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70 darbininkų už
berta kasyklose

Prancūzai kaltinami dėl 
žiaurumų Morokoj

Trockis padarytas sovietų eko
nominiu diktatorium

Didelė nelaimė kasyklose 
North Carolinoj

Įvykus sprogimui, kasyklų ur
vuose užberta apie septynias- 
dešimt darbininkų.

SANFORD, N. C., geg. 27.—

Prancūzai Morrolcoj kalti
nami dėl žiaurumu

Fezo gatvėmis nešiojo ant ieš-
• nio nukautų rifkabiių galvas, 

norėdami tuo įbaugint priešą

MELILLA Moroka, geg. 27.

D’Annunzio kaipo Mus- 
solinio vietihinkas
t _____ __________

ROMA,*1 talija,, gęg, 27.
Nuo laiko, kaip premjeras Mus- 
solini išvažiavo i Gordone pasi
matyti su garsiu Italijos poetu 
ir karininku, Gabrielių d’Annu- 
zio, Romoj pradėjo t vaikščiot i 
keisčiausiu gandų tiek oficia
liuose tiek neoficialiuose rate
liuose. (

Vienas laikraštis sako, kad 
Mussoiini išvykęs į. Gordont 
prašyti d’Annunzio, kad jis vėl 
imtų aktingai dalyvauti poliii- 

Iniame krašto gyvenime, ir siū
lyti jam vietą senate, taipjau 
aviacijos ministerio vietą ka
binete.

Kai kurie italų politikai daly
ką riša su Mussolinio liga. Gy
dytojai patarė jam ilgesniam 
laikui pasitraukti ir pasilsėti, 
bet Mussoiini grieštai atsisakė. 
Atsisakė dėl to, kad negalįs ra
sti tinkamo žmogaus savo vie
toj pastatyti. Visoj fašistų

PRAPUOLĖ IŠSKRIDŲ Į ŽIEMIŲ AŠIGALĮ Nori Ūhicagą atskirti nuo 
Illinois valstijos

SPRINGĖIELI), 11., geg. 27A v• > r* v • i

atorius John T. Denvir, r

■< - s

Įnešė Illinois valąti- 
r«-žolinei Jų, kuria 

kad Chicago^ 
ko.’iomis kauntėmis 

nuo Illinois vais
ių organizuota at-'mis:

Ta naufa valsti-

(kairėj) ir Linkolnas Ellswor-Kapitonas RoakK Amundsenas 
thas, kurie praeitą ketvirtadienį išskrido dviem hidro-aeropla- 
nais iš Kings įlankos, Špicbergene, i žiemių ašigalį. Kadangi 
iki šiol jie negrįžo, ir jokios žinios apie juos negaunama, y-

Didžiausias . Jurgyniii 
skandalas Jūžintuose

Sumušta policija pabėgo. 50 pi
liečių suimta

Kauno “L*, žinios” praneša: 
metų balandžio 23 Južin- 
kilo nemažas skandalas, 
įvyko tokiomis aplinkybė-

Šių 
uose 

kuris

Jūžintuose balandžio 23

chicagiel i.- 
jos sena!a 
reikalaujama, 
miestas 
butų atskirta 
tijos
skira valstija.
ja su Chicagos didmiesči i ture-'metai esti šv. Jurgio atlaidai, j 
tų sucidaiyti ( ook, \V:’d, Du- kuriuos suvažiuoja nemaža

page, Kam , Lake, McUenry, žmonių, šiais metais į tuos at- 
DeKalb ir Boone kalinčių. Į laidus susirinko žmonių nepa-

------------------ ą----  'prastai daug. Po pamaldų baŽ- 
LAJŠKAS KELIAVO 70 METŲ nyčioje, kunigas pranešė, kad 
IR DAR NEPASIEKĖ GALO tą dieną rinkoje prekiauti iiž- 

------------ [drausta. Susirinkę žmonės tuo 
uždraudimu labai pasipiktino, 

neš veli
jau 'septyniasdešimt me- čiama. Taigi kasmet šv. Jur- 
vis dar nepasiekęs adre- g’° atlaiduose buvo galima pre- 

Tasai laiškas buvo iš- kianti ir niekas tam netrukdy-

EAST ORANGE, N. J , 27
Vietos paštan atėjo laiškas, ke- nes tos dienos niekur
Ii avęs 
tų, ir

'sato.
siųstas iš Newarko, N. J., gino- davo.
džio 31, 1854, adresuotas “Mary | Kaip paprastai, po pamaldų, 
Condit, St. Augustine,'Fla/’su atvykusieji priekiauti atskleidė

Carolina Coal kompanijos ka
syklose, apie astuonios mylios 
nuo Sanfordo, šį rytą įvyko bai
sus dujų sprogimas, dėl kurio 
kasyklų urvuose griūvančios uo
los ir žemės užbėrė apie šešias
dešimt ar septyniasdešimt dar- šuodamps Fezo gatvėmTs su ne 
bininlcu.

Iš viso buvo trys sprogimai, siejančiosx ant iešmų pasmeigę pareiškęs nepaprasto vykdomo- 
Pirmas sproghnas buvo smar- nukautų rifkabiių galvas.
kiausias ir tuo buvo darbininkai 
užberti. Du po to sekusieji 
sprogiajai buvo kiek silpnesni.

Ar visi užbertieji darbininkai 
yra žuvę ar kurie jų išliko gy
vi, iki šiol nėra žinios. Iki tre
čios valandos po pietų penki la
vonai buvo išimti.
sprogi.no gaisros kasyklose ne
leidžia gelbėtojams kiek giliau 
į kasyk’as prisigriebti.

Tai jau antrą Įtartą atsitiko 
nelairrė ‘.ose pačiose kasyklose. 
1900 metais .»< se žuvo, taipjau 
dėl gazu sprogimo, dvidešimt 
darbini įku.

— Iš Fezo praneša, kad francu- 
zų vyriausias štabas, kurio sto
vykla yra Feze, norėdamas į- 
bauginti rifkabilus, stvėręsis
žiauriausių priemonių. Francu- žmogų Italijoj 
zų kariuomenės kuopos, mar- J*

partijoj nesą nė vieno gi uogaus, 
kurs imponuotų masęms ir bu 
tų gerbiamas 
Mussoiini žinąs

ra baimės, kad jie nebūtų kelionėj žuvę.

Kilęs po

Trockis gauna dvi aukš 
tas vietas

Jis bus aukščiausios ekonominės 
tarybos prezidiumo narys ir 
koncesijų komisijos pirminin 

kas ,

MASKVA, geg. 27. — šiandie 
oficialiai paskelbki, kad buvęs 
sovietų karo ministeris Trockis, 
kurs dar tik nesenai grįžo iš 
trėmimo, esąs paskirtas sovie
tų aukščiausios ekonominės ta
rybos prezidiumo nariu ir vy
riausios koncesijų komisijos 
pirmininku.

Britai vengia sutarties su

LONDONAS, geg. 27. — At
sakydamas į paklausimus par
lamente, Britų užsienių reikalų 
ministeris Chamberlainas šian
die pareiškė, kad D. Britanijos 
valdžia 
naujinti 
džia dėl

nesiruošianti visai at- 
derybų su sovietų val- 
padarymo sutarties.

200 J. V. LAIVŲ į ‘DŽIONKĄ”
VVASHINGTONAS, geg. 27. 

—i Valdžios laivų komisija 
(shipphig board) šiandie nuta
rė parduoti 200 valdžiai priklau 
sančių laivų kaipo “džionką”— 
šlamštą.

DECORATION DIENO
JE, Gegužės 30 d. Naujie
nos Neišeis. Malonėkite 
visi savo skelbimus pri
duoti ankščiau, kad jie 
tilptų pėtnyčioje. Prašo
me pasiskubinti. -

ir klausomas, 
tik vieną tokį 
— d’Annunzio. 

Jis’esąs italų tautos didvyris ir 
dievaitis. Visi jam nusilenkia, 

laisvėn parimtais rif kabliais, ne- O Fiumės okupacijos metu jis

Maxui nepavyko sudaryti 
Belgijos kabinetas

Vyro pasiaukojimas

Tuo jo gabumo. Jį tat Mussoiini ir 
budu franeuzai maną atgrasyti norįs dabar savo reikalui laimė- 

Įnuo maišto tuos afrikiečius, ku- ti.
>rie dar nėra prie sukilėlių prisi-| 
dėję.

Maurams padedą vokiečiai
PARYŽIUS, geg. 27.. Rif- 

kabilų vadas Abd-eLKrimas 
stropiai verbuoja sau naujų jė
gų tarp Afrikos giminių, gyve
nančių į šiaurę nuo Uergos u- 
pės, taigi zonoj, kurią francu- 
zai ką tik apleidd.

Eina nuolatiniai susikirtimai, 
kuriuose betgi nė viena, nė ant- 
ra pusė beveik nieko nelaimi.

Franeuzai sakosi, turį tikrų 
žinių, kad iš Vokietijos išvažia
vę į Moroka 147 jauni vokiečiai, 
gerai išlavinti įvairiose pausiau 
karinėse gimnastų organizaci
jose. Jie važiuoją per Ispaniją 
prisidėti prie Abd-el-Krimo ka
riuomenės. Kai kurie jų busią moteriškė 
tuojau padaryti' karininkais, ki
ti puskrrininkais.

BRIUSELIS, Belgija, geg. 27. 
v— Burmistrui Maxui nepavyko 
bandymai sudaryti naujas Bel
gijos ministerių kabinetas, ir 
jis rezignavo.

Visur fašistu žandaras
Projektuoja steigti tam tikrą 

fašistų miliciją Italijos pas 
tams daboti

Ekzekucija Bulgarijos 
teroristu

FALL, SINCLAIR IR DOHENY 
VĖL INKRIMINUOTI

Bulgarija^ geg. 
čia buvo viešai 
teroristai, karo teis-'

pu •
SOFIJA, 

— Šiandie 
karti trys 
mo pasmerkti mirties bausmei
už išsprogdinimą Sveti Kral ka
tedros, kur 160 žmonių buvo 
užmušta. Pakarti yra: kated
ros zakrastijonas Zadgorskis, 
Fridmanas ir Kojeyas.

Dar trys pasmerkti mirti
su išsprogdinimu Sveti 

mirties 
• dar 

jų viena 
pasmerkti 
sąmoksli- 
pasmerkti 
franeuzas 
Nikolova. 

žmona pa-

VVASHINGTONAS, g. 27. —. 
Buvęs vidaus reikalų sekreto 
rius Albeit tFall ir aliejaus 
magnatai Edward Doheny bei 
Harry Sinclair, kurie ryšy su 
garsiuoju Teapot Dome aliejaus 
skandalu buvo inkriminuoti, 

inkriminavimą teismas 
bu- 
vėl 
ju-

»bet jų
*del tam tikrų techniškumų 
vo atmetęs, buvo šiandie 
Cplumbijos Distrikto grand 
ry’ės inkriminuoti.

Ryšy
Kral katedros šiandie 
bausmei buvo pasmerkti

-trys asmenys, tarp 
_______ Visi jie 
už slėpimą pas save 
ninku. Kartuvėms 
yra: Peršemlijevas, 
Leger ir moteriškė 
Francuzo Leger’o 
smerkta kalėti ligi gyvos gal
vos, o Nikolovos sūnus pa
smerktas aštuoniolikai mėnesių 
kalėjimo.

KOALA, Italija, geg. 27. —Ita
lijos fašistų valdžia projektuo
ja įsteigti tani tikrą fašistų mi
liciją Italijos paštams daboti ir 
kontroliuoti. Savo organizaci
ja ji bus panaši į tas, kurios 
jau dabar kontroliuoja Italijos 
geležinkelius ir uostus.’ Paštų 
milicija 'dabotų taipjau visas te
legrafo stotis. Tps milicijos 
nariai busią taip išlavinti, kad 
atsitikus pašto aę telegrafo tar
nautųjų streikui jie galėtų tuo
jau streikuojančiųjų vietas už
imti ir streiką sulaužyti.

Francuzy komunistai iš
vaikė miesto tarybą

BROKERIUI” BANKRUTI- 
IUS MILIJONAI ŽMONIŲ

PINIGŲ ŽUVO

PARYŽIUS, geg. 27. — Šian
die govėda komunistų įsiveržė 
į Villeneuve le Roi miesto tary
bos rumus ir privertė tarybos 
narius pasirašyti dokumentą,, 
kuriuo paskelbiama, kad tary
ba pąleista. Po to jie priver
tė tarybos narius apleisti posė
džių salę. Tieji, pasišalinę, tuo
jau pašaukė policiją, kuri at
vykus į miesto tarybos , rumus 
bematant išgainiojo komunis
tus.

OBELS.
Oficialia oro biuras šiai die

nai pranašauja r
Chicago ir apielinkė — Dali

nai apsiniaukę; gali būt lietau/: 
nedidelė temperaiuros atmdina; 
vidutinis mainąs?.0 vėjas.

Vakar tempe ratui L viduti niš-

Šiandie saulė teka 5:19, lei
džiasi 8:14 valanda.

PINIGU KURSAS
Vakar, gegužės 27, užsienio pi

nigų ne mažiau kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .........
Danijos, 100 kronų , 
Francijos, 100 frankų ..........  $5.00
Italijos, 100 lirų 
Lenkijos, 100 zlotų 
Noivegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 florinų
Suomijos, 100 markių ........... ?^.54
Švedijos, 100 Ikronų ,........
Šveicarijos, ICO frankų ... 
Vokietijos, 100 markių

. .$4.86
.... $4.96

$18.85

$3.97 
$19.22 
$16.93 
$10.20

.. $26.76
... $19.37

Lietuvos Pinigų Kursas

NEW YORKAS, geg. 27. -- 
žinoma Frank II. McNulty bro- 

Ikerių firma subankrotavo. Jos 
(obligacijos siekia daugiau ne 
milijoną dolerių, tuo tarpu tur
tas vos pusantro tūkstančio do
lerių, ir tas susidedąs didžiu- 

!moj tik iš ofiso įtaisų. Daug 
(žmonių prarado viso savo gyve
nimo taupinius.

KETURI VAIKAI UŽMUŠI!, 
TRYS SUŽEISTI

MOUNT CLEMENCE, Mich., 
23. — Automobiliui nusiritus į 
griovį, važiavusieji juo keturi 
mokyklos vaidai buvo užmušti, 
o kiti trys skaudžiai sužeisti. 
Užmuštieji, visi iš petroito, y- 
ra: Joseph Frantham, Jotyi Sul-< 
livan, Vincent Knupfers ir Ge
orge Tracy.

Siunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų ...
100 litų ..
200 ‘
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų ........................ .......
Prie šitos sumos reikia 

centai pašto išlaidų už 
siuntinį Norint pasiųsti 
— dar 50 centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

•X

...... $5.50 

....... 10.50 

...... 20.75 

...... 31.00

...... 41.25 

...... 51.1)0 

...... 61.75 

...... 72.00

...... 82.25 

...... 92.50 

.... 102.75 
pridėti 25 
kiekvieną 

telegramų

‘tavorus;” baronkas, bun- 
'škaplierius, rožančius ir 

t. p., o susirinkusieji žinonėa 
I pradėjo pirkti, bet policija ne- 

;MOTORINIS LAIVAS SUDE- leido. žmonės tuo pasipiktino 
GĖ; 16 ŽMONIŲ IŠGELBĖTA ir pradėjo kelti triukšmą. Vieti- 

I nė ir atvažiavusi iš kitur po
licija norėjo triukšmadarius nu 
raminti, bet įniršę piliečiai puo
lė ir gerokai sumušė policiją, ne 
kurie policininkai vos gyvi likę. 

'Buvo paleista šdvių į orą. Kal
bama, kad visas skandalas kilo 
dėl yieno policininko 

'elgesio. Policininkai

pažymėjimu, kad, adresato ne- savo 
i radus butų grąžintas siuntėjui dėlės 
■ į East Orą nge

Arba kaip ‘našlės’ Marės vyras 
Brazokas, gelbėdamas žmona 
iš kalėjimo, pats ten atsisėdo

CEDAB RAPIDS, Iowa, geg. 
27. — Kas sako, kad nėra ge
rų, šaunių vyrų?

štai viena lietuvė, Mare Bra | 
z-okienė., buvo prohibišėn agen
tų areštuota už munšaino šinka- 
vimą. Kadangi ji negalėjo ant 
greitųjų užsistatyti “belos,” tai 
ji buvo uždaryta kalėjime.’Bra- 
zokienė teisinos vyriausybei, 
kad ji esanti našlė, su penketu 
vaikų. ’ Munšainą ji pardavinė- 
jus, idant tuo budu pelnius šei
mynai duoną.. .

Bet ve, kalėjimai) 
Kažkoks vyiias iv 
leistų jam sėdėti 
toj žmonos, nes, 
vaikai jos verkią,
klausinėti, Ir pasirodė, kad jis 
yra Brazokienės vyras, Ėrazo-

NANAIMO, B. C., geg. 27.— 
Jūrėse ties Nanaimo šiandie su
degė motorinis laivas Vakeha. 
šešiolika įgulos žmonių buvo 
pagalbos laivo Bella išgelbėti.

TURTŲ ĮKAINAVIMAS žiauraus
išbėgioję

atvyksta 
prašo, ar ne- 
kalėjime vie 
girdi, namie

Pradėta jis

Prohibicijos aniuolams 
gams to tik reikėjo. Jie 
jau gavo varentą Brazokui ii

tuo-

KAUNAS. — .Miesto i ai'ybos pasislėpė, 
posėdyje gegužės 4' d. š. m. bu-j “ * 
vo pripažinta Miesto Valdybo.s 
patiektas sumanymas apie įkai- .kitų aplinkinių miestelių i 
navimą visų nekilnojamų tintų, ėmė apie 50 piliečių, 
nuo kurių einant įstatymu tu- lyvavusių minėtame skandale, 
rėš būti imamas mokesnis Mie-1.L Tenka pastebėti, kad šiuo sy- 
sto naudai lasai mokesnis iš-!|<iu daug nukentės ir visai ne
skaičiuojamas nuo gaunamojo (kalti.i žmonių, nes tarp suimtų- 
nuo nekilnojamojo turto pelnorandasi ir tokių, kurie yra 
arba nesant galimybes jis nu-.plyšti blogos valįos ai’ja pyk- 
statyti, nuo to turto vertės.! 
Apskaičiuojamą, kad ’asai mo-. 
kesnis turėtų duoti miesto ka
sai apie 40 nuoš. tų pajamų, 
kurias šiandien suima Valsty
bė, kaipo mokesnį nuo nekil
nojamojo turto. Praėjusiais 
metais nuo šių turtų Kauno 
miesto savininkų Valstybės iž-

Į Balandžio 24 d. suvažiavo 
daug policininkų iš Rokiškio ir 

ir su
ka i po da-

tį turėjusių žmonių.
Įdomu, kad tą dieną buvo 

galima pardavinėti degtine, d 
kitos prekės uždrausta.
. lai mat kokie kunigų ir kitų 
klerikalu politikos vaisiai.

UKIO PARODA

pasodino jį narve,, šalia žmo- (|an- jpiaukė 891,000 litų. Mies-1 
nosi [to Savivaldybės sąmatoj perma-,

- --------- -— jtoma, kad nuo šio mokesnio tu 
BAŽNYTININKU GINČAS DEL r6tu įp]aukti i];i 360,000 litu. 

“NEKALTO PRASIDĖJIMO” Tarybos posėdyje visas,
'sumanymas bus svarstomas pa- 

27. punkčiui ir bus svarstomos vi
sos patiekiamos pataisos, kurių, 
'jau iki šioj yra patiekt 
eilė.

COLUMBUS, Ohio, 
—Presbiterijonų bažnyčios dva
siškiai susirinkę čia laiko savo 

Tarp tų pa-' 
kova, 

klausimu dėl 
ir nekalto 

Ortodoksai gina

generalį 
mosklininkų einą didelė 
dideli disputai 
Marijos mergybės i 
prasidėjimu.
nekaltą prasidėjimą, o moderni
stai tokį tikėjimą atmeta, kaipo 
absurdą. Del to kalbama1 jau 
apie presbiterijonų bažnyčios 
skylimą.

LONDONAS, g. 26. — West- 
niinster Gazette sako, kad 
Fra nei jos atsakymas į Britų 
paklausimą dėl francuziį nusi
statymo Vokietijos nusiginkla
vimui ir jos pasiūlytam saugu
mo paktui parodas, kad tarp 
Francijos ir Britų pažvalgų esą 
didelfo skirtumo. Laikraštis 
pastebi, kad jeigu nebusią pri 
eita prie kurio nors kompromi
so, tai Anglijai ir Franci j ai tek
sią 
ti.

kiekvienai savais takais ei-

Ekspliozija laive

HAVAJŲ SALOS, geg. 27.— 
Jungtinių! Valstijų • kreisery 
Omaha vakar sprogo garinis ka
tilas. žmonių niekas dėl to ne
nukentėjo.

Mano padidinti
teisingumo ii1

KAUNAS. šių metu žemės * c
ūkio ir pramonės parodoj daly
vaus daugiau 
negu pernai.
savo paviljonus
sūsisiekimo ministerijos.' Gali 
mas dalykas, kad finansų mini
sterija pastatytų atsk’.rą pavil- 

vis.Jjoną Tuo reikalu eina pasita-
■ rimai.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Ranką, 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, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

*
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Prakalbos lKORESPONDENCIJOS
temoje: Naujas Pasaulis 

Steigiamas
todėl, mylijonai dabai* gyvvn- 

nančių nebvmirs”

Subatoj, 30 d. Gegužio
Chicagos Lietuviu 

Auditorijoj
3133 So. Halsted St. Chicago, 
III. Pradžia lygiai nuo 3 vai. 
po pietų. Kalbės geras kalbė
tojas

P. KTLEVICHb.
iš Detroit, Mieli.

Įžanga liuosa, nėra kojektų. 
Rengia ir kviečia T. B. S. S.

DBA l ’(i YSTR8 utigim t i e
Lietuvių tautos vyrų ir mote
rų buvo surengtas išvažiavi
mas 21 gegužės 1925 m., bet 
per didelį šalti ir lietų, liko 
atidėtas ant 31 d. gegužės, 
1925 m. Leal’y G rovė, prie Tau
tiškų kapinių, šilas skirtingas 
yra išvažiavimas, nes 5 metų 
draugystės sukatktuvės; bus 
priimama nauji nariai uždyką 
nuo 18 m. iki 35 m. Kviečia 
lietuvius ir lietuvaites praleis
ti linksmai laika prie geros 
Bartkaus muzikos. Prasidės 

z 10:3(1 va L ryto ir bus bazaros 
su išlaimėjimais.

Trekas išeis' 9 vai. ryto, 
3533 So. \Vallace St.

Kviečia Komitetas.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienop.

Valparaiso, Ind.
Iš moksleivių gyvenimo.

Lietuvių moksleivių Litera
tiška Draugija visuomet prieš 
pabaigų bertainio parengia pa
silinksminimo vakarėlį žiemos 
metu, o vasarą pikniką. Moks
leiviai sudaro įvairų programą, 
atsilankę svečiai ir vietiniai bū
na užganėdinti jų parengimu, 

j Šitą bertainį rengia pikniką 
31 d. gegužio, visiems dykai.

skanių gėrimų, gardžių 
užkandžių ir šaltos košės. Dar 
turiu pastebėti, kad kiekvienam 
bus įdomu atsilankyti į tą pik
niką. Pirma, tai pikniko vieta 
istoriška; antra, ežero kito to
kio niekur nerasi,- nes padary
tas žmogaus. darbo rankomis? 
trečia, praleisti dieną tyrame 
ore, pamatysite patį Valparai- 
so miestą, susipažinsite su lie
tuviais moksleiviais.

Kviečiam ... atsilankyti chica- 
giečius ir apielinkčs 'lietuvius. 
Svečiai važiuokite i Lietuviu 

f *■

Knygyną, 609 College Avė. Čia 
bus nurodoma pikniko vieta. 
Nepamirškit pasakyti - apie šį, 
pikniką ir savo draugams.

Renginio Komitetas.

Philadelphia, Pa.
Komunistai sugriovė rubsiuvių 

A. C. W. of A. 138 skyrių

, Penki metai atgal lietuvių 
rubsiuvių skyrius turėjo 800 
narių ir keletą šimtu dolerių. 
Komunistams paėmus skyriaus 
valdybą į savo rankas ir smar
kiai pasidarbavus dėl “darbiniu-

kų” klasės, o ypatingai delei 
kriaučių 188 skyriaus, gauta 
sekami' ir storai apčiuopdami 
rezultatai: ,/J

Panaikinta 44 valandų darbo 
savaitė ir įvesta nuo 54 iki 60 
valandų į savaitę.

Vieton buvusios savaitinės 
inokesties, dabar visur įvesta 
darbas nuo štukų, mokesnio 
skalės be normalio nustaty
mo, — kiek bosai nori, tiek mo
ka. Tuo budu diena, iš dienos 
algos puola žemyn.

Kur pirmiau būdavo tik vie
nas arba du bosai šapoje, tai 
komunistai' pritvėrė devynias 
galybes korporacijų, daugiau 
kaip su tuzinu bošu. Darbo są
lygos tapo visai nepakenčia-- 
mos: lengva numanyt, kaip 
darbininkas gali jaustis tarpe 
dvylikos Lmsų ir 1.1.

Tokią betvarkę sudarė po vi
sas šapas Bekampis delegatąu- 
damas, su valdybos lokalo pa
rama, kuri buvo vien tik iš ko 
munistų. Nubankrųtavę komu
nistai 138 skyrių, bando suverst 
visus savo biaurius darbus ant 
A. C. W. of A. Genevalės val
dybos. Bk I pati Generalė Vai-1 
dyba nesikišo į lokalo Veikalus, 
ir valgiai A. C. W. of A. Ge
nerole Valdyba žino kokius pro 
vokatoriškus darbus pats loka
laus atliko prieš Generalę Val
dybą. Juk Generole Valdybą 
neliepia delegatui imt po $10 
iš nebolševikų. Kaip pasakoja 
ma, delegatas neduodąs darbo 
kol jam $10 
Bošas, ir 
ją”: naują

neįdeda į delną, 
gaunąs “koncesi- 
darbininką priim

damas už $10 pigiau, o senąjį 
išmesdamas gatvėn. Jeigu d at

*—

bininkas ateidavęs savo lokalo 
eusiirinkiman pasiskųst, tai jam 
net grasindavę bausmę uždėti.?.

Kol skyrius turėjo pinigų, 
tol lankės čia iš Brobklyno sve
čiai “draugai” Pruseika ir Bim
ba kas dvi sava ibi, ir prikalbėda
vo pilnas ausis kriaušiams apie 
komunizmą. Tai darė, kol ištuš
tino skyriaus iždą ir tuo pačiu 
pagelbėjo pasmaugti skyrių.

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU•
VVenneršten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesų. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų isdir- 
bystėje.

EXTRAI! EXTRAI!
t « DEL LIETUVIŲ

Lietuvių Tautos parapija ant, 35 ir Union Avė. šaukia susirinkimą j 
savo svetainę Gegužes 29 <1., 1925 m., petnyčioj, 7 vai. vakare, dėl pa
rapijos iškalų, yra didelė priežastis, kuri mus nedaleido sulaukti 
pusmetinio susirinkimo. Bus perinkta ir pertikrinta parapijos val
dyba, apsvarstyta šiandieninis ir ateinantis parapijos stovis. Pri
klausanti ir maždaug* atjausianti ant šios Lietuvių Tautos parapijos, 
maloriekite visi atsilankyti, nes bus daug svarbių ir negirdėtų 

. apsvarstymų. ‘ ■. Kviečia KLEBONAS IR PIRMININKAS,.

J. b t
“L-Svė” turėtų pasigirti ir įro

dyt kitų miestų unijiątams ką 
yra Pbiladelphijos komunistai 
nuveikę tarpe kriaučių', o ypa
tingai turėtų dubi pavyzdį kitų 
miestų unijisteims, kaip ir ko
kiu budu galima sugriaut uni
jas, 
vė”
plačiau paaiškintų apie tai.

—Korespondentas

Lauksim, kad pati “Lais- 
arba Prūsei ka s ii Bimba X

HenningWennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO •

Bohemian Blend ?

*ENNERSTEHS

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 8 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA'. Naujas S. V. 
jstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir bųti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS- 
BURGH siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Šouthampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviui 
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

So. State St., Chicago, III.

t

NOREDAMlį 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 0 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. < 1

S. L FABIONAS C(|

809 W. 351h Si., Chicago i
Tel. Bo.ievard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- ė 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir a 
Parduodam Laivakortes. • jį 

h, ,,, Į -Į

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn S t., Room 1111-1P 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O,K A T A S 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo G iki 8 vai. 
Nedelioms nuo 10 i*yto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. r- Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiam8.

> —

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 l

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

I

Stylius Šiaudinėse 
Šiaudines Stiliuje
Nusipirkite gerą šiaudinę 
skrybėlę ir jums daugiau ne
reikės rūpintis apie Stylių.

KRAUSE - W1TT HAT SHOP
Skrybėles ir Haberdashery 

geros rūšies
1431 Milwaukee Avė.
Prie Evergreen Avė.

“T radę with the Boys”.
TOEJnu

Svarbus Pranešimas
Atidarymas Didžiausios Lietuvių Svetainės Amerikoje

Dir* 
E3 I NN

PRIE MONON STOTIES

Atsibus, Subatoj, Geguži&-May
Įžanga dykai ■

30, 1925

Big 3 Inn. yra titkai 39 mylios nuo Chicagos, davažiuoti galima visais 
automobilių keliais, per Hammond, ir Chicago Heights. Big 3 Inn. turi 
50Q0 pėdų vien tik šokių svetainė. Taigi 5000 pėdų “Roof Gardpn”. Yra 2 
didelės restauracijos, Ice Cream Parlor, Viešbutis ir t. t. Ką tik pabu- 
davota gražiame dideliame sodne, ant Cedar Lake ežero kranto. Visi kurie 
jau matė šią puikią1 svetainę, pripažįsta, kad tai yra viena didžiausių ir 
gražiausių svetainių Indianos valstijoj.

Kiekvieną dieną ir vakarą groja puikiausia orchestra po vadovyste 
pagailėjusio muzikanto

M ATT WAGNER
šalę svetaines turime labai puikų “Golf Links”. Kurie norite va

žiuoti traukiniu, važiuokite nuo Poįk St. stoties arba nuo 63rd Street, ant 
Monon gelžkelio. . <

Puikiausia vieta praleisti smagi ausį laikų.
Užkviečiame visus:

JUOZAS ŠLIKAS, 
VLADAS JANULIS, 
JONAS GRIGALIŪNAS (GREGG).

A. a. OLIS’
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room POlll 
Tel. Randolph 1084—-.Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES
Advokatas

TeĮ. Pullman 6377 Roseland, Iii.
10717 Indiana Avė.,

Miesto ofisas:

' 127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Deąrborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi vedu visokius su
dus.

h, . , --------------- ------

JOHN B, BOROEN
(.John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS • A DVOKATAS

69 VV. Washington S’t. Room 1310 
Telcphone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

’ V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 536 
Tel. Central 6390

Va k. 3223 S. Halsted St^ Chicago
Tel. Yards 4681

i A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

N 77 W. VVashington St. Room >11 
Tel. Central 626d

Cicero Ketvergo vakare 
ą 4917 W. 14 St. Tel. Cicerę 8223 
fi Ant Bridgeporto Seredoj euo 
k 6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
1 3236 S. Halsted St. T. Boti. 6737

Tel Dearborn 9067

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmicotyji
y Room 1706
CHICAGO TEMPLE BLOG.

77 W. Washington SL 
Cor. V/aahington A Clark

HmiiM Tel.: Hy«l« Park J
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:
.1. .1. Čeponis, 1138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 . Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N.. Western Avė.
J. Vilis, 2185 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St. 
}’. Grigaitis,. 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Peny Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas: x

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

Sekretorius — M. G. Mauricas, 1333
S. Fairfield Avė., Chieagos III.

Finansų sekr. — O. Baniene, 1729 W.
Monroe St., Chicago, 111. .

Kasierius —- J. Kondratavičius, 10611 
Edbrooke Avė., Chicago, III.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
60th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

tarptautinio kongreso. Britani
jos Darbo Partijos pildomasis 
komitetas savo posėdyje pasky
rė šiuos delegatus j kongresą: 
MacDonaldą, Hendersoną, Land- 
sbury, Robertą tWilliamsą, F. 
Varley, Rhys Daviesą ir drau
gę Dollan; delegacijos sekreto
rium — Gilliersą.

Rengiasi skirti savo delega
tus ir Nepriklausomoji Darbo 
Partija. Pastarosios centras sa
vo posėdyje apsvarstė visą eilę 
klausimų* kuriais partija ketina 
pasiūlyti kongrese rezoliucijas.

AMERIKOS DELEGATAI
I KONGRESĄ

L. S.-D. P. Centro Ko
miteto Raportas -

*
Suvažiavime, kurį Lietuvos 

Socialdemokratų Partija laikė 
Kaune balandžio 17 ir 18 dd., 
Centro Komitetas davė rapor
tą, iš kurio matyt, kaip partija 
.užaugo ir išsiplėtojo nuo 1919 
metų, kuomet ji ėmė atgyti po 
karo suirutės. Čia paduodame 
to raporto turinį.

C. K-to vardu pranešimą da
ro drg. K. Bielinis. Musų Parti
jos darbas pradeda atgyti tik 
1919 m. Tas darbas buvo sun
kus, nes okupacijos metas ir vė
liau klerikalų reakcija dėjo viso
kias pastangas sukliudyti to ne
skaitlingo draugų būrelio dar
bą, kurie pasiliko ištikimi S. D. 
P. idėjoms ir nusistatymui.’ 
1919 m. lapkričio mėn. buvo 
šaukiama Partijos konferencija. 
Daliai draugų iš Šiaurinės Lie
tuvos tenka nugalėti daug kliū
čių, kad pasiekus Kauną, nes 
tuo metu ties Radviliškiu fe j o 
mūšiai tarp lietuvių* ir bermon
tininkų. Bet ir atvykus Kau
nan sužinota, kad karinės vald
žios konferencija neleidžiama. 
Nedidelis draugų būrelis renka
si siuntai privačiuose butuose, 
tariasi ir svarsto einamuosius 
uždavinius, — vietoj konferen
cijos įvyksta tik pasitarimas. 
Leidžiamas musų draugų laik
raštis “Socialdemokratas” lieka 
uždarytas ir tik atgyja 1920 m. 
prieš gegužės 1 d. Bet vis dėl
to keletos draugų pastangomis 
vedama kova St. Seimo rinki
muose ir išstatomi Partijos kan
didatų sąrašai keturiose rinki
mų apygardose.

Nelengvesnės darbo, sąlygos 
buvo ir 1920 m. iš vienos pusės 
siautė karas, iš antros pusės di
džiausią kliūti statė komunistų 
įsigalėjimas, kurie kiekviename 
žingsnyj žemino Partijos vardą 
ir plūdo atskirus s.d. veikėjus. 
Toki pat akla komunistų dema
gogija viešpatavo ir profesinia
me darbininkų judėjime.

1921 m. įvyksta Partijos kon
ferencija. Nors ir sunkios dar
bo sąlygos, bet C. K-tas paruo
šia L. S. D. P. veikimo progra
mą, Partijos statutą ir atlieka 
visus kitus darbus, surištus su 
šaukiamąja konferencija. Toje 
konferencijoj dalyvavo 17 vei
kiančiųjų organizacijų atstovai, 
5 besikuriančių ir keletas sve
čių iš provincijos. Kiek organi
zuotų draugų atstovavo šitoje 
konferencijoję, nėra žinoma, bet 
aišku viena, kad Partija savo 
eilėse narius skaitė tuomet tik 
dešimtimis.

1922 metų konferencija jau 
žymiai skaitlingesnė, sprendžia
muoju balsu dalyvauja 42 as
mens, atstovauja 624 organizuo
tus Partijos narius. 1921 m. rin
kimuose į savivaldybes Partijos 
sąrašais pravesta tik 17 atsto
vų. /

1923 metais jau turėjome 38 
organizacijas su 742 nariais, 
tarp jų buvo 51 moteris. Parti
jos aktyvumas tais metais pasi
reiškia mitingų, paskaitų, vaka
rų ir kitokių pramogų rengimu. 
Pažymėtina, kad kalbamais me
tais partijos organizacijų pagal
ba įvykdyta 7 streikai ir iš jų 
5 laimėta. Centio Komiteto ka
sa tais metais pradeda jau gau
ti nuošimčius iš vietos organi
zacijų. įvykusioj 1923 m. kon-

L. S. S. VIII Rajono 
Protokolas

Centralinio ‘ Komiteto susi
rinkimas įvyko “Naujienų” na
me gegužės 21 d.

Susirinkimą atidarė, dalvvau- 
jaut šešiems komiteto nariams, 
organizatorius J. Vilis. Daly
vavo .1. Vilis, N. .L Mauricas, 
O. Banicnjiė, M. Krikščiūnas, A. 
Kemėža ir A. Vilis.

Skaityta ir vienu balsu nu
tarta priimti pereito susirinki* 
mo protokolą.

Nutarta dalyvauti Socialistų 
Partijos Presos piknike. Lietu
viai turės savo skyrių, kaip ir 
kiekvieną metą. Sulig nuilari- 
mo bus kviečiama pikniko pi*o- 
gram.e dalyvauti Pirmyn Miš
kus choras ir du kalbėtojai 
drg. P. Grigaitis ir Dr. .|A. 
MdntV irias.

Nutarta surengti du VIII Ra
jono išvažiavimai — vieną | 
Jefferson’o miškus, o kitam iš
važiavimui vieta palikta su
rasti rengimo komitetui.

Nutarta, kad VIII Rajono 
centro valdyba paruoštų 'tam 
tikrą atsišauk ilmą — protestą 
dUl Lietuvos socialdemokratu 
ir jų’ spaudos persekiojimo.

_ N. .1. Mauricas,
Vili Rajono sekr.

Jungtinių Valstijų Socialistų 
Partijos delegatais į Socialisti
nio Darbininkų Internacionalo 
kongresą, kuris įvyks rugpiučio 
mėnesyje Francijoje, paskirta 
šie draugai: Morris Hillųuit, 
James Maurer, Victor Berger 
ir George E. Roewer, j r. Drg. 
Abraham Cahan ir Jacob Parį- 
ken, kurie keliauja Europon, 
taip pat gaus mandatus.

PERSEKIOJIMAS SOCIALDE
MOKRATŲ VENGRIJOJE

i masinė So- 
___ _______ konvencija, 

henrion susirinks partijos ita
lei ai. iš Ohio, Michigano, vaka- 
i rinio Now York o, vakarinės 
Pennsylvanijos ir Kentučky. 
Konvenciją atidarys Socialistų 
Partijos pirmininkas, drg. Eu
gene V. D'cibs 10 vai. r>to Car-I 
penters’ Hali svetainėje, 2219Ija 
East 5’5th Street. $

Vakare, po konvencijos bus 
Winlon botely (Prospect. Avė., ” 
netoli East 9th St.) bankietas,, MfSi MICHNIEVICZ - VIDIKIENE 
kuriame dalyvaus socialistai ir AKU^FRKA
pašalinė publlika. 3101 So. Haluted St., kampas 31 gat.

Sekmadieny, gegužės' 
m i 1 ž i n i š k o j e C Ic ve Ia 11 < 1
Auditorium įvyl 
liūgas, kuriame 
sus ir Kirk pati iekas. 
bus 50c. Norintys gautii t.ikie- 
tus i šaukšto privalo kreiptis į 
Debs Meeting Commitlee, Room 

14,’ Superior Bldg., Cleveland.
Kadangi konvencija ir mass- 

miltingas įvyksta šventomis die- 
Draugąs P. B. Balčikonis, iš llonljs, tai lijoluviai darbininkai 

Binghamton, N. Y., priėmė Lie-j^ (’Jevelando ir apiielinkių tu- 
tuvių Socialistų Sąjungos* Pild. rį neprąleist progos dalyvauti. 
K-to siūlymą ir tuojaus pradės Pačiam CIcVęlande randasi 
(‘iii paskirtas jam organizato- daug žmonių, kurie kitąsyk 
niaus pareigas. iSavo darbo pla- jyj-įklausė sodialistų organiza- 
no jisai dar nesuspėjo praneš- cįjaįt .lietūs dabar reikėtų lie 
ti, bet.piirniutinė; vieku kurioje’ rvSįai atnaujinti, 

busi

L. S. S. Organižatarius iSyt? 
Tuoj Pradės Darbą

$

O ra

3

i

MarqueHe Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Atlieka 

šioje Apielinkėje

F. A. R AKAS 
Registruotas Apliek orius 

ir Savininko s
2346 West 69th Street 

arti We«tern Avė.
Phone Republic 5877 - 583! 

CHICAGO. ILL

Tel Blvd. 3138 
M. VVoilkiewicz- 

BANIS 
AKUŠEREA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 

moterims 
r merginoms.

3113 South

t

Tarptautiniam Fronte
SOCIALISTINIS PASAU

LIO KONGRESAS

Vengrijos socialdemokratų 
partijos organas “Nepszava” 
kiek laiko atgal įdėjo žinutę 
apie Vengrijos darbininkų emi
graciją. Prie tos žinutės laik
raščio redakcija pridūrė paste
bėjimą, kad darbininkus varo iš 
Vengrijos badas ir netikusios 
gyvenamųjų butų sąlygos, o ne 
emigracijos agentų viliojimai. 
Jeigu valdžiai rupi, kad darbi
ninkai nebėgtų iš savo krašto, 
tai ji turinti pašalinti tas blo
gybes, dėl kurių kenčia Vengri
jos darbininkai.

Del šitų .redakcijos pastebėji
mų atsakomasis “Nepszavos” 
redaktorius, drg.‘ Johanu Van- 
czak, buvo patrauktas atsako
mybėn ir apkaltintas “vengrų 
tautos šmeižimu”. Teisme kalti- 
namasai pareiškė visiškai nema- 
mis teisintis nei gintis. Teismo 

nuosprendis toks-; „menesis areš
to kalėjime, penkių milionų 
kronų piniginė pabauda, atėmi
mas mandato seime trejiems 
metams ir netekimas politinių 
teisių tokiam pat laikui!

Tel. Yards 1119 
i aku še- 

i kolegiją; 
į ilgai praktika 

. _ J Pennsyl
ligon 
Sąži 

patar 
visokio 

prie* 
laike 

ir po

Cit J’ Baigusi 
masinis mi- dJ0^ 
kalbės Dcb-Uu.! ' 

Įžanga vanijos 
bučiuosą. 

" ningai 
Į nauja, 

se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterim* 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
site nagelbą.

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

/■ • ............................. .. .................... ....y..—■■■ —n

»DR. HTRZMAN^*
-IŠ RUSIJOS—

• 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.

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexe) 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po ,8 v. v.

Telefonais:

Gegužės mėn. 10 d. Paryžiu
je susirinko Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo Vykdomo
ji Taryba apsvarstyti klausi
mus, surištus su tarptautinio 
kongreso šaukimrt šių metų rug- 
piučio mėnesy.

Kongresas susirinks viename 
šių dviejų Francijos miestų: 
Marseille arba Bordcaux. Pra
džia rugpiučio 22 d.

Vykdomoji Taryba savo po
sėdyje pagamino kongresui se
kančią dienotvarkę:

1. Tarptautinė taikos politika 
ir socializmas.

2. Internacionalas ir saugu
mo bei nusiginklavimo klausi
mas. /

3. Darbininkų klasės kova.
4. Darbininkų gyvenimo sąly

gos ir nedarbas.
5. Washingtono sutartis ir 

astuonių valandų darbo diena.
6. Tarptautinės moterų kon

ferencijos raportas ir rezoliuci
jos.

7. Bendri organizacijos ir ad
ministracijos klausimai.

Vykdomoji Taryba po ilgo 
svarstymo Bulgarijos klausimo 
ir kitų Balkanų reikalų nutarė 
be atidėliojimo šaukti Balkanų 
valstybių konferenciją ir pasių
sti į ją Internacionalo tyrinėji
mo komisiją, kurion tapo pa
skirti Vandervelde — iš Belgi
jos, Tom Shaw — iš Anglijos 
ir Fritz Adler — iš Austrijos.

ANGLŲ DELEGATAI 
l KONGRESĄ

I

Anglijos darbininkų partijos 
jau' "rengiasi prie ateinančio

NEPRIKLAUSOMOJI DARBO 
PARTIJA APIE INDIJĄ

Savo konvencijoje,, įvykusio
je per Velykas, Britanijos Ne
priklausomoji Darbo Partija 
(Independent Labour Party) 
priėmė rezoliuciją Indijos klau
simu. Ta rezoliucija turi nepa
prastos tarptautinės reikšmės, 
kadangi ji rodo, kaip Anglijos 
darbininkai žiuri į- santykius 
tarpe Anglijos ir didžiausios jo
sios kolionijos, kurioje prasidė
jęs tautinis judėjimas kreipia į 
save viso pasaulio-akį. Rezoliu
cija skamba taip:

“Partijos suvažiavimas siun
čia Indijos darbininkams savo 
broliškus linkėjimus ir užtikri
na jiems savo simpatijas ir pa
ramą jų kovoje dėl ekonominės 
ir politinės nepriklausomybės.

“Jisai sveikina nesenai pada- 
rytąjį Swaraji partijos vado, C. 
R, Das’o, pasiūlymą Begalės 
provincijos seime dirbti su Bri
tanijos valdžia lygiomis ir gar
bingomis sąlygomis ir reikalau
ja, kad valdžia priimtų, kaipo 
pirmą žinksnį atsteigti pasitikė
jimą tarpe Anglijos ir Indijos 
tautų, jo sumanymus: savival
dybę provincijos seimuose, tei
sių išplėtimą tautos seime, po- 
itinių kalinių paliuosavimą, 
Bengalės patvarkymo ir kitų 
nepaprastųjų įstatymų panaiki
nimą ir paskolą sodžiaus savi
valdybėms,

“Partijos suvažiavimas kartu 
pareiškia savo pritarimą Indi- 
. os reformos komisijos mažu-

jisai ketina atsilankyti, 
Wilkes Barre, Pa. Pabuvęs ku
rį laiką tenai jisai pasieks 
Kingsloną, įierantoną ir kitas 
lietuvių kdlionijas toje apie
linkėje.

Organizatorius drg. P. B. 
Balčikonis yra įgaliotas prira
šinėt naujus' narius Lietuvių 
Socialistų Sąjungai, kurti LSS 
kuopas, kurti LDLD kuopas, 
ieškoti narių Liet. S.-D: Parti
jos Rėmėjų Fondui ir steigti sakė kalbą, .ragindamas dele- 
Rėmėjų kuopas, rinkti aukas ( 
L. S.-D. Partijai, platinti lietu
vių socialistinius laikraščius — partija,

Čietu- vykimą i šalį ir skirstytis na-Į 
' mo. Pasak jo, liberalinei vidu
rinių klasių partijai darbinin
kų judėjime neprivalo bu t vie
tos.

Maurero kalba buvo enluzias- 
tišlkai pvilimta. Po jos konven
cija. uždwi-yto>,je sesijoje, išdis- 

kiisaviisi klausimą visapusiš
kai,' nutarė didele balsų daugu
ma organizuoti tikrą Darbo 
Partiją. Konvenciija išrinko įs
tatų komitetą iš 9 asmenų ir 
išsiskirstė iki trečiadienio va
karo.

Įstatų komitetas rado reika
linga pakeirti kati kuriuos še- 
nosibs platformos į 
pertaisė organizacijos

einančius Amerikoje ir 
voje, rinkti knygas Lietuvos J 
socialdemokratams, skleisti A- 
merikos lietinvių k oi ion i.jose ž i
nias apie teisingą padėtį Lie
tuvoje. Drg. Balčikonisi taip 
pat yra. i>a^.iža<l&jęs. T-iotuvos 
(htnigams surasti geros valios 

pasiturinčių asmenų .Ameriko
je, kurie apsiimtų duoti stipen
dijas socialdemokratams moksr 
leiviams. Chicagos knygų bend
rovė “Aušra” vra, be (o, davu- v . I«i jam įgaliojimą atstovauti; 
jos reiikalus lietuvių kolionijo- 
se.

Pild. Komiletiis prašo visų 
draugų’ padėti jam darbuoti1^. 
Visi, kurie gali kokiu nors bū
du paremti joidlarbą, L....-
susižinoti su LSS centru. Ypa-j 
tingai tegu, pasiskubiną < 
apie save žinią tie draugai, ku
rie norėtų pasikviesti drg. Bal
čikoni, kad jisai jiems papasa
kotų apie padėtį Lietuvoje, kur 
jisai nesenai lankėsi ir išbuvo 
9 mėnesius.

PENNSYLVANIJOJE ĮSTEIG
TA DARBO PARTIJA

Ilarrisburge, Pa., gegužes 11 
d., susirinko Pennsylvanijos 
Darbo Partijos konvencija, da
lyvaujant kokiems 60 delega
tų. Po mandatų komisijos ra
porto senas socialistų darbuo
tojas, drg. James Maurer, pa-

galus arba nutarti, kad butų 
įsteigta tikra darbininkiška I 

arba atidėti politinį j

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

■ - ............

Naujos styprybės įrtnervų 
budavotojas

Tiesiog yra stebėtina kaip greitai ta 
nauja gyduolė atbudavoja silpnus, 

nervuotus žmonės atgal į 
sveikatą. Ji atlieka savo 

darbų ir alieka jį 
greitai

Kraujas turi turėti geležies ir ner
vai fosforu. Nuga-Tone peni kraują 
geležim ir nervus fosforais. Tukstan- 

į čiąi žmonių, vartoja tą mokslišką 
kraujo ir nervų atbudavojimą ir su
randa didelį pagerinimą į keletą die
nų. Musų 'skaitytojai suras, kad 
Nuga-Tone yra nekenksminga, maloni 
ir gera gyduolė kuri sustiprina nervus 
ir priduoda vikrumo, pataiso apetitą, 
sustiprina kraują, ntfrvus ik visą hu
ną. Ji teikia atšviežinantj miegą, sti
muliuoja inkstus ir kepenis, reguluoja 

ir žarnas. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gerai, kad ji suteiks 

kOFIStl- jums tiek dauą gero ir jie įsa- 
(r.ibmv-visiems aptiekoriams duoti jums 

_ i . - - - *■ rnriirviic <r,'n vinfi TAI
I bes prisidėti Socialistų Partii- 

dii'oti1 ia*. Gegužės 13 d. naujoji plat-

punktus ir 1 v.1I nno vi v
1 O JJVA i •

teiksis’la-iP» kad davus

sniai Indijos konstitucijai pa
statyti ant tvirtos papėdės, at
sižvelgiant į jos tolesnio plėto
jimosi reikalavimus”.

šituo tikslu rezoliucija siūlo 
valdžiai tuojaus sudaryti komi
siją Indijos konstitucijos svar
stymui ir sušaukti visų Indijos 
politinių partijų konferenciją, 
kuri tai komisijai patiektų kon
stitucijos projektą.

forma ir konstitucija tapo vie
nu balsu priimta konvencijoje. 
Tuo būdu Pennsylvanijoje Dar
bo Partija tapo įsteigta.

Pildomasis Komitetas seka
miems metams susideda iš šių 
asmenų: pirmininkas Charles 
Kuitz, iš Altonos; sekretorius 
Charites Ogler, Harrisburg; iž
dininkas 
risburg; 
Addlison,

garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganėdins. Žiūrėkite garanti
ją ant pakelio. Rekomenduojama, 
garantuojama ir parduodama pas vi
sus aptiekorius.

LIETUVIAI DAKTARAI

ferencijoj dalyvauja jau 58 at
stovai ir atstovaujama 919 par
tijos narių.

(Bus daugiau)

mos raporto išvadams, kad tų 
ydų, kurias turi Indijos admi
nistracijos įstatymas iš 1919 
metų, negali pašalinti vien tik
tai/ pataisos prie to įstatymo 
arba atskiri patvarkymai, išlei
sti jo pamatu. Jisai reikalauja, 
kad tuoj aus butų padaryti žink-

James KeM'ey, nar
namai —< Henrietta 

John 
James 

George

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boalevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted Slo 

Ofiso valandos nuo 1 iki S pe 
pietų ir 6 Iki 8 vakare

Clearfield,
Nanty Glo,

[1)R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 2 kbes 

Chicago, Illinois
Spęcialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišku ir 
Vaikų ligų.

• OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai, ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan- 

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

/— .................................................. .....
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 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERjlf AN ’
* Specialistas motery lipų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

—..........................

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT-SASS

, 1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A.iA/Roth
Kanas Gydytojas ir Chirargaa 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką Ilgą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Me
delio mis iŠ šventadieniais 10—11 diafl

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

Optometrbt 
Tel. Boulevard 6487 
<649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tca ant 

2 lubą
i .

Socialistu Partijoje
Nacionalils Pildomasis Ko

mitetas rengiasi pastatyti; ke
letą <1 i strikt ų organizatorių,
kad įvykinus tą partijos orga
nizavimo planą, kurį priėmė 
paskutinė partijos konvencija. 
Tuo 
rius 
tys 
tas,

tikslu Nasionalis Selkreto 
paskelbė, kad visi nųrin- 

užimti organizatorių vie- 
pra neštų apie tai, priduo- 

darmi kartu ižimias apie savo pa
tyrimą partijos1 darbe, reko
mendacijas ii* t. t.

Tų d įstrik t U organizatorių 
išlaikymui partija yra įsteigu
si tam tilkrą fondą, j kurį yra 
tviečiami visi nariai -ir kuopos 
siųsti savo aukas.

VVelsh,
Creecb, Philadelphia, Cora Bix- 
ler, Lancaster, Williani J. Vau 
Essen, Pittsburgh, Gris Golden, 
Shamokin, ir Andy McNa'ma- 
ra, Pittsburgh.

Gegužės 10 d. Harrisburge 
laikė konferencijų Pennsylvani
jos socialistaii. Jie tenai ir nu
tarė kovoti už tai, kad Penn- 
sylvanijoje butų įsteigta tikra 
Darbo Partija. Jų pastangos, 
kaip matyt iš aukščiau s paduo
tųjų žinių, buvo pilnai pasek
mingos.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:89 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, 111.

> i i i i ............................ ■

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. „Phone 
Lufayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare. ,

North America Accordion Mfg. Co.
Vieta gerų 

ir lengvių 
armonikų 
Junift. Val
stijose. Mes 
nevarto jame

Importuotų ar
monikų ; visi 
musų 
mentai 
padaryt 
nai, 
goj. 
darbas 
karnas

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 8633

CLEVELANDAS PASIRUOŠĘS

instru- 
.yra 

i čio* 
Chica- 
Visas 
Atlie- 
ran- 

iS ge
riausio tnateriolo. Senas armonikas mainom 
j naujas. Musų naujos armonikos garan
tuotos 5 metams. Reikalaukite musų kata
logo Šiandien.
North America Accordion Mfg. Co.

®2< Ro. Halated Ht.. Chiearo. UI

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westem A v®.

Tek Lafayett* 4146

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, 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
______________________________

Kaip jau buvo rašyta šiame Jei ie$Kai bar genų 
skyriuje, gegužės 30 d. Cleve- skaityk Naujienų skelbimus.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res^ 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Frospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

■ --- ------------------------

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

ryto iki 2 vai. po piet. fL -
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blogesnių “korespondentų” 
už bolševikus. Labiausia 
“pasižymėjęs” tarpe jų yra 
tur-but vienas Brooklyno 
“Vienybės” agentėlis Chica
goje. Tas vyras sugeba sa
vo “korespondencijose” pa
rašyt susyk bent pusę tuzi
no begėdiškiausių melagys
čių. žemiaus paduodame 
tiktai dvejetą ištraukų iš jo 
“aprašymo”, tilpusio minė
tojo laikraščio 63-am nume
ry. _____

Štai ką jisai pasakoja:

“Mes visi pamenam, 
kaip Lapkričio 15, , 1919, 
ant 18-tos gatvės paskli
do 4 ‘Naujienų’ agentai su 
lapais: ‘Broliai Lietuviai, 
nemuškite brolių lenkų 

'darbininkų!’ Vyčių 4-ta 
kuopa tada išvaikė šituos 
bernus...”
Toliaus tas pats “Vieny

bės” “korespondentas” ra
šo: *

“Aš paiųenu, kaip 1912 
m. ‘Naujienos’ statė sce
noje ant Bridgeporto vei
kalą po vardu ‘Domino 
Jautis” (išjuokimui paties 
Damijonaičio)...” \ '

. ! r •«
Tas pasakorius yra taip 

jarsimelavęs, kad prikaišio
ja “Naujienoms” kokias tai 
nesąmones net iš 1912 metų, 
tuomet “Naujienos” dar nė 
negyvavo: jos buvo įsteig
tos juk tiktai pradžioje 1914 
metų!

Kuomet bolševikai cha
miškai šmeižia p. Makauskį 
arba kuomet sandariečiai 
rašo idiotiškas nesąmones 
apje “Naujienas”, tai jie, 
žinoma, kenkia daugiau sa
vo partijoms, negu tiems 
asmenims arba laikraš
čiams, kuriems jie' nori pa
kenkti. Nes melas, kaip sa
ko vokiečiai, “turi striukas 
kojas”; jį gali bi kas “pa
gauti”.

Bet bloga, kad tie šmeiži
kai ir melagiai skleidžia vi
suomenėje demoralizaciją. 
Žmonės, matydami, kaip lai
kraščių bendradarbiai per 
akis meluoja prieš visą pub
liką, paliauja gerbti tiesą. 
Iš to paskui kyla ir svetimos 
nuomonės negerbimas: jei
gu žmogus išgirsta kitokią 
nuomonę, negu jo, tai jisai 
mano, kad čia koks nors me
las arba apgavystė.

Taigi su tuo patvirkimu 
reikia kovoti. Žmonėms, 
kurieAeikia žinias spaudai, 
turėtų būt paaiškinta, kad 
jie turi atsakomybę prieš 
visuomenę.

NAUJIENOS
The Lithuaūiau D»Jy Nqwi 
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BIBLIJA IR BRYANAS
’ V* K, | • • •
> • < • • « • 

LENKTYNĖS SU BOLŠE
VIKIŠKAIS MELAGIAIS

Daytone, Tenn., Grand 
Jury formaliai apkaltino 
mokytoją John Thomas 
Scopes dėl peržengimo įsta
tymo, kuris draudžia viešo
siose mokyklose dėstyti evo
liucijos teoriją. Kaltinamo
jo asmuo čia nesvarbu, bet 
svarbu yra dalykas, dėl ku
rio kilo ta byla.

Tennessee teisme yra ata
kuojama mokslo laisvė.

Mokslas tegali plėtotis-tik
tai tuomet, kai jo atstovai 
turi teisę laisvai daryt tyri
nėjimus ir skelbti savo ty
rinėjimų rezultatus. Ginti 

'mokslo laisvę todėl reiškia 
ginti patį mokslą. Visos 
Amerikos žmonėms bus la
bai įdomu pamatyt, kuo ta 
kova pasibaigs.

Mokytojo Scopes’o kaltin
tojų pusėje stovi tie žmonės, 
kurie mano, kad jokio mok
slo progreso nereikią, ka
dangi visa, ką žmogus pri
valąs žinoti apie pasaulį ir 
apie save, jau esą išdėstyta 
Biblijoje. Šitų tamsuolių 
tarpe randasi ir garsusis 
demokratų partijos vadas 
William Jennings Bryan, 
kuris bene keturis kartus 
“runijo” į Jungtinių Valsti
jų prezidentus ir vieną kar
tą buvo valstybės sekreto
rius.

Nekoks paliudymas Ame
rikos žmonių protiniam su
brendimui, kad toks mokslo 
priešas galėjo tarpe jų įgy
ti garsaus veikėjo vardą.

Nesenai šioje vietoje bu
vo padaryta keletas paste
bėjimų dėl melagingų kores
pondencijų, telpančių kai 
kuriuose musų laikraščiuo
se, ir buvo paminėtas, kai
po pavyzdys, vienas bolševi
kų “aprašymas”, kaip val
stiečių liaudiriinkų atstovui, 
p. Makauskiui, sandariečiai 
Pittsburge1 ketinę surasti 
zakristijono (!) vietą.

Pasirodo tečiaus, kad san- 
dariečių laikraščiai turi' ne- 

KOMUNISTAI KEIČIA 
SAVO “FRONTĄ”

Vokietijos komunistai per 
prezidento rinkimus pastatė sa» 
vo kandidatu “transporto dar
bininką” Thaelmann’ą, kad ati
traukus kiek galint dauginus 
balsų respublikos rėmėjų blo
kui. šita savo beprotiška takti
ka, jie padėjo praeiti į preziden
tus feldmaršalui Hinderburgui.

Po rinkimų komunistai pama
tė, kad jie padarė baisią politi
nę klaidą. Mat, jie tikėjosi, kad 
Ilindenburgas nebus išrinkta^, 
.ir jie galeh toliaus mulkinti dar
bininkus savo pasakomis, kad 
jie tiktai vieni esą “nuosakus 
ir tikri buržuazijos priešai”. 
Bet kai pasirodo, kad komuni-

stų “nuosakumas” patarnavo 
monarchininkams, ir kai visi 
demokratiniai Vokietijos sluok
sniai ėmė komunistus pirštais 
badyti, tai Kominterno klapčiu
kai pasijuto atsidūrę labai ne
malonioj pozicijoj.

Tudj po rinkimų tat jie ėmė 
suktė savo “frontą” kiton pu
sėn. Pirmiausia, jie išleido at
sišaukimą į darbininkus, šauk
dami juos į “generalj streiką” 
prieš Hindenburgą. Prieš rinki
mus komunistai sakė, kad nesą 
“jokio skirtumo”, ar busiąs iš
rinktas respublikos šalininkas 
Marxas, ar monarchijos šalinin-j 
kas Hipdenhurgas. O dabar jie 
staigu suprato, kad Hindenbur- 
gas yra daug pavojingesnis dai\ 
bininkams ir kad kovai su juo 
reikią net griebtis aštriausio 
įrankio — generalio streiko!

' Iš šito staigaus komunistų at
sivertimo Vokietijos darbinin
kai tiktai pasijuokė, ir “gene- 
ralį streiką” patys komunistai 
nemėgino pradėti.

Po to raudonieji demagogai 
pradėjo savo laikraščiuose tal
pinti' “atdarus * laiškus” Vokie
tijos socialdemokratų ,partijai 
ir profesinių sąjungų federaci
jai, kviesdami juos “bendron 
kovon” su Hindenburgu ir mo- 
narchistais. Jie ėmė šiulytis 
remti demokratinę valdžią Prū
suose ir darbuotis, kad butų 
sudaryta tokia pat valdžia viso
je Vokietijoje. Bet organizuo
tieji darbininkai ir į šitą komu
nistų meilinimąsi neatkreipė jo
kio dėmesio. Socialistų ir pro
fesinių sąjungų spauda atsakė 
jiems, kad su Hindenburgo pa
stumdėliais ir demagogais jie 
nenorį turėt nieko bendra.

Vokietijos rinkimų pasekmės* 
atsiliepė ir Francijoje.

Gegužės 3 d. Francijoje įvy
ko vietinių savivaldybių rinki
mai, kuriuose buvo skaudžiai 
sumušti nacionalistai ir komu
nistai. Pastarieji turėjo ypatin
gai skaudžių nuostolių provin
cijos miestuose ir sodžiuje. Bet 
ir pačiame Paryžiuje jie praki
šo daug balsų, kas matyt iš se
kančių skaitlinių: nacionalis 
blokas .gavo, 205,719 balsų (1924 
m. gegužės 11 d. jisai buvo ga
vęs Paryžiuje 232,816 b.); kai
riųjų blokas gavo 196,348 b. 
(1924 m. geg. 11 d. — 177,695 
b.); komunistai 95,587 b. 
(125,407 R).

Tuo budu nacionalistai bėgiu 
metų laiko prakišo 27,000 bal
sų, komunistai prakišo beveijf 
30,000 b., o kairiosios partijos 
(socialistai ir radikalai) laimė
jo apie 20,000 b. Ir vyriausias 
Franci jos komunistų organas 
“L’Humanitė” pripažino, kad 
svarbiausia komunistų pralai
mėjimo priežastis buvo ta Fran
cijoje prasiplatinusi nuomonė, 
kad Vokietijos komunistai pa
dėjo ’Hindenburgui praeiti į 
prezidentus.

Gegužės 10 d. turėjo įvykti 
daugelyje Francijos apskričių 
perbalsąvimas savivaldybių rin
kimuose. . Nugąsdinti pirmojo 
balsavimo rezultatais, komunis
tai dabar j pu. sumanė vartot ki
tokią taktiką. Mieste Lille jie 
ištraukė savo kandidatus ir pa
ragino balsuotojus remti socia
listų kandidatus. Paryžiuje jie 
nutarė 31 apygardoje, kur turė
jo įvykti perbalsavimai, palikti 
tiktai 6 savo kandidatus, o ki
tose apygardose raginti savo 
pasekėjus balsuoti už kairiojo 
bloko kandidatus.

Paryžiuje, be to, komunistai 
buvo pasiūlę socialistams suda
ryti bloką ir statyti perbalsavi- 
mams bendrus sąrašus, šitą pa
siūlymą Seine’os departamento 
(Paryžiaus) socialistų organi
zacijos svarstė gegužės 6 d. Už 
pasiūlymo priėmimą kalbėjo 
Longuet ir Zyromski, bet kiti 
partijos vadai jam priešinosi. 
Jie nurodinėjo, kadi 'statymas 
bendrų sąrašų su komunistais 
reikštų panaikinimą bloko' su 
radikalais, ko partija šioje va
landoje negali daryti, kadangi 
kova su nacionalistais dar ne
pasibaigė. 1963 balsais prieš 
1027 balsus tas komunistų pa
siūlymas tapo atmestas.

Didžiuma Visų Pavojingu Ligų Pradeda Iš Rautas Kemeklis.

Priežasties Viduriu Užkietėjimo Kaip pasiklosi; taip ir miegosi
ri ■ ii ................................. ...

(Tęsinys)

Kad apsaugojus, šeimynos 
sveikatą, visuomet laikykit 
po ranka bonką Dr. Cald- 
welFs Syrup Pepsin. Gėra 
doza visuomet pagelbės rei-_ 
kale.

APIE 75% visų ligų prasideda 
nuo vidurių užkietėjimo. Nere- 
guliaris ėjimas laukan padaro 

daug negerumų žarnose. Vietoje kad 
maistas butų suvirškintas, jisai pra- 
deda jūsų viduriuose puti, platinda
mas nuodus po visą jūsų sistemą per 
kraują, tokiu budu paliečia jūsų šir
dį ir smegenis. '
Deliai šitokios nenoimalės padėties{ 
jus atsiduria! pavojun, nes ligo's su
ka apie jumis. Kuomet jūsų krau
jas dalinai yra užnuodytas, jūsų ap
sigynimo spėka būna labjii susilpnin
ta ir jūsų sistema. tuomet paliekama 
ligų perų malonei.
Kuomet jus ‘jaučiatės išpustas, imkite vieną šaukštą Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin, o iš ryto pajusit palengvinimą. Daugelis, kurie nuolat jaučia vidu
rių užkietėjimą, apsaugai lai ima dožą sykį į sąvaitę.

'žmonės kurie žino, pasakys jums, kad Syrup Pepsin tikrai yra puiki vidu
rių gyduolė, kuri prašaliną iš vidurių visus nuodus, ten atsiradusius iš prie
žasties vidurių užkietėjimo ir nevirškinimo. Deliai šių pastarųjų priežasčių 
prasideda 75% visų pavojingų ligų. Arbatinis šaukštukas, kuomet jaučiate 
drebulį ar Šaltį, jumis apsaugos į laiką ir sutaupys jūsų pinigus, o gal ir 
gyvastį, apsisaugojant nuo svarbios ligos.

Kiekvienas aptiekorius parduoda Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin tokia^ žema 
kaina, kad paprasta doza kainuoja 
nedaugiau kaip vieną centą. Dauge
lis žmonių džiaugiasi gera sveikata 
pasidčkuvojant tiktai tam, kad nuo
latos vartojo Dr. Caldvvell’s 'Syrup 
Pepsin. Jie vartoja jį nuo vidurių 
užkietėjimo, maisto rtevirškinimo, 
riemens ėdimo, drebulio, šalčio krė
timo ir kitokių nesmagumų. Jis ne
turi narkotikų, nei kitokių kenks
mingų priemaišų ir maloniai veikia 
kaip ant mažų, taip ir didelių.

Vokietijos ir Francijos komu
nistų pastangos prisiplakti prie 
socialistų, kuriuos jie iki šiol 
drapstydavo purvais, rodo, kad 
Kominterno sekcijos vakarų 
Europoje jau nebesulaiko savo 
“armijos” nuo pakrikimo. “Ben
dro fronto” manievrais jie dar 
mėgina prailginti savo gyvavi
mą.

Ei, palauk!
-Ei palauk — surikau ko

legai, kaip ožio ragu paleidęs 
balsą, — kam eini į darbą, jog 
yra lengvesnių pasipelnymo 
šaltiniu.

c 1 SI
—Kur, kur, tik sakyk, gal 

darbo atsirado... — atsigrįžęs 
ir kirvi numetęs klausia kole
ga.

Kam darbo. Jog daug go
riau, kada žmogus be darbo 
gali turėti pinigų.

Po šimts, įsakyk gi grei
čiau — suriko — riet' apsalau.

—Vietoj to kad tau imti už 
darbo dieną dirbant nuo aušros 
iki sutemos po 5 litus, o mokė
ti už gyvenimą tai pačiai die
nai mažų mažiausiai po 15 li
tų,, jog daug geriau imti už žo
džio ištarimą šimteriopai...

—Sakyk greičiau, alpstu, sa
kyk...

—Na palauk, reikia gerai 
apgalvoti. Mat, tie muitai* 
Jais galima gerai uždirbti...

—Sakyk, sakyk, sakyk.. — 
vis skubiau rėkė kolega.

1/alauk! Mat muitais nuo 
kiekvieno daikto Lietuvoj nui
mama antras jos vertės kai
lis...

Sakyk, imkim, vertės kai
lius... 1 z — Šimtakojis.

Paynter, anglikaitė, kuri susižiedavo ir neužilgo apsives su gar
siuoju b^vielipio telegrafo išradėju Senor Marconi. •

I
 KUPONAS VIENOS BONKOS
• IŠBANDYMUI DYKAI
Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa kuponą, 
prisega prie jo savo vardą ir ad- ! 
resą'ir lai prisiunčia į i

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
welrs Syrup Pepsin paštu. Štam
pą nereikalinga. Visiškai dykai.

-----—x

—Palauk gi! Matyt tau la
bai rupi. Nejau tavo turtai 
išdžiuvo...

Sakyk, sakyk,... išdžiuvo...
—Mat, kada pritrūksta pini

gų, tai surik, kad muitais su
rinktų, ir vėl, bra, pilnos kiše
nės. Degtines monopolis, fi, 
neduoda tiek grynųjų. Taip ir 
valdantieji surinka ir pas1 juos 
pilna, pilna, bra.

-Na kaip fą atlikti, aš bal
są turiu lygų fabrikus švilpu
kui. \

—-Mat tam reikia vienos prie
žasties, nors žiūrint labai men 
ka.

—Na dabar tai greičiau vep- 
telk, aš tikrai apalpsiu. O gal 
pas mane ilk yra tokia priežas
tis...
- —Galbūt, galbūt... Bet mat 
priežastis tokia menka, jog 
kitas ir turėdamas nemato jos.

—<Na čia tai jau visai kvai
lai. Nors Kauno gatvėj gud
resniu atrodyk. Aš. turėdamas 
nors -menkiausią karpą paste
biu ir tuoj nudeginu. Nepalik- 
čiau ir tos priežasties.

—Al a t priežastis nėra karpa.
. —Na sakyk gi galų gale...
—Mat dalykas toks baisus, 

jog, bijausi tau staiga sakyti...
—Na tai nors palengva sa

kyk !
— Na tai klausyk: rei-kia 

bu-ti aug-ščiau-siu val-di-nin- 
kuu.

—Kad tave, tiek laiko su- 
trukdei. Aš tai senai (žinojau...

1 abu draugai nuėjo savais 
keliais į darbą, vienas kirviu 
nešinas, kitas kastuvu, už. ku
rį mokėjo tuos pačius mokes
nius. Kaunas 1925. V. 2.

Daviau jums dangaus raktus,! 
o jus, ir tiek apdovanoti, nepa-' 
sisųtinot: jus sudarėt pirklių 
bendrovę ir dangų atidarinėjat ■ 
tik tiems, kas jums atneša si
dabrinį. Liepiau jums gerbti 
žmogų ir patiems būti kilnaus 
žmogaus pavyzdžiu, o jus vir- 
tot neraliuotais gyvuliais ir su 
pamėgimu vartotės gyvenimo 
purvyne. Farizėjų Jr rabinų 
veidmaininga ir žiauri širdis pri
kalė hnane prie sukryžiavoto 
medžio. Gi jus tūkstantį kartų 
prašokot žiaurumu savo pirmta- 
kunus, ir kryžiavojate mane 
kasdieną. Kryžius jūsų rankose 
virto pirklio — apgaviko mas
tu, nešvariu muitininko maiše
liu, lazda valdžią pasigavusiems. 
Kiek kartų kryžių paliečiate, 
tiek kartų mane iš naujo prie 
jo kalate.'Nėra galo mano kan
čioms ne dėl skaudžios geležies, 
kuri perveria mano kūną,, bet 
dėl nepakeliamos gėdos už jūsų 
neribotą šlykšįbumą. Kuo pasi- 
teisinsit ?

Aš visas virpėjau ir nerasda
mas pasiteisinimo žodžių, savai
me, kaip skęstąs atsigrįžiau į 
šv. Igną. Ir nustebau, šventojo 
veidas virto kaip baltas, marmu
ras; dvi raukšli kaktoje dar la
biau pasigilino ir riestos subėgu 
prie nosies.

— Ne mes, bet tu, Viešpatie, 
gausi pasiteisinti?—- tarė šv. Ig
nas kietu kaip plienas balsu: — 
Kalbi, kaip socialistų agitato
rius, bet ir pikčiausi musų prie
šai taip musų nepaniekina, kaip 
Tu, Viešpatie. O už ką? Už tai, 
kad mes baigiame grąžinti į ta
vąjį kelią nuodėmėj pradėtą ir 
nuodėmėse paskendusią žmoni
ją. Tu, Viešpatie, mokėjai suža
dinti varguolių miniose vilties 
nepelnytai patapti Dievo sūnu
mi, bet tu įstengei laikyti jas 
ties savimi tik toliai, kol penė
jai dykaduonius nemokama duo
na ir žuvim. Ir kai Pilotas pa
siuntė Tave į Golgotos kalną, 
ta pati minia, purvais drabstė 
Tave, kryžium nešiną, ir bai
minga išsiblaškė į visas puses, 
kaip tik pamatė Tave prikaltą 
prie medžio.

Mes surinkome pakrikusius 
ir išmokinome* juos ne bijotis, 
bet gerbti kryžių. Mes padaugi
nome jų skaičių visose pasaulio 
šalyse tiek, kad ir pats Tu, Vieš
patie^ nebesuskaitytum tavų še? 
kėjų. Jr kokiu budu? Tu, Vieš
patie, metei pasauliui tik tavo
jo mokslo mintis. Mes jas iš vy
stėme, pagrindčme, sutvarkėme 
paragrafais, kaip Ikiudžiamąjį 
Kodeksą, šiandien kiekvienas 
krikščionių gali vesti savo sie
los sąskaitą su .tokiu pat tiks
lumu, kaip prityręs bugalteris. 
Tu tik sužadinai minias. Mes jas 
išmbkinome Tavojo mokslo, iš- 
auklejome ir surišom vienybei! 
tiek, kad ir norintieji 'nebegali 
nuo musų pabėgti. Tu reikala
vai iš tavųjų išpažintojų, kad 
kiekvienas kiltų j dangų visa 
savo siela ir spartus sektų Ta
ve beveik neliesdamas žemės, 
žmonės, Viešpatie, neturi spar
nų ; žemė nėra salionų parketas, 
o žmonių takai labai vingiuoti. 
Mes pasirinkome geresnį už ta
vąjį, Viešpatie, kelią, nes^ tiks
lesnį. Mes kiekvieną tikinčiųjų 
vedamo dangaus karalijon atski
ru pavadžiu, o jo pareigų naš
tą pritaikome jo nugaros for
mai ir jo pajėgumui. Mes iš jo 
nereikalaujame griežto tiesumo. 
Piktų geidulių apsėstas žmogus, 
ir pavadžiu vedamas, gali tūp
čioti vietoje ar net tampytis 
atgal. Bet jis mus nenutrauks 
ir mes džiaugiamos, kai pama
tome jį paslinkusj Tavo karali- 
jbn bent per vieną santiinetrą. 
Mes esame sudarę tūkstančius 
būdų pelnytis amžinai ateičiai, 
ir kiekvienas tikinčiųjų gali įsi
gyti tiek ir tokių akcijų, kokios 
jam yra pajėgios.

Tu, Viešpatie, reikalavai iš 
žmogaus griežto, iš laisvos va
lios pasirįžimo. Mes nepasitikim 
gerais žmogaus norais ir kur 
trūksta pasirįžimo, tai mes sta
tome savo policininką ir bruka
me prie amžinos linksmybės net 
tuos, kurie norėtų eiti atatup
sti. Mes, Viešpatie pastatėme 
dangaus siekimo reikalą grynai 
komerciniais pagrindais, prisi
taikindami prie žmonių ir gyve
nimo aplinkybių. Mes dėlto sie
kiame valdžios ant žemės, kad 
turėtume savo rankose ir pavar
totume visas priemones^ kurios 
tik \įeda prie musij vyriausiojo 
tikslo. Ir mes laimėsim.

Šv. Ignas nutilo kalbėjęs ir 
giliai atgavo kvapą. Suriestos 
raukšlės išsilygino, plieno akys 
suminkštėjo ir — man taip pa
sirodė — buvo gatavos pasrių-, 
ti ašaromis. Jis urnai priklaupė 
prieš Kristų, iškėlė rankas kaip 
altoriuje ir suvirpusiu balsu ta
rė:

— Viešpatie, grįžk atgal į 
dangaus karaliją ir nebelankyk 
žemės. Tu buvai geras Galilė
jos žvejams, piemenims ir arto
jams, bet Tu nebesupranti mu
sų gyvenimo ir, šiandien atsira
dęs musų tarpe, vėl virsi maiš
tininkas ir esamosios tvarkos 
griovikas. Mes negalėtume tai 
prileisti ir Tavo vietininkai že
mėje gautų pakelti prieš Tave 
savo rankas.

Šv. Ignui pritardamas ir aš, 
jezavitų bažnyčios klebonas, pa
kėliau savo akis į Kristų ir jau 
buvau besirengiąs tarti jam 
prašymo žodj, lik nebespėjau.

Kristaus šviesiam veide iš 
karto pasireiškė neriboto nusi
stebėjimo. Paskui jo akyse su
žėrėjo dieviškas rųstumas ir 
pykčio žaibas šovė švento Igno 
kakton. Trinktelėjo griaustinis, 
žaibas, atšovęs nuo šventojo 
kaktos, subiro į smulkius švie
sos skritulėlius ir du jųjų pa
teko manojon kakton. Pasiju
tau perkūno trenkias ir pašo
kęs.... pabudau.

Surūgęs pavasario rytas vos 
aušo. Kaktoje tikrai jutau skau
smą ir galvą pakėlęs apsidai
riau: medinis didokas kryželis 
— tęvo palikimas — kuris ka
bojo ant sienos mano galugal- 
vy, dabar gulėjo ant žemės. Pa
kėliau ir apžiurėjau, žemėn nu
kritusiam Kristui sulužo viena 
koja. Be to man prietamsy pa
sirodė, kad iš Kristaus žaizdos 
krūtinėj naujai pasriuvo krau
jas ir raudonu takeliu nubėgo 
žemyn per visą jo kūną. Krūp
telėjęs, paliečiau kraujo taką ir 
nusiraminau: vietoj spėjamo 
kraujo prie Nukryžiavotojo kū
no buvo prilipęs raudonas vilno
nis siūlas bene iš Domicėlės ska
ros. Siūlas pasiliko mano pirš
tuose.

Dar nevisai pabudusioj, iš 
miego sieloj, sapno užgautoj, 
gimė nauja mintis:

— Tu, Kaulai, turi dar šian
dien nunešti kryželį pas grabda- 
rį Plerpą Baltrų, kad pataisytų 
dievuliui koją ir visą j j naujai 
paauksintų.

[“S—tas”]
(Pabaiga)
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Stanford Parke

į prie 14 
skelbia, 
pa ekiu- 

ir kad tėvai paru

Organizuoja darbininkus

Stanford pai kinkas, 
Inion Avė., 

kad visos žaismavieles 
ke atdaros
gintų vaikus eiti žaisti į paj- 

Į kinkų, po priežiūra tinkamų 
| instruktorių, o ui 
se, kur vaikus ga

si no laiku Chicagoje yra ve
dama smaitki kampanija, kad1 
piirašiiuis prie Socialistu Parti-' 
jos dar 1000 naujų narių. Kain-į 
panijar sekasi ir išrodo, kad-* 
tikslo bus pilnai pasiekta.

Dabar pradėjo savo kampa
nijų ir Socialistų Jaunuomenės 
Lyga (Yonng Rooples Socialist:

e žaisti gatvė- 
„ iii suvažinėti 
va m s irgi yra 

užluktinai įdomumų parkiįvke, 
ypač vakarais.. Birž. 12 d., va- 
krr? bus ’ koncertas'. Visi kvie- 

užpark i ūke yra*

Smalkios Žinios
League M SL), kad irgi pa-| John Chiapetta, 48 m., mano- 
didinus savo eiles. Ir -manoma, ma farmeris, liko nušautas Chi- 
kad jos kampanija irgi pilnai sago Heights. Spėjama, kad 
pasiseks, nes Lyga atlieka na u- tai pasekmė savitarpinės kovos 
dingų darbų, netik lavindama tarp italų.

SVEIKIAUSIA MERGAITĖ.
Olive Pellage, 13 metų, kuri vi-

LieMiį Rateliuose.
WES£ SIDE

Joseph (’. įSobol tapo paskir
tas pagclbininku Coirpo'ration 
GounseFo, rekomeii(|uvojant kon- 
gresmaiiui A. J. Saba’th. >J. C. 
Sobol yra praktikavęs advoka
tu ra per 10 metų; gyvenimo 
vieta 2341 W. 23rd PJace. Jis 
buvo gerai žinomas Norlh 
Sidčs lietuviams per kelioliką 
metų. Paskyrė jį Francis X. 
Busch, Chicagos miesto advo
katas. ’ —G.

žvaigždės Pą^ilįnksiiųjįiino ir 
Pašelpos K limbas, Susi vieni jį- 
nu> Lietuvių Amerikoje kuopa, 
L. T. Sandaros kuopa, chorai 
ir tl. Taipgi yra nemažai lietu-! 
vių biznierių, kurie viisi gerai 
veda biznį. Bet gabiausi biz
nieriai tai tur būt P. švehiis ir 
V. Maukus, Real Estate, nes 
kaip man pačiam tuko patirti, 
lai jie parduoda kas savaitę po 
keletą namų arba sumaino, ir 
visados pilnas ofisas* kostunie- 
rių. —Northsid ietis.

l iųs?. ant t5-to pusi.)

4605-07
Tel.

4447

Didysis Ofisas:
S. Hermitage Avė. 

Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

Jusu buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

jaunimų, bet ir duodama 
sveiku pasilinksminimų.

jam
Policijos viršininkas Collins.

Norlh Side Užkietėjimo

Lietuviai irgi turi savo 
eitis Socialistų partijos — 
tuvių Socialistų Sąjunga,

s k v- • -
Lie-
kuri

turi Cbicagoje keturias kuo
pas. Yra ir Lietuvių Socialistų 
Jaunuomenės Lyga, darys Y. 
P. S. L. Lietuviai darbininkai 
privalėtų dėtis 1 prie LSS, o 
jaunuoliai — prie \ L.S.J. Ly
gos. Iš to kaip vieni, taip ir ki
li turės didelės dvasinės nau
dos.

KAIP APSISAUGOTI NUO

paskelbė, kad jis prašys mies
to. tarybos nupirkti dar 200 
tcrdukų policijai, kad ji scik-
mingiau galėtų apsaugoti mies
to pakraščius.,

I ----------- .

Yellow (%ab Co., kuriai dir
ba nemažai' ir lietuvių, rengia 
keturias “parties” savo darbi
ninkams, jų šeimynoms ir vala
kams. 'liikirdųsi, kad tuose va
karėliuose dalyvaus apie 15,000

i amonių.

V.AGIŲ

Policijos viršininkas savo sa
vai! iniame bi n lėtume sako, kad 
vagiliai, kurie mėgsta isilauž-Į 
ti į namus, kada šeiminipkųl 
nėra namie, dabar labiausiai 
veikia. Bet daugelis tų vagys-i 
ciu ivvksta dėl pačiu šeiminiu-i 
kų neatsargumo. Apsisaugoji
mui nuo vagilių jis duoda šiuos! 
patarimus:

“Vagiliai labai retai įsikraus-1 
lo i namus, kada ten degaži-| 
būriai. Yra blogas įprotis iš-j 
oiųant iš namų vakare užge
sinti visus žiburius.

f • • •* I“Kada išeini iš namų, negąr- 
sinkite to fakto užbraukdami Į 
langų užlaidas ar palikdami1 
raštelį pašto dėžutėj, kad jus 
sugryšite tokiu ir tokiu laiku. 
Tai yra pakvietimas' vagiliams 
Įeiti į namus.

“Gerai uždarykite kiekvieną 
langų ir duris pirm negu išei- 
site. *

“Išeidami pabandykite duris,l 
kad butų užrakintos, nes patys i 
užsirakinantieji užraktai nevi- 
suumct veikia ir jus galite kar-| 
tais palikti atdaras duris.

“Kada jus išeinate iš namų J 
pakelkite užlaidas. Nepalikite i 
rakto virš durų ar po “mat’u”.

“Jeigu nužiurėtini • asmenys 
slankioja po jūsų' koridorius ar 
apie namus, pašaukite arti
miausią policijos stotį ar Po- 
lice 1313.

“Kooperuokite su policija ir 
apsaugokite savo narna ' nuo 
piktadarių.”

Town of Lake policija suėmė 
Mary Andrevv, 17 m., “Katie” 
Zaramba, 19 m., 1341 West 31st 
PI. ir tris lankučius nuo Bridge- 
porto ir Town of Lake, kurie., 
tų dviejų merginų padedami, 
apiplėšinėjo taksikabų šoferius. 
Daugelis šoferių juos jau iden
tifikavo. Mergiščios ir vaikė
zai bus atiduoti teismui.

Gcngress kotely dabar laiko
mas yra Illinois daktarų suva
žiavimas. Vilimas daktaras, I. 
J. Eales, chieagiotis, pasmerkė 
senąjį posakį, kad “nuts val
gome, kad gyventi.” Esą ame
rikiečiai valgo, kad mirti, nes 
po kalėdinių švenčių kelurius 
svkius daugiau žmonių miršta, 
negu kitu laiku. Jis sako, kad 
per 60 metų žmogus vidutiniai 
suvartoja tarp 33 ir 31 tonų 
mėsps, daržovių ir kitokio 
maisto.

Coliseume jlabar yra išstaty
tas didelis lenko* piešėjo Jau 
Styka paveikslas “Golgotba”. 
.lis yra 195 pėdų ilgio ir 44 
pėdų augščio; užveria daugiau 
kaip 5,000 figūrų, kurioms po
zavo virš 240 modelių. Nupieš
ti tų paveikslą ėmė 32 metus. 
Jis buvo iMTdomaš Europoj ir 
1904 m. liko atgabentas Ame
rikon. Bet Chicagoje valdžia 
užgriebė jį dėl neužmokėjjmo 
muito ir nuo lo laiko, |>er ke
liolika metų, las paveikslas, vi
sų užmirštas, gulėjo sandelyje. 
Dabar išstatė jį paKodon dviems 
savaitėms ex-kareiviai naudai

sasvietinėj moterų parodoj buvo 
pripažinta kaipo sveikiau^a 
Chicagos mergaitė.

Jobu Poltidr, džianitorius Pa
jace Boyail teatro, 1701 W. Ma- 
dison St., tapo areštuotas. Jis 
buk prisipažinęs, kad jis kele
tą kartų teatre užpuolęs Bose 
(iottfried, 8 metų, 1017 W. 
Moitjroe S t. ,

Biznieriai ir draugijos
_North Side lai tur būt ma

žiausia lietuvių kolonija ,(3ii- 
cagoij. Bet ji yra viena iš pa
togiausių kolonijų, nes čia ne
pasiekia skerdyklų smarvė ir 
kitos rūkstančius dirbtuves, o 
transporlacija geriausia į vi
sas dalis miesto. Užtatai čia ir 
buvo apsigyvenę daugiausia pa
žangių lietuvių. Dabar ,jaip pra
dedama steigti llmnboldt park 
koloniją.

ėioifai randasi! keletas prog- 
riesyvių draugijų; Chięagos Lie
tuvių Draugija Savitarpinės 
Pašelpos bene bus didžiausia 
draugija Chicagoj, Rytmetinės

Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti se
niems ir nusilpnėjusiems.

Kainos: 50 ir 85 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

“Bloody” Angelo Geimą, I 
\Vest Sidčs munšainerių kara
lius, liko nušautas užvakar) 
važiuojant automobiliu. Spėja-! 
ma, kad jį nušovė kitos mun- 
šainerių šaikos ‘nariai, keršy
dami už užmušimą kilo mun- 
šainevių karaliaus Dean O’Ba- 
nnion.

sužeistu kare kareivių.

j Tel. I^afayette 4223

j Pluinbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviam® visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yužka,
3228 W. 38th StM Chfcago, UL

,, .................. T-->

Giclgužės 27—27 d. d., Chicil- 
goje, bus laikoma transporta- 

»cijos konvencija, kurioj daly
vaus netik geležinkeliai, bet 
buSai, trekai ir kitos transpor- 
tacijos įmones. Kadangi laTp 
geležinkelių ir t rokų eina smar
kios peštynės, kad jie buk vie
ni kiti,einą kenkia, lai šioj kon
vencijoj ir bus* slengiamąsi iš
rišti Inos ginčus. Konvencijoj 
kalbės ir agriikulturos sekreto
rius Wm. M. Jardinio, kuris 
kalbės apie tai, kokia transpor- 
tacija yra geriausia f armė
nams.

BE VAIKO
NAMAI

Skaitykit Mrs. Renedict’s
Laišką Giriantį Lydia E.

Pinkham’s Vegetable
i Compound

Kevvanee, III. — ‘‘Kuomet aš apsi
vedžiau apie pusantrų metų atgal, aš 

vartojau Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 
tablė Compound 
dėl silpnso sveika
tos. Aš neturėjau 
vaikų. Dabar aš 
turiu dvi sveikas 
mergaites ir aš 
tikra esu, jei ne 
jūsų gyduolei aš 
nebūčiau jų turėjiu 
si. Pereitą pava
sarį ir vasarą aš

apsirgau ir turėjau nereguliares mė
nesines, turėjau didelį galvos skaudė
jimą, šonas ir nugara taip skaudėjo, 
aš galėjou vaikščioti tiktai _ trumpą 
laiką. ' Mano kojos skaudėdavo, kad 
aš turėdavau verkti. Aš pradėjau 
vartoti Vegetabh* Compound išnaujo, 
taipgi vartoju Sanative Wash ir dar 
nesenai kaip aš pasveikai!, Dabar 
aš Jirbu visą savo namų darbą ir pa- 
gelbsčiu kitoms. Aš tikrai girdu Ly
dia E. Pinkham’s kiekvienai kuri tik
tai serga panašia liga. A'š manau, 
kad motinos duotų jas savo dukterims 
kuomet jos subręsta, jos butų daug 
stipresnes. Žmonės kurie pažino 

įmanė pirmiau tiesiog stebisi kaip'da- 
,‘bar mane pamato. Aš pirmiau vis. 
sirguliuodavau kol nepradėjau vartoti 

i Vegetable Compound.” — Mrs. R. Be- 
nediet, 313 Payson St., Kewanee, III.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA
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Kraujo Suirimai

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedeliomis nuo 10 ryto 

iki 2 vai. po piet.

3127 W. 12th Street
Kampas Troy Street 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius.

DR, VAITUSH, O. D.
METUYrs AKIU SPECIALISTAM

Palengvins akiu Įtempimų, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan- 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nso $4.00 ir augUiao. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. F

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7589

BARBORĄ PEPKIUTĖ
Musų mylima duktė ir sužieduotinė^ persiskyrė su 

šiuo pasauliu sulaukus 17 metų amžiaus, Gegužės 26 <1., 
9:30 vai. ryto, po labai trumpos ligos. Sirgo išviso tik 
vieną dieną. i

Gimė Indiana Harbor, Indiana. Gegužės 31 dieną. 
1925 turėjo įvykti jos vestuves.

Paliko dideliame nuliūdime tėvus Kazimierą ir Marci- 
joną Pepkius ir savo sužieduotinį Povilą Vaišnorą.

Kūnas pašarvotas randasi 3611 Izy str., Indiana Har- 
Laidotuvės įvyks penktadienyj, Gegužės 29 d., 

į Šv. Pran- 
nulydėtas į

,bor, Ind.
1925 m., 9 vai. iš ryto iš painų 3611 Izy str.
ciškaus Bažnyčią, 3901 Ei r str., o iš ten bus 
Šv. Kazimiero Kapines, Forrcst Park..

Visus gimines, draugus ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvartos liekame,
TĖVAI IR SUŽIEDUOTINIS.

nuoširdžiai

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
z

3975—Marijonai Tamušiunie- 
nei

4030—Juozui Apokskiui
4 () 13—M i k o 1 u i ‘ Do va 1 g*o 

22187—Vincentui Žilevičiui 
21995—Petru i Aidi kon i u i 
22005—Uršulei Mateiunaitei 
55076—Mikalinai šliktienei
4074—Vincui Jaučiui

22105—Marijonai Puišienci 
55155—J u oz u i Klimavičiui 
55161—Rozalijai Grakauskienei
4039—Antanui Gudavičiui 
.857—Uršulei Pleiris
3565—Stasiui Urbonavičiui 
3669—Mikolai Plesnevičiui

11315—Marijai Brudis
3800— Aleksandrai Andrulienei 
38«9—Marijonai Knižienei 

22203—Vladislovui Drukui
3910—Petronėlei Jančevski 

20664—Antaninai Bakytei
3880—Elenai Užūbalaitei 

11353—Onai Šidlauskienei 
21121—Povilui Mateliui 
11377—Jonui Mikšiui
22095—Mari j onai Vai iči u kei 
3982—Kazimierui Niprikui 
3997—Jadvygai Zaleskaitei

22232—Petronėlei Borisienei 
4009—Aleksandrui Dargužiui 
4007-^-Kazimierui Dovidaičiui

HITT AND RUNN•— Lcavc It (o thc Kids---Whcn Thcy Makc Up Tlicir Mintis to Scc thc Game Why—Thcy Sec It!

Užkrečiamos 
Ligos

Slaptos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekiningiau- 
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 

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

v

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

SPECIALIS GYDYMAS 
už I’rSĘ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimė Kraujo, 
Pūsles, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
škos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausj gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialis Intcrvenous Gydymas, .$5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Kgza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
(£i!uIų R;iumcni.i ir Nervų (Lydymą* $2 iki $5 
Gydymus Odos Hrų — Actinc Rays, $3.
Kio-Uhcntie Kraujo Seriųri Gydymas, $10. 
Pasitarimas ir Egzamiiuuuja Dykai 
Reikalaukite knygeles ' dėl Specialių 

' Ligų. Duodamos v'cl ui. -
Vyrų priėmimo kambarys, Ouo - Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kanip. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas 

25 metai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
Ncdėlioj ni|o 10 ryto iki 1 po pietų. 

Pauedely, Sei^doj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

k ■ JT f. į
■ F ■ Hl , S

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimu?, dantų bo tkauimo, 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktą juną vveikatal.

1545 Wcst 47th Street
Netoli Anhl&nd Ava.

Kreivos 
Nosys 
Kreivos 
Akys 
Veido 
Iškraipymai

Pataisoma pasek
mingai žino in o 
franeuzo S'peci eli
to, be skausmo, be 
randų, be bandažų.

DAKTARAS FERNEL
63 Bellcvue Placc 
(Netoli Nortb State St.) 
Valandos nuo 10 iki 4.

Tel. Superior G763X.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
For BILIOUSNESS

Vartokit 
25c. ir 50c, bakelis 

. Pirkit nuo aptickoriau.s, 
NETURI CALOMEL 

išvalymo žarnų. Išvalo odų. 
kimo galvos skaudėjimo 
Nuo užkietėjimo, nublan-

BEECHAM’S l’ILES

BEECHAM’S 
PILLS

BY HITT
ADVICET0 THE ' 

Toittortu
■DEAB. S(te-

-fcfckib vųUo IS BALD
IS AU-

•NOYeb vuTU AM 
ITCUIMG SCALP- KERT 
SCRZtcUING FAIL's 
T6 KEACU *TUE CAOSC

"E.L.S fcMCllY 
MICU-

'YRY A LlTTLE 
SĄNDPAPCR.
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Lietuvių Rateliuose ĮVAIRUS SKELBIMAI
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Darhščios moterys.

Tel. Yards 7282
HRIDGEPORT PAINTINS 

a HDVV. co.
Malevojam ir popieruojani.

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

REIKIA DARBININKŲ 1
VYRŲ

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

Nedaugelis bridgeport iečių 
žino, kad jie savo tarpe turi 
būrelį diarbščių jaunų lietuvių 
moterų.
•mėn., 
moterų 
kuris i

Pernai rudeni, spalio 
septynios, lu darbščiu 
sutvėrė siuvimo rateli, 

enkasi kas antradienio 
lai pas vierią, tai pas 
ę. Iš 25c. savaitinės mo

tos moterys surengė 
keletą parengimų ir bunco par
tijų, kuriuose dalyvavo .dauge
lis žymesnių bridgeporliečių ir 
gražiai pasilinksmino.

Bet dabar, artinanties vasa
rai, los darbščios moterys nu-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance bandling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds .3408 •Rlvd. 1969 rea.

DAHHA.S su investinęntu. 1<> 
vyrų, kurie nori važinėtis aulo- 
niobilials į Los j _ .. ,

malonus atvirame ore darbas, al
gos $150 ir išlaidos, $1,000 arba 
$3,000 cash arba real estaley in- 
vestmentas, atsišaukite asmeniš
kai, 2050 Archer Avė., nuo 9 ryto 
iki 9 vakare, nedčlioj 10 iki 4 po 
pietų.

ATIDUOSIU savo pusę in- 
vestmento ant 
restaurano biznio. Turiu apleisti 

Angeles ir atgal, miestą ir turiu važiuoti j Penn- 
sylvanios valstiją prie savo biz
nio. Atsišaukite ir klauskite Mr. 
Andrew, 1745 So. Halsted St. *

gerai įsteigto
1’iABDA‘VIMUI bučernė ir 

grosernė su namu gerų koštu-į 
merių apielinkėj. Ateik persi
tikrinti kaip biznį darom.

1111 W. 91) Slr.

M(*’s parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir* namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Mi)wauke Av. Haymarkct 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

Tel. Lafayette 5153-6438

t j PARDAVIMUI grosernė h 
- ’ dsokių smulkmenų krautuve 

,U biri m<,^H kai- Kuimili pragyvenimui, pigi ren-
l)ų, gera proga gbriems ' ir smąr- da. 
kirms vyrams.

Pasiinulvkile su
M R. WAHL 

KHALOVIC MOTOR CORP. 
2017 So. Lnflin Slr.

Noriu parduoti greitu lai
ku.

4609 Wentworts A ve.

PARSIDUODA krautuvė cigarų 
cigaretų ice cream, ir grosernė. 
Labai i.š(|irbla biznis per daugeli 
metų.

Kreipkitės: l
160!) So. Halsted Str.

REIKIA automobilių salcs- 
menų, pardavinėti Hupmobile- 
Flint, Star, Duranl, gera alga. 
Galima mainyti į namus Arba 
parduot lengvais išmokėjimais 
Atsišauk it, 5237 S. Halsted St.

Tel. Yards 4050

GROJIKUS pianas, moder
niški keisai, 88 notų, gerame pa
dėjime, paliktas sandėly j parda- 

ivimui už $100, jei reikia išmo
kėjimais,

1389 Milwaukee Avė.

ir gro-|

Kas nupirks, Į 
pardavimo 
Nupirksitc

PARDAVIMUI bdčcrnė 
sornė geroj vieloj. Biznis išdirbius 
per Bangelį melų, 
tas laimės. Priežastį 
(irsite ant vielos% ' 
gini. A ,

K re i nk i t ės:
Phone Yards 071!

Į savo sveikatą. Todėl jos mi
tai č vasaros laikui padėti Į ša
lį adatą ir siūlus, hnt vieton to 
stvertis už tennis, golfo, mau
dimai ir kitokio sveiko sporto, 
kad kiKMlaiigiausia .liuli tyra
me ore.

Baigdamos savo darbštų se
zoną jos surengė didelę bunco 
partiją savo narės p-ios Stul
pinienės namuose, prie Tai-, 
man Avė. Partija buvo gegu-

RUBIN BRUS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avenue 
COICAGO.

J

sonienė ir Valančianskienč ku
rnėjo pirmas dovanas. Partija 
buvo labai smagi, kaip ir visi 
kiti šio

Kada

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

apie tai
k it. —Reporteris.

ratelio parengimai.
ateis ruduo, jos vėl’ 

už kitokio (laibo. Bet' 
bus pranešta savo lai-

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACORATORS.

Malevojame, popieruojame ir de
koruojame namus. Greitas patar
navimas. i

S. Jakubauskas ir J.
6608 So. Talman
Phone Hemlack

Mosgeris 
Avė., 

1292
r

Pranešimai
13 DIDELIS APVAIKŠČ1OJIMAS
Tautiškų kapinių subaloj, gegužės 
30 dieną. Kviečiame visus lietu
vius atsilankyti į šitą didelę iškil
mę. Dalyvaus daug įžymių kalbė
tojų. Ttiipgi muzikalis programas. 
Draugijos yra kviečiamos daly
vauti in corporc. Programas pra
sidės 11-ta vai. iš ryto.

—Kviečia Komitetas.

Li uosybes Draugystės mėnesinis 
susirinkimas 30 gegužės neįvyks iš 
priežasties papuošimo dienos (De- 
coration l>a\ ).

Su pagarba, —Valdyba.

kurie už- 
su (roku 

Papuošimų

Northsidiečių Domei, 
sirašę ir norit važiuoti 
i Taut iškas kapines 
Dienoje, malonėkite susirinkti 8:31) 
vai. ryto, subaloj, geg. 30, j Lino-

Iluiuboldt Parko lietuvių I*. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, gegužės 29 d., 7:30 
vai. vak. 3310 Evergreen Avė. 
t'hicago, III. Visi nariai dalyvau
kite, nes yra svarbus apkalbėji
mas, — A. Walskis, Rast.

Pranešimas iš Kcngstingtono 
Draugijos D. L. K. Gedemino. Su
sirinkimas atsibus pėtnyčioj. gegtir 
žio 29 d. kaip 7:30 vai. vak. nup
rastoj svetainei, po nr. 341 Ken- 
sington Avė. Nariai malonėkite at
silankyti paskirtu laiku. Sek reto
ms P. Griguta, 251 \V. 106 PI.

Šv. Augustine Vyskupo Draugys
tės. So. En«lewood, susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, gegužės 29. 8 vai. 
vakare, 51l5 W. 81 St. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti susirinkime.

—• A. Gabalas, Sekr.

North Sidės Vaiku draugijos 
Bijūnėlio choro ekstra repeticijos, 
įvyks penktadieny, geg. 29, 6 ;30 v. 
vakare.

Visi malonėkite susirinkti.
—Komitetas.

Draugystės Atgimties 
Tautos vyru ir motoru' 
žiavimas 31 d. gegužės 
5 metų sukaktuviu bu& priimami 
nauji nariai uždvka nuo 18 iki 
35 metų. Kviečia Komitetas.

Lietuvių 
bus išva- 

1925 nu

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PA.I IEŠKAU- savo brolio Zygmo 

Ragincko, paskutinių sykiu gyveno 
Slar Lake. \Vis. Ketino važiuoti į 
La Salio, III. Nuo to laiko jokios 
žinios neturiu. Kas žinotų meld
žiu pranešti man, už ką busiu la
bai dėkingas. E A. Ragi nekas

S. S. South Mountain, Pa. 
Franklyn Co.

APSIVEDIMAI
PAJTEŠKAU. apsivedimui 

draugės merginos mylinčios 
gražų gyvenimą ne senesnės 30 
metų. Aš esu vaikinas* 30 me
tų darbininkas, žinias suteiksiu 
per laišką. Naujienos 1739 So. 
Halsted St. Rox 549

LIETUVIS popieruotujas ir 
malierius. Turi 15 metų paty
rimo šiame darbe. Darbą atlie
ka greitai gerai ir pigiai. 616

Garfiekl Blvd. Yards 5951

IŠRENDAVOJIMUI
PASIIUsNDiUOJA 2 nauji 

storai 6912 Western Avė. gera 
vieta bile bizniui. Savininkas

0052 Sitale Str

SIŪLYMAI KAMBARIU
GEROJ

[ ANT RENDOS kambarys, 
karšiu vandeniu apšildomas.

Atsišaukite 2 floras
3358 iS'o. Lo\ve Avė.

ANT rendos kambarys 
vieno arba dviejų vaikinų 
valgių ar be valgio.

929 W. 33rd Si.

dėl
r, u

PAl'i EN1 )A V( )J IMU! kambarys,
šviesus garu apšildomas ir visokį 
paskutinės madas parankamai, ,2 
blokai nuo eleveiterio ir 
nuo gatvekarių. Bą valgio 
valgiu. !

2 blokai 
suar

Tel. Cicero 9053 
1810 So. 49 Ct.

t lubos prieky.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginos prie abelno 
namų darbo ir gaminimo valgių. 
Skalbti nereikia. Turi turėt pa
liudysimą. Gera alga.

Tel. Canal 2294

REIKALINGA veiterka į Res
toraną; turi būti patirusi savo 
darbe.

1947 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKALINGAS laikrodinin
kas (watch maker). Turi turė
ti patyrimą ir gerą rekomenda
ciją.

Atsišaukite
4632 So. Ashland Avė.

REIKIA vyrų tekintojų prie 
šlapių tekelų.

WHITAKER MFG. ŲO.
5723 \V. 65 Str.

Imkit 63 St. karą iki Clearing

k antis savo darbą 
Kreipkitės /

1980 Canalport Avė.

Reikia Stako salesiuenų — 
patyrusių vyru reprezentuoti dU 
dėlę korporaciją. Gera proga 
vyrams kurie gali gauti biznio.

3210 So. Halsted St. t
Box 221

PARSIDUODA grosernė puikioj 
vietoj lietuvių ir lenkų apgj'ventoj' 
apielinkėj. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant loto. 4 ^kambariai 
prie krautuvės. Renda pigi. Par
davimo priežastis, einu j kitą biznį.

4422 So. Donore St.

PARDAVIMUI dry 
labai pigiai, * su namu 
taipgi šforas ant 
barbern'ei. I 

AtsišaUkik* 
2743 W.

AUTOMOBILIAI
I ’A VASA KINIS IŠP A RI) A VIM A S

1924
1923
1923
1923
1923
1921
Visi 

giau 
turime

Dodge sėdau 
Sludebaker sodan 
MooiP tuuring s'lart 

Essex coach 
Chandler touring 

karai gerame stovyje 
parduodame kaip kiti 

naujų karų agentūrą 
nes visi karai išmainyt 

ant Elcars “8 in line” ant astuonių 
cilinderių didelių sėdami.

Mainom ir parduodam 
karus ant lengvų išmokėjimų, 
džiu, ateiti ir pamatyti musų 
jus

ir pi
nos

ir
ateiti ir

“ senos karus.
MILDA GARAGE .

3121 So. Halsted Str.
Phone Boulevard 1685

naujus 
Mel- 
nau-

AUTOMOBILIŲ DYLERlŲ ATY- 
DAI. turi būt parduota šendie ar 
rytoj, labai gerame stovyje, automo
biliais, uždarytas vertės $500 už . ge
nesni pasiūlymą, nes greičiausiu lai
ku reikia pinigų. Nepraleisk progos 
uždirbsite kelis šimtus ant to karo.

A. F. Bartkus, 
2723 W. 64 Str.

NAUJI 1 lupmobile-l*'|int pąrda- 
vinuii, paimsime namus mainais, 
lengvais išmokėjimais.

•BUICK, touring, 
na u i aš. 8125.

ISLG1N touring 1922 metų, 
malevatas, 8175.

DODGE touring 
žinotas 10.000 mvliu. !

FORD touring, 1922 
naujas 8125.

Oakland sodan. 1922

1920 metų,

metų,

kaip

per-

va-1922 
$285. 

! metų, kaip

melų, ge-

L’lint, SI a r,Nauji Hupmobiliai, 
Dtirant, lengvais išmokėjimais.

, 5237 So* Halsted St.
- Tel. Yards 4050

PARDAVIMUI 
Paige automobilius, 
iime, .geri taierai, 
sišdukite vakarais

2011 W. 18 
2 fialas,

pasažierių

kaina $160. At- 
arba nedėlioj

Str. 
frontas

PARDAVIMUI arba mainy
mui automobilius Nash Rod- 
ster ant loto ar ant kito kokio 
dalyko. Matyk Kostantą.

830 W. 35th St.

PARDAVIMUI , Hudson sėdau, 
1924 metų $925. VYenton Si 
dan $850. Jackson Touring, 
$175. Scribsooth 1922 metų 
ring car $155.

Dodge 1'922 melų toilring 
K re i pk i t ės:

1123 \V. 18 Slr.

RAKANDAI

1921, 
tou-

$250

PARDAVIMUI pigiai rcslau- 
rantas, visokių tanių apgyven
to] vietoj. Ant didelio kelio. 
Turi bul parduotas šią savaite 
nes apleidžiu miestą.

6343 Western Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, maišyti; tautų apgyventa, apielin- 
kė. ^Biznis išdirbtas per keletą me
tų ir ėina gerai užpakalyje storo di
delis kambarys sudėjimui ir 4 kamba
riai pagyvenimui.

4235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI kriaučių biznis prie 
šais šv. Jurgio bažnyčią. Gera vieta. 
Išdirbta per 15 metų. Kas nupirks, 
tas džiaugsis.

.Pardavimo priežastis išvažiuoju į 
Lietuva.

911 W. 33-rd Str.

EXTRA!!!!
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

Biznis eina gerai, renda pigi, lysas 
virš 3 metų, 4 ruimai pagyvenimui. 
Lietuvių apgyventa kolonija. Biznis 
pamokysiu jai bus reikalinga. Parduo 
siu pigiai. Telefonuokite Boulevard 
8758 arba atsišaukite j Naujienas

‘ 3210 So. Halsted Str. Bos 219

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui delikatesen ir confec- 

tionary krautuvė. Senas . biznis, gerai 
’l' mokyklą, ruimai 

renda.
išdirbtas, priešai;
gyvenimui, garadžius, pigi 
Daugiaus patirsit ant vietos.

3518 So. Wa11ade Str.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė maišytų tautų apgyvento] apie
linkėj. Biznis yra cash ir gerai iš
dirbtas, per daugelį metų. Yra kam
bariai prie krautuvės.

Atsišaukite:
5700 So. Morgan Str.

PARSIDI’ObA restoranas.
Turiu parduot greit dėl ligos 
parduosiu pigiai. Viela gera 
apie restoraną daug dirbtuvių 

3711 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA grosernė 
ir delicattesen krautuvė 
maišytų tautų apielinkėj. 
Biznis išdirbtas ir cash. Yra 
4 kambariai prie krautuves. 
Lysas galima gauti ant kiek 
norima laiko. Krautuvė ran
dasi ant 1458 W. 15 Street.

Taipgi parduodu Malt, 
Hops ir Bottle supply krau
tuvę. Biznis gerai eina. 
Krautuvė randasi ant 3553 
Wallace str. Priežastis par
davimo turiu du bizniu — 
negaliu apsidirbti viena.

Klauskite Boulevard 2851

PARSIDUODA grosernė mai
PĄR.DAV IMI I 5 kamb. Takan-! tautų apgyvento j apielin- 

- -- » priežasties ^ieras^cash biznis išdiri)- 
vestuvių ir iširimo. Taipgi jpar-, tas per kelctę mielų Turiu atl 

bizniu negaliu apsidirbti.
1011 W. 19 Str.

dai labai pigiai,

davimui pianas pigiai. 5046 S. 
Kol i n Avė. Tel. Lafayette 2928

PARDAVIMUI 22 kambarių 
rakandai ir lysas, ren
dos $150 Į mėnesį, įplaukų, $400 
į mėnesį, garu šildoma.

R. M. BARSNES and CO. 
127 No. Dearborn St. 

Room 911

PARDAVIMUI 3 krautuvės 
prie Western Avė., netoli Mar-

’kiam bizniui. C. A. Masulis 
and Co. 6611 So. Wcstern Ąve.

Tel. Republ'ic 5550

PARDAVIMUI
EXTRA BARGENAS!!

Išvažiuoju j Lietuvą. Parduosiu bu- 
černę ,su gyvenimo rakandais arba 
gera vieta visokių tautų apgyventa, 
cash biznis. Kiek bižnio daroma tai 
batikos knygos gali matyti, mes če
kiais biznį valdom.

Nepermįegokite progos, nes pirma 
cas (langiau pasiūlys, tam ir teks.

Geras lisas, pigi renda.
1840 W. 35 Str.

Išpardavimas lotu Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 

mainyti namus, 

farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
ki s pas

Netoli Archer Av«. ir 
Bulvaro, netoli karų lini. 
mokyklų teatrų, labai graži 
naujoje kolonįjoje.

2 lotai, 69x125, 
ek'klra, $575

4 lotai, 126x133, dideli 
džiai, $1200

Kampiniai 2 lotai, 50x125, i 
1 blokas nuo karų, $575

Didelis lotas, 10x125, 
nuo karo, $375 

.60x125, puikioje;
vieloje, $525

Kampiniai 2 lotai, 
vanduo, 'elektra, $650

4 kainbarių namas, 
lotas, vanduo, elektra, 
$2500, cash $500

5 kambarių namas,

pa 
l’i-.l blok

puse;

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Išstatė

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

gootls .staras, ■ 
ar be namo;1 

rendos, tinkamas.

savininką*!.
47 SI r.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
katesen su krautuve su bučernės 
“fistures”. Išvažiuoju' ant 
ir lodei norėdamas greitai 
(išleisiu labai ingiai.' 5 
riai užpakaly pagyvenimui. 

2939 Wrst 38 Str.

NAMAI-ŽEME

farmos 
parduo- 
kamba-

.cash, ,$700.

COTTAGE, 6 kambarių, ele
ktra, vana, gasas, garažas dėl 
2 mašinų, netoli* Westerų Avė. 
ir 34 gatvės. Kaina $4,550, 
Įmokėti, $1,000, o kitus kaip 
renda.

4 KAMBARIŲ medinė cotta
ge,, elektra, gasas, furnace sil- 
(Jorna, netoli Halsted ant 51 St? 
Kaina $3,850, Įmokėti $1,000. 
o kitus kaip rendą.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 
dėl 4 šeimynų po 4 kambarius, 
viškas, skiepas, priešais šy. 
Jurgio bažnyčios ant Bridge- 
porto, lotas 27,/2xl50, rendos 
neša $85 Į mėnesį, kaina $8,500, 
įnešti, $3,000.

2 FLATŲ* medinis namas, 4- 
5 kambarių, augštas, didelis 
skiepas, elektra, vanos, gasas, 
medžiais nusodintas 
rendos neša, $45 Į 
kaina $4,250, Įnešti 
tus kaip rendą.

namas 
menesi.

$750, ki-

Ed. W. Baks Co.
3146 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 6775 
Prie .Mildos teatro.

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

Savininkas John P. Rashinski 
6338 So. Mozart St.

MAINYMUI mūrinis namas, yra 
elektraj moderniškas plumbingas, 2 
karų, garažas. Taipgi yra bučernė 
ir grosesrnės stakas, geri fikčeriai, 
kaina, .$9,00>>. Mainysiu j cottage, 
bungalotv arba 2 flatu namą.

2031 W. 35 St.
Tel. Lafavette 0909

MANO BARGENAI

ir 6 
bun

ka rši u 
kieto medžio 

viskas naujausios ma
li randasi ant Brighton 

, Martfuelte Manor.
N. < Dado savininkas, 
5300 S. Turner Avė. 

Phone Republic 2319

Parduodu Niuro namus, 6 
kambarių, 5 ir 5, taipgi turiu 
galow 5 ir 6 kambarių, 
vandeniu apšildoma, 
trimingai, 
dos. , Nai

BARGENAS. 2 fialų mūrinis na
mas, 4 ir 5 kambarių, yra visi 
įtaisymai, geroj vietoj Mont (Ja
re, karštas vanduo. 2 karų gai
džius. kaina $10,500 įmokėti rei
kia $2500, kitus išmękėjimais.

Savininkas turi parduoti 5 kam
bariu bungalo\v, kampinis lotas, 
31x125, furnas‘šildomas, kieto me
džio užbaigimas. yra visi įtaisy
mai, kaina. $7500. įmokėti $1500. 
išmokėjimais*. Imkite Grand-Har- 
lem karą iki Temple Realty Co., Į

6910 Fullerton Avė.

Pardavimui 2 aukštų namas' 
ir bučernė, nauja ledo mašinoj 
ir puikus trokas, geroje vietoje

didelis 
kaina

2 lotai,; 
kaįna, $3800, •

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far- 
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės pas

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tek Yards 1571St. yra. visi įrengimai, kaįna 

$500 kiekvieno.
Visi lie bargenai 

duoti snbatoje 'ir 
Ateikite anksti.

nedėlioję.

Atsineškite depozitą. Imkit

A. W.-Komarek and Cb.
5209 S. CICERO AVĖ.

▼
DIDELĖS DOVANOS

.PARDAVIMUI arba ■ mainymui 
farma 45 akrų, prie gražios upės, visi 
budinkai nauji, yra visos reikalingos 
mašinos ir stakas. Viskas pirmos 
klesos padėjime. Tą fariną galima 
padaryti i vasarinį | resortą, pardavi
mo'priežastis, savininkas našlys, per
daug darbo dėl vieno žmogaus. Arba 
mainysiu į nedidelį nan\ą mieste, kur 
nėra daug morgičių. Del daugiau in
formacijų rašykite tiesiai savininkui, 
P. Jarvis, McNaughton, Wis. Arba 
atsišaukite prie Mrs. T. Radavičienė, 
94 W. 4 St., St. Charles, III, Phone 
St. Charles 451. t

NAUJAS,' 2 fialų mūrinis, mo
derniškas 5-5 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, sun parlor, ug- 
navietė, 1 ... 
čiai, tile vestibnle 
tos vanos, 
$14,500.

574{
Tel. Vinccnncs 5944

knygynas,
ii'aržuolo

gasiniai ne
varia, jmury- 

užbaigi mo,

LIETUVIŲ SUBD1VIZIJOJ
5 kamabrių mūrinė cottage, elek

tra, moderniškas plumbingas, furnace 
šildoma, 
Kinley 
$1,000. 
teatro .

* Extra Mainai
IŠSIMAINO 2 fialų 

inas, 
siu už $9,500 arba 
mažesnio namo, 
Dry Goods ■ storo, 
Brighton Parke.

IŠSIMAINO 5-ių kambarių bun- 
galo\v su 7 lotais, Bungalovv ran
dasi netoli Kazimierinių kapinių, 
parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant didesnio namo, arba bučernės, 
minėti namai turi būt parduoti ar
ba išmainyti į trumpą laiką atsi
šaukite pas.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė*.

Phone Lafavette 5107

puikus na- 
po 4 ir 5 kambarius parduo- 

inaiuysiii ant 
loto, bučernės, 

namas randasi

PARDAVIMUI* nauji muro na
mai Brighton Parke už labai žemą 
kainą. 2 pagyvenimų po 6 kamba
rius. vandeniu 1 apšildomi, kaina 
$15,500, 2 pragyvenimų po 5 kam
barius, kaina $12,500, 2 pragyveni
mų po 4 kambarius, k:.*ina $10,000. 
Viši šie namai yrą pastatyti ant 
30 pėdų loto ir biingalovv stogai. 
Už pirma jinokėjimą priimsiu lo
tus už pilną jų vertę.

Kuris manot pirkti arba mainy
ti, tai ateikite pirma pamatyti,

II. kopleavski,
3992 Archer AVe.

Photio Lafayette 9305 
Pardavėjas Jos. Augai!is,

6 KAMBARIŲ NAMAS, .$4250
, mažesni 

$34150, tile vana, su be
is, gražus fikčeriai, cementi

nis skiepas, lengvais išmokėjimais, 
reikalaukite planų, statytojas,

17 N. t.a Šalie St., '
, ' Room 720

gasas, ’l blokas nuo Mc- ' Pastatysimo^ ant jūsų loto, 
Parko, kaina $3500, cash, ! namai, I. 
Netoli naujo miliono doleriu I taus lašai I ! i c- »_»Llz*r^«n

2031 W. 35 St.
Tel. Lafayette 0909

PARDAVIMUI naujas mūrinis na J 
! zniavas ____  __
' 815000 rendos j mėnesį $150. Mai
nysiu į privatinį namuką ar į bnn- 

l.galovv, namas randasi 6!) ir \Vent- 
; \vorth Avė. *

J. Balchunas \ . 
3200 Ix)we Avė.- 

Tel. Boulevard 9265

mas 2 po 5 kambarius.. Lotas 37 
pėdui Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
pas savininką, arti Archer Avė.

3951 So. Talman Avė. 
Phone Lafayette 5565

PARSIDUODA 2 ąugštų medinis 
namas 5 kambarių su harchvare što- 
rii. Galima pirkti vięną namą arba 
vieną štorą. Namas yra gerame sto
vyje. Pardavimo priežastis — savi
ninkas važiuoja Lietuvon.

Tel. Lafayette 3094

PARDAVIMUI mūrinis namas bi-
2 fialai ir Storas, kaina

MORTGECIAI -PASKOLOS
TURI BŪTI PARDUOTAS! 

trumpa laiką naujas 2 aukštų 8 ir; 
hkambarių bizniavas namas ir| 

bučernė ir grosernė, elektra, man-, 
dynės. Idrniš apšildomas. Daro
mas didelis biznis. Inmokėti reikia 
$4,000, o kitus ant lengvo •išmokėji- 
mo. Priežastis pardavimo aplei-1 . 
džiu miestą. Atsišaukite tuojaus, Z

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayętte 6738.

. 5306 So. Union Avė.
Phone Yards 1321

HA RIMAVIMUI ■ Bizniavi Lotai 
ant W. Grand Avė. greitai augan
čioj kolonijoj Mont Clare. Geras 
Investmentas. Atsišaukite pas Ka- 
mnierling Bros. 6920-22 
Avė Imkite Grand A 
Dariem Avė. važiuokite.

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

MAX COHEN
Room 351, 140 S. Dedrborn St. 

Tel. Central 1191

Grand i 
karus MOKYKLOS

STORAI ir fialai dėl 
Naujai moderniškai įrengti 
(Jare ant GrAhd Avė. Ger 
dėl biznio. Kreipkitės prie 

KAMMERLI^T('. BROS.
6920-22 W. Grand A?e.

rendos. j
Mont > 

a vietų

HALSTED ST. KAMPAS

S. W. kampas 53 ir Halsted 
lotas 82x130, 1 aukšto mūrinis 
mas, 2-6 kambarių fintai, garu 
šildomas, pamatas dėl 3 augštų 

-• , namo, dabar via departamentinė
u.utv-ia, —UĮ krautuvė, : kaina 

įpleisti biznį, 3781 Archer Avė. $20,000. Savininkas

PARSIDUODA grosernė ir višo-'^ej lietuvių. Pardavimą priežas 1 
kui saldainių storas, atsišaukite ..
tuojaus, kas bus pirmesnis, taš ais,—— liga mano moters, nonų 
ir nupirks .Pigiai; yra reikalas, 
parduoti tuojau^.

Kreipkitės:
4456 So. Hermitage Avė. 

PfcTER MISEVIČIA '

• Tel. Lafavette 8880

St./ 
na-1

Specialiai Kursai Dress- 
m aki n g ir Millinery

Reguliariai kureai Drafting, De
gi gning, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

BRIGHTON PARK —Parsiduo
da didele bučernė ir grosernė, pi
giai. Lietuvių ir svetimtaučių apgy 
vėpla vieta. ** Biznis išdirbtas per 
ilgą laiką, • 
2 kari 
bo ap 

2438 \V. 45 Place 
TeJ. Lafąyetli* 8654

l.isas aht I melu dėl kainil r- 
u garage ir su’troku. Pigiai, j mėnesi 
įleidžia miestą.

$1800 CASH NUPIRKSITE
j -------------------------

2 flatu, naujai dekoruotą, 
kambarių namą. Naujas 2 karų 
rudžius, Englesvood, įplaukų, 
ir $40.už fialą, $14 už garažą, 

i. $6,100, išmokėjimais po

n-a ; 
ga-j

$45,000, cash 
paims morgi 

. čius kaipo įmokėjimą. Pasimaty 
j kit su Zieterman, vienatinis 
genias.

♦GUARANTEE TRUST and 
' SAVINGS BANK 

835 W. 63-rd Str.
Englewood 401(4

I

TRUSTEES SYSTEM SERVICE 
818 W. 63 Si, Went\vorth 3204

PARDUODU medini namą už 
cash arba mainau į Bekernės. bu
černės loto, arba automobiliaus.

Kreipkitės pas savininką.
3829 So. Roektvell Str.

Užpakaliniame name 1 lubos

2407 W. Madison, Chicago, IU. 
Phone Seeley 1643

M. E. ĘUTFILZ, Managar

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barbery.stę geru amatu, o dar 
komišinas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis arba vakarais. Musų katalio- 

tgai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip palengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefdnuokite.

THE MOLER SYSTEM OF 
COELEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230


