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Švėkšnos mieste 
lis visas sudegė

Lenkai pašalina iš Vilniaus 
lietuvių vyskupą

Neramumai Kinuose aštrėja; 
stud. šaudomi kulkosvydžiais

Švėkšnos miestelis be 
■ veik visas sudegė

Ugnis nušlavė 237 namus; apie 
160 šeimynų liko be pasto
gės; liepsnose žuvo ir du žmo
nės

KAUNO laikraščiai praneša 
apie didelį nelaimę, ištikusią 
Švėkšnos’ miesteli. Gegužės 15 
d., kaip tik tautos šventę be- 
švenčiant, pačiam vidudieny 
miestelio viduje užsidegė gyve
namoji trioba. 
tis
siejimas.

Neramumai Kinuose
demonstruojančių studentų 
minias šaudoma- kulkasvy- 
džiais; padėtis labai rimta

Chicago, III. Trečiadienis, Birželio-Jun e 2 d., 1925
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PRISIRUOŠIMAS BYLAI DEL EVOLIUCIJOS MOKSLO — Daytono, tenn. aukštesnės mo
kyklos mokytojas John T. Scopes (vidury), kaltinamas dėl dėstymo mokiniams evoliucijos 
mokslo, ir du 'jo gynėjai, adv. Godsey (kairėj) ir adv. Neal (dešinėj).
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Ifalija gavo 50 milijony 
iš Morgano

Kreditas busiąs suvartotas Ita
lijos pinigams stabilizuoti

Fi- 
'nansų ministeris de Stefani 
šiandie pranešė parlamente, kad 
Italijos bankų konsortiumas 
gavęs iš New Yorho J. P. Mor
gan & Co. firmos 50 milijonų 

'dolerių kredito, kuris busiąs su
vartotas lirai stabilizuoti.

ROMA, Italija, birž. 2. 
nansy ministeris de

“Šimta-procenčiai” prie
šingi Kolumbui

No. 130

Negero laišky ir siunti 
niy adresavimo vaisiai
WASIIINGTONAS, birž. 2.— 

Del negerų adresų, per praeitus 
1924 metus į vyriausiojo pašto 
taip vadinamą “dead letter” ofi
są parėjo 21,000,000 (21 milijo
nas) laiškų ir 800,000 (astuoni 
šimtai tūkstančių) šiaip įvairių 
“parcel post” siuntinių. Paš
tas negalėjo jų pristatyti nė 
tiems, kam jie buvo siunčiami, 
nė grąžinti tiems, kas juos siun
tė. \

Siuntėjai mat, paduodami 
klaidingą, dažnai visai neįskai
tomą adresą, ant savo laiškų ir 
siuntinių nepasirūpino padėti 
nuosavą adresą taip, kad siun-

Ku-klux-klaniečių komisija nertiniai, nepasiekę adresato, butų 
leido mieste Įsteigti Amerikos buvę galima jiems atgal grąžin- 
atradėjo statulos ,ti.

Iš adresatams nepristatytų ir 
į “dead letter” ofisą parėjusiųBICIIMOND, Va 

iRichmondo mieste tarybos ko- laiškų ir kitokių siuntinių val- 
_______________ a misija atmetė grupės įtalų-ąme džia 1924 metais turėjo apie 

rikiečių prašymą leisti kur nors 300,000 dolerių pajamų. Mat 
VonOfni dikfdtnrill kcilti- miesto aikštėj pastatyti Kristo-!tuose pašto siuntiniuose rasta VBII^iy UIKIdlUIly Kdlll (foro .Kolun-b(> statulii |pinjgaig viso S5524 doleria.

113 flpl 7innp7llflvhp<j i komisijos elgesys — pašto ženkleliais $12,165.67; su- 
o J atsakymas vietos Amerikos at-j kolektuota iš siuntėjų pa tris 

~ ~ “ ( . . radėjo statulai pastatyti • - su- centus už grąžintus jiems siun-
Buvęs Vengi i jos ministeįis sa- rniestečiuose didžiausio pa-.tinius, kurių nebuvo galima pin

ko, kad su Hoithy žinia buvo sįpiktinimo ir protestų. statyti adresatams, surinkta vi-
nužudyti du socialistų redak-( Kdumbo statulai pastatyti'so $92,007.54; už parduotus pa* 
t01iai priešingi ku-klux-klaniečiai -- kietus, kurie nebuvo galima pri-

. “šimto nuošimčių amerikiečiai,” statyti nė adresatams, nė grą- 
LERL1NAS, biiž. 2..^— Laik- () įarybos 'komisija kaip tik iš,žinti siuntėjams, išrinkta viso 

llabo $120,000.
Tai parodo, kaip blogai žmo

nės daro, nesirūpindami teisin-
savo 
siun- 
tokio

nu- 
nukenčia ir 

siuntinius

ŠANHAJUS, Kinai’, birž. 2.— 
Neramumai, sąryšy su kiniečių 
darbininkų streiku . japonams 
prikasančiuose medvilnes fa
brikuose, ne tik nesiliauja, bet 
aštrėja. Kinų studentai, kurie 
remia streikuojančius darbinin
kus, šiandie vėl suruošė milži
niškas centraiiniame šanhajaus 
distrikte demonstracijas protes
tui prieš persekiojimą streiki
ninkų. 1 Į demonstrantus sau

Gaisro piriežas- 
neatsargus su ugnim ap- 

Sausuma, vėjas ir.
dienos karštis padėjo ugniai iš-’dyta iš kulkasvydžių. 
ęiplatinti su nepaprastu greitu
mu. Bematant triobų daugy
bė stovėjo liepsnose. Gesinimo 
įrankių visiška stoka neleido su 
ugnimi kovoti. Tik po kelių va
landų atvyko Klaipėdos miesto 
ugnegesiai,. bet n<Tdaug ką te-

tinai užgesyta tik kitą dieną ry
to.

Sudegė 237 triobos, apie 160 
šeimynų neteko pastogės. Liūd
niausią, kad liepsnose žuvo ne
suskubę išsigelbėti du žmogų. 
Sužeistų yra daug. •

Nelaimės vietą kitą dieną ap
lankė Klaipėdos gubernatorius 
Budrys ir Direkcijos Preziden
tas Borchertas. Jų iniaciatyva 
išrinkta komitetas rūpintis dei 
gaisro nukentėjusių šelpimu.

Lietuvos laikraščiai atsišau
kia į visuomenę, ragindami dėti 
aukas baisios nelaimės ištik
tiems švėkšniečiams sušelpti.

Vilniaus vyskupas Matu 
levičius pašalinamas

Naudodamies padarytu su po
piežium konkordatu lenkai 
pašalina jį dėl jo “litvvoimansy 
kich wystąpien”

Chicagiškis lenkų Dziennik 
Związkowy paduoda šitokią 
nutę iš Vilniaus:

“Sąryšy su pasirašytu su 
piežium konkordatu nutarta 
skupas Matulevičius

ži-

po- 
vy. 

pašalinti

ii Prezidentybė - perdaug 
aukšta įstaiga, kad ją 

pardbvinėjus

Kalifornijos indijonai 
kenčia badą

'SAN

CHARLO1TE, N. C., birž. 2. 
—- Laikraštis The Charlotte Ob- 

iserver šiandie paskelbia buvusio 
I šiandie ’ šanhajuj išsodinta Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
Italų, Britų ir Amerikos Jąivy-!^11^0, n,’,us’° Ihomaso 
nu kareiviai svetimšalių konce-jR* ^larshallo, 
sijoms daboti.

Visos kiniečių mokyklos už 
darytos, 
neramumų paliestus centrus ir 
padėtis darosi labai rimta.
Pekino studentai ruošias pro-' ka(|os nebuvau, 

testo demonstracijoms
PEKINAS, Kinai, birž. 2. — 'monės, _ _ .

Pekino studentai, atsiliepdami į perdaug aukšta 
c c * •

šanhajaus studentų atsišauki
mus, šiandie laikė centra/mj&me 
parke skaitmeningą susirinki
mą. Buvo priimta rezoliucija 
ruošti šioj Kinų sostinėj tokias 
jau protesto demonstracijas, ko
kios dabar daromos Šanhajuj.

■R. Marshallo, laišką, rašytą 
11924 metaiii, kuriame jis atsa
ko i pasiūlymą jam statyti sa- 

Studentai renkasi j \<> kandidatūrą i Jungt. Valkti- 
i^jų prezidento vietą. Tame Kiš- 

ke Marshallas sako:
“Aš nesu kandidatas, ir nie- 

Aš priklausau 
tai mokyklai, kuri laikos nuo- 

jogei prezidentybė yra 
įstaiga, idant 

per “prannenus” ji butų par
duodama tam, kas siūlo didžiau - 
sį maišą pinigų. Prigyvenome, 
laikus, kur, ažuot kad žmonės 
samdytų sau tarnautojus, dabar 
jau tarnautojai bando samdytis 
sau žmones. Nereikia prisigau- 
dinėti: žmogaus natūra tokia, 
kad ką jis nusiperka, tą jis tu
ri,, tą jis valdo ir visados pa
vartos jį savo reikalui.”Anglijoj bus įsteigta 

maisto komisija
Jos uždavinys bus maistu' kai

nas kontroliuoti ir, kiek 
lint, neleisti joms kilti

Bijo maišto- Afganistane

Bri-

Britų kariuomenė Indijoj sku
botai mobilizuojama į Afga 
nistano-Indijos pasienį.

LONDONAS, birž. 2. — 
tų ministeris pirmininkas Bald- 
\vinas savo kalboj VVelbeck Ab- 
bey vakar pareiškė, kad valdžia 
ruošiantis įsteigti oficialę mai- prieš emįrą, Britų kariuomene

Indijoj skubotai mobilizuojama 
į Afganistano-Indijos šieną.

Spėjama, kad ruošiamas suki
limas tai pasekmė bolševikų a- 
gentų darbuotės. Per pasta-

LONDONAS, birž. 2. — Del 
pranešimų, kad Afganistane 
gresiąs visuotinas sukilimas

sto komisiją maisto kainoms 
kontroliuoti ir, kiek galint, ne
leisti joms kilti.

Tokia nuolatinė komisija da
bosianti kainas, stropiai sek- ~ 
sianti pasiūlymo ir reikalavimo* ruosius dvejus metus Maskvo

dėl jo litvomaniškos darbuotes. «aus?> >r duosianti valdžiai pa- emisarai stropiai darbavos Af-
Jis paskiriamas arkivyskupu in 
partibus infidelium. Jis gyvens 
Varšuvoj. Kalbama, kad jo 
vietoj bus paskirtas arkivysku
pas Ciepliakas, »?ba vyskupas 
Jalbrzykovvskis.”
Lenkijos vice-premjeras Thu- 

gutt rezignavo

VARŠAVA, birž. 2. — Len 
kijos vice-premjeras Thugutt 
rezignavo iš ministerių kabine
to. Jo rezignaciją prezidentas 
\Vojciechowski priėmė.

tarimų visais maisto dalyjcus ganistane. 
liečiančiais klausimais. Svar
biausieji faktai apie maisto iš
teklius ir kainas bus kartas nuo 
karto viešai skelbiami.

PRANAŠAUJA ŽEMĖS 
DREBĖJIMĄ

KAIRAS, Egiptas, birž. 1. — 
šiandie čia pasibaigė byla as-

* menų, kaltinamų dei nužudymo 
praeito lapkričio mėnesį, Egip
to sirciąiV ir Sudano general
gubernatoriaus Stack’o. Teis- planas, kuriame skrido keturi jimus Salvadore, Gvatemaloj, ir 
mas savo nuosprendį duos ry- žmonės, 
toj.

FEANZA, Italija, birž. 2.
Italų seismologas, Rafaelius 
Bandani, pranašaują, kad šian
die ir ateinantį sekmadienį į- 

ROCK SPRRINGS, Wyo., b. vyksiąs stiprus žemės drebeji- 
1. — South Pass ir Atlantic mai, bet tolokai nuo Italijos. 
City apygardose vakar, stipriai Pirmas žemės drebėjimas gal 
pasnigo — vietomis aštuonis busiąs jaučiamas Ir Italijoj. Ki- 
colius gilumo. Per pastaras dvi ti drebėjimai įvyksią Italijoj 
dienas oras čia buvo nepapras- birželio 4 ir 5.
tai atšalęs. | [Bandani yra dar jaunas žmo-

----- gus, ir ne kartą jam pavykę 
MIAMI, Fla., birž. 2. -— Ties nupranašaiiti žemes drebėjimai. 

Hialeah, apie dešimt mylių nuo Kovo mėnesio pabaigoj jis pra
šia, vakar nukrito žemen aero- našavo smarkius žemės drebė-

?ČIA KAITRA, VVYOMINGE
ASTUONI COLIAI SNIEGO

Trys jų užsimušė, aplamai centralinėj Amerikoj, 
ketvirtasis mirtinai susižeidė. bet nieko panašaus neįvyko.]

FRRANCISCO, Cal., b.
18,000 indijonų Kalifor

nijoj daugelis jų neturi pakan
kamai maisto, o dėl lo tarp jų 
siaučia įvairios ligos.

Kalifornijos indijonai 
iš valdžios daug mažiau, 

indijonai. ___________
s,, Comimonwealth' mund Benicky kaltinte kaltina . .... ...

Klubo indijonų skyriaus pirmi- ‘diktatorių Ilorthy, kad su jo dKOlIOSIS VoMUH.bJJ 
ninko, Kalifornijos> indijonai žinia buvę nudaigoti du sočia-' . . .. .
gauna iš valdžios nedaugiau list'ų laikraščio Nepszava Vedak į sknioms atmokėti 
kaip po 29 • dolerius metams, toriai, Samogy ir Baiso. I , ,,

Itų valstijų 
Charles Elku

gauna
ne ki-.rašty Az Ėst 'buvęs Vengrijos tokiU susideda. 
Pasak'vidaus reikalų ministeris Ed-,

skirta gyventi tokiose vietose, 
kuri pasak Fikuso, nė gyventi 
negalima, o ką jau kalbėti apie 
savo gyvenimo reikalų aprūpi
nimą. €

Ieškos Amundseno
Norvegijos valdžia i nutarė pa 

iųsti į žiemius du aeroplanu

OSLO, Norvegija, birž. 2. — 
Norvegijos valdžia nutarė pa
siųsti į žiemius du aeroplanu 
ieškoti kapitono Roaldo Amund
seno, gegužės 21 dieną išskridu- 
sio iš Špicbergeno į žiemių aši
gali. Ateinantį penktadienį 
laivas Ingeęte išplauks į Špic
bergeną, gabendamas du hidro.- 
aeroplanu, iš kur tomis maši
nomis ieškotojai leisis toliau i 
žiemių^ ieškoti Amundseno ir 
jo bendrakeleivių.

QUINCY, 111., birž. 2. — Ne
toli Way lanko, Mo., užėjus 
smarkus vėjas nušlavė nuo ke
lio į griovį automobili, kuriuo 
važiavo du žmonės.- Abudu jie 
buvo užmušti. 

-------4—-- -------

VERA CRUZ, birž. 2. —Gar
laiviu Toledo atplaukė iš Ham
burgo penki vokiečių aviatoriai. 
Meksikos valdžia pakvietė, juo- 
eiti instruktorių pareigas Mek
sikos aviacijos mokyklose. Jie 
važiuoja į Meksikos Miestu.*

ORAS\

Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir ajiielinkė — Ne- 
nusistojęs oras, veikiausia bus 
lietaus ir perkūnijos; . nedidele 
atmaina temperatūroj; stipro
kas, didžiumoj pietvakaris vė
jas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 79° F. j

Šiandie saulė teka 
džiasi 8:19 valandą.

vidujini?-

5:16, lei-

Benicky sako, kad jis pats1 
buvęs viename Ilorthy sušauk
tame karininkų mitinge, kur 
buvę pasakyta, kad “Belą Sa- 
mogy turi būt įmestas i Duno
jų,” o Ilorthy pareiškęs,, kad 
‘‘Dabar laikas veikti, ne kalbė
ti.”

Vengrijos valdžia užgina da-^ 
romūs Benicky’o kaltinimus, ir 
visus laikraščio Az Ėst egzem
pliorius 
veikiausiai bus atiduotas 
mui.

OTTAVVA, Ont., birž. 2.
Kanados atstovų butas priėmė 
rezoliucija pasiskolinti šiemet 
164,408,633 dolerių, idant taja 
paskola atmokėjus skoloms, ku
rių terminas dabar baigiasi.

MERGAITĖ UŽMUŠTA AUTO- 
’ MOBILIŲ KOLIZIJOJ 

------------ z
COVINGTON, Tenn., birž. 2.

konfiskavo. Benicky — Dviem automobiliam susiku

KELIONĖ Į EUROPĄ IR 
GAL Už 70 CENTŲ

^els" lūs, viena 19 metų mergaitė, 
jFlorence Lackey, buvo užmuš
ta, o kita su ja važiavus mer- 

AT- gaitė ir vienas vaikinas pavo
jingai sužeisti.

ILLINOIS UNIVERSITETĄ 
BAIGIA 1,300 STUDENTŲ

URBANA, III., birž./ 2.
Šiais mokslo metais Illinois Uni- 
versi tetą baigs apie 1,300 stu
dentų. Diplomai bus dalinami

NEW YORKAS, birž. 2.
Dorothy Reilly, 16 metų mer
gaite iš Englewood, N. J., šian
die garlaiviu Drottningholn 
grįžo atgal iš savo netikėtos ke
lionės iš Ne\v Yorko į Stokhol
mą, Švediją.

Gegužės 9 dieną Dorothy pa-birželio 15i 
lydėjo laivan savo draugus, ke
liaujančius Europon. Beatsis
veikinant, belinkint laimingos 
kelionės ir beplepant nė nepa
stebėjo, kai laivas apleido uos 
tą.

Noroms-nenoroms mergaitei 
teko keliauti per jūres mares. 
Laivo kapitonas bevieliniu tele-' 
grafu pranešė mergaitės tė
vams, kas su jų dukrele atsiti
ko. Tas pats ikivas dabar ją 
pargabeno atgal? (

Savo nętikėtą kelionę Euro
pon mergaitė pradėjo turėdama 
“paketbuke” viso labo vieną do 
lerį, o sugrįžus turėjo dar 30 
centų. Kelionė, vadinas, j ten 
ir atgal parėjo jai tik 70 centų.

ŠEŠI INDIJONAI MIRĖ PA
VALGĘ BANGŽUVIES

SE\VARD, Alaska, vbirž. 2.- 
Netoli Chigniko jūrių bangos 
išmetė krantai) negyvą bangžu- 
vj. Apielinkės indijonai, ‘ užti
kę j j, tarėsi turėsią puotą, bet 
pavalgius jo mėsos šeši jų mi
rė, o visi kiti susirgo.

j.

gai ir aiškiai adresuoti 
laiškus ir kitokius paštu 
čiaiiius siuntiniu^ Del 
neru-pesti'ugumo jie patys 
kenčia, o taipjau 
tie, kam jie savo
siunčia, negerai užadresavę.

$200,000 GAISRO NUOSTOLIŲ

IJ l'TLE ROCK, Ark., birž. 1. 
— Kilęs šiandie gaisras, sunai
kino ištisą verslo namų bloką. 
Ugnies padaryti nuostoliai sie
kia tarp 200 ir 300 tūkstančių 
dolerių, 
vo 
ro

Vienas pašalietis bu- 
pavojingai sužeistas. Gais- 
priežastis' nežinoma.

MIESTELĖNŲ PRITROŠKO 
GAZAIS, CHLORO TANKUI 

SPROGUS

50

ANNEMASSE, Erancija, birž. 
1. — Nuo karščio, vakar- spro
go chloro tankas ir miestely 
paplito tiršti gelsvi jo garai. 
Penkiasdešimt žmonių nuo jų 
pritroško.

Jūsų Pinigai
)

)

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

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

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, 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.

NAUJIENOJ
Chicago, III1739 So. Halsted St
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Zeigter, III.
žiupsnelis žinelių iš musų 

v kampelio

Noriu pasidalinti su skaityto
jais žiupsneliu žinučių iš musų 
miestelio.

Mes turėjome triukšmingus 
rinkinius, bet užtai labai Unks
mių inauguracija naujosios mie
stelio valdžios, 
muose sausieji— 
kai pralaimėjo,
slapieji — anti-klaniečiai,

Citizen 
gi * ėjo 

vedė

Mat čia rinki- 
klano šalinin- 

laimėjo gi 
ku- 

tikietu.
Įnde- 

pendent tikietu ir vedė iabai 
smarkią agitacijų ir net stvėrė
si smurto, bet rinkimus vistiek 
pralaimėjo. Smarkią agitaciją, 
žinoma, * vedė ir anti-klaniečiai. 
Prieš pat rinkimus, ba- 
land. 20 d., klaniečiai pasikvietė

rie ėjo
Klaniečiai

klaniečio Chas. Smith. Valgiai 
ir šaltkošė buvo duodami dy
kai; taipjau buvo ir poras kal
bėtojų. Vienas kalbėtojas iš 
Oklahoma valstijos nurodė kla
nų darbelius Oklahoma valsti- 
joj ir Williamson 'paviete, 111. 
Jis pasakė daug tiesos apie kla
ną, kuri kiniečiams labai ne
patinka. Thrp kitko kalbėtojas 
pasisakė, kad jo tėvai ir du bro
liai yra gimę Amerikoj, o jis 
pats yra gimęs Europoj, tad pa
gal klano nusistatymą, jis nega
lėtų gyventi Amerikoj. “Aš ne
klausiau motinos, kur mane tu
ri gimdyti,— sakė kalbėtojas.— 
Jei aš bučiau gimęs tvarte, tai 
klano supratimu aš turėčiau bū
ti mulas“.

Antras kalbėtojas buvo teisė- 
'jas iš Marion, III., Williamson 
paviete. Jis papasakojo apie 
Klano juodus darbus tame pa
viete. Tie klaniečiai taip išvalę

šiemet pikikj, kurį surengė 
'vietinės SLA. kuopos nariai.
| | šį piknikų buvo atsilankęs 
ir bolševikų evangelistas iš Chi- 

I cago—Jukelis, kuris pasisakė 
atvažiavęs aiškinti apie Geguži
nę darbininkų šventę ir čia daug 
nekalbėjo. Jis tik liepė rašytis į 
SLA. ir pabare kam mes leidžia
me vienam bosui uždaryti ka
syklas. Esą sueikit ir reikalau
kit boso, kad atidarytų kasyk
las ir jeigu tik vieną dieną bo
sas leis dirbti į savaitę, tai rei
kalaukit septynių dešimtų dole
rių už tą dieną. Mums labai pa
tiko tie $7(J į dieną, tik būda 
kad Jukelis nepaaiškino kaip jis 
pats įstengtų nupirkti tą anglį 
ir kas gali nupirkti tiek daug 
anglies, kurios pilni vagonai, 
stovi prie' kasyklų. Poliaus Ju
kelis liepė pamesti partinius gin
čus ir organizuotis į ’ amalga- 
meitų (?) unijas.

kiek policijos iš pavieto mieste- nerrin,-111., kad ten už nuosavy 
lio, Benton, III., ir ėmė areštuo- • Les, kurios buvo vertos $10,000, 
ti anti-klano šalininkus ir agita- i dabar niekas ir $5,000 neduoda, 
torius. Viso buvo areštuota 56 į Musų gi naujasis mayoras ir’ 
žmonės—10 vyrų ir 16 moterų, f j0 žmona liko apdovanoti gėlių 
Klaniečiai tuo tikėjosi sumažin-, bukietais.
ti savo priešininkų balsus. Bet
gi spėta suimtuosius paliuosuoti na ]jetuvi 
laiku, taip kad jie gryžę iš kalė-ier).
jimo nuo bal._24 d. dar spėjo, statę ant piliečių , (Citizen) ti- 
atiduoti balsus už jiems tinka- kieto. Dabar bus jiems* proga 
mus kandidatus. Rinkimų die- j sakyti, kad “minios su mumis“, 
ną ir vakare buvo keliamos ova-; jik kodėl darbiečiai bijosi savo 
ci.jop, bet niekas 
stabdyti.
• Geg. 5 d. buvo 
naujojo miesto

Turim miesto valdžioje ir vie- 
Melninką (Mil- 

Jį įbruko darbiečiai, pa-

apkrikštiję 
Jukelis 
stebuk- 
pirštus’ 
žiūrim

nebandė jų vardo ir slepiasi po svetimais? 
\ Į Turbut jaučiasi bejiegiai.

inauguracija
mayoro, anti-

Birželis ir T elef onas
apsivertimais ir mokyklų užbai- 

bllti

pašaukimų patarnavimu, jus galite būti kur 
Išviso yra 16,000,000 telefonų visoje šalyje dėl 
patarnavimui. Vienas jų visuomet yra netoli

ROM ANTIŠKAS Birželis, su 
reikalavimų Amerikiečiams

jus esate kviečiamas, kuomet sunai 
prie užbaigimo mokyklos,

gimais, suteikia daug 
toliau nuo sav© namų.

Kodėl nevažiuoti, kuomet 
ir dukterys nori kad jus būtumėt 
kuomet jus turite norų būti kur nors kitur, kaip žiūrėtojas arba 
aktorius?

Su tolimesnių 
jus norite būti, 
susinėsimų jūsų 
jūsų, kad pranešus savo reikalavimus į namus arba f ofisų, arba 
pasveikinti tuos kuriuos jus mylite ir apie kuriuos jus tnarfOte.

Gyvenimo romantiškumas ore, didžiausia romantiškumas mo
derniškais laikais — universalis telefonų patarnavimas —r jūsų 
dėl tolimesnių pašaukimų.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY i
BELL SYSTEM

OnePolicy » One System. • Vniversal Service

Cars-Trucks-Tractors
* FRANK BRESKA

2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14
" Pasinaudok $5 planu
£ Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio

Reikia lietuviu salesmenų.

Vakare Jukelis kalbėjo svetai
nėj apie Pirmąją Gegužės ir jos 
atsiradimą. Pasak Jukelio, Pir
moji Gegužės gimusi St. Louis 
ir Chicagoj, nes Chicagoj likę 
nužudyti septyni . darbininkai, 
kurie savo krauju
tą šventę. Toliaus gi 
pradėjo iš pirštų rodyti 
lūs. Išskėtė du rankos 
ir liepia žiūrėti į juos.
ir tylim, o aš mąstau, kad ant 
.abiejų rankų yra dešimt pirštų, 
tai bus dešimt stebuklų; o jeigu 
dar tas tavorščius ir bytus 'nusi
maus, tai bus dar daugiau ste
buklų. Bet stebuklus jis rodė 
tik iš tų dviejų pirštų. Lenkda* 
mas nykštį sako, kad tai esąs 
kapitalistas ir skaito jo sukty
bes; palenkė antrą pirštą, —tai 
tas esąs spekuliantas. Išaiškinęs 
ir to piršto kitrumus, pradėjo 
prašyti bolševikiško A-eldi-eldi, 
kad negriūtų. Jukelis prisipa
žino: “Jau ir mes einam žemyn 
paskui socialistus“. Tai ir links
imos jums kelionės į tą duobę, 
kurią kasėt socialistams. O gal 
pažiūrėję į bolševizmo kapą ir 
mes pradėsime susipę^ty, ir vėl 
gryšti prie socialistų. Jukelis ga
lės gi žiūrėti kaip jo progresis 
tai ir progresistės pirkliauja 
munšainu ir kitus skandina gir- 
tuoklybėje. ..

Toliaus Jukelis kalbėjo apie 
Lietuvos milionierius. Jis kalti
no Simoną Daukantą kam tasis 
reikalavęs Lietuvai milionierių 
ir karalių Vytautą, kam tasis, 
priimdamas krikščionybę, susi- 
sėbravęs su lenkais ir suorgani
zavęs žemdirbius-dvarininkus. 
Esą rusai po karo atmokėję 
Lietuvai tris milionus rublių, 
bet Lietuvos kunigai neteisėtai 
tuos pinigus- pasisavinę ir likę 
Lietuvos milionieriais. Čia Ju
kelis tris y patas pristatė kaipo 
kandidatus į milionierius —šliu
pą, Bačkų ir Pošką.

Atpelnai, taip kliedėti, kaip 
kliedėti Jukelis, j akis pilno pro
to žmogus negali.

Po “'prakalbos“ buvo duoda
mi klausimai. Vienas klausia: 
ar reikia bolševikam^ dalyvauti 
balsavimuose? Jukelis atsako: < 
reikia, kad silpninus kitas parti
jas. Bet nepasakė kurias. Taip
gi klausta, ar apsimoka priklau
syti prie Citizen Kliubo. Atsa
kė, kad reikia, nes pilietybė 
esanti reikalinga kiekvienam at
eiviui. Jei jis esą nebūtų buvęs 
pilietis, tai ir jį butų deportavę 
į bolševikišką rojų kurį nors 
bolševikai kaip įmanydami gi
ria ir kitiems perša, bet patys 
važiuoti ten nenori visaip
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S. L. FABIONAS CikSubatos ryte, gegužės 16 d., 
Big Muddy upely prigėrė lietu- A

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

. ANT NAUDOS.

stengiasi nuo to išsisukti. Taip
jau buvo renkamos . aukos dėl 
-Lietuvos “politinių” kalinių; su-j 
rinkta septyni doleirai. su cen
tais.

■fa

Vardas ir pavardė

... Valsčius .Kaimas

ApskritisPaštas

Pinigų prisiunčiu $ (jei 'norituri gaut Lietuvoj litais

Chicago. Illinois1739 So. Halsted St

litų 
litų 
litų

Telegramų 
$6.25 
11.85, 
21.50 
31.75 
42.00 
62.25

6(1 
100 
200 
300 ditų
400 litų 
500 litų

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

i_______________________________________

Paitu
. $5.75
. 10.75
. 21.00
, 31.25
. 41.50
. 51.75 
--------

Doleriais siunčiant reikią pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite:

KUPONAS
Sosai
Mėsa
Košelės

Pajai

Sriuba

Duona
Saldainiai
Žuvis

Adresas

New York

vis Jurgis iPožiera, apie 20 metų 
amžiaus. Velionis yra gimęs 
Amerikoj ir (čia išgyveno tik 
apie 20 mėnesių, dirbdamas an
glių kasyklose. Nelaimė paliko 
nuėjus maudytis. Pasak jo drau
gų, velionis buvo lėtas vaikinas 
ir tik kitiems raginant negalė-

Evaporated Milk,
DEL VARTOJIMO NAMUOS

Del smetoninių sriubų ir virime, dėl pudingų, pajų ir 
kepimų, yra daugiau pageidaujamas negu šviežias pie
nas ir daug pigesnis. Kadangi jis nesimainę kokybė
je, maistingume, ir skonyje, galima remtis ant jo dėl 
gerų pasekmių. .. v r .
Jei norit sužinot kuip kept su Bordeno Pienu, ispildykit ku
ponų, paženklinant kokias painokus norit, ir mes prisiusi m vi
sai dovanai.

Jūsų groserninkas, ži
no, kad Borden’s yra 
saugus ir tyras pienas, 
kurs suteiks visiškų
užganedinimą visiems 
kostuineriams. Todėl jis
ir laiko j j dėl jūsų.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building,

unsvveetened 
^aporate5

MI lK

Vardas

davo atsisakyti nuo svaiginan
čių gėrimų, kurie prisidėjo ir j 
prie šios nelaimės. Velionis pa
liko brolį ir seserį- Zieglery ir 
tėvus ir daugiau brolių ir sese
rų—-Oklahoma valstijoj, iš ku
rios velionis ir buvo atvykęs.

Angliakasio

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Bailevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 . ‘ 
Valandos nuo 9:3Q iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3835 So. Halsted St. 

Vakarais nuo G iki 8 vai. 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiains.

John Kuchinskas 
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Pudingai

(Lithuaman)

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oč
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIEl^Ų

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk jiį mums su pinigais
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 8001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedelio ir 
Pitnyčios.

~ f •- - .a,..

J. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

. Telefonas Dearborn 609G
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600FordsonLincoln
doleriais parašyk doleriais vieton! litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

KHEIN’S

8514-16 RooseveĮt Rd.
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO, ILU

HENRY__ _____
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms pa

tarnavimas laikrodėliais.

_______________________- --A

V. W. RUTKAUSKAS 
, Advokatas

29 So. La Šalie St.j Room 539
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ CMcago
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6290

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Aitt Bridgeporto Seredoj ano 

<9-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T. Boal. 6787

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kedzie 8902

V

DEIMANTAI 

LAIKRODĖLIAI 

JfiWELRY, 

CASH ARBA , 
ANT 

KREDITO

Paštu Telegramų
600 litų ....... ................ $62.00 ............ ............ $G2.50
700 litų ..... .................. 72.25 ........... ............. 72.75
800 litų ...... .................. 82.50 ........... ............. 83.00
900 litų ..... .................. 92.75 ........... ............. 93.25

100(1 litų ........ ..............   103.00 .... ....... ............ 103.50
5000 litu ...... ................ 514.09 ............ ............ 514.50

Šviesą ir pajiegą Būvėdama j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. vCash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Eres.
Ibl9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Varlės

Moksliška Išvyka
Mokslfnės ekskursijos šiais 

laikais netik reikalingos, bet 
ir madoj. Vienas busimas “pro
fesorius” net aukas renka geo
grafiškai ekskursijai. Gi Padau
žos nė vieno cento neprašė! iš pi
liečių parėmimui jų ekskursijos, 
o vienok ekskurisija netik buvo 
pasekminga, bat ir praktiška, 
štai tos eskursijos maždaug ap
rašymas.

Padaužų iždiniskas ir sekre
torius jau išvakaro pradėjo ren
gtis ilgon kelionėn. Nutarta su
sitikti anksti rytą—penktą va
landą. Kadangi vakare ilgai 
tartasi, tad nenuostabu, kad tru
puti pamigo ir susiliko tik sep
tintą valandą ryto. Bet sekre-

I —Tie geri vėjai — tai moks
linis tyrinėjimas — /itsakė mė
lynakė gražuolė.

—Kokiomis mokslo šakomis 
gilinatės Tamistėlė— teiravosi 
sekretorius.

-•—Mano draugė Onytė tyrinė
ja zoologiją, o aš biologiją — 
paaiškino gražuolė blandė.

—Ot, tai ištiktųjų nepapras
tas supuolimas — sušuko iždi
ninkas. — Mano draugas sekre
torius tiria zoologiją, o ąš bio
logiją.,

—Jeigu turėjome tokią dide
lę laimę susitikti, tai ar nebūtų 
galima bendrai mokslinį tyrinė
jimą varyti toliau — tarė gra
žuolė mėlynakė.

—Su mielu noru — šypsoda
masis pareiškė sekretorius.

—Jeigu taip, tai slinkime į to- 
limesnius gamtos gražumus —įrankių. Gi iždininkas pažiurę- _ ,

jęs veidrodin pamatė, kad barz-Diakvietč blandė’ ^dama pirš-
da atrodo kaip šepetys linams tu > save viliojančią apylinkę.

Mokslininkai du vienu sugry- 
žo prie makabišo, kai saulutė iš- 

* * * ’ '*; ry-

Yra <laug tokių ypatingai iš 
aukštai sėdinčių, bet žiemai 
matančių, kurie kaip varlės ti
ktai kenkti tegali, daugiau 
apie nieką neišmanydami^ kaip 
tilk apsidairyti, pažiūrėti ar už
tenka drėgmės ir pūstis prieš 
kiekvieną, kad nors savo iš
vaizdą, arba bent klakilb storu
mu nuo kitų skirtis. Kiekviena
me. šimte xtokių randasi bent 
.dauguma, bet šiiptų yra nesu- 
sika/i tomai. Tai supraski te kiek 
jų yra. Bet skaičius “kilek”.ne
svarbu, svarbu tai, kad kidk- 

’ viename iš jų yra bent po ke
lius šimtus tokių ypatybių, 
kuriomis gali žmogų sužavėti, 
jog jiis išlkralo savo visas kiie- 
nes, atiduoda jiems iki paskuti
nio centb ir dar bučiuoja į 
rankas atsiprašydami, jog 
daugiau nebeturi. Bpt kada šis 
nieko i atsiprašymą neatsalk o, 
nusimauna kelnes, švarką ii r 
atiduoda. Bet ir čia tyli. Kada 
žmogus tampa visai plikas ati
davęs baltinius 
prisidengęs puola 
kelių, isiis jirlki'.'lia 
jog nereikią prieš 
visk ą susi g lėni žęs
palieka plliką klūpanti bailie- 
‘lienis baliilyti. Paprastai gi 
mes daugiau bijome nuogų pli
kių, negu tokių gauruotų, ku
rie viską paglemžia. Na ir pa
pūsk, kad nori jiems! O jie 
sau kurkia, kaip varlės, kak-J 
Ifis .ištempdami. Jie plikių tai

i »
Uncijos raikščiais. O tokie keis
ti, jog į (kiekvieną tavo jųnlin- 
gjiailsią mintį tik nusikosi ja 
ar nusičiaudi ir dar susiraukia 
kada nepasakai į sveikatą. Ka
da pradedi pasakoti apie žmo
nių slkurdą, tai ir jie susijau
dina, ,iir žinotu!, kokių verks
mingų žodžių apie skurdą pri
pasakoja. *Bet kada pasakai, 
jog slkurdą paneša žmonės, tai 
jie tuo netiki ir sako skurdą 
neperniešamiii. esant. Bet kad 
nuo jo lūžta šimtai nesvarbu, 
jog turčiai tirgi baigia mirčių 
savo klaikias dienai Taip be- 
kudkiant ir jiems sunku, 
didžiausias vargas' — tai 
tekliuje gyventi.*

Jog 
pęr-

Mat dabar iir toju bedarbė, 
kad ją kur galai. Darbo žyra,

lik niekas nenori djrbti arba 
visi dirba'lik niekas nenori už 
la darbą mokėti. O mokėtojai 
snUindfi i pinkus taip, rodos, ir 
kurkia apie tuos, gerus Įnikus, 
kada darbininkams nencikia 
mokėti netik už mitui1, bet ir 
už darbą.

Kodai suderama tai pusė
tina alga, kada žadama mokė
ti — mažesnė, iir mokant ma
žiausia. Rodos viskas eitų ge
rai, tik šmukšt ir “užmoka” 
tokią sumą, jog net kaulai 
braška pamanius. Nedirbantis 
(arba, kitaip bedarbis) darbą 
dirbančio tiek įvertina, kiek 
verta kulka* jam pataikyti į 
galvą..

Dar daug reikės kurkti, iki 
bus silderama menka alga, o 
darbą atlikus nieko neįgaus.

z —šimtakojis.

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 A
Baigusi aku še- 
rijos kolegiją; 
ilgai plaki ika 
vusi l’cnn.syL 
vanijoM Jigou 
bučiudu. Sąži ĮĮĮjjĮf 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
site pagelbą.

Valahdos nu<
8 ryto iki 1 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

patar- 
▼isokio-

priei

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie ginfdy- 
m o , patarimai 
Tykai moterims 
ir merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

MR, HERZMAN

šukuoti. Tad liko nutarta iš
vykti vieną valandą vėliau.

Po valandos abudu ekskursan
tai jau sėdėjo automobily. Bet, 
ant nelaimės, pavažiavus kilo- • .i i -v _ - . dus, parašė šoferis, metrą musų makabisas eme ir, ’ 1 
sustojo ir stoyi, kaip negyvas.

Išliponie, apsidairėme, apėjo-1 
me aplink, bet musų makabišas 
nei nemano judintis iš vietos.

Iždininkas klausia:
—Kokia gi liga jis susirgo?
—Turbūt vidurių liga — atsa

kė sekretorius — glostydamas 
savo plikę.

Buvo manyta šaukti daktarą 
specialistą, bet susitarta daryti 
masažą, kaip kad musų napro- 
patai gydo džiova arba sifiliu 
sergntį Igonį. Tam negelbėjus, 
su pylėm į vidurius kvortą aly
vos, ir tas kaip ranka ligą at
ėmė.

Už valandos laiko, kai saulu
tė buvo viršui musų galvų, mu
sų makabišas, it Niagaros Falls 
vandenpuolis, kriokdamas ritosi 
j aukštą žaliuojančiais aržuo
lais, painiomis ir kitokiais tro
pikų kraštų medžiais 
liais apaugusi kalną.

•Tai buvo vieta, kur 
kom daryti moksliškus 
mus.

Apsistojome prie tykiai sro
venančio upelio. Kalne reiškėsi 
pilna gamtos gyvybė. Pavasario 
gamta, tartum iš miego atbudu
si, žydėjo pilnam savo gražu
me.

Griebėmės darbo. Paėmėm 
mikroskopus ir užrašų knygas 
ir pradėjom stebėti kai kuriuos 
specimenus.

Iždininkas susiradęs amebą 
atydžiai stebėjo per mikrosko
pą. Gi sekretorius, nusiavęs 
batus, įbrido į upelį ir stengėsi 
sugauti savo tyrimui mollusk’ų 
giminės narį. Po trumpos dar
buotės staiga sugavo baisiai di- 
delpoisterj. Prasidėjo intensyvis 
stebjimas.

Bet neilgai toks intensyvus 
tyrinėjimas tęsėsi. Mat, sekre
toriaus oisteris netikėjai ištru
ko ii’ užrioglino ant iždininko 
amebos. Del šio incidento kilo 
tarp mokslininkų ginčas. Iždi
ninkas kaltino sekrtorių, kam 
jis. paleido oisterį, o sekretorius 
kaltino iždininką, kam jis paki
šo savo amebą po oisterio pilvu. 
Ir kažin kuo tie ginčai butų iiž- 
sibaigę, jeigu nebūtų priėję iš

• kažin kur atsiradusios dvi gra
žuolės, kurios savo maloniu už
kalbinimu pertraukė karštus 
mokslininkų ginčus.

Nors, kaip žinoma, mokslinin
kai prie moterų, paprastai, gan 
šaltai atsineša, bet šiame atsiti
kime, jie parodė didelio prielan
kumo joms. Ir to pasekmė, 
prasidėjo malonus tarp jų pasi- 

.kalbėjimas.
Iždininkas atsikreipdamas j 

gražuoles tarė:
—Ar negalima butų paklaus

ti ,kurie geri vėjai čia jus at
pūtė! . ;

simiegojus pradėjo šypsotis 
i to pusėj.

Padaužų mokslininkams lei-

5- I ’
jo- Į Grand Rapids karalys 

tės piliečių atydai.
Kaip jau buvo pranešta, šioj 

karalystėj Padaužų gildą atida
ro savo konsylatą. Kadangi zno- 
čijasi aš esu nuznočytas per Pa
daužų gildos prezidentą ir pa- 
bagaslovytas per dvasišką vado
vą užimti tokio aukšto načel- 
ninko vietą, tai turiu už garbę 
apznaiminti visiems be skirtumo* 
tikėjimo ,pažvalgų, lyties, stono 
ir amžiaus šios.karalystes pado- 
nims, kad gegužio 25 d. 1925 m. 
pradėjau eiti savo pareigas kai
po konsulas. Taigi iškalno”pra
nešu, kad kaipo diplomatas į jo
kius politiškus sMetiujįs kąra-

ir mede-

mes vy- 
tyrinėji-

lystės reikalus nesikišiu. Svar
biausios mano priedermės, tai 
rūpintis šios karalystės padOnių 
dvasiškais įr kūniškais reikalais 
iš visų pusių ir is visų . galų. 
Taipgi laiks nuo laiko bus repor- 
tuota Padaužų gildos preziden
tui ir dvasiškam vadovui apie 
jūsų gerus ir blogus darbus. 
Mano kancelerija atdara per 
kiauras dienas ir kiauras naktis. 
Turinti reikalą malonėkite 
kreiptis paskirtom valandom 
nuo ryto iki vakaro ,o nuo va
karo iki ryto.

Su pagarba,
Padaužų Jurgis Konsulatas

Grand Rapidse.

prieš jį ant 
sakydamas, 

jį lenktis ir 
nueina ir

Tai paprastai diplomatiško 
nusistatymo, paremto speku-

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

$203
Iš NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenuc taksai

Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis. 
Musų pasažieriąi iš Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusiems 
konduktoriams.

Svetimšaliai grįžtanti at
gal į \metus laiko nėra 
priskaitomi prie kvotos. 
Užsisakyk sau laivakor
tes iš anksto.

Dcl permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Hirriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. Michigan Avenue 

) Chicago, III.

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Ru/fles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO, 
Berry & South 5th S ta.

N. Brooklyn, N. Y.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI'
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu-
> vėse parsiduoda po 

centus. Jie yra la
ibai puikus ir patogus 

susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki- 
nių ir dėl mažai. Jie 

■■■■■■■■■■■tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimu ir 40c. ^Persiunti- 
mo išlaidų 5c.

. NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St- Chicaro. HL

Su Naujienų Ekskursija
LIETUVON

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 Laharatorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

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

/ ( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonais:

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. 

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

For BILIOUSNESS

1)R. CHARLES SEGAL
, Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are? 2 labas 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

NETURI’ CALOMEL 
iSvalymo žarnų. lAvalo odą. 
kimo galvos skaudėjimo ir 
Nuo užkietėjimo, nublan- 

BEECIIAM’S PILĖS .

BEECHAM’S 
PULS

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.

OLYMPIC g
Liepos-July 9,1925 m.
4 • • •

Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas, 
kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis.

Naujienų palydovas prižiūrės ir tvar
kys visų ekskursiją iš Chicagos Klaipėdon 
ir atgal. Rengkitės greitai.

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

Vilnius
1323-1923

• Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė ęglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šėmai, meškos, 

ūdrai ir daugybes kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

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

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

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimų $4.00. — Parduoda

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

Atydai 
Lietuvių

Vienuolyno arba*Marquet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien’ kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas'

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevek 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
r

Namų telefonas Yards 1698 
Ofiso Tel. Boalevard 5918

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

Ofiso valandos nuo 1 iki S ye 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:36 iki 9:30 vakare 

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

-' .............. —

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1579 Milwaukee Avė., Room 209 
kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983 

Namų telefonas Spaulding 8633

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAI ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
ToL Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res„ 6641 S. lAlbany AveM 
Tel. Prospect 1936. ’ Ofiso valan

dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 16 iki 12 d.

•-.j j'-’j ■ * Va c

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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 

\............  ū ~

f— ......................  —
Tel. Boulevard 0587

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.v ........ —---- ----- -
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargaa 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaikų ir visų chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—S vak. Mo
daliomis iš šventadieniais 10—11 dlen

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

Optometrioi 
Tel. Boulevard 6487 
<649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tcs aat 

2 lubą

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Pitone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pągelba 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, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr.\ J. W. Beaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet *
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DIEVAS ANT AMERIKOS DOLERIŲ.

FRANCUOS VALDŽIA IR SOCIALISTAI.

Iš DVIEJŲ BLOGUMŲ MAŽESNIS.

PROF. ČEPINSKIS PRIEŠ ŠLIUPĄ.

ŠLIUPAS IR PAŽANGIOJI VISUOMENĖ.

VISUOMENĖS OPINIJA LIETUVOJE.

William Jennings Bryan sako, kad jeigu mokytojas 
gauna algą doleriais, ant kurių atspausdinta “In God We 
Trust”, tai jam turi būt uždrausta mokyti vaikus, jogei 
Dievo nėra.

Tai yra ypatinga logika. Jąja vadovaujantis, išois 
tąip> kad to žmogaus tikėjimas į Dievą yra didžiausias, 
kuris turi daugiausia dolerių! . , /

.__________ i ui

TULYš ATSTATYTAS
----------- 1__

Praeitosios savaitės gale įvy
kęs €levelan(ie\ A. L. T. San
daros seimas išrinko “Sanda
ros” redaktorium p. Jokuby- 
nų, buvusį “Amerikos Lietu
vio” redaktorių. Nežiūrint to, 
kad seime, matoma, turėjo 
dauguma) (dešinieji siandariečiai, 
p. Tulys neteko “džaibo”. Sa
vo nerimtu ^t r alk sėjimu jisai 
per metus laiko žymiai nu
puolė sandaricčių organo var
dų.

Tarp kitų seimo nutarimų 
svarbiausieji yra: remti pro- 
gresyvę spaudų (ne vien tik
tai savo partijos)) • ir pavesti 
tam tyčia išrinktai komisijai 
pagaminti Sandarai; konstituci
ją. Buvo pakelta klausimas 
santykių su kitomis partijo
mis, bet jisai palikta konsti
tucijos komisijai išspręsti.

Į seimų suplaukė koletas 
šimtų dolerių aukų^ su pasvei
kinimais iš įvairių kuopų. De
legatų buvo 30, tarp jų 10 iš 
Chicagos. Seimo banketo daly
vavo apie 100 žmonių, bet pra
kalbose tiktai dvejetas dešim- 
žiu. ■ 'i

X

MAIŠTAS PRIEŠ MASKVĄ*

Frakcijos socialistai nutarė balsuot už pasitikėjimą 
valdžiai, nežiūrint to, kad ji kariauja su morokiečiais. Tą 
nutarimą jie padarė po to, kai valdžia pasižadėjo vesti 
karą tiktai apsigynimo, bet ne užkariavimo tikslu.

Suprantamas dalykas, kad toks Franci jos socialistų 
nusistatymas nėra idealus. Jisai yra iššauktas tam tik
romis aplinkybėmis. Jeigu socialistai nebūtų bloke su 
radikalais, tai jie veikiausia butu susilaikę nuo balsavi
mo. Socialistams rodėsi busią geriaus paremti radikalų 
valdžią, kuri Morokoje laikosi apsigynimo taktikos, negu 
duoti progą įsigalėti nacionalistams, kurie dėl Morokos 
tuojaus padarytų^ sutartį su Ispanija ir pradėtų tenai 
vesti užkariavimo kampaniją. Iš dviejų blogumų socia
listai pasirinko mažesnįjį. Praktiškoje politikoje dažnai 
tenka taip daryti.

Ilolandijos komunistų parti
jos suvažiavime, kuris įvyko 
pirmoje pusėje gegužės mė
nesio Amsterdame, kilo “'mai
štas” prieš Maskvos diktatū
rą. Po ilgų ir karštų debatų, 
kuriuose dalyvavo Su viršum 
50 kalbėtojų, suvažiavimas 
priėmė 863 Tialsų dauguma 
prieš 809 rezoliuciją, patvirti
nančią išrinkimą partijos val
dybos, kuri mekentu Kominter
no pildomosios tarybos įsaky
mu buvo priversta rezignuoti. 
Rezoliucija pareiškia, kad Mas
kvos reikalavimai yra neišpil
domi. • . . • .

Savo laiku, kai MacDonaldas buvo Anglijos prem
jeru, tai Anglijos socialistams reikėjo turėti panašių 
keblumų su Anglijos kolionijomis. MacDonaldo valdžia' 
neatsisakė nuo tų kolionijų; ji tenkinosi tuo, kad stengėsi 
apsieiti su kolionijų gyventojais kiek galint švelniaus, bet 
ji kartu pareiškė jiems, jeigu jie pakels ginklą prieš 
Angliją, tai valdžia bus priversta su jais kovoti.

Daugelis tokią MacDonaldo politiką aštriai smerkė, 
bet tos politikos priešai nesugebėjo jos vietoje duoti nieko 
geresnio. Kai MacDorialdas tapo nuverstas, tai atėjo 
valdžion konservatoriai, ir pirmas jų žinksnis buvo už
pulti Egiptą.

Šis atviras pasipriešinimas 
“raudonamjam Vatikanui” rei
kštų Kominlerno sekcijos pa
krikimų Holandijoje, jeigu su
važiavimas nebūtų nutaręs dar 
bandyti užvesti (Jery>ba»- su 
Maskvos diktatoriais. Ar de
rybos atves prie susitaikymo, 
dar nežinia. Norvegijoje pana
šus i čia paminėtąjį pasiprie
šinimą Maskvos komandai da- 
ve tų rezultatą, kad didele 
Darbo Partija, kurių kontro
liavo komunistai, nutarė atsi
mesti nuo Kominterno, ir išti- 
kimomsioms Maskvos avelėms 
teko pasitrąukti Iš jos 4r su
siorganizuoti skyriuje. Dabar 
komunistai Norvegijoje nebe
turi beveik jokios reikšmes. 
Tas pat 'gali įvykti ir 'Holan
dijoje.

Kauno “Lietuvoje” labai aštriai išėjo prieš Dr. J. 
Šliupą buvusis Universiteto rektorius, prof. V. Čepinskis. 
Jisai sako, kad Dr. J. šliupas neteisingai ir nesąžinin
gai kritikuojąs Universiteto statybos komisiją, suma
niusią statyti didelį namą fizikos ir chemijos institutui 
Kauno priemiestyje, Aleksote. Prof. Čepinskis prikai
šioja buvusiam amerikiečių vėikėjui, kad jisai laikąsis ne 
paprastos visų žmonių etikos, bet ypatingoj .“laisvamanio 
etikos”. i

Su laisvamanybe^ kaipo tokia, šitas priekaištas, žino
ma, neturi nieko bendra. Nes pats prof. V. Čepinskas 
yra laisvamanis. Bet Dr. J. Šliupas yra savotiškas lais
vamanio tipas. Mes Amerikoje kitąsyk turėjome progos 
patirti, kad jisai dažnai leidžia sau kovoje su savo prie
šais elgtis taip, kaip jam vienam patinka.

SOCIA/USTŲ IR RADIKALŲ 
LAIMĖJIMAI ERANCIJŲJE

Savo išsišokimais Amerikoje' Dr. J. Šliupas sukėlė 
prieš save socialistus, o paskui ir daugumą šiaip 'pažan
gios visuomenės. Is to jau matyt, kad ypatingoji Šliupo 
“etika” čia nerado laisvosios minties šalininkų pritarimo.

Ji neranda, kaip rodo prof. Čepinskio straipsnis, pri
tarimo ir pažangiojoje Lietuvos visuomenėje. Šliupui 
duodama kreditas už jo drąsią kritiką klerikalizmo, bet ne 
už jo taktiką, kuri neretai yra klerikalų taktikos pamėg
džiojimas. ' ‘\'1 *

Mes manome tečiaus, kad Lietuvoje Šliupui teks pasi
taisyti, nes tenai jam noroms-nenoroms reikės skaityti^ 
su visuomenės opinija. Čia, Amerikoje, jisai buvo per 
aukštai save iškėlęs ir nematė reikalo paisyti kitų 
nuomonės.

Vidaus reikalų ministerija 
paskelbė Paryžiaus spaudoje 
oficiales skaitlines apie rezul
tatus savivaldybių rinkimų 
Francijoje, Įvykusių gegužes 
mėnesio pradžioje. Tose skait
linėse neparodyta tiktai rezul
tatai1 Seine’os departamente 
(Paryžiuje ir apielinkėse).

Iš 379 apskričių miestų dau
gumą laimėjo: komunistai 1 
mieste (taip pat, kaip ir bu
vo) ; socialistai 42 miestuose 
(laimėjimas: *18); socialisti
niai respublikonai 8 miestuo
se (laimėjimas: 3); radikalai 
192 miestuose (laimėjimas: 
57); dešinieji radikalai 15 mie
stų (prakišta 7); kairieiij res
publikonai 51 mieste (prakiš
ta 33); demokratiniai-respub- 
likinė Sąjunga 62 miestuose 
(prakišta 27); , konservatoriai 
lt) miestų (prakišta 11).
: 'Partijos, kurios prakišo rin
kimuose, priklauso arba “na- 
ėionaliam blokui^, arba “vidų-’ 
riui”, kuris eina tai su kai
riaisiais, lai su dešiniaisiais. 
Grynai kairiojo blėko partijos 
— socialistai, socialistiiuąj 
respublikonai ir radikalai —

visos be išimties turėjo stam- 
Į b?ų laimėjimų. Jos1 užkariavo 
78 naujus miestus. Iš 381 ap
skrities miesto Franci jos pro
vincijoje kairysis blokas da
bar kontroliuoja 242 miestu, 

ko nacionalis blokas dvigubai 
mažiau. , •

Paryžiuje nacionalistai dar 
tebeturi cįaugumą, bet ir čia 
per paskutinius rinkimus kai
riosios partijos pavenžiū jipms 
3 naujas vielas. Be to, kai ku
riuose d iširi k tuose nacionalis
tai atsilaikė vos keleto dešim
čių balsų dauguma. Pavyz
džiui, 10-am* distrikte socialis
tų kandidatui* truko tiktai 30 
balsų iki' to, kad paėmus vir
šų ant nacionalisto. „ ,

Paryžiaus apielinkėse .nacio- 
. nuilstai pirma turėjo daugu
mą 47 savivaldybėse, dabar jų 
dauguma paliko tiktai 33 sa
vivaldybės; o kairysis blokas 
laimėjo daugumą 37 savivaldy
bėse (vietoję • pirmesnių jų 
27).

Keta muštai gyrėsi apsiausiu 
Francuos sostinę) “raudonų 
savivaldybių diržu”, bet jiems 
pasisekė 'laimėti daugumą tik
tai septyniose priemiesčių sa
vivaldybėse. Dauguma pačių 
stambiausiųjų komunistų va
dų, kaip Cachin, Vaillant-Cou- 
turier ir kiti, prakišo savo 
mandatus.

LSD. Partija ir jos 
kūrimosi sąlygos

Pereitą kartą jau mes. susi
pažinom, kas yra Lietuvos So
cialdemokratų Partija, kaipo to
kia, t. y. sužinojom, ičaip 'ji yra 
plati, kaip didelė ir kaip ji pa
siekia plačiąsias piliečių minias. 
Ir pasirodo, kad L. S. D. Parti
ja savo organizatyvinį darbą 
varo visais keliais, taip kad ap
rėpus visus Lietuvos darbinin
kus ir mažažemius kaip mieste, 
taip ir kaime.

Mes matom, kad L. S. D. Par
tija organizuoja savo partijos 
skyrius ir per juos dalyvauja 
šalies politikoje, t. y. stato sa
vo sąrašus per rinkinius į Lietu
vos Seimą ir į įvairias savival
dybes. Išrinktieji socialdemo
kratai, būdami išrinkti į Seimą 
ar savivaldybę, reiškia Lietuvos 
darbo žmonių valią ir atstovau
ja jųjų reikalus.
Taipgi mes matome, kad social
demokratai nepasiganedina eiti 
vien tik politikos keliu. Jie jau 
geroką šaknį yra įleidę ir į eko
nomines darbininkų organizaci
jas, ir reikia pasakyti, kad į pa
čias ' svarbiausias, k. t. į laukų 
darbininkų metalo pramonės 
darbininkus, vandens transpor
to, valstybes įstaigų tarnauto
jus ir bendroje Lietuvos profe
sinėje darbininkų sąjungoje; 
Šios pramonės Lietuvoje yra 
stambiausios ir jų darbininkų 
organizacijos jau soeialdemokra 
tų rankose, kurios bendrai suda 
ro apie penkius tūkstančius pro
fesiniai organizuotų Lietuvos 
darbininkų. Prie to dar pridė
jus 3,000 partijos narių ir 1,000 
“žiežirbos” narių bendrai suda
rys 9,000 armiją. O jegu dar 
prisiminsime kooperatyvus ir 
aukštųjų mokslų studentus, tai 
drąsiai galėsime sakyt, kad L. S. 
D. Partija ir jos įvairios šakos 
sudaro 10,000 organizuotų Lie
tuvos piliečių. Tąi yra piliečiui 
kurie mąsto ir protauja, kurių 
beveik' visi moka skaityt ir ra
šyt, kievienas iš jų skaito nors 
vieną iš tų pelkių socialdemo-* 
kratinių laikraščių. Reiškia, 
tuos piliečius jau negalima ly
ginti prie kaimo moterėlių bei 
“Federacijos” narių, kurie di
džiumoj nemoka nei skaityti ir 
seka paskui kunigo ilgą skver
ną ir vis klausia : “ar me^ tik
rai eisime į dangų”?

Taip, mes dabar gal pasaky
sim, — tai kas čia do spėka ta 
dešimtis tūkstančių, kodėl ne 
dvidešimts arba ne trisdešimts; 
o dar kiti norės gal matyt 100,- 
000 skaitlinę.

?. _ *Taip, gerbiamieji, nėra leng
vesnio dalyko pasauly, kaip pa
sakyt skaitlinę, kad ir milioninę. 
Bet čia klausimas eina apie žmo
nes—piliečius ir dar nebe apie 
kokius paprastus, bet apie susi
pratusius, t. y. socialdemokra
tus.

šiandie mes jau turime de
šimts tūkstančių vienaip ar ki
taip organizuotų Lietuvos so
cialdemokratiniai nusistačiusių 
piliečių.

Bet gal nei'vienas skaitytojų 
neatsimins kiek buvo Lietuvoje 
organizuotų socialdemokratų 
laike Steigiamojo Seimo rinki
mų? Ogi, galima sakyti, nieko. 
Po didžiausių karo ir revoliuci
jos audrų L. S. D. Partija be
veik buvo pakrikus. Likę buvo 
tik Centro komiteto nariai, o ir 
tie išsklaidyti po tolimąją Rusi
ją ir kilus kraštus, taip kad Lie
tuvos valstybės kūrimosi laikais • 
socialdemokratai buvo tik atski
ri žmones ir daugiausia tik in
teligentai. šiaip gi piliečius tuo 
laiku pasigavo komunistai arba 
krikščionys.. Pradžioje ypatin
gai gerai sekėsi komunistams, 
nes Rusijos rojus ir vokiečiuo
se'revoliucija, paliuosavusi' Lie
tuvos žmones iš sunkios rušų ir 
vokiečių priespaudos, ’ paskatino 
juos pasukt į kairę, t. y. komu
nistų linkui. Jie viešpatavo tol, 
kol bolševikai neatėjo į Lietuvą. 
Jiems atėjuš ir užėmus pusę 
Lietuvos teritorijos ir davds 
progos paragauti komunistiškų 
valdymo metodų, žmonės nusi
grįžo nuo jų. Bet visgi jie su
spėjo nemažai žmonių suburt į 
profesines sąjungas, kurios ir 
jiems išsinešdinus iš Lietuvos 
pasiliko komunistų kontrolėje. 
Bet dėl jų netikusio vadovavimo 
Profesines Sąjungos pradėjo 
krikti. Tuo pasinaudojo klerika
lai ir tuojąu iškepė “Lietuvos 
Darbo Federaciją” po protekcija 
kunigų ir valdžios. Federacija 
naudojosi proga ir gaudė, kiek
vieną darbininką, kuris tik išbė 
go iš komunistų kontroliuoja
mų sąjungų. Be to, organizavo 
visus špitolninkus/ zakristijonus 
ir visas davatkas į tą savo Fe
deraciją ir ėmė teikt įvairias 
privilegijas. Dar ir po šiai die
nai federantai gauna kokių ten 
“pajokų,” kurie dirba kun. Vai
lokaičio dirbtuvėse Kaune- O ko
munistai prade?o gaut “sandvi
čių” iš Maskvos. Abeji ga < « 
tam tikras paramas iš savųjų, 
btt nei v'Tai ”’'iipi tikri Lie
tuvos darbininkų reikalai, o tik 
savi interesai. Na, žinoma, taip 
dalykams esant darbas negali 
būti našus, ir pasisekimas kaip 
vienų, taip ir kitų tik iki laikui.

Ir prie šitokių aplinkybių so
cialdemokratams prisėjo dru- 
tinti ir plėšt savo organizaciją. 
Reikėjo išlaikyt kovą iš dviejų 
pusių, t. y. ir krikščionių ir ko- 
mun'stų. Ir tai be jokių “sand
vičių'’ bei “pajokų”, ie niekur 
negaunant paramos. Bet social
demokratai dirbo realų darbą, 
užtai mes jau po 4 ar 5 metų 
skaitome iki 10,000 organizuotų 
Lietuvos darbo žmonių. Begiu 
keturių metų ir atsižvelgiant į 
aukščiaus minėtas aplinkybes 
pradėjus darbą iš naujo bė pa
ramos tokioje mažoje valstybėje 
didelis žingsnis pirmyn. Ir rei
kia pasakyt, kad šie dalykai 
reišl ta tik pradžią, L. S. D. 
Partijos d^rbuętės, nes tai.tik 
dabar pradeda užkariaut darbo 
žmonių minias, ir tik dabar žmo
nės pradeda aiškiai surpasti, 
kur linkui veda tie žmonių “gė- 
radejai” krikščionys bei komu
nistai.

Lietuvos žmonių pritarimas 
L. S. D. P. aiškiai galima matyt 
iš pereito rudens savivaldybių 
rinkimų, per kuriuos likosi iš
rinkta 500 L. S. D. Partijos at
stovų į įvairias Lietuvos savival
dybes.

Tas viskas mums parodo, kaip 
buvo siihkios kūrimosi aplinky
bės ir kaip daug*darbo jau yra 
atlikta.

i —p. B. Balčikoni^, 
L. S. D. Partijos įgaliotinis.

Industrinės Ligos
(Tęsinys)

• * r

blogiausi 
dažniausia 
kenkianti

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

X.

Švinas
Švinas tai gal būt 

industriniai nuodai, 
darbininkų sveikatai
nuodai. Jei svaras švino nukrin
ta ant galvos, tai rezultatas 
tuojaus jaučiama, jei kas diena 
į kūną įeina po truputį švino — 
rezultatas ne taip jaučiama, 
nors galų gale geriau ir svei
kiau galva prasimušti ir apsvai
ginti, ųegii beveik nejučiomis 
švinu apsinuodyti. Kartais apsi
nuodijama švinu geriant vande
nį, ’alų ir kt.

Švinas ypatingi nuodai. Daž
nai vienu kartu jo galima daug 
į kūną įleisti, o rezultatas ne
bus žymus,, bet kas diena po tru
putėli imant švinas kūne pasi
lieka ir laikui bėgant' pradeda 
dirbti savo pragaištingą darbą— 
kartais žmogų net numarina. 
Musų kūnas daug greičiau apsi
valo nuo kitų nuodų, švinas 
greitai įsivyrauja ir sunkiai lauk 
išvaromas.

Vaikams ir, moterims švinas 
labiau kenkia; labiau kenkia 
silpnesniems, tvirtieji dar šiek; 
tiek asilaiko, nors galų gale ji
sai ir juos nukamuoja ir apnuo
dija. Švinas patenka į kūną vi
sokiais budaįs, dažniausia per 
bumą. Nešvarios rankos tai la
bai svarbus šaltinis, nes dažnai 
krapštoma nosis, akys ir burna 
ir švinas šitokiu budu Įvedama į 
kūną. Girtuokliams švinas la
biau kenkia.

švinas nuodingas visokiuose 
pavidaluose, nuodingas net pat • 
sai mecJ.as. Pavojingiausi b<?.e 
bus švino karbonatas ir subok
sidas; paskui eina aukštesnieji 
oksidai, litargas, raudonasai švi
nas. Mažiausia kenkia švino sul
fatas, chromatas ir sulfidas.

Dažniausia švino randama 
dulkėse ir garuose. Už tat rei
kėtų išvalyti oras. Juo daugiau 
dulkių švino dirbtuvėse, juo dau
giau žalos darbininkų sveikatai. 
Į kūną švinas Įvedama dažniau 
šia per penybos kanalą, nors 
gali būti absorbuo'Jama ir per 
alsavimo aparatą ir net per odą. 
švinas (duįkėse ir kt.) papras
tai praryjama. Kartais apsinuo
dijama švinu vartojant įvairius 
kosmetinius tepalus.

Aiškiausi ženklai apsinuodiji
mo švinu bus šitie: tamsiai mel
svai nudažyti smegenys, ypa
tingai apie žemutinius dantis 
stoka apetito, galvos skaudėji
mas, vidurių , sukietėjimas, 
skausmas viduriuose, skausmai 
nariuose ir kauluose, dažnai 
strėnose, nemiga ir nervotumas. 
Pradžioje oda išbalusi, nors ane
mija dar nedidelė. Švinas ran
dama šlapyme, visuomet išma
tose, raudonieji kraujo rutulė
liai nualinti (bazofilinė degene
racija). z

švinas pagamina savo rųšies 
ptdaližių riešų, rankų muskulų, 
kojų. Švinas kartais atakuoja 
smagenis, pagamino net bepro
tybę.

Vienok daug dažniau randa
ma chroninių apsinuodyjimų 
švinu, reiškia tokių, kur švinas 
labai lėtai alina žmogaus kūnų. 
Kartais tokiuose atsitikimuose 
ieškoma kaltihinko kur nors ki
tur, kaltinama kas nors kita. 
♦Paprastai darbininkas dirba il
gus laikus 'vienoj dirbtuvėj ir 
jaučiasi gana gerai, tiktai silp
numas prasideda ot visai “neti
kėtai” : ligonis apie šviną visai 
nepaiso. Tuomet randama ženk
lų: mažakraujystė, dispepsija 
(“viduriai nedirba”), sukietėju- 
sios arterijos, švino paraližius 
(nevaldo rankų bei kojų), pa-, 
linkimas prie džiovos.

Sekamose dirbtuvėse darbi
ninkai įvairiais budais susiduria 
su švinu (Thompsono statistikų 
rinkinys):
? švino kasyklos, kasyklos įvai
rių rudžių (vario, sidabro, anti- 
monijos ir kt.), dirbtuvėse mi- 
įsingės ir raidžių metalo, dirbtu
vės švino dūdų ir blekų, litavi
mas, šaltkalvių amatas, misin- 
gės liejyklos *ir dirbtuvės, balto-

jo švino dirbimas, dirbtuvės da
žų ir rašalų, raidžių liejyklos, 
spaustuvės, porcelenavitias ply
tų, enamelavimas, elektros aku- 
mulatorių dirbtuvės, laivų in
dustrija, dirbant pielyčias, kem- 
šant įvairias bonkas, dirbant 
kulkas, dirbtuvės laikrodžių, 
svorių, parako, pakinkymo daik
tų, kosmetikų, popieros, dirbti
nių gėlių, .pianų, batų, pirštinių, 
linoleumo, šepetukų; darbinin
kai prie namų statymo (gele
žies), teplioriai, vielų, stiklo, 
muzikos instrumentų, kazyrų, 
švininių karstų (grabų),, meta
linių dėžių, žiuustų, užgrudimo 
įvairių metalų, rėmų, gumos 
daiktų, bakterijų dirbimo ir tai
symo ,ir kt. vietose.

.Trumpai sakant su švinu su- 
siduria daugybė darbininkų. 
Apart to, švino nualintą kūną 
labai lengvai pagriebia džiova— 
tuomet j&i, žinoma, nėra jokios 
vilties.

Dr. Rosenau duoda darbinin
kams šitokių patarimų:
(tose dirbtuvėse, kur yra švino)

1. Užsilaikyk kiek galėdamas 
švariau.

2. Prieš kiekvieną valgį ir 
prieš eisiant namo nusimazgok 
rankas.

3. Išsiplauk burną prieš kiek
vieną valgį.

4. Valgyk pusryčių: tuščius 
vidurius švinas lengviau nuali
na.

5. Kiek galėdamas Valgyk ge
rus daiktus, gerk' dąug-pieno.

6. Nevalgyk dirbtuvėj.
Alkoholis silpnina kūną ir su

teikia švinui ’ progos daugiau 
žalos padaryti.

8. Darbe dęvck kepurę ir 
pirštines, apsimauk kokiu nors 
apsiautu.

9. Dulkėtoje vietose užsidėk 
respiratorių.

10. Dažnai pasitark su dakta- • 
ru.

Fosforas

neturi noro 
liuosi, sunku- 
kosulys, oda

Fosforas vartojama išimant 
fosforą iš kaulų, ir kal
kių fosfato, dirbime fosforinės 
bronzos, dažų, įvairių cheminių 
junginių' ir) degtukų. Fosforas 
labai greitai įeina į kūną ir ap
nuodyta. >

Fosforas ėda kaulus, ypatin
gai žandų ir pagamina viso kūno 
jnnuodinimą. Jei į kūną patenka 
daugiau fosforo, tai žmogus 
miršta. Vienok paprastai' fos
foru apsinuodijama lėtai, kas 
diena po truputėlį nuodų į kūną 
paimant. Tokiuose atsitikimuo
se liga pagamina sekamų simp
tomų (ženklų):

ligonis silpsta, 
valgyti, viduriai 
mas krutinėję ir
netyra, ligonis laipsniškai eina 
vis liesyn ir liesyn; laikui bė
gant išgenda burna, smagenys 
tinsta, dantys genda vis dau
giau ir daugiąų, paskui burna 
pradeda puti, genda žandų kau
lai; kraujas susigadina (maža- 
krujystė); kvapas iš burnos at
siduoda česnakais ir dar blogiau. 
Sunkesniuose atsitikimuose žan
dų kaulai visai supuva.

Daugiausia žmonių apsinuo
dydavo fosforu degtukų dirbtu
vėse kiek seniau: tuomet buvo 
plačiai vartojama baltasai fos
foras, buvo dirbama vadinami 
liuciperiniai degtukai. 1836 m.. 
Franci joj išrasta nenuodingi
degtukai—pradėta vartoti fos
foro (raudonojo), šitas jun
ginys ir susirgimai žy
miai sumažėjo. Dabartinių deg
tukų dirbtuvėse vartojama rau
donasis fosforas, kuris beveik 
nenuodingas.

Arsenikas
Arsenikas (žiurkžolės) erzina 

odą ir gleives, pagamina įdegi
mus nosies, akių, odos; taipgi 
"pagamina skaudulių, gadina in
kstus ir jaknas; sukelia skaus
mingą neuritą.

(Bus daugiau)

HBI
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GHICAGOS 
ŽINIOS v

Atmetė kompanijos pa 
siūlymą

Gatvekarių darbininkai 
ima algų nukapojimo. 
ko betgi nebus.

nepri-
Strei-

Keturi žmonės mirė 
vakar nuo karščio

HZ

Keistas oras: vienur karštis, 
nuo kurio žmonės miršta, o 
kitur sniegas.

Užvakar buvo karščiausis 
birželio pirmas Ghicagos isto
rijoje. Karštis siekė 92 laips
nius pavėsy ir dėl karščio mi
rė keturi - žmonės, neskaitant 
penkių prigėrusių besimaudant 
ir neskaitant tų, kurie mirė 
nuo karščio sekmadieny, Apie 
10 žmonių, daugiausia vaikų, 
sukandžiojo šunys ir <odel li
ko išakyta gaudyti visus šunis 
gatvėse, kurie tik neturi apy
nasrių.

Delei nepaprasto karščio, 
daug žmonių eina į ežerą mau
dytis. Tas privertė mažųjų 
parkų ir maudyklų superinten
dentų VValter VVright oficiali- 
niai atidaryti maudyklas ir pa
statyti jose gelbėtojus ir sar
gus. šiaip paprastai maudyklas 
oficiuliniai atidaroma apie bir
želio 25 d.

Nuo karščio kenčia visi žmo
nės, bet ypač kejicia policistai. 
Dar neduota jsakyjno dėvėti 
lengvas vasarines uniformas ir 
policistai turi prakaituoti ant 
saulės šiltose ir sunkiose žie
minėse uniformose.

Gbicago kenčia nuo karščio, 
bet nemažiau kenčia ir rytinės 
valstijos. Nqw Yorke', Cleve-
landė ir kitur buvo i^epapras- 
tas dėl birželio 1 d. karštis, 

ke nuo karščio mirė 
du žmonės, o Glevelande —

* •

Bet vakarinėse valstijose' yra 
vėsu. Ten karštį sunaikino la
bai smarkus lietus ir vėtros? 
Lietus buvo Iowa, Minnesota,

Ii jose.- .Jis ten buvo labai rei
kalingas, nes lietaus ten senai 
bebuvo. Niekuriose vietose 
vėtra buvo tiek smarki. kad 
SSi.oi.ix. City, Iii., laike vėtros 
septyni 'žmones tiko sužeisti, 
du galbūt mirtinai, ir keliolikų 
namų liko sugriauta. Rock 
Springs, Wyo., po kelią nepap
rastai šaltų dienų iškrito snie
gas, ir tai ne Kiškutis* bet 
astuoni coliai.

Žuvęs pasaulis”

Rcosevell teatre dabar 
rodomas paveikslas “Žuvęs 
saulis”, graži Conan

net

pa- 
Doyle 

fantazija. Yra nepaprastų regi
nių, kuriuos galima buvo pa
daryti tik pagelba naujų slap
tų išradimų: pav., išnykę seno
vės milžinai gyvūnai, kurie 
čia yra kdip 
silanko j naujovinį miestų 
viską sugriauja.

gyvūnai, 
gyvi, vjiigšto, ap- 

ir

1,300 baigia Illinois 
universitetų

Šiemet Illinois universitetų 
baigs 1,300 studentų, kurie 
gaus savo diplomus birželio

Bridgeportas
Jaunuolių Orkestras

DR. VATTUSH, O. D.
UETIB’IS AKIU SUECU LIST A*

Halsted St. Susirinkimas pra
sidės kulip 7:30 v. vak.Lietuvių Rateliuose

■ ■ I ■ I ||I

Roseland 1
, I

Gatvekarių darbininkai už
vakar vienbalsiai atrnete kom
panijos pasiūlymą, kad darbi
ninkai priimtų 5c. į vai. algų 
nukapojima. I'aipjau atmetė ir 
pasiūlymų pakeisti kompani
jos naudai keletu darbo sąly
gų*

Dieną prieš tai kompanija 
atmetė darbininkų reikalavimų 
pakelti algų po 5c. į vai.

Nors darbininkai 
kompanijos 
sutartis su

Aušros

ir atmetė 
pasiūlymus ir nors 
kompan i ja išsi ba igė 
d., bet gatvekarių 
streiko nebus. Dar- 

su kompanija
ir todėl pasiliko

darbininkų 
bininkai tikisi 
susitaikyti 
dirbti sutarčiai išsibaigus. Da
bar prasidės derybos tarp dar
bininkų atstovų ir kompanijos. 
Tikimųsi, kad derybos užsi
baigs palikimu visų senųjų 
darbo sąlygų ir dabartinės al
gos, "t. y. atnaujinimu buvusios 
sutarties.

Vakar derybas pradėjo ir 
elevatorių darbininkai su savo 
kompanija.

Penki žmonės užmušti

Jau apie dešimt metų, kaip 
gyvuoja Aušros knygynas. Jį 
pataiko Draugijų Sųryšis, prie 
kurio priklauso 15 draugijų. 
Jis rengia knygyno palaikymui 
parengimus, o ką uždirba su 
parengimais, apmoka 
kambarius ir šviesą,
knygyne yra įvairių knygų ir 
laikraščių. Kurie tik nori 
ateiti į Aušros knygynų ir nau
dotis knygomis ir laikraščiais. 
Knygos duodamos ir namo 
persi nešt i skaityti, kas tik to 
nori. Draugijos bei kuopos, 
kurios priklauso prie Sąryšio, 
laiko savo susirinkimui Auš
ros kambariuose dykai, šiemet 
padarė Sųryšis tokį patvarky
mų.' kuri draugija ar kuopa 
laikys susi rinkimų Aušros 
kambariuose ir po savo susi
rinkimų neapvalys Aušros kam
barių, kad užsimokėtų dolerį 
bausmės, šiemet daugiau • drau
gijų laiko savo susirinkimus 
Aušros kambariuose, todol 
joms regiau-reikia valyti Auš
ros kambarius. Metiniame Sų- 
ryšio susirinkime buvo nutar
ta šiemet rengti keturis išva
žiavimus į miškus. Po to suši- 
rinkimo buvo -pradėję eiti' pa
skalai, kad Sąryšis 
duoti išvažiavimų

Pereitą pirmadienį automo
biliai užmušė dar penkis žmo-Į 
nes. Jie šiemet ,pasiėmė jau 
295, gyvastis. Trys užmuštųjų, 
buvo ‘ vaikai, kurie žaidė gat
vėse.

Pereitų gcguežės* vneįiesį au
tomobiliai užmušė 77 žmones,* žmones, 
arba 9 žmonėmis daugiau, ne-l s*<a*us’ 
gu metai atgal. Jeigu skaičius 1<us Aušros 
automobilių užmušamų žmo
nių nesumažės, o to bent iki- 
šiol nematyt, tai 
vien automobiliai 
gyvastis.

Nors automobilistus vis 
Iriau persekiojama,e bet 
nieko negelbsti; daugelis'

šiais metais i 
pasiims ‘825j

aš-

gali

nutaręs ne- 
iL'MPS 115

menesiams.

Jau penktas metas eina, kaip 
čia muziikantas J. L. Grušas 
suorganizavo Jaunuolių Qr-f 
kestrų. šiai vaikų draugijėlei 
gerai sekasi, turi nemažai na
rių, kurie stropiai lavinasi mu
zikos, turi pirkę iLietuvių Au
ditorijos šėrų ir net turi pini-1 
.gų ir banke. Orkestras jau spe-j 
jo išsidirbti gerų vardų 
žino ir visi -dabar i 
vadintis jaunuoliais. O lai vis' 
pasidekavojant jo nariams,* 
vedėjams (ir jaunuolių tėvams.

Jaunuolių Orkestro pamokos 
atsibuna kas scredos vakarr, 
Mark White Square svetainėje,1 
prie 29 ir Halsted gatvių. Or
kestrą mokina J. L. Grušas, 
o šokių jaunuolius mokina ar-

Praėjus keliem 
blogos valios žmonės pradėjo 
pasakoti, kad Sąryšis atidavė 
vienų užrašytą išvažiavimų L. 
M. P. S. 115 kuopai; sako, o 
vėliau ir kitus atiduos. Tai i 
buvo melas. Tk< blogos valiosi 

kurie leido tuos pa;j 
todėl, kadjiaken- 
knygynui. Ne tik 
neatidavė nutartų! 

bet jis nutarė, 
vienų išvažiavirpą.

DIRBTUVES MERGAITE 
z VIENA IŠ 98

Atsakys laiškus moterų ku
rios klaus apie Lydia E.

Činkham’s Vegetable
Compound

♦

Lititz, Pa. — “Aš buvau labai ner
viška ir kentėjau

Palengvini akių Įtempimą, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervup- 
tumo, skaudama akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akiniu*. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir auglčiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p.

1545 West 47th St
Phone Boulevard 7MI

Birželio 3 d. įvyksta Jaunuo
lių Orkestro mėnesinis susirin
kimas. Geistina, kad visi jau
nuolių tėvai atvyktų.

Nors Jaunuolių Orkestrai 
yra gana skaitlingas, bet vie
tos jame gali rasti dar dau
giau berniukų* ir 
kurie nori lavintis 
dainavimo ir šoklių, 
kviečiami prirašyti

Gerbiami namų savininkai, 
kurie dar neprigulit prie mi
nėto susivienijimo, malonėkit 
atsiilankyti į šį susirimkimą ir 
prisirašyti, nes jau •artinas va
saros karščiai ir mes, namų 
savininkai, turime pasirūpinti’, 
kad musų kolonijoj butų ap
valytos eles, nušluotos gatvės, 
idant nedvoktų lir ųekiltų ne
malonios ligos nuo smarvės ir 
taipjau kad būtume geriau ap-

’ v,s! *: saugoti policijos nuo visokių 
s cngiasi va|ka(y. Neužsitikėkit tais,' ku- 

I ilie priklauso, kad kelios ypa- 
tos storotųsi dėl visų. Jeigu 
mes vienas šauksime išėjęs ant 
gatvės, niekas musų vieno bal-

I so neklausys, bet jeigu mes su- 
i surinksime keliolikų musų, tai1 
tuoj išgirs visa apielinkė. Taip 
ir čia. Jei vienas žmogus no
rės kų išreikalauti iš miesto 
valdžios, niekas tavęs neklaiV- 
sys ,‘bel kai mes kreipsimės vi- 
^i, tai tuojau musų reikalavi
mas bus išpildytas. Prigulėti 
visai mažai tokaiinuoja: tikt 25 
centai į menesį; tai kaip ir 
niekas, bet kad mes visi lietu
viai namų savininkai prigulė
tume ,tai daug gero musų 
apielinkei padarytume.

D. Gulbinas, rašt.
(Tąsa ant o-to nusl.)

ilgą laiką nuo skau
smų nugaroje ir šo
nų. Aš dirbau dirb
tuvėje ir per tris 
mėnesius aš nega
lėjau visai dirbti. 
Ten buvo dvi mo
terys kurios pasa
kė man apie Lydia 
E. Pinkham’s Vege
table Compound. 
Aš netikėjau ką 
jos man pasakojo, 
bet paskiau aš pa-

ti pabandžiau jas. Jos prašalino ma
no skausmus ir nerviškumą. Malonu 
pasakyti, kad aš esu viena ‘98 iš 100’ 
kurioms pagelbėjo. Aš jas rekomen
duoju kuomet tiktai galiu, nes aš ži
nau, kad jos geros dėl moterų tro
belių. Aš atsakysiu bile laiškų kųrj 
moteris man parašys. Aš žinau, kad 
Vegetable Compound pagelbėjo man 
ir nol'iu, kad jos pagelbėtų ir kitoms”. 
'— Mrs. Charles R. §hue, R. F. D. 
2, Lititz, Pa.

98 iš kiekvieno 100 moterų variuo
ja šias gyduoles nyo visokių ligų ku
rios joms pagelbsti. Taip jos sako at
sakydamos i musų klausimą.

Parduodamos pas aptiekorius visur.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantą b« *ki.u*mo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojama visą savo darbą, ir 
žema* musą kainas. Sergčkita *avą 
dantis, kad nekenktą ju*ą»»-*ikataL

1545 West 47th Street
Netoli Aakianri Ava. v 

...................... .............. . '■■■■'    ■■■ ■—r-■--

mergaičių, 
muzikos, 

Visi tėvai 
savo vai

kus prie šio orkestro ir paipo-
kinti juos naudingų dalykų, 
vietbn kad leisti lakstyti gat
vėje, kur jie išmoksta vien tik 
blogumų. Pola Tendžiplytė ke
tina vėliaus pamokinti jaunuo
lius ir dramos. <. v

Ar ne gražus yra lokis dar
bas, Kiekvienas turėtų parem
ti lokį graužų darbų, o tėvai 

I tuojaus prirašyti savo va*ku- 
i čius prie šios jaunuolių orga- 
1 nizaoijos. —Jaunuolių Draugas

išvažiavimų, 
rengti- dar
Viso šiemet Sąryšis,rengs pcn-t 
kis išvažiavimus i miškus. Mat, 
nekuiie ašmęnys turi ypatišku-(

tai’mo, todėl ir pasakoja-nebūtus 
jų dalykus apie Sąryšį. Bet Sąry- 

r tebelaksto1 Jo visai nėra, ką pasako- 
ncatsargiai. Ypač daug aukų* Ja pašaliniai žmonės. •Jame 
pasiima trokai ir taksikahai.I Y™ -pavyzdinga tvarka ir kurie 
Nors jų yra daug mažiau, ne
gu pasažierinių, automobilių, 
!>et jie užmuša eli 
žmonių./Kaip vieni, 
Ii yra 
jos visai nepaiso kiek 
užmušama, bile tik 
daugiau mylių j dienų 
tų, bile daugiau pelno

lik apsiėmė kokį darbų Sąry
šio labui, dirba išsijuosę.

---- 1). S. Sekretorius.

f.

A b DU OR1UM
CHOP SUEY

Valgiai yra geriausi ir malonus 
patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl šokių visada.

Užkviečia savininkai:
• PALIULIS’ SAVININKAS

3|202 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vakarų.

Namu savininkamsc

---------- --- ---------Į—n—------------------

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų..

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
ųius atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Mušti X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, <per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminącija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

A

Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

Susivienijimas .Lietuvių Na
mų Savininkų ant Bridgeporto 
laikys savo pusėm tinį susirin
kimų trečiadieny, birželio 3 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So.!

taip ir ki- 
apdrausti ir kompan i- 

žmonių 
šoferiai 
padary- 
liktų.

Džiazas ar opera?

Didelis džiazo ar operos 
kontestas dabar eina Ghicagos 
teatre. Kontostas yra palygi
nimais. Džiazą atstovauja dau
gelis muzikalių komedijų ak
toriai ir aktorės, 
žymus operos 
dainininkės - 
len Yorke 
Sprendimas 
tais.

Kartu yra 
kintamasis 
uos širdis”.

LIE

Baltijos Amerikos Likij^' 
Tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos portu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sėdot Nevy Yor
ke atveža Jumis beveik į pačią Te- 
Vynę-Lietuvą, ba iš Danzigo į Klai
pėdą, tai. tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš New Yorko 

Laivas “L1TUANIA” 9 <1. Birželio 
Laivas “ESTONIA” 2 dieną Liepos

Kainos laivakorčių: 
J-Klaipėdą visu keliu vandeniu: 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

Baltic America Line 
N. La Šalie Str„ Chicago, 

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

PARANKIAUSIAS
KELIAS

o operų — 
.dainininkai ir 

Emma Noe, He- 
ir Gaesar Nesi. 
— aplodismen-

rodomas gražus
paveikslas “Sire-

Bal. 20 d. James Gonnolly, 
59. m., 661 W. Madison St., iš
krito iš barz dąsk uty klos kėdės 
ir tiek susižeidė, kad-vakar pa
simirė pavieto ligoninėj.

120 III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

TNaujieriŲ Siuntimo Skyrius g-avo 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 eavo 
kvito ir gavėjo vardą.«
t Pinigus gavo:

34 16—Leoir (’zernevski 
20613—Ksaverui Verikui 
11343—Jievai Aliesienei 
22080— Barborai Gudauskienei 
11375—Jonui žemančiui
4029—Juliui Apolskiui
4 ()35—A n t an u i Mede 1 i ns>k i u i
4008. Jurgiui Kasparavičiui 

55079—Julijonai Kaulakienei 
55080—Barborai Šatienei '
4064—Apo'lioni jai Gačionis 

20716—-Franciškui Siotkui 
55150 —Julijonai Kaulakienei
4010 Kazimierui Petrauskui 
4085—Martinui Augoniui * 
4097—Marijonai Jankevičie

nei
55162 —Kazimierui Bonkai
20723—Barborai Norgiliepei

Tel. Lafayette 4228 %
Plmnbing, Ilcating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chkago, IU.

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland AVe.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano, iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

11111—'Rožei Kajackienei 
11142—Antanui Gudžiūnui 
211521 —9Elzbie Ia i M ari n i ėne i 
55051—Antanui Tiškui 
1118^—-Magdalenai Baužicnei 
3336—Antanui Kveseiliui 

11192—Teklei Stonikei
3419 Palionijai Gražienei
3 513 —J u'l i j on a i Marcinkienei 

20570—Onai Pikelytei 
11142—Antanui , Gudžiūnui 
20521—Elzbietai Marinienei 
55051—•Antanui Tiškui 
11182 MagdaUen{ai Bružienei 
3386—Antanui Kveseliui 

1,1192—Teklei Stonikei , 
3419—Palionijaj Bružienei 
3543—Julijonai Marcinkienei 

20570—Onai Pikelytei
• < ’ /

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mos pasakome teisybę l>e jok 114 iš
sisuki nejimų.

"‘Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą' dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog į kraujų, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles senintu 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jaf 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti į darbą arba j biznį netrukdan' 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas uf.si- 
senėjusias ir komplikuotas Ilgas, nes mu»s 
{staiga yra prirengta geriausiais Europiniai* 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis

Ligas .kraujo, reumatizmą, nervingumą 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir šonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą k..... . puč-
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvaąą ir kitos ligos yra musų epecia- 
lumas per 28 metus. '

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko j musų ofisą ir dasižinos apie nau- 
jausj gydymo būdą tonsiių, kurie greita' 
atima spėką ir energijų. Pageibojom tuks- 
tanėiams kenėiančių atgauti savo sveikatų 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N. We!ls St., 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir suba- 

toj nuo V ryto iki 8 vakare. Nedėlioj if 
šventadieniais nu6 JO iki 1 ,po pieth. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai- vakar*.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryki 'didolj «magum« 
pat* sau, savo ginrintmg ir drau
gams »u kuriai* Busiražinlii įr 
greičiau galiai parašyti laišką ar 
ką. kitą, negu su ranka. Gariau- 
sia, parankiausia ir dalikatniauala 
mašinili su lietuviškomis raidimi* 
pasaulyje. Galima ir angliikai ra-

kaunamai

NAUJIENOS 
1739 S Halsted Str 

Chlcago, UI,
I

Hitt and Runn
*

MY MAN’lvOt IŠBŪT 
“W0 CMKICIS VCR '{Ou-ANt)*WX-- 

HARbWORKVo TUE

you cemento. >
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ICC- U)OK TUIS 
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'Bulis los-’ kode 
tlū TRYlUS To COMMJ
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METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES

KOTRYNA VELIKIENE
Mano mylima sesuo pesiskyrė 
su šiuo pasauliu sulaukus 40 
metų amžiaus, birželio 3 <1., 
1924 m\ 6 vai. ryte. Paėjo iš 
Radviliškio miestelio, Lietuvos. 
Amerikoje išgyveno su viršum 
20 metų .

Paliko dideliame nubudime 
seserį Emilijų Kundrotienę, vy
rą ir sūnų Amerikoje ir vienu 
seserį Lietuvoje.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me atlankyti jos kapą tą dieną.

Nuliūdę *ir pilni gilios siel
vartus liekame.

Sesuo Emilija Kundrotienė.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽ3ISENĖJUS1Ų LIGŲ 
Specialistai kraujo li^ų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

Ii visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
f. 1657 W. Madison St.

Kampas Paulina St.
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 

; . Nedėlioj 10 iki 1

Kodėl Nebūti
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausį Euro
pinį gydymą ir 
{čirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra ne
kenksmingos ir 
turi stiprią gy

dančia jėga, daugumas jų yra im- 
poituotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų-kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bfie kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su anaiyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais l>e jokių abejonių: 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių ru^ių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji-* 
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Fėtnyčioj nuo 9 ryto iki' 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedaliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
** Viršui Triangle Restaurano
Sekamos durys nuo Astor' teatro

NAUJIENOS, Chicago, DL Trečiadienis, Birž. 3, 1925

Lietuvių Rateliuuse.__J«!ĮL
L. S. J. Lygos mėnesinis susirin

kimas įvyks birželio 4 d., 8:30 vai. 
vak., Mark White Sųuare paiko svet. 
Visi tie, kurie yra surišti su peržiū
rėjimu knygij yra prašomi atvykti 
ankščiau, t. y. kai 7:00 vai. vak., nes 
knygų peržjurėjimas x dar galutinai 
neužbąngtas. Visį nariai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti susirinkimaų. 
Bus pasitarta dėl išvažiavimo, kuris 
rodos įvyks birželio 7 d., Norintys 
dalyvauti išvažiavime galės užsisa
kyti vietas. Yra ir kitų reikalų ap
kalbėjimui. t— Sekretorius.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI
(Tąsa nuo 5 pusi.)

MOTERŲ

Iš Beethoveno Konser 
vatorijos

REIKIA patyrusių lietuvai
čių kaipo salesladiesi prie par- 
davinejimei moterų siutų. Ge
ra alga, nuolat darbas.

QŲALITY CLOAK SHOP 
1311 So. Halsted St.

PARSIDUODA maži rakandai, pa
rankus dėl pavienių, galima randa- 
voti ir kambarius, randa pigi, par
duosiu pigiai; geriausia kreiptis va
karais po šešių ligi dešimtos vakare, 
pirmos lubos iš priekio .

1734 So. String Str.

PARDAVIMUI
. PARSIDUODA saldainių ir 
cigarų krautuve.

Atsišaukite
, 2900 Lmve Avenue

mokslo
Muzikos

Šiemet, užbaiigmui 
melų, Beęthoveno 
Konservatorijos mokinių kem

pei’ tris dienas. Bir-' 
bus Cicero skyriaus
J .ibertv svetainėje; i 
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Sųuare svetainėje, 
dalyvauja dainininkai, 
tai, smuikininkai ir vaikų 
kestras.
pradinių 
mokytoja,

ceriai eis

konc(‘rtas
Birž. t ir

rograme 
pianis- 

or- 
Biržclio I d., apart 
mokinių, dalyvauja 

įžymi smuikininkė 
Babeli, paskutinę 

dic-ną pasirodys mokiniai aukš
tesniųjų skyrių ir bus sutei
kiami baigusiems diplomai, šie
met mokytojų skyrių baigia 
trys lietuviai ir viena belgė.

Įžangai bilėtus galima gau- 
•K oi) servą tori joje.

— A.
ti

Northsidės Lietuvių Draugijų Sąry
šio išvažiavimas j Jefforsono girias 
bus nedėlioj birželio 7 d. Programas 
prasidės 4 vai. vak. Kalbės “Naujie- 

; į nu” redaktorius P. Grigaitis, Dr. A. 
Mark White. Montvidas. “Fonės” krės J. Uktve- 

Protrrame 'rys» bdPK’i dalyvaus Pirmyn Mišrus 
koras ir vaikų draugijėlė Bijūnėlis. 
Bus ir daugiau pamarginimų. Kvie
čiami visi netiktai northšidiečiaii bet 
ir kitų Chicagos miesto dalių lietu
vius dalyvauti.

N. L. Dr-jų Sąryšio Komitetas.

Susivienijimas Lietuvių Organiza
cijų ant Town of Lake, laikys pusme
tinį susirinkimą seredoj, June 3 die
ną, 1925, 7:30 vai. vak. Mis. Lietu; 
kienės svet., 4523 So. Wood St. Taigi 
visi atstovai turi pribūti, nes yra 
dąug svarbių reikalų aptarimui.

Nut. rašt. Jos. Yucius.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DIDELIS BIZNIS 
CHICAGO & LOS ANGELES 

AUTO SALES IR APSK. 
PATARNAVIMAS

Dar penkių vyri) apie 45 metų am
žiaus kurie gali investuoti nuo $500 
iki $2500 pinigais arba real estatę. 
Sveikas prie atdaro oro darbas, Chi- 
cagoj, arba važinėtis, $150 ,į mėnesį 
ir komišinas. Turi mokėti važinėtis) 
automobiliu nuo Detroito iki Chica
gos arba Los Angeles arba išmokite 
važinėtis nuo musų instruktorio. Ap- 
likantai nepriimami be investmento. 
Atsišaukite j dirbtuvę, 2050 Archer 
Avė., pasirengę j darbą nuo 9 ryto 
iki 9 vakare.

BARGENAS. Pardavimui skuri- 
nis parloro setas, valgomo kambario 
setas (stalas ir šeši krėslai), bresi- 
nė lova, irę baksis, Jewel gasinis pe
čius, 2 dideli kaurai, knygynas. Ra
kandai gerame stovyje. Parduosiu 
pigiai.

* Tel. Lawndale 0890

PARDAVIMUI 'ice crcam ir 
dėl* mokykilos visokių daiktų 
krautuve. Parduosiu pigiai, 
nes turiu du 'bizniu.

Atsišaukite
657 W. 17th SI.

NAMAI-ZEME 
• PROGA FA EMERIAMS

IŠSIMAINO 2jų augštų bizniavas 
kampinis namas, namas randasi gra
žioj apielinkėj, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant faunos, arba ant Cot- 
fages laukuose.

IŠSIMAINO 5-jų kambarių cottage, 
mainysiu ant bučernės, cottage ran
dasi gražioj vietoj, kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO., 
4198 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

MORTGECIAI-PASKOLOS

Town of Lake
Lietuvių vakaras “Peoples 

teatre

To<wn c f Lake ir kilų kolo
nijų lietuviai turės, progos pa
sigėrėti 'lietuvių vakaru viena-, 
me iš puikiausių didelių teat
rų. Mat pas mus svetainių kaip 
ir nėra, išėmus čeclių CSPS:, 
kur lietuviai savo vakarus ir 
rengia. Davis Sųuare parko 

(svetainės yra geros dėl susi
rinkimų ir šokių, būt 
mams yra nepatogios, 
minėto parko užveizdp 
chuls sumanė surengti 
lietuviams

.parko vardu 
• Peoples teatrą,

vaidini-
TtAlel

vakarą 
tikrame teatre ir 

pasamdė gražų 
pakvietė Teat

rališką Kliubą’ “ILietuva”, kiuris
suvaidiins linksmią trijų veiks
mų -komediją “Svetimose 
Plunksnose“. Kiek patyriau iš 
p. Nicbols, jis taipjau yra už- 
kvietęs keletą lietuvių daini
ninkų, jų tarpe, rodos, ir p. 
Justą Kudirką. Jis sako, kad 
to-kiio vakaro lietuviai šioje 
apielinkėje nėra turėję, kokis 
bus šis vakaras. Jis įvyks bir
želio 18 d.-, Peoples teatre. Ver
ta butų lietuviams šia proga 
pasinau-doti ir į šį vakarą 
sk aii 11 i n ga i atšilau k y t i.

—Juozas.

ĮPranešimai
North Sides Draugijų Sąryšio de

legatų susirinkimas jvyks 3 dieną 
June, 8 vai. vak., 1822 VVabansia Av. 
Visi delegatai kviečiami būtinai da
lyvauti susirinkime.

Sąryšio rašt. K. čepulevič.

Gerbiami draugai ir gerbiamos 
draugės malonėkite atsiląnkyti ant 
priešmetinio susirinkimo, kuris įvyks 
3 dieną June, 1925 m., 7:30 vai. vak., 
G. M. černauskio svetainėje po num. 
1900 So. Union Avė., kuris jūsų atsi
lankymas yra neatbūtinai reikalin
gas. Yra daug svarbių reikalų de- Į 
lei apsvarstymo. Kviečia Valdyba.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks 8:00 vai. vak. birželio 
3 d., 1925 m., 29 ir Ųalsted St. 
(Library Room). Visų narių tėvai 
turi būtinai atvykti. Nariai atvykit 
6:30 vai. vak. ir atsiveskite naujų’ 
narių......... Rašt. A. J. Schultz.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks seredoj, 3 d. birželio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 8 vai. 
vak. Nariai malonėkite dalyvauti; 
bus išduotas raportas delegatų iš II 
apskričio konferencijos.

— Sekr. A. Marcijonnite.

Bridgeport. — Saldžiausios S. V. 
Jėzaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadieny birželio 3 d., 1925 m., 7:30 
vai. vak., Lietuvių Auditorium salėj, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai esa
te kviečiami pribūti, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi atsi
veskite draugų dėl prisirašymo. , 

Kviečia rast. A. Bugailiškis.

Jaun. Birutės Atydai! Ketverge 
birželio 4 d., 7:30 vai. vak. įvyksta 
repeticija Mark White Sųuare Park 
svet. “Library Room” . Visi seni na
riai malonėkite atvykti ir atsinešti 
savo prižadėtas aukas, serijoms, nau
ji gal ateiti ir prisirašyti, nes greitai 
pradėsime išvažiavimus.

Organzatorius.

Rytinės žv. Kliubo susirinkimas 
bus ketverge, birželio 4, 8 v. v. 1822 
VVabansia Avė. Visi nariai bukite su
sirinkime. ' čepulevičia, sekr.

PARDAVIMUI

RASTA-PAMESTA
Lietuviškų 
$200 ant 
30, 1925.

Aš PAMEČIAU ant 
Tautiškų Kapinių apie 
Decofation Day, Gegužio 
Kas radote prašau pranešti tfš už tai 
$50 atlyginimą duodu. Mano ant
rašas toks:

JOHN PILKIS, 
General Delivery, Chicago, III.

REIKIA automobilių pardavinėto
jų: Hupmobile, Fljnt, Star, Durant. 
Galima uždirbti daug pinigų. Mai
nysime j namus, k^ad pagelbėjus par
davinėtojams. Speciales sąlygos par
davime nauju karu.

. / M R. WHALEN,
5237 S. Halsted St. Tel. Yards 4050

REIKALINGAS patyręs 
ceris, nevedęs, nuolatinis 
bas ir gera užmokestis.

bū
da r-

NEPAPRASTA PROGA
Pigiai pirkti KRIAUČIŲ ŠAPA, 

Lietuvių apgyventoje vieloje, Gary, 
Indiana. Savininkas važiuoja Lietu
von, dėlto parduos labai pigiai. Vie
natinė kriaučių šapa tame mieste. 
Kas norite daryti gerą biznį tuoj atsi
šaukite. Taipgi turime daug namų 
ir biznių. Chicagoje ir Ciceroje, ku
riuos galima pirkti arba mainyti.

Kreipkitės pas:
V. M. STULPINAS CO.

3311 S. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Yards 6062.

------------- ------- -—i--------------------------
GROJIKUS Piahas-Gulbransen, 88 

notų, moderniški keisai, su benčiu- 
mi ii” 90 rolelių, kaina, $150. po $10 
į mėnesį dėl gerų žmonių. Turi būt 
parduotas prieš birželio 6 dieną.

J. ' *

Kreipkitės
812% W. 63rd St. ' 

----- :—»—«---- ----- --------
PARSIDUODA arba 

grosernė ir delicatessen 
šylu tautų

NAMAI-2EME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba
mainyti namus,
farmas, lotua,

taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Are^ 

Lafayette 6738.

...........................................

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

MAX COHEN
Romų, 351, 140 S. Dearborn St.

Tel. Central 1191V. ,,..—...  I Į , ,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTTNG 
& H1)W. CO.

Malevojam ir popieruojam. I Už
laikėm malevą, popierą, t 

stiklus ir t. t. ’ ,
3149 So Halsted St.

J. S RAMANČIONTS. Prez..

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COA1 

PIANO MOVING FXPERTS
Loųg distance handling.

( Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1963 ree.

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

PEOPLES PLUMBING & 
•HEATING SUPPLY CO.

490 Miiwauke Av. Hayinarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACORATORS.

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

S. Jakubauskas ir .1. Mosgeris
6608 So. Tai man Avė., 
Phone Hemląck 1292

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avenue

• CHICAGO.

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Lietuvis 

visokius namus, 
medinius; didelius ir 

Darbą atlieku kiiogeriausiai. 
John G. Mežlaiškis, 

7026 So. Artesian Avė., 
Tel. Bepublic 4537 ,

Budavoju 
rinius, 
žus.

inu- 
nia-

KRAUTUVIŲ įRENGIMAI
Del grosernių 
šen, 
vių, 
inas 
keptuvės, pigiai 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

‘ j, bučernių, delikate- 
restauracijų, saldainių krautu- 
keptuvių. Specialia prirengi- 
Sostheim’s labai tvirta dėl 

Pinigais arba iš-

MOKU TAISYTI visokius automo
bilius, taisau gerai ir pigiai 
atvažiuoti Į namus pataisyti.

Kreipkitės
J. KATKUS,

3525 So. Lowe Avė.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON —

4 KAMBARIŲ 
FLATAS.

W. STANKUS, 
6815 So. Oakley Avė

Galiu

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA 

kambarys dėl dviejų arba 
no vaikino. Yra elektra, 
zas, maudyne, telefonas.

722 W. 18th St.

šviesus 
vie-

3300 So. Wallacc SI.

REIKIA —
' Virėjo (kuk oria u s) i ręsta ti
roną. Turi 'būt patyręs tame 
darbe.

Atsišaukite
L841 So. Halsted St.

-------------------- -------r-.....................  »,.i T . ..
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REIKIA patyrusių ir įtiki
nančių vyrų dėl atstovavimo di
delės korporacijos. Energiški 
vyrai gali uždirbti daug prini- 
gų. Naujienų Skyrius, Box 221 

3210 So. Halsted St.

BRIKAI JN( i AS laikrodinin
kus (watcb maker). Turi tu
rėti patyrimą' ir gerą reko
mendaciją.

REIKIA
Pirmarankio duonl 

kepimo lietuviškos 
duonos ir bisketų.

<350 W. 18th

kėpio prie

AUTOMOBILIAI
. VARTOTŲ KARŲ BARGENAS

Buick, touring, 1920 ..................  $150
Fordį tuoring, 1922 ................... $115
Dodge, tuoring, 1922 ..................  $235
Nash, tucfcing, 1922 ..................  $325
Chandler, 7 pasažierių, 1921 .... $175
Durant, tuoring, 1922 ......   $285
Ford Speedster, yra starteris .... $85 
Ford trokasj pancl -body ........... $275

Taipgi nauji:
Hupmobiles, Flint, Star, 

Paimsime namus j mainus.
5237 S. Halsted St., 

Tel. Yards 4050.

Durant.i

PARDAVIMUI automobilius For
das 1923 naujai nupentuotas, disk 
tekiniai, viskas geriausiame padėji
me; parduosiu už gerinusį pasiulini- 
mą; matykite vakare po 6.

4357 So. VVasbtenaw A ve.

PARDAVIMUI 2 automobi
liai,' Hudson ir Fordas, abu už
daromi. Parduosiu pigiai, ar
ba mainysiu ant mažo’ ų 
rio ar pigaus auto-mobiiliaus.

900 *W. 31st St.

RAKANDAI

išsimaino 
store mai- 

‘ j apgyventoj apielinkėį. 
Pigi renda -— 4 kambariai pagyveni
mui. parduosiu pigihi. Turiu par
duoti dėl svarbios priežasties.

Atsišaukite greitai.
4539 W. Van Buren St.

PARDUOSIU arba mainysiu 
ant automobiliaus, grosernę ir 
bučernę, lietuvių ir vokiečių

Pasauk:
Boulevard 10185

PARSIDUODA' bučernč ir
f ’ •

grosdrnė geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa, biznis gerai 
eina; turiu kitą užsiėmimą; 
parsiduoda greitai.

211U So. Halsted St.

PARDAVIMUI.,, grosernė ir 
kendžių krautuve. 4 kamba
riai dėl pragyvenimo, maudy
nė ir elektra. Parduosiu pi
giai. Atsišauki te

Geriems Biznieriams 
Geri Bizniai

Didelis restoranas ir pekarnė par
siduoda labai pigiai arba išsimaino 
ant namo. Taipgi Cicero pekarnė 
parsiduoda arba priims j partnerius 
su maža suma pinigų. Biznis išdirba 
tas nėr ilgus metus. Kam reikalin
ga

per ilgus metus, 
tokis biznis kreipkitės pas

G. P. Suromskis
3352 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9640

, PARDAVIMUI kriaučių 
priešais Šv. Jurgio bažnyčią, 
vieta . Išdirbta per 15 metų, 
nupirks, tas džiaugsis.

Pardavimo priežastis išvažiuoju į 
Lietuvą.

»• 911 W. 33-rd Str.

biznis 
Gera 
Kas

RETA PROGA, garadžius ant 
pardavimo, parsiduoda 40 automobi
lių garadžius, taisymo šapa ir Ase- 
cories. Gasolino stotis prie bulvaro, 
vien uždarbis nuo gasolino užmoka 
lendą, ir visus espensus. Renda $225 
į mėnesį. Pardavimo priežastis, va
žiuoju Lietuvon. Kito garadžiaus

o’rosp- ’ nrti nėra.

Turiu Atiduoti Tuojau 
Rakandus 4 kambarių, gražus 3 šmo
tų parloro setas, 4 šmotų riešutinis 
miegamo kambario setas, gražus val
gomo kambario setas, bufetas, 3 geri 
karpetai, cbnsole vietorola, 3 liam- i 
pos, užlaidos ir t. t. Didelis barge- , 
nas.’ Dalimis.

2150 So. Marshall Blvd., 
netoli 22 St., 

1 apt.

Telefonas Euclid 381 
Klauskit •

C. BAGDON.--- :----- ,---------- —---------------- :----
DEL1KATESEN, grosernė, nesvai

ginamų gėrimų, saldainių, bekernes 
tavorų ir t. t. Geriausioje vietoje, 
ant smarkios biznio gatvės, šalę bu- 
černės ir trilypio transferinio kampo, 
prieš teatrą, North Side. Rendos 
$85, garu šildoma, 4 kambarių gyve
nimas su vana. Turi būt parduota 
dėl svarbios priežasties, už $1650 
pirksite viską. Verta dvigubai.

2154 Lincoln Avė. • 
netoli Webster Avė.

nu-'

BARGENAS. Pardavimui ar- 
žuoilinis padidinantis stalas ir 
šeši krėslai, su skurinėmis sė
dynėmis ir didelis gasinis pe
čius. Atsišaukite

1715 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI kendžių, ci
garų, cigaretų storas, del'icates- 
sen. Gera vieta tarp mokyklų 
ir prieš teatrą. 3 ruimai pra
gyvenimui, lysas ant 3 metų.

625 W. 31st St.

PARDAVIMUI Tornišiai 4 
kambarių kartu arba atskirai 
2 pragyvenimai iš fronto.

Atsišaukite
4544 So. Washlena\v Avė.

PARDAVIMUI 3 
berne, netoli šv. 
nyčios. Parduodu 
apleidžiu miestą.

Atsišaukite
3352 So. Halsted St.

< ' <■. •

krealų 
Jurgio 
skubiai,

bar-
baž-
nes

C. P. ŠUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
» 3352 S. Halsted St.

Tel. Baulevard 9641

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

Kas nori na- 
bargenų, 

par- 
a r b a 

Na- 
far- 

mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti a n t 

. namų,1 Visuo
met kreipki
tės pas %

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių

K '
I
■ / y ■■■

ant 6% ir
patogaus

komiso 0
17 KAMBARIŲ namas, ąlnešo 

renilų, $260 į mėnesį, turi būt 
parduotas tuojau už $14,500, gra
žioje vietoje, netoli Fordo dirbtu
vių, išvažiuoju Europon. Veikite 
greitai.

533 Wentworth Avė.
Cahimet, III.

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 
Vaį. ryto 9—1Q vai. 7—9 v. v. 

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960 •

5 RUIMŲ MŪRINIS namas, kar
šiu vandenin * šildomas, pal ad
žiai; pardubsiu labai pigiai.

3313 So. Leavitt Str.
arti Archer Avė.

* ’ Tel. Lafavette 0016 
/

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery

PARDUODU medinį namą už 
cash arba mainau į Bekefnės, bit- 
černės tolo, arba automobiliaus.

Kreipkitės pas savininką.
3829 So. /Rockwėll Str.

Užpakaliniame name 1 lubos

AR ŽINOTE lietuviai kokiame biz
nyje yra daug pinigų. štai biznis. 
Pardavimui gasolino, filling station 
ir publiškąs garadžius labai pigiai, 
liksite greitai turtingu. Taipgi par-4 
siduoda dviejų tonų trokas, kaip ir 
dovanai taip pigiai.

3111 N. Western Avė.

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGB

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

M. E. HUTFILZ, Managtr
-.......... . .......... . .............—

PARSIDUODA farma ir .vasarna
mis, (sommer resort) ant gražaus 
ežero kranto, farma yra su visokiais 
padargais kokie (yra reikalingi ant 
farmų ir su gyvuliais. Vasarnamis 
taipgi yra su visokiais* rakandais, 125 
mylios nuo Chicagos. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant Chicagos 
prapertes. ' Rašykit

F. J. SZEMET/
R. 4, Campbellsport, Wis.

arba 3358 Lowe Avė.,
Tel. Boulevard 3868 

Per šią savaitę.

6 KAMBARIŲ NAMAS, $4250
Pastatysime ant jūsų loto, mažes

ni namai, $3450 ir augščiau, bus tile 
vana su lietaus lašais, gražus fikče- 
riai, cementinis skiepas ir t. t. leng
vais išmokėjimais. Reikalaukit pla
nų. Budavotojas, 17 N. La Sallę St., 
Room 720.

LIETUVIŲ SUB DIVIZIJA
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, .yra elektra, moderniškas plum- 
bingas, 3 karų garadžius, visos gat
ves ištaisytos ir apmokėtos, netoli 
$1,000,000 vertes teatro, kaina $4,000, 
cash, $1,000.

2031 W. 35 St.
Tel. Ijafayette 0909

PARSIDUODA farma 40 akerių, 
žemė juodžemis su moliu beveik visą 
dirbama, didžiausia lietuvių kolonija, 
jaunas sodnęlis, -vieta labai puiki, pu
sė mylios nup miesto ir mokyklos, 
tik menki tbudinkai, bet dar galima 
gyventi, kaina $1,500, įmokėti $800. 
Platesnių informacijų rašykit laišką.

M. S., Box 87, Fountain, Mich.

PARDUOSIU su mažu įmo- 
kėjimu arba mainysiu į Chica-' 
go property, gasoline stotį, ant 
South Sides; labai geras kam-' 
pas, didelės biznio gatvės; la
bai geras ir pelningas biznis 
kas nori užsiimti. Z. S. Micke-j 
viče and Co„ 2423 W. 63rd 
St., Tel. Prospect 4345.

BARGENAS West Harwey, 2-6 
kambarių residenęija ir 1-4 kamba
rių cottage, ant 10 blokų, 1 blokas į 
rytus nuo Western Avė., netoli 152 
St. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
j Chicagos namą. ?'

J. BARTAK j** • 
2654 W. 21 St. Tel. (įftvvforcl 1674

.^■■■■■>■1.. ■ ,-..11. .. ......................................................... ■ ■■

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

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiahdie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinui Rytojaus nelaukite, atei
kite Šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

v.

Anglu Kalba 

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kuiye kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. ' Anglų kalbos, aritmetikos, 
Irtiygvedystės, pilietybes ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškui (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III, 
(karip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių
4 • Instrukcijos ,

Yra i svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.


