judėjimas ir augo organizuotu
mas.

Reikia pažymėti, kad hekto
grafuotos literatūros dauguma 
turėjo sąmoningų iliustracijų 
bėgamiems judėjimo klausi
niams nušviesti. Tokios “afi
šos” buVo klijuojamos gatvėse, 
fabrikuose, dirbtuvėse, kiršin- 
damos buržuaziją ir policiją. To
kia literatūra greitu laiku pasi
darė darbininku masėms būtina c 
duona. Ji buvo gaminama Vii 
niuje, Kaune, Šiauliuose ir kito
se vietose, kur tik buvo susikū
rusios socialdemokratų partijos 
organizacijos.

Tuo pačiu laiku kai vystėsi 
Lietuvos sociahlemokratinis ju
dėjimas. gimė ir išsivystė social
demokratinis judėjimas latvių 
darbininkų tarpe Rygoje, Liepo- 
juje ir kitur. Šių dviejų judė
jimų skirtumo reikia ieškoti po
litiniuose ©balsiuose. Latvijos 
socialdemokratija nekėlė nepri
klausomybės reikalavimo Latvi
jai ii\pirmais laikais tenkinosi 
bendrais su Rusija demokrati
niais lozungais, pabrėždama tik 
busimos demokratijos Rusijos 
federatyvj susitvarkymą.

Rygoje ir Liepoj u je 94—95 
metais greta su latvių organiza
vimosi pasirodė ir lietuvių soci
aldemokratinis judėjimas. Jį rė
mė dalinai latviai, dalinai atva
žiavę iš Lietuvos socialdemokra
tai. LTVtuvių moksleivių tarpe 
Latvijoj taipogi organizavosi 
socialistiniai rateliai ir jų vel
kamieji dalyviai aiškindavo dar
bininkam socializmo pagrindus 
ir bendrai juos lavindavo. Lie- 
pojuje žymią rolę vietiniam so
cialdemokratų judėjime vaidino 
pagyvenęs lietuvis inteligentas 
Ambrozaitis, gerbiamas ir turė
jęs įtakos latvių socialdemokra
tų tarpe. Rygon dažnai atva
žiuodavo iš Vilniaus darbininkai 
agitatoriai ir pasilikdavo ten 
dirbti ilgesnį laiką. Per tuos 
astnenis buvo palaikoma ryšys 
ir su Latvijos socialdemokrati
jos organizacijomis. Labai bu
vo naudingi lietuviams savo tur
tingais spauzdiniais, kurių kai

f kas buvo spausdinama het'lega- 
I liai, pav. “Deenas Lapa”. Lat

vijos socialdemokratija tuo lai
ku buvo esme labiausia artima 
partija Lietuvos socialdemokra
tijai.

Vilniuje 1896 m. pavasarį įvy
ko 1-asai Lietuvos socialdemo
kratų partijos suvažiavimas, ku
ris galutinai suorganizavo parti
jų, priėmė partijos programą, 

Į kuri vėliau buvo atspausdinta.
Savo pagrindiniu obalsiu ji pa-l 

. statė nepriklausomos demokra-1 
t tinęs Lietuvos respublikos sieki-j 
I mą. Lietuvos demokratinė res-4 

••publika turėjo būti surįšta fede I 
racijos pagrindais su panašiomis! 
•ai lenkų, baltgudžių ir kitomis! 
kaiminėmis demokratinėmis re-| 
spublikomis, kurios garantuoja! 
Lietuvai jos valstybinį nepri-l 
klausom urną.

(Dar bus).

Musy Draugai Laimėjo
Lietuvos Socialdemokratų 

Partija yra daugiausia laimėju
si pereituose Lietuvos Seimo 
rinkimuose. ‘ Tas laimėjimas gal 
nevienam padilgins užsnudu- 
sius jausmus ir paragins prie 
spartesnio veikimo. Nemažai 
musų draugų, kurie pastaruoju 
laiku buvo netekę vilties matyti 
šviesesnę ateitį ant Lietuvos ho
rizonto, gal ims krutėti.

Kuomet šių žodžių rašytojui, 
lankantis po lietuvių kolionijas 
pereitais metais, tekdavo kalbė
tis su vietų veikėjais Lietuvos 
politikos klausimais, tai daugelis 
musų draugų iš L. S. S-os ir sto
vinčių toliaus nuo organizacijos 
pasakydavo: kad nėra vilties 
šiuo tarpu išgelbėti Lietuvą iš 
IJcrikalizmo nasrų, kuomet liau
dis tebėra tamsi ir lengvai pasi
duoda klerikalų agentams. Ir 
būdavo daug laiko reikia pa
švęsti, kol parodai Lietuvos 
draugų pasišventimą, 'darbštų-! 
mą ir sumanumą darbe.

Man besisvečiuojant Lietuvo
je, teko patirti, kad daug musųl 
veiklesnių ir žymesnių draugų 
dirba dieną ir naktį, "nepažinda- j 
r.ii šventadienio pasilsio,z ir tiki 
prie tokio darbštumo Socialde-| 
mokratų Partija augo ir jos ei-1 
les tirštėjo. Kai tatai papasa-| 
kodavau, tai musų draugai gal-1 
va palinksėdavo ir pritardavo,] 
tik suversdavo būdą ant visuo-| 
menės, kad jai trūkstą ūpo iri 
veikti esą sunku.

Gal tai iš dalies ir tiesa buvo! 
tuomet. Bet dabar žmonių ūpas I 
pakilo ir visF yra džiaugsmo ap-| 
imti, tad Lietuvos demokratijai 
laimėjo, o ypatingai džiaugiasi Į 
socialistai. Todėl dabar jau ne
bėra pamato manyti, kad Lietu-1 
vos žmonės yra tamsus ir leng-| 
vai pasiduoda klerikalų agen-| 
tams. Dabar visi matome, kad 
Lietuvos liaudis trokšta to pa- Į 
ties, ko ir mes, t. y. laisvės ir d e-1 
mokratybes. Lietuvos darbo 
žmonės parodė, jog musų darba-l 
vimąsi jie įvertina, ir musų ne- 
suvylė. ’

Tad dabar, po tokių puikių I 
laimėjimų, ir mes, Amerikiečiai, L 
stokime j pagelbą musų drau-l 
gams Lietuvoje. Stiprinkime 
L. S. S., siųskime Lietuvon lite-Į 
raturą, sumeskime po dolerį-ki- 
tą L. S. Partijai, kad ji galėtų

Gegužės 24 <1. laikytam susi- 
1 rinkime L. S. S. 20 kuopa nuta- 
I rė atsišaukti j socialistiškos ide- 
I jos žmones kviesdama juos tver- 
I ti L. S. S. kuopas ir veikti drau- 
I ge su mumis dėl geroves visuo- 
| menės.

Mes žinome gerai, kad, jeigu 
įmes, darbininkai, nesirupinsim 
I savais reikalais, tai nieks kitas 
j jais nepasirūpins. NeatsižveL 
I giant į tai, kad mes ir geriausia 
I suprastume darbininkų reika

lus, bet bodami neorganizuoti 
negalėsime pagerinti savo būvį 
ir negalėsime nieko reikalauti is 
valdančios klases, kuri, nors yra 
mažumoje, bet kad gerai suor
ganizuota ,tai ir valdo daugumą.

Vienybėje galybė! Todėl mes 
I ir kviečiame visas Amerikoje 
lietuvių apgyventas kolionijas 
organizuotis į L. S. S. kuopas ir 
veikti delei savo ir visuomenės 
gerovės, kovojant drauge su ki
šų šalių darbininkais. •

Daugiausia domūs kreipiame į 
3hio valstijos darbininkus, kaip 
Oleveland, Youngstovvn ir kitus 
miestus, kuriems mes galėtume 
pagelbėti surengime prakalbų, 
les rrtps jau turime kalbėtoją pa
žadėjusį kalbėti, tik reikia su
rengti maršrutą. Tad, drauge 
larbininke, perskaitęs šį-straip
snelį, pamąstyk ir imkis už dar
bo!

sterių kabineto, ir 40 pietų par
tijos sukaktuvių šventė.

Partijos narių skaičius per
nai metais dėl skaudaus pramo
nės krizio truputį sumažėjo, bū
tent, nuo 626,238 ant 599,007. 
Tas sumažėjimas pasireiškė iš
imtinai velšių apgyventuose di- 
striktuose tuo gi tarpu flamų 
provincijose buvo padarytas 
progresas. ,

Partijai pj'ildausančios ąusi- 
šelpimo sąjungos auga. Jos tu
ri (langiaus, kaip 400,000 narių. 
Socialistinės vartotojų bendro
vės pernai metais turėjo 416 mi
lionų franku apyvartos. Bend
rovėms priklauso 270,000 šeimy
nų, t. y. septinta dalis visų šei
mynų, gyvenančių Belgijoje.

Partinė apdraudos draugija
turėjo 7*/^ milioną frankų paja- domojo Komiteto susirinkimas.

mų gyvybės apdraudos skyriuje, 
2'/2 milionų frankų — apdrau
dos nuo ugnies skyriuje ir 1% 
mil. frankų — apdraudos nuo 
nelaimingų atsitikimų.

Partijos kontroliuojamas dar
bininkų bankas turi depozitą 
sumos 24 milionų frankų.

Partija yra organizaciniai su
sirišusi ir profesinėmis sąjungo
mis, kurioms pernai metais teko 
išlaikyti sunkių kovų ypatingai 
metalo pramonėje.

L. S. S. PILI). KOMITETO 
SUSIRINKIMAS.

šį vakarą, 
vai. įvyks “Naujienų” name Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Pil-

Reumatizmas ir Vidurių 
Ligos Pagydomos

Mes neturime nė, mažiausios 
abejonės ,kad jūsų tieste nega
lima sutverti L. S. S. kuopą. Pa
rašyk laiškutį L. S. S. 20 kuopos 
organizatoriui (P. Yurgelis, 197 
E. Crosier St,), arba raštininkui 
(B. Versackas, 377 W. South 

.St.). Jie suteiks visas reikalin
gas informacijas ir nurodys, 
kaip pradėti organizuoti ir su
tverti kuopą. Kviečia į darbą 
L. S. S. 20 kuopos

— Veikimo Komitetas.

37-tas Belgijos Socialisty 
Suvažiavimas

Briuselyje birželio mėlt pra
džioje įvyko 37-as Belgijos So
cialistų Darbininkų Partijos su
važiavimas. Del šitos progos 
partijos sekretoriatas pagamino 
plačią apyskaitą' apie partijos 
darbą, finansus ir narių stovį. 
Apyskaita sudaro knygą iš 540 
puslapių ir parodo nepaprastą 
Belgijos socialistų judėjimo įsi
tvirtinimą visose 
koše.

Sv8rbiausiej i 
partijos veikime
punktai: rinkimų kova, pasibai
gusi socialistų pergale; sudary
mas Poullet-Vandervelde mini-
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Tel. Blvd. 31 

Woitkievic* 
BANIS

JLMUŠERKA 
'"sėkmingai pa- 
urnsuja mot#- 

rims prie £im- 
lymo, patarimai 
lykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Haisted St.

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

p. J. Aukovvski apskelbimą. Jisai ken
tėjo nuo reumatizmo ir vidui ių ligos 
ir sėkmingai tapo Dr. Lee išgydytas. 
Tuomet aš nuėjau jj pamatyti ant 
4650 So. Ashland Avc., Chicago, III. 
ir gydžiaus pas jj per du mėnesius. 
Visos mano ligos pranyko. Aš veli
ju, kad visi tie, kurie kenčia nuo pa
našių ligų, atsikreiptų pas Dr. Lee; 
aš esmi tikras, kad jisai gali pagel
bėti-Jiems alg’auti jų sveikatą”.

Mr. Chas.’ Machewicz
4648 So. Ashland Avė.

Chicago, Iii.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivai Akiu Ištaiso

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Haisted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
'Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. \

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. >
77 W. Washįngton St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 8395

DR. HERZMAN- *

DR. G. J. SERNER
Lietuvis Optometrist

Vai.’nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 
Nedeiiomis nuo 10 iki 1 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

•' Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligą.'

OFISO VALANDOS: \ 
Nuo 10 iki 12 vai. rjde, nuo 2 ik 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 va 
vakaro. Nedeiiomis nuo 10 valan 

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miestd ofisas \
190 No. State St., Room 1012 

Te). Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.* 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Haisted St.

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randoiph 3261

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

Namą Telefonas Rcpublic 9600
■ ■ T ,
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Gerai lietuviams žinomas per 15 
metą kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Haisted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonai:

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 S6. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Tark 4t00

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

< SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.I.......................  —Z

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

3464 So. Haisted St.
Ofiso valandos nuo'l iki 3 po 

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

/

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

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

Pėtnyčios.

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.

Tel. Brunsvvick 9243
Kazimieras S. Wiczas

Lietuvis Advokatas
204 Fiat Iron 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 vakaroL,

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

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

' Kampas 47-tos 
ant 2 lub

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

rz , ji nuo 9 ikt II vai. rytės Valanaosį nuo 6 iki 8 va|, vakare

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 6353

gyvenimo ša-

pernai metų 
buvo šie trys

Noras Gyventi
Kelias prie sveikatos yra irgi keliu 
prie pasisekimo ir gerbūvio. Niekuo
met neapleisk savo sveikatą. Dauge
lis netvarkumą prasideda viduriuose. 
Kuomet jauties negerai, viduriai ne
tvarkoje, kuomet nėra apetito -r ga
li būti, kad jūsų viduriai ir jūsų virš
kinimas netvarkoje. Priimdami Seve
rą Esorka, vidurių išvalnimo vais
tus, jus tuojaus pajusite kaip sugiųž 
jūsų sveikata ir vikrumas. Prašalins 
daug ligų, sugrąžins apetitą ir norą 
ir linksmumą gyventi. Gauk Severą 
Esorka šiandien nuo jūsų vaistinin
ko. $1.50 ir 75c butelis. W. F. Severą 
Cp., Cedar Rapids, Iowa.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

. šviesos ir dratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W. 22nd St., Chicago
Phone Canal 2591

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujieną ofisą ar j sto

ti, arba savq išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojoj n skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per mėnesį, kaip kad būna Naujieną laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datą nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas- 
dieninią kuponą dar duodama priedo sekamai:

Ui metus—150, už pusę metą—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

.......................... ?.......   Atkirp čia
Data: Birželis 24, 1926

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 2t9 

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezclis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

R. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted St. 
Chicago, III.

Garsinkite Naujienose

Gydytoją Kabinetas
DR. S. LINECKI,

i 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, nęrviėkumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 f].

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 pietą.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plauką.

Ateikite Ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Mi!waukee Avė., 2 fl.
*■ —

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

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.
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NAUJIENUB, CHcafO, AL ' ii c^uienk
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MAUIIENOS
The Luthu'iiiaa Daily N e irs

PvbJuhed Daily Except Sunday 
by the Lithuai.ian Daily New« E*ub. 
Co. Ine. ' .

Kditor P, GRIGAITIS 
1719 Soatk Halsted Street 

Chlcavo, III. 
Telephone Koosevelt 8508

Subscription Ratesi 
18.00 per year in Canada. ' 
17.00 per year ouUide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. # 

8c. per eopy.

Entered as Secood Class Matter 
March 71 h, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act pf 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
aekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefonas t RooMvelt 8600.

Chicagoje — paltu:
Metams ....................     $8.01

Užsimokėjimo kainai
Pasai metų------- ------------------  4.00
Trims mėnesiams  >2.t(
Oriam mėaesiams -_________ L.M
Vienam mėnesiui ------------------ .7b

Chicagoje per neilotojuii
Viena kopija -------------- L........ 8c
Savaitei---------------------------------------------- igc
Minėsi ui--------- ------------------------ ---- 74c

Suvelnytoie Valstijose, na Chicagoje, 
paltu:

Metama ____________  $7.00
Pusei matų---------------------------- 8.50
Trims mėnesiams....................  1.75
Dviem mėnesiam ..._________  1.25
Vienam mėnesiui ____ ___ .75

Lietuvon ir kitur ulaieniuoaei 
(Atpiginta)

Metams ............ .........—..........  $8.0t
Pusei metų------------------------- - 4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su uiaakymu.

kas jau senai yra praėjęs. Naujų laimėjimų bolševikai 
turėti nebegali nėi pas lietuvius, nei kur . kitur. Jie bus 
laimingi, jeigu jiems pavyks dar kokius metus-Ritus iš
gelbėti savo kromelį nuo visiško subankrutavimo.

Ar po šio seimo bolševikų lyderiai supras, kad jau lai
kas jiems savo godžius planus mesti į šalį? Jeigu ne, tai 
gyvenimas jiems duos dar daugiaus lekcijų!

Apžvalga
VEIDMAINIO RIKSMAS.

Kiad Farrer, Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

—Nieko daugiau, nieko, be 
to, ką mes reikalaujame tams
tos nuo rytdienos, nuo dienos 
persėdimo: būti mums mažu 
draugu.. . mažu draugu, labai 
gražiu... labai nepaprastu, la
bai elegantišku, o taipgi labai 
mylinčiu.. .

BAŽNYČIOS KUNIGAIKŠČIŲ” GARBINIMAS

TRIUKŠMINGA PARODA, BET NE RELIGIJA

NE ŽMONIŲ, BET PAPOS VALDŽIA

Nesenai pareiškusi, kod po 
demokratijos laimėjimo Lietu
vos rinkimuose visi klerikalų 
priešai dabar turį “nuoširdžiai 
bendrauti”, — Brooklyno “Vie
nybė” vis-gi varo savo senąją 
socialistų šmeižimo kampaniją, 
kaip varė pirmiau.

Ji visaip iškoncvcikia Grigai
ti už “Naujienų” pasakymą, 
kad I>r. J. šliupas, būdamas 
Amerikoje, tai keikdavo kuni
gus, tai darydavo su jais poli- 
tikieriškus “skymus” ir kad 
vienu laiku jisai buvo pasida
ręs aršesnis net už kun. Ke
mešį. Pasak “Vienybės”, tai 
esąs “išderginias vieno šviesiau
siųjų žmonių”, tai ■' esą “pasa- 
lingas” kandžiojimas žmonių 
ir t. t. /

Na, ne! Pasalingai “Naujie
nos” nė vieno žmogaus nekan-

BOLŠEVIKAMS NEPAVYKO “UŽKARIAUT*’ SLA.

“TEISĖTUMO” LAZDA

. .. .. _ . . . . ... i dzioio ir nekandzioja. Jos vi-Anądien ji mėgino krimstelti J J >. , , T . . . ,. I suomet sako savo nuomonę at-
virai; ir apie p. šliupą jos aną
dien pareiškė tiktai tą, ką yra 
rašiusios apie jį daugelį kartų 

* io Bu A tYmvilz/iin

Amerika labai mėgsta didžiąją Europos poniją — 
pasaulinę ir dvasinę. Po karo nuolat atvyksta į šį kraštą 
garsių svečių — generolų, ministerių, kunigaikščių ir ki
tokių. Ir kiekvienam jų rengiama Amerikos didmiesčiuo
se milžiniški priėmimai: laikraščiai deda jų paveikslus ir 
ilgiausius straipsnius apie juos, miestų mayorai (burmis
trai) sako sveikinimo prakalbas, piliečių komitetai ren
gia didelius pokylius ir t. t., ir t. t.

Šituo Amerikos mėgimu triukšmingai priiminėti Eu
ropos poniją žymiam laipsnyje išsiaiškina išorinis dabar
tinio Eukarištinio kongreso pasisekimas Chicagoje. Jei
gu į kongresą nebūtų atvykęs kardinolas Bonzano ir vi
sas pulkas kitų “bažnyčios kunigaikščių”, tai amerikie
čiai kažin ar butų*kreipę į jį daug domės.

Eukaristijos kongresui dar nepasibaigus, Chicagon 
dabar atvažiavo Švedijos karaliaus sūnūs — ir žiūrėkite, 
kaip didžiuosiuose laikraščiuose žinios apie šitą svečią 
jau ima nustelbti kongreso aprašymus. Mat, nauja sen
sacija !

Todėl yra truputį /juokinga skaityti telegramas iš 
Romos ir kitų katalikiškos bažnyčios centrų, kur sakoma, 
kad bažnyčios viršininkai esą be galo patenkinti šituo ku
nigų suvažiavimu Chicagoje. Jisai, girdi, rodąs netikėtai 
didelį Amerikos žmonių susidomėjimą “religija”.

Toli gražu. Šiame Eukaristijos kongrese reiškiasi ne 
žmonių religingumas, bet tiktai jų smalsumas prie iškil
mių ir parodų! Kongreso rengėjai, beje, matyt, nieko ki
to ir neketino duoti publikai.

Kitų organizacijų kongresais vadinasi suvažiavimai 
delegatų, kurie svarsto tam tikrus klausimus ir daro nu
tarimus. Eukaristijos kongrese, žinoma,’nieko panašaus 
nėra. Katalikų bažnyčią valdo ne jos narių išrinktieji at
stovai, bet “pašventintoji” į kunigystės stoną dvasiškija, 
ir toje dvasiškijoje balsą teturi tiktai patys aukščiausie
ji “cinai”, kurie visi vėl turi klausyti papos. Vieno vysku
po balsas sveria daugiaus, negu visų diocezijos kunigų, 
ir vieno papos balsas — daugiaus, negu visų vyskupų.

Todėl keli šimtai tūkstančių tikinčiųjų, dalyvaujan
čių Eukaristijos kongrese, turi teisę tiktai pasižiūrėt j 
savo bažnyčios viršininkus, pabučiuoti jiems j ranką ir 
pasimelsti; daugiaus nieko. Nei bažnyčios tvarkymo, nei 
religijos klausimų jiems svarstyti neleista.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seimas Brooklyne 
eina kolkas sklandžiai. Nors bolševikai, kaip musų kores
pondentas praneša, daro obstrukcijas, stęngdamiesi nu
stumti kiek galint toliaus viršininkų rinkimus, — bet jie 
yra mažumoje. “Užkariaut” Susivienijimą jiems progos 
hera, nežiūrint to, kad į Brooklyną jie sumobilizavo vi
sas savo pajėgas — daugiaus net/negu jie galėjo teisė
tu budu pravesti “savo” delegatų į seimą.

Vienam balsavime dėl atmetimo kai kurių mandatų 
bolševikiflbalsų buvo suskaityta 84 prieš 114, vadinasi — 
30 balsų skirtumas. Turėdama šitokią daugumą, Pildomą
ją Tarybą remiančioji seimo dalis galės ne tik užkirsti 
“raudoniemsiems biznieriams” kelią prie SLA. vadelių, 
bet ir šiek-tiek pamokinti juęs tvarkos.

Vieną-kitą lekciją jau jie gavo pačioje seimo prad
žioje, kuomet pustuziniui prašmugeliuotų iš bolševikų 
kontroliuojamų kuopų neva delegatų seimas parodė du
ris. Ir jie, vargšai, dabar negali skųstis, nes, seimui besi
renkant, jie patys savo spaudoje reikalavo “teisėtumo!”

““Naujienos” jau senai yra įspėjusios bolševikus, kad 
jų pastangos užgrobti Susivienijimą bus bergždžios. To
kia didelė organizacija, kaip SLA., nieku budu nepakę
stų bimhininkų diktatūros, — bent ne dabartiniu laiku. 
Buvo laikas (neužilgio po karo), kuomet bolševizmo “idė
ja” buvo beapsukanti galvą musų minioms; bet tas lai-

į blauzdą Lietuvos socialdemo-į 
kratams, nepaisydama to, kad 
socialdemokratai yra susidėję’ 
koalicijon su liaudininkais, 1 
riuos Amerikos sandariečiai va
dina savd’draugais. Dabar ji šo
ka į akis “Naujienoms” ir susi
rietus plusta Grigaitį.

Plusta jį melagium už tai, kad 
“Naujienose” buvo paminėta, jo 
gei p. J. O. Sirvydas sėdėjęs “už 
garbės stalo” ark. Matulevičiaus 
bankiete. Ar šitoks plūdimas 
pareina iš “Vienybes” redakto
riaus “nuoširdumo” ?
' Juk jisai negali užginčyti to 

fakto, kad jisai Matulevičiaus 
bankiete dalyvavo. Negali už
ginčyti ir to, kad “-Vienybe” -Tą 
bankietą garsino ir net pardavi
nėjo įžangos tikietus.y

Apie tai, kurioje vietoje p. 
Sirvydas sėdėjo bankiete, “Ntfu- 
j‘ienos” nieko neprasimanė, o 
tiktai pakartojo tą, kas buvo ra
šyta Brooklyno' “Garse”. Jeigu 
“Garsas” buvo parašęs netiesą, 
tai kodėl “Vienybė” neužprotes
tavo prieš jį, bet rėkia prieš 
Grigaitį?

Visas šitas Brooklyno laikraš
čio riksmas yra labai panašus i 
humbugip Plusdamas Grigaitį 
dėl menko dalykėlio (už “gar- 
jės” ar už “negarbės” stalo sė
dėjo Sirvydas!), jisai nori nu
kreipti publikos domę nuo to, 
kas iš tiesų yra svarbu, būtent: 
Kuriam galui p. Sirvydas lindo | 
bankietą, surengtą bažnyčios at
stovo pagerbimui? Kam jisai 
net buvo apsiėmęs agentauti to 
bankieto rengėjams, jeigu jisai 
sakosi esąs katalikų bažnyčios 
priešas ?

Šitaip elgtis juk gali tiktai 
veidmainis!

“Naujienų” paminėjimą,. kad 
Sirvydas sėdėjęs už “garbės sta
lo” (kuomet, pasirodo, jisai sė
dėjo už “negarbės stalo”), 
Brooklyno f asistuojantis' laikra
štis apibudini, kaipo “p. Grigai
čio nesveiką būdą eiti gyvenime 
per fas et ne fas prie savo ge- 
šeftiškų tikslų.” Jeigu šitaip, 
tai mes Sirvydui ve ką pasaky
sime:
i Įžiūrėti “gešeftą” padavime 
tokios menkos žinios gali negut 
pusgalvis! Bet Sirvydo lindi
mas į bankietą, surengtą pager
bimui atstovo bažnyčios, kuriai 
jisai viešakredo savo priešingu
mą, tai buvo tikrai “gešeftiš- 
kas”.

Ir kad Sirvydas butų bent 
pasielgęs, kaipo padorus “gc- 
šefhnacheris”. Bet ne — vos 
nusišluostęs “zubus” po vaka
rienės pavalgymo ark. Matule
vičiaus bankiete, jisai ima 
plunksną ir rašo savo “Vieny
bei” piktą straipsnį apie ban
kietą ir apie ąvečią, kurį jisai 
ėjo “pagerbti”!

Ar tai jjražu? Ar švarus žmo
nės šitaip elgiasi? Ne, taip el
giasi tiktai chamai. > 
i Tokį gaivalą, kuris lenda j 
svetimą iškilmę neva kaipo pri
tarėjas, o paskui ją išniekina, 

kitą kartą veikiausia neįsi
leis ne 
bet nė į

pirinjaUs. Kas Amerikoje ne
žino, kad šliupas politikuodavo 
su kunigais? Ir ar p. Sirvydas 
užmiršta, kad kai kurie to bu
vusio amerikiečio elgesiai bu
vo labiaus smerktini net, negu 
klerikalų?

Jeigu “Vien.” redaktoriaus 
atmintis trumpa, tai mesijam) 
priminsime, kad, pav. rengiant 
aukų rinkimą naudai Lietuvos 
žmonių/nukentėjusių dėl karo 
(vad. “Lietuvių Dieną”), p. 
šliupas paskelbė pačiame p. Sir
vydo redaguojamam laikrašty
je, kad, jeigu socialistai drjs 
linkti aukas atskirai nuo kle-

bus “imami už keteros” ir areš
tuojami, “kaip apgavikai”!

Ar tai - ne’ tiesa? * y 
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’ šitokios šlykštybės net kun. 
Kemėšis nėra padaręs. Kokią 
tad teisę turi Sirvydas reika
lauti, kad h “Naujienos” laikytų 
p. ^Įįupąj “šviesiausiu' žmo- 
gum”7v-*<z'f* '

Ką yra gero ątlikęs senasis 
Amerikos “laisvamanių tėvas”, 
mes žinome ne blogiau už “Vie
nybės” redaktorių ir tų p. šliu
po nuopelnų mes neužginčijam. 
Bet p. Sirvydas tegu nesistato 
“didelės dvasios” vyru ir ne
mėgina mus mokinti, kaip mes 
privalome j Dr. J. šliupą žiūrė
ti. Pats šliupas yra pasakęs 
apie jį: “Užsiauginau gyvatę 
savo antyje, o dabar ji mane 
kanda!” Ir, kiek mes žinome, 
jisai tų savo žodžių niekuomet 
neatšaukė.

KOMUNIZMAS VOKIETIJOJE
VIS “AUGA”

tik “už garbės stalo”, 
jjastalę I /

Dabar 
punktą tame “Vienybės” šmeiž
te prieš “Naujienas”.

pakalbėsime apie kitą

Jau yra žinoma, kad Vokie
tijos komunistai, “bevalyda
mi” savo politiniai nusibankro- 
tavusią partiją, išmetė garsųjį 
Iwaną Katzą, o paskui — reich
stago (ccntralinio parlamento) 
atstovus, Sch\varzą ir Korschą. 
Dabar vyriausias bolševizmo 
organas Berline, “Rote Fahne”, 
praneša, kad esą nutarta paša
linti iš partijos ir reichątago 
atstovą Schlagevverth’ą. Paša
linimo priežastis ta, kad Schla- 
geKverth rėme išmestuosius 'at
stovus.
‘ Kuomet partijos centro ko
miteto “polbiuro” (politinis 
biuras) pareikalavo, kad Schla- 
gawerth arba liautųsi rėmęs 
“eretikus”, arba rezignuotų iš 
reichstago, tai jisai kreipėsi j 
reichstago kanceliariją su pra 
žymu, kad ji toliaus mokėtų jp 
algą (kaipo atstovo) ne komu
nistų frakcijai, bet jam asme
niškai. Iš to matyt, kad Schla 
gewerth rengiasi nepaisyt bu
vusiųjų savo partijos viršinin
kų ir pasilikti atstovo vietoje, 
kad ir išmestas iš partijos.

Taigi Vokietijos reichstage 
(kaip ir ,landtaguose) sale oiįj- 
cialės komunistų frakcijos yra 
susidariusi išmestųjų iš parti
jos atstovų grupe, kuri nuola
tos vis didėja ir ateityje gal pa
sidarys didesnė, negu komu uis

Bendrai, ką jai pakule Man 
ningas? Tiesioginį išvogimą 
bet pilnai pritinkančiai atliktą

—Tamsta be paaiškinimų aj>- 
leidi Diburgą ir kvailiąją pa
dėtį, kurios tamsta visvien ne- 
Užlaikysi. Ir tamsia vyksti sp 
manim, pas mane..... su manim 
ir, žinoma, su, mano draugu 
m-riss Barkloj, kurią tamsta 
žinai ir kuri, aš viliuos, užtek
tinai garbinga. Ir tamstai ne- 
priseis rašyti kvailių komerci
nių laiškų ir kęsti senuko kap
rizus: tamstai priseis būti duk
terim... tikra maža sesute, ku
ri visus komanduoja ir kuri tu 
ri apsupti namą savo graciją ir 
puikumu. Tamsta supranti, vair 
kuti, tokie stambus namai, kaip 
mano, reikalingi, iš vienos pu
sės. tekninio įtaisymo, apie kū
jį aš tamstai nekalbėsiu, iš ki
tos puses pasaulinio... M-rise 
Barkloj, žinoma, čia. Bet jai 
reikalinga pagalba... Ir pas
kui, jinai ne prancūzaitė..., o 
mums visiems, žmonėms nau- 
jojo pasaulio, reikalinga tos )>' au.
maudai tobulos moterys. Tams- Į bll\na. /14rvlQ<.Q 
ta supranti? Sumušim rankas?

Tamsta supranti, kad Mimi 
nesumušė rankomis! Tai yra 
priešingai. a

Spręskite patys: juk Mannin- 
go žodžiuose buvo daug tiesos? 
Mokintis kasdien atpikrių pa
reigų sekretorės..... Kartais Mi
mi dargi nusivildavo: ar nuga
lės jinai visus sunkumus?

Kągi daryti, jeigu supkumafl 
perdidelis silpniems pečiams,— 
trumpiau, jeigu Mimi Tirlemont 
savo darbu nepavyko savęs už
laikyti ir jeigu visas klausimas 
globėjuose?.*.. Išsirinkimas tar
pe vyro, kokiu butų buvęs Ro- 
revilis, — patrono, kaip Dibur- 
gas, kaip Manningas?.. . Patro
nas... patronas'... Ar tinkamas 
tai žodis?..’.

Apgalvok tamsta, apgalvok 
dar...

laiške vieno iš panašių bai
mingos Ko Mi mąs’tymų, į ją 
atsikreipė m-riss Barklaj, turin 
ti paruošusi tūkstantį gudrumų 
ir pienų.

—Na, ką-gi? — pradėjo ji
nai nekaltu tonu 
šokai?

Paskui, truputį tyliau, 
visiškai tuo

—Tamsta 
dama?

Ir ko Mi 
telėti galvą, 
mentą pas ją žibtelėjo mintis:

—Kodėl, bet kodėl tasai Man- 
ningas ir toji Barklaj taip nori 
mane išvesti su savimi?

Bet m-riss fiarklaj jau kal
bėjo, kalbėjo vis išmintingus 
ir į teisybę panašius dalykus:

—Ak! Ko Mi, mažytė, aš bu
džiu delei tamstos: tamsta ap
galvojai, Bet neužtektinai. Ir 
tamsta dar kaip reikiant nenu
tarei. Tuo tarpu, šiandie pa
skutinis vakaras. Ir aš bijau 
pasakyti teisybę: toji galimy
bė, kurią tamstai siunčia die
vai, gali būti paskutinioji... 
Aš sakau: paskutinioji galimy
be išvengti liūdno likimo, ku
rio tikriausia tamsta nebūtum 
išsirinkusi, jeigu žiauriaširdys- 
tė visos tamstos šeimynos ne
būtų atėmus 'iš tamstos tams
tos valios.

Mimi bėgyje dešimties die
nų šokių ir nekaltų pramogėlių 
suspėjo įverti prieš savo nau
jus draugus širdį, pirma, o pa
skui ir knygą savo nekaltų nuo 
tykių. Tai pasirodys keista tik
tai tam, kas niekuomet nėra 
daręs didelių parvažiavimų, su
minkštinančių sielą ir ištirpi
nančių, kaip vašką, visus 
tumus.

Mimi — Ko M i nuleido 
vą. M-riss Barklaj tęsė:

—Paskutinioji galimybė, aš 
pakartoju. Žinoma, gali atsitik
ti, kad ir Indo-Kynijoje tams
tai ištiks proga. Bet tamsta ne
sugebėsi išnaudoti jos, bijpda-

Bet 
vie-

ne-

tamsta

bet

žodis
pra-

Kodėl tas paprastas 
“mylinčiu” taip keistai 
skambėjo Ko Mi? Mėnesiu anks
čiau Mimi tikriausia nebūtų at
kreipusi domės i jį... Ko gi 
jus norite! Kelionėje, be abejo, 
lieki neužsitikinčiu.

—Madame, — staiga prakal
bo Ko Mi, — tamsia turi man 
dovanoti, jeigu aš tamsiai įgrįs
tu klausimais... Bet jeigu aš 
seku tamstą paskui ir m-r Man- 
ningą, tai tamsta, supranti, ne
gali būti ir kalbas apie mano 
grįžimą i tėvynę, prie šeimy
nos. ..

—Aš nemanau, kad tamsta, 
daugelio nustojusi, — truputį 
suerzintai metė Elena Barklaj.

' (Bus daugiau)

pačiu tonu 
apgalvojai.

tiktai .galėjo 
todėl kad tą

šok-

link
me-

kie*

ma skandalo. Pamanyk tamsta, 
Indo-Kynija — prancūzų žemė, 
ten gyvena I>iburgas, kuris ži- 
io tamstos tikrą vardą ir tams-1 
tos šeimyną. Taip kad tamsta, 
tikriausiai, neišdrįsi padaryti 
lemiantį žingsnį. O čia, ištikro, 
galimybė yra ir, matoipai, pa

 

skutinioji. Išleidus iš/čankų tą 

 

progą, tamsta butųjri, — tams
ta girdi, aš saka “tamsta bū
tum”, aš nesakau! “tamsta bu
si”" todėl, kad tamsta neduosi 
išslysti tai galimybei, — tams
ta butum atiduota gyvenimui, 
kurį tamsta žinai, kurį aš tams
tai aprašiau... Tamsta užtekti
nai galvojai, kad atminti tai!

Mimi Ko Mi nekėlė galvos. 
Spindulys nekantrumo sužibėjo 
pilkose, plieninėse akyse, 
tęsiantysis balsas taip pat 
nodai tęsės:

—Aš tamstai paępdžiau
išvengiamą, tamsta tą gerai ži- 

1 nai. Tamsta nori tapti sekre
tore “kaip tikrenybėje”... ir

i dargi nusivili ’ pasisekime. Aš 
: “Tai vaikiš
kumas; tamsta greit liksi.” Bet 
tamsta manai, kad tamstos gy
venimas liks geresnis?... Jo
kiu budu! Kas tai sekretorė 
“kaip tikrenybėje”?... Niekas.. 
Būtybė, sugebanti nemirti iš 
bado. Ar tai toji laisvė, kurios 
tamsta norėjai,. kuomet atsa
kei tamstos jaunikiui? Aš ma
nau, kad ne! Tokiu atveju? O, 

aš girdžiu tamstos atsakymą: 
“Yra daug kitų mašinisčių; jos 
gyvena ir dargi linksmai; aš 
taipgi gyvensiu.” Tamsta ma
nai?... Aš sakau — ne: todėl, 
kad tos mašinistės kito paėji
mo, turėjo kitą vaikystę, kitą 
jaunatvę,.. Be to visos gyve
na “taip” laukdamos. Taip: jos 
laukia to, / ko tamsta nelauki, 
nuo ko jau tamsta atsisakei. 
Jds Jaukia vyro, arba, bent, 
draugo. Aš tamstą šokiruoju, 
bet taip reikia!

“Taip “ištikro reikėjo, kad 
Mimi pakeltų galvą ir atkrei]> 
tų j ją maldaujantį žvilgsnį. 
Elena Barklaj apkabino varg
šus, jau drebėjusius pečius, ir 
ėmė aikliai supti mažą pran

cūzaitę. Tai buvo lemiantis aki- 
n.irksnis. Maža prancūzaitė žiu
rėjo j tą, kuri davė jai tokius 
arklius ir protingus patarimus. 
Ir staiga jinai pastate klausimą: 
O! klausimą labai paprastą, ku
rį m-riss Barklaj numatė ir į 
kurį jinai buvo pasirengusi at
sakyti.

—M-riss Barklaj... Pasakyk 
tamsta man teisybę... Jeigu aš 
važiuosiu su tamstomis..., ką 
aš darysiu ten, Sidnėjuje, kad 
uždirbti?... Ne, ne, *neaįsaki
nėk tamsta taip skubiai. Tams
ta klusyk pirma... Su m-r Di- 
burgu aš žinau... Nėra nieko 
nežinomo... Tai nelabai vylio- 
jinga, tamsta'Viri tiesą... žy
miai mažiau puiku, nėgu man 
pasirodė iš tolo, — kuomet aš 
išvažiavau... Bet aš apsaugota 
nuo nelaukiamumų... Pas m-r 
Diburgą aš liekuosi nemažiau 
trijų metų; o po to jis mane 
atsiųs atgal į Prancūziją.. . 
dėl kad, tamsta supranti? 
negaliu grįžti anksčiau: 
juoksis iš manęs...Bet tai 
galima per tris metus. Priešin
gai, jeigu aš apleisiu m-r Di
burgą anksčiau... Kaip aš'ga
liu jį apleisti?

—Nepasakius jam nieko, ži- 
nama, — paskubėjo atsakyti 
m-riss Barklaj,—Tamsta jam 
paliksi laišką, štai ir viskas... 
laišką su draugišku alsisveikb 
nimu, be tamstos antrašo.

Mimi supurtė galvą:
štai matai tamsta! Po' to, 

kaip pasielgia negerai... labai 
negerai,.... išeina tylutėliai... 
Bet'išvažiavimas tai dar nieko... 
Aš tamstos maldauju, pasakyk 
tamsta, ką aš turėsiu daryti 
Sidnėjuje?

šypsodamasi Elena Barklaj

^Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias

Chicagoje, * 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
TkePeopksJmiilmv (ompanif

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Rkhmond Gt.

To

visi 
bus

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 Krautuve

3343 So. Halsted St.
iiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiuiiiiiiiii^
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SLA SEIMAS
(Tąsa nuo 1-mo puslp.)

kuriuos yra priduotas skundaą 
bus rišamas paskiau.

Pradėj us segioti delegatams 
ženklelius pasikelia Bacevičius. 
Jis protestuojąs, nes buk gauną 
ženklelius tie delegatai, prieš 
kuriuos esąs paduotas skundas. 
Bet 
kas 
kad 
bet Gegužis pareiškia, kad jis' 
nežinąs, ar jis delegatas, ar 
ne. Ir ištiktųjų, sunku ir paša- kėjęs, ale mandatų 
kyti kas delegatas, kas ne, kol 
delegatai ženklelių neturi. Ba- tp esanti su viena ranka išpil- 
cevičius nusiramino ir : 
segiojimas toliau eina ramiai. 
Prisegiojus ženklelius, mandati/ 
komisija rekomenduoja, kad tie 
delegatai, kurie gavo seimo žen
klelius, kad butų tuojaus pripa
žinti. Bolševikai vienas po ki
to ima balsą ir pradėjo sakyti!

nijos, “draugas” Siurba, irgi 
yra suspenduotas ūž neužsimo- 
kėjimą mokesčių ir komisija re
komenduoja, kad butų atmes
tas. Na tai svieteli mano, visos 
bolševikiškos galybės sujudo, 
sukruto, o spyčiuisi po spyčiaus. 
Buvo priduoti centro knygų la
pai ir mokesčių lakštai, kurie 
liudija apie Siurbos suspendavi
mą; nors jo mokesčių knygutė 
liudija, kad Siurba buk užsimo- 

j komisijos 
pranešimu, ta mokesčių knygu-

mandatų komisija patikrina 
mandatus. Bet šaukiant delega
tus pasirodo, kad nemažai dele
gatų nėra atvažiavę, nors jų 
mandatai ir yra prisiųsti į cen 
trą. Ir tų nepribuvusių yra ir 
iš bolševikų ir iš bolševikų prie
šininkų.* Bet kol dar balsavimo 
nebuvo, tai negalima nieko pa
sakyti, kuri pusė galingesnė.

Vos iššaukus delegatui, tuoj 
bolševikai pradėjo statyti viso
kius klausimus pirmininkui. 
Pirmiausia M. Bacevičius iš 
Chicagos klausia pirmininko, 
kaip yra dalykai su Indiana 
ILarbor, Ind. kuopa, ba jis ži- 
aąs, kad esąs atsiųstas skundas* __ ___ ________ _ _ ______  __________
6'U 70 narių parašais, kad buk j|^us spyrius, kad nebūtų pripa-l Prieinama prie klausimo 205 
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pirmininkas paklausia jo, 
jis toksi yra. Jis pasisako, 
esąs delegatas Bacevičius,

airi. Ba- tė 
ženklelių Jly 

ramiai, 'iai
y ta. Kiti praneša, kad Siurbę 

įau kokie 3 mėnesiai kaip 
Brooklyne esąs, o ant jo man
dato ewą užrašyta, kad jis iš
rinktas 5 d. balandžio. Didžiu
ma balsy komisijos rekomenda
cija priimta ir “draugas” Siur- 
ba neteko delegatystės.

tos kuopos delegatai esą nelega
liai išrinkti. Bet pirmininkas 
pareiškia, kad skundus reikia 
duoti mandatų komisijai ir tas 
apkalbėjimas apie delegatų le
gališkumą galės būt daromas 
priimant mandatų komisijos 
raportą. Tuo ir užsibaigė klau
simai.

žinti tie delegatai, kurie gavo kp. delegato , legališkumo, 
ženklelius ir ant 
skundai, kad
neturėtų teisės ______  ....
mandatų komisija paduos savo o ant mandato 

.1___ j__i__________

Pirmininkas pakviečia pir
miausia kalbėti J. Tareilą. Ta
raila kalbėdamas prisiminė apie 
Pekiną ir Maskvą. Tareilai 
gi pabaigus kalbėti tuoj pasi
girdo balsas, “atsargiai su Mas
kva”, kas padarė gardaus juo
ko.

Antras 
tonas.

Trečias

kalintojas buvo Birš-

kalbėtojas buvo Sala- 
veičikas. ^is žmogus padekla
mavo apie bepartiviškumą; ma
toma, šiame seime bolševikų 
arkliukas bus apie “bepartiviš
kumą” deklamuoti.

Ketvirtas kalbėtojas buvo ad
vokatė Šalnienė, kaipo įstatų 
komisijos narė. Ji savo kalboje 
lietė vien SLA. vidujinius rei
kalus.

Penktas kalbėtojas buvo P. 
Mi kolai nis. Daugiausiai lietė 
SLA. istoriją ir prisiminė, kad 
16-tame seime SLA. turėjo Bo- 
mos atstovų, o šiame seime yra 
Maskvos atstovų, šis Mikolainio 
pareiškimas buvo bolševikams 
kaip kumštis* į kaktą, ale bet jie 
turėjo kantrybės ir da nesuri
ko.

šeštas kalbėtojas buvo J. M. 
Bučinskas. Jis pareiškė, kad 
nesą nieko blogo, jei ir kilo* gin
čai, po ginčų gi vėl reikia susi
taikyti, o kova tai paskatina 
prie darbo.

Septintas kalbėtojas buvo A. 
B. Strimaitis. Kalbėjo apie 
SLA. Respubliką.

Po Strimaičio kalbos tuoj vie
nas bolševikas atsikėlęs pradė
jo spyčių sakyti net balso ne
prašęs, bet pirmininkas pa bala
dojo kūjeliu į stalą ir pasodino 
tą oratorių. Firmininkas pa
reiškė, kad gal jau laikas bus 
pietų eiti, nes mandatų komisi
ja da neturinti sutvarkius 
mandatų. Bet tuojaus pakila 
vienas bolševikas ir prašo, kad 
pirmininkas leistų ištarti kele
tą žodžių delegatui iš (Kalifor
nijos. Pirmininkas sutinka. 
Tuoj pasikelia “draugas” šiur- 
ba ir pradeda bolševikišką spy
čių drošti ir tiek įsikarščiavęs, 
kad pirmininkas pradėjo bala-

dyti tą įsikarščiavusį oratorių. 
Žinoma, kiek atšalo tas smarku
sis oratorius ir tuojaus užbai
gė savo garsųjį špyčių.

Sesija uždarė pirmininkas S. 
Gegužis 12:20 v. po pietų ir pa
skelbė susirinkti ant 1:30 vai. 
p. p. Tada bus mandatų komisi
jos raportas. >

Manoma turėti didelių susi
kirtimų. Mat devynios galybės 
visokios rųšies 
prieš delegatų

Antra
Antrą mesiją

po pietų pirmininkas S. Gegu
žis. ir pranešė, kad x mandatų 
komisija yra pasirengusį išeluofi 
raportą apie tuos delegatus, 
prieš kuriuos nebuvo jokio pro
testo. Tiems delegatams prise
gti ženklelius paskirtos p-lė 
liauk ty te, p-lė . Draugeli utė, 
p-ia Mickevičienė ir p-le Auš- 
riutė. O klausimas tų, prieš

skundų randasi 
legališkumą.

Sesija.
atidarė 1:30 v.

____ J.A i 1
kurių yra 1 Janušaus. Centro sekretorės

ir tie delegatai pranešimu, ta kuopa turėjo iš-
balsuoti pakol’rinkus tą delegatą vieną dieną, 

> uždėta kita
rekomendacijas. Po karštų gin- 'data. Pagal pranešimo to paties 
čų nutaria vienbalsiai, kad pa-1delegato, kuopa dėlto uždėjus 
likti.
datų komisijos raporto. i 

Pirmiausia komisija rapor- mandatų komisijos
tuoja, kad 3 kp. delegatas P.'ei ja buvo priimta kuone vien

balsiai.
Duodama įnešimas, kad šis 

seimas pasiųstų pasveikinimą,

Gerai. Einama prie man-!tokią datą, kad bijojo, jog nebū
tų vėlu. To delegato klausime 
mandatų komisijos rek<wnėnda-

TaruševiČius buvo suspenduo
tas kada jis buv^ renkamas ir 
komisija rekomenduoja, kad bu
tų atmestas. Bet bolševikai da- naujam Lietuvos prezidentui ir 
ro visokių obstrukcijų ir gina (taipjau 
tą delegatą kiek tik drūti, ale 
didžiuma balsų komisijos reko
mendaciją priima ir 3 kp. dele- pasveikinimą. Atsistoja didelė 
gatai-i lieka atmestas. 

| Mandatų komisija

duodamas įnešimas, 
kad delegatai atsistojimu pa
reikštų savo sutikimą siųsti

didžiuma delegatų; tik bolševi- 
praneša, kai sėdi, kas reiškia, kad jie ne- 

kad 75 kp. delegatas iš Califor-j sutinka siųsti pasveikinimą.

Bolševikams nesistojus tuoj ki
ti delegatai bolševikus vadina 
Maskvos piliečiais ir šaukia: 
“Į Maskvą,” “į Maskvą”. Bet 
bolševikai ginasi, kad jie nesą 
“Maskvos piliečiai”. > Jie esą 
Amerikos piliečiai ir jie dėl to 
nesistoją.

Ir ištiktųjų tie bolševikai, tai 
keisti sutvėrimai.
* Biskį .aptykus triukšmui, pri- 
buna Baltic-American Linijos 
atstovas ir užprašo seimo dele
gatus atvažiuoti ketverge, 
2.30 v. j)o pietų ant laivo Esto- 
nia papietauti. Delegatai pa
kvietimą priima.

Antrą sesiją uždaro pirmi
ninkas S. Gegužis 5 vai. vakaro.

Kiek delegatų randasi tai da 
tikrai nežinoma, nes da ant ko
kių 15 delegatų yra skundų ir 
da tik rytoj gal galėsime užbai
gti spręsti legališkumą tų dele
gatų, ant kurių yra paduoti 
skundai.

Dabar balsavimuose dalyvau
ja apie 200 delegatų.

• ____ . \
Bolševikiška strategija

Rytmety dar prieš 9 vai. de
legatai pradėjo Rinktis prie Ji. 
M. C. A. svetainės. Svetainė da 
buvo uždaryta, tai nekurie de
legatai prie durų stovėjo ir lau
kė atidarant. Vos atidarius sve
tainę. tuoj delegatai skubinos 
į svetainę ir sėdo pasiskirstę po 
visą svetainę. Pasirodė, ka<J tai 
bolševikai pasiskirstę ieškojo 
“be nugarkaulio” delegatų, kad 
prižvejojus sau sekėjų. »

.0 komisarai Andriulis ir žal- 
pis tai nardė tai šen tai ten 
kiek tik jų sveikata neša.

— S. Bakanas.

PINIGŲ PERSIUNTIMAS NUPIGINTAS 
GREITUMAS PADIDINTAS

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

PINIGU KURSAS KARTU SU PERSIUNTIMU 
BUS SEKAMAS:

50 
100 
200 
300
400 
500
600 
700
800
900 

1000 
2000 
3000

, 4000 
5000 

10000 lity
NESIUSKIT, BET TELEGRAFUOKIT PINIGUS 

LIETUVON!

lity

lity

Telegramomis išmokamiPašto perlaidomis* išmokami
j 20—>30 dienų

$5.50
į 3—4 dienas

$ 6.00 '
5.50 11.00

20.75 21.25
31.00 31.50
41.25 41.75 -
51.50 52.00
61.75 62.25
72.00 72.50
82.25 82.75
92.50 93.00

102.75 103.25
205.25 205.75
307.75 308.25
410.00 < 410.50
512.50 513.00

1019.00 1019.50

REIKALAUKIT APLIKACIJŲ ARBA ATEIKIT

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL > Chicago, III

-r- — .į ■ —; ’ ■ ' :

Kokia Nauda Iš Indėlių į 
Lietuvos Koperacijos Banką?

9% į metus, arba $9 nuo kiekvieno $100, eis į jūsų kišenę. Tuos pinigus 
jus pridėsit prie kitų ir padauginsi t savo turtų. Arba jus galėsit praleisti 
juos: pasiimti ^au vakacijas, pasilsėti, sveikatą pataisyti; galėsit nusipirkti 
sau naujus rubus, automobilių, pianą ar abelnienjs šeimos reikalams sunau
doti; galėsit vėl padėti Koperacijos bankan ir dar daugiau nuošimčių gauti.

Lietuvoje jūsų pinigai bus paskolinti ūkininkui*— gal būt jūsų giminai
čiui ar draugui — ukiui pagerinti, naujoms mašinoms nupirkti, geresniai gy
vulių veisliai užveisti ir pastatyti ūkį ant pelningų pamatų. Ūkininkas pa
gerinęs savo ūkį, prisitaikęs prie aplinkybių ir marketų savo produktams, 
pelnys šimteriopai,.atmokės paskolą ir bus dėkingas.

9% j metus yra geriau negu 6, ir daug geriau negu 3. Indėlis yra daug 
patogesnis negu investmentas ant morgičių ar bonų.-

SAUGUMAS PILNAI UŽTIKRINTAS
> Z .-ž«;

Lietuvos Koperacijos Bankas
KAUNAS — LIETUVA

Pinigus pasidėti i šią ištaigą galite visi Amerikos lietu
viai,“ iš v)sų vietų ir miestų per

* * O’’ f • ■/' •• ■ *7

Naujienų Bendrovę
1739 So. Halsted SL, Chicago, Illinois.

SKAITYTOJAU!
’ z •

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI DEL JUSU —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos- daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais. ,

Vardas

Adresas

Miestas................................State ...........
lipildyk ir siųsk Naujienoms

<** no,i

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponu tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.
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Nuoširdus Užkvietimas j

/ ? '

Nedelioje

Birželio 27-ta diena 1926
' • *. X - > , t * «* * »

4 
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G. CHERNAUSKO DARŽE
Justice Park, Illinois

'fe nepasilieka tą dieną namuose nei vienas Naujienų rėtnėjas, skaitytojas nei pritarėjas!
* ' i * .< ■ ■' . V ,

x Visi, kaip vienas bukite Naujienų Piknike! .

Kaip nuvažiuoti daržan
Automobilistai gali nuvažiuoti skirtingais ir įvairiais 
keliais iki Liet. Tautiškų Kapinių, o iš čia pasukti Ar-

* cher Avė. rytų link ir daržas už poros blokų. Galima va-
> ’ 1 

žinoti tiesiai Arcįher Avė. iš Chicagos, tik čia, tarp Craw- 
ford ir Cicero gatvių yra prastas kelias kurį pervažia
vus yra puikus, kaip stalas. Galiipa važiuoti Ogden Avė. 
per Lyons, 95th St. ar lllth St.

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

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

Profesorius Cekanavičius 
rodys štukas

Tai dar pirmu kartu lietuvių istorijoje piknike bus pa
rodyta tokių stebuklų ir štukų, kokius rodo tik pačiuo-

' J ' . r ' •» Z. ’ t i

se geriausiose teatruose, ir už kuriuos reikia mokėt di
deles įžangas. Jis pagaus paukščius ore, kurių ten ne
bus; iš nieko sutvers bukėtuš žydinčių gėlių; pavers van
deni j vynų; žmonių mintis įspės; dūšias ir velniukus pri
šauks ir padalys daugybę kitokių monų.

"VMM

Profesorius Cekanavičius yra vienintelis žmogus tarpe 
lietuvių, kuris savo štukomis stebina ir užinteresuoja 
visus. ‘ , OP®®®

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

Kviečiame visus lietuvius iš Chicag'os ir visų Kitų miestų

NAUJIENOS
* I . \ ' ' ■ 3 • ’’ •



NAUJIENOS, UHčtgč, m.Ketvirtadienis, Birž. 24, ‘23

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė. 
t 

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo V iki 10. Nedė- 

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

2226 Marshall Blvu.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 0464

AKIŲ SPECIALISTAS 
akių Įtempimą, kuris

Rėmėjų komisija

ŽINIOS Kuomet visi miega
Stebuklai

Mirė jauna lietuvaitė (Tąsa ant 8-to puslQ^
Dramos skyrius

Smulkios Žinios

Birutiečiu domei
Boulevar«l 4139

Vajus/ilsiimki! laiškus iš Pašto

LIETUVIS

BILLY’S UMCLE

Vladislovo Jasaičio gimines, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotdvėse ir suteikti jam pas-Adomaitis Fridorius

Beniusis Dominick
Girzutiene Zuzana

uriTai 
Malt

BOHEMIAN
APYN1Ų- 
SKONIS

KAZIMIERAS VAIČIŪNAS
Persiskyrė

Birželio 
ryte, 1926 m, 
tų amžiaus;

Graborius ir Pagrabų direktorias 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St^ Chicago

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

nardavinėtoių

Badaukiutė, 
j958 W. 39 St., pasimirė

Iš Eucharistinio 
kongreso

už velionio sielą, o iš ten ,bus nulydėtas į Šv. Ka

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

nedaleisti; pasinaudo- 
bet šitame atiiti-

“Save” reiškia gelbėti; išgel 
lošti; išganyti; paliuosuoti; ap 
saugoti 
ti; čiedyti
kirne reiškia ne daugiau, ne nui 
žiau, kaip: taupyti ir puainau- 
dbti.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru- 
pių ir šeimynų K 
Musų Speciali- 

šku
3315 South
Halsted St. ■

Tel. Yards 1546 TL

Res. Tel.
Beverly 2300

Phone Boulevard 6203
Privatiniai Ąmbulansai

I. J. ŽOLP

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit

iš Milerienės, Krasauckie- 
Vanagaičio, Pilkos ir Yuo- 
pranešą, kad ir ji nesnau- 
Savo .debiutui ji jau pa- 

i veikalą, da niekuomet 
Aušros 

Bus statoma Goodman

A. MASALSKIS
Graborius

Charles Briggs, 60 m., 533 
Buch St., darbininkas, rastas 
nusitroškinęs gasu savo kam* 
bary. Spėjama, kad jis papil
dė saužudystę iš nusiminimo.

Dvi moterys, dvi'mergaitės-ir 
vienas vaikas' pritroško nuo du
rnų gaisre 40 apartmentų na
me prie 381 (S N. Kedzie Avė., 
kuris nakties laiku išvijo iš na
mų daugiau kaip 100 žmonių.

Taupyk kuponus iškirp'damas 
iš 'Naujienų kasdieną — ir (pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

kalas. Su tuo žmogum j visuomet tarpa birutiečiu. Ten, 
žinoma, yra apsistojęs ir art. 
Pilka

tik jaučiatės, kad galite' dainuo
ti, ateikite į gerai žinomą Mark 
White parko svetainę, prie ”"29 
ir Halsted gt., ketvirtadieniais 
ir tenai kartu su birutiečjais 
dainuosit, linksminsitės, moky
sitės ir tuomi sau ir musų jau
nutei dailei daug gero padarysi-

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

3307 Auburn Avė,
Chicago, III.

521
552 Petras Paul
563 Si mkonei Marijonai
572 Židonis A.

Graborius ir Balsamuotojas
1911 Canalport Avė.

Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

Jum& gal nekaip skamba tas 
žodis “vajus”, bet nebijokite,— 
Birutė turi visiškai kitokį vajų. 
Ji nori turėti chorą iš šimto 
ypatų, nes Birutė ateinančiais 
metais apvaikščios savo 20 me
tų sukaktuvių jubiliejų ir tuo 
tikslu skelbia vajų. Todėl kas

šiuo pasauliu 
3 dieną, 6:40 valandą 

sulaukęs 41 me- 
gimęs Grikinės 

kaimas, Žemaitkiemio valsčiaus, 
Ukmergės apskričio, palikda
mas dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius mote
rį Jzionorą, sūnūs Juozą ir Jo
ną, dukterj Apolioniją, motiną 
Agotą, du broliu Juozapą ir An
drejų, Lietuvoje, o Amerikoje 
du broliu Petrą ir Vincentą, dvi 
seseris Kotryną Tamošiūnienę, 
Apolioniją širvinskienę iv švo-, 
gėrį Tamošiūną. Kanas pašar
votas, randasi, 5718 W« 64th 
Place.

I ♦ .

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

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

Nuliūdę liekame, 
Broliai, Seserys ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja, gra
borius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161.

Dramos komisija, kuri susi 
deda 
ries, 
džio, 
džia. 
skyrė 
Chicago j e nestatytą, 
Sūnus 
teatre apie vidurį spalio mėne
sio. Artistas ir režisierius S, 
Pilka jau šią savaitę šaukia ar
tistus ir išdalins tinkamai ro 
los ir bus pradėta repeticijos, 
Linkini gero pasisekimo artis
tui Pilkai su birutiėčiaųs dar
buotis.

CM-!

Be SUR.PVSl’SHb 
IP 1 -BLOUJ THE 
SOOT OUT U1VTH 
TU1S ČALMOM

. CfcAC^ęa.«

Persiskyrė su šiuo pasauliu Panedčlyj, Birželio 21 dieną, 3:00 
valandą po pietų, 1’926 m., sulaukęs 12 metų, 10 mėnesių amžiaus. 
A. A. Telesfordas- gimė Rugpjūčio 16, 1913, Chicagoj, palikdamas di
deliame nuliudime motiną Pauliną, po tėvais Astrauskaitę, tėvą Vin
centą, 2 seseris: Lilijaną ir Valeriją dėduką ir babunę Astrauskus, 
(įėdesj cioces ir glMines. Kūnas pašarvotas, randasi 3410 So. Au
burn Avęiyue,*

Laidotuvyks Petnyčioj, Birželio 25 dieną, 8r0t) valandą, iš 
namų j švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtai j šv. Kazimiero 
kapines.
' Visi A. A. Teles fordo Šidlausko giminės, draugai ir pažįstami 

esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seseiys ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel.VYards 1741.

3311S Halsted St. Chicago 
y Tel. Yards 6062

Harry Arendt, 18 m., 3917 
N. Sawyer Avė., liko užmuštas 
ir trys jo draugai sužeisti, tro- 
kui, kuriuo jie važiavo į Mun
delein, apvirtus netoli Wau- 
konda.

A. f A. \
Metines Sukaktuvės 

KAZIMIERAS KUDUL1S 
Mylėjom mes jį gyvą neuž

mirštame ir mirusio. Paminėji
mas metinių sukaktuvių musų 
mylimo vyro ir tėvelio, kuris 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 23 d., 1925, palikdamas 
dideliame nuliudime moterį Ma
rijoną, šešius vaikus ir žentą.

Ilsėkis, brangus mųsų vyre ir 
tėveli šaltoj žemelė ji lauk mus 
prie savęs. Liekame/ nuliūdę,

Moteris, Vaikai K žentas

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Visi
nai susirinkti į repeticiją, kaip 
paprastai, ketvirtadienio vaka
re, 8 y. v. į Mark White parko 
svetainę. Komp. A. Vanagaitis 
jau su mumis ir pereitą ketver- 
gą patarė laikyti repeticijas ir 
vasaros metu, kad* atatinkamai 
prisirengus atidaryti savo sezo
ną. Taigi, birutiečiai, prie dar
bo kaip vienas.

Seni žmones gali rasti pa
lengvinimą nuo dau

gelio ligų
Tūkstančiai vartoja nftuja prirengimą 

ir sako, kad suteikia jiems 
puikų palengvinimą į ke

letą dienų . ■
Jei jūsų gydytojąs nėra dar jų už

sakęs jums, tik nueikite pas ąptieko- 
rių ir nusipirkite butelį šio naujo pri- 
rengimo. Jis vadinasi Nugii-Tone. 
Vartokite jį keletą dienų ir jei jus 
neišrodyslt geriau ir nesijausite ge
riau, nekainuos jums nieko. Musų 
^skaitytojai suras, kad Nuga-Tone yra 
(nekenkianti, maloni ir gera gyduolė, 
kuri taiso apetitą, nervus, kraują ir 
kūną greitai, suteikia sakių ir malo
nų mięgų, stimuliuoja kepenis ir ink
stus ir reguliuoja skilvį ir žarnas. Iš
dirbėjai žino labai gerai, kad Nuga- 
Tone suteiks jums tiek gero ir jie 
įsakė visiems aptiekoriams duoti 
jums garantiją arba pinigus grąžin
ti, jei jums nėpagelbės. Žiūrėkite ga
rantiją ant pakelio. Rekomenduoja
ma, garantuojama ir parduodama pas 
visus aptiekorius,

Streikas t,(MM) namų Jmdavo- 
jimo darbininkų Gary. Kast 
Chicago ir Indiana Harbor, Ind., 
užsibaigė, samdytojams sutikus 
atšaukti lokautą. Samdytojai 
buvo paskelbę lokautą visiems 
namų budavojimo mechanikams 
Uike paviete, kilus nesusiprati
mams su stikliorių unija. Fede
ralinis valdžios tarpininkas bet
gi įstengė samdytojus prikal
binti lokautą atšaukti. z

Pas Vanagaitį
Didelis būrys birutiečiu apsi-1 

lankė pas sayo vedėją p. Vana-^ 
i atei- £ftitį, jo bute prie 6654 So. 
Daug, Campbell Avė., na ir g'rrfžiai 

[> žino- linksminosi ir dalinosi įspu- 
bet ne visi. Tokis žmogus Ežiais bei plianavo kaip1 pasėk

oj d., Černausko mingai praleisti ateinantį sezo- 
visi naujieniečiai Iub ypatingai jubiliejų. Vanagai
te tinę. šventę. Su ketina sutverti ką tokio 

šiuo baisiuoju ir galybių žmo-,naujo, dėl to ir atostogų sau 
gum turės kiekvienas progų; neskirė šių vasarų. Daug gra- 
pasikalbėti, apie kų tai jau /aus ūpo nestokavo, kaip ir 
jūsų reil 
galima turėti reikalus atvirai 
nes jis' paeini 
o ne iš 
nerolas 
su savo

Tenai 
žaismių 
si naujieniečiai 
seserys 
v • _ • 
šiai

Ateina naktis, visi Chicagos 
gyventojai sugula, nutyla ir 
pradeda naują gyvenimą, 
mes sakome, kad jie miega. Vi
sur tykumą, nes namuose ne 
simato šviesos. Nors visi ilsi 
si, bet vienas nemiega. Jis vi
durnakty, per pačią dvyliktų 
ją kalbasi su Bcrlino atstovu, 
kuris rengia didelį “surprise” 
dėl chicagiečių. Stebuklai, ku 
riuos mes matysime birželio 27 
dieną, jau yra čia pat ir nak
timis jau praktikuojami. Bus 
burtų, kurie išrūdys stebuklais, 
o stebuklai, kuriuos tik pats 
požeminių dvasių valdovas te
gali padaryti. Tūkstančio vyrų 
spėka reiškia kaip šiaudas nuo 
žemes pakelti. Aiškus ir dide
li daiktai pranyksta, jei tik pa
norėsite. Numirėliai prisikelia, 
jei juos tinkamai pašaukia. Sie
los seniai mirusių žmonių 
na ir kalba su žmogum.:' 
daug visokių dalykų rodi 
nes 
bus birželio 
darže, kur 
švęs savo

automobiliai galės važiuoti vien 
į uMndelein, o į vakarą — iš 
Mundeleino, ir, tik į .vieną pu- 

Uždarymas kelių kitiems 
aųtoh<obiiiains, tikimasi, paša
lins susigrūdimą ant tų kelių, 
taip kad be jokio didesnio var
go galėsią jpravažiųoti apie 
70,(XX) automobilių. Elevato
rium, kuris irgi ateina į Mun- 
delcin, traukiniai , vaigščiosią 
kas keturias minutes.>

Išnaikina
Kandis, Tarako

nus, Blakes, 
Muses

«TANtVOU> OILCO.C NKW JZMEY)

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be ekausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jusu sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

t en 11 vai. ryto prasidės mi
šios, kurias laikys pats papos 
legatas kardinolas Bonzano; 
pamokslą sakys kardinolas! 
liayes iš New Yorko. Po mi-| 
šių bus didelė procesija, kuriai i 
sugryžus prie altoriaus (alto-* 
rius yra įtaisytas lauke), papos 
legatas Bonzano suteiks atsi
lankiusiems papos palaiminimą 
ir kokiuos tai atlaidus ir tuo 
eucharistinis kongresas baig

sis.

Eueliarist iiįis kongresas ei
na prie pabaigos, šiandie jis ir 
užsibaigs.

Vakar laikyta paskutines pa
maldas (irau t parko stadione. 
Mišios buvo skiriamos dėl vy
rų, bet jose dalyvavo vierii vai
kai— berniukai iš visų parapi
jinių ir šiaip katalikiškų mo
kyklų. Tai buvusi “augštesnio 
švietimo” diena.

Bytoj pamaldos bus laikomos 
Mundelein miestely, kur tikj- 
mąsi susilaukti labai daug žmo
nių. Visi keliai bus atidaryti 
tik važiuojantiems į tą mieste
lį į pamaldas; kitiems automo
biliams visi keliai į Mundelein 
pusę bus uždaryti, nes išryto

Buth (Birutė) 
7 m 
pavieto ligoninėj nuo kraujo už- 
nuodijimo, kuris pasidarė nuo 
jsigriežimo į dešiniąją rankų.*

Pasak tėvų, Birutė birž. 15 
d. parėjusi iš mokyklos pasi
skundė, kad jai skauda ranka. 
Už kelių dienų ji smarkiau su
sirgo ir ją išvežta ligoninėn, 
kur ir pasimirė. Ji birž. 12 d. 
žaizdama gaivčje parkritusi ir 
įsibriežusi ranką, nuo to, spė
jama, ir pasidarė kraujo užnuo- 
dijimns.

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

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

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

Krautuvė atdara kasdieną:

Persiskyrė su šiuo pasauliu Panedėlyj, Birželio 21 dieną, 3:00 
valandą po pietų, 1926 m., sulaukęs 23 metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėd„ Raseinių apskr., Kelmės parapijos, Pakaimiškių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 22 metus, palikdamas dideliame nuliiidihie motiną 
Olesę, patėvį Mykolą Židonj, 2 seseris: Genevaitę Radževičienę ir 
Leną Jasaitis, du pusbroliu: Vincentą ir Albertą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 700 W. 35th Street.

Laidotuvės įvyks Petnyčioj, Birželio 25 dieną, 8:00 Valandą ryto 
iš namų į švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos 
zimiero kapines.

Visi A. A. 
esate nuoširdžiai 
'kutinj patarnavimą ir atsisveikinimą. \

Nubudę liekame, />
Tėvai, Seserys ir Pusbroliai

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Lietuviai, kurie ikišiol laiky
davo savo atskirus susirinki
mus ginkluotuvėj prie 34 ir 
\Ventworth AVe., vakar laikė 
savo susirinkimą bendrai su 
arientale sekcija ukrainų kata
likų bažnyčioj. Toj orieutalėj 
sekcijoj, be lietuvių,- dar daly
vavo lenkai, rusinai, syrai ru
munai, chaldiečiai, kroatai. s!o-

iš gerųjų dvasių, 
piktųjų. Sis dvasių ge- 
parodys, kų jis galės 
dvasiom padaryti.
bus ir daugiau visokių 
ir pasilinksminimų. Vi

lius broliai ir 
bus* užmegsti nauji ry- 

brolybės kitiems metams, 
lauksiu jūsų.

Rep.-Kvieslys.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — Šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana, 
OITOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue
s Kampas 18-tos Gatvės 

Telefonas Canal 0523
Ant trečio augŠto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Kaip gerai žinome, rėmėjų 
komisija susideda iš labai tin
kamų ir įtakingų vyrų, suma
numo, gabumo, rimtumo pas 
juosi begalo daug, štai pirmas 
Dr. Kliauga uolus birutietis,

Simpatiškas - 
IMandagu* — 

įf®Geresnis ir Pi- 
Ugesnis Už Ki- 

tų Patarnavi- 
mas.

J, F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenae, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklaUso, tegu 
nueina į vytinusįjį paštą (Gar) 
ir Adams gatvių) atsiimti. Re) 
kia klausti prie langelio, kui 
žadėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
/es, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

DR. VAITUS!i
OPTOMETRLSTAS

LIET
Palengvins

esti priežastimi galvos skaudljimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso, trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai * akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 Węst 47th Street 
Pvhne Bovlevard 7589
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Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI
(Tąsa r u o 7-to pusi.)

kad labai mažai tebuvo Žino. 
nių ant šio išvažiavimo, — gal 
kokis tuzinas su visais komite-. . » i *. i . . .: A L. S. S. Pildomojo Komiteto pItais. Juk ši kuopa turi apie L>0 (|jg įvyksta šiandie, 8-tą vai. vak

, ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME

na ir trečias adv. A. Olis—

Tik vieno dalyko jiems

gerbiamieji, kad 
atidarė vajų 4r narių

inž. K. August, gabus žurnalis
tas,
mes gerai žinome apie jo gabu
mus.
trūksta, tai prisirengimo ateiti 
į valdybos pc^ėdį ir ten ^sudėti 
tuos savo gerus patarimus'. Pri
menu jums, 
Birutė
rėmėjų kad iki sezono atidary
mo jų butų šimtas < (dabar jų 
randasi 67). Taigi ateikite ir 
pagalvokite kaip ir kokiu budu 
juos gauti — tai jūsų darbas, o 
už tai Birutė visuomet jus geru 
žodžiu minės. —D. M.

Cicero
lai-

narių, tai kurgi likusieji buvo? 
Sarmata, kad tik vienas komi
tetas turi laikyti išvažiavimą.

, Tas pats.

L. S. S. Pildomojo Komitetą posė- 
‘ :are,

Naujienų namuose. Visi nariai malo
nėsit dalyvauti.

— Sekretorius

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
PARSIDUODA bučernė ir gro- 

sernė, maišytų tautų apg/ventoj 
naujoj geroj apylinkėj; gerąirbiznis. 
Box 792, Naujienos, 1739 S/^Inlsted 
Street.

150 NAUJŲ NAMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, N. W 

Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

X

Roseland
d. birželio ]vyko Draugiją 

Sąryšio susirinkimas. Labai 
daug delegatų nepribuvo; drau
gijos turėtų delegatus prižiūrė
ti, • kad lankytų susirinkimus, 
nes jeigu visi taip darytų, ta 
Sąryšio knygynas turėtų užsi
daryti. Todėl sekretoriui paves
ta pasiųsti laiškus toms drau
gijoms, kurių delegatai nesi
lankė per tris, mėnesius ir toms 
draugijom^, kurių delegatai dar 
nuo naujų metų nėra dalyvavę. 
Knygyno naudai yra padarytos

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
t lipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel 
Routevard 9603).

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyve'nn tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. VirŠpa- 
minėtnme apskrityje aprūpinti lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negauna! “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

REIKIA OARBUilNKĮI

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė daranti $100 kasdien. 
Vienas bučerys lengvai padarys 
$1000 sąvaitėj. 4 pagyvenimui 
kambariai. Rendos $60. Dalis 
cash, kiti ant* išmokėjimų, geras 
lysas. 8856 Lowe Avė.

MOTERŲ
REIKALINGA* mergina dėl namų 

darbo. Gera alga. Rivorside, III. 2342 
So. Leavitt St., Tek Ca’nal 1678.

REIKALINGA moteris diybti prie 
namų ir pagelbėti prižiūrėti kudikj. 
Skalbti nereikia. H. J. Arens, 3326 
Erne raki Avė.

PARSIDUODA barbernė, geroj 
apiclinkėj, 4 kėdės. Parduosiu pigiai 
visą arba pusę. Tik vienas Lietuvy* 
barberys mieste. Atsišaukite kasdien 
apart Sekmadienio.

W. S.
, 320 E. 14th Štrcet

Chicago Heights, UI.

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

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH

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

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & CO.
7181 W. Graird Av. 

6407-6537 Irving Paik Blvd.
' x Columbus 9552

KODĖL NENUSIPIRKTI 
BRIGHT’SO MURINI 
BUNGALOW PRIE
ŠAIS MIESTO PAR
KO UŽ $750 CASH?

dideli kambariai su miegamais5 
porčiais, gyvenamasis kambaris turi 
ugniavietę ir įmūrytas knygoms šė
pas. Valgomasai kambarys įmūryta 
bufetą; maudynė turi įmūrytą vanų 
ir Šėpą skalbiniams. 2 dideli mieg- 
kambariai su puikiom šėpom. Dide
lis augštis. Arti Katalikiškos Baž
nyčios ir mokyklos. Imk Grand Avc. 
karą iki Meade Avė. Eik 2 blokus 
j šiaurę ir .pamatyk šiuos puikius 
namus Šiandie. Tai nieko nekainuoja. 
Mes esame tikri, kaip Tamsta juos 
pamatysite Tamsta sutiksite, kad jie 
yra verti tos kainos, kurią mes pra- 
Šoffie. Mes duosime speciales sąlygas 
pirmiems penkiems (5) pirkėjams. 
Pamatykite savininką.

Meade Avė., kampas Altgeld

Vietos lietuviai katalikai 
įJo misijas- per keletas paskuti
nių savaičių. Naujoj bažnyčioj 
daug žmonių lankos ir biznis 
eina kaip iš pypkės. Mat para- 
pijonys bando užpildytų kiau
tą maišę — meta aukas kiek 
tik kas atsineša pinigėlių, 
balsas kožnų dienų girdisi 
pats ir tas pats: “Daugiau 

skolas mokėti;
mieli

todėl visos draugijos, 
tik gali, turėtų 
nariai turėtų 
išplatinti.

kurios 
nusipirkti ir 

pasistengti jas

Sąryšio yra senai nutarta, 
kad visos draugijos, kurios pri
guli prie sąryšio, turi savo pa
rengimus (ypač svetainėse) už
rašyti Aušroje tam tikroj kny
goj, taip kad neįvyktų dviejų 
draugijų parengimai vieną die
ną.

Bet 
tas 
au- 
au

kaukite, mieli parapijonys”. 
Kada kišenini lieka tušti, tada, 
žinoma, duoda palaiminimą sa
vo nekaltom avelėm ir tie ei
na namo išverstais kišeniais.

Reikia priminti, kad per šias
mijrrrmK tr-v-olini ••Kerni’,|
mokino žmones, štai misionie- . 

riaus žodžiai: “Jeitfu lavo vy-^hlkelis — 2, J. Švitra — 2, S. 
ras neina j bažnyčią, tai pri- Kodis — 1 irJ. Gasiunas — 1. 
versk, kad jis eitų; pėtnyčio.i Į Kadangi visi prelegentai daly- 
mėsę valgyt neduok; jeigu pi- vavo veltui, D. Sąryšis nutarė 
jokauja ir tavęs neklauso, tai išreikšti viešą padėkos žodį vi- 
negyvenk su tokiu“ ir tt. ir tt. Įsiems prelegentams, kurie skai- 
Tai tokie Žodžiai girdisi iš mi-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
J IEŠKAU brolio Jono Jankausko, 

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

J. M. JENKS 
Torston, Ohio

REIKALINGA moteris dirbti deš
rų dirbtuvėje. Atsišaukite: M r. Lau- 
der, 1141 W. 47th St.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda pigiai kendžių, cigarų, 

cigaretų ir kitų smulkmenų štoras. 
Biznis išdirbtas; sumaniam gera pro
ga čia pasidaryt pinigų.

Kreipkitės adresu:
53įjl Wentworth Avė.

Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI štoras su bizniu prie

Tautiškų kapinių. Geras biznis. Sa
vininkas 4157 So. Kedzie Avė.

m DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA vyro, frubų pardavė
jom Gera vieta geram ir darbščiam 
žmogui. Atkins A' Freund, 48th and 
Ashland Avė.

PARSIDUODA - bučernė ir 
grosernė, biznis geras, knygu
čių nėra. x

Kreipkitės:
5752 So. Racine Avė.

$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 
Co.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St. 

Box 773

REIKALINGI pardavėjai “to soli- 
cite roofing”. Alga ir nuošimčiai. W. 
Gernhofer, 2800 VVashington Blvd., 
1 augštas.

GROSERNE nedidelė, 
gera. Kas j ieško geros 
tos, nesigailėsite nusipirkę, 
gi renda.

4141 So. Maplewood Avė. 
__________1 —— ...i—

bet 
vie- 
Pi-

PUIKIAUSI VIETA DEL 
ROAI) HOUSE/

Vienas šimtas ir viena pėda 
ant kampo

ANT valstybinio vieškelio. Kaina 
$1000. Šis lotas yra 181 pėdų, prie 
gero, kietnus kelio. Greitai bus ce
mentuotas. Puikus i nvestmentas. 
Sąlygos: $180 įmokėti ir $10 mėne
siui.

Taipgi keletą akrų
< 

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

W. II. DARR,
225 'So. Roman Avė., Chicago, III.

Van Buren 7841

3

įėjo surengęs 17 prelckcijų 
įvairiomis temomis. Prelegentai 
buvo šie: K. Augustinavičius 

£» prelekcijus, .1. Starjiu- 
laitis — 3, F. Misius — 3, ,J.

ŠTORAS rendai, 4xjcambariai 
gyvenimui, visi
.ai ištaisyti, gera vieta visokiam
L>iznivii. Rendos $25.00.

3628 So. Union Avė.

MUMS reikia keletą lenkiš
kai kalbančių vyrų. Gera alga

įrenginiai nau- »• komišinas. Gera proga ir ge-
I X tlt 1*____ ____ I Ali _ A

SIŪLYMAI KAMBARIU

ra ateitis tiems, kurie tiks tam 
dsu'bui. Atsi&aukite s 

BURNHAM BLDG., 
158 W. Randolph St. .... 

Room 416
7:30 Ketvirtadienio vakare

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

PARDAVIMUI dvi kriaučių ŠO
ROS. Senai išdirbtas biznis ir pel
ningas. Priežastis pardavimo — iš
važiuoju j Lietuvą. (>912 South 
VVestern Avė. .

12 kambarių mūrinis namas, 
akrai žemės, 3 karams garadžius. 
Namas karštu vandeniu apšildomas, 
elektra, gasas ir vanos. Yra sodnas 
ir daug medžių prie pat Forest 
Preserve, ant cementinio kelio. 8 my
lios nuo Chicagos. Parsiduoda labai 
pigiai arba išsimaino ant loto arba 
mažo namo.

A uiti t <* nuo ryto ilci
landom arba Inkarais.

r P: GASIUNAS
3101 So. Halsted St. 
Telefonas Yards 1119 

arba 
Telefonas Blvd. 0045

LABAI pigiai parsiduoda Road 
House. Daroma didelis biznis žie
mą ir vasarą. Yra galiūnas, gaso 
stotis ir stendas. Parduosiu arba 
mainysiu ant Chicagos propertės. 
Randasi 10 mylių nuo Chicpgos. Pa
geidaujami agentai. F. Tverijonas, 
616 W. Garfield Blvd.

10:00
$500 įmokėjus nupirks 4533

tė prelekcijas.
I). S. Korespondentas.

Beje, musų dailioji lytis! taip 
musų misionierius suerzino, ‘ 
kad net per pamokslus jie pTa-' 
deda nerimauti. štai ateiibu 
mergaitės pasiklausyti kę mi
sionieriai sako, bet tur būt' 
joms nesakė tą vakarą to, ko j 
jos tikėjos iš

IEŠKAU va i kėni} ant kambario, 
su valgiu ar be valgio. Netoli dirb
tuvių, vienas blokas nuo Halsted 
Street.

Kas norit, galit ateiti pažiūrėti.
. Klauskit Restauracijoj.

919 W. 20th Street
M. Malinauskas

REIKTA vyrų dirbti geležiniame 
yarde. Atsišaukite pas Warshawsky 
& Co., 1915 So. State St.

REIKALINGAS geras pieno išve- 
žiotojas; turi kalbėti lietuviškai ir 
lenkiškai. South Sidėje. 2720 So. 
Ridgeway Avė.

PARSIDUODA pekarnė. Kepama 
balta duona ir keksai. Išvažiuoju i 
Lietuvi), gausit bargehą. Tiktai vie
na pekarąė toj apielinkčj.

Naujienų Skyrius 
3210 S. Halsted St.

No. 54

mentus ir barnė, 1445 ar 1447 

W. Ohio St. yieną ar 2 flatų, ar
ba dar kitą 6 kambarių reziden
ciją. 117 N. Dearborn St., Room 
319.

KANKAKEE UP£

vakorčiy skyriuje?
, KAMBARYS ant rendos, vienam 
vaikinui be valgio. 17^18 So. Halsted 
St., 2-ros lubos. *

Ponai Juoseph ir Jieva Dos- 
jų išgirsti, kad ky, laivu Majestic, birželio 24 

valandėlę pasėdėjusios prade-' 
jo pauderfotis, atsidarę savo 
“pursus”. Žinoma, tas labai ne
patiko tėveliams ir pradėjo jas 
varyt lauk. Taipgi “pusnuogėm”i 
liepė neiti išpažinties, nes ne
duosiu sakramentų. Mat kuri 
tik be rankovių dresę turi, tai 
ta yra “pusnuogė“. Esą šv. te-1 
vas užginąs tokias spavėdot.

d., išvažiuoja į Lietuvą paviešė
ti, prisižiūrėti ir ištirti padėtį' 
Lietuvoj, o jeigu patiks — tai 
ir -apsigyventi Lietuvoj.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikią 
ar kviečia.R. R. Kliubo karnivalas' jau 

vienų nedėlią ^praleido. Biznis, 
m geriausias, nes oras prastas, i 
Taipgi nežinia kodėl žmonės la
bai mažai lankosi. Manyta dau
giau, negu turėta biznio perei
tą savaitę. Šią savaitę tai bus. 
didžiausias sujudimas, nes 
bus paskutine savaitė. Tur būt Jam *tik 
visi savo laimiki saugoja pa-i}* ,PasJ . . . IX 1 lerio, Luva Al Vitai fji abaigai, nes koznas vienas ren- j ijmtą ir išsiunčiame savo centus
giasi laimėti “Flint Sedan”. Bet .dirbti dei kitų. 

• Aniniiiiiuiu i
J"s džinte pinigus.
nes tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 

i tumėt juos į banką ar spuUcą? I
Naujienų. Spulka. uždirba po 

Ką $6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
i $100.00 — parnislyk kiek jūsų 
: šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

turėjo Ateik' ir pasitark su sekretorių 
. ’ apie taupymo budus, o nuo jo su-birze- j žinosi kaip greit dauginsis jūsų 

doleris, 
NAUJIENŲ SPULKA, 

1739 So. Halsted St.

aš jums vyrai sakau, kad 
apie tai visai nesirūpinkit, 
jis man teks, — aš jau ir 
ražų pradėjau budavotis. 
jus anl to sakysite?

KIEK

tai

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 

krą darbą. Praleisdami cen- 
įkui centą, dolerį paskui do- 

i Icrio, mes greitai praleidžiamo

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
Atsirninkite, kiek

ĮVAIRUS skelbimai
Te). Yards'7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
i stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes pardundame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plombini Sapply Con 
1637 West Di viston &U 

netoli Marshfield

Te). Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas. \

Vietinė SLA 194 kp. 
savo išvažiavimų 20 d. 
lio, buvusiam Čerbausko 
Buvo laimėjimas serijų, 
buvo leidžiamos sušelpimui na-;
rio Stankaičio šeimynos. Kaip 
geros pasekmės iš to bus, tai yra

darže.
kurios

LIETUVIŲ SPAUSTUVft
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 83rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

PATYRUSIŲ operatorių prie 
moterų dresių. .• Nepatyrusios 
šiame darbe te i neatsiliepia.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St. ' 

6-tos lubos

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

Kreipkitės:
4411 So. Campbell Avė.

1-mos lubos j

Pasirinkimui dideli tetai, pigios 
kainos, lengvais išmokėjimais, šalę 
yra gerai įrengtas kliubas. Musų pa
siūlymą nieks negali viršyti. Illiana 
Heights Land Co., 1504 Strauss Bldg. 
Wabash 6736-6737.

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

Kreipkitės
B. KAIRIS

5926 So. Elizabeth Street
■=8

ŠERAI—BONAI

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA garadžius arba pri

imsiu partnerį. Turiu du bizniu. Ar
ba parduosiu Lunch Ruimj.

' Englevvood 2d00

PARSIDUODA Soft Drink Parte- 
ris, keturi kambariai pagyvenimui. 
Geras biznis. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. 4343 So. Hermitage 
Avė., Tel. Yards 1345.

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

2053 W. 18th Street

■ ;..........■' ■■■ ' =

LIETUVOS

BIBONAI 
taipgi Vokiečių, Francuzų 

ir kiti bonai
Perkame ir 
Parduodame

Kainas siunčiame dykai 
ant pareikalavimo

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

S t u d e b a k e r automobi- 
/^^^HĮliai yra vieni iš tvirčiausių 
UHHnJir kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude- 

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

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevardw1685
D. Kuraitis ir A. Kašulis, Vedėjai

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

2013 W. 69th Street

PARSIDUODA Ice Cream Parteris.
Geras pelningas biznis.

3225 So. Halsted St.

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotų už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgečius arba gerus bondsus ar 
staką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St. Box 799.

PARSIDUODA barbernė 2 kėdžių. 
Viskas gerame stovyje.

730 W. 17th Place

NAMAI-ŽEME

S. EFIMOFF 
Room 1005 29 Broadway 

New York City

MORTGECIAI-PASKOLOS

VIENO TONO TROKAS
FORDAS, visai gerame 

vyje, labai tinkamas dėl 
sernfy ir bučerpės.

Parsiduoda pigiai.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St.

sto- 
gro-

PARDAVIMUI namas, 7 fla- 
tai ir 1 krautuvė, $13,000, 4 fla
tų, 2 karų garažas, $8,000, ce
mentinis pamatas, gasas, elek
tra, gatvė ir elė cementinė, nė
ra morglčių, reikia pusę cash. 
Savininkas

4356 So. Honore St.
2 fl front *

PARSIDUODA labai pigiai gra
žus namelis. Pečių šildomas. El
ektra. 4 lotai prie namo aptver
ti. Galima laikyti vištas ir kar
ves. Cash ir ant išmokėjimų. Sa
vininkas 4955 Karlov Avė., Va 
bloko nuo Archer Avė.

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

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

PARSIDUODA soda water route 
ir t rokas. 2900 Lowe Avė. ♦

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORRORATION 
8804 South Kedzie Av«u. 

Lafayette 6788

$250,000 •
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Prisidėkite į šią draugiją 
Chicagos Lietuviu Draugija S. P. 
3 didžiausia savišalpos organiza-) 

dar nėra žinios, nes dar šeri- cija Chicagoje— priklauso net 800 
u i vy,lJ ,r moterų. Draugijos piniginis 
neL turtas siekia arti $15,000. Yra trys 

įjos sergantiems na- 
l ir $16 savaitėj. Na- 

I riais gali patapti vyrai ir moterys 

1 12 d., 1926 metų yra priimamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 17.‘J9 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti Įstoti į 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bite vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją į Chi- 
cagns Lietuvių Draugiją S. P. 

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

jos visos nėra surinktos.
visgi galima spręsti, kad kokia' skyriai pašėlo
šimtinė bus pelno dėl nelaimiu- r!uPls:
gojo namiškių. Mat minėtas na- nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio 
rys jau tūlas laikas kaip ran
dasi džiovininkų ligoninėj.

Reikia labai apgailestauti,

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Groseftut), Bu- 
^ernte> Delikate- 
ssen. Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. M u s U 

EJ^^^specialumas Geras patari- 
navimas, žemos kainos. 

Soatheims, 1912 So State St.

VALET

AuioSlrop
- Razor

Pasiga* 
landa 
Pats

—-------- -—————■ -- ---------- ■

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių t rokų patarnavimas Chicagoj ir 
Hpielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausiu ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai saindorpi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.o Lawnnate 0114.

DIDELIS bargenas. , Savinin
kas apleidžia x Chicago. Paige 
Coupe 5 pasažierių ir pianas la
bai pigiai ' parsiduoda. Viskas 
gerame stovyje. ,Kreipkitės:

1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUL
PARSIDUODA ar išsimaino 

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

I G. D. L. K. Vytauto priešpusmeti- 
nis susirinkimas įvyks Penktadienyj, 
Birželio 25 d., š. m.,, Paprastoj SveL,

Į 7:30 vai. vakarei Visi nariai malonė-
1 kitę susirinkti, nes bus daug naujų 
darbų svarstymui.

I Kviečia Valdyba

Tel. Pullman 1413
JOHN TENINGA

Namų Statytojas ir Generalis 
Kontraktorius

32 West lllth Place
Chicago, iii.

PARSIDUODA bučernė Brighton 
melų. 
Par- 
mir-

Parke, biznis išdirbta per 15 
Geriausia vieta visam Brighton 
ke. Parsiduoda iŠ priežasties 
ties.

Atsišaukite pas
A. SELDUKAS 

4100 Archer Avenue

i/3 AKRO ŽEMES IR GARA
DŽIUS PRIEŠAIS OGDEN 

AVENUE
• PARSIDUODA lotas 50V258 p. 
priešais Ogden avė., arti DQwners 
Grove, su nauju garadžiuin. Gali
ma perdirbti į mažą namą. Savi
ninkas 
siu už 
kėjimų, nau U»Bauvv....Mo RvJM. 
šį tetą galima vartoti dėl biznio. 
Galima i 
tadieniais ir sekmadieniais.

apleidžia miestą. Paaukau- 
$1250 ir ant lengvų išmo- 

kad užganėdinus pirkėją.

matyti bile vakarą ar šeš-

P. O. MILLER 
12 N. Long Avė. 

Austin 1810

2 FLATŲ medinis namas, muro 
pamatu, 5—6 rūmai, abudu furnasu 
Šildomi, garažas cementuotas, te
tas 30 y 125, graži vieta. Parduosiu 
ar mainysiu. Kaina $9500, įrtešti 
$2500

Pašaukit Prospect 5173

PRIVERSTA^ esmi parduoti dėl 
mirties savo 38x125 pėdų lotą nau
joj didžioj šiaur-vakarinėj miesto da- 
lyj. Auganti lietuvių kohonija. Gera 
transportacija. Keikia 

,cash.
NAUJIENOS 

Box 801

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

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

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

4

Paskola namų savininkams nuo $200 
iki $2000. Užmokėjimui taksų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl title. Mč_ 
nėriniais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY 
& MORTGAGE CO.

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

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

PRIVERSTA# parduoti biznio 
lotą ant pilnos sekcijos linijos, 
tik du blokai nuo elevatoriaus. 
Auganti apielinkė. Galimybė pa- 
brangimo. $800. NUAJIENOS, 
Box 800.

MOKYKLOS

GERIAUSIA vieta, kampinis 2 
augštų mūrinis biznio namas, 70 pė
dų lotas, grosernė ir bučernė. Senui 
išdirbta. Daro gerą biznį. Parduoda
me, nes partneriai nesutinka.

5129 Archer Avenue 
Kampas Kildare 
Lafayette 0392

AUKSINS proga pigiai įsigyti 5 
kambarių namą su visais paranka
mais ir garadžiu. Kaina labai pigi, 
nes turiu apleisti miestą. Ateikite su 

tik $400.00 žmona tuojaus ir atsineškite rank
pinigius.

Savininkas
3423 W. 61 st Street

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, UI.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
inokinnni dienomis ir vakarais. At
sišauki! ___  __ ___ ____
TIONAL BARBĖK COLLEGE, 
672 W, Madison Slrcct,

arini


