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Darbo ministeris
uja ateivius

Pranašauja Francijos vai 
džios kritimą

Vargas su prohibicija; gal teks 
visas įstatymas pakeisti
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adas Abd-el-Kri ■ 
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PRANCŪZŲ RYKŠTĖ. — Kar.ngų maurų ' 
mas, kurs veda atkaklią kovą su franeuzais I
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Katastrofinga Lenkijos ' Francijos valdžia sušilai
pramonės padėtis kius su Vatikanu

Naktinis oro paštas tarp 
. Chicagos ir N. Y.

M-

....  <

Gazeta 
Dabar- 
nagri- 

rų- 
n u rodo,

Prie susitarimo prieita Franci
jos užsienių oi misteriui slap
ta atvykus j Komų

Chicagos

Darbo sekretorius Davis 
vėl atakuoja ateivius

Siundo “tikrus amerikonus“ 
darbininkus prieš ateivius 
kaipo prieš nevidonus; reika
lauja pasportų sistemos at- 

. eiviams- »

CLEVELAND, Ohio, geg. 20. 
— Darbo sekretorius (ministe
ris) Davis vėl išlindo aitriai a- 
takuoti imigrantus (ateivius). 
Clevelande dabar laikoma gelž- 
keliečių brolijos ,<r~ 
hood of Railroad Trainmen” 
konvencija. Tą konvenciją se
kretorius Davis ir išnaudojo 
savo atkakliam puolimui atei
vių. Savo kalboL**pllTio.1 panie
kos ir neapykantos-visiems at
eiviams nepiliečiams, jis tiesiai 
siundyte siundė Amerikos darbi 
ninkus prieš juos, ' kaipo prieš 
pavojingus priešus.

Tikslas jo kalbos buvo agi
tuoti už savo planą, būtent, kad 
ateiviams Amerikoje butų įves
ta policijos nasportų * sistema. 
Dabar, girdi. Amerika pritvi 
mis šmugelio keliu įgabentų 
imigrantų, ir vienintelis būdas 
užkirsti tam kelią tai priversti 
visus nepiliečius registruotis 
kas metai policijoj.

Imigracija, sakė Davis,- tai 
esanti didžiausia problema, ko
kią Amerika'turėjus per pasta
ruosius dvidešimt metų, šian
die Amerikoj esą milijonai at
eivių, kurie buvę slapta įšmu- 
geliuotf, ir jie atima duonos 
kąsnį darbininkams amerikie
čiams.

“Kitkart,* 
rius Davis, “kai mes 
vome savo samdytojų 
algos, ateina, būdavo, 
tūkstančiais imigrantų, ir 
bematant užimdavo musų vie
tas darbe, ir musų algos būda
vo numušamos dar žemiau, ne 
kad pirmiau gaudavome. Vos 
spėjus imigrantams išlipti Iš 
laivo, samdytojų agentai tuojau 
juos paimdavo ir vartodavo kai
po ’skebus’ dirbtuvėse, kurių 
darbininkai streikavo: Darbo 
agentūros gabendavo ateivius į 
pramonės centrus ir leisdavo 
jiems tenai atimti darbą iš ge
rų ir sąžiningų amerikiečių*.”'

Toliau sekretprius Davis pie- 
kaip kas metai Amerikon 

šmugeliuojama imigrantai per 

Meksiką ir Kanadą. “1921 me
tais,” sakė jis, “šeši milijonai 
darbininkų Amerikoj bastėsi be 
darbo, ir Washingtono valdžia 
susirūpino, kuę budu butų galit 
ma išlaikyti algų normą. Ir 
tada mes ėmėme už ragų imi
graciją. Mes negalime leisti, 
taip tarė VVashingtonas, kad

lapo uždarytos. Bet, kaip pa
sirodo, mes uždarėm tik prie
šakines duris, palikdami užpa
kalines visai atdaras, kad pro 
jas galėtų imigrantai įeiti 
paveržti darbus iš jūsų ir 
manęs...’’

“Ar daug reikalauja papras
tas meksikietis darbininkas?” 
klausė Davis, ir patsai atsake:

“Visa, ko jis nori, tai penkių 
galonų skrybėlės, pakelio si ga
rėtų ir lėkštu chili-con carne 
(meksikiečių patiekalas: pupos 
su mėsa). Kas beliks iš musu 
darbininkų Įstaigų,t kai j mu- 

The Brother-tsų kraštą plauks pilni vagonai 
tokių banditų?”

Taip x_______ ____ __ __
teris ir pavadino kaimynė.-* 
valstybės darbininkus — “ban
ditai.”

Bet .Davis ne;.igailąjo nė kitų 
kraštų darbininkų. Visas nuo
dėmes. kokių tik Amerikoj yra. 
jis suvertė ant ateivių galvos. 
Jie ne kas kitas) kalti ir dėt 
svaigalų šmugelio, ir dėl narko
tinių vaistų šmugelio.

“Kai kurie imigrantai, vogti
nai įsivagiantieji į Ameriką,” 
tvirtino Davis, “savo kešėnėse 
turi tiek opiumo, kad juo ga’i 
padaryti opiumo vartotojais vi
sus Clevelando miesto mokyklų 
vaikus., šmugelis opiumo eina 
ranka už rankos su imigrantų 
šmugeliu.”

Sekretorius Davis sayo kalbą 
baigė pareiškimu, kad vieninte
lis vaistas užkirsti visam tam 
kelią, tai esą išleisti toki įsta
tymą. kad kiekvienas ateivis 
butų priverstas kas metai re
gistruotis. Kitais žodžiais, kad 
butų įvesta imigrantų paspor
tų ssitemak įvedus pasportų 
sistemą, tuojau, girdi, butų ga
lima susekti tuos ateivius, kur 
neteisėtai įsigavo i Jungtines 
Valstijas, suimti juos ir depor
tuoti, iš kur atvykę.

Pastebėti verta, kad patsai 
Davis yra ateivis^ “velšis,” A- 
tnerikon atvykęs 1878 metais.] i

Francijbs ministeriy kabi- Arba pilna prohibjcija,
netas gali kristi arba ne-prohibicija

sakė sekreto- 
prašyda- 
didesnės 

laivas su 
jie

Priežastis — karas su maurais 
Morokoj; ieškoma Ispanijos 
ir Britų pagalbos

Galų gale prbhibicijos klausi
mas gal teks patiems žmo
nėms savo balsu išspręsti

\VAS1ITNGTONAS, geg. 20. 
— Senato komisijos, tirinėjan- 
čios vidaus mokesnių biuro da
lykus, susirinkime paaiškėjo, 
kad Coolidge’o administracijos 
nusistatymas prohibicijos klau
simu dabar toksai: prohibicijos 
įstatymą imti vykinti visu 
griežtumu taip, kad žmonės pa-- 
justų jo* asmenis, ir tuo budo 
padaryti kraštą tikrai “sausą.”

ROMA, geg. 20.
Tribūne koresppndentas skelbib. 
turįs žinių iš vieno Vatikano 
diplomato,, arti stovinčio prie 
papos, kad Era nei jos valdžia 
susitaikius su Vatikanu. -Pas
taromis dienomis j Roma buvęs 
slapta atvykęs Francijos užsie
nių reikalų ministeris Briun- 
d’as, išbuvęs keturiasdešimt aš-- 
tuonias valandas ir priėjęs prie 
pilno susitarimo su papa. Pa
sak to papos dilomato.. Franci
jos atstovas sakęs kardinolui 
Gasparri’ui ir papai, kad daly
kai laikinai pasiliksią taip, kaip 
dabar kad jie yra, kol visuome-

VARŠUVA Į E]. - 
War>za\vska straipsny ‘ 
Jnė piamonės padėtis’’, 
nedarna įvairių pramonės 
šių padėlį Lenkijoj,
kad klaidinga buvusi nuomonė, 
kad pramonės krizis Lenkijoj 
esąs laikinas, ir kiekvienu 
mementu galįs baigtis. 'Pasak 
laikraščio, kainos krašte kylan
čios, '‘ksportas nukritęs, o 
\?i’iielėai, nuolat protestuoja
mi žymioms‘sumoms. Audimo 
pramonė', nežiūrint (o, kad da
bar pj’ls. sezonas, niekas niekei 
ntperkąs, o jei kas ir darąs 
užpirkimų, tai skolon-. Bet ka
dangi niekas nemokąs atėjus 
terminui, tai ir skolon jau ne
daug kas norįs pardavinėti.

Anglių pramonė dar sunkes
nė j padėly, nes rinka užversta 'nes opinija nurimsianti, o tuo 
anglių dėl minkštos žiemos ir i tarpu busią surasta fondų am-

- - a . , _ J _ • t T _ A • 1 _ __ ^1*1 -.4.1

Chicagos distrikto gėlžkelių 
pašto divizijos viršininkas 
Brauer skelbia, kad. greitu ko
ku, l>ent nevėliau kaip iki lie
pos pirmos dienos, tarp Chica
gos ir New Yorko pradės veikli 
naktinis oro paštas, kuris žy
miai pagreitins susižinojimų 
paštu tarp tųdviejų miestų.

Pašto aeroplanai išskris kas
dien iš Chicagos kaip 6 valauoa 
vakaro, ir ryto metu bus jau 
New Yorke. Taipjau kas va
karas aeroplanas išlėks iš New 
Yorko, ir. ant rytojaus anksti 
bus su pašto siuntiniais Chica
goj. • * » ’

Federalė valdžia nebeturi 
kur dėt kaliniy

basadai prie Vatikano laikyti atskirų valstijų priimtiPrašo
dalį kalinių į savo kalėjimus

Vokiečiy-LenkŲ ginčas 
Haagos tribunole

ŽENEVA, Šveicarija, geg. 20 
— šiandie buvo ofilialiai pas

PARYŽIUS, geg. 20. — Pa
ryžiaus laikraščiai, tarpių taip
jau socialistų ir radikalų laik
raščiai. paskelbia labai nemalo
nių franeuzams žinių iš Fezo, 

inkilu . , ikurios parodo,.. kad kargs su
Amerikos darbo minis- e , , .Abd-el-Knmu franeuzams labui 

brangiai pareis ir, jam nuveik
ti. kova turės būt vedama di
deliu maštabu.
A Kad padėtis Morokoj yra rūs
ti, to jau nebeužgina nė Fhmci- Jei vienok ir tai nieko nepadės, 
jos valdžia, ir dabar j f daro 
žingsnių, norėdama suorgani
zuoti trijų valstybių bendrą o- klausimas pavesti patiems žmo- 
fensivą prieš maurfis, ofen-
sivą, kuriame dalyvautų Franci-1 Taip kalbamus komisijos su
los ir Ispanijos kariuomenė ir sirinkime pranešė senatorius 
Anglijos laivynas. James E. Watson, iš Indianos,

Nežiūrint kairiosios spaudos administracijoj lyderis.
reikalavimų, kad karo ministe
rija paskelbtų, kiek jau iki šiol 
yru žuvę Francijos kareivių Mo
rokoj, ji atkakliai tyli, o taipjau 
slepiu visas informacijas apie 
tai, kiek dar kariuomenės pa
siųsta maršalo Lyautey jėgoms 
Morokoj sustiprinti, 
laikraštis sako, kad esančiai ten 
60,000 kariuomenei sustiprinti 
esą pasiųsta dar 4,000 kareivių.

Pranašauja kabineto kritiuną

ją, į kur pirmiau buvo dau
giausia anglių eksportuojama. 
Bendrai, lik kai kurioae1 kasyk
lose įstengiama dirbti. penkios 
dienos per savaitę, o daugumoj 
dirbama keturios. Geležies fab
rikuose taip pat nesą judėji
mo.

Popierio gamyba apsieinanti | kelbta, kad Vokietija apeliavus 
labai brangiai, o aukštų kainų i Hagos tarptautini teisingumo 
yiekas nemokąs, nes labai pi
giai gaunama gero popierio iš 

iri ČV'kcšlovakijos.
i trąšų gamyboj

# g • o -------

s Į Austrijos ii 
Dirbtinių

ir žmonės bus nepatenkinti pro- 
hibicija, tada visas prohibicijos

nėms balsavimo keliu išspręsti

žiūrint to, kad prasidedąs se
zonas, žemdirbiai neturį pini
gų ir negalį trąšų pirkti.

Dar blogiau, pasak laikraš
čio, drabužių gamyboj ir batų 
pramonėj. Vyriausybė, norė
dama kovoti su brangumu, su- 
rhazino įvežimo muito mokes
nius ir to vaisiai esą labai ai> 
verktini, nes, pavyz., vien Kon- 
gresoykoj iš penkių esamų

įj

prašydama išspręsti 
su Lenkija. Tas gin- 
del Lenkijos ekspro- 
Aukštutinėj Silezijoi

tribunolų, 
jos ginčų 
čas eina 
priavimo
vokiečiams priklausančių pra
monės ir žemės ūkio nuosavy
bių.

WASHINGTONAS„ geg. 20. 
— Teisingumo departamentas 
kreipėsi į atskirų valstijų vy- 

Iriausybes, prašydamas, kad jos 
priimtų į savo kalėjimus gera 
dalį federalių kalinių, kadangi 
federaliai kalėjimai jau taip 
prigrūsti, kad daugiau nebetek 
pa. Viename tik Atlantos te
dera liame kalėjime, statytam 
nedidesniam kaip 1,180 kalinių 
skaičiui, yra dabar sukimšta 
daugiau ne 3,000 kalinių,, o 
I>eaven\vortho kalėjime sąlygos 

'esančios dar blogesnės.

Audros metu perkūnas 
užmušė 8 žmones

f AHenby' pakttraukva z£ Egi pi o

LONDONAS, g. 20. — Aukš- 
tasis Britų komisaras Egiptui, 
Lordas. Allenby, rezignavo. Jo

BRIUSELIS, Belgija, geg. 20. ''ietoj lapo paskirtas tam postui
— I.aike siaubusios praeitą nak- Slr George Lloyd.
tį smarkios audros Briusely ir

tos rųšies fabrikų dirba lik vie jo apygardoj, perkūnija užmu-
.----------------- 1----------------------------

VILKAS SU PASU

Vokietijos valdžia gavo 
pasitikėjimo

BERLINAS, g 20. — Reich
stagas z (Vokietijos parlamen- 
;as) šiandie 214 balsų prieš 129 
pareiškė valdžiai pasitikėjimo, 

penki atstovai susi - 
balsavimo. 

________
PASKUTINIAI JAPONIJOS 

KARIUOMENĖS LIKUČIAI 
APLEIDO SIAURĖS 

SACHALINĄ .

laike nuo

MASKVA, geg. 20. — Oficia 
liai paskelbta,, kad vakar pasku 
tinis Japonijos kareivių būrysU l | / lai V V V dol 1 J I 1 I j M Į zv / I J 1J VZJ<> AUIvlVlU L7L4 1 y .3

milijonai imigrantų plauktų į'apleido šiaurinę Sachalino salos 
Ameriką tuo laiku, kai šeši mi
lijonai musų pačių darbininkų, 
amerikiečių, vaikščioja be dar
bo. Ir tada durys ateiviams

dalį. Tuo budu pabaigta eva- 
kuavimas, numatytas nesena! 
padarytoj Japonijos sutarty su 
sovietų Rusija.

nas, o darbininkų skaičius iš
2500 darbininkų i......
iki 2'60 žmonių*

Streikai ir nedarbas.

šė

Oficialis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Chicago ir apielinkė —t Ket
virtadienį gražu; i.._ 
nos • temperatūroj; 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra 
, Politikos žmonės pranašauja, siekė 71° F. 
kad parlamentui ateinančią sa
vaitę susirinkus, kabinetas*turė
siąs kristi*, kadangi kairysis blo
kas,, kuriuo premjero Painlevė’s 
valdžia remiasi, Morokos kam
panijai yra priešingas. Ypač 
priešingi yra socialistai, kuriui Vakar, gegužės 20, užsienio pini- 
atstovų parlamente yra 150. ' i ^S^L^’000-’10’

Radikalų (Herrioto) partija pinigais šitaip: 
praeitą sekmadienį .priimtoj re
zoliucijoj sako: “Mes -pasmer-,1 
kiame Francijos kolonijų politi-! 
ką, kuri yra nepabaigiamas kon
fliktų šaltinis.’’

Vienas

maža atmai- 
vidutinis

vidutiniai

aštuonis žmones. Smarki I 
sumažintas ledų kruša išdaužė daugybę lan-1

* gti ir šiaip eibę žalos padarė, ~ 
ypač laukuose. Kulį laiką vi
soks susisiekimas buvo sutrul 
dylas.

veikimo

šiandie saulė teka
C 4

džiasi 8:08 valandų.
5:25, leL

,i ■iui-1 i n.y

PINIGU KURSAS

Amerikos

400,000 DOLERIŲ LIGONINEI 
CHICAGOJ

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų ........
Francijos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ..........
Lenkijos, 100 zlotų . 
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankų . 
Vokietijos, 190 markių .

. $4.84
$5.08 

$18.77
$5.18
$4.09 

$19.20 
$16.78 
$40.20
$2.54 

$26.76 
$19.37 
$23.81

SPR1NGFIELD., III., geg. 20. —---------------- -------------------
, < HHnois. le^alaturoR atstovų Lietuvos Pini9V Kursas 
butas šiandie priėmė bilių, ku-.
riuo paskiriama 400 tukstanč^ij 
dolerių naujai Chicagoj ligoni
nei pastatyti. Ligoninė bus vien 
tik akių ir ausiu ligomis ser
gantiems. Q

I

Bihus perkelti Cook kauntės 
kalėjimą į Westsaidę

SPRJNGFIELD, I|L, geg. 20. 
—Valstijos senatas šiandie' 21 
balsu prieš 9 priėmė bilių naują 
Cook kauntės kalėjimą statyti prje šitos sunios reikia pridėti 26 
Chicagos Wėstsaidėj , šalia c®nt®k. Pa£J° . 

lBridewell kalėjimo.

Siunčiant pinlglis Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos Htų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ..f......
100 litų .......
200 litų ........
300 litų ........
400 Htų ........
500 litų ........

litų ........
litų ........
litų ........

600 
700 
800 

>900 litų 
i 000 litų

.1.

$5.50 
. 10.50

20.75
31.00
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82.25
92.50

102.75

centai- pašto išlaidu už kiekvieną 
siuntinj. Norint pasiųsti telegramų 
— dar 50 centų daugiau.

VIDUKLĖ, (Raseinių aps.), 
Viduklės valsčiaus, Pagirio 

kaimo gyventojai kovo mėn. 
pastebėjo, kad jų avys iš nak
ties vis pražunančios. Kai ku- 

"• rie gyventojai rasdavo avis su
I draskytas, gabalu^ mėsos apie 

GAISRAS SUNAIKINO tvartus išmėtytus, kraujo pri
taškyta. žmonės manė, kad 

j vilkai avis išpjauna. ‘Vieną ry- 
PORT ARTHUR, Ontario, g. tą nerasta daug avių jos bu- 

20. — Gauta pranešimas, kad vo naktį išteriotos, lyg vilkų 
girių gaisras sunaikino nedidelį butą, 
kaimelį ILumev Canadian Natio- limo gyventojo pasas, 
nal geležinkelio linijbj, apie 
trisdešimt mylių nuo Port Ar- 
thuro. Keturių ūkininkų trio- 
bos sudegė.

i

GIRI V
, KAIMELI

Praeitų savaitę į Ako ILodzej 
kejetas streikų dėl darbo reor
ganizacijos ir personalo maži
nimo. Lodzės streikas atsilie
pė beveik visose Lenkų pra4 
monės srityse.

Apię.sunkų nedarbo smūgį 
Lodzėj matyti iš darbo tarpi
ninkavimo įstaigos
kur vasario pabaigoj buvo ir> 
giktruota 131,000 bedarbių. 
Mėnesines pašalpos iš bedarbių 
fondo Lodzėj išmokama 1,299- 
200 zlotų ir vienas bedarbi 
vidutiniškai gauna lik 1 zl. 45 
skatikus. j

Del didėjančio nedarbo pa-* 
didėjo savižudybių skaičius. 
Vien Sosnovicuos « policija įre
gistravo 1,200 įvykių per savai
tę. Didėja įr nusikaltimų skai
čius.

Wisconsino valstija prieš 
proMicij;

Reikalaus, kad kongresas At
šauktų aštuonioliktąjį konsti
tucijos papildymų

MADISON, Wis.j rgėg. 20.
Wisconsino seimas šiandie pa
sisakė prieš prohibicfją. Buvo 
priimta 48 balsais prieš $8 rezo
liucija, reikalaujanti, kad aš
tuonioliktas konstitucijos papil 
dymas, kuriuo užginta svaigi
namųjų gėrimų vartojimas, bu- 
:ų atšauktas; taipjau 51 balsu 
prieš 34 patvirtinta senato re
zoliucija pavesti valstijos refe
rendumui klausimą dėl gamini
mo alaus, turinčio 2.75 nuošim
čius alkoholio.

Tarp kitko rasta neto- 
Mat, be- 

siritant su avimis ir pasas teko 
pamesti. Tardymas parodė, 
kad žmogus buvęs vilko kaily 
su pasu,,

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per .visas Lietuvos Pašto įstaigas.

Del didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmokami į 6 iki 10 dienų.

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 
30 dienų.

IŠ kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, b vietiniai kreipitės tiesiog j musų 

. raštinę arba j bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

,,, ._L. ■ T
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Vienatinė Chicago je Krautuvė Tikru

P. C. WEAVER
GROJ1KLIŲ PIANŲ

Reichardt Piano Co $100.00 Paskirta už Pasižymejitnus
1311 Milwaukee Avė

J. P. WAITGHES

Vilnius Advokatas

—•

1323-1923

Parduoda

Seredoj ir Ketverge, Gegužės 20 ir 21 d
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE, O TAIPGI SYKIU IR PARODA

HULL HOUSE

NAINIENĖS

. įrita

BOWEN HALL
800 So. Ha Isted St. 
(Įėjimas iš Polk St.)

“Naujienų” Ei- 
kursantai linksmi

“Naujienų” 
Valgis pui- 

švarus ir

t514>16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis A>e.

CHICAGO, 1LL.

ši maloni “Naujumų” ekskur
sija mųsų atminty j pasiliks am 
žinai.

Kreivos 
Nosys 
Kreivos 
Akys 
Veido 
Iškraipymai ANTISEP

TIKAS 
Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lėm Parpi
me.' Skau
dėjimų ir 
Kosėjimų.

—Ekskursantė iš III klasės.
Prie Cherburgo, 
May 8, 1925.

Kambarys 1-120
Telefonas Dearborn 6006

ŽAIDIMAI, LENKTYNES, PRAKALBOS, DAINOS 
NESVIETIŠKAI ĮDOMUS DALYKAI BUS SULOŠ
TI ATLIKTI, PARODYTI IR PASAKYTI PIKNIKE

DAKTARAS FERNEL
63 Bellevue Place 
(Netoli North State St.) 
Valandos nuo 10 iki 4.

Tel. Superior 676;}

Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis,' Advokatas 
,, 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas (. anai 2552 

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

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO KASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
'Parduodam Laivakortes. •

ADVOKATAS 
77 W. Washington St. Room >11 

Tel. Central 6210
Cicero Ketverge vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 822S 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. ▼. Subatoj njuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St, T. Bonl. 6737

gelbh pasinaudodami 
tan, <> kaipo amerikiečiai 
dotis savais valdiškais 
Tuomet ir džentelmoniškus pa
togumus turėsime ir svetinitaiY- 
čiai mus žinos kaipo tokius.

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St

Garbę “Naujienoms” už tokius 
plikius ekskursijos surengimų 
ir sutikim# tokio gero palydo
vo. Būdami Lietuvoj, lauksime 
antros šjmetines “Naujienų” 
ekskursijos pribunant. Visi Su
sipratę, lietuviai privalo važiuot 
savo dienraščio agentūros pa

savo UOS- 
nau- 

laivais.

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 539

. Tel. Central 6890
Vejk. 8223 S. Habted St„ CMcago 

Tel. Yards 4681

Savo svetainėje, rengia iškilminga 
kuris atsibus 2.J, 19C
koncertu, kurį loš maži vai 
Kviečiu senus ir jaunus; visus be skirtumo atsilankyti, nes bus galima 
linksmai vakarą praleisti. KOMITETAS II< KLEBONAS.

Susidarė šimto lietuvių grupė 
“l.eviathane”

IMPERFECT IN ORIGINAL

Naujienų Advokatas. Dainuos: Pirmyn Mišrus Chpras. Šoks visi 
kas tik rrloka ir nori,. Žais ir juoksis: visas piknikas ir visi susirin
kę svečiai ir viešnios. . ■ /

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St, Room 1111-112 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus iestvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

LISTBRINE 
. TNR0AT 
kTABLET5 4

Tai jau mes ir Europoj. Tie
siog gaila, kad “Leviathanas” 
taip greit perplaukė okeaną. Da
lis kaleivių lietuvių išl jo Fran
ci joj, kiti nupaukė tiesiai Klai- 
pėdon. w ;

Kadangi prie šios “Naujienų” 
ekskursijos prisidėjo ir kitų 
agentūrų keleiviai, tat susidarė 
virš šimto lietuvių. Dar prieš 
išplaukimą Leviathano rūmuo
se sutikome daug lietuvių iš De
troito, Rochesterio, New Yorko, 
Pehnsylvanijos, kiirie tyėijt tai
kė važiuot su miujienieciais. 
Yra lietuvių pirmoj, antroj ir 
trečioj klasėse. Pirmoj važiuoja 
Kastantas Norkus ir dar pora 
lietuvių. Antroj Mrs. E. Morse 
(Gumauskienė), Vilnonis, Miss 
žuliutė ir keliolika kitų. Su 
trečia lietuvių apie šimtas. Tre
čioj yra dainininkas Kriaučiū

nas, kuris važiuoja Italijon mo
kintis. Visi susieiname drauge, 
mėtom ir sparčiom bolę, trau
kiam virvę, maudomės “swini- 
ming poole” ir daug kitokių 
“mid-ocean” gėnjių varinėjame. 
Daug fotogravomės. Ėmė ir ro
dė jodomus paveikslus iš musų 
kelionės. Laivas visiškai nesupa 
ir niekas neserga. Tiesiog gaila, 
Mcad taip trumpai veža. Juk ta 
kaina (apie $100 ką žmogus už
moki už trečių klasę yra tiesiog 
visiškai mažas mokesnis už visą 
tą pikniką,1 ką su 
ekskursija gauni, 
kiausias, kambariai 
erdvi. Su tokiais patogumais už 
tą kainą jokiame Amerikos 
viešubtyj tiek laiko negalėtum 
išgyventi. O čia dar tave ir Lie
tuvon parveža!

Daugiausia šposų ant laivo 
prikrečia vienas žemaitis iš De
troito. Niekas nenuobodauja 

•ir neserga. Iš ekskursantų tar
po išrinkome komitetą, tat visi 
įėjimai mums atidari, nereikia 
rūpintis nė apie bagažą, nė jo
kių blankų pildimai mus neap
sunkina. . t

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M A I-į 
NYTI VISADOS KREIPKlTfiSf 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. i 

t. L FABIONAS 03

Pataisoma pasek
mingai žinomo 
franeuzo Speciali-' 
to, be skausmo, he 
randų, /><• bandažų.

TUKIME TIEKĄ “MII) 
OCEAN” PIKNIKĄ

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo faštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Sendvėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žąmė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 

gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”

Ten, tose giriose,.gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 
ūdra) ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti I 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvienų žmogų. » / .

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
. Kaina su prisiuntimu $4.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III

VAŽIUOJANTI LAIKYKITĖS ŠIŲ TAISYKLIŲ:
AUTOMOBILIAIS: Western bulvaru iki Canal Str., Blue Island; tuojaus 

pakalnėj, pervažiavus miestelį, Canak gatve į rytus iki daržui^
GATVEKĄRIAIS: iki Halsted ir 63-čios, paskui Kankakee ar Harvey 

karais važiuoti j Blue Island iki Ganai St., iš čia eiti į rytus 4 blokus arba ten 
paėmus “busą” davažiuoti iki daržui? Taipgi galima persėsti dar ir sekamose 
vietose: 69th ir Halsted, 74 ir Halsted, 79 ir Halsted, 103 ir Vincennes, 111 ir 
Vincennes ir 119 ir Vincennes; persėdant nuo miesto karų ant minėtų prie
miesčio karų, reikia turėti transferį, kuris yra geras iki 119-tos gatvės, kur 
baigiasi miesto rubežiai. Nuo ,119»gatvės iki Blue Island kainuoja penktu
kas __ viso iki piknikui iš Chicagos kai nuojo 12 centų.

7 ' t j /
Taipgi galima važiuoti Illinois Central traukiniais, kurie kas valandą 

išeina iš Randolph stoties ir stoja pake liuj visose stotyse.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington SL Room 1310 
Telcphone Dearborn 8946

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

>
Namą Telefonas Kepublic 9600

s—

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No.'State SČ Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6*iki 8 \al. 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. -r- Pas
kola pinigų 1 ir 2 m or gižiam*.

Gegužio 24 d.
CALUMET GROVE

Blue Island.III.

' EXTRA! EXTRA! •
IŠKILMINGA PUOTA

Lietuvių Tautps Parapija 
ant 85 ir Union Avė;

— nepaprastą b(?.skučių vakarėlį, 
Subatoje, 7 vai. vakare hu puikiu 

ir kitais puikiais pamarginimaia.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

T.L SS*

SPECIALISTAS cgzaminavojl 
ine abstraktų ir nejudinamo. tur 
to teisėse. Taipgi veda visokius su 
dus. '

Pamatykite P. C. WEAVER Pianus musų 
languose. Pasiklausykite jy tono.
Už mažą įmokėjimą dastatysime jį jums į 
namus. Po $2 į savaitę, arba daugiau.
Turime “sampelinius” Grojiklius kuriuos 
galime parduoti už

$385.00

Tel. Dearborn 9067

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofieu ridunnieityji
Room 1706

; CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W./Wį^niton Si

ĮLJor. Wn‘. tton a

RUSIJOS
Revoliucija

Krutamuose Paveiksluose

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 12001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0U62 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Petnyčios. 
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Ketvirtadienis, Geg. 21, ’25 NAUJIENOS, Chicago, QL

ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais
i» ■■ ■■■■»■ ■■■ i ■■ ■ i —

Išsiųsta 750 litų Lietuvos 
draugams

May 21,1925 Eilinis No. 111

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 1138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Westem Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perrv Avė.

— visi Chicago, III.

.....................— —' —

L^^S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — ’J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, III.

Sekretorius — M. G. Mauricas, 4333
S. Rairfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasierins — J. Kondratavičius, 10611
Edbrotrtce Avė., Chicago, III.

Knygius — M. KrikŠčiunah, 1311 So.
f>Oth Ct., Cicero, UI.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

Musų darbas
Lie

ir demon- 
svarbesniuosiuos so- 
judėjimo centruose. 
Partijos pavyzdžiu, 

sumanė rengti masi-

Jau senai sąlygos musų 
tuvių Socialistų Sąjungoje yra 
susidėj tįsios taip, kad tiek or- 

. ganizacijos centre, tiek vieti
niuose josios skyriuose darbas 

, yra suverstas ant draugų, kurie 
ir be to yra užversti daugybe 
visokių darbų. Mokamų’ darbi
ninkų, kurie galėtų visą savo 
laiką pašvęsti organizacijai, 
mes jau senai neturime. Nuo to, 
žinoma, kenčia visas musų ju
dėjimas.

Dabar yra daroma, pirmas 
žinksnis šitai padėčiai pataisyti. 
LSS. Pild. Komitetas nutarė pa
statyti nuolatinį prganizatorių. 
Sąjunga šioje valandoje nega
lės jam pakankamai- atlyginti 
už darbą, todėl šiuo prašoma vi
si nariai ir simpatizatoriai pa
dėti jam, kad kiek galint paleng
vinus jo uždavinį. Jeigu drg. 
Balčikonis ras galima pasišvę
sti ir priimti Pild. K-o pasiūly
mą, tai reikia tikėtis, kad jisai 
padarys daug naudos sąjungai, 
nes, jisai yra gabus ir pilnas 
energijos draugas.

Tuo tarpu tečiaus privalo su
krusti visi sąjungiečiai, kad su
stiprinus musų judėjimą ir to
se vietose, kurių organizatorius 
pasiekti negalės. Pild. K-as su
manė didelį agitacijos planą, 
kuris pareikalaus visų musų jė
gų. Jisai yra panašus į organi
zavimo metodą, kurį dabar vy
kiną (sulig paskutinės konven
cijos nutarimu) Socialist Party. 
Ji rengia visą eilę “regionalių 
masinių konvencijų 
stracijų“ 
cialistinio 
Sekdamas 
Pild. K-as
nes apskričių konferencijas apie 
vasaros pabaigą Chicagoje, 
Brooklyne, So. Bostone ir De
troite. Jeigu butų galima, rei
kėtų vueną konferenciją suor
ganizuoti ir Baltimorėje.

Pilnas planas dar nėra išdirb
tas, bet čia bus pravartu kiek 
paaiškinti tų konferencijų tiks
lą. Jose dalyvaut bus kviečiami 
ne kuopų delegatai, bet nariai 
(“rank and file“), o taip pat ir 
simpatizatoriai. Jos bus gera 
priemonė sustiprinti sąjungie- 
čių dvasią ir pritraukti prie Są
jungos draugus, kurie kolkas 
dar stovi nuošaliai nuo muši, 
organizacijos. Tose konferenci
jose bus proga pareikšti savo 
sentimentą ir nusistatymą vi
siems socialistiniai protaujan
tiems lietuviams darbininkams. 
Yra juk faktas, kad socialisti
nės minties žmonių Amerikos 
lietuviuose darbininkuose ran
dasi daug; tiktai dėlto, kad so
cialistų organizacija buvo su
griauta ir dar iki šiol tebėra 
silpna, tai ta mintis dažnai ne
turėdavo galimybes išsireikšti 
aiškioje formoje. Socialistai 
daug darbuojasi kiekvienoje 
stambesnėje lietuvių kolionijo- 
je, dalyvaudami draugijose, uni
jų skyriuose, masinių mitingų 
rengime ii- t. t. Bet dažniausia 
jie darbuojasi, kaipo atskiri as
mens, o ne kaipo tam tikro or
ganizuoto judėjimo atstovai. To
dėl priešai turi progos šnekėti, 
kad socialistai jau esą “beveik 
išnykę“.

Tų sumanytųjų konferencijų 
tikslas, kaip matome, reikalau
ja, kad jos apimtų kaip galint 
didesnį skaičių žmonių. Jų įvy- <

Jkinimas priklausys nuo pasidar- 
bavimo kuopų, kurios gyvuoja 
skiriamose konferencijoms vie
tose. Kiekvienai tų kuopų teks 
visų-pirma išjudinti savo kolio- 
niją; paskui ji turės pasirūpin
ti pasiekti ir kiek galint pla

tesnę apielinkę. Chicagiečiai, 
pav. stengsis pritraukti prie da
lyvavimo Illinois, Indianos ii4 
Wisconsino miestų draugus; 
Brooklyno draugai — New Yor
ko, New Jersey’s, Connecticut’o 
ir dalinai Pennsylvanijos miestų 
draugus, ir t. t. Taigi darbas 
bus labai didelis, ir prie jo rei- 
kia pradėti rengtis jau dabar.

Pild. K-as pagamins toms 
konferencijos dienotvarkę 
praneš kuopoms visus kitus 
kalingus nurodymus. Butų 
rai, kad draugai vietose
pradėtų galvoti, kokie klausi
mai turės būt tose konferenci
jose gvildenami. Diskusijoms 
tais klausimais bus atdaros 
špaltos LSS. žiniose. Jeigu kuo
pos darytų formalius nutari
mus vienu ar kitu tų klausimų, 
tai patartina joms siųsti vieną 
kopiją organui, 
sekretoriui.

Kitas svarbus 
nys yra rūpintis
ramos teikimu draugams Lietu
voje. šitas darbas turi nė su
stoti nė vienai dienai. Reakci
ja Lietuvoje siaučia vis aršinus, 
ir jos smūgiai krinta daugiau
sia ant socialdemokratų. Kur 
galima, reikia rengti vieši pro
testai, ir visur reikia rinkti au
kas S.-D. partijai.

Gegužės 20 d. Lietuvos So
cialdemokratų Rėmimo Fondo 
iždininkas pasiuntė draugams 
Lietuvoje $75, t. y. 750 litų, te
legrafu.

Klerikalai dabar ėmė labai 
piktai persekioti Socialdemokra
tų Partiją ir jos spaudą. Dau
gelis socialdemokratų darbuo
tojų, tame tarpi* Seimo nariai 
St. Kairys ir J. Plečkaitis, tū
lio suareštuoti per pirmąją ge
gužės, o vienas socialdemokra
tų atstovas, drg. Markelis, bu
vo net sumuštas. Laikrdštis 
“Socialdemokratas“ buvo poli
cijos nubaustas 700 litų.

Taigi reikia tai Lietuvos dar
bininkų partijai duoti pagalbos. 
Aukas į socialdemokratų rėmi
mo fondą siųskite drg. J. šmo
telio vardu (1739 So. Halsted 
St., Chicago, 111.).

Skaitlingas S.-D. Rėmėjų 
kuopos susirinkimas

ir 
rei
kė
jau

o antra LSS.v

musų uždavi- 
nuolatinės pa-

Lietuvos Socialdemokratų Rė
mimo Fondo chicagiškė kuopa 
laikė mitingą gegužės 14 d. 
“Naujienų“ name. Dalyvavo 
skaitlingas būrys draugų.

Aptarta kai kurie sumany
mai padidinimui Fondo įplaukų, 
o taip pat ir apie vidujinę kuo
pos tvarką.

Užsimokėjo šie draugai: J. 
Čeponis $6; Antanas Vilis ir P. 
Grigaitis po $5;.K. Mankus ir 
J. Vilis po $4; M. Kriščiūnas 
$2; N. J. Mauricas ir A. Kemė- 
ža po $1. Aukų nuo S. Zinkaus 
(pridavė M. Kriščiūnas) $2 ir 
nuo X. Saikaus (per A. Kemė- 
žą) $1. |

Į kuopą įstojo ii- užsimokėjo 
$5 vienas naujas narys, drg. F. 
Lukoševičius.

Viso įplaukė mitinge $36-. Vi
siems draugams, kaip aukavu-

LSS. Pildomojo Komiteto 
posėdis

aukų rinkime Rėmėjų Kuopa ta
ria nuoširdų ačių.

Labai malonu, kad draugai 
nepatingėjo ateiti į mitingą. Se
kantis susirinkimas įvyks birže
lio mėn. 11 d., ketvirtadienį, 
“Naujienų“ name. Visi nariai 
prašomi atsilankyti ir atsivesti 
daugiaus draugų. Padėkime tam 
prakilniam darbui, kurį dirba 
Lietuvoje socialdemokratai!
N. J. Mauricas, Finansų sek r.

j Lietuvai įkyrėjo spaudos perse
kiojimas prie caro valdžios?

Be to, kame yra toji “artimo 
meile”, Jcuria krikščionys taip 
didžiuojasi? Su Kristaus vardu* 
ant lupų smaugt neturtingos 
darbo žmonių partijos laikraš
čius, tai tik’jau yra per šlykš
tus reginys.

Draugai darbininkai! į šitas 
begėdiškas klerikalų represijas 
reikia atsakyt gausiu Lietuvos 
socialdemokratų rėmimu!

Tarptautinis Frontas
SEIMO RINKIMAI SCHAUM- 

BURG;LIPPE

Socialdemokratai pirmoje 
vietoje

davo

Imi

Balandžio mėn. pabaigoje bu
vo landtago (seimo) rinkimai 
mažiukėje Vokietijos valstybė
lėje Schaumburg-Lippe. Galu
tini daviniai yra tokie:

Socialdemokratų partija 
12,096 balsus.

Vienybės sąrašas 9322 
sus.

Amatninkų sąjunga 2228 b.
Vokietijos Demokratų parti

ja 1940 b.
Nepolitinis krikščioniškas są

rašas 661 b.«
Komunistai 553 b.
Taigi socialdemokratai stovi 

pirmoje vietoje, o komunistai 
— paskutinėje. Bet buržuazi
nės partijos, visos kartu, turi 
daugumą. Jei komunistai nebū
tų skaldę darbininkų jėgas ir 
kėlę suirutę darbininkų organi
zacijose, tai buržuazija nebūtų 
laimėjusi. Dabar gi komunistai, 
patarnavę buržudzijai, patys 
nusmuko.

L. S. D. P. XII SUVA
ŽIAVIMAS

Socialistų Partijoj
SOCIALISTŲ KONVENCIJA 

m mAss-mitingas 
CLEVELANDE

Clevelande įvyks gegužės 3< 
ir 31 dd. didelė socialistų kon 
vencija ir masinis mitingas, da 
lyvaujant Eugene V. Debsui.

Konvencija susirinks Dekorą 
cijos dienoje 10 vai. ryto Car 
penters’ Dali svetainėje, 221 
East 55th Street. Joje daly vau 
partijos narini iŠ Ofrio vaisi,i 
jos, Michigano, vakarinės N<>\ 
Yorko valstijos dalies, vakari 
nes Pennsylvanijos dalies i 
Kentucky. Ji tęsis per visą die 
na, o vakare bus bankietas Win 
ton hotely (Prospect Avenu 
netoli Eaftt 9th Street); tena 
galės dalyvauti, partijos naria 
ir publika.

Ant rytojaus po konvencijos 
gegužės 31 d., sekmadieni, įvyk 
2 vai. po pietų milžiniškas rm 
sinis mitingas Cleveland Cit 
Auditoriume. Pirmininkaus Jc 
seph. W. Sharts,
bus Eugene V. Debs ir Georg 
R. Kirkpatrick.

Masiniam mitingui išdalint 
dauginus kaip 10,000 tikietų so 
cialistų partijos skyriams i 
darbininkų unijų ofisams. Įžan 
ga bus 50 centų. Tie, kurie no 
ri nusipirkti tikietus iš kalni 
gali kreiptis į Debs Meetini 
Committee, Room 314, Superio 
Bldg., Cleveland.

r

o kalbėto j

rugsėjo

MarqueHe Pharmacy 
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS 
Regislruotius Apliekorius

ir Savininkas 
2346 West 69th Street

arti W«.t«rn Ava. 0
Phont Republic 5877 - 5831 

CHICAGO. H.L

MIS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
Ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja, 
se L_ 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.
, Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterim* 
ir merginoms, 
kreipkitčs o ra
site nagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

kolegiją;

PennsyL 
ligon-

patariu visokio- 
llgose prieš 
dymą, laike

Tel Bivd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUAERKA 

Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisag ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonais:

8235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. SERNER, D. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

. I Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illįnois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS’ 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

— — _ . >

■— ........... 1 " 1
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Gegužės 18 d., vakare, Lietu
vių Socialistų Sąjungos Pildo
masis Komitetas laikė posėdį. 
Dalyvavo J. šmotelis, Grebelis, 
M. Jurgelionienė, J. Vilis, Gri
gaitis, A. Vilis (neatsilankė Če
ponis).

Tvarkos vedėju išrinkta drg. 
Grebelis. Svarbiausias dieno
tvarkės punktas buvo organiza
toriaus samdymo klausimas.

Vienu balsu nutarta pasam- 
dyt mokamą organizatorių, ku
rio uždavinys bus keliauti po 
lietuvių kolionijas, agituojant 
už LSS., prirašinėjant naujus 
narius, steigiant kuopas, ieš
kant nuolatinių rėmėjų Lietu
vos S.-D. P-jai, ir t. t. Tą dar
bą nutarta pasiūlyti drg. P. B. 
Balčikoniui, iš Binghamton, N. i 
Y., kuris nesenai pagrįžo iš Lie
tuvos.

Nutarta apie pabaigą vasaros 
surengti keletą masinių apskri
čių konferencijų. Tam numato
ma rugsėjo mėnesis ir šios vie
tos: Chicaga, Brooklynas, So. 
Bostonas ir Detroitas. Į tas kon
ferencijas kviečiami paminėtų
jų viettj ir apielinkių LSS. na
riai ir socialistų simpatizatoriai. 
Pranešti apie tą planą kuopoms 
laiškais.

Nutarta susižinoti su drau
gais Lietuvoje dėl atsiuntimo 
kalbėtojo sekanti rudenį.

Nutarta, kad LSS. Pild. K-as 
reguliariai laikytų posėdžius 
netvirtą pirmadienį kiekvieno 
mėnesio.

Tarpsrovinių santykių klausi
mas pavesti sekti Komiteto val
dybai kartu su LSS. Žinių re
daktorium. Jeigu butų reikalas,!

“Socialdemokrato” 
Baudų Fondas

Kad apgynus, savo spaudą 
nuo jėzuitų, Lietuvos socialde
mokratams teko įsteigti tam 
tikrą fondą, kuris vadinasi “So
cialdemokrato Baudų Fondas”.

Pradžią to fondo įsteigimui 
padarė šiaulėniškiai draugai, 
kurie, išgirdę apie baudas, už- j 
dėtas partijos organui, suaukar 
vo ir prisiuntė, jam 10 litų ir 
50 et.

“Socialdemokrato“ redakcija, 
pranešdama apie specialio fon
do įsteigimą, sako:

“Ant musų laikraščio pasi
pylė baudos, kaip iš gausybės 
rago. Vos parėjo žinia, kad II 
instancijoj bauda už straip
snius: ‘Suvažiavimas ir Par
tijom nariai’ ir ‘Del rekvizici
jų’ (‘S-to’ Nr. 10) sumažinta 

” vieton 500 ligi 200 litų, kai 
gautas vėl karo komendan
to nutarimas, kuriuo uždėta 
bauda 500 lt. už straipsnį 
‘Besiartinant Pirmajai Gegu-| 
žės’ (‘S-to’ Nr. 14)“.
Net koktu yra grii’člS-t, 

Lietuvoje, atsikračiusioje 
carizmo jungo, darbininkų
tijai reikia steigti fondus savo 
spaudai apginti! Ar ne gana

Balandžio. 17 ir 18 d.d. įvyko 
Kaune dvyliktasis Lietuvos So
cialdemokratų Partijos suvažia
vimus. Suvažiavimo atidarymo 
dienoje dalyvavo tiek daug de
legatų ir svečių, kad beveik pri
sipildė didžiojį Baltosios Gulbės 
salė; į atidarymą atvyko visi 
socialdemokratinio Jaunimo Są
jungos “žiežirbos” suvažiavimo 
delegatai, kurie tam tarpui per
traukė savo posėdžius.

Partijos suvažiavimą sveikino 
“žiežirbos“ atstovas, Šiaulių so
cialdemokratų kliubo atstovas, 
Lietuvos žemės Ūkio Darbinin
kų Profesinės Sąjungos atsto
vas, Klaipėdos socialdemokratų 
organizacijos pirmininkas ir 
Odininkų Profesinės Sąjungos 
įgaliotinis. Pasveikinimą atsiun
tė raštu Estų socialdemokra
tai.

Toliaus sekė L. S. D. P-jos 
centro komiteto, raportas (apie 
tai bus sekančįoje L. S. S. ži
nių laidoje). ,

SOCIALISTINfiS JAUNUOMĘ- 
NftS KONFERENCIJA 

ANGLIJOJE

Kartu
Darbo

su Nepriklausomosios 
Partijos suvažiavimu, 
per Velykas Glouces- 
pirmoji konferencija 

(sąjun-
ter’yje 
“Jaunuomenės Gildų 
gų), įsteigtų pernai metais ir 
veikiančių ankštam ryšyje su 
partija. Taigi jap ir Anglijoje 
atsirado socialistinis darbinin
kų jaunuomenės judėjimas. 
Tiesa, tai yra dar tiktai pra
džia, l>et ji lemia vaisingą at-l 
eitį. Vienybė tarpe partijos ir 
“Jaunuomenės Gildų“ reiškia
si ir tame, kad jaunuomenės 
organizacija išsirinko savo 
garbės pirmininku Anglijos so- 

veteraną, Robertą 
vieną iš Nepriklauso- 

Darbo Partijos steigė-
kad 
nuo 
par-

Smillie, 
mosios 
j u..

jie sušauktų nepaprastą viso 
Komiteto posėdį.

Aptarta dar keletas kitų 
klausimų, ir posėdis pasibaigė 
11:15 vai. vakaro.

Kitos tokios pat rųšies kon 
vencijos ir masiniai mitinga 
įvyks Minneapolise — birželi 
20-21 dd.; St. Louise — liepo 
4-5; Los Angeles — liepos 25 
26; San Francisco — rugpiuči 
1-2; Chicągoje — rugpiučio 29 
30; ir New Yorke 
19-20.

Atkreipdami draugų domę 
šituos Socialistų Partijos rengi 
mus, mes raginame juos paagi 
tuoti lietuvius darbininkus, ka 
ir jie pasinaudotų proga iŠgir 
sti drg. Dėbso ir kitų garsių ji 
socialistų veikėjų prakalbas 
Ohio ir Michigano valstiji 
draugai turėtų pasistengti* ge 
gūžės 30 ir 31 dd. pasiekti Cle 
velandą. Suprantamas dalykas 
kad patys clevelandiečiai šitoj 
progos nepraleis.

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien Jjaekvie
nam skaitytojui, v

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų

1724 So. Loomis, kampas 18 ir R,a« 
Ifdand. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevavd 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS 

t \

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 diena* nue 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.
k-. ■■ n—- Iii l

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Naujos nupigintos kainos ten ir at SU 3 klesoj iki Kauno ir atgal $20!
i $215, pagal laivą.
GERA NAUJIENA. Naujas S. V 

Įstatymas pavelija atlankyti T8vyn< 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžt 
Amerikon nežiūrint kvotos. ■

Musų dideli laivai milžinai, kai] 
MAJESTIC, didžiausias pasauly 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS- 
BURGU siūlo greitą kelionę į Cher 
boug, Southampton, Antwerp. Dauį 
laivų ižplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State Chicago, III.

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta gerų 

ir lengvių 
armonikų 

(Jungt. Val
stijose. Mes 
nevarto jame 

importuotų nr-
i moniklj: I musų 
u mentai
I padaryti 
į na i, 
į Koj.I darbas 
’ kamiiH 

komis

inatru 
yra

I čio- 
Chica-
Viaae 
atlie.
ran- 

ik ge- 
rlauslo materiolo. Senas armonikas mainom 
| naujau. Musų naujos armonikos garan
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata
logo iiandien.
North America Accordion Mfj?. Co. 

»2< So. Halnted St.. Chkazo. IU

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant iimokijimą.
Pirmutinė lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I * c.
A. BARTKUS, Prea.

it>19 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Y arda 1699 

Ofiso. Tel. Boalevard 5918
DR. A. J. BERTASH

8464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki S H 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandpsi 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:86 iki 9:30 vakare

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983 

Namų telefonas Spaulding 8G88

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. WestePn Avė.
Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Kęs., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1986. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

7

b. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirsrgae 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų, 
sas: 8103 So. Halnted S t., Chicago 

arti Slat Street

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

Optometrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland Avė.

47-toe ant 
lobų

Dr, Benedict Aron
fisas 8801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
ifayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
szidencija 3150 W. 63 St. Phone 
rospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
iki 8:80 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
NedSllo>nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet Į
_ ... . -------------------
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The Lithuunian Daily Now« 

Publiabed Daily £xoept Suaday 
by Che Lithuanian N«w» Pub. Ce. Ine.

Editor P. GBKUITIg
1789 South Kalsted Statant 

Chicago, III.
Talephone RooMvelt 850d

Subbcription Katėsi
\ |8.00 per year in Canada.

$7.00 per year outside of Chicago.
$8.80 per year in Chicago.

8c. per copy. _____ '
Entered as Second Class Matter 

15 a re h 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act oi 
Ifarch 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
[11. — Telefonas: Koosevelt 8680.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui
Metam? $8.00
Pusei metų .... .......  4.00
Trims mėnesiams ___  2.00
Dviem mėnesiams__ _ 1.50
Vienam mėnesiui __  .75

Chicagoje per nešiotojusi
Viena kopija ________________  3c
Savaitei ---------  18c
Mėnesiui _____ _____ -__ ____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams----------_ —$7.00
Pusei metų..................  J__ 3.50
Trims mėnesiama ...........    1.76
Dviem mėnesiam----- ■ 1.25
Vienam mėnesiui --/nn .75

Lietuvon ir kitur uisleniuose: 
(.Atpiginta)

Metams ....... ................   — $8.00
1*0801 metų__ 4.00
Trims mėnesiama-----------------2.80
Pinigus reikia aiųMl palto Moaey 

Orderiu kartu su užsakymu.

tai “Kinder, Kueche und 
Kirche” (vaikai, virtuvė ir 
bažnyčia).

Bet kai moterims tapo kai 
kuriose valstybėse suteikta 
balsavimo teisė,, tai pasiro
dė, kad jos remia reakcinin
kų^ labiaus, negu vyrai. Vo
kietijoje, sako, feldmarša
las von Hindenburgas pra
ėjęs į prezidentus daugiau
sia moterų balsais; Lietuvo
je krikščionių demokratų 
“nesumušamieji argumen
tai” (anot kun. Maliauskio) 
yra davatkų būriai, suside
dantys iš maldingų moterė
lių.

Tatai matydami, atžaga
reiviai Šiandie ir pradėjo 
stoti už moterų balsavimo 
teisę. Italijoje tą teisę da
bar pradėjo įvesti fašistų 
viršyla, Mussolini.

BAŽNYČIOS “PRIN
CIPAS”.

• • k •' •

• 4 • •

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ
TVARKA.

• • • •
• • • •

MUSSOL1NI Už MOTERŲ 
TEISES.
• • • • • • • • 

DEMOKRATUOS ŠALI
NINKAI IR PRIEŠAI.

^Lietuvos krikščionių de
mokratų dienraštis “Rytas” 
sako, kad — “Skelbti bažny
čios nuo valstybės atskyri
mo principas yra katalikų 
bažnyčios atmesta ir pa
smerkta.” ;

Bet tai nieko ųeKeiškia. 
Klerikalų organas Chicago
je jau ėmė tą principą (nors 
ir sudarkytoje formoje) 
skelbti, ir mes manome, kad 
jisai tatai daro ne be Lietu
vos klerikalų žinios.

Kai reikalas prispirs, tai 
klerikalai visus bažnyčiom 
principus padžiaus ant tvo
ros, kad tik savo biznį iš
gelbėjus. •

Jeigu vadovautis tiktai 
siaurais partiniais intere
sais ir valandos išrokavi- 
mais, tai socialistai ir šiaip 
demokratinės partijos turė
tų stoti prieš moterų balsa
vimo teisę. Bet kas žiuri į 
visos visuomenės reikalus ir 
į ateitį, tas negali taip elg
tis ! ,

Nepripažinti politinių tei
siu moterims reikštų stoti 
už pavergimą pusės (net 
daugiaus kaip pusės!) žmo
nių. Tai butų neteisinga ir 
trukdytų žmonijos progre
są. Todėl socialistai ir visi 
tikri demokratai buvo ir 
bus moterų balsavimo tei
sės šalininkai, nežiūrint to, 
kad moters dažnai ir pa
naudoja ją priešų parėmi
mui.

Extra-kairiųjų organui rodo
si, kad tai “išsigimimas“, bet 

kodėl, jisai nepasako. Ar nuo
monė, išreikšta ‘aukščiau paduo
toje citatoje, yra neteisinga?

Revoliucija Vokietijoje jau 
įvyko. Militarinė kaizerio mo
narchija tapo nuversta (ir, rei
kia tikėtis, daugiau nebeatsi- 
steigs). Kodėl gi dabar socia
lizmas negali būt tenai įvykin
tas ramiu keliu? Kodėl socia
lizmas negali būt įvykintas to
kiu pat keliu ir Austrijoje, 
Franci joj e, Anglijoje ir kitur, 
kur darbininkai turi pilietines 
teises ir kur valdžios yra ren
kamos visuotinu balsavimu?

“Aido” redaktorius, matyt, 
tiki į revoliuciją, kaip davatka į 
“striošnojo sūdo dieną”, bet 
pats nesupranta, ką tasai žodis 
reiškia.

Žiulis revoliucija turi dvi pras
mes. Paprastoji jo prasmė reiš
kia valdžios nuvertimą smurto 
priemonėmis. Tenai, kur val
džia yra despotiška, žmonės ne
gali ją kitaip pašalinti, kaip tik
tai sukildami prieš ją ir jėga 
nuvergdami ją. Todėl natūra
lūs daiktas, kad despotiškose ša
lyse socialistai stoja už revoliu
ciją. Bet kada revoliucija į- 
vyksta ir vietoje despotizmo su
sikuria tokia tvarka, kurioje 
valdžia yra renkama ir keičia
ma balsaimu, — tai kam tuomet 
reikia revoliucijos?

Iškovojus politinę laisvę, dar
bininkams palieka tiktai pakeisti 
ekonominę visuomenės sistemą 
—vieton kapitalizmo įvesti so
cializmą. Bet argi galima eko
nominę sistemą pakeisti smur
to priemonėmis? Kas taip ma
no', tas ekonomijos mokslą,su
pranta ne gerinus, kaip gaidys 
matematiką. Rusijos bolševi
kai mėgino juk prievartos įran
kiais įvykinti “komunizmą“, o 
įvykino—'skurdą, badą ir kani-

MAŽESNES MOTERŲ LI60S PAEINA 
PRIEŽASTIESNUO VIENOS

’Kroniškas vidurių užkietėji
mas tai yra plėga jų gyvas
ties, bet tūkstančiai jų užsi
laiko sveikai naudojant Dr.

Caldwęll’s Syrup Pepsin

Moterjs taip tankiai kenčia nuo vi
durių užkietėjimo, kad pastato 
save didelin pavojum Tas yra 

todėl, kad daugelis moterų labiau rū
pinasi padailint savo išvaizda iš lau
ko su pagalba įvairių kosmetikų, negu 
apie prašalinimą tikros ligų priežas- 
tite su geru vidurių liuosuotoju.
Pripratimas prie pilių, suprantama, 
nėra rekpmendotinas, bet kiekviena 
moteris gali vartot nekenksmingą 
liuosuotoją tokį, kaip Dr. CaldvvelTs
SyrupPepsin, su užtikrinimu, kad doza grajuališkai ' 
to nesusilpnės sistema, i r
Jus privalote imti dožą Dr. Calvveli’s Syrup Pepsin, kuomet jųa pajuntat ma
žiaus) simptomą vidurių užkietėjimo, kaip išpūtimi), raugčiojimą, riemens 
ėdimą, sumažintą apetitą, nemigą, blogą kvapą, skaudančias akis, išbertą Į

Asmeninė Higiena

nuo

Rašo Dr. A. J. Karalius

(Tęsinys)

Labai svarbu prižiūrėti vai
kų akys. Jei vaiko akys šiek 
tiek silpnesnės, tai jis mokyk
loje privalo sėdėti tokioje -vie
toje, iš kurios geriausia matytų 
raštą ant lentos. Negalima pa
sitikėti ką nors gera iš tokio 
vaiko, kurio silpnos akys ir ku
ris dėl to mokykloje atsilieka: 
jam reikia pataisyti akys ir 
paskui pasodinti \ tokioje vieto
je, iš kurios jisai galėtų leng
viausia matyti, šituo budu mo
kytoje atsilikęs vaikas dažnai

geriausias akims 
žiūrėti į tamsii, 

jei per dieną žiu- 
esančius daiktus,

odą, šalčio krėtimą ir persišaldymą. Daug žmonių nelaukia šių simptomų pasitaiso ir pasiveja pačius pir- 
pasirodnnt, bet ima Syrup Persin reguliariŠkai sykį savaitėje. Ponia Mary iz»« ,r..i;

J. White, 122 Cedar Avė., Camden, N. J. ir ponia L. H. Edwards, Palisade, JUOSIUS mOKiniUS. Kas gali pa-
Colo., suko, kad jų gera sveikata daug priklauso nuo Dr. Caldvvell’s Syrup 
Pepsin. Kiti šeimynos nariai taipgi jį vartoja, nes jis yra Kuosas nuo narko
tikų ir kitokių svaigalų, todėl yra geras kūdikiams.

Daugiau kai milionaa bonkų Dr. Cald
vvell’s Syrup Pepsin parduodama kas 
metai, tai yra didžiausias pardavi
mus tokių vaistų pasaulyje. Jeigu jus 
esate pripratę vartoti-aštrias katariš- 
k*s pilės, druskas, “katariškas ken- 
des“, kurios turi savyje anglinės sma
los vadinamos phenalphthalein, mes 
patarium vartoti Šitą Aekenkiantį lluo- 
suotoją. Jūsų viduriai bus paliuosuo- 
ti greičiau ir be jokio skausmo. Galit 
nusipirkti bonką bile vienoj aptiekoj. 
Viena doza nekainuoja daugiau kai 
vienas centas.

Bet nėra Kominterno sekcija 
nė apšvietiečiai!

O pinna jie abeji — ir cen
tristai ir apšvieti iečiai — buvo 
Kominterno dalis, t. y. raudono
jo Maskvos vilko uodega. Bet 
ta nabage uodega ėmė ir nutru
ko!

Nauji Raštai

toki švie 
akis - arba 
pridengti. 
. skaityti

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norStų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Montfacello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald
vvell’s Syrup Pepain paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.
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sakyti ar jūsų vaiko akys ge
ros? Kas gali pasakyti ko rei
kalingos jūsų akys? Tiktai me
dicinos daktaras, kuris specia
lizuojasi akių ligose, kitaip sa
kant okulistas. Regėjimas labai 
svarbus daiktas kiekvienam 
žmogui: neduokite kokiam nors 
ąkinių taisytojui arba laikrodi-Įretmos).

Visoki"akinių .kuris optiniu arba regia- 
neturi ma- įmuoju nervu Mimą perduo- 

............fda smagenims. Smagenys ta-

vargina akis visi tie, kuriemš 
reikia dirbti prie elektros švie
sų ir j ką nors nuolatos iš arti 
žiūrėti: knygvedžiai, siuvėjai, 
mašinistai, rašytojai etc. To
kiems reikia savo akims duoti 
pasilsėti, o 
pas i Įsi s yra 
žiūrėti toli, 
rimą į arti
neskaityti vakarais, jei per die
ną reikia skaityti. Skaitant 
arba siuvant arba šiaip ką nors 
dirbant reikia turėti 
sa, kad nekristų į 
šiaip kaip nors akis 
Ką nors dirbti arba
tamsoje labai kenkia akims.

Reikia neužmiršti, kad musų 
akys nemato ir negali matyti. 
Akys tiktai,, taip sakant, paima 
šviesos • spindulius* ir leidžia 
jiems susi fokusuoti ant uždan
gos akies užpakaly (ant vadi- 

’ > šviesos spin- 
savo vaikų ir*dūliai padaro savo rųšies juti-ninkui gudinti 

savo pačių akis, 
taisytojai dažnai 
žiausio supratimo apie akis, jie f. . , , . .
Įciekvienam ant nosies akinius fv u. inums diioda suprasti apie

Bet jeigu katalikų bažny
čia atmetė ir pasmerkė baž
nyčios nuo valstybės atsky
rimą, tai kodėl ji toleruoja 
Amerikos Jungtinių Valsti
jų konstituciją?

Šioje šalyje bažnyčia yra 
atskirta nuo valstybes ir 
mokykla (viešoji) atskirta 
nuo bažnyčios. Katalikų 
kunigams šitokia tvarka gal 
ir nepatinka, bet jie lenkia
si jai. Labai dažnai katali
kų dvasiški ja Amerikoje da
ro viešus pareiškimus, kad 
bažnyčia visiškai nenorinti 
nė kištis į politiką.

Tokį pat nusistatymą tu
rėtų priimti ir Lietuvos dva- 
siškija, ir ji pamatytų, kad 
deliai to dangus negriųva.

Panašiai, kaip su moterų 
balsavimu, yra su visa de
mokratija. Demokratinė 
tvarka neretai duoda pro
gos sustiprėti darbininkų 
priešams. Komunistai da
ro iš to išvadą, kad demo
kratija esanti “buržujų iš
mistas”, ir jie atmeta ją. 
Bet socialistai ne.

Socialistai mano, kad de
mokratija yra principas, o 
ne partinio krpmelio tavo- 
ras. Už principą gi reikia 
stoti ne tiktai tuomet, kai 
jisai yra naudingas tau, bet 
ir tuomet, kai jisai yra nau
dingas tavo priešui.

Demokratija teikia tinka
miausias sąlygas politiniam 
visuomenės brendimui ir ga
lutinam darbininkų klasės 
pasiliuosavimui. Todėl so
cialistai už ją kovoja, nepai
sydami, ar šioje valandoje 
jie iš jos turės naudą, ar ne.

Atžagareiviai visose šaly
se šiandie ima pritarti mo
terų balsavimo teisei. Pir
ma jie buvo jai labai prie
šingi. Jie sakydavo, kad 
politika “pagadinsianti” 
moteris ir “suardysianti” 
šeimynų gyvenimą. Vokie
tijos kaizeris suformulavo 
tą viso pasaulio atžagarei
vių nusistatymą posakiu, 
kad moterei turį rūpėti tik

[Apžvalga
NUTRUKUSI VILKO UODEGA

Extra-kairiųjų “Aidas” sako, 
kad socialistai esą “išsigimę iš 
revoliucionierių”, bet jie dar vis 
kartais vartoju žodį “revoliuci
ja”, idant prisiviliojus darbinin
kus. Jie, girdi, elgiąsi kaip tas 
vilkas, kuris įkišo uodegą į eke
tę, kad žuvys į ją kabintųsi.

Kodėl tečiaus “Aidas” mano, 
kad socialistai “išsigimė” iš re
voliucijos? Jisai cituoja sekan
čią ištrauką iš “Naujienų“ strai
psnio apie Vokietijos socialistą 
Bemsteiną:

• į » į » 4 . . • • J ,
“Dabar visi socialistai su

tinka, kad Europoje socializ
mas gali būt įvestas ramių 
reformų keliu, todėl Bernstei- 
nas įr buvusieji jo oponentai 
šiandien gali gražiai veikti 
kartu.” x

balizmą.
Perėjimą iš kapitalizmo į so

cializmą irgi galima vadinti re
voliucija, kadangi tas perėjimas 
reiškia didelę permainą visuo
menėje. šitokioje prasmėje kal
bama ir apie revoliuciją moksle, 
apie revoliuciją industrijoje, 
apie revoliuciją žmonių papro
čiuose ir t.t. Revoliucija mo
ksle nereiškia, kad mokslininkai 
šaudo, muša ir areštuoja vieni 
kitus. Taip pat ir socialė re
voliucija nereikalauja, kad butų 
vartojami ginklai ir liejamas 
kraujas.

Taigi nėra jokio prieštaravi
mo tame, kad socialistai, stoda
mi už socialę revoliuciją, atmeta 
ginkluotus sukilimus demokrati
nėse šalyse. Socialistai taip da
ro dėl to, kad jie supranta re
voliuciją kitaip, negu buržuazi
ja. O komunistai — ir extra- 
kairiej i, ir centristai — savo pa- 
žvalgose į revoliuciją yra tikros 
buržuazinio vilko uodegos. Nes 
buržuazija supranta po žodžiu 
“revoliucija” tiktai valdžios nu
vertimą. v

Mūsiškiai komunistai neįma- 
to, kad Maskvos, bolševizmas ir
gi yra niekas kita, kaip buržua
zinis vilkas, tiktai apsisiautęs 
darbininiškos avelės kailiu.'Jei
gu Maskvos kremliuje sėdėtų ne 
buržuazinis vilkas, tai argi šian
die darbo žmonės Rusijoje butų 
taip žiauriai slegiami ir žudomi?

“Aidas“, lygiai kaip ir jo bro
liai, komunizme, centristai, laiko 
abai didele garbe būti to raudo* 
no (darbininkų krauju aptašky
to) vilką Yiodega. Bet jų nelai
mė, kad jie, ta uodega, yra at
skirti nuo Maskvos vilko anato
mijos!

štai ką rašo pats “Aidus“. 
Mahanoy City, girdi, Pruseika 
gyrėsi, kad Amerikos Darbinin
kų Partija esanti kominterno 
sekcija. “Aidas“ į tai atsako:

“Drąsus, begėdiškai drąsus 
melagis. Apšietiečiai (t. y. ex- 
tra-kairieji. “N.” Red.) žino 
ir faktais prirodo, kad ta A. 
D. Partija nėra Kominterno 
Sekcija. ‘Aidas’ tat dar ne
seniai paties Kminterno te- 
žiais prirodė. Reikia pridėt 
dar faktą, kad ji nė negali bū
ti sekcija, nes pati užmušė 
Sekciją.”

Redakcijai prisiųsta paminė
ti sekami raštai: •

Mažas knygynas, jo įrengi
mas ir tvarkymas.
Dr. Pauliaus Ladevigo nu
rodymai. “Kultūros“ B-vės 
leidinys šipuliai, 1924 m. 
Kaina 3 Lit.
“K u 1 t u r. o s“ k n y- 
g y n ė 1 i s No. 1—2. 
Socialistinis ir kapitalisti
nis ūkis.
Dr.' Budrys. “Kultūros“ b- 
vės- leidinys Šiauliai. Kaina 
25 et. 1
“K u 1 t u r o s” kny
gynėlis No. 3—4. 
Elektra ir jos istorija. 
VI. A. “Kultūros” b-vės 
leidinys Šiauliai. Kaina 25 et 
“K u 1 t u r o s” kny
gynėlis No. 5.
Buda.
Paraše L. Tolstojus. “Kul
tūros” b-včs leidinys Šiau
liai. Kaina 25 et.
Kaip sveikatą saugoti.
Parašė gyd. J. Kvederas. 
“Kultūros” b-vės leidinys. 
Šiauliai. Kaina 25 et.
Jurų karaliaus vainikas, 
lt. G u s t a f s o n o pa-
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sakos. J. Kutros redaguo
tas mokinio vertimas. “Kul
tūros” b-vėa leidinys Šiau
liai. Kaina 25 et.
Gyvybės pradžias Įstaty
mas.
Prof. J. Moore. 13 anglų 
kalbos vertė A. P. “Kultū
ros“ b-vės leidinys Šiauliai. 
Kaina 25 et.
Pasaulio kūrimosi paslap
tys.
Parašė N. A. Rubakinas. 
Vertė J. Trinkūnas. “Kul
tūros“ b-vės leidinys Šiau
liai. Kaina 25 et. • - 
Visuomenės ūkio istorija. 
Parašė Dr. Budrys. “Kultū
ros“ b-vėp leidinys. Kaina 
25 et.
Pasaulio istorija arba' aiški 
gyvybės ir žmonijos istori
jos apybraiža. ,
Pirmas tomas. Parašė G. 
H. Wells. Autoriaus leistas 
vertė V. K. Račkauskas. 
Kalbą žiurėjo Pr. Skardžius. 
“Kultūros“ Bendrovės lei
dinys. Kaina 12 Lit.
Lietuvos visuomenės ūkio 
bruožai ligi Liublino unijos 
metų.
Parašė Albinas Rimka, 
Kalnuose ir miškuose. 
Parašė Petras Rozegeris. 
Vertė iš vokiečių kalbos Pr. 
Mašiotas. “Kultūros” b-vės 
leidinys. Šiauliai.
Palaidūnas, dviveiksmis kai-/ 
mo gyvenimo vaizdelis. 
Parašė Butkų Juzė, 
turos“ b-vės leidinys 
liai 1925.
Jaunučiai daigeliai.
Antroji dalis. Pavasaris ir 
vasara.
leidinys
Gamtos mokslo vadovėlis.
III dalis. Žmogus ir gyvu
liai. /
Parašė J, J. Trojanovskis. 
Šiauliai. “Kultūros“ b-vės 
leidinys.
Aukso žirgas. Penkių veik
smų pasaka.
Parašė J. Rainis. Iš latvių 
kalbos verte Boris Melngai- 
lis. “Kultūros“ b-vės leidi
nys, Šiauliai 1925.
Minių mylimoji. Trijų da
lių pasaka.
Parašė Stasys Santvaras. 
“Kultūros“ b-vės leidinys 
Šiauliai. Kaina 2 Lit.
Darbininko sveikata.
Bruožai apie žmogaus kū
no sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveika
tos užlaikymą. Parašė D- 
ras Jonas .J. KaškiauČius. 
Dėntistėrijos sl^riiį parašė 
D?rąs A. Petriką su; paveik
slais. “Laisves“ spauda. 
Brooklyn, N. Y. 1925.
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos leidinys No. 17.

šviesą perduoda smagenims, o
Rė

“Kul- 
šiau-

Aida.
G
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VIEŠU LOS ŠPOSAS. — Ne
senai pietinėj Illinois daly siau
tusi viesulą, pastvėrė ilgą 1; co
lio storio ir 8 colių' pločio lęptą 
ir įvarė skersą į kietą klevo me
dį taip smarkiai, kad jis leng
vai atlaiko storą žmogų. Medis 
liko nukirstas ir pasiųstas 
Springfieldo muzejun.

“Kultūros” b-vės
Šiauliai 1925.

mauja ir. tiek. Kiekvienas te- ....
vas privalo nusivesti savo vai- js,n^8enys paskui mato . 
ką prie okulisto ir gauti atitin- '*ėjimas , 
karnų patarimų. | Nesigailėkite 
užmokėti daktarui, nes jis jū
sų vaikų akis gali pataisyti ir 
dažnai apsaugoti nuo akinių i 
dėvėjimo. Jei su jūsų akimis, 
kas nors negera,, tai nesiduo
kite akinių taisytojui save pri
gauti: eikite prie savo daktaro, 
o jei reikės, jis jums okulistą 
parekomenduos.

Apie akių ligas mes kitoje 
vietoje kalbėsime, čia noriu pri
minti vieną svarbiausių ligų, 
būtent naujagimių kūdikių akių 
uždegimas arba oftalmija neo- 
natorum. šita liga atsiranda 
pirmoj, antroj arba trečioj die
noj po užgimimo ir labai dažnai 
kūdikių akis visai sugadina. O 
šitą ligą pagamina motinos go
norėja (klępas). Gydyti šitą 
ligą labai sunku, bet nesunku 
nuo jos apsaugoti, įleidžiant į 
kūdikio akis sudabro nitrato 
skiedinio, ką kiekvienas gydy
tojas paprastai daro. Tai vie
na labai svarbi priežastis, kodėl 
prie gimdymo reikia turėti dak
tarą.

Kūdikių akys, aplamai imant, 
taip sudarytos, kad joms ken
kia didelė šviesa arba ilgas žiū
rėjimas j kokius nors mažus 
daiktus. Vaikų akis gadina 
saulės spinduliai, šviesi lempa, 
rodymas kokių nors paveikslų, 
j kuriuos vaikai turi iš arti žiū
rėti O jei vaiko akys silpno
kos, tai tie dalykai juo labiau 
kenkia.

Lyginai stoiką oro, prastas mai 
tinimas, prastas butas vaikų 
akis ir-gi silpnina ir ardo. Kū
dikių akys taip sutvarkytos^ 
kad jos visai netinka žiūrėjimui 
iš Mirti. Už tat jeigu ji# per 
greitai pratinami varginti savo 
akis, tai vėliau jų akys turi su
sigadinti. Kadangi mokykloje 
vaikams reikia labai daug žiū
rėti į knygas ir raštą, tai rei
kalinga geros sėdynės, tinkama 
šviesa, užtektinai tyro oro ii 
visa ko, kas vaikų sveikatai ne
kenkia. 'Tai labai platus klau
simas, kuriu mes neturime vie
tos įsigilinti. Pąsakysime, kad 
labai daug svarbos turi mokyto
jų išlavinimas ypatingai higie
nos dalykuose. Tai viena svar
biausių priežasčių, kodėl visi 
mokytojai turėtų susipažinti su 
higienos įmoksiu ir higiena tu
rėtų būti visose mokyklose 
dėstoma kompetetingų žmonių.

Musų akys moka prisitaikyti 
prie visokių aplinkybių, bet 
negali dirbti be tinkamo pasil
ak*. > Paprastai žmonės mano, 
kad-sveikos akys gali dirbti die
ną ir naktį be jokios atlaidos. 
Bet taip nėra: viskam šiame 
sviete yra ribos, ir sveikiau
sios akys negali dirbti ir pa 
silikti sveikos, jei jos negauna 
reikalingo pasilsiu. Ypatingai

nuo to, kaip retina paima švie
sos' .spindulius, kitaip sakant, 
|kaip šviesos spinduliai ant jos 
;atsimuša: jei spinduliai lygiai.į 
retiną atsimuša, tai yra jei'iy 

•giai susifokusuoja, tai’. musų 
akys gero, regėjimas> geras. Jei 
šviesos spinduliai susifokusuoja 
ne ant retinos, bet kur nors už 
jos, tai asmuo mato toli, bet 
nemato arti. Jei spinduliai su
sifokusuoja retinos priešaky, 
tai asmuo mato arti, bet nema
to toli. Kartais vieni spindu- 

Jiai susifokusuoja užpakaly, ki
ti priešaky retinos; tada asmuo 
negali aiškiai ne toli, nė arti 
matyti. Tai vadinasi astigma 
tlzmas. šitiems 
mams pašalinti 
niai.

Sakoma, akys 
katos veidrodis, 
singa. Įvairių 
gos gadina akis, 
pažiurėjus galima suprasti, kad 
ligonis serga sifiliu, džiova, in
kstų liga, mažakraujyste, šir
dies liga, ir t.t. Kas nori turė
ti sveikas akis, privalo pirmiau
sia susirūpinti viso kūno svei
kata.

(Bus daugiau)

akių truku- 
vartojama aki*

tai musų svei-
Ir gana tei- 

•jvariausios Ii-
Dažnai į akis

ODINĖS LIGOS

yra'tankiai nepakianČiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
Antiseptifikas mostia.

Sutaisytas prasalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į a plieką.

W F. SEVFRA CO.
CEDAR RAPIDS, IUWA

t
Iicias abelnam naudojimui 

linimentas
Pain-Expelleris

Kuomet reumatizmas at neuralgija 
vargina, jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeiVnyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimu.
35c ir 70i bonka vaistinėse Temy
lite, kad butų Inkaro vaizbaienklis 

, F. AD. RICHTER & CO.
k Berty & South 5th Sts <• 
Ik Broeklyn, N Y

TT tt  u*      .1 ' ! -a. Jį f

I IMPERFECT IN ORIGINALj 
' V,... „ . .. ..     r.   
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) JSAUJIENOB, ChleagO, DL
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CHICAGOS 
ŽINIOS

PATARIMAI PESTIE 
SIEMS

MKS. INSULL VAIDINS 
LIGONINES NAUDAI

U Z

I

Kas saivaitę automobiliai 
mušu apie Ifį žmonių i,-' 
250 žmonių sunkiui sužeidžia 

Veik visi užmuštieji ir didelė 
didžiuma sužeistųjų yra pėstie
ji. Del' gatviiį pavojingumo 
pėstiesiems, policijos viršinin
kas Morgan A. Collins duoda I 
šiuos patarimus pėstiesiems:

“Neikite skei'sai gatvę ar bul-’KV- 
varą skubiai ir neatsargiai,‘siu 
Maudimas sutaupinti
sekundų gali kainuoti gyvastį 13 d., garsią Sheridan komedi
ni1 sunkų' sužeidimą. ją “The School for Scandal.”

“Nebandykit eiti skersai gat-1 Visas pelmts šių vaidinimų eis 
vę vidury bloko didelio judėji 
nio bulvare ar vidurnilesty,.

“Neikite skersai gatvę užpa-.budavota 1864 m., i 
kaly galvekario neapsižiurėję 
ar neateina automibiliai iš prie
šingos pusės.

“Liopnt iš gatvekarlo apsižiū
rėkite, kad visi automobiliai, 
kurie sekė gatvekarį yra susto
ję. Sulig įstatymais, jie turi 
sustoti, bet ir patys apsižiūrėki
te, kad jie sustotų.

“Eidami skersai gatvę vidur- 
miesty, eikite kartu su automo
biliais ir vežimais. Judėjimas 
vidurmiesty yra labai didelis ii 
sunku jį sutvarkyti, ir jus tuo 
netik padėsite tvarkyti judėji
mą, bet ir sumažinsite sau pa
vojų.

“Jei automobiliai stovi prie 
šalygatvių, neikite tarp jų sker
sai gatvę gerai neapsižiurėję, 
kati nėra važiuojančių automo
bilių iš abiejų pusių.

“Apač bukite atsargus aud
ringose ir lietingose dienose. 
Vėjas ir lietus gali aptemdinti 
jūsų regėjimą ir kartų regėji
mą automobilisto.

“Neleiskite savo vaikanu 
žaisti ar lakstyti gatvėje,. negi 
kabinetės už vežimų.

“Jei pamatysite automobilis
tą prasižengiant su įstatymais, 
— greitai ir neatsargiai va
žiuojant, lenkiant gatvekarį iŠ 
kairės pusės, nesustojant prie 
gatvekario, kada’ iš gatvekario 
lipa žmonės, — paimkite to au
tomobilio laisnio numerį Ir pra
neškite policijai. Jeigu galima, 
bandykite įsižiūrėti į automobi
listą, kad galėtumėt jį identifi
kuoti (pažinti).”

žodžiu, einant skersai gatvę, 
nereikia be atodairos bėgti, bet 
pirma gerai apsižiūrėti, ar iš 
niekus negręsia jokia pavojus ir 
tik tada jau eiti gatvėn. Yra 
daug neatsargiu automobilistų, 
bet dar neatsargesni yra pės 
tieji. Atsiminkite, kad auto
mobilių yra daug sunkiau su
stabdyti, negu pėsčiam sustoti 
ir palūkėti 
pravažiuos.
tomobilistai, taip ir pėstieji bus 
atsargus, tai skaičius nelaimiu 
žymiai sumažės.

Mrs. Sanuiel Insull, žmona 
j galvos vešo aptarnavimo įstal- 

ir parinkta trupė žymiau- 
aktorių vaidins Illinois te- 

keietą atre nuo birželio 1 d.^ iki birž.

■St. Luke ligoninei. Tai yra se- 
jniausiu ligoninė Chicagoje, pa- 

ir yra atliku
si daug labdaringų darnų. Da

lbai* renkama aukos jos padidi
nimui, pribudavojant prie jos 
keletą namų su vėli Ausinis įtai
sais ligoniams gydyti.

Vaidinimais chieagiečiai yrą 
susidomėję ir biletai eina visu 
sinarvumu. Pirmam vaidini
mui už paprastas sėdynes moka 
po $25, o už ložas iki $1,000, 
bet paskesnių vaidinimų kai
nos bOs prieinamos. Mrs. In- 
sull vaidina vyriausią ”Lady 
leazle” rolę. Savo laiku 
apsivedimą, ji yra buvusi 
aktorė Gladys VVallis.

garsi

Lietuvių Rateliuose
Makausko prakalba

15

kol automobilius
Jei visi, kaip au-

G L. n o. rwaujicuų a&ju- 
tytojM ii skaitytojai 

praėomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrova*, kurios 

H skelbiasi Naujienose.

g. R & Naujienų akai- j

kuni- 
bimkais 

iš Lietu- 
pat, kad 
dirba ne 

gerovės

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
koncertas Vilniaus našlaičių 
naudai praėjo didžiausiu pasi
sekimu? Buvo gražus koncer
tas, o ir pelno liks keli šimtai 
dolerių — Vilniaus našlaičių 
Tai yra artistų dovana, nes tik 
artistų karštas pritarimas tam 
koncertui ir jų dalyvavimas be 
atlyginimo, padarė galimu duo
ti tokį didelį koncertą už tokią 
žemą įžangą ir dar palikti ne
mažą pelną našlaičiams.

utėjo 11 vai. Musų Petras 
atsisveikino su draugais ir 
traukė 32 gatve linkui Hals- 
led galvekarių linijos. Atėjus 
prie Auburn avė. ir 32 gatvių 
pastojo jam kelią 3 vaikėzai. 
Dar Petras norėjo pasipriešin
ti, liet liko perblokštas ant 
gatvės ir nelik atėmė iš jo 
paskutinius 20 dol., bet dar su
varė du šūviu į koją ir dabar 
sužeistas randasi Cook Gųunty 
ligoninėje. —J. B.

JI NETIKO
JOKIAM DARBUI

Labai blogas stovis Mrs. 
Fullerton’s sveikatos patai
sytas su Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

DR. VAITUSH, O. D.
UETUVJH, AKIU S! ECIALJSTAA

Cumijoh vaisi ybos propugan 
naudiirgų darbų, žinoma, 

uždyką... Kalbėtojas aiški- 
kad s Lietuvon klerikalai,

Dabar Vilniaus Vadavimo
Komitetas projektuoja keletu 
didelių vnkarų Hcknniaiue wzo- 

ne, irgi labdarybės ir belu- 
vių kovos už

(Tų*a ant o-io rusi.)

Vilnių tikslams.

žia nėra kultūringa ir nemo
kanti vesti šalies tvarkymo 
reikalų. Toliaus kalbėtojas su
minėjo daug faktų apie kleri
kalų valdžios žiaurumus, ku
riuos mes Amerikoj jau senai 
žinome iš laikraščių. Dar kal
bėtojau įrodinėjo, kaip su Lie
tuvos valdžios pagelba, 
gas Vailokaitis savo 
pasidaro gerą pelną 
vos piliečių. O taip 
Lietuvoj komunistai 
Lietuvos llarbininkų
darbą, bet 'Rusijos komunistų 
ii* 
diri 

ne 
no,

(urėdami valdžią savo ranko
se, neduoda laisvės žodžio prie
šingoms klerikalams parti
joms; taip daro, kaip Rusijoj. 
Bet r( akcija nedavė nieko gero 
Rusijoj, taip nieko gero ne
duos ir.Lietuvoj. Kalbėtojas • iš
sireiškė, kad ateinančiais rin
kimais Lietuvoje kairysis 
sparnas socialdemokratai, 
su liaudininkais laimėsią 
rinkimus, nes Šiaulių miesto pe
reiti rinkimai aiškiai parodė ir 
davė gerą pavyzdį visiems, nes 
per
dėjo visas pastangas, 
priešai nebūtų išrinkti 
dauguma žmonių

tuos rinkimus klerikalai 
kad jų 

bet 
į pritarė pro- 

gresyyėms partijoms, o ne kle
rikalams. Kalbėtojas nurodė, 
kad Lietuvoje prie geros šalies 
tvarkos, galėtų visi žmonės 
pasidaryti neblogą pragyveni
mą, nes 'Lietuva ekonominiai 
stovi gerinus, negu Lenkija ar 
Rusija.

Po mažos pertraukos, ant- 
> t rusyk kalbėjo apie Amerikos 

Sandarą. Iš publikos buvo.pa
klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
atsakinėjo. Turiu pasakyti, kad 

1 j). Makauskas, nėra įspūdingas 
kalbėtojas. Publikos buvo 
apie keturi desėtkai. — A.

gai 
K.

Palengvina akių įtempimą, kuria 

 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
ttuno, skaudamą akių kar&ti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaisoa trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nao S4.00 ir aurUiao. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki f p. g. 

1£S4S We8t 47tb St.

Pbone Boulftvard 75XS __Clearficld, Pa. — “Aš negaliu nei 
apsakyti kaip Lydia E. Pinkham’s Ve

getable Compound 
pagelbėjo mano 
sveikatai. Kol aš 
jų nebuvau varto
jusi, aš negalėjau 
pastovėti ant kojų 
be sknuumų k u t ie 
eidavo per vIks, 
mano kūną, nuo 
juosmeniu iki pat 
kojų, varstydavo 
kaip siūlai. Aš ne- 

, galėjau dirbti jo- 
kio darFck Mano motina davė man 

' pabandyti Vegetable Compound ir aš 
suradau didelę pagelbą. AŠ netik; re
komenduoju nuo pahašių trubelių, bet 
jos sustiprina visą kūno sistemą. Aš 
vartojau pirmiau viską kad tik pa
sveikčiau. Kuomet aš pasidariau 
nervinga ir nekantri, aš tuojau nusi
perku outelį Vegetable Compound- jei 
aš neturiu vieno butelio namie. Jos 
suteikia man apetito ir padaro iš ma
nęs naują moterj. Jus galite vartoti 
npino šj paliudymą mano mieste arba 
kur nors kitur ir atsakysiu laiškus 
bile jnoterei kuri klaus manęs apie 
tai.” — Mrs. Rush Fullerton, 525 S. 
2 St., Clearfield, Pa.

Jei jus kenčiate nuo nervingumo ir 
esate nerami, pabandykite Vegetable 
Compound.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimą.* (kotų ta skausmo. 
Bridge geriausio ąukso. Su mum 
pleitom galima valgyli kiečiausią mai
stą. Garantuojama visą savo darbą, ir 
žemas musą kainas. Sergikita 
dantis, kad ,nexankt^ juaą n«ikat«L

1545 West 47tii Street

įspūdingos laidotuvės.
Vakar buvo laidotuvės seno 

(Ibicagos darbuotojo Antano 
Staniulio, tėvo musų daini
ninkių Salomijos čerienes ir 
Stellos Staniuliutės. Laidotu
vėse dalyvavo labai daug žmo
nių, o į Tautiškas kapines ly
dėjo apie šimtas ar daugiau 
automobilių. Ant kapo sudėta 
labai daug vainikų nuo drau
gų ir draugijų. Prie namų ir . 
kapinėse pasakyta prakalbų.

Velionis jaunas išvažiavę iš 
Lietuvos. 12 metų išgyveno 
Anglijoj, o 22 metus Ameri
koje, besidarbuodamas lietuvių 
draugijose. Ypač daug darba
vosi SLA. 3(i k p., kur per dau- . 
gelį metų buvo finansų sekre
torium. Jis sutverė Lietuvių 
Nepriguįmingą Kliubą, kurio I 
susirinkime velionis sukniubo \ 
ir už kelių valandų pasimirė 
nuo širdies ligos.

Velionis buvo senas bridge- 
portietis, tylus ir darbštus, ir 
todėl visų mylimas ir gerbia
mas. 'Lodei ir į jo laidotuves 
tiek daug žmonių susirinko ir 
tai visokių pažvalgų, visokių 
partijų: visi norėjo su juo at
sisveikinti ir paskutinį karią 
palydėti j umžinasties vietą.

Ilsėkis, Antanai, svetimos 
žemelėj! —Viešintiškis.

Bandykit
WENNER-
STEN’S! :

SUTAUPYKI?
SAVO DARBĄ 
WENNERSTEH’S 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų w 
darbo dir- ICmįfflįįĮĮ 
btuve je. ***

*ENNERSTEX5

HlNMNG Wf NNLRSTEN INC.
2960 I A7/KENCE AVĖ., ( HICAGO

Jei icša&i bargenų 
skaityk Naujienų akelbtmuA.

Su Naujienų Ekskursija
LIETUVON 

$186.

*

Tai. Lažayette 4229

. a Plumbtng, Heating
Kaipo lietuvh, lietuviams visados 

patarąaujv kuogeriausiat

M. Yuška,
3228 W. 38tk Oucago, III.

Kraujo Suirimai
Užkrečiamos 
Ligos

Slaptos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

Nauji Arsphenamine ir Luescide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau- 
sis , išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 

M. Ross atpiginti kainas 
35 S. Dearborn St nuo
Dr. B.

šaliesPenktadieny 
Mildos svet., ! 
porto kuopa buvo surengusi 
svečiui iš Lietuvos liandininr 
k j atstovui Makauskui prakal
bą. ’

Kalbėtojas pii m ia tįsiai 
rodė, kad prie iškovojimo 
Įsteigimo Lietuvos, i 
senius valstybės, 
prisidėjo lietuviai 
ėiai savo rankomis 

Jeigu ne 
tai vargu butų' mi, — kaip patiems

Lietuva savystovė ir(kams, taip ir jų priešininkams. =r7..-s;-a-T.—r.-.,;-..-?-- . .j=.= •.
Kitų \alsl\bių nepriklau- įdomi ir tiems, kurie nois it i^UalaiiYia sanidUS ii* iauuieui® 
, Amerikos lii'tuvių pasi- neįdidoinauja f -1'

darbavimą dėl Lietuvos nepri- nori msityti pasekmes 
istori- perversmą, 

Toliaus1 
daug dįa-

Po lietuviškąja Chicago 
besidairant _ Bridgeportas

Heleriais, 
čių doleriai, 
šiandien 
nuo I 
soma.

“Naujienų” surengtąją liuli 
Itouse parodą “Dabartinė Ru
sija” aplanko vis daugiau ir 

labai daug' daugiau žmonių. Kolekcija yra 
amerikie-j didelė ir tiems, kurie nori susi- 
uždirblais pažinlj su paskiausiais įvykiais 
amerikie- Rusijoje, paroda yra labai įdo- 

bolševi-

nu
li?] 

nepriklau- •
.t...! J......... I

Plėšikų siautimas.

Petras Pilis, gyvenantis 556 
W. 14 St. (paliegęs,, su viena 
ranka), svečiavusi pas savo 
draugus ant Bridgcoprto suba- 
toje, 16 gegužio. Besikalbant 
su draugais ir nepajuto, kaip

klausomybės. Lietuvos 
ja minės per amžius, 
kalbėtojas pasakojo 
lykų apie blogą Lietuvos kle
rikalų valdžios |M>liliką; nuro
dė, ,kiul Lietuvos klerikalai

dAios palaikymo savo rankose, 
bevesdami blogą politiką Klai
pėdos krašte, vilkindami Klai-

nią, gali visai pražudyti Lietu-

bolševizmu, bet 
karo, 

ir gražiųar nors
piešinių.

Paroda užsidaro 
nio vakare.

§ S
Dabar visi chieagiečiai o ir

apielinkės lietuviai, rengiasi

penkladie-

kurie jaučiasi visai 
nusilpę

Tūkstančiai suranda patogumą ir pa- 
lengvinimą lik i keletą dienų. — 

Yra tiesiog pastebėtina, kaip 
Nuga-Tone greitai veikia, t

Nuga-Tone aogrąžirta atgal gyvumą, 
nuvargusioms, silpniems nervams ir 
muskulams. Jis budavoja raudoną krau 

i ją, sudaro stiprius nervus ir labiau- 
! šiai suteikia daug spėkos. Nuga-Tone 

”‘nantį miegą, gerą apeti- 
škimmą, normalų ėjimą 

lauk, daug entuziazmo ir ambicijos. 
Jei jus nesijaučiate gerai, jus priva
lote pabandyti Nuga-Tone. Jums nie
ko nekainuos, jei jums ir nepagelbętų. 
Nuga-Tone yra malonus vartojimui ir

• -J * 1 v a ■ i Sieli SULCIKU SJJLivOS. Ai Uį^cA** A VIIvprie didžiojo Naujienų, pikniko teikia atšviežinantį miegą, gerą apeti- 
ateinantį sekmadienį Calumet tą ir gerą vln“’” 
darže, Blue Island. Visi keti
na Iru būti.

OLYMPIC
Liepos-July 9,1925 m

White 
Star 
Lines

vai Klaipėdos kraštą.•lau kele- Bet nereiktų ibžmiršti ir mu- jus pradėsite jaustis geriau Į keletą 
ri metai Praeį° kaip Lietuvįsų jauno pianisto M. Y^vito

’ — iptiekoriu ir gaukite buteli. Var- 
s jj tik keletą dienų ir jeigu jus

tas savo atstovų Lietuvos Sei- dos mielai visiems patarnauja,; rirfu, sugrąžinkite likusią dalj aptieko- 
me neturi. I'uogi tarpu Vokiu-1 o ir musų jaunųjų gentkarlę' riuį..» masto «t«al sa™ pipirus. Iš- 
tijos patriotai Klaipėdos k ra- lavina muzikos. Visi bukime jj suteiks jums tiek daug gero 
šte turi gerą progą agitacijai,' tame koncerte, ypač kad ir į 
kad tas kraštas vėl prisidėtų žanga kiekvienam prieinama 
atgal prie Vokietijos, dėl to,'tik 50c.
kad Lietuvos klerikalų vald-(

niuniKfA XI Yoyuviin dienų. Jei jūsų daktaras nedavė jums pianisto M. J savito Ad Nmm-Tone. tik nueikite
ližėjnė Klaipėdos kraštą, o dar mokinių koncerto rytoj vakare'pas ai „ F „ _ 
iki šiam laikui Klaipėdos- kraš- Lietuvių Auditorijoj. Jis visa-[ tokĮ!e Ctlk "

, . . 1 .. . nesijausite geriau ir neisrodysite ge-
...... . > I c .t,, i 1 inoinmc riQ i <11* > i a 11 i < > 1 ................... _____________________„ ..ii

gerai, 
► 

' ir jie jsakė visiems aptiekoriams 
| duoti jums garantiją arba pinigus 
grąžinti, jei jus neužganėdins. Žiūrė
kite garantiją ant pakelio. Rekomen
duojama, garantuojama ir parduoda- 
m-a pas visus aptiekorius.

Į Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas, 
kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 

’ dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis.
Naujienų palydovas prižiūrės ir tvar- 

1 kys visų ekskursijų iš Chicagos Klaipėdon 
i ir atgal. Rengkitės greitai. ’ 
j NAUJIENOS,
I17&) So. Halsted St., Chieago, III.

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yn. pa
skirta dėl sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai Įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų, 
trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti gerinusį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Spncialis Intervenous Gydymas. $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymoh 
Serum Gylymas dcl Silpnų T'yrų, $5. 
KhiiIų Ilaumcnų ir Nervų <<ydyme $2 >Xi $5 

Odos Kku — Aclip* Kays,
Rio-( jieinic Kraujo $*rųr.\ Gydymus, $10. 
Pasitarimus ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Dur<lamos .veltui.
Vyni priėmimo kambarys, 506- -Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborų St., k«n$p. Monrot, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.
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NAUJIENOS, Chicago, DL

Lietuvių Rateliuose NAMAI-ZEME
972

634 W. 18th St982
Roseland

Pranešimai MOTERŲ

Restauranas
Yards 6036

CALUMET GROVE
Itlue IslanJ, II!

NAMAI-ZEME

kad

MORTGECI Al -PASKOLOS

1440 N. Paulina St

kam

MOKYKLOSAtsiimkit laiškus iš Pašto JI! """L'

AUTOMOBILIAI

Tel. Lafayette 5153-8438

950

946
948

Nedelioj, Gegužes 24 
Pradžia 10 vai. ryto.

barbei 
biznie-

931
933

953
954

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS

tabako, 
storus

kad duotu 
mokinimo 
mokytojų

914
916
919 
^20 
928

988
990
993

1004
1010
1022
1024

$285.00
$185.00
$150.00
$250.00

75.00

mas
Avc,

Bakanas R 
Berzanskie Jonas 
Bender G 
Bondaruk Paul 
Bagdonas Joseph 
Buri neką Stef 
Damtukis John 
Dominas Teapla 
Geobris J 
Gaideli J 
Gricius Juzapas 
Gramontius G 
Guzovich Geo 
Janoskova Anna 
Jakaci Povilas 
Jasiunini Agata 
Jankaviskis Majk

PARSIDUODA 1922 touring 
automobilius.
parduosiu už $250 
m e padėjime.

4410 So. Wasbtenaw Avė

Atsišaukit prie savininko
2953 Archer Avc., Chicago, III

REIKALINGAS bučeris 
mokėtų savo darbą gerai.

Atsišaukite
12300 Emerald Avė,
Tel. Pullman 3990

Kainavo $2000, 
Geriausia-

2.)42 W. 51 Str.
1 lubos

u puikiuu- 
cigaretų, 

laiktų, so- 
fieSi staliukai su IK 

Gera vie-

Jurkjene R 
Junicvvicz Jozefą 
Jurgei Jokubanei 
Kazlauskenei Helenai 
Lebavits Martah 
Levanis Johanu 
Pocius Staniaslova 
Purauskas Mrs Jos 
Razminas Mot 
Rhein Julija 
Roznis Josep 
Shukis Stanley 
Stusnis Lindvik 
Ūsas Jonas 
Vaicikauski Jon

REIKIA PATYRUSIŲ
SHEARMENŲ
I GELEŽIES ATKARPŲ 
JARDĄ.

3651 Nofttial Avė. -

PAiRIDAVIMUI garadžius 
mašinų. Parduodu pigiai, 
ra vieta dėl lietuvio.

Atsišaukite:
3207-9 So. Halstcd St,

ŽIŪRĖK kur yra aukso kasyklos 
Pardavimui bučernė ir grosernė, ge
roje vietoje, viskas modemiška, 4 
kambarių pagyvenimas, viskas par
duodama už cash, i’endos $80 į mė
nesį.

Palieka nuliūdę,

Duktė Stanislava, vyras 
Kazimieras, broliai ir 
seserys.

/ 
Laidotuvėse patarnauja But

kus. • ’

F. SKORNA,
3927 Main St., Indigus Harbor, Tnd

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa: pardavimo 
priežastį patirsi! ant •vietos.

2119 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė senas ir išdirbtas pleisas. Pigi 
renda, 7 kambariai pragyvenimui. 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie-

Clgarų, 
minkštų ’ gorimų

Reikalingas patyręs tarmos darbi 
ninkas, mokantis milžti karves.

Labai gera mokestis.
Kreipkitės greitai.

Naujienos,
1739 So. Halsted St. 

Bos 542

PARSIDUODA bekemė pi 
giai, ar išmainyt ant automobi

PARDAVIMUI— '
I

bekemė. Pardavimo
priežastis— liga.

Kreipkitės:
38«k8 So. Kedzie Avė

PARDAVIMUI kriaučių biz 
nis ir kostantinka. Kam kai 
reikalinga klauskit per telefo

Atsišaukite
3651 So. Wallace St

PARSIDUODA 
kandžių 
tarpe dirbtuvių, biznio į dieną $5(1.(111 
iki $80.00 turi būt parduotas arba 
mainysiu ant automobiliaus, lies turiu 
du bizniu. Renda su ruimais $20.00 

1126 W. 1.4 Fl.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAIMTINO 

& HDW. CO.
Malevojam ir popleruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St
J. S. RAMANCIONIS. Prez.

REIKIA patyrusio darbinin
ko j Wiscbnsin valstijos farmą

Atsišaukite greitai
6955 So. Talman Avė.

. Naujienos, 
” Box 541

1739 So. Halstcd St

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

PARDAVIMŲ^; automobilius, For 
», 1923 m. naujai nupentuotas, ma-

PARDAVIMUI arba mainy
mui grosernė j automobilių. 
Greitai atsišaukit, nes pigiai 
parduosiu.

2800 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI Candy • store 
ir Ice Cream Parlor. Priežas
tis pardavimo — liga.

PAS1RANDUOJA Storas geras dėl 
Restauracijos arba kitokio biznio, 
kam reikalingas toks Storas atsišau
kite* prie savininko 2835 W. 38th Str., 
2-ras aukštas (Taipgi pasirenduoja 
2 Datai South Sldėj).

TIKRAS BARGENAS 
Gulbransen Grojiklis 

Reiehardt Grojiklis ...........
Ohlerich Grojiklis .........
Kimball Grojiklis ........... ......
Clough & Warfen Pianas ....

REICHARD PIANO CO
1311 Milvvaukee Avė., 

Atdara vakarais

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Esi ate 

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Baulevard 9641

PARDAVIMUI saliuno fikčeriai, 
ice baksis, anglinis-žieminis pečius, 2 
šio keisiai, langų petišinai. Parduosiu 
pigiai. Priežastį patirsit ant vietos 
Atsišaukit tuojau.

P LUPAS
4531 So. Paulina St., 

Tel. Yards 0799

Tėvai susirin
raportus ii

bai gražus sodnas 
obuolių ir grašių, reikia 
įmokėti tik $1,600 ir po kiek 
nori ant mėnesio. Duoda
me per 5 metus. Viso $8000; 
už čash $400 pigiau.

Pasiskribitikit
ADAM MARKŪNAS 

General Mngr.
849 First National Bank 

Bldg.
68 W. Monroe St. 

Chicago, III. 
Telefonas Randolph 7400

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga’ Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawdale 0114.

REIKALAUJAME keleto vyrų, 
mokėsime po $40 į savaitę tiems vy
rams kurie gerai išjodo ir kurie yra 
geri darbininkai.

Klauskite
M R. DANIELS, . 

Room 1600, 
W. M(,nroe St.

BARGENAS
Parsiduoda krautuvė i 

siais įrengimais; cigarų 
saldainių ir visokių gerų 
dė ir aiskriminė 
krėslų Te grojiklis Pianus, 
ta, lietuvių apgyventa.

VACLASJONIKĄ 
2002 Canalport Avė. Tel. Canal 6746

LIETUVIŲ SUBDIVIZIJA
5 kambario eottage, elektra ir 

moderniškas phimbingas, netoli 
Mc Kinley Parko, kaina $3,800, 
cash, $1,000, kitus kaip patinka.

2081 W. 35 Str.
Tel*. Lafayette 0909

PARDAVIMUI arba mainymui j 
namą puiki grosernė ir bučernė,. ran
dasi geroje vietoje, visas biznis čash, 
didelė krautuvė ir 5 kambariai gyve
nimui. Pardavimo priežastis, einu 
lauk iš biznio.

3257 Archer Avė.

40 akrų, 34 akrai išvalytos, 
parkas, aptverta, 5 

gera barnė, sVir- 
prie gero kelio, 2^ 

geležinkelio, 2 mylios į

PARDAVIMUI tabako, eiga 
rų, ir kitokių smulkmenų krau 
tuvė, parduosiu pigiai.

556 W. 14th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Turiu dvi bučemes, todėl vieną 
noriu paduoti. Vienam yra per sun
ku dvi laikyti.

Kreipkitės
3259 So. Union Avenue

REIKALINGA moteris 
daboti mažą vaiką.

PARSIDUODA PIGIAI
Bizniavai kampinis namas, 

du bizniai (candy store ir 
shop). Geras namas, geram

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų mūrinis 

namas su beismantu iš 5 ir 4 kamba
rių. Name iš viso yra 6 rešdos. 
Rendos neša $115.00 j mėnes|. Na
mas randasi 714 W. 21 Place. Klausk 
savininko krautuvėje.

1733 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, maišytų ’ tautų apgyventa, apie- 
linkė. Biznis išdirbtas • per keletą 
metu ir eina gerai užpakalyje Storo 
didelis kambarys sudėjimui ir 4 kam
bariai pagyvenimui.

4235 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 3 krėslų Barber 
Shop pigiai; randa pigi, lysas 2 me
tams. Savininkas važiuoja j Lietu
vą. . .

Atsišaukite į
Naujienų Skyrių, 
1616 W. 47th St., 

Chicago, 111.

NAMAI — ŽEME
Chicago Title and Trast 

Company Trustees, parduo
da labai pigiai 6 kambarių 
medinį namą, North Shore 
Highlands ant Buckley 
Road prie pat Green Bay 
Road, netoli Michigan eže
ro. Vieta labai graži ir biz- 
niava. Geistina, kad žmo
gus butų nusimanantis nors 
šiek tiek apie biznį. 100 pė
dų pločio ir 252,45 ilgio; la
bai gražus sodnas; daug

PAR!)A VIMlII automobiliūs 
labai pigiai. Atrodo , ir bėga 
kaip naujas. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.
, 900 W. 31 Str.

NAUJAS NAMAS. Parsiduoda 2 
fintų po 6 kambarius mūrinis na
mas garu šildomas. Naujos mados 
įtaisymai. Parduosime pigiai. Nu

raminsi ant 5304 So. Talman

IŠMOKITE DĖTI PLYTAS
Dienomis ir vakarais. Atdara nuo 9 

vai. ryto iki 9 vakaro, kasdien. $65 j 
mėnesį, lengvais išmokėjimais.

CHICAGO BRICKLAYING
SCHOOLS

3 didelės mokyklos:
2029 Indiana Avė. kampas 21 St;

West Side skyrius 1441 W. Lake Str. 
netoli Ashland Avė.

105 St. So, Chicago skyrius

Parsiduoda forhičialx3 
barių beveik kaip nauji, 
duosiu pigiai.

Atsišaukit cdttage, 
3426 So. Emerald Avė

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, pirmos klesos, baltai ištaisyta, su 
visomis mašinomis, renda pigi, ant 
bi^iiiavos gatvės;. arba'ješkau apsu
kraus partnerio; negaliu * apsidirbti.

Atsišadkit,
107^3 S. Michigan Avė.

Tel. Pullman 7059

Skoliname pinigus ant 1 ir 2 mor- 
gičių, nebrangia kaina. Greitas 
veikimas.

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dearborn St. 

Tel. Central 1191

VYRAI IŠMOKITE modemiškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Musų katalio- 
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės; kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimų. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokite.

THE M O LĖK SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

6 kambarių 
Light House- 

del vyrų. Jeigu kas tini 
yra vietos juos sutalpinti, 

u vaikais — gali- 
Butas naujos ma-

PARSTDUODA Soft Drink Par- 
loris. Geras biznis, geroj vietoj 
Turiu parduoti iš priežasties ligos 
Yra ir šokiui salė prie biznio.

Atsišaukite
1000 W. 20 Place

rinkime, 
Tai kam 
vus į susirinkimą? 
vonių paklausyti, 
mokinote atmintinai 
vaikučių tėvams? 
pliovoneš nesvarbiu 
butų ir jums nesvarbios 
to nauda nėra nū jums, 
tiems, bet kad jums tas bro6k- 
lyniškis munšainieris, kuris ki
tus kiškiukais vadina, prisa
ko, tą ir darote. Jeigu jis pri
sakytų valgyti tuos kleckin
kus, tai irgi pildytume! ir tą 
/jo prisakymą. —Proletaras.

Mes parduodame obelio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

L. S. J. Lygos peržiūrėjimo kny
gų komisijos susirinkimas įvyks ket
virtadieny), gegužio 21 d., 8:30 vai. 
vakare. Murk White Supurę parko 
svetainėj. Būtinai turi atsilankyti 
valdyba ir komisijos nariai. Pagei
daujama. kad atvyktų sporto komisi
jos nariai. Bus pasitarta kai dėl iš
važiavimo. Norintieji važiuoti j ge
gužinę galės užsisakyti Čia vietąs.

— Sekretorius.

PARDAVIMUI muro bizniavus 
namas geriausis kampas 'ant Brid- 
geporto So. Halsted ir 32 gat. tu
riu parduoti greitu laiku, nes esu 
pasirengęs išvažiuoti j Lietuvą.

Savininkas John P. Rashinski 
6338 So. Mozart St.

Kas nori pirkt!, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

PARSIDUODA 4 kambarių 
furnišiai. Eornišiai yra gęrame 
stovyje. Gali ir butą persam-

galėtų
daugiau 
prie jos 
parėmė;
kad tą galėtų padaryti ne urnai

PARDAVIMUI dalikatesen ir 
grosernė, turiu parduoti pigiai.

■ Atsišaukite tuoj aus:
658 E. 95 Str.

Tel. Chesterfield 8159

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, parloro setas, valgomo kambario 
setas, miegamo kambario setas, vir
tuvės kabinetas, Jce bos, karpetai, 
grojiklis pianas, fonografas. Viskas 
kaip nauja. Taipgi parduosime 2 fla- 
tų mūrinį namą, pigiai.

5544 S. Lincoln St., No. 1.

DOVANOS, pelnas barškina j jūsų 
duris. Esanh priverkti greitai par
duoti arba mainyti bučernę ir grų- 
sernę j morgi^ius, bonus, automobilių, 
pianą, lotą, arba mažą namą. Kas 
pirmesnis, tas laimės.

4537 So. Paulina St.

“Birutės Choro metinis susirinki
mas įvyks ketverge, gegužio 21 d., 
š. m. Raymond Chapel. Pradžia ly
giai 8-tą vai. vakare. Visi nariai-ės 
yra kviečiami neatbūtinai atsilankyti, 
ant metinio susirinkimo, nes reikia 
naują valdyba rinkti ant ateinančio 
sezono, taipgi yra daug svarbių rei
kalų, ant apsvarstymo, kas link cho
ro veikimo ateityje. Prašome visų 
nesi vėluoti.

Sekretorė S. Krasauckns.

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

PARDAVIMUI namas ^nedinis, I 
augštų, po 8 kambarius flatai, taipg 
ir lotą, parduosiu pigiai. Yra garu 
džius, elektra, gasas, toiletai ir va 
nos ant antro augšto.

Agentų nereikia.
2027 Canalport Avė.

2 fl. rear

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969 re».

PARSIDUODA
BUČERNĖ ir grosernė, Visokių 

tautų apgyvento] vietoj, ant kam
po ir karų linijos, biznis cash. 
Renda nebrangi, lysas trims me
tams. Viskas geriausiame padėji
me. Atsišaukite greitai

1 E. 103-rd St., Chicago, III.
Te). Pullman 9522

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, Do- 
signing, Tailoring Ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, BĮ.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Managar

PA J IEŠKAU dviejų seserų Elenos 
Kvietkauskienės ir Stefanijos Krivih- 
skienės, po tėvais Gedvilaitės. Paei
nu iš Kvėdarnos parapijos. Meldžiu 
atsiliepti, arba kas žinot praneškit.

Kazimiera Gedvilaitė-Dulčienė, 
6404 So. Campbell Avė.

L. S. S. VIII Rajono t’entratinio 
Komiteto susirinkimas įvyks ketvir- 
tadienyj, gegužės 21 d., kaip 8 vai. va
kare, Naujienų name, 1739 S. Halsted 
St. Visi komiteto nariai malonėkite 
būtinai atsilankyti, nes tinnme daug 
svarbių dalykų aptarti. Prisirengti 
prie sekančio pikniko Rivervievv Par
ke, ir ruoštis prie išvažiavimo.

M. J. Mauricas, VIII Raj. sekr.

Po raportų Gumuliauskas 
pakėlė klausimą, kad draugi
jėlė, turėtų pareiti i tėvų glo
bą. Kuomet tėvai ją globotų ir 
daugiau energijos dėtų dėl tos 
draugijėlės, tai daug daugiau 

vaikučius išmokinti ir 
vaikučių pritrauktų 

Jo kalbą keletą tėvų 
kai kurie pareiškė,

Turi būt parduota į 20 dienų laiko, 
40 akrų geros žemės, 10 akrų sodno, 
likusi visa dirbama, 7 kambarių na
mas geras ir barnes, 3 karves, 2 ark
liai, 2 mylios į miestą, padargai, vis
kas, $3600.

80 akrų .molis ir juodžemis, muro 
stuba, 12vkamabrių geros barnes ir 
padargai, 32 karves, 3 arkliai, 2 my
lios į miestą, kaina, $6000.

80 akrų geros žemes ir budinkai, 
15 karvių, 2 arkliai, padargai ir kiti 
gyvuliai, kaina, $3500.

10 akrų geros žemes ir budinkai, 
miško, molis ir juodžemis, 2 mylios j 
miestą, mainysiu ant mažo namo 
Chicago; ar loto.

P. 1). ANDBEKVS, 
Pentwater, Mich.

kas geriausiame padėjime. Parduo 
siu už geniausią pasiūlymą.

Atsišaukite .
4357 So. WUshtenaw Avė.

Našle* turi parduoti 2 augštų biznio 
narni), prie 63 St. geriausiame biznio 
distrikte, krautuvė, flatai ant vir
šaus ir iš užpakalio, karštu vandeniu 
šildomi, 3 karų garadžius, taipgi ap
šildomus, kaina $25,000. Pirmas mor- 
gičius, $13,000. Apie $6,000 įmokėti, 
kitus išmokėjimais, be nuošimčių. At
sišaukite tiesiai prie savininko, kad 
gavus šį bargeną.

1750 West 63 St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio-May 20 d., 5 vai. iš ry
to. Paėjo iš Uetuvos, Mažei
kių apskr., I lakių parapijos, 
Milvydžių kaimo, paliko dide
liame nubudime Stanislavą duk
tė 12 metų amžiaus ir vyrą Ka
zimierą ir 2 seseri Domicėlę ir 
Veroniką ir 2 broliu Antaną ir 
Stanislovą. Laidojimas atsi
bus subatoj Gegužio 23 d., iš 
namų 1322 — 50 Avė., Cicero, 
III., 8:30 iš ryto į Šv. Antano 
bažnyčią, paskui bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Prašome visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse.

Bakmužių 29 d., Aušros kam
bariuose. įvyko Ateities Žiedo 
vaikų draugijėlės tėvų ir glo
bėjų susirink imas. Išrinkus 
pirmininką, skaitytas ir priini- 

rotokolas iš praeitų meti* 
susirinkimo. Tolinus M*kč 

Globėjų pirmininkas 
kad buvo palaiko- 

vaikučiams dvi mokykli, 
dainų, o antra lietuviu 

mokykli lankę vai- 
pakvietė 
savo ra- 
vaikučių 
nėra, iš- 

pa pras
muk v to

te vų 
raportai. 
raportav( 
m a 
viena 
kalbos. .\i 
kilčių apk 
mokytojus 
pąrtus iš 
(čia tikrų 
ėmus M. Bacėvirių, t 
Ii darbininkai, kurie 
javo vaikučius, bet kad globė
jai juos taip užvardijo, tai ir 
aš juos 4aip pavaišinau). Pirmo 
skyriaus mokytojas neatsilan
kė, paaiškėjo, kad naktimis 
dirbąs, lodei ir raporto, nebuvo 
iš to skyriaus. Antras mokyto
jas pranešė, kad mokinęs ant
rąjį skyrių; jį lankę 35 vniku- 

•ciai. Smulkmeniškai suminėjo 
kaip kuris vaikutis mokinosi. 
Trečio skyriaus mokytojas M. 
Bacevičius (jis tikras mokyto
jas, taip rašosi ir po vaikų ra
šinių “Vilnyje”) pranešė, kad 
tėvams nėra reikalo čia žinoti 
kiek kuris vaikutis atsilankė į 
mokyklą, ir jis čia negalys tai 
pasakyti, kuomet jam vaizdi
nas) vaikučių priešai akyse;, 
jeigu kuris žingeidautų, galys' 
ateiti į jo namus. Pervarius 
raportus, pakeltas klausimas, 
ar baigti mokyklą su gegužės 
3 d. Nutarta ją tęsti per gegu
žės mėnėsi.

ANTRI MORGIČIAI
Suteiksimi ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are, 

Lafayette 6738.

MlCltlGANO valstijoj pardavimui 
farma
5 akrai krūmų 
kambarių namas 
nas, vištininka 
mylios nuo 
miestuką, kaina, $1600.

• MII. ROY WESTB0Y, 
R. R. 3, Box 188, South Haven, Mich

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da Restaurantas ir pekarse, visokių 
keksų kepykla. Didelis biznis ir pel
ninga vieta, ant didelės gatvės; arba 
mainysiu ant mažo namo ar kito 
biznio.

1521 Milvvaukee Avė.

REIKALINGAS darbininkas kuris 
susipažinęs su wet vvash laundry dar
bu. Turi būt patyręs. Arba priim
siu į partnerius. Naujai atidarom 
biznį.

Atsišaukite į 
Naujienas,

1739 So. Halsted St., Bos 543

PARDAVIMUI saldainių krau
tuvė, geroj vietoj, 5 kambariai 
dėl pragyvenimo. Parduosiu 
pigiai.

724 W. 31 st St.
Phone Yards 1159

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

SUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

PARSIDUODA 5 kambarių bunga- 
low. Naujos mados įtaisymai. Par
duosiu pigiai, nes noriu greitu laiku 
eiti į biznį.

Savininkas
5150 So. Kildavę Avė.

■”1,1 Kas nori na-
bargeną, 

pirkti, par- 
Fduoti arba 

I Cll mainyti. Na-
i ,nus ynt ^ar"• y y’Įffį rnų, lotus, vi-\ASy .sokius biznius

mainyti ant 
į namų. Visuo-

met kreipki- 
pas

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas

3404 So. Morgan St.
'l’el. Yards 1571

BARGENAS, BARGENAS
Pardavimui 4 flatų namas, Į 

plaukų, $45 j mėnesį, kaina 
$3800 
duoti,

909 W. 19 PI

bet poviiliai. Davė pavyzdį, 
kad keletą metų atgal Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovė 
buvo draugijų kontrolėj, bet 
kuomet šėrininkų susiorgani
zavo virš šimto, tada jie paė
mė bendrovę i$ draugijų. Da
bar šėrininkai daug geriau kon
troliuoja bendrovę, negu drau
gijos. Sako, lą patį galėtų 
padaryti ir su Ateities Žiedo 
vaikų draugijėlė. Gumuliaus- 
kui nedavė baigti kalbėti, kaip 
ėmėsi jį niekinti, ne iš tėvų pu 
sės, bet iš globėjų. Mat, jis pa
lietė tu kuopų bizni, kurios pa
laiko A. ž. vaikų draugijėlę. 
Po jo ėmėsi niekinti švitrą, 
kam jis parašęs dvi korespon
dencijas jų nepasiklausęs. Vie
na jo korespondencija buvo 
perskaityta. Perskaičius ją kai 
kurie tėvai pareiškė, kad čia 
taip baisaus nėra, kaip kai ku
rie įsivaizduoja. Bacevičius pa-j 
šokęs nuo kėdės, balso nepra
šę*, sako, kad jis visko nerašė,' 
ką jis padaręs, nes gerai žinąs, 
kad jis nunešęs Telegrama pi
nigus, bei nepasakė kur nune
šė juos, švilra pareikalavo bal
so pasiaiškinti. Gavęs balso aiš
kinosi, kad jis nėra priešingas 
vaikų mokinimui lietuvių kal
bos. Ir korespondencijoje nė
ra rašyki prieš A. Ž. vaikų 
draugijėlę. Bet kad tie Mask
vos biznieriai viską apverčia 
antraip, ką jis sako ar rašo. Jie 
tą daro todėl, kad diskredituo
ti j j tėvų akyse. Dar jis nebai
gt- savo kalbų, kaip Petronis, 
nickeno neprašytas, pradėjo 
skaityti laišką; iš sykio nega
lėjau suprasti ką jis ten mur
ma po nosia. nekurie sako, 
kad jis poterius kalba. Pabai
gus jam skaityti raštiškus po
terius, sako:' ar supratot, kad 
perskaičiau rezoliuciją prieš 
švitrą, dabar duokit man tris 
yjiatas, kurie pasirašytų po 
jos. šiaip taip gavo tas ypa- 
tas. Kažin kur jis dums, vyras, 
su ta rezoliucija? '

Susirinkime buvo tėvų apie
30. Jame tėvai mažai dalyvavo 
svarstyme, tik klausėsi kaip 
vieni ant kitų užsivarinėja. Juk 
susirinkimas buvo sušauktas 
tuo tikslu, kad apsvarstyt drau- - 
gijelės reikalus.
kę norėjo gauti 
mokytojavimo, kaip tik to ne
gavo, ko jie tikėjosi. Mat, jiems 
tas nerupi, kad tėvai žinotų, 
kaip jų vaikai mokinasi mo
kykloje, nes neraportuoja susi- 

liepia ateiti i namus, 
lar šaukti vaikų tė-

Ar tų piio- 
kurias išsi- 

ir kalbate 
Jiems tos 

s, taip pat 
ir iš

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškui paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

904 
909 
910

KEIKIA DARBININKĮI

ISRENDAVŪJIMUI
I’ASIRENDAVOJA 

fornišiuolas flutas <l<* 
keeping 
furnišiu 
Gera vietii našliui 
ma juos prižiūrėti, 
įlos įtaisymais,

6743 Eberhardt Avė
Tel. Normai 4009

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JEŠKAU Dr. Sprainio, kuris 

gyvena New Yorke. Malonės 
jis pats ar kas kitas pranešti, 
busiu dėkingas.

EI). MISIUS, 
2024 S. Peoria St., Chicago, 111.


