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Kantone kilo pilie 
tinis karas

Mussolini užgynė laikyti 
Matteotti atmintines

17 darbininkų žuvo dėl eks 
pliozijos kasyklose

Padėtis Kinuose
Pilietinis karas Kantone; 

užmuštų mūšiuose dėl 
rolės miesto

daug 
kont-

Mussolini užgynė Malte 
otti atmintines

KANTONAS, Kinai, birž. 9. 
— Mūšiai, prasidėjtįsieji praei
tą šeštadienį tarp Junaniečių 
ir. Kantoniečių kariuomenių dėl 
užvaldymo Kantonb, eina be pa
liovos, ir šiandie jie pasidarė 
dar atkaklesni. Yra daug už
muštų ir sužeistų. Upės garlai
viai, kimštinai prisikimšę pa
bėgėlių, dėl skersinės ugnies 
per čukiango upę, nedrįsta iš 
vietos judintis.

Didžiausio Kantoniečių karo 
laivo komanduotojas, gavęs 100 
tūkstančių dolerių iš Junanie
čių vado, apleido savo laivą. 
Junaniečiai tikisi laimėti.

Kinų prekybos rūmų atstovai, 
amerikiečių delegacijos lydimi, 
kreipėsi į armijų vadus prašy
dami, kad mūšiai butų vedami 
bent dešimt mylių toliau 
miesto.

Kova, matyt, neveikiai 
baigs, 'siandje atvyko čia 
ginu svetimų valstybių

nuo

pasi- 
dau- 
karo

Birža visai apleista. Verslas 
mieste apsistojęs;. Viršum
miesto skraido atsiųsti iš IIo- 

nano provincijos aeropalnui. 
Muitinė uždaryta ir visas šta
bas iškelta į svetimšalių konce
sijas. Koncesijos išliko nelies
tos. / *

Jau vakar va

Aanhajuj prie streiko prisidėjo 
x jurininkai

ŠANIIAJUJ, Kinai, birž. 9.— 
Prie streikuojančių fabrikų dar
bininkų nutarė prisidėti dar ki
nų jurininkai.
karą trys šimtai jurininkų, dir
bančių šešiuose pakraščių 
upės garlaiviuose, metė darbą: 
šiandie viekiausia prie jų prisi
dės ir kitų laivų darbininkai.

Darbai dokuose visai sustoję, 
kadangi dokų darbininkai irgi 
streikuoja.

Fengas remia studentus
. PEKINAS, Kinai, birž. 9. — 

kad 
Feng

li

Kinų laikraščiai praneša, 
“krikščionių generolas” 
Juhsiangas pasiuntęs Šanha- 
jaus studentams telegramą, ku
rioj jis reiškia pritarimo jų 
agitacijai prieš svetimšalius. 
Jis taipjau esąs telegrafavęs 
Mandžiurijos vadui čang Tsoli- 
nui, graudendamas, kad kariuo
menių vadai bendrai kooperuo
tų tarp savęs ir su visa tauta, 
idant tuo budu Kinai galėtų at
gauti savo teises, tai yra nusi
kratyti svetimų imperialistų. 
Čangas atsakęs, kad jis pilnai 
tam pritariąs.

IŠPLĖŠĖ BANKĄ

TERRE HAUTE, Ind
9. — Trys banditai vakar 
pietų puolė Bank • of Carbon, 
privatinę įstaigą Carbono mies
tely,, ir, pašlavę 30,000 dolerių, 
automobiliu pabėgo.

birž.

ROMA, Italija, birž. 9. — Pil
dydamas diktatoriaus Mussoli- 
nio valią, atsotvų buto pirmi
ninkas, Antonio Casertano, va
kar paskelbė, kad opozicijos na
riams nebusią leista ruošti par
lamento rūmuose birželio 10 
dieną planuojamas atmintines 
metinėmis nužudyto parlamen
to atstovo Matteotti’es 
tuvėmis. I

Septyniolika lavonu 
ta iš kasyklų

sukak-

isim

KARSTA? ŠTAI VIENA VIETA JUNGT. VALSTIJOSE, KUR YRA VfiSU

• Vaizdelis parodo partiją žmonių ir jų padėjėjų, šunų, taisančių sniegais kelią į Pa
radine Imi, Motini Banier kalne, \Vaalniigtono valstijoj, kur vasarą suplaukia daugybė 
turistų. . *

——

Sovietu valdžia ieško Neleidžia dirižablio
Amundsenui ieškoti

Siulo jiems savais pinigais at- 
steigti namus Maskvoj, o in
vestuotus kapitalus išsirinkti 
nuomomis

MASKVA, birž. 9. Sovietų 
valdžia 'kviečia Amerikos kon- 
traktorius imtis atstatyti Mas
kvoj senus aplužusius ir sudu- 
busius namus.

Kadangi sovietų valdžia pini
gų neturi ir pati negal; statyti 
naujų namų ir triobesių konto
roms ir įvairioms kitokioms i- 

daugiau kaip mylią nuo Įėjimo įtaigoms, tai ji siūlo užsienių 
į kasyklas, 400 pėdų po žeme. 
Žuvusieji yra septini balti ir de
šimt negrų.

STŪRG1S, Ky., birž. 9. — Iš 
\Vest Kentucky Coal Mining 
kompanijos kasyklų, kuriose 
vakar atsitiko baisi guzų eks
plozija, jau išimta septynioli
ka užmuštų darbininkų kūnų. 
Pasak kompanijos, tai esą visi, 
kiek buvo pasigendama.

Visi užmuštieji rasta urvuose

Valstybių paktas taikai 
Europoj išlaikyti

Briando ir ( hamberlaind susita
rimu. paktų sudarys Anglija, 
Franci ja, Belgija ir Vokietija

ŽENEVA, Šveicarija, birž. 9.
Europos saugumo klausimu 

Anglija su Francija galutinai 
susitaikė. Sutartin įeina Ang
lija, Francija,„ Belgija ir Vokie
tija jeigu, žinoma, pastaroji 
priims pirmųjų trijų valstybių 
pasiūlymus.

Kiek žinia, Didžioji Britani
ja sutinka remti Francija viso
mis savo kariuomenės, laivyno 
ir oro jėgomis atsitikime, jei 
Francija butų užpulta per de
militarizuotą Reino zoną tarp 
Francijos ir Vokietijos.

jvykusioj čia konferencijoj tarp 
Britų užsienio reikalų ministe
rio Chamberlaino 
užsienio reikalų 
Briando. Belgija 
ko. '

ir Franci jos 
ministerio 

su tuo suti-

Anglija tečiaų atsisako ga
rantuoti Vokietijos rytų sienų 
saugumą. Panašų paktą Vo
kietija turės’ padaryti 
kaimynais rytuose, su 
ir Čekoslovakija.

su savo

Dar apie areštą dviejy 
lietuvių, pinigu dirbėjų, 

Brooklyne
New 

birželio 
'ša: 
| Federaliai agentai vakar su
ėmė Josephą Rodchį [Radžiu ar 

Į Račių?], gyvenantį 418 Lexing- 
įton Avė., ir moteriškę vardu 
'Anna Simon, 34 Stagg St., 
Į Brooklyne. Abudu buvo suim- 
Iti moteriškės bute ir pristatyti 
’j. V. komisionieriui Rosquln’ui, 
I kurs iš vieno ir iš antros pa- 
i reikalavo po 15,000 dolerių 
kaucijos. 'laidymas įvyks bir
želio 27 dieną. Jie įtariami 
kaipo vadai bandos, užsiiman
čios netikrų pinigų dirbimu.

Federaliai agentai sako, kad 
tariamųjų pinigų dirbėjų pėd
sakai užeita jau keletas mėne
sių atgal Newarke, N. J., kai j 
sąkrovas ėmė plaukti netikri 
10-doleriniai banknotai, 
nužiūrėtas Rodchis;

| Vėlų praeito penktadienio va- 
Amorilnotio d^ioiliriooi ikani federaliai agentai pasekė 
RIIIUlIAIUlIO luldugjldol IRodchį iš New Yorko viešojo 

H indenburgo laimėjimu pci?” .*
-----------  * metodus, į Anuos Simon butą. 

Buvęs J. V.- ambasadorius Vo- Tykodami agentai pastebėjo, 
kietijai sako, kad bloga nebu- bandos nariai įleidžiami vi- 

, kai padainuoja 
tam tikros rusų liaudies daine- 

agentas

Yorko Sunday News 
7 dienos leidiny prane-

Buvo

Atsistatydino krašto ap 
saugos ministeris 

Daukantas
KAUNAS. - Krašto apsau

gos ministeris Daukantas įtei
kė atsistatydinimo raštų. Nors 
atsistatydinimas dar galutinai 
nepriimtas, bet matyti, kad p. 
Daukantas savo vieton nebe
grįš. Kas užims 'jo vietą, kol 
kas nežinia, nors kai kuri* 
laikraščiai mini gcn. Nagevi
čiaus ir majoro Papečkio, da
bartinio vice-ministerio, kandi
datūras. /

pa- 
da- 
ko-

* kontraktorlains, kurie turi pi
nigų, kad jie savo lėšomis ap
siūki jiems zatiduoti tuos tro
besius remontuoti ai visai per- 
statyti. T_Tž tai sovietu valdžia 
siuto jieems atiduoti tuos trio- 

besius kaip ir savybėn dešim
čiai, dviem dešimtim ir dagi ke- 
turioms dešimtims metų, kad 
per tą laiką jie sąvo investuo
tus kapitalus su nuošimčiais 
galėtų išsirinkti nuomomis iŠ 
liokatorių.

Pasibaigus paskirtam termi
nui, tie namai ir triobesiai au- 
tomačiai pereitų vėl į sovietų 
rankas.

VVASU1NGTONAS, birž. 9.— 
Karo sekretorius Wilbur atsi
sako leisti bet katrą dirižablį, 
Ix)s Angelesą ar Shenandoah,, 
lėkti i žiemius ,pra pu luošiam 
kapitonui Roaldui Amundsenui 
ir jo ekspedicijai ieškoti.

J Norvegų Aviacijos kliubo 
prašymą, kad vienas orlaivis 
butų pasiųstas bandyti Amund- 
sena surasti, karo sekretorius, 
atsakydamas, pareiškė: “Ne„ 
mčs jokio dirižablio nesiųsime 
į ašigalio sritis laukinėms, žą
sims gainiotis.”

*

Francuzų tyrinėtojas vyks
Aniundseno ieškoti

PARYŽIUS, birž. 9. — Žino- 
nias Prancūzų Dolerinių kraštų 
tyrinėtojas, Dr. Jean .Charcot, 
šiandie pranešė, kad jis.nusi-

vaitę išvykti į žiemius padėti 
Aniundseno ekspedicijos ieško
ti.

•Charcot yra Įsitikinęs, kad 
Aniundseno partija yra gyva ir 
stengias pasiekti civilizuotą pa
saulį pirmiau, ne kai užeis po- 
lerinė žier^a.

MOKSU) KANKINYS MIRĖ

Vokietija gegužy sumo
kėjo $25,000,000

BERLINAS, birž. 9. — Per 
generalį reparacijų priėmimo 
agentą Vokietija gegužio mėne
sį sumokėjo aliantams 100 mi
lijonų markių (25 milijonus do
lerių Amerikos pinigais). Iš 
to Franci ja gavo 42!/o milijono 
markių ($10,625,000) daugiau
sia anglimis, koksu, • lignitu ir 
chemikalais. Anglijai teko 10,- 
800,000 markių ($2,700,000). 
Likusi dalis buvo paskirstyta 
kitiems, einant Daweso planu.

EAST ORANGE, N. J., birž? 
9. —.Praeitą naktį čia mirė 
mokslininkas, Dr. Edwin E. IAi
man, kurs per trylika metų at
sidėjęs tyrinėjo radiumo slap
tybes. Khdiumo spinduliai su
naikino jo kraujo gaivumą, du 
kartu buvo darytos transfuzž- 
jos, bet nieko nebepadėjo. Jis 
mirė, kaip mokslo kankinys.

AMERIKOS GENEROLAS 
UŽMUŠTAS PARYŽIUJ

ITALŲ LAKŪNAS AUSTRA
LIJOJ

ADELAIDE, Australija, birž. 
9. Italijos aviatorius de Pi- 
nedo, kurs skrenda iš Romos į 
Japoniją, dabar atskrido į Ade
laidę, pakeliui į Melburną. Mel
burne pasilsėjęs keletą savaičių, 
skris j Japoniją.

PARYŽIUS, Francija, birž.
9. — Jungtinių Vąlstijų armi- 

iz v t i VAUVVIMIO viii idva i°s briS- Scn- William Chain- UžMUfiF sSlU VAIKU UC'laine’ da,>Cvav«s
1 ZMU mhti’n A VA - kare Franci.joj, vakar vakarą 

buvo užmuštas, jo automobiliui 
susimušus su tramvajų.MOUNT IIOLLY, N. Y., birž.

9. Camp Dix’o kareiviams 
darant šaudymo iš kulkasvy- 
džių pratimus , viena kulipka!
netyčia pataikė ūkininkei Ar- Kilęs čia šiandie gaisras sunai-
chie Sprague, 40 metų motęriš- kino kuone visą miestelio vers- 
kei ir šešeto vaikų motinai. Ji(lo centrą. Nuostoliai siekia per 
krito negyva. 26,000 dolerių.

Gaisras Helmsburge, Ind.

HELiMSBURG, Ind., b 9. —

GRFI
Oficialis oro~biuras šiai die- 

nai pranašauja:
Chicago ir apielinkė - - Apla

mai gražu; maža atmainos tenV 
peraturoj; pusėtinas, didžiumoj 
šiaurvakaris vėjas.

Vakar temperatūra 6 vai. ry
to siekė 65°, 3-čią vai. po pie
tų 84° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 8:2'4 valandą.

5:14, lel-

NORĖJO IŠTREMTI “VILKO
LAKIO” REŽISORIŲ

KAUNAS. — Sąryšy su 
statymu Vilkolakyje naujo 
lyk.o “Mušketieriai,” Kauno
mendantas buvo nutaręs išsiųs
ti iš Kauno ir jo apskrities 
“Vilkblakio” režisierių A. Sut
kų visam karo ‘stovio laikui. 
Bet šis nutarimas liko atmainy
tas.
A. Janulaitis paleistas iš Vy

riausiojo Tribunolo
KAUNAS. — Teisingumo mi- 

moteris Tumėnas gegužės 5 
dieną visai neatsiklausęs Vy
riausiojo Tribunolo nario p. Ja
nulaičio sutikimo, parašė Įsaky
mą dėl pristatymo p. Preziden
tui apie p. Janulaičio atleidimą 
iš. Vyr. Tribunolo nario vietos 
ir paskyrimo jo Panevėžio Apy- 

melicdi- "ar(,-cs Teismo pirmininku.

tų, jei monarchistai Vokie- jun tada, 
čiuos vėl grįžtų t__

lės po^mą. •
jos gji'h’ iši.:

Pana Čk. .ts agintui 
ir padiinaviis ’šmoktą 
ją, vL?i netari .1/ žodžių, ji; 
kad ir po vidunakčio, buvo j- 
leist vidi.n. Kidchis ir * y-

Sinion uuvo areštuoti.
Padarius kratą bute buvo ra- 

prezidentu ii- sta vario ir cinko plokštės ir 
graviravimo priemonės, foto-, 

didelis bolševikų grafiniai aparatai ir bond po- 
pieros.

Pinigyno valdininkai sako,'tuojau visi susirgo. Du mirė, 
kad iki šiol esą paleista dau- • o kiti laip pat gal nepasveiks, 
giau kaip 100,000 netikrų 10- Likučių nesuvalgytų grybų da- 
dolerinių L>». i.knotų. išleistu «nt’ve iunini. kuris už<"dVs nėr 
New Yorko Chase National, Fe- ; 20 minučių užvertė kojas.

buvęs Jungtinių

Hindenburgas. Ilinden- 
esąs 
o todėl jis busiąs ge- 

tvirtovė prieš “raudo-, 
’ Vokietijoj ir prieš so-

Ir vienas

GRYBAIS NUSINUODIJO 
VISA ŠEIMYNA

Dusetų valsčiuje gegužės 
mėn. pradžioje viena šeimyna 
parsiniše prisirinkę grybų va
dinamų “briedeliais”, išsivirė 
ir skaniai pavalgė. Pavalgę

NEW YORKAS, birž. 9. — J 
VV. Gerard, 
Valstijų ambasadorius Vokieti
jai nuo 1913 iki 1917 metų, grį
žęs dabar iš savo še§ių savai
čių kelionės po Europą, sako,
kad esą labai gera, tiek pačiai terišk 
Vokietijai, tiek visam pasauliui, i 
kad Vokietijos 
rinktas 
burgąs 
priešas, 
riausia 
n uosius
vietų Rusiją svetur.

“Hindenburgas yii» doras ir 
sąžiningas žmogus,’’ sako Ge
rardas, “ ir aš tikiu, kad Vq- 
kietijos konstituęijoj bus pa
daryta stambių pakeitimų, 
idant sustiprinus valdžią, o pas
kui ir atsteigus monarchiją. 
Monačchijos gi atsteigimas ne
būtų Įnelaimė, nes kronprincas 
turėjo jau gerą pamoką, šian
die nėr kito žmogaus pasauly, . 
kurs butų taip piktai šmeižia- ?n“"a!.xdY H. 
mas ir ujamas, kaip kad kron
princas.”

Vokietijos moterys, pasak 
Gerardo, balsavusios u.. __
denburgą todd, kad jc« žinan
čios, jogei bolševikinėj valdžioj 
valdančios blogos moterys.

deral Reserve ir Cholsea Natio-I 
nal bankų.

Abudu kaliniai sako, kad jie( 
atvykę iš Lietuvos į Ameriką 
prieš dvejus metus ir kad 
gyveną čia rašydafrų žinias 
tuvių laikraščiams.

I Rodchio namuose rasta 
; keli mėnesiai 

kaip už jo ištekėjusi, žmona,1 
kuri apie savo vyro darbuotę 
nieko nežinojo. Rodchis Vaik- 

už 1 Hiii- l^*°Ja visad03 gražiai apsitai
sęs; sakosi esąs baigęs -univer
sitetą, matematikos mokytojas, kad pasikorėlis

TURĖJO DVI < PAČIAS, BET 
JOS VIENA APIE ANTRĄ 

NEŽINOJO

DENVDR, Colo., birž. 9. — 
Andais darbe buvo užmuštas 
vienas gelžkelio darbininkas, 
Lloydas Gook. Jo kūno atsi
imti atėjo dvi moteriškės, ku
rios ir viena’ ir antra sakėsi 
esančios jo žmbnos. Pasirodė, 
kad iš tikro abidvi buvo už jo 
ištekėjusios,, bet nė viena nė 
antra nieko apie tai nežinojo. 
Išėjus dabar slaptybei į aikštę, 
abidvi jos gedėjo ir abidvi ben
drai rūpinos laidotuvėmis.

ATSISTATYDINS TEISINGU
MO MINISTERIS?

Sąryšy su 
inte'i^ieliaci-

KAUNAS. — 
įteiktomis Seimui 
jomis p. Janulaičio pašali
nimo iš Vyriausiojo Tribunolo 
ir teisėjų, uniformų
kalbama, kad teisingumo mi- 
nisl(Jiis Tumėnas atsistatydin
siąs. |

daug

• • I 
Jie 
lie-!

•1°.

NEGYVĖLI DEGINO

Viename kaime netoli Krin- 
! cino rado pasikorusį žmogų. 

Kol giminės teiravosi pas kks 
boną ar galima bus jis laido
ti kapinėse, vienas kaimynas, 
pasiėmęs lavoną, išvežė į lau
ką, sukrovė laužą, ant kurio 
uždėjo numirėlį ir pakūrė. Pa
klaustas, kam jis taip įdarąs, 
kaimynas, pypkę rūkydamas 
ir ugnį kurstydamas, atsakė, 
kad taip ^pasielgęs iš baimės, 

nesivaidintų.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir,yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Bankų, 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 j 20, iki 
30 dienų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

*

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



KORESPONDENCIJOS
FordsonLincoln

Si Naujiem) Ekskursija
LIETUVON

$186

OLYMPIC
(Lithuanian)

Iškilmingas Piknikas
J. P. WAITCHES

Advokatas

Vilnius
1323-J923

Tri. Dearborn 90(7

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si

ito šaltinio

Chicago, III

White 
Star 
Lines 
Laivu

Vardus

Adresas

32*14-16 Roosereli Rd. 
Arti St. Louis Are. 

CHICAGO, ILL

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

KUPONAS 
Pasalai 
Mėsos 
Košelės

Jei iafcud borgeny 
skaityk Naujienų skelbimu*.

Nčra 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
k .'M p Naujienom.

vertę užganėdintų pirkėjų ir parduos 
7

jums Borden’s Išgaruodintą Pienų jei 
reikalausi.

Istorijos apžvalgą paraše
K. Binkis ir P. Tarulis

valdžiai apie kiek 
pasireiški 

stačiai sa Ir taip yra. Visur Suvienytose Valstijose, į 
namus po visą šalį, groserninkai kasdien 
pristato Borden’s Išgaruodintą Pieną savo 
kostumieriams. Lietuvių gaspadinės prade*

DEIMANTAI 

i\ LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY,
I CASH ARBA 

ANT • ' 

KREDITO

Jei nori žinoti kaip virti su Bo/den’s Išgaruodintu 
Pienu, išpildyk kuponą paženklindamas, kurių re
ceptų nori, ir mes juos prisiųsim dykai.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.,

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIU KRAUTUVE 
P. O. Peemueller, Savininkas 

1536 W. 47 St.
Per 34 metus geras žmonėms 

tarnavimas laikrodėliais.

enovjj buvo apaugusi 
XII šimtmečiais veik visa Lie- 

aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
o tų girių pavėsy

savo groserninko, nes žino, kad Borden’s 
Pienas užgahedina jų reikalavimus;

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn SU Room 1111-13 
Tat Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 181(1 

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

Nadiliomie nuo 0 iki 12 ryto.

JOHNB.BORDEN
(John Bagd/.iunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telepbone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautų
jų vėse parsiduoda po

centus. Jie yra la- 
Ibai puikus ir patogų,1 

' i S j ; Ssusidėjimui pirkinių: 
/ / n IJie yra suienkaini;

į | . ■tinka dėl daiiy pu i i
I Iii į ! "i;r/.ai. Ja

tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

Jūsų
Groseris 

Žino

ADVOKATAS 
77 W. VVashington St. Room tll 

Tel. Central 6260
Cicero Ketvergo vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj soo 
6-8 v. v. Subatol nuo 1-7 t. v. 
8236 S. Halsted St. T. Boal. 6737

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavojl 
me abstraktų ir nejudin&mo tur 
to teisėse. Taipgi veda visokius su

John Minskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
, 2221 W. 22 St.

arti I/javitt 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

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St

tuvis. Cash arba ant iimokijimų, 
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRJLDGEPORT ELECTRIC CO., I b c.
A. BARTKUS, Pree.

Ibl9 W. 47th Si., Tol. Boulevard 7101, 1892, Chicago

REZOLIUCIJA DEL KONKOR
DATO TARP VATIKANO IR 

LENKIJOS

Romos popiežiaus diplo- 
— Vatikanas r— pasirašė 

Lenki-

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

V a k. 11223 S. 'Halsted SU Chicafo 
Tel. Yards 4681

Kadangi 1925 m. vasario mėn 
10 d. 
matai 
konkordatą (sutartį) 
ja, kuriuo einant Katalikų Baž
nyčia Vilniaus krašte yra su
jungiama j vieną vienetą su 
Lomžos ir Pinsko bažnyčiomis 
ir padaroma Lenkijos Bažny
čios dalim:

Kadangi to konkordato, sąly
gomis nustatoma, jogei vysku
pais ir klebonais Vilniaus krašte 
tegalės būt skiriami tiktai išti
kimi Lenkijos valdžiai asmens, 
kuriem’ be to, dar bus uždeda
ma pareiga po priesaika saugo
ti Lenkijos valstybės reikalus 
ir pranešti 
viena neištikimybės 
mą gyventojuose — 
kant, būti šnipais Lenkijos val
džiai; ir taip pat nustatoma, 
kad apie kalbų vartojimą pamal
dose Vilniaus krašte lietuvių ir 
gudų bažnyčiose spręs lenkų 
vyskupai;

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

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

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

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

Rengia
DR-STĖ PALAIMINTOS LIETUVOS

Atsibus

Nedėlioj, Birželio-June 14 d., 1925 
BLINSTRUPO DARŽE

* Justice Park, III.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiMtyji 
Ruom 17HS

CHICAGO TEMPLE BLDG 
W. Washington St 
Waj*hingtmi 4k Claru

unsvveetened

EvAPORATE1)
M ilk

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111

10717 Indiana Avė.,

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnių 
milžiniškomis giriomis. X- 
tuvos žemė žaliavo liepomi 
pušimis ir gaudė egliij tankumynais 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekejo vandeningos upės.”
Ten, tose giliose, gyveno briedžiai, stirnos, Šernui, 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.

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

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

THE UNIVSRSAl (AR.
Cars-Trucks-Tractors

FRANK BRESKA.
2501-03-05 South Kedrie Avenue, Telefonus Lawndnle 4113-14 

Pasinaudok $5 planu 
Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų.

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room £001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

Pradžia 9 vai. ryto. 1 , Inžanga 50c. ypatai.
Kviečia visus jaunus ir senus atsilankyti, nes visi žinote, kad Palaimintos 

Lietuvos Draugystė parengia gražų pikniką. Kviečia KOMITETAS.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tai. Kedsle 8902

Valet THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

U 11 Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
RėZOl’ Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

Sharpen, h,elf P»rdu<Ml«,„u R»»>« ir Med"

[NORĖDAMI! 
ĮPIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
JnYTI VISADOS KREIPKITftS | I PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. i 

S. L FABION AS C5

Lietuvos sostinė ir Vilniaus 
kraštas — Lietuvos teritorijos 
dalis, kurią lenkų imperialistai 
yra pasigrobę smurto keliu, su
laužydami tarptautinį teisingu
mą ir pasirašytąsias su Lietuva 
sutartis, — tai tebūnie N U- 
TĄRTA:

Kad šis Lietuvių Pasilinksmi
nimo Draugiškas Kliubo sušauk
tas, gausus Indiana ’ Harbor, 
Ind., lietuvių masinis mitingas, 
Ywanowo svetainėje, 1925 m. 
gegužės mėn. 21 d., pareiškia, 
jogei jisai laiko tą Vatikano 
konkordatą su Lenkija didžiai 
nedraugingu Lietuvai, aktu 
skaudžiai lietuvių katalikų vi
suomenės jausmų *Mjei(jjftiu ir 
žiauriu tarptautinės teisės bei 
doros principų paniekinimu; ir 
tolinus ,tebūnie NUTARTA:

Kad šis masinis lietuvių mi
tingas kelia griežtą protestą 
prieš begėdiško lenkų smurto 
sankcionavimą, ir pareiškia sa
vo, nesulaužomą pasiryžimą rem
ti ir tolinus Lietuvos žmonių 
kovą dėl Vilniaus atvadavimo 
nuo imperialistų lenkų jungo ir 
<meš lenkų pasikėsinimą išplėš
ti jėga, su papiežiaus pritarimu, 
tautines teises lietuviams ir gu
dams Vilniaus krašte; pagaliau 
tebūnie NUTARTA:

Kad šis masinis mitingas, pri
birdamas Lietuvos vyriausybės 
irotestui prieš Vatikano minė
tojo konkordato pasirašymą/ir 
pritardamas jos sustabdymui 
derybų su Vatikanu dėl konkor
dato su Lietuva bei jos reikalą-, 
vimui atšaukti nedraugingą 
Lietuvai popiežiaus įgaliotinj 
Zecchinl, — podraug skatina 
sietuvos vyriausybę tuojau nu

traukti visus diplomatinius ry
šius su Vatikanu, kaip su im- 
lerialistinių gruobonių priete- 

liu ir kartą ant visados padaryti 
galą Vatikano pastangoms per 
valstybės įstaigas kištis į Lietu
vos liaudiės reikalus.

Šią rezoliuciją nutarta pa
skelbti lietuvių spaudoje*ir po 
vieną jos kopiją pasiųsti: Lietu
vos pasiuntiniui Amerikos 
Jungtinėse Valstijose, Lietuvos 
Respublikos Prezidentui, Minis- 
terių Pirmininkui, Užsienių Rei
kalų Ministeriui, Seimo Pirmi
ninkui ir kiekivenai Seimo frak
cijai.
L.P.D.K. Rezoliucijos Komisija

Baltrus Yasulis
Pranas Rudis x 
F. F. Kesilis.

PUBLIšKA KLINIKA

is nuo, 10 iki S va
Nedalioj 10 iki 1

r’., Del sergančių žmonių
<\.Nereikia daktarui mokėti

AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 
UŽStSE^EJUSlŲ LIGŲ 
Specialistui kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzuruinacija 
tiktai $1.

Ligoniui moka tiktai už serumus,

Musų Klinikoje yra vartojama vė 
liausioy mados instrumentai 
; . ' moksliniu budu. '

Gy<lome kruuję ligas, inkstus, pu 
slę, nenatūralius nubėgimua, šilę 
numą, nervingumą, reumatizmą ii 
v, i,- visas chroniškas ligas.

• / Kalbame lietuviškai
National Health Clinic

'1657 ,W. MądiRon St.
i/ Kampus Paulina St.

1 I
v L
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

šeimyninė drama arba 
pavasaris ir “šimi”

Jis atėjo pas mane, tvirtai pa
spaudė ranką ir tarė:

—Tikiuosi, jog nekliudau?
—Tikėkitės... bet, atvirai kal

bant, jus jeigu ir nesukliudėte, 
tai ir nepagelbėjote...

—Aš sulaikysiu jus neilgiau, 
kaip dešimtis minučių, kad pasi
tarti dėl labai svarbaus reikalo, 
kuris gal bus jums ir įdomus.

Aš užsidegiau papirosą ir pri
sirengiau klausytis.

nai pradėjo jis.
—Aš pažinau daug išmintin

gų vyrų, kurie papuolė į tokią 
jau padėtį, kaip ir jus. Bet su 
laiku jie apsiprato ir pradėjo 
žiūrėti į savo šėimyniškas pa
reigas, kaip i kokią tarnystę... 
Tai išgelbėjo juos nuo saužu- 
dystės... —raminau aš jį.

—Jau trys metai, kaip aš ap
sivedžiau su moterimi...

—Aš tai suprantu ir be 
kinimų. Iš veido nematyti, 
jus butute linkę į kliaudą, 
aš ir sprendžiu, kad jus būtent' 
su moterimi apsivedėte.

—Taip, bet mano pati 
maloni, puiki ir aš ją labai 
liu...

'

I

tat. I

Telefonais:

PaskiauPirmiau

DR. F. O. CARTER

\

Vardas ir pavardė

... ValsčiusKaimas

ApskritisPaštas
Phono

(jei norituri gaut Lietuvoj litaisPinigų prisiunčiu $

Francuziškas DaktarasSiuntėjo parašas

Adresas

Knopka ant nosies.

1739 So. Halstcd Si

pasakoja, kad po 
susivažinėti yra

Faktus paėmė iš gyvenimo, o 
mintį iš kito paskolino.

—Padaužų dvasiškas vadas.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 *So. Western Ayc.

Tel. Lafayette 4148

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milvaukee A ve., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988 

Namų telefonas Spaulding 8633

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 takam.
— ’ • . - - . - - X

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviam g visados 

patarnauju kuogeriaupiat

M. Yuška, 
8228 W. 38th St., Chicago, III.

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

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12.41a- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10 iki 

•v 12 dieną.
f W

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

NAUJIENOS
Chicago, Illinois

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

Optomctrie*
Tai. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ava.
Kampas 47-tca aat 

2 lubų

Mrs. MIGHNIEVICZ -VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. .Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

gas, kalba ant “tu”, sutikęs 
stipriai spaudžia ranką, o pats... 
mokina pačią “šimį” ir kitokių 
niekšybių...

—Taip., tai labai nemąlonu,— 
patvirtinau aš,— bet kuriuo bil
du aš galiu jums pagelbėti?

—Mano brangusai... į jus jiš 
visas viltis dedu. Jeigu jus ne- 
pagelbėsite, aš ir pats negaliu 
sau įsivaizdinti, kas atsitiks...

—Kalbėkite aiškiau, nes de
šimtis minučių jau praėjo, o 
man^ dar reikia į banką 'nueiti ir 
čekį išmainyti...

—Mielasai... aš jums čekį iš
mainysiu, tik dėl Dievo meilės 
pagelbėk i te... Parašykite Ony
tei laišką... ji labai jus gerbia... 
ir įtikinkite ją, kad “šimį” šok-

tautiška ir ne, visuomeniška ir 
priešinga visuomenei, išvirkšti
nė ir ne ir t.t. Mano skoniui 
atitinka įšvirkšti kailiniai apsi
vilkti, nes tada visi tautos ir vi
suomenės šunys labiau loja tave 
ir tuo atkreipia visų dėmesį, ži
noma, tuo padeda žmogui išsi- 
reklamuoti visai dovanai. Vot 
kad taip sachariną ar kokainą 
vežinėti nuo Berlyno iki Mask
vos, nuo Maskvos į Leningradą 
ir t.t. tai bent visi žinotų. Tik 
aš norėčiau, kad teismas neištek 
siutų, nes tada butum daug gar
bingesnis. Išteisinus nustoja
ma autoriteteo. Taip gi vis už
uojautos telegramos nuo visų 
plaukte plaukia,^ kaip žydas lai-

mus nurodymus gali paglostyti 
į 'Veidą su krokodilio lupomis, ar 
ba gali dar blogiau būti ,gali bū
ti pašalintu nuo tautos kišenės 
ir priverstas valgyti jų išvirtą 
tautišką #košę).

Na, o priėmus projektą daug 
gražiau ir patogiau butų matyti 
knopkuotus didvyrius. Kam gi 
tiekti užsienius, jog savasis me
nas visais atžvilgiais geresnis ir 
naudingesnis.—šimtakojis.

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA

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

3113 South 
HaMed-'rtt.

Parašyti laišką aš pasižadė
jau. Ir pažadą išpildžiau.

Paskui gavau atsakymą.
O dabar aš pats su pasitenki- 

' nimu šoku “šimį”, ir Onytė sa
ko, jog šoku neblogiau, kaip Jo- 

'kubas — su tuo tik skirtumu,
III S*kkad Jokūbas nerūko, o aš rukau; 

na, o tai ir portsigaras dešinėje 
i kišenėje kliudo šokti. Onytės 
vyras pasigeria ir verkia, pri- 

' siminęs tuos laikus, kada šokda- 
•x,a vo valsą, pa-de-katr, etc.

ni,v’ Paskui jis sviruodamas vaikš
to po tuščią kambarį...

—Bet vakar ji pareiškė man, 
jog pradėjusi nerimti ir už save 
neliegalinti atsakyti...

—Savo gyvenime aš irgi suti
kau moterį, kuri skundėsi neri
mu. Bet pasirodė, kad tai buvo 
pradžia kleptomanijos...

Jis su pasipiktinimu ėmė mo- 
siguoti rankomis.

—Ką jus, ką jus kalbate... ji 
paeina iš geros šeimynos. Jos 
tėvas buvo gan turtingas žmo
gus...

—Taip, taip. Bet kame daly
kas ?

—Nugi pati pareiškė man, jog 
ji'negalinti nurimti ir būtinai 
-reikalauja, kad aš padėčiau jai 
išmokti fokstratą šokti, šiomis 
dienomis aš įėjau į kambarį ir 
pamačiau keistą reginį: mano 
pati stovėjo ties veidrodžiu ir 
darė visokiausius judėjimus.

Pirma mintis, kuri atėjo į 
galvą, mane visą nupurtė. Daly
kas tame, kad pietums mes val
gėme žuvį. Tad gal ji užsinuo
dijo žbvimi...

—Onyte, — pribėgau aš prie 
jos, — aš tuoj daktarą pašauk
siu, o tu tuo tarpu pieno išgerk. 
Pienas bent kiek sustabdys nuo
dų veikmę...

Pati sustojo ir piktai atkirto:
—Tu tikras asilas... Kuriems 

galams čia žuvį ir pieną kišti, 
kuomet moteris šoka “šimį”...

Antra mintis buvo dar baises
nė: aišku, kad mano moteris 
psichiniai nesveika.

Aš pradėjau atsiminti įvai
rius šokius, kuriuos man teko 
matyti bėgiu pastarųjų metų, 
bet niekuomet man neteko ma
tyti ką nors panašaus į “šimį”.

—Bet, brangioji, — tariau 
aš, — kur tau teko matyti tokį 
šokį, kuris panašus į raivimąsi 
cholera apsirgus ir kas jame tau 
patinka?

—Tai naujausios mados šokis 
ir tik toks nekultūringas žmo
gus; kaip tu, negali žinoti “ši
mį”. Tu nori žinoti, kur aš jį 
mačiau? Aš mačiau jį kruta
rnuose paveiksluose, o. pirmą 
lekciją man davė tavo draugas 
Jokūbas... Jis stebėtinai gerai 
šoka “šimį” ir įvairius fokstra- 
tus.

—Aš užmušiu tą niekšą... su- 
griežiau aš dantimis... Tai vadi
nasi draugas...

—Sėskis ir klausyk, — tarė 
pati, — jeigu tu nepaprašysi 
Jokūbo, kad jis mane išmokytų 
šokti, tai aš tave pamesiu ir...

Ji pradėjo verkti ir... jus ži
note, aš negaliu pakęsti mote
ries ašarų... aš... prižadėjau jai, 
kad būtinai paprašysiu Jokūbo.. 
Viešpatie, kokių patvirkusių 
žmoiflų esama pasaulyje... drau-

M

Skubinkime dirbti lietu- 
viškus šventuosius.

Užimdamas Padaužų pasauli
nio korespondento-ministeriaus 
vietą, aš pirmoje vietoje turiu 
pabrėžti, kad mumsv- lietuviams 
be jokio atidėliojimo reikia dau
ginti savuosius šventuosius. Aną 
dieną pastebėjau mariavitų ga- 
zietoj, kad vėl vienas italas tapo 
šventuoju padarytas. Gal ir 
mums reikėtų iš jų pramokti, 
kaip šventuosius daryti.' šven
tuosius jie dirba iš taip vadina
mų mučelninkų. Pavyzdžiui, ne
senai padarytas šventasis pasi
žymėjo šit kuo: jis sugriuvo ir 
petį išlaužė. Matyti, jo didelio 
drimblos butą, žinoma, jis visą 
savo gyvenimą buvo kreivius ir 
visi iš jo juokus darė/ Pertart 
jis mučelninkų patapo ir buvo 
šventuoju padarytas.

Tarp musų tos rųšies mučel
ninkų yra apščiai. Mes turime 
grupę nekaltų panelių, 
kurie jas% “
Daughtprs”.

kai 
vadina “Starving 

Jau vien iš to var- 
do galima spręsti,* kad jos yra 
mučelninkės. Nors panelės tarp 
savęs gerai sugyvena, bet jos 
daug kenčia. Jos sueina į vieną 
krūvą, pasišnibžda, užsimoka 
savo mėnesines, o kurių mėnesi
nės užsivelka, tos be niekur nie
ko tampa išbrauktos. Jos, be 
abejojimo, yra mučelninkės ir 
turi būti šventosiomis padary
tos.

Dar vieną mokslo vyrą reiktų 
į mučelninkų tarpą įsprausti. 
Jis visus mokina, kalba visokio
mis kalbomis nė vienos jų ata
tinkamai nemokėdamas. Be to, 
jis yra didelis golferis: cieliuoja 
j žiemius, bet bolė lekia į pietus. 
Ot, jis ir yra tikras mučelnin- 
kas. i

Padaužų gildą turėtų sušauk
ti ekstra didelį kongresą ir tuos 
mučelninkus kuo greičiausia 
šventaisiais padaryti.

—Padaužų VII. v

Didvyriai 
automobiliu 
garbingiau, negu po purvinais 
ratais. Taip modemiškiau. Taip 
pat nuo saviškio gauti antausį 
butų garbingiau, bet nykstant 
giminiavimosi madai, nyksta ir 
šios tradicijos. Prasidėjus uni
formų madai šį sezoną apie tai 
ir tekalbėsiu. Mada gali būti

Visur jau kalbama uniformų 
reikalas, tik aš dar manau duo
ti. interpeliaciją madų ministe- 
riui (kada jo portfelis bus išju
dintas iš dulkių krūvos) delko 
dar iki šiol nė vampt nebuvo 
kalbama apie šunų ir kačių uni
formą, jog jiems einant sargy
bą reikėtų pagerbti, kaip užsie
ny kad gerbia šteigdami jiems 
atskiras kapines ir Lt. Mano in
dis uniformuotas lotų į blizgan
tį mėnulį. Kiek tai ritmo butų. 
Paskui dar lieka , neuniformuo- 
tas “žmonių draugijos” narės. 
Dėlto ir klausčiau madų ministe- 
rio delko tai dar iki šiol užmirš
ta. Nejau jo atmintis nesuža
dinama atbunka.

Akys, Ausis, Nosis irGerklė
Aš duosiu bile kam $1,000 kuris galėtų pate
lefonuoti ir patvirtinti, kad aš nesu per 27 
metus prie State gatves.i

Garantuotos pasekrties:
KRAUJO LIGŲ 
KATARO 
TONSILŲ
GALVOS SKAUDĖJIMO

ATEIKITE PRIE SPECIALISTO

SPIEČIAUS IŠPARDAVIMAS AKINIU 
oo

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Musų uniforma—tai tik kepu
rės. Daugiau nėra žmonėms ko 
pažiūrėti: ar fraku ar “džimais” 
bus, ar pančiu juosėsi ant frako 
ir vyžoms avėsi, nieks nė vampt 
nesakys ir nežiūrės. Mano pro
jektu geriau butų nešioti ant 
nosies kokius, nors ženklus (tik, 
neduok Dieve, ne raudonus, nes 
už juos pirmoj gegužės varo 
nuovadon), na kad ir knopkas. 
žinoma, tai ne griežtas reikala
vimas, bet tik nurodymas 
(duok, duok ei duok čia ausytę,

A bDHORIUM 
CHOP SUEY

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

Užkviečia savininkai:
PALIULIS' SAVININKAS 

31102 So. Halsted St.
Telephone Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankle- 
tų ir Šeimyniškų vakarų.

MR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigiau 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 ri\io U iki 7:S0 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Bculevard 4136

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

šią savaitę tiktai 
ir kiti akiniai iki $30

• \ v

Duokite savo akinius pritaikinti daktarai — 
specialistui akių, nosies ir gerklės.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti gaivos skaudėjimą, 

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

0*^is38
4729 So. Asblhnd Avė., 2 lobas 

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 8:39 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Kreivos akys ištaisomos nuo 5 iki 15 minutų

27 metai prie State St.- 
SPECIALISTAS AKIŲ, AUSŲ 

NOSIES IR GERKLĖS 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 dieną.

177 N. State St., Chicago.

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir jšpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu. ’
'pAĮ yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar ncnoęoms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Literine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales -— tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrinę dantų 
tepalo kainuoja tik 25’centai; 
Eausite per savo aptiekoriu.

ambert P h ar macai Co^ Saint

LIETUVIAI DAKTARAI
t

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos r 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:81 iki 9:30 vakare

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal* 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

*

Tel. Boulevard 0537
9

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk St.

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

> 8 iki 2 vai. po pietą.
v......... . ...........-i-..——..

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Kęsas Gydytojas Ir Chirargu 
Specialistas Motoriiką, Vyrilką 
Vaiką ir visą ehronitką ligą* 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chlesgo
• arti 81at Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. 
diliomis ii iventadieniais 10—11 dlan

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

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

, Dr. J. W. Beaudette

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedeldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet
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MATTEOTTI MIRTIES SUKAKTUVĖS

KRUVINOJI FAŠISTŲ DIKTATŪRA

AUKŠČIAUSIOJO TEISMO NUOSPRENDIS

KOMUNISTŲ NENUOSAKUMAS

Jungtinių Valstijų aukščiausias teismas 7 balsais 
prieš 2 patvirtino New Yorko teismo nuosprendį, kuriuo 
komunistas Benjamin Gitlow buvo pasmerktas 1920 m. 
sunkiųjų darbų kalėjiman nuo 5 iki 10 metų už “kairiojo 
sparno” manifestą, raginantį darbininkus prie" valdžios 
nuvertimo.

Taip dauguma, kaip ir mažumą aukščiausiame teis
me pripažino, kad valdžia turi teisę drausti smurto var
tojimą politikos tikslams ir kurstymą prie smurto. Bet 
mažuma mano, kad už kurstymą prie smurto tėra pama
to bausti tiktai tuomet, kai yra pavojus, jogei kurstymas 
iš tiesų gali iššaukti neteisėtus veikimus. Gitlowo gi at
sitikime tokio pavojaus nebuvo. O teismo dauguma lai
kosi tos nuomonės, kad kurstymas prie neteisėto darbo 
yra pats savaime pavojingas, nežiūrint ar šioje Valando
je jisai veda prie kokių praktiškų rezultatų — ginkluoto 
sukilimo, riaušių iri t. t., ar ne. /

Pažangioji Amerikos visuomenė, žinoma, pritars 
mažumos — teisėjų Holmes’o ir Brandeis’o — nuomonei. 
Amerikos “kairiasparnių” manifestas, iš tiesų, jokio pa
vojaus kraštui nesudarė. Be 'to, po jo paskelbimo praėjo 
jau tiek laiko, kad šiandie dėl jo bausti žmones nėra jo
kios prasmės. / ' į

Bet kartu reikia pastebėti, kad komunistas Gitlowas. 
randasi ne savo rolėje, kuomet jisai kovoja teismuose už 
žodžio laisvę. Jisai stoja juk už diktatūrą ir garbina Ru
sijos bolševikų valdžią, kuri duoda pijiečiams šimtą kar
tų mažiaus^ laisvės, negu Amerikos valdžia. Jeigu Rusi
joje butų kas nors išleidęs panašų manifestą prieš val
džią, kaip Amerikos “kairiasparniai”, tai bolševikai bu
tų tokį nusidėjėlį be jokių ceremonijų sušaudę!

i

Šiandie sukanka lygiai metai laiko, kai buvo nužudy- 
e tas Italijos socialistų atstovas, Giacomo Matteotti.

Opozicinės partijos rengėsi šias sukaktuves pažymė
ti dideliu susirinkimu parlamento troboje, bet fašistinis 
parlamento pirmininkas paskelbė, kad nužudytojo atsto
vo paminėjimui parlamente nebusią vietos.

Fašistiniai Italijos diktatoriai dabar jau atvirai pa
rodo sivo nusistatymą linkui nabašninko. Po to, kai jisai 
buvo tik-ką nužudytas, jie dar veidmainiavo. Pats prem
jeras Mussolini laikė kalbą parlamente, smerkdamas at
stovo Matteotti užmušėjus ir žadėdamas juos be pasigai
lėjimo nubausti.

Metams laiko praėjus po tos piktadarybės, visas pa
saulis žinp gana gerai, kas yra kaltininkai. Apkaltinti, 
kaipo tiesioginiai dalyviai atstovo Matteotti nužudyme, 
sėdi kalėjime keli stambiausieji fašistų partijos vadai. 
Jie gi, norėdami išgelbėti savo kailį, ne tiktai prisipaži
no savo nusidėjime, bet ir įvėlė patį Mussolini, pareikš- 
dami, kad jie veikė su premjero žinia ir pritarimu.

Po atstovo nugalabirumo piktadariai pristatė fašis
tiniam diktatoriui nabašninko pasą ir kitas popieras, kai
po įrodymą, kad nužudytasai asmuo tikrai yra Matteotti.

Be to, yra žinoma, dėl kokios priežasties socialistų 
atstovas tapo užmuštas. Jisai iškėlė aikštėn parlamente 
fašistinės valdžios šulų vagystes ir suktybes, ir birželio 
10 d., lygiai metai laiko atgal, jisai ėjo į parlamentą, neš
damasis dokumentus fašistų Apkaltinimui. Jam einant 
gatve, ant jo buvo padaryta užpuolimas, jisai buvo įfnes- 
tas į automobilių ir kažin*kur išgabentas. Už keleto die
nų tapo surastas jo lavonas. Asmuo, kurio automobilius 
buvo pavartotas šitam užpuolimui, jra suimtas ir prisi
pažino. ■

Taigi, nors fašistai ii neleidžia Italijos demokratijai 
paminėti atstovo Matteotti mirties sukaktuves, bet vi
suomenės nuomonės ji savo naudon nepakreips. Visas 
civilizuotas pasaulis šiandie žiuri į Italijos diktatorius, 
kaipo į žmogžudy gaują.

riOTOIinTOS, m
Užsimokėjimo kalnai 

Jhicagoje — paktui
Metams................. _..... ........... $8.00
Pusei metų___________ __ ____ 4.00
Trim, mėnesiams ____ ______ _ 2.00
Dviem mėnesiams ..______ ___ _ 1.50
Vienam menesiui.75

Chicagoje per nežiotojusi
Viena kopija ........ ..... —......... 8c
Savaitei ---------- -------------------- 18c
Mineliui -------- -----;_____ _____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltų t

Metams ............... —.......  $7.00
Pusei metų.................... 3.50
Trims mėnesiams___________ 1.75
Dviem mėnesiam ____—______ 1.25
Vienam minėsiu!---------------------.75

Lietuvon ir kitur uiaieniuose:
(Atpiginta)

Metams ........................ .......... . $8.00
Pusei metų     _______4.00
Trims mėnesiams..................  2.t0
Pinigus reikia siusti palto Moaey 

) r dariu kartu su užsakymo.

ApžvalgaĮ
KADEMŲ ‘APSAUGOS 

ĮSTATYMAS

Tokio turinio įstatymas at
ėjo į Seimų. Oficialiai pavadin
tas tas įstatymas valstybes ap
saugos įstatymu.

Nežiūrint to, kad teisininkai 
pripažino įstatymų esant prie
šingu Lietuvos konstitucijai, 
krikščioniškoji Seimo daugu
ma berods turi noro ir pasiry
žimo tą įstatymą pravesti. ♦*

Koks gi jo turinys? Pirmas 
įstatymo paragrafas duoda tei
sės Vidaus Reikalų Ministeriui 
tbždaryti bet kurią draugijų ar 
organizacijų^ kuri jo nuožiūra 
yra kirnksmijnga esamąja i val
stybę tvarkai. Teismo sprendi
mas visai nereikalingas.

Antras paragrafas duoda V. 
R. Ministeriui teisę “likviduo
ti” savivaldybių atstovus, iš
rinktus sąrašais tokų organi
zacijų, kaip paminėta pirma
me §-fe.

Trečias paragrafas įgalioja 
V. R. Ministerį įsakyti padary
ti kratąs uždrausti bet kurios 
rųšies susirinkimų, sustabdyti 
laikraščio leidinių -ligi 4—6 sa
vaičių laiko ir bausti jų redak
torius ligi 3000 litų baudos ar
ba ligi 3 menesių arešto.

Lygiu būdu V. R. Ministeriui 
duodama teisės bausti admi
nistracine bauda ligi 3(MM> li
tų arba ligi 3 mėnesių arešto, 
pvz. už skleidimų “iškraipytų” 
žinių apie vyriausybės darbus 
mitinge ir už triukšmų kėlimų 
mitinge.

M. Kabineto aiškinamasis 
raštas prie šito nepaprasto įs
tatymo sako, kad panašus įsta
tymai jau veikia Vokietijoj ik 
Estijoj. Be£ tuose kraštuose 
valstybes apsaugos įstatymai 
buvo pagimdyti nepaprastų 
aplinkybių, kurių pas mus ne
buvo ir nėra.

Visais minėtais atvejais V. 
R. Ministeriui norima suteikti 
nepaprasti įgaliojimai, priešin
gi demokratinei tvarkai. Juk 
priklausymas pagrindinių pilie
čių teisių no nuo teismo, bet 
nuo atskiro m misterio nuožiū
ros yra neleistinas dalykas de
mokratinėj . valstybėj.

Kam tas nepaprastas įstaty
mas turi būti taikomas? Mes 
jau minėjome, kad musų val
stybei pavojaus nei iš oro, nei 
iš vidaus nesimato. Apįe kenks- 
nyngumą organizacijų ir atski
rų asmenų spręs V. R. M mis
teris, spręs besivaduodamas 
savb valdininkų pranešimais. 
Gi kaip viešoji ir slaptoji po
licija supranta savo pereigas ir 
kur ji mato “valstybės prie
šus”, tų mes gerai žinome iš 
nelemtos kasdieninės praktikos. 
Iš kitos pusės, mes matome, 
kad kademų Salemonų viešuo
se pasirodymuose — spaudoje, 
Seime ir susirinkimuose, — 
tolyginimas bolševikų, social

demokratų, ir liaudininkų yra 
laikomas politinės išminties 
dalyku.

Pagaliau reikia pastebėti, kad 
šito nepaprasto įstatymo vei
kimas numatomas ligi 1926 m. 
liepos mėn. 1 d. Reiškia, jo 
autorių nusimanymu, ligi to 
laikft praeis visi Lietuvos val
stybei pavojai. Kai mes žiūri
me į Lietuvos gyvenimo arti
miausių ateitį, lai čia matome 
tik vienų stambesnės reikšmės 
įvykį — tai busimuosius Sei
mo rinkimus, štai tas įvykis, 
kuris sukėlė kademų galvose 
didelio susirūpinimo.

Suglaudus visa tai krūvon, 
šito nepaprasto įstatymo tiks
las ir jo tikroji prasmė darosi 
visiškai aiški. Bet kademai nė
ra Lietuvos valstybė ir jų ne- 
phvojumo reikalas negali būti 
valstybės apsaugos reikalu. Įs
tatymo turinys, musų supratįi- 
hiiij yra priešingas dejnokrati- 
hiam valstybingumui. Jis neša 
pavojų demokratizmui ir pa
grindinėms piliečių teisėms. 
Todėl Seimo opozicija ir visa

Mariampolės Gimnazijos 
. ' reikalu ■

/
----------------------------•

Lietuvos klerikalai, norėda
mi ilgiau pasilikti "krašto val
dovais, naudojasi visokiom 
priemonėm, visiškai nebodami 
jų kokybės. Bet užvis daugiau
siai “veikia” švietimo ‘dirvo
je.

Mokytojus liuosuoja, be ma- 
/ t

žiausio reikajo keldinėja, švie
timo įstaigoms atiminėja pa
šalpas, stengiasi “valslybin- 
ti” ir t. t.,‘žodžiu visa daro, 
kad Lietuvos mokyklą pada
ryti ištikimiausia savo sieki
nių vykintoja.

“Kas ne su mumis, tas 
prieš mus” — tarė drutasai 
Lietuvos klebonas ir tatai pa
kartojo visi artimiausieji jo 
sėbrai įvairiausio plaukti at
žagareiviai. Ir vargas nepa- 
klusniemsiems, rimtai, tikrai 
apolitiniai žiūrintiems į auk
lėjimo reikalus. Ryškiausiu to 
pavyzdžiu gali būti Reale Ma
riampolės gimnazija.

Kiek ši gimnazija kentė ne
pamatuotų kaltinimų, kiek 
šmeižtų, kiek buvo neteisin
gai persekiojama, ar tai da
rant visokį spaudimų į laiky
tojus, ar tai į direktorių, pa
galiau į mokinių tėvus, v Ga
lų gale neišturėta, atimta val
stybinė pašalpa, o po kurio 
laiko visiškai uždaroma, bū
tent birželio mėn., 30 d., šv. 
Ministerio Jokanto įsakymu.

Iš karto, nusprendus Reailę 
uždaryti ir direktoriui atsilan
kius pas šv. Ministerį kokios 
tam priežasties fienurodoma, 
tik vėliau, įsakyme, esant rei
kalo kuo nors minėtos įstai
gos uždarymas pamatuoti, nu
rodoma esą Realės gimnazijos 
mokiniai “pakartotinai areš
tuodami”, dalyvauju pbiešval- 
stybinėse demonstracijose ir 
organizacijose, viešai pašiepiu 
katalikų tikybą, skleidžiu 
priešvalstybinę literatūrų ir t. 
t., nors teismas savo žodžio 
dar šiuo reikalu nėra taręs.. 
Kaltinama iš kažin kur se
miamomis žiniomis.. Gi iš an
tros pusės “Žiburio” (Vilka
viškio ir kitų) gimnazijose, 
kurios taip Apsčiai kunigais 
aprūpintos irgi nemaža areš
tų, kratų daryta ir literatūrų 
rasta, o vienok jų ir plaukas 
nepaliestas!

Kaipo svarbiausia kaltė gim
nazijai nurodoma, kad kuni
gai gimnazijoj tikybos nedė- 
stę, nors dešimtis7 kartų buvo 
įrodyta, kad ne gimnazijos 
čia kaltė,- o tik “dvasiškų tė
velių”’ užsispyrimas žūt būt 
panaikinti Rcalę gimnaziją. 
Taipogi nurodoma paskutinio
jo kapeliono kun. Steponavi
čiaus atsisakymas tikybų dė
styti, vien dėl to, kad gimna
zija išnuomavo salę kokiai tai 
organizacijai, kurioj gerb. auš
rininkas D-ras J. šliupas vie
šą paskaitų laikė. Čia gimna
zija kaltinama už sudarymų 
netinkamų tikybos dėstymui 
sąlygų.

Tai toki kaltinimai ir prie
žastys vertusios Šviict. Minis
terį uždaryti privačių ir val
stybės nešelpiamų mokymo 
įstaigų.

Aiškių aiškiausia gimnazija 
kalta vien tuo, kad “krikščio
nys” panorėjo jos atsikraty
ti.

Bet čia neviskas. Tikrai pa
žangiajai Lietuvos ir Ameri
kos visuomenei i tokį aklų rei
kalinga tinkamai reaguoti. Pir
miausia pareikšti viešai musų 
ir užsienio spaudoje griežčiau
sias protestas, lai žino kultu- 
ringasai pasaulis kaip Lietu
voj švietimo rūkalai “tvarko
mi”. Toliau savo darbu, au
komis ir jų rinkimu įrodyti, 
kid toks kjočikalų žygis tai 
tik sustiprina kovoj už švie
sesnių musų Jcrašto ateitį..

nė turi mobilizuoti visas savo
pajčgas, kad apsaugojus de- 

demokratine Lietuvos visuoųie- mokratinę valstybę. (S. D.)

JBI

Dar keletas žodžiu Realūs lesų dar nenjaŽa reikalingo
Būtina yra atsilyginti moky
tojams už keleto mėnesių dar
bų, buto nuomą ir kitas išlai- 

das.
Tad į darbą šviesų ir lais

vę mylintieji žmones! Auko
kime ir rinkime ko plačiau
siai pinigus, visiškai neboda
mi dešiniųjų pastangų snjuo
dinti visa, kas1 heklerikališka 
ir tvirtais žingsniais eikime j 
šviesiasniąją musų krąšlo at
eitį.

Aukas siųsti ir visais rei
kalais kreiptis į p-Ję Stanke- 
vičaitę, Spaudos Fondas, I>ais- 
\ės Alėja 62.

R. M. G. remti Dr-jos 
Valdyba. ;

’--------- --------------
Skaitytojų Balsai

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

l....... . ............ . n-------- -J
IŠKRAIPYTI FAKTAI

“Varpo” No. 22 apžvalgos 
straipsnyje* “Grigaitis su ‘Nau
jienomis’ ir tautinikai” yra 
daug netiesos parašyta ir iškrai
pyta faktai.

Man atvykus Amerikon 1905 
m., tautininkai *ir socialistai dir
bo išvieno ir tikrai negalima 
pasakyti, kurie lošė vadovauja
mą rolę. Juoba, kad “Lietuvą” 
redagavo a. a. šernas, o “Vie
nybę Lietuvninkų” J. Baltru
šaitis. “Keleivis”, Paltanavi
čiaus redaguojamai, buvo be
spalvis. Kovo 12 d., 1905 m. 
Washington svet., x Philadelphi- 
joj, įvyko, taip sakant, krikšty
nos” laikraščio “Kova”. Kalbėjo 
Velikis, kun. Demskls, p-ni Šliū
pienė ir dar'vienas žydas, kuris 
įrodinėjo, kad socialistams rei
kia eavo Idipkraštį turėti. Kai 
“Kova” pasirodė, Dr. J. šliupas 
buvo “Lietuvių Socialistų Par
tijos” kasieriun*. Kasieriaus 
pareigas jis ėjo tol, kol “Kovo
je” pasirodė nelemtas Lizdeikos 
straipsnis, kur Dr. šliupui buvo 
daroma priekaištų dėl neteisin
go padalinimo pinigų, kurie bu
vo surinkti rėmimui revoliuci
jos prieš carą. Lizdeika, kaipo 
L.S.-D.P. atstovas užsienyj, no
rėjo, kad pinigai eitų Lietuvos 
S. Dem. Partijai, bet Dr. šliupas 
pinigus paskyrė į tris dalis: L. 
S. D. Partijai, “Draugiečiams” 
ir kokiai tai tautininkų ar tau
tiečių partijai. Lizdeikos strai- 
psnyj buvo pasakyta, kad to
kiems rinkikams Amerikos lie
tuviai privalą “paimti šluotą”. 
Delei to Dr. šliupas labai įsižei
dė, atsisakė iš iždininko vietos 
ir visai pasitraukė iš L. S. P. A.

1905 m. pradžioje Dr. šliupo, 
kun. žiluiskio ir išdalies tuolai
kinio “Kovos” redaktoriaus pa
stangomis buvo sušauktas Phi- 
ladelphijoj Amerikos lietuvių 
Seipias, kur revoliucijos rėmi
mo iždiniku buvo . išrinktas p. 
Dudis. Dr. šliupui atsisakius 
kasieriauti, p. Sirvydas pasiūlė 
“Kovoj”, kad aukos butų siun
čiamos į “Kovos” redakciją. Ta
me Seime Sirvydas su savo ša
lininkais paėmė viršų ir Dr. 
šliupui buvo atimtas balsas. Tuo 
budu socialistai J. O. Sirvydo 
vadovaujami 1906 m. paėmė vir
šų ant tautininkų, kaip lyginai 
jie paėmė viršų 1914 m. Ameri
kos lietuvių seime, kuris įvyko 
Brooklyne. Tad ku.r čia tauti
ninkų vadovaujama rolė? Ar ga
lėjo tautininkai vadovauti vi
suomenei, kuomet jie patys ne
buvo, organizuoti ir teturėjo vos 
vieną savaitinį laikraštį “Lietu
vą” ir vieną energingą darbuo
toją Dr. šliupo asmenyj? Tuo 
tarpu socialistai buvo susiorga
nizavę į LSS. ir turėjo savo or
ganą “Kovą”; “Vienybė Lietuv
ninkų” Baltrušaičio, o “Kelei
vis” Micl^elsono buvo re
daguojami. Priegtam so
cialistai turėjo visų būrį darbuo
tojų. Aiškus daiktas, kad prieš 
tokią spėką tautininkai negalėjo 
pasistatyti. Be to, ir “Lietuva,” 
kol ją redagavo Juozas Adomai- 
tis-šernas, nebuvo grynai tauti-' 
ninku laikraštis. Šernas palai

kė tą pusę, kur matė tiesą. “Lie
tuvoj” tilpdavo kaip tautininkų, 
taip ir socialistų raštai.

Kui 1905 m. tarp L. S. A. vir- 

fiininky kilo skandalas, tuolaiki
nis Susivienijimo prezidentas 
Domijonaitis labai užsigavo ža
garo feljetonu tilpusiu “Kovo
je” ir pareiškė, kad žagaras iš 
LSA. viršininkų šėtoniškai juo
kiasi. Tąsyk žagaras parašė il
gą straipsnį į “Lietuvą”, pasi
aiškindamas ,kodėl jis tą felje
toną rašė. Tame pasiaiškini
me tarp kitko buvo pasakyta: 
“Amerikoj lietuvių bažnyčių 
bokštai debesius siekia, o neį
steigta nė vienos laiudies mo
kyklos. Ar čia ne Susivieniji
mo kalte?” Šernas pridėjo tokį 
prierašą: “P. Žagaor st^aipsnyj 
yra daugiau tiesos, negu mums 
atrodo. Mes perdaug esame pri
pratę prie amerikoniško humbu- 
go”.

Kuomet širvydas susipyko su 
Baltrušaičiu ir nuėjo prie “Vie
nybės Lietuvninkų”, o Baltru
šaitis pradėjo “Kovą” redaguo
ti,' tai dalykų padėtis atsimainė. 
Sirvydas išvirto tautininku. 
“Lietuvą” pradėjo redaguoti 
Balutis. Atrodė, kad tautinin
kai sudaro kokių tai partiją be 
programo. Jų veikimas susive
dė prie pasitarimų-seimelių tai 
Brooklyne, tai Chicagoje. Chica- 
gos tautininkų lyderiai pasižy-1 
medavo savo vakarienėmis, kur 
tautininkų inteligentija Balučio 
vadovaujama frakais pasirengu
si vakarieniaudavo miestų ko
teliuose, sakydavo patriotiškas 
kalbas ir darydavo skymus, kaip 
iš žmonių pinigus rinkti. Juk pa
sak Balučio, tauta yra tarsi ko
kia višta: tik pakvaksėk — de
da kiaušinius. Vėliaus tie kiau
šiniai tautininkams pradėjo-at
sirūgti.

Socialistai pamatė, kad vi
suomenė nelabai temėgsta fra
kuotų tautininkų ir sumanė į- 
steijęti socialistišką laikraštį. L. 
SS. VIII Rajonas tai ir padare. 
Pradžioje 1914 m. tapo įsteigtos 
“Naujienos”, kurias redaguoti 
buvo pavesta P. Grigaičiui.

Daug kas mano ir sako, kad 
“Naujienoms” iš savaitraščio į 
dienraštį išvirsti pagelbėjo ka
ras. Bet juk tokią jau progą tu
rėjo “Lietuva” bei “Katalikas”. 
Atvirai kalbant, tuodu laikraš
čiu buvo kur kas geresnėje pa
dėtyje; buvo įsigyvenusiu ir 
bankų remiamu, turėjo taipgi 
didelius knygynus ir t.t. Tauti
ninkams greičiau pakenkė 
“kiaušinėj imas” ir pertankųs 
viešėjimas koteliuose. Ir šiandie 
dar daug kas tautininkus vadina 
“frakuotais kiaušinininkais”.

Ęirmą kartą P. Grigaitis at
vyko Amerikon 1905 metais. 
Pruseika ir Stilsonas nė
ra Grigaičio auklėtiniai. 
Man nėra žinoma, kad Grigaitis 
butų kontipliavęs “Keleivį”, 
“Laisvę” ir '“Kovą”. Nuo mela
gingų korespondentų nė vienas 
laikraštis nėra Ihisvas.

Laike paskutinių Sandaros 
centro valdybos narių rinkimų 
“Naujienose” jokio gręžimo nė 
iš vidaus ,nč iš lauko nesimatė. 
Pas daugelį yra ta nuomonė, 
kad p. Kodis yra rimtesnis negu 
Dr. Drangelis.

, Tame baisiame posakyje — 
“Lietuvos valdžiai nė cento” — 
nėra jokio priešvalstybingumo. 
Tatai turėtų sakyti visi pažan
gesnieji lietuviai. Ko verta toki 
valdžia, kuri vienam didžiausių 
tautos darbuotojų, Dr. Šliupui, 
neleidžia ramiai dirbti?

Socialistai Amerikoje platino 
apšvietą, rengdami prakalbas, 
paskaitas ir prelekcijas, leisda
mi knygas ir laikraščius. Jie toj 
srityj pasidarbavo daugiau, ne
gu tautininkai. Juk ir vaikų 
draugijėlės organizavo socialis
tai. Tik jau vėliau jas užgriebė 
komunistai ir pavertė savo par
tijos arkliuku. Tautininkai tik 
dabar pradėjo kalbėti apie jau
nuolių organizavimą, kai pama
tė pavojų iš komunistų puses. 
Kad socialistai yra pasidarbavę 
švietimo srityj, tatai pripažįsta 
ir rimti tautininkai. Pav. Dr. 
Zimontas “Varpo” koncerte pa
sakė: “socialistai dėl ąpšvietos 
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yra daug pasidarbavę”. Kai dėl 
A. Olšausko, jis pats Mildos 
švet. kreditorių susirinkime pa
sakė, kad per menesį neturėjęs 

laiko pažiūrėti į laikraštį (su
prask “Lietuvą”) ir nežinojęs, 
kaip laikraščiai ant viens antro 
užsipuola, ctc. Reiškia, pats lei
dėjas nežinojo, kad Balutis ves
damas polemiką su “Naujieno
mis” kenkė bankui. Už tai juk 
Grigaitį negalima kaltinti.

Beje, 1914 m. tautininkai 
Brooklyne įsteigė savo fondą, o 
vėliau Sandarą Bet pasigirti 
jie neturi kuo, nebent tik savo 
keliais pusgyviais laikraščiais ir 
Sandaros kuopomis su nątfiscip- 
linuotais nariais. Tai tik palai
di barščiai.

Tautihinkai pyksta ant “Nau
jienų”, kam, girdi, jos viliojan
čios jų pasekėjus. Kas joms gali 
tai užginti? Pasak žemaičių, — 
“ar dėl pono veršių negalima 
veizėt į aplouką?” Nieks negali 
uždrausti ne socialistams vilioti 
tautininkus, nė tautininkams 
vilioti socialistus, — bile yra 
tam progos. Bet daugiau butų 
naudos, kai vieni ir kiti bent 
kultūros srityj' veiktų išvieno. 
Tas spaviedojimosi iš svetimų 
“griekų” nė už centą naudos ne- 
atnešat Taigi ir statau tašką.

—G raibutis.

MADOS.

No. 2449. įdubai Jengva, patogi ir 
pritinkanti kiekvieno amžiaus mote- 
rei ar panelei suknelė.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 i r42 colių per kiūtinę. 36 mie
tai reikia 2% vardo 36 colių materi
jos ir 1% yaTilb skirtingos materijos 
apsiuvinėjimlui.

Norittt-sauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

[
NAUJIENOS! PaTtern Dep™^^

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No..............

Mieros..........................  per krutinę

(Vardas ir ’pavanlė)
I •

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

*" "* 1 —........... ... ■■ ■' 1

Babies Lova It
Del skjlvio ir vidurių nesma
gumų i| priežasties ‘dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mas. Winslow*s 
Syrup



Lietuvių Rateliuose
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Dukterės ir švogeris Račkauskas
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Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

nuliūdime,
Moteris 
ir Giminės

Neleiskite 
Pleiska-

Pilniausla garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienom

padaryki didelį cmaguma 
r.avo giminiau ir drau-

F. AD. RICHTER & CQ 
jBerry & South 5th St«, 

Brooklyn, N. Y,

Typevvriterj arba 
rašomą mašinėlę

TEN IR ATGAL T1 KIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

ATKELIAVO Iš 
LIETUVOS

DR. VATTUSH, O. D. 
LIETITVJP AKIŲ SPECIALISTU

gana
daužė
medžių ir pridar 
stelių 
vai i 
taus 
nors x 
buvo
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noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

FABRIKANTAS NUTEIS 
TAS KALflJIMAN

ICTS HOP6 THtt 
k MlERt-------

PARANKIAUSIAS 
keliasyra taų) 

judėjimu, 
jokios

priklausė taipjau prie 
oc. Jaunuomenės Lygos, 

kurioj irgi nemažai darbavosi. 
Ilsėkis, 
žemelėj

3TEBUKLINGAS
MOBILIUS

NAUJIENOS 
1739 S Halsted Str 

Chicage, III.

liULL- AT A lECtURL I jusrY
* BtEKl TO -THE SPEAKER. DWE.LT UPO1T) 
MĄkl -ĄfeMtg UE SAID-AT )

A MUSEUn IN WASUiRfaTOg- TUEN'VE L 
toOT IU BOTTLtS -TUE FINAI ANAlNSIS 
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CHICAGOS 
ŽINIOS Remkime Lietuvos soči 

aldemokratus

Tuomi 
patu eau 
gama bu kuriaia susiraiiniii ir 
greičiau galui paraivti lai ik* w 
ką kitą, negu su ranka. Geriau* 
lia, parankiausia ir dalikatniauaia 
malinti* a u lieturiikomis raidlmia 
pasaulyje. Galima k angį likai ra-Kainos laivakorčių:

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

ristynes, 
paklausiau.

, bet šis dar- 
rengiuosi ant

i yra
■ apylinkėj, tad
■ tenka įsigyti 
,žio pavasario
m u.'

t tMade by
Lambart Phartnacd Co., Szint Louii, U. S. A.

__  Ina aklu Įtempimą, kurti 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, .ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos val
kus. Akiniai nao I4.U0 ir augUiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. »

1545 West 47th St 
Phone Boulavard 7581

Svetimšaliai grįžtanti at
gal į metus laiko nėra 
priskąitomi prie kvotos. 
Užsisakyk sau laivakor
tes iš ankąįo.

Baltic America Line
120 N. La Šalie Str., Chicago, III 

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

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

Požėla sako, kad reikia ge
rai prisirengti, kad \Voslvilles 
npūnerys nepaguldytų čempio
no.

ANTISEP
TIKAS’ 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ii 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kur; galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo, kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buntt jums dar ten būnant.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, dėlei tos 
priežasties, kad pametė, jsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš 
laidų. ’ 'Į

Mes todėl jtasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergant; kurie pas 
mus atsilankys laike šešių savaičių 
nuo šios dieifts iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Gražus lygiečiy išva 
žiavimas

J «E SAdb TUAT <XJR_

ARE MA0E L)P OF SO MUC.H/ Pta 
-CEHT S ALTS amo COMMOKl

- j— *

parka.' 
s savo 
, jame nėra 
Kad persitikrinti 

pat ryto patrankė 
(Kalifornijos,

Baltijos Amerikos Linija
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- 
kc atveža Jumis beveik j pačią Te- 
vynę-Lietuvą, ba iš Danzigo j Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio-- 
nė laivu be jokių extra iškaščių. 
■Sekanti išplaukimai iš Ncw Yorko 
Laivas “LITU A NIA" 21 d. Liepta 
Laivas “ESTONIA” H d. Kugpiučio

Noriu dar pranešti, kad į 
musų būrelį, t.i y. Rėmimo 
Fondą įstojo du nauji nariai: 
K. Sitavičius, užsimokėdamas 
$(> metines duokles ir Kari P. 
Janušcviče, užsimokėdamas $5, 
viso $11. Taęiame Jiems nuo
širdų ačiū. —M. .J. Mauricas, 

Fondo sek r.

Vakar 'prezidentas Coolidge 
ir jo partija buvo apsistoję 
trumpai valandėlei Chicagoje, 
gryštant iš St. Paul, Minn., kur 
prezidentas? kalbėjo apvaikš- 
čiojime šimtmetinių 
vių pradžios norvegų emigra
cijos Amerikon. Prezidentas 
savo kalboje , pasigyrė, kad 
Amerikos “larpinamasai puo
das” (amerikoninimas ateivių) 
gerai veikia.

Pereitą septintadienį, birže
lio 7 d., L.* S. .1. ‘Lyga .suren
gė gegužinę Palos l*ark girai- 

Palos Parko giraitė bene 
viena gražiausių Chicagos 

čia pakliuvus ir 
malonaus ispud- 

gamlos gražu-

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

Visi jie buvo kaltinami, kad 
jie išvogė už $35,(K M) siunčia
mų prekių, permainydami ad
resą ir peradresuodami prekes 
Sol Ruvel’iui. ‘

Žmonės apstojo ir stebisi 
'šiuo stebuklingu automobiliu. 
‘‘Ali right,” sako žmogus ir iš 
po automobiliaus pradėjo lys
ti kojos. Lindo, .lindo ir visas 
suodinas kaip puodas išlindo. 
Pervedė visus akimis ir kai

pradės juoktis: ‘‘Bubnį, ar tu 
manęs nepažįsti?” Kas galėtų 
manyti, kad ten bus lietuvių 
čempionas Karolis Požėla. Taip 
tai jis palindęs mėgino su sa
vo bridžium pakelti automobi
lių. Jojo bosas, kuris vis jį ko- 
mandavojo,Jjjuvo Adomas Wid- 
zes. Gerai į. VVidziui turėti 
tokį darbininką, kuris atsto
vauja net ir patį “jackį”. Po
žėla yra apsipažinęs su auto
mobiliais, nes Europoj,x Rusi
joj, karo metu tarnavo kariuo
menėje, taiso ir važinėjo auto
mobiliais karo lauke.

Ar jai* numetei 
p. Požėla?

Kur tau mesi 
bas yra sveika; 
13 d. birželio j Westvillę,

HITT AND RUNN—it Is Hard to Beiicvc That Our Mortai 3odics Are Really of Such Littlc Value!

Išvažiavimo
A. Menas, p-lės M. Ivanauskai 
tė ir K. Pigėnas, vaišino sve 
eitis rūpestingai prirengtais už

JONAS VAIŠNORAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, Birželio 6, 1925 metų, 
9:50 vai. vakare, sulaukęs 43 metų amžiaus. Palikda
mas dideliame nubudime moterį Marcijoną, po tėvais Ka- 
zulaitė ir dvj dukteris, Marijoną 15 metų, Kazimierą 14 
metų ir brolj Konstantą Amerikoj. Lietuvoje brolį Ad(T 
mą ir penkis seseris. Paėjo iš Kauno Radybos, Telšių Ap
skričio, Ritavų Parapijos, Jankaičių Kaimai. Laidotuves 
įvyks Seredoi, Birželio 10 dįeną, apie 8 vai., iš namų, 
3551 So. Wallace St., į šv. Jurgio Bažnyčią, o iš ten j 
šv. Kazimiero kapines.

UŽkviečiame visus 
laidotuvė,se.
* Palieka

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantą b« rk&uamo. 
Bridge geriausio aukso. ' Sa musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą tavo darbą, ir 
žemas musų kainas, SergBHte 
dantis, kad nakankt< jusw kabai

1546 West 47th Street i
Netoli Aahlaad Ava.

Vidžių 
K Ii ube. 
ras mec 
ražą ir darbo įvalės, b 
kas tlienclė treniruojasi 
rus ir smarkus yra vyrukas ir 
matomai, jis rengiasi prie di 
dėlės kovos, kuri suteiks jam d( 
didelę garbę.

Kurio turi klausyti

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome tejsybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yrą 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 įčirškiamos tie
siog į krtfują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet .yra reikalas, vartojame jai 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentekite ilgiau.

Cy<lome labai pasekmingai ir visas 
<enėi)isias ir kornplikuotns^-lMtas, nes 
{staiga yra prirengta geriausiais Europinio b 
ir Amerikoni&kais 'įtaisymais ir gyduolėmis

Ligas kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
tiikietėjimą vidurių, krutinės ir ftonų skau
dėjimą, galvouukio, nubėgimą kraujo puč- 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema 
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasiHnos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greita; 
atima spėką ir energiją. Pageli "’- m tūks
tančiams kenčiančių atgauti savu -valkatą 
Ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas

The Peoplcs Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N. Wells StM 

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

toj nuo I) ryto iki 8 vakare. Nedėtoj ii 
šventadieniais nuo 10 iki 1 po pietfi. Pa* 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj tfuo 9 yyti iki

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.

SALOMIA S1IARKAUSKIENĖ
Amžjaus 36 inet^į, mirė June 

8, 1925 2:30 P. M. ligonbutyje. 
Paėjo iš Suvainiškiu parapijos, 
Vilnasales vienkiemio, Kauno 
gub., Aleksam!rausko pavieto.

Paliko dideliam nuliūdime vy
rą Vladislovą, dukterį Stella 11 
m., sūnų Bruną 23 mėnesių, bro
lj Petrą, Lietuvoj 2 seseris ir 2 
brolių.

Kūnas pašalnotas, 10321 In
diana Avė. Laidotuvės atsibus- 
June 11, 1925 m. 2 P. M. Lietu
vių Tautiškose Kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstanfus 
dalyvauti laidotuvėse. '

Nuliūdę:
Vyras, vaikai ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika Telefonas 
Yards 1138.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE

su murįninkais, kurie 
bandą pavenžti niekurius 
steruotojų darbus.

VIAV RAVE tMM
H ULFORE tue r"X. , , IK__ _ ____ S J

Brighton 
nubietlnėję? 
kad rodosi 
gyvybės. 
Bubnis iš 
per pat vidurį 
Brighton Parke. 

Ant California 
atsirado naujas 
garažaus ant gatvės stovi dide
lis automobilius, x) apie jį^vaik-Į 
štinėja žmogysta, panaši į ka- 
minšluostį. šis žmogus kalba
si su autoinobiliuiYi: “Aukš
tyn” — automobilius pakylu. 
“Žemyn” -- automobilius nu
sileidžia. Automobilius daro, ka

Plasteruootjai dirbantys prie 
budavojimo Shennan Hotcl ir 
Palmei* House, vėl sustreikavo. 
Streikas kilo dėl nesutikimų 

buk

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

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. Miohlgan Avenae 

.Chlcago, III.

Uį .iš Chicagos •išlydėjo 
smarki vėtra, kuri iš- 
nemažai langų, išvartė 

kitokių nuo- 
Kelr žmonės lito Icng- 

sužeisti. Pranašauto lie- 
betgi Chicagoje nebuvo, 
apielinkč^e visgi vietomis 
smarkus lietus.

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido iiiiura ar nau- 
taugios mados aprtdalai ne- 

ius patėmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskaną. Neda- 

* leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite 

j^įles 
kaa vakaras per deilmt dienų 
ir pleiskanos tuojaua iinyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo ju. Rutfles 
parduoda juaų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos.

$203
Iš NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

Nedėlioj iš ryto, per 
j ienų Laivokarčių Skyrių at- 

pone Jančev- 
skienė, pas savo uošvį Jaka- 
vičių, žinomą progresyvj vei
kėją tarpe Lietuvių. P-nė Jan- 
čevskienė ir Jakavičiai labai 
užganėdintu.

Sol Bu vėl, prezidentas To\v- 
er Furniture <>>., tapo nuteis
tas 18 mėnesių federalinin ka
lėjimai! ir užsimokėti $10,000 

/pabaudiks. Beikalavimą naujo 
bylos nagrinėjimo, teisėjas 
('.lifte atmetė.

Richard Shields, American 
Raihvay Express Co. darbinin
kas, liko nuteistas 6 mėne
siams kalėjimam Kiti du po
rą savaičių atgal buvo nuleis
ti, vienas ųiėnesiams, o ki
tas dviems\flnetams kalėji
mai). ♦

ROPTURA
IŠGYDOMA

Peilio“* " Skausmo
Pats paprasčiausias sensas nurodo, 

kad rupturas reikia gydyti ten "kur 
kiti yra išsigydę. Aš turiu savo fai- 
lese šimtus vardų kuriuos esu išgy
dęs savo metodu. Per metų metus 
jus skaitote čionai vardus išgydytų 
žmonių, nauji vardai kožną savaitę. 
Tie paliudijimai gali pertikrinti kiek
vieną žmogų kad mano būdas gydy
mo yra geras. Be peilio, be skaus
mo, be .sirgimo ir tikras išgydymas.

Skaitykit ką Mr. Pilutis sako:
“Aš turėjau rupturą per 4 metus. 

Mane išgydė už $30. Aš dabar neim
čiau savo rupturos atgal nei už 
$1,000. Labai puiku pamatyti yra 
kaip šis daktaras gydo gerai ruptu
ras, be peilio, be skausmo. Mane iš
gydo 2 metai atgal ir dabar esu pil
nai svęikas. Patariu žmonėms su 
rupturomis atlankyti Dr. Flint, jis iš
gydys.”

John Pilutis, 671 W. 14 PI.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas" savo metodu.

PATARIMAS DYKAI ,

Dr. E. N. Flint
3'22 S. State St. 5 augštas, Chicago

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedSliais ir ketvergais iki 
8:30 v. v., nedėliomis, uždaryta.

Rytoj, birželio 11 d., vakare, 
kaip 8 vai., Naujienų name 
įvyks Lietuvos Socialdemokra
tų Rėmimo 
kuopos mėnesinis susirinkimas, 
(leistina, kad visi • kuopos na
riai ir narės atsilankytų į šį 
susirinkimų, o ypač tie, kurie 
gaunate Socialdemokratų malo
nėsite nebeatidėlioti, nes žino-, 
te, kad laikraštį, siuntinėti iš 
Lietuvos brangiai kainuoju. | 
Kviečiame visus atsilankyti j 
ši susirinkimą ir pasitarti apie 
sekmingesnį veikimų. Juk ne
užtenka, kad.mes užsimokame 
savo duokles, bet taipjau turi
me lankylis j susirinkimus ir 

vakare jau Vtv.ėla su duoti gerų sumanymų kaip ga- 
buvo t’niversal Atletų lėtumėm p’adauginti narių skai- 
Nors Vidžius yra jfe- čių ir abelnai kaip galėtumėm 
hanikas, turi savo ga- suteikti Lietuvos draugams, 

jis kuriems dabar t<*nka vesti sun
kią kovą su reakcija, dar di
desnę pagelba.

Taipjau prahešu visiems Fon- 
nariams, kad vienas musų 

narys, P. F. Budrikas, liko iš
plėštas iš musų tarpo žiaurios 
mirties pačioj jaunystėj. Drg. 

Požėlą turi didelį'galvosūkį.'Budrikas buvo ‘ uolus darbuo- 
Jis aplaikė laišką nuo M ar t y-, toja 
novo ir Gojcrio iš Ne\v Yorko,' Uet 
kad šie didieji pasauliniai spor
tini ir promotoriai pribus Chi- 
cagon paimti ir išsivežti Požė
lą į (ailifornijų ristis, nes te
nai dabar yra pats sporto se
zonas. Juodu pribus į Univer- 
sal Atletikų Kliubų, 81 t W. 
33 Sf, kur Požėla yra instruk
torium, birželio 10 dienų. Jie 
nori išvežti Požėlą birželio 20 
į C.aliforniją.

Promotoris p. Mai*sb kalbi
na Požėlą su juo važiuoti į Ca- 
1 forui jų. Marsh yra manadžę- 
ris Mariu Plėstinos, pasaulinio 
čempiono, kuris sveria suvirš 
1'00 ,svarų. Su Požėla ir l*lesti- 
i'a, sako Marsh, išguldysime. 
\ isus Californijos “piemenis” 
(ca\vboys) ir visus esančius 
tenai sportus.

Vidzes, savininkas garažo 
Brighton Parke, draudžia Po
žėlai važiuoti ir kalbina jį pa
silikti Chicagoje ir dirbti die
ną pas ji garažiuje, o vakarais 
ristis. Jis pataria dirbti pas 
iįetuvius ir lavinti savo tautos 
vyrus sporto srity*

Požėla dabar ir pats nežino, 
kurio turi klausyti. Sako, pa
žiūrėsime jm> 13 d. birželio, 
.kuomet sugrįšiu po ristynių iš 
'.Vestville, III. —Bubnis.

kandžiais ir gėrimais. Pagilsi
mo vertos pdės Ivanauskaitė 
ir Pigėnas' už skanių užkąnd- 
žių pagaminimą. Prie išvažia
vimo pasisekimo daug prisidė
jo ir. tie, kurie dykai nuvežė vyko Chicagon 
ir parvežė savo automobiliais 
svečpis j ir iš gegužines. Be 
jų pagolbos ton vieton beveik 
'negalima dasigauti, nes 
gatvekariai neina.

išvažiavimo pi'ogramėlis 
vo gan įvairus. Visi surado 
tinkamą žaismę. Vieni vanagų 
gaudo, kiti dainuoja, treti šne
kučiuoja susėdę pavėsyj, o mu
sų Menas, kaipo tikras golfi- 
niukas, be golfo nė čia neap
sieina. Susistatęs vaikinų ir 
merginų būrį su lazdomis, 
kaip kareivių skvadų su šau
tuvais, ir rodo kaip reikią Išau
ti bulę iš pirmo sykio į sky
lę, žadėdamas duoti ūži tai ge
rą prizą.

Taip * besilinksminant atėjo 
ir vakaras. Saulutė nusileido 

i ir nakties tamsa savo plačiais 
■sparnais pamažu apgaubė vi
sų miškelį. Suskambėjo lygie- 
čių dainų garsai, pertraukda
mi vakaro tylą. Dar valandėlė, 
kita ir patenkinti įgytais die
nos įspūdžiais, traukiame lin
kui Chicagos, niūniuodami Va
nagaičio kompozicijų:

“Naktis svajonėms papuo-
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Lietuvių Raieliuose \vell ir 71 gatvių kaip ir iŠ ne
tyčių įvyko pasilinksminimas. 
Apie 6 vai. vakare susirinko, 
apie tuzinus- visokių, ir storų ir kys mėnesini 

l'pkinų boludių ir apie keletas vilkine birželi 
vyrų. Prišnekėta, pripasakota 
vis apie kitus, o apie save nė 
trupučio. Pasišoko, išsigėrė ir 

| kuomet vieni ankščiau išėjo, 
I tai kiti užtruko iki po vidur- 

SLA 125 kuopos organizato-, nakčio. Klebonėlis ir “seserys” 
rius D. Rimša praneša, kad | neatvykę. —Juodas Varnėnas, 
jau turi apie pustuzinį naujų Į 
narių. Skaitlinė yra nedidelė, 
bet palyginant su skaičium 
lietuvių, gyvenančių Melrose 
Parke, tai pasekmės geros. 139 
kuopos orgafrizatorius M. Uzu- 
narys iš Bi.selando sakosi turys 
neblogas pasekmes. •Jaunuolių 

skyrių jau turys vi?š 
36 kuopos organizato- 
S. Bradetudis 
pasekmių ir

(Tąsa nuo f» pusi.)

Iš SLA. apskr. kuopų 
darbuotės

j vaikų 
tuzino.

turi mil- 
negalima 
Bradčulis 
ir antro- 
dalyvių,

aliejoti, kad A. S. 
stovės pirmoje eilėje 
jo auksiflio konkurso 
kaip kad stovėjo pirmoje eilė
je prie dovanų pirmojo auksi
nio konkurso. Nuo kitų kuo
pų organizatorių nors nesigir
di pasekmių, bet galima; pa
ti lieti, kad darbuojasi rimtai.

J. M. Gelgaudas', 
SLA 2-ro apskr. org.

Cicero
Pereita sekmrtdienį jv\ko S. 

1L. A. J9t kuopos susirinkimas, 
kaip paprastai, nesakillingiau- 
sias. Ųriduota penkias naujas 
aplikacijas »ir išduoti 7 nauji 
paliudijimai. Tai rodo, kad mu
sų šeimynėlė auga.- Gal ir išsi- 
jAldys niekurių nariu pradžio
je metų -padarytas pareiškimas, 
kad šiemet kuopa turi dvigubai 
užaugti nariais. Gal taip ir bus, 
liet visgi sunku tam tikėti, nes 
jau pusė metų baigiasi, o nau
jų narių dar nedaugiausia yra. 
Organizatorius turi gerai su
krusti, jei nori padvigubinti 
kuopą. Tiesa, organizatorius 
dirba gerai, bet galėtų dirbti 
dar geriau. Pečiaus kuopos sto- 

nariais ir turtu priklauso 
vie*n nuo organizatoriaus, 
ir nuo visų kuopos narių, 
visi nariai ir turėtų sukrus- 

savo kuopą pa-

daugiausia bu- 
apie įvairius kuo-

ne 
liet 
tad 
ti veikti, kad
dvigubinus.

Susirinkime 
vo kalbama 
pos ir SLA reikalus. Buvo iš
klausyt i raportai delegatų iš 
SLA 2-ro apskričio suvažiavi
mo. Nuomonių buvo Įvairių ir 
kalbėta gana daug, bet nieko 
nenutarta.

Kaslink išvažiavimo, tai jau
rta. Išvažiavimus

Kas

ateikite į Ta- 
svetainę

įvyks ateinantį sekmadieni, 
nori dalyvauti, 
muliunienės svetainę kaip 9 
vai. ryto, o visi busite nuves
ti išvažiavimo vieton — VVhite 
Eagle Grove, Lyons. Dalyvau
kite gi išvažiavime visi, nes 
jis bus linksmas ir kiekvienas 
smagiai praleisite sekmadienį 
savo draugų tarpe. —K. P. D.

Marųuette Perk

IŠ BEETHOVENO KONSER
VATORIJOS MOKINIŲ

KONCERTO

Birželio 8, 4 ir 5 d. d. įvyko 
Beethoveno Muz. Konservatori
jos mokinių koncertai. Birželio 
3 d. — Ciceroj, Liberty svet., 
o birželio 4 ir 5 — Mark White 
Sq. Paiko svet. Turėjau pro
gos koncerte būt tik birželio 4 
d., ketverge" vakare, kur teko 
girdėti tik pradiniai mokiniai, 
išskyriant G. šidiškaitę ir mo
kytoją p-ię Lulų Baben. Viso 
buvo išpildyta 21 numeris, dau
giausia pianu — 11, smuiku — 
6 ir dvi dainelės. Iš mokinių 
pianistai ir dainininkės pasiro
dė daugiau pralavinti, negu 
smuikoriai. Iš. jų visų geriau
siai paskambino p-lė G. Nidiš
kiu tė. Smuikininkė geriausia 
buvo 6 metų mergaitė Lorraine 
Sablotny, •kuri sulig savo am
žiaus stebėtinai gražiai sugrojo 

jnaršą. “Mano sielai šiandie 
šventė” (T. Kelpšo) ir II Bacio* 
(Aidi), tikrai artistiškai su ge
ra ekspresija sudainavo p-lė G. 
šidiškaitė. 
turi gražų
sdprana balsą, 
nu, 
no 

' bar 
kos 
motinai 
iš savo uždarbio lavina 
dukterį. Paskutinis .numeris 
buvo puikiausia: mokytoja p-lė 
Lūki Raben smuiku sugrojo 
dvejetą gražių dalikėlių. P-lė 
Raben parodė, kad ji turi gerą 
techniką, gerai išlavintas abi 
rankas, švelnų,, aukštų toną, — 
visa tą, kas geram smuikoriui 
reikalinga. Neabejoju, kad ji 
yra ir gera Mokytoja.

Girdėjau, kad p. Pocius ža
da mokytojų skaitlių padidinti 
ir visą konservątoriją praplėsti. 
Ją p. Pocius suorganizavo be
ne 1914 metų pabaigoj. Su lai
ku, surinkta geri mokytojai, i- 
vesta gerą mokinimo sistema 
ir kas karts vis gerinama, iš
duodama mokslo liudijiinai-dip- 
lomai baigusiems mokyklą ir 
tt. žmonės pradeda suprasti 
Pocių esant rimtu žmogum ir 
jie neklysta. Juk ištikrųjų p. 
Pocius pirmutinių įsteigė aukš
tesnę muzikos mokyklą. Chica
goj. Publika jj gerbia, jam 
prielankus kaip katalikai, taip 
ir tautininkai bei socialistai. 
Yra gerai susipažinęs su muzi
ka, geras pianistas ir chorve- 
dis.

Ji yra tikra artistė, 
išlavintą, aukštą 

skambina pia- 
ir smuikuoja. Balsą lavi-
pas p-ią Oną Pocienę, da- 
pas p. \Vm. Masoną, muzi- 

pas p. Pocių. Garbė jos 
kuri šapoj dirbdama, 

savo

—žemaičio Sumiš.

Pranešimai

PRANEŠIMAI
Draugyste Palaimintos Lietuvos lai- 

susirinkimą ketvergo 
II d., 1925 m. Chica

gos Lietuvių Auditorijoj, 3131-33 So. 
Halsted gt. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Bus linkimus pikniko darbininkų, 
todėl nariai yra kviečiami skaitlingai 
utslankyti. ' Ir. Žilinskas, lašt.

Am. Liet. Bendr. ^Rubas” bonų 
savininkų, tai yra kurie pirkot bonų, 
pasikalbėjimas įvyks ketverge, birže
lio 11 dieną, K vai. vakare, Liuosyl>ės 
svet., 1822 VVabansia Avė. Svarba 
šio pasikalbėjimo ta, kad birželio 2 
dieną, Naujienose, p. Gudžiūnas pra
šo prisiųsti įgaliojimus, todėl, apsvar
stę šį klausimą, nuspresim ką daryti.

Bonų Pirkėjas.

Bridfceporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėki te pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipąi jei 
tamsta nori*, kad apart ‘‘Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš- 
kilę* irgi mums mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs 'tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostuinerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JEŠKAU savo brolio Jono Buivido, 

kuris paskutiniu laiku gyveno Chica
goj. Bet dabar nežinome kur ran
dasi. Pranas važiuoja j Lietuvą, o 
•Jurgis lieka čionai, Malonėk atsi
šaukti. Jurgis Buividas, 1248 So. 
Jefferson St., Chicago, III. Jonas 
Buividas. 21H University Avė., Cham
paign, III.

JEŠKAU švogerio Adomo Deiman
to. Paskutiniu sykiu gyveno E. 
Chicago, III. Iš IJctiivos paeina Šlek- 
tenių kaimo, Ginteliškių valsčiaus, 
Kretingos apskr. Jis pats ar kas ki
tas malonės pranešti, busiu dėkingas.

JURGIS BUIVIDAS, 
1248 ’S. Jefferson St., Chicago, 11).

APSIVEDIMAI
JEŠKAU apsi vedimui merginos 

nuo 20 iki 30 metų. Aš esu 36 me
tų amžiaus. Turiu gerą darbą ir ge
rai uždirbu.

Atsišaukite
JONAS BUIVIDAS, 

201 Urfiversity Avė., Champaign, III.

JEŠKAU merginos arba našlės ap- 
sivediinui, nuo 25 iki 37 metų. Aš 
dsu vaikinas, 36 metų, sveikas, turiu 
Šmotą 
$3,000.
linčios darbą ir farnią malonėsit at
siliepti.

PAUL BALSIS 
7230 S. Talman Avė.

žemes Wisconsine, vertas
Cash pinigų neturiu. Mi-

hicago, 111.

ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKIA partnerio, pabūti krautu

vėje, taisymo taje/ų ir supply biznio. 
Aš turiu geriausią vietą Chicagojo, 
apie 8000 automobilių ir trukų prava
žiuoja pro mano kampą, rendos tik
tai, $50. Proga uždirbti daug pini
gų, turi turėti $1000 cash. Patyri
mo nereikia.

N. W. kampas Archer ir
Wcntworth Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI i REIKIA DARBININKĮJ
Mes parduodamo olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke A v. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
' DACORATORS.

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

S. Jakubauskas ir J. Mosgeris
6608 So. Tai man Avė., 
Phone Hemlack 1292

Tel. Lafayette 5153-6438

. RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

JIESKO KAMBARIU
J UNIKALI NitrAS kambarys 

ant Bridgcporto prie mažos 
šeimynos. Pramškit j

NAUJIENŲ SKYRIŲ

Hox 225

SIŪLYMAI KAMBABIĮĮ
ANT RENDOS, didelis ir 

švarus kambarys prie mažos šei
mynos dėl vyrų ar merginų,

Atsišaukite
5420 So. Morgan St.

KAMBABIS 
didelis, vienam 
nūs, vanos x ir 
niai.

parendavojimui’ 
vyrui; te lėto

ki ti paranku-

2515 W. 651h St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

DIDELIS SKELBIMŲ BIZNIS 
CHICAGO — .LOS’ ANGELES 

DETROIT — BALTIMOKE 
A L’TOMOBILIŲ IŠPARDAVI
MAS IR. TAVORŲ SKEL

BIMŲ PATARNAVIMAS
--■■f------------ *

Vyrai apie 45 metų, moterys apie 
35 metų, kurie gali investuoti nuo 
$500 iki $1000 cash arba real estate. 
Sveikas, atvirahie ore darbas visą 
metą, 8 vai. algos*, $150 į mėnesį, ke- 
ionės išalidos. Darbai Chicagoj 

skelbimų Department, algos $150 į 
mėnesį ir komišinas. Stenografėms 
apie 33 metų, $100 j mėnesį ir dau
giau. Be investmentų aplikantai ne
siimami . Atsišaukit nuo 9 ryto iki 
9 vakare, gatavai pasirengę darbas.

2050 Archer Avenue.

— LIETUVIŠKAI KAL- 
BANTI VYRAI — 5 

pagelb i n i n k ų 
prie sp^ciat 

patyrimu ar- 
štai yra ju- 

nuolatinį dar- 
suilig darbo. 
Mr. Ą. Car-

VYRŲ
REIKALINGAS —

PORTERIS I VALGYKLĄ.
Atsišaukit
7359 S. Western Avė.

AUTOMOBILIAI
VARTOTŲ KARŲ IŠPARDAVIMAS'
Nash, touring, 1922 ..................
Buiik, touiing, 1919 ................. ;
Dodge, touring, 1922 .................
Mitchell, touring 1921, 7 pas. ...
Chevrolet, touring, 1923 ...........
Chevrolet, 1924 ................. ........
Ford, touring, 1922 ..................
Ford, Sedan, 1924 ......................

I i............t____ inni

$295
$125
$225
$175
$200
$375
$100
$300

Chundler, touring, 1921 ........... $175
LENGVAIS IŠMOKRJIMAIS

Nau ii
HUPMOB1LE, FLINT, DURANT, 

STAR.
5237 So. Halsted St.

‘Tel. Yards 4050

HUPMOBILE
Aštuonių ir keturių cilinderių. so

dan ............................................. $1275
$475 įmokėti, kitiis lengvais išmokė
jimais.

FLINT, DURANT, STAR
Reikia salesmenų, didelis 

šinas.
komi-

5237 S. Halsted St.
.Tel. Yards 4050

PABDLJOSlU vieną iš karų 
Siutz, Peerless, ' gerame stovyje. 
Parduosiu prieinamu kaina.

954 \V. 9511) Street 
Kiminas Morgan St;

Matyti galima Ncdėldieniais vi
są dieną.

PARDAVIMUI
Parsiduoda Player Pianas 

mažai vartotas, 25 rolės, ben- 
čius, gražaus W«lnut medžio, 
už ..... ^.....................  $195

Upright Pianas Oak, už $65 
Phonografas Columbia, už $28 
Radio setas, naujas, 5 tūbų 

su didele baterija ir truba, ver
tės $150, už

332; So. Halsted St 
Chicago, III.

$65

BARGENAS
Pardavimui barbernė, yra 3 balti 

krėslai, 1 pool table, cigarai, nesvai
ginami gėrimai. Viskas pirmos kle
sos padėjime. Turiu parduoti, nes iš
važiuoju j Europą.

622 E. 67th. St.
Fairfax 2836

PARDAVIMUI cigarų krau
tuvė, parduosiu sykiu su namu 
arba be namo. Pelno į savaitę, 
$100. Už $3000 nupirksiu.

Atsišaukite ' .
4342 So. Ashland Avė.

Gul-GROJlKLIS Pianas 
bransen — 88 notų, moderniški 
keisai, su benčium ir 90 rolių, 
kaina $150, išmokėjimais po $10 
į mėn. atsakantiems žmonėms. 
Turi būt parduotas prieš birže
lio 13. 8121/2 W. 63rd St.

Reikia tuojau 
prie managerio 
sales darbo, su 
ba be patyrimo, 
sų proga įsigyti 
bą. Atlyginimas 
Atsišaukite pas 
sėlio. Nuo 11 rvto iki 7 vai. todėl vienam yra labai sunku, 
vakare. Room 507, 69 West galSsit nusiPirkti-
VVasliington. St.

PARSIDUODA Krosernė ir bučer
nė maišytų tautų apgyvento] apielin- 
kėj. Biznis yra cash. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
44(11 So. Richmond St.

| PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
I nė labai pigiai. Turiu dvi bučemes, I. . . . Ku.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI kunberis dėl 

dviejų garadžių.
Atsišaukite

, K. M.
3435 So. Emerald Avė.

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus,

kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKIS & CO.
Keal Katate

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

MŪRTGECIAl -PASKOLOS

Parduodam ir mainom
2 flatų naujas muro namas, gra

žioj apielinkej, bargenas. 4 fialų 
muro namas,’ su \visais palanku
mais, geroj apielinkej.

Priimsim į mainus: eoltage, biz
nį arba lotus. Su reikalu k«cipki- 
tos pas

A. Grigas,
3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
1 F K 41F) f C f) V f 11 Q
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3801 South Kedzie Atc„ 

Lafayette 6738.

PARDAVIMUI TIKRAS 
NAMAS

ANTRI MORGIČIAI padaromi dėl 
namų, 2-jų flatų ir didesnių namų. 
Nebrangi kainu. Greitas veikimas.

Z S. J. HACHTMAN, 
Room 114?

111 W. VVashington St.
^Telephon^ Franklin 3524-3525

T

Marųuette Parko apielinkė- 
je kasmet vis dauginti lietuvių 
apsigyvena. Bet (lietuviai savo 
bažnyčios dar neturi. Tad su
sidarė tam tikrus komitetas, 
kuris ir rupinasi suorganizuo
ti vietos lietuivus, kad paskui

TAUPYK IR TURĖK

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

REIKALINGAS pirmarankis 
kepėjas. Turi mokėti kepįi juo
dą duoną.

Atsišaukite
1208 E. 93rd St.

/

sąvaitę, kas dviKas 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdėH ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 

įsteigus čia jų parapijų ir pa- JĮ*” į®,,," 
sibiidavojus mulkinę. Dabar ir visiška garantija, nes 
stropiai ir ieikoma tokių, ku-1 g- 
rie sutiktų atiduoti dalį savo IŠ čia jus galite pasiimti bile 
uždarbio 
“avinvčios 
ja.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

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

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Atsišaukite
3259 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, tirštai apgyventa lietuvių ir ai
rių. Biznis cash. Pigi renda. 6 
kambariai pragyvenimui. Priežastj 
pardavimo patiest ant vietos.

3651 So, Wallace St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui pekarnė, lietuviškos duo- 

lU^IKlA pirmarankio Jieke- nos Mainysiu ant rjamo, ar Jo
rio prie kepimo duonos..

Atsišauk ito
850 W. 18th Street

to./ Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. 841 W. 33rd Street. 
Phone JBoulevard 5018.

■ ■ ---- —  -------- -4    ..... . 

pasta tymui 
su puikia

kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės

čia “dvasiškas sesery- 
nas’’ ir šalę jo didelė bažnyčia, 
bet į tų bažnyčią paprastų pa- 
rapijonų neleidžia, nors ji yra 
pabudavota jų pačių pinigais. 
O į kitas Chicagos bažnyčias 
yra pertoli vykti.

Bet komitetui nekaip sekasi, 
kadangi atsiranda daug “bedie
vių”, kurie 
tis atsisakoK 
moka' gana 
nč kiek jos

naujos
? . I • i i%<*>p «i io ▼ (j niocnvn, 
kletlOUl- Naujienų Spulka yra po valdžios 

kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės:

I Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjus. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną ' •
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

WILLIAM SEVIC
ARCHITEKTAS

1829 Blue Island Avė 
Tel. Ganai 4014

GENERALIS KONT«AKTORIUS 
Lietuvis

Budayoju visokius namus, mū
rinius, medinius; didelius ir ma
žus. Darbą atlieku kuogeriausiai.

John G. Mežlaiškis,
7026 So. Artesian Avė.,

Tel. Republio 4537

prie bažnyčios de- 
nes ir be jos jie 

gražiai gyventi ir 
nepasigenda.

ereitą šeštadienį prie Rtxk-

Lietuvos Socialdemoikratų Rėmėjų 
Fondo, Chicagos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadieny] 8 v, 
v., 11 d. birželio, Naujienų name. 
Visi nariai būtinai atsllankykit, nes 
turim daug svarbių reikalų. Kviečia
mi ir pritarianti tam darbui atsilan
kyt. Valydyba.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikate- 
šen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
inas Sostheini’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBKA STORE FIXTURE CO.

BiE IK ALINGAS bilčeris, pa
tyręs savo ,darl>e; mokantis 
angliškai ir lenkiškai kalbėti.

Atsišaukite
569 W. 18th St.
Tel. Canal 7291

PARDAVIMUI pigiai restau- 
rantas, viskas gerai sutvarky
ta, daro gerą biznį, geroj vie
toj ant Halsted St., netoli 
Stock Yardų.

3404 So. Morgan St.
Phone Yards 1571

,i i • ..... A -....

REIKALINGAS Registruotas ap- 
tiekorius, kuris nori dirbti aptiekoj, 
arba būti pusininku aptiekus su 
didele suma pinigų. Atsišaukite 
laišką arba ypatiškai

1616 W. 47th St., ' 
Chicago, III.

Tek Boulevard 0344

ne- 
per

REIKIA — t
Stipraus vaikino, 18 metų 

amžiaus, dėl išsimokinimo 
ro amato.

Atsišaukite
1011 W. Lake St.

ge-

PARDAVIMUI bučemiė, už 
$600 galite ją nupirkti. Ge
ras biznis ir randasi geroje 
vietoje. Turiu greit parduoti.

Atsišarkite
5758 So. Bobey Street 

------------------------- —_• 
• PARSIDUODA )kenldižių ir 
cigarų štoras, ir kitokių mažų 
daiktų. Yra penki kambariai 

pragj'venimo. Savininkas 
važiuoti ant operacijos. 
3720 So. Ilalsbi'd St.

dėl 
turi

Moderniškas 5 kambarių 
medinis bungalow, sun par- 
loras, aržuolo trimingai vi
sur, furnace šildomas, vai
siams sklepukas, su grindi
mis augštas, pleisteriotas 
skiepas, puikiai dekoruotas, 
du dideli miegojimui kamba
riai, lotas 30x125, viskas už 
$7950, cash reikia $2500.

BEN F. BOHAC 
2643 W. 51 st Street .

Prospect 6415
PARDAVIMUI modemiškas mūri

nis namas, 2 flatų, naujas, 6-6 kamb. 
įmūrytos vanos, gasinis pečius, ice 
box, beržo trimingai, 2 karų gara
žas. Kaina $15,709, atsišaukite arba 
telefonuokit savininkui

6110 So. Sacramento Avė. 
Prospect 10388 y

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN «O. * 
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. 11 lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v. v. 

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS

PĄBDAVIMUI 2 lotai. 50x125 
prie 44 St. ir S. Western Avė 
Parduosiu pigiai. Atsišaukit:

4716 Š. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 2422

PARDAVIMUI arba nuiinyinui 
prie 5107 So. Halsted St., netoli 
transferinio kampo, mūrinė krau
tuvė ir 4 fialai, kaian, $25,000, iš
mokėjimais. TelefonuoKit po 8:3(1 
vakare ir po 6 vai. ryto. HENRY 
M1LLER, savininkas. 1145 Indepen- 
dcnce Blvd. Phone Vau Buren 5815 
—------------- ------------- --------- —4—

SOUTH SIDE APARTMENTAS
Pardavimui 2 augštų mūrinis na

mas ,58 St. ir Aberdeen, 6-6 kamba
rių, furnace šildbmas, 2 karų gara
žas, gcrarhe padėjime, kaina, $11,000, 
cash, $3,000, lengvais išmokėjimais.

MURPHY, 
Tel. Boulevard 0899 

Tarpe 6 ir 8 vai. vakare

VOKIŠKOJ SUBDIVIZIJOJ
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, elektra ir moderniškas plumbin- 
ga\ ir 2 karų garadžas, netoli Mc- 
Kinlev 
$1,000.

Park, kaina $4,000, cash

2031 W. 35 St. 
lafayette 0909

JEI MANAI pirkti nuosavybę, 
Calumet Distrikte, apžiūrėk pirma ir 
gauk kainas, tada atvažiuok ir pama
tyk mano nuosavybę. Imk No. 4 
Cottage Grove gatvekarį iki galui.

11446 Front Avė.
Pullman

ANT pardavimo lotas, 
roj vietoj, arba mainysiu 
automobilio.

J. tEPO
, 722 W. 35Hi St.

Pitone Boulevard 3249 
arba Bepublic 1036v

ge- 
ant

PARDAVIMUI farma 'Michigano 
valstijoj, 40 akrų, 35 akrai dirbamos, 
5 akrai ganyklos. Žemė gera, viskas 
auga taip kaip Lietuvoj, 2 mylios nuo 
miesto, mainysiu į Chicagos lotą arba 
automobilių. Atsišaukit prie savinin
ko.

L. PETRAUSKAS,
3536 S. Parnell Avė., Chicago.

BUNGALO!!!
Parduosiu pigiai, savo 6 kambarių 

murinę bungalo, vienuolyno apielin- 
kėje. Viskas pagal naujausios ma
dos, elektra, vanos, aržuoliniai tri
mingai, vienas blokas nuo karų lini
jos, gatvės ištaisytos. Puiki lietu
vių kolonija. Galiu priimti ir lotą 
kaipo pirmą {mokėjimą.

Savininkas
6948 So. Artesian Avė.

DIDELIS BARGENAS. Parda
vimui mūrinis namas, 5-4 kambarių. 
Yra augštas, skiepas, ^gasas, rendo 
$50 j mėnesį, kainu, $4,700, cash 
$2,000, o už kitus morgičius.

Atsišaukite
2948 Emerald Avė.

Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager
______ —

VYRAI IŠMOKITE moderniškos 
barberystės. Dabar pakilusios algos 
padaro barberystę geru amatu, o dar 
komiši'nas ir tipsai.. Tas švarus vi
dui darbas išmokinamas greitai, die
nomis azba vakarais. Musų katalo
gai išaiškina kaip užbaigę gauna dar
bą arba šapą, kaip uždirbsite kol 
mokinatės, kaip ipalengvinsime jūsų 
gyvenimą. Atsišaukite, rašykit ar
ba telefonuokite. '

THE MOLER SYSTEM OF 
COLLEGES

105 S. Wells St. Tel. Franklin 4230

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

t

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; augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
8106 S. Halsted St., Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
' Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j 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.


