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Lietuvos lenkai prisipažįsta 
kovoje prieš Lietuvą

Ir guodžias Lygos Tary
bai, kam Lietuva dėl to jų 

dvarus konfiskavus
Trukšmas T. S. Tarybos posėdy

ŽENEVA, Šveicarija, b. 10.— 
šiandie Tautų Sąjungos pasėdy 
kilo tokia audra, kokios ji dar 
niekados savo posėdžiuose ne
turėjo, — triukšmas buvo toks, 
kad Tarybos pirmininkas, ispa
nas Quinones de Leon, buvo 
priverstas skubotai posėdį už
daryti.

Triukšmas kilo dėl paduotų 
Tarybai saundų, kad Lietuvos 
valdžia konfiskuojanti žemos 
tų gyventojų Lietuvoj, kurie 
pirmiau kariavę prieš Lietuvą, 
ir kad Lietuvoj gyvenančių po
litinių mažumų asmenims grū
mota kalėjimu, jei jie ąiunti- 
nėsią skundus Tautų Sąjungai.

[Chicagos laikraščių paduo
tame Associated Press praneši
me nepasakyta, kas tuos skun
dus ant Lietuvos padavė Tautų 
Sąjungos Tarybai. Ponai Ien-| 
kai, žinoma, ne kas kitas. įdo
mu vis tik, kad savo skunduo
se prošepanai atvirai pasisako, 
kad jie, gyvendami Lietuvoj, 
turėdami savo “majontkus” lie
tuvių žemėj, tarnavo Lenkijai 
ir prieš Lietuvą kariavo.]
Cent falinių valstybių nusigin

klavimo tyrimas
Slaptoj sesijoj Tautų Sąjun

gos Taryba priėmė Japonijos at
stovo Išii rezoliuciją, nusakan
čią, kad einant padarytomis su
tartimis Vokietija ir kitos cent
rai! nes valstybės privalančios 
leisti daryti pilniausius jų nu
siginklavimo tyrimus, jeigu 
Taryba balsų didžiuma nuspręs, 
kad toks tyrimas reikalingas 
padaryti. Taryba mano, kad 
šitas nutarimas bus Vokieti
jos, Austrijos, Bulgarijos ir 
Vengrijos priimtas.

Diskusijos klausimu Tautų
Sąjungos priežiūros demilitaii- jaus verslo dalyse ir svetimša-

die demonstracijų. Italijos 
ministeris atsakė, kad jei Kinų 
valdžia turinti bet kurių abejo
jimų dėl demonstracijų pasek
mių, tai, girdi, kodėl ji jų ne
užginanti.
Svetimšaliai Kantone traukiasi 

iš pavojingos zonos 
1

KANTONAS, Kinai birželio> , •
10. — Visi svetimšaliai Kanto 
ne. !<i- • dabar 'Arda pILetim., 
karas, pasitrauks iš pavoj-ngtH 
zonos?

Smarkus mūšiai tarp kanto - 
niečių ir junnnieėių kariuome
nių eina be paliovos. Praneša 
ma, kad vakar, junaniečiai iš 
kulkasvydžių šaudę į keturis 
amerikiečius, tarp jų dvi mote
ris, kurie norėję laiveliu pabėg
ti iš mūšio zonos. Alena mo 
teriškė buvus sužeista.

Streikas FuČau'e
FUČAU, Kinai, birž. 10.

Čia tapo paskelbtas visuotinas 
streikas. Kol kas viskas ramu, 
tečiau dalykų padėtis labai į- 
tempta.
Del neramumų kaltina munici- 

palę miliciją
TOKIO, Japonija, birt. 10. — 

Instrukcijomis iš Pekino, Kinų 
legacija Tokioj išleido praneši
mą, kuriame pareiškiama, kad 
dėl neramumų ir riaušių šan
hajuj kalta esanti municipalės 
tarybos’ milicija. Studento 
riaušės nesančios nė pro-bolše- 
vikinės, nė atkreiptos prieš sve
timšalius.

Del streiko, laivų judėjimas
Šanhajuj paralizuotas

i ŠANHAJUS, Kinai, birž. 10
Streiko neramumai šanha-

zuotai Reino zonai atidėta r 
jo mėnesio susirinkimui.

Padėtis Kinuose
Milžiniškos studentų demons

tracijos Pekine; smerkia kru
vinus svetimšalių vyriausy
bių žiaurumus

PEKINAS, Kinai, birž. 10.— 
Kinų studentai šiandie laikė 
milžiniškas demonstracijas, 
protestuodami prieš svetimša
lių vyriausybių žygius darbinin
kų streikui nugniaužti šanha- 
iuj ir šaudymą demonstruojan
čių kinų studentų.

Svetimšalių žygiai Šanhajuj 
buvo smerkiami kaip “bruta- 
lingiausi, kruviniausi žiauru
mai žmonijos istorijoj.”

Kinų valdžia vakar kreipėsi 
į Italijos minis-terį, Cerruti, 
prašydama, kad jis patartų vi
sų kitų valstybių legacijų šta
bams ir šiaip savo žmonėms, 
kad jie lenktųsi ruošiamų Šiau

lių sodybose kiek aptilo. Lai
vų judėjimas betgi tiek upėse, 
tiek, jūrių pakraščiu, beveik- vi
sai paralizuotas, kadangi laivų 
darbininkai uoste metė darba. 
Del tos priežasties turėjo pa
silikti uoste keturi britu ir du 
japonų laivai.

į Honkongą pasiųsta telegra
mos įvairioms laivų kompani
joms įspėti, kad nesiųstų jokių 
laivų į šanhajų, kol čia tęsis 
streikas. ' ’

Herriot pasitraukė iš Lio- 
, no burmistro vietos
j » LIONAS, Francija, birž. 10. 
— Buvęs premjeras Eduardas 
Herriot rezignavo iš Liono 
miesto burmistro vietos.

Herriot dabar yra Francijos 
parlamento atstovų buto pirmi
ninkas, ir dėl to, kad jam ten
ka visą laiką būti Paryžiuj, jis 
buvo priverstas atsisakyti iš 
burmistro vietos namie.

<7i»wžiiįti'W|Ų
Prancūzai bus apdėti 
sunkiais mokesniais

Illinois atstovy butas pri 
ėmė įstatymą prieš 

‘‘indžorikšenus”PARYŽIUS, birž. 10. - Par 
lamento atstovų buto finansų 
Komisijos posėdy finansų mi
nisteris Caillaux šiandie pareiš
kė, kad jis planuojąs apdėti 
kraštą tokiais mokesniais, kad [Cuthbertsono 
vien iš jų surinkus pakankamai Į “anti-injunetion 
fondų biudžeto išlaidoms 
dengti, 
nes 
Francija 
gų gauti 
ni ai s, tai 
derybose 
mo.

Kai Anglija ir Jungti- 
Valstijos įsitikinsią^ kad 

daranti rimtų pastan- 
pinigų vidaus mokės- 
jos busią palankesnės 
dėl skolų atsilygini-

Muštynės su ku-kluxass
CL1NT0N, Mass., birž. 10.— 

Praeitą naktį čia įvyko didelės 
muštynės tarp ku-klux-klanie- 
čių ir jiems nepalankių šiaip pi
liečių. Ku-kluxai mat buvo 
suvažiavę automobiliais — apie 
trys šimtai jų — laukuose savo 
mitingui laikyti. Po mitingo, 
kai jie didelėj procesijoj važia-

SPRINGFIELD. Ilk, birž. 10. 
— Illinois legislaturos atstovų 
butas šiandie priėmė atstovo 

taip vadinamą 
” bilių, kuriuo 

pa-’suvaržoma teisėjų teisė duoti 
“indžonkšenus” samdytojams 
jų kovoj su darbininkais strei
kų metu.

Bilius priimta 78-iais balsais 
prieš 65.

Senatas tą bilių buvo priė
męs ankščiau.

Tas pats “anti-injunetion” bi
lius kiek laiko atgal buvo atsto
vu buto atmestas.
t Ąbiejų legislaturos butų, ga
lų gale, priimtas šis svarbu® 
darbininkams įstatymas dabar 
eina valstijos gubernatoriui 
Small pasirašyti, ir jis, veikiau
sia, jį pasirašys.

Atmetė prohibicininkų bilių
Atstovų butas šiandie atme

tė Anti-Saloon lygos paruoštą 
Barbouro įneštą 

bilių, kuriuo einant turėjo būt 
įsteigtas valstijos prohibicijos 
komisariatas kovai su prohibi • 
cijos laužytojais. Senatas tą 
bilių buvo priėmęs, bet atstovų 
butas šiandie jį nukirto 73 bai
sais prie 60.

VIENINTĖLIS DAR GYVAS ŽMOGUS, KUR BUVO PASIEKĘS ŽIEMIŲ AŠIGALĮ. Matth.
Aleksander Henson, kurs kartu su kontr-admirolu Peary buvo pasiekęs žiemių ašigalį 1909 
metais, ir jo rūbai, kuriais jis toje istoringoje kelionėj dėvėjo Henson yra newyorkietis, 58 
metų amžiaus.

“ ’(vo per miestelį, miestelėnai ne-Į ir senatoriaus

Francija ir Ispanija tar
sis dėl Marokos

Norvegija planuoja visai
nusiginkluoti

Franci jos , premjeras išskrido 
aeroplanu i Moroką tarautis 
su francuzų jėgų vadais

Karo ministeris žada ateinan
čiais metais įnešti parlamen- 
tan nusiginklavimo projektą

STOKHOLMAS, Švedija, bir
želio 10. — Nežiūrint aštrios 
konservatorių ' opozicijos, Skan
dinavijos kraštuose nusiginkla 
vimb judėjimas v’, t labiau įsi-

BARCELONA, Ispanija, birž. 
10. — Francijos premjeras 
Paiidevė, kuris skrenda į Moro
ką pasitarauti su francuzų ar
mijos vadais Morokos kampani- gali, 
jos dalykais, aeroplanu atskri
do čia šį ryttą 7.45 valandą, ir 
kaip 8 vai. ryto išskrido toliau 
į Alicante, Ispanijoj.
Pirmadienį įvyks konferencija

MADRIDAS, Ispanija, birže
lio 10. — Karinės . direktorijos 
išleistu šiandie oficialiu prane
šimu, ateinantį pirmadienį Mad
ride prasidės konferencija ap
svarstyti 
Ispanijos 
maurus, 
vadovaus 
senai čia

bendrai Francijos ii 
akcijai Morokoj prieš
Francijos delegacijai 

Louis Malvy, kurs ne
laikė konferenciją su

karinės direktorijos galva, gen.

n «" pasirašytas

Nesenai Švedijos parlamen
tas nutarė savo armiją suma
žinti visu trečdaliu, nukertant 
kartu išlaidas kariuomenės lai
kymui nuo 130 milijonų į1 100 
milijonų kronų, o dabar ir Nor
vegijos karo ministeris žada at
einančiais 1926 metais įnešti 
stortingan (parlamentan) gin
kluotų krašto apsaugos 
sumažinimo planą, 
nisterio pareiškimu 
busiąs lygus beveil 
nusiginklavimui.

jėgų 
Karo mi- 
jo planas 

visiškam

Rocca.
Francuzai traukiasi

FEZAS, Moroka, birž. 10. — 
Oficialis francuzų pranešimas 
skelbia, kad francuzų kariuome
nės skyriai pasitraukę iš dvie
jų avanpostų, kur jie turėję su 
sirėmimų su rifkabilais.

Iš Tetuamo, Ispanų Morokos, 
praneša, kad rifkabilai ėmę sa
vo jėgas koncentruoti EI Arai- 
šo zonoj. Ispanų artilerija 
vakar bombardavus sukilėlius 
ties Sidi Mesaudu.

—w------------
ANGLIJOS DARBO PĄRTIJO8 

ATSTOVAS MIRĖ

IjONDONAS, birž. 10. šian
die staiga susirgo ir po kelių 
landų mirė darbietis parlamen
to narys James Wignall, 69 
metų. Per trysdešimt metų 
jis buvo Anglijos }>rofesdnių 
darbininkų sąjungų organizuo 
tojas.

Anglijos Darko Partija
prieš saugumo paktą *£«. tlk ZS l"’11'

— —— dvejetas dešimčių asmenų būvi.
Pioponuojamas paktas patai- sužeista. Trisdešimt du muš 

nausiąs ne taikos reikalui, bet tynių dalyviai tapo areštuoti ir 
kaiui, sako Ramsay 
nald ,

kaip

MačDo- pastatyti po 100 dolerių kauci
jos kiekvienus. DERYBOS SU KLAIPĖDA 

PABAIGTOS
—Pro- 
pąktas. | 
reikalu'

BERNARO SHAVV APIE 
BRYANĄ IR JO FUN

DAMENTALIZMĄ

LONDONAS, biiž. 10. Gar
sus Anglijos dramaturgas Ber- 

Savoy

LONDONAS, birž. 10. 
ponuojamas saugumo 
kuriuo Britų užsienių 
ministeris Chamberlainas --susi- i 
tarė su Francijos užsienių rei-J 
kalų ministerių Briąndu, Žene-'
voj, bus, be abejojimo, stipriai nard Shaw, debatuose 
kritikuojamas . parlamente, te- teatre su Hilaire Belloc u, kliū
čiau iki šiol iš politinių partijų dė ir Teimessee įstatymą prieš 
vien tik darbięčiai pasisakė,-evoliuciją ir to įstatymo dideįį 
kaip jie į tokį paktą žiuri. gynėją \Villiama J. Bryaną.

Darbo partija yra grieštai Shaw pašiepdamas šitaip pasas- 
nusistačius prieš sutartį dėl to, xė:
kad jaja Didžioji Britanija per Į “Judėjimas prieš evoliuciją 
giliai veliama.} galimus Euro- šiandie staiga nepaprastoj ..'Lem
pos vaidus. Pasak partijos or- nioj pasireiškė Amerikoj. Tiffii 
gano Daily Ilerald, buvęs dar judėjimui ten vadovauja žmo- 
biečių ministeris pirmininkas, glls> turįs nepaprastų troškimų 
Ramsay MacDonald, esąs parei- nuvesti žmones į dangų, bet ne- 
škęs: turįs jokių smegenų

“Ta sutartis tai pradžia ne žmogus vadina save fundamen- 
visuotino susipratimo taikai iš-Jalistu, liet jo fundamentalizmą 
laikyti, bet pradžia mdividua- aš pavadinsiu infantilizmu.”

moj pasireiškė Amerikoj. T^n

Pasai

lių sąjungų ir garantijų. Ji 
patarnaus, < galų gale, ne taikos 
reikalui, i bet ugdys organizaci-

KAUNAS, [Elta]. — Gegu
žės 23 dieną pasibaigė derybos 
tarp centro valdžios ir Klaipė
dos krašto atstovų konvencijos 
1 priedo 35 straipsnio vykdy
mo.* Svarbiausias derybų tiks
las buvo nustatyti muito, akci
zo ir monopolio pajamų atsis
kaitymo būdą, o taip pat ap
skaityti papildomas Lietuvos iš
laidas, Klaipėdos krašto suveri- 
neta jai paėmus. Derybų me
tu iš viso buvo 31 posėdis. Pei 
posėdžius visi klausimai buvo 
plačiai išnagrinėti. Visa dery
bų medžiaga per finansų minis- 
terį bus patiekta ministerių ka
binetui galutinai nuspręsti. Mi
nisteris pirmininkas ir finansų 
ministeris Petrulis gegužės 23 
dieną derybų dalyviams suruo
šė Lietuvos viešbuty arbatą.

i TALLAiHASSEE, Fla, birž. 
10. Floridos gubernatorius Mar
tin pasirašė legislaturos priim
tą biblijos skaitymo viešose 
Floridos valstijos mokyklose į- 
statymą.

įstatymas reikalauja. kad 
mokyklose butų kasdien skaito
ma biblija tečiau neleidžia da
ryti jokių sektantinių biblijos 
aiškinimų.
—................ — ■■ ■ ........

Ko r h s.
Oficialis oro biuras šiai die

nai prhnašauja,
’ Chicago ir apielinkė — Vei 
kiausia bus garažu ir truputį šil
čiau; vidutinis mainąsis, didžiu
moj rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutinis-' 
kai s*iekę 56° F. Po stiprių 
kaitrų tai buvo tikrai šalta die
na.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:24 valandą.

ją karui, vjs liek, ar joje bus 
pumatyta vien saugumas Fran
ci j ai, ar taipjau ir saugumas 
Vokietijai.”

<•

Didelė traukinio katas
trofa Australijoj

Devyni žmonės užmušti, ketu
riasdešimt sužeistu,

-------------------9

BRISBENAS, Australija, b. 
10. — Ties Gympie, Kvinslande, 
vakar įvyko baisi traukinio ka
tastrofa. Bėgąs iš Brisi>ėno j 
Rokhamptoną greitasis trauki
nys ištruko iš bėgių ir susikū
lė. Nelaimėj devyni žmonės 
buvo užmušti ’ ir keturiasdešimt 
sužeisti; daugelis sužeista pa
vojingai.

0TTAWA, Ont., birž. 10. — 
Kanada turės naują oficialę vė
liavą. Vyriausybė 'paskyrė spe- 
cialę komisiją parinkti naujos 
vėliavos pavyzdį.

------------------- ---------------------------------------- ■ - ■ . - _____________ I—
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Prakalbos Iš ‘Naujienii’ 
ekskursijos

Temoje:

“Saugokitės nuo netikru pranašu“

Ketverge, 11 d. Birželio-June, 1925
LIETUVIU LIUOSYBES SVEL,

Cicero, III.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės Š J. Beneckas i

Ibiam? tai’j&m
tfhe ©ff )!^©w1l(B(dAe.**

LUu UlM 'L'

Bėda ritlto mokintiem Luk. 11:52.
i skini n.-* Vicšpiatirs liečiu ne tik žydi) mokytojus ir zok< 

bet visus kunigus ii- mokytojus mut>ų laikų, kurie i)* 
zo žodj, o apgina savo prietarus. O tas žodia “Bėda” 

pavojus antros mirties.

Sit&» puri 
apginė jus

PASARGA: — Kiekvienas protaujantis žmogus privalo atsilan
kyti ant šių prakalbų, nes ats ižinos, kas yra netikri pranašai, kaip 
juos gali pažinti, ir kaip reikia tą baisų pavojų išvengti ?

JŽANGA luoša. Nėra KOLEKTV.
Rengiu ir kviečia T. B. S. S.

12th STREET
Tai. Kedzle 89G2

8514-16 Rooserelt Ivd. 
Arti St. Lotus Ava. 

CHICAGO, 1LL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai; Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Stn Chicago, III.

Vilnius
1323-1923j

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. TarulisI •

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

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

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

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

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

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
• Kaina su prisiuntimu $4-00. — Parduoda

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

Gegužio 19-25.
Jurbarkas, Raseinių apskr.

Išlipus iš milžino laivo Le- 
viathifh”, So. llamplhone sėdom 
į Anglijos traukinį ir leidomės 
j didziausį pasaulyj miestą lxm- 
doną. Anglijos traukiniai neto- 
ki dideli, kaip musų amerikoniš- 
kf ,ale gražiai įrengti ir smar
kiai eina. Mus visus ima žingei
dumas žiūrėti pro langus į Ang
lijos ukius ir jų gaspadorystę. 
Reikia pasakyti, kad Anglijoj 
laukai išrodo daug gražiau negu 
Amerikoj ir ten nematyti nei 
vieno žemės sklypo, kuris nebū
tų paliestas žmogaus ranka. An
glija išrodo, kaip koks parkas. 
Miestas prie miesto, tarpais į- 
rengti ūkiai moderniškai, kur 
ganosi gražiausiuose laukuose 
geriausios veislės gyvuliai.

Atvažiavus mums į Londoną 
visų pirma metėsi į akis Londo
no miesto važiavimo tvarka. 
Londone visi automobiliai ir ve
žimai važiuoja po kairei ir gat
vės visokių smulkių vežimėlių 
pilnou. I-*vo tuos vežirrtvliuei rai
tosi visokie busai ir automobi

liai. ' Galvoju, kad tai butų Chi- 
cagoje, tai tuos mažiukus vežė
jus traiškintų ant gatvių, kaip 
skruzdėles. Pasiteiravęs suži
nojau, .kad Izmdone nelaimingų 
atsitikimų su automobiliais dau^. 
mažiau, negu Chicagoj.

Mus visus susodino į dilelius 
busus ir atvežė į preplauką, kur 
laukė musų “Baltinger”, “Unit
ed” Paltie Corporation” laivas. 
Laivas nedidelis, mes visi pri
pratome okeane prie Leviatha- 
no, o dar išlipant uosle matėm 
Kitus milžinus “Majestic” ir 
“Aųuetania”, tad musų ūpas 
pradėjo nupulti ir manėme sau, 
kad išėjęs j jurą tas laivukas 
gerokai mus palinguos. Ant 
“Baltingerio” buvo paskirtas 
specialiai žmogus iš Londono, 
p. F. T. Pettifer, ekskursantus 
priimti ir sykiu važiuoti laivu ir 
prižiūrėti, kad butų ekskursan
tams geras patarnavimas. Mr. 
1*'. T. Pettifer jaunas, gražus ir 
mandagus anglas. Visus manda
giai mus priėmė ir sykiu važia
vo su mumis iki Dancigo. “Bal- 
tingerio” 3-ios klasės kamba

riai paprasti, taip pat kaip ir 
ant daugelio kitų laivų. 2-ros 
klases kambariai geri dideli ir 
keleivis jaučiasi saugiai.

Su “Baltingeriu” laidpmės į 
žiemių jurą ir laukėm, kada 
mus juros vilnys pradės mėtyti, 
ale musų buvo apsirikta. Jura 
juvo visa laika rami ir mes tu
rėjom smagiausių kelionę. Nuo 
Londono iki Klaipėdos ant “Bal- 
dngerio” mes visi pasidarėm 
taip viena šeimyna. Juokaudami 
plaukėm Klaipėdos link.

Važiuodamas matai krantuo
se miškus, regėtis Danijos ir 
Švedijos pakraščiai. Viso jdo- 
niausia, lai Kiclo ' kanalas 65 
myliųvilgumo. Kol kanalą per
važiuoji ant abiejų krantų nia- 
.ai gražius Vokietijos miškus ir 
miestelius. Paukšteliai čiulba, 
žmogus jauties, kad tai važiuoji 
upe Cedronu aplankyti šventą 
Jeruzalės miestą. Tai didelis vo
kiečių darbas, atliktas iškasimu 
Kielo kanalo. “Baltingeris” 
sustoja Dancige vieną dieną. Iš
eisią buvo keletą lenkų keleivių

KORESPONDENCIJOS

Oetroit,- Mich.
Det-

roilo Lietuvių Draugijų Są
ryšis rengia vienų iš linksmiau
sių piknikų šiame sezone. Pik
nikas yra rengiamas vienoj iš 
puikiausių vietų. Geriausia 
svetaine dėl Šokių. J šitų pik
nikų rengias visi, kaip jauni, 
taip ir seni. Jaunimas šokiams 
geresnes vietos negali gauti. 
Taipgi bus visokių lietuviškų 
žaismių. Šitame piknike galėsi 
sutikti visus savo pažįstamus 
ir draugus. Praneškit apie tai 
ir savo pažįstamiems. Apie 
vietų ir platesnius nurodymus 
žiūrėkite į musų apgarsinimų.

—Rengėjai.

Nenusiminkite labai jei jus 
sergate, esate nuvar

gęs ir labai blogai 
jaučiatės

Štai yra* naujas prirengiinas dei šitų 
nesmagumų kur tūkstančiai dabar 

vartoja ir gauna labai gera* 
pasekmes net į keletą 

dienų
Nueikite pas savo aptiekorių ir gau

kite buteli vadinama Nuga-Tone. Ji su
teiks jums gyvumo, smagumo ir vik
rumą jūsų nuilsusiems nervams ir 
muskulams. Nuga-Tone budavoja 
raudoną kraują, stiprius, patvarius 
nervus ir muskulus ir suteikia didelį 
stiprumą gyvenimui. Musų skaityto
jai turėtų pabandyti tą naują gyduolę 
tuojau. Ji veikia pasekmingai to
kiuose atsitikimuose. Nuga-Tone yra 
labai maloni vartoti ir pradėsite jau
stis geriau tubjau. Vartokite tiktai 
porą dienų ir jei jus nesijausite ge
riau ir neišrodysite geriau, nuneškite 
likučius aptiekoriui ir jis sugrąžins 
iums jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga- 

’one žino labai gerai, kad ji suteikia 
jums tiek daug gero ir jie {sa
kė visiems aptiekoriams duoti "jums 
garantiją arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganėdins. Žiūrėkite garanti
ją ant pakelio. Rekomenduojama, ga
rantuojama ir parduodama pas visus 
aptiekorius.

NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. i

t.LFflBIONAS CU

809 W. 351h SI., Chicago į 
Te!. Bo levard 0611 ir 0774 w 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 2 
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir l 
Parduodam Laivakortes. • £

K. GUGIS
ADVOKATAS

prabilo j 
Budrys.

ir iškrauta prekės, kurios eina 
į Lenkiją. Mes visi leidomės į 
miestą pasižiūrėti Dancigą.

Dancigas švarus, yra gražių 
namų, parkų ir visokių pamink
lų. Miesto vidury randasi py- 
likalnis, kur vokiečių riteriai 
užpuldinėdavo priešus. Tai yra 
miestas vertas pažiūrėti kiek
vienam keleiviui, lenkiškumo 
niekur nematyti Dancige. Varg
šai lenkai veltui svajoja apie šį 
miestų, nes jiems vietos nie
kados nebus.

Apleidę Dancigą gegužės 14 d. 
anksti ryte pamatėm Lietuvos 
krantus ir prisiartinome Klaipė
dą. Ant kranto musų laukė 
didelė minia musų brolių lietu
vių. Sykiu buvo gubernatorius 
Budrys, karo orkestras, Brita
nijos dainorių draugija vedama 
p. Petruškevičiaus. Pas musų 
ekskursantus pradėjo ašaros per 
veidus riedėti. Kaip yra malo
nu pribūti iš tolimos šalies pas 
savuosius, kurie mus taip malo
niai priima ir laukia musų at
plaukiančių nuo vidurnakčio. 

Suskambėjo orkestras .išgirdom 
lietuviškas dainas, 
mus gubernatorius
Mums dar glaudžiau pasidarė. 
Daugelis iš musų atsiminė tuos, 
laikus, kada netoli Klaipėdos 
ėjome nakčia per sieną, slčpe- 
mes nuo žiaurios caro valdžios.

Atėjus į Prūsiją patikdavo 
mus vokiškas žandaras, kuris 
žiauriai apsieidavo su mumis. O 
šiandien mus sutinka musų bro
liai lietuviai. Visi mandagus, 
maloniai mus sveikina ir sutei- 

^skia mandagius patarnavimus. 
' Turiu pasakyti, kad Klaipėdos 

valdininkai lietuviai visi yra 
stebėtinai geri žmonės. Guber
natorius Budrys jaunas .gražus 
ir energingas žmogus; tai yra 
naujos gadynės vyras, nepraeis 
nė pro vienų žmogų nepasveiki- 
nęs jo. Jam pilnai tinka ši vie
ta užimti. Lietuviai amerikie
čiai važiuodami Lietuvon visa
dos turėtų važiuoti per Klaipė
dą. Viena, mes pagelbėsime sa
vo uostui; antra, musų bagažai 
palieka sveiki neiščiupineti. Per 
Vokietiją važiuojant reikia mo
kėti gana brangiai už bagažų 
pervežimą ir vokiečiai smulkiai 
viską apžiūri. Vasaros laiku ju
ras ramios. .Laivai Ballasaras ir 
Baltingeris, visados suteikia lie
tuviams iš Londono iki Klaipė
dai smagią kelionę ir gerą patar
navimą, o Klaipėdos uoste tokį 
iškilmingą priėmimą, kad jau 
geriau nė nereikia.—P. Miller.

DETROITIEČIAMS
NAUJIENA!

PIKNIKAS
Rengia

DETROITO LIETUVIŲ
DRAUGIJŲ SĄRYŠIS '

Nedelioj, 14 d. Birželio-
June, 1925

UKRAINA GAROEN
Oakland Avė. 9’/2 Mile Road 

netoli John R. Str.
Iš visų dalių miesto važiuokit 

iki Woodward Avė 
Woodward Log Cabin karą ir 
važiuokite iki Six Mile Road, iš
lipę paimkite Royl Oak karą 
(Steveson) priveš prie pat pik
niko. Automobiliais važiuokit 
tiesiai John R. iki Mile Road

Kviečia Rengėjai.

paimkit

OR. SERNER, 0. 0.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

RENDON KRAUTUVĖ
Šiaur-vakarinis kampas 34 St. ir Halsted.
Labai didelė krautuvė, gerai apšviesta, su dide- 
cemenfiniu skiepu ir 4 gražus gyvenimui kam-liu

bariai.
Ši yra viena gražiausių kampinių krautuvių 

Bridgeporte.
Taipgi maža krautuvė prie 3244 S. Halsted St.
Tos krautuvės yra tinkamos dėl grosernės, bu- 

černės, aptiekus, muzikališkų instrumentų, radio. 
supplies, ir t. t. Atsišaukite pas

HERMAN WOLLNER & SON
3362 South Halsted Street, 

Telephone: Yards 5293.

2501-03-05 South

Fordson
THE UNIVERSAL CAR.

Cars-Trucks-Tractors
FRANK BRESKA

Kedzie Avenue, Telefonas Lawi*dale 4113-14
Pasinaudok $5 planu
Fordo trokai dėl kiekviena biznio 

Reikia lietuvių salesmenų.

šviesą ir pajiegą suvedame į genu* ir nauju* namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I a c*

A. BARTKUS, Pree.
10*19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

-----  dabar yra išgy- 
domos vartojant 
naujauaf Eiiro- 
pinj gydymą ir 
{čirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią gy-

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

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

' 2823 So. Halated St
Tel. Boulevard 1810

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

Nedėliomit? nuo 9 iki 12 ryto.
------ - - - ■ ./

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
9335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. 1— Ab
straktai. — Ingailojimai. —- Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiManui.V. ' -________________________/

ne-
ir

dančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, Šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubeliųs, pūslės 4r 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsni,’ 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios pušies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pdsveikitę, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu-i 
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12jlieną.

Lincoln Medical Institute

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
, ADVOKATAS

11 S. I.» Šalie St. Koom B001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarai*
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

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

J. P. WA!TCHES
Advokatas

DR. BOWES, Specialistas ir 
Mcdikalis Direktorius

8So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

Tel. Pullman 6377 lioseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1120

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaininavojl- 

me abs|raktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

......... ...................... — .-I

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

Vakarait<2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
JFelepkone Kooaevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600
................................ — ?

Roselandiečiams ir ken-

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. ha Šalie St., Ronm 53t 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SL, CNcago 
Tel. Yards 4681

singloniečiains artim-
iausia
niui

yra
233

pinigų Lietuvon

Kast 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon

A. E. STASULANI §
ADVOKATAS

J 7 W VVashington St. Room 111 F 
Tel. Central 62#U

Cicero Ketvąrgo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj eud į 
6 8 L v. Subatoj nuo 1-7 v. v. . 
8236 S. Halsted St. T. Boel. 6787 įJ ‘

greitai, 
rantija.

gva-

Iš Roselando ir
singtono siųskite 
gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tu
čio aptiekoje,

Ken-
pini-

Kensitigioti

TM. Dvarbom 90A7

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiealyji
Rooni 1706

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waaiun* ton SI

Cor. WaMhin£t<>n 'A <’)b *

  _______ ■—*------------ ■————b——1
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darbuojasi visose gyvenimo 
srityse. Nejaugi mes negalime 
sekli jų pavyzdžiu?

Lietuvos darbo žmonėms ne
trūksta gerų norų ir energijos, 
tiktai bėda, 
padėtis sunki, 
padėti jiems

kų Austrijos socialistų judėji
mui.

METAI SOCIALISTINĖS
VALDŽIOS

Socialisty Partijoj
• T

ANTROJI SRITIES KONVEN
CIJA MINNEAPOLISE

ŠIANDIE L. S.-D. HĖMĖ.1Ų | 
MITINGAS

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. We»tern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaukling Avė.
M. Jurgelionienė. 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.

A. Grebelis, 1022a Peny Avė. .
— visi Chicago, III.

L^.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaukling Avė., Chicago, III.

Sekretorius — M. G. Mauricas, 1333
S. Enirfield Avė., Chicngo, III.

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

Kasierius —- J. Kondrutavifiius, 10G11 
Edbrooką Avė., Chicago, III.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
f»Oth Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Keineža, A. Vilis.

kad'jų finansinė
Mes turėtume 

bent šitame reika

Imdamas 
riaus vietų, 
šiuos uždavinius:
Lietuvių Socialistų Sąjungos

aš pasistačiau sau 
organizuoti

socialistinę valdžių, 
daugelis pranašavo, 

amžius busiąs labai 
bet šiandie drg. 
kabinetas laikosi 

negu kuomet nors,

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

(Pabaiga)

vei-Kaune pernai ir šiemet 
kia propogandos kursai. Pana
šus kursai įsikūrė Kybartuose, 
Vilkaviškyj ir Mažeikiuose. 
Šiaulių m. organizacija yra 
įsteigusi darbininkams vakari
nę bendro lavinimos mokyklą, 
kurią lanko virš 200 asmenų. 
Esant Partijoj dideliam skai
čiui beraščių, šitos rūšies dar
bas yra būtinas.

C. K-to Sekretoriatas yra pa-

1 me ryšių veik su visomis Inter
nacionalo partijomis. Informa
vimas kitų knistų socialistų par
tijų iš musų pusės dar nebuvo 

įtinkamai pastatytas. Ypatingai 
geri ir artimi musų santykiai su 
Latvijos Socialdemokratų Par
tija. Su Amerikos Lietuvių So
cialistų Sąjunga turime visai ar
timus ryšius. Amerikos draugai 
remia mus lėšomis ir knygomis. 
L. S. S. yra sukurusi L. S. D. 
P. Rėmėjų Fondą. Amerikos 
draugai ne kartą kvietė Ameri
kon C. K-to atstovų, tik žmo
nių stoka vietoje šito įvykinti 
neleido.

patarimų, ypač prof. są.jung 
nariams. Prašymų pa rašyt 
1080, daugelyj atvejų stota teis 
man. Organizacijų darbas v’ 
tose buvo stiprinamas važiu 
j ant C. K. ir Frakcijos narian 
ir įvairiais aplinkraščiais.

Musų Partijos draugams š 
lia tiesioginio partinio dari 
teko dirbti ir apleistuose prof 
sinio darbininkų judėjimo dir 
vonuose. Seniausia įkurta L. ž 
U. D. Prof. Sąjunga, paskutinii 
laiku įregistruota Metalo Dari 
Prof. S-ga, Odos Darb. Prof. S 
ga. Buvo mėginta j registruot 
Gelžkelininkų Prof. S-ga ii 
Prrttes. Sąjungų Centro Biuras 
bet valdžia jų neregistravo. Ne 
vykusia komunistų, taktika pro 
fesinis darbininkų judėjimą: 
buvo suardytas ir daug darbi 
reikės padėti, kol jis vėl bus at 
statytas. Nuo komunistų dema 
gogijos ir jų ardymo darbo rei 
kia saugoti naujai atsigavusias 
profesines sąjungas, tas vieniu 
teles plačiųjų darbininkų minii 
reikalų saugotojas.

K operacijos judėjime muši 
draugai dar nepajėgia aktyvia 
dalyvauti. Tiesa, esama kopera 
tyvų, kur vadovybė randasi mu 
sų atskirų draugų rankose, bei 
jungiančio tą darbą centro ko, 
kas neturime. Tas pats ten k} 
pasakyti ir apie darbininkų kul
tūriškas organizacijas. Šitos 
darbo sritys stovi dar prieš akis 
Neturime ir Darbininkų Sporte 
Sąjungos, nors Šiauliuose, Rad
vilišky j, Žeimely j ir kitur 
pasekmingai veikia sporto 
cijos, vadovaujamos vietos 
žirbininkų. Reikia tikėtis, 
sekančiais metais tame d 
žengsime pirmyn. Susikurusi 
studentų socialdemokratų kuo
pelė, reikia tikėtis, papildys 
trūkstamų Partijai darbininkų 
eiles visose musų partinio gy
venimo srityse. Partija turės 
eiti pagalbon musų moksleivijai 
lėšomis ir darbu, nes musų 
draugai moksleiviai savo didžiu
moje yra nepasiturį proletarų 

\ vaikai.
Vienas eilinių Partijos užda

vinių bus sudarymas gyvo kon
takto ir organizacinių ryšių su 
Klaipėdos krašto socialdemokra
tais. Seniau ir dabartiniu laiku 
santykiai su klaipėdiečiais yra 
labai geri.

Partija turi ruoštis prie ligo
nių kasų organizavimo, prie 
ruošimo šitam darbui tinkamų 
darbininkų, nes kada turėsime 
privalomą ligonių draudimą per 
vėlu bus darbo imtis.

Baigdamas drg. Bielinis palie
čia ir tarptautinius musų Par
tijos santykius. Musų Partija 
yra nariu Socialistinio Darbinin
kų Internacionalo ir todėl turi-

Organizatorius Balčikonis 
darbuojasi

sek 
žie

tu vos

Tamstoms jau teko iš laik
raščių patirti, kad nuo birže- 
io 1 d. š. m. aš stojau dirbti,

Par- 
jisai 

gerai

rilis;’ organizuot Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
kuopos; organizuot Liet. So
cialdemokratų Rėmėjų Fondo 
skyrius; rinkti aukas Lietuvos 
Socialdemokratų Partijai) už
rašinei jos ir Amerikos lietu
vių socialistų laikraščius, ir 1.1. 
/ Taigi visi, kas lik nori kuo 
nors prisidėti prie šito darbo, 
yra kviečiami be atidėliojimo 
pranešti. apie tai LSS. sekreto
riui, dr-gei M. Jurgclionienei 
(1739 So. llalsted St., Chicago, 
III.), o ji duos žinių man, ir 
tuomet aš pranešiu, kuome; 
galėsiu atsilankyti ton vieton, 
kurion esmi kviečiamas. AŠ 
esu pasiryžęs atlankyti kiek
vieną lietuvių apgyventų kam
pelį ir papasakot žmonėms apie 
tai, kas dedasi Lietuvoje, ir pa
sitarti su visais draugais, ku
rie tuo ar kitu bildu geidžia 
paremti socialistinį judėjimą 
taip Lietuvoj, kaip ir čia, Ame
rikoje.

Lietuvos darbininkams tams
tos galime v padėti įvairiais bu
dais: užsirašydami jųjų laik
raščius “Socialdemokratų”, 
“Žiežirbų” ar kurį kitų (jų yra 
penki); duodami aukų pinigais 
arba knygomis; patapdami nuo
latiniais Liet, 
rėmėjais. Yra

■ be to, kurie 
, melų suirutę

socialdemokratų 
daugelis draugų, 
per paskutinių 
Amerikos lietu

vių darbininkų judėjime nete
ko ryšių su socialistinėmis or- 

I gan'zacijomis. Su tais drąu-
' gaiš aš mielai pasitarsiu apie 
LlSS. kuopų atgaivinimų.

šį mėnesį manau beveik visų 
išbūti I ♦ \ »
tone / 
kad tų vielų lietuviai darbinin-

Jau suėjo metai, kaip Dani
ja turi 
Pradžioje 
kad jos 
trumpa?, 
Stauningo 
tvirčiau*,
nors, nežiūrint to, kad parla
mente jisai neturi daugumos.

Danijos socialldemokratams 
teko sudaryti bloką su radika
lais. Žemesniamjam bute tas 
Mokas turi 2 balsų daugumą, 
o aukštesniam jam bute jisai 
yra mažumoje. Reakcininkai 
aukš.tesniam j am bute sulaikė 
valdžios sumanymą apie kraš
to nusiginklavimų, bet Dani
jos socialistai yra pasiryžę ko
vą tuo klausimu vesti tolinus.

Svarbiausias valdžios dar
bas iki šiol buvo Danijos kro
nos stabilizavimas. Ši finansi
nė reforma daug prisidėjo prie 
ekonominės krašto padėties pa
gerinimo. Valstybes biudžetas, 
ačiū finansų ministerio taupu
mui, rodo 11 milionų kronų 
perviršio, nors kartu yra pa
kaltos algos valstybės tarnau
tojams.

Valdžia pravedi įstatymus 
gyvenamųjų butų sąlygoms 
pagerinti ir jaunų darbininkų 
apsaugojimui. Teisingumo mi- 
ništerio sumaynfnu pagerintas 
įstatymas apie vedybas. Dabar 
valdžia yra Įnešusi sumanymų, 
kad darbininkų atstovams bu
tų duota balsas dirbtuvių ve
dime. Tuo tikslu lupo išrinkta 
parlamente komisija to klau
simo studijavimui.

Pirmoji socialistų srities kon
vencija Įvyko gegužės 30—31 
dd. Ckvclande, Ohio. Dabar 
partija rengiasi prie antrosios 
tokios pat konvencijos Minnea- 
polise, Minnesotos valstijoje. 
Ji bus birželio 20—21 dd.

Konvencija Minneapolise at
sidarys birželio 20 d. 10 vai. 
ryto ir tęsis iki vasario. Vaka
re West hotely j e bus bau kie
tas. Sekančią dieną Camden 
Pumping Station Parke, ant 
Miississippi upės kranto, bus 
didelis Įiiknikas ir demonstra
cija. ‘ J

Šiandie 8 vai. vakaro jvyks 
“Naujienų” name Lietuvos So
cialdemokratų * Rėmėjų Chica- 
gos kuopos susirinkimas. Visi 
nariai yra kviečiami atsilan
kyti.

Geistina, kad nariai ne tik
tai stengtųsi punktualiai užsi
mokėti savo duokles, bet ir at
sinešti gerų sumanymų Rėmė
jų Fondo darbui praplėsti.

Tel Blvd. 3138 
M. Wuitkiewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , patarimai 
tykai • moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

3,000 ŽMONIŲ CLEVELANDO 
PRAKALBOSE

e, Seram 
TikidOsi

P. B. Balčikonis, . .
S. S. Organizatorius

GALUTINI DAVINIAI
BELGIJOJE

Tiktai dabar tapo paskelbti 
galutini Belgijos parlamento 
rinkimų rezultatai. Del dviejų 
apygardų buvo iki šiol neaiš
kumų. Patikrinus balsus, pa
sirodo, kad socialistai ir kleri
kalini turės po lygų skaičių at
stovų. Naujasis parlamentas ( 
susideda iš: 78 socialistų, 78 
katalikų, 23 ‘ liberalų, 6 Fla
manduos tautininkų ir 2 ko
munistų.

Socialistų srities konvenci
ja (regionai convention) Cle- 
velande pasisekė gerai. Joje 
dalyvavo 150 delegatų su spren
džiamais balsais. Ji1 žymiai pri
sidėjo prie atgaivinimo dva
sios Dino ir aplinkinių valsti
jų sočiai istuose. Konvencija 
išdirbo smulkų planų organiza
cijos sustiprinimui.

Bankete, kuris įvyko gegu
žės 30 d. Winton hotely, daly
vavo su viršum 200 svečių. 
Partijos reikalams čia buvo 
sudėta daug aukų.

Sekmadienį laikė konvencijų 
vien tiktai Ohio valstijos par
tijos atstovai. Tą pačių dienų 
buvo didelės prakalbos Cleve- 
lando Auditorijoje, kur svar
biausias kalbėtojas -buvo drg. 
Eugene V. Debs. Publikos at
silankė 3,000. Dėbso kalbų, be 
to, girdėjo dar daugelis tūks
tančių žmonių per radio. Kon
vencijoje, bankete ir prakal
bose surinkta $7,855 aukų par
tijai ir gauta daug prenumera
torių partijos savaitraščiui 
“The American Appeal”, kuris 
pradės eiti nuo naujų metų.

KONVENCIJA ST. LOUISE

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
organizatorius, drg. P. B. Bal
čikonis, jau pradėjo darbuotis, 
šiomis dienomis jisai atvyko į 
VVilkes Barre, Pa., ir ketina te
nai išbūti apie dvejetų savai
čių. Jisai apsistojo pas d. St. 
Žukauską, 12 Keith St., Lee 
Park, Wilkes Barre.

Drg. Balčikonis yra ne tik-

Lietuvos Socialdemokratų 
tijos įgaliotinis. Nesenai 
buvo Lietuvoje ir tenai 
susipažino su darbininkų 
jimo reikalais.

\Vilkes Barre’s ir apielinkių 
draugai tegu nepraleidžia pro-, 
ges pasimatyti su drg. Balči- 
koniu. Reikėtų, kur tiktai ga
lima, surengti prakalbas arba 
pasikalbėjimus su juo, nes ji- 

ipasakotų daug įdomių 
apie (Lietuvą ir apie Lie- 
socialistų veikimų. Že
lei pa jo paties praneši-

išimas darbininkiš 
kai visuomenei

i na u, kad tas darbas bus sūn
ūs, nes dabar dauguma Ame- 
ikos lietuvių yra nustoję ener- 
ijos ir noro veikti.
Bet visgi ne visur yra taip 

loga ir, mano nuomone, ne- 
iretų būti. Tik pažvelgkime j 
lietuvy. Tenai žmonės nesnau- 
žia, visuomenė kruta, ir nuo- 
įtos mes girdime apie jos at- 
ktus darbus. Musų draugai, 
jcialdernokratai, tame judėji
me yra reikšmingiausia jėga, 
ie uoliai ir su pasišventimu

Tarptautinis Frontas SOCIALISTINĖS MIESTŲ 
VALDYBOS FRANCIJOJE

DARBININKŲ LAIMĖJIMAS 
AUSTRALIJOJE

South Wales’o parlamento 
rinkimuose laimėjo Darbo Par
tija. Nors pilnų davinių dar 
nėra, bet išrodo, kad Darbo 
Partija kontroliuos naująjį 
parlamentą.

Iki šiol buvo pranešta, kad 
Darbo Partija pravedė į par
lamentą 43 atstovus, naciona
listai 31, progresistai 8, ir ne
priklausomos grupės 2. Iš 6 
apygardų dar nėra žinių. Bet 
tur^but ir šiose apygardose 
Darbo Partijai pasisekė ne
blogai, kadangi vėliausios te
legramos sako, jogei ji turinti 
absoliučia daugumų parlamen
te.

tybių penkiose jau valdžia yra 
darbininkų rankose. Tiktai 
Viktorijoje dar tebeviešpatau- 
ja buržuazija.

TOM SIIAW REZIGNUOJA

Socialistų Darbininkų Inter
nacionalo sekretorius, drg. 
Tom Shaw, raštu pranešė In
ternacionalo tarybai, (kad jisai 
norįs iš savo vietos pasitrauk
ti. Jisai rezignuoja taip pat ir 
iš tarptautinės Audimo Darbi
ninkų Sųjungos sek reto i raus 
vietos. * '

Tom Shaw ketina pašvęsti 
visas savo jėgas darbininkų 
judėjimui Anglijoje.

Socialistų Internacionalo sek
retoriaus pareigas jisai eis iki 
tarptautinio kongreso. Jau pir- 
miaus buvo pranešta, kad tik 
iki kongreso laiko darbuosis 
ir antras Internacionalo sek
retorius, drg. E. Adler, kuris 
rengiasi atiduoti visų savo lai-

Pas!k u ti ižuose 'sa\|i valdybi’ų 
rinkimuose Francijos socialis
tai laimėjo daugumas visoje 
eilėje miestų. Pirmiaus jie jau 
turėjo daugumas- tarybose šiuo
se miestuose: Lilio, Roubaix, 
S4rass!lnirg, Troyes, Brest, 
Saint-Quęntin, Creil, Touilouse, 
Limoges, Narbonne, Marsoille, 
Grenoble, Montlucon, Eommen- 
try, Montreau les Minės, Lens 
ir visoje eilėje Paryžiaus prie
miesčių — Puteaux, Pantin, 
Sūresnes, iMontreuil ir k.

Sekančiuose miestuose socia
listai dabar gavo daugumą pir
mu kartu: Mudlhausen, Duen- 
kirchep, Bet hune, Bennes, 
Tours, įSaint-Mazaires, Bor- 
deaux, Montpelllies’, Le> Creuzot 
ir ILiyons. \ \

Dideliam industrijos mieste 
Lyons j miesto tarybų socia
listai pravedė 31 atstovą prieš 
26 radikalus ir dvejetą kitų 
partijų atstovų. .To miesto bur
mistras iki šiol buvo Edouard 
Herriot (buvęs Francijos prem
jeras). Socialistai nutarė ir 
sekantiems metams palikti 
Herriot burmistru, ir jisai bu
vo išrinktas buveik vienbalsiai. 
Dabar tečiaus atėjo telegrama, 
kuri sako, kad Herriot rezig-
ųavęs iš Lyons burmistro v i e- (ne mažiau, kaip tuziną), tai

Sekanti po Minneapoliso sri
ties konvencija bus St. Louise, 
liepos 4—5 dd. Po konvenci
jos jvyks Triangle Parke (4100 
South Ųroadway) milžiniškas 
masinis mitingas, kuriame kal
bės Debsas.

SOCIALISTINĖ LITERATŪRA

Socialistų Partijos nacionalis 
ofisas (2653 Washington Bou
levard, Chicago, III.) tjuri ge
rų knygių įvairiais socializmo' 
ir darbininkų judėjimo klau
simais. Draiigams, kurie 
angliškai skaityti, vertėtų 
gyti šias knygas:

History of Imperialism, 
Tuckter; kaina $2.25.

Debs, His Authorized 
& Letters; kaina $1.50.

Debs, His Life, Writings & 
Speeches; kaina , $1.00.

Debs and The Poets; kaina 
$1.00.

The Case of the 
Socialists; $1.00.

Lincoln, Labor and 
by Schlueter; $1.00. 
' Socialism Summed 
Hillquit; $0.75.

Facts of Socialism, 
ghan; $0.75.

Kvolution of Banking, by 
Howe; $0.50.
'‘Experiences of a German 

Wlar Deserter; $1.00.
Municipal Ownership, 

Thompson; $0.60. <
Doing Us Good and 

by Russell; $.0.50,
Jeigu kas nori tas 

pirkti pardavinėjimui 
didesnį

lai i 
|si-

by

Life

Chicago

Slavery,

Up, ‘ by

by Hu

Plenty,

knygas 
ir ima 

skaičių ekzempliorių

tos, kadangi jisai esąs per 
daug užimtas, kaip atstovų bu
to pirmininkas. Taigi ir Ly- 
ons’e dabar bus išrinktas bur
mistru socialistas.

kaina žymiai numažinama.

ATGAIVINTA L.D.L.D. 
KUOPA

Drg. P. B. Balčikoniui pasi
darbavus, birželio 7 d. tapo at
gaivinta Kingstone, Pa., Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopa.

L. S. J. LYGA KRUTA

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Socialistų Jaunuomenės Lyga 
turėjo draugišką išvažiavimą! 
Palos Parko miške. Išvažiavi
mas dabai graižiai1 pavyko. Ly- 
gieČiai jau yra pasižymėję tuo, 
kad moka linksmai pažaisti ir 
smagiai laiką praleisti ,už tai 
vis daugiau jaunimo dedasi 
prie jų.

^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir ^akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. N akt j 
Drexel 0950

Bculevard 4136

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

Telefonais:

Ar Jusy Oda Niežti 
Arba Dega

Daug kentėjimų nuo, visokių odos 
ligų gulima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą iš sykio ir yra 
labai minkštinapris ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrėskimų, užguvimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų jkandimų ir t. t.

MIS. MICHNIEVieZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

kampas 31 (at.3101 So. Halsted St
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl* 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie* 
gimdymą, laike 
gimdymo1 ir pc 
gimdymo.

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

Valandos nu<
8 ryto iki 1 p< 
pietų, nuo 6 ikiA
9 vai. vakare.

—k

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yarda 1699 

Ofiso Tel. Boslevard 5913
DR. A. J. BERTASH

MM So. Balatod St. 
Ofiso valandos nuo 1 iki S H 

pietą ir 6 iki 8 vakaro

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, L iki 8 dieną 
ir 6:39 iki 9:30 vakare

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

-------

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto* 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.
au i i. i

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Ave^ Room 209 

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

Namų telefonas Sjmulding 8638

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Bes., 6641 S. Alhany Avė., 
Tek Prospect 1936. OHio valan
dos 2-4, 6-8. Nudilto j 10 iki 12 d.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., J labo*

• 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 8:36 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

-------------------------——J.------------- ---

Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 !ki 12 dlą- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų lirą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWJAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. rak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoja* ir Chimrgae 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visų chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Balsted St., Chicage 
arti 31st Stinet

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. 
dėliomis iš šventadieniais 10—11 dled

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
<641 S. Askland Are. 
Kampas 47-tos a»t

2 lubą

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Ploną 
Lafayette 0075. ' Valandos 2—6 rak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phoną 
Proapect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų 4
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 4:80 ir 8 iki 10, 
Nedčlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet
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LIETUVOS MINISTERIŲ KABINETE NERAMU.

tas metų atgal atvykęs iš Lie
tuvos.

“Vienybė” sako, • kad Račis 
mėginęs prisiplakti prie Brook- 
lyno tautininkų, bet jie nepriė
mę jo. Tuomet jisai iškeliavęs 
Ansonijon, Conn., 
tarp rusų; paskui vėl 
Novv Yorkan.

ir dirbęs 
sugrįžęs

su Ona 
tuokart 
bolševi-

Naujienos eina Kasdien, Įžakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halgted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Boosevelt 8580.

“Čia jis* susiėjo 
Šimolioniute, kuri 
buvo vedėja reikalų 
ką moterų susivienijimo 
(‘progresisčių’). Kuomet bu
vo SLA. 83 kuopos Kalėdų 
balius, 1923 m., tai Račis pa
gelbėjo Onai tikietus parda
vinėti. Ir dažnai jie būdavo 
drauge.”

laikraštis toliaus
sako:

LIETUVOS FINANSAI IR BIUDŽETAS. *

PRIVATINIŲ SPEKULIANTŲ NAUDA.

BENDROVE “GALYBE”.

Lietuvos ministerių kabinete vėl eina krizis. Girdėt, 
kad krašto apsaugos ministeris Daukantas įteikė atsista
tydinimo raštą. Tarp jo ir žemės ųkio ministerio, kun. 
Krupavičiaus, jau nuo senai buvo nesusipratimų; viena
me posėdyje Daukantas davė Krupavičiui dntausį.

Ketinąs rezignuoti taip pat ir teisingumo ministeris 
Tumėnas. Jisai iššaukė Lietuvoj didelį pasipiktinimą, 
pašalindamas iš Vyriausiojo Tribunolo teisėją A. Janu
laitį ir paskirdamas jį, neatsiklausęs jo sutikimo, Panevė
žio Apygardos Teismo pirmininku.

Matyt, krikščionys nesijaučia labai laimingi, nors ir
visą valdžią pasiėmę j savo rankas.

Klerikalinės valdžios advokatai laiko dideliu kademų 
nuopelnu pastovios valiutos įvedimą ir valstybės finansų 
sutvarkymą. “Naujienos” ne kartą nurodinėjo, kad tai 
visai ne valdančiosios partijos nuopelnai. Litų įvedimą 
Lietuvoje klerikalai ilgai trukdė ir tuo labai pakenkė 
žmonėms, o valstybės finansus jie tvarko labai-netikusiai. 

Šitą musų nuomonę patvirtina atstovo K. Bielinio 
kalba, pasakyta Liet. Socialdemokratų Partijos suvažia
vime. Tarp kitko jisai pasakė:

“Visose valdančiojo bloko ekonominio gyvenimo 
srityse viešpatauja visiškas kredito suardymas. Lai
ku neįvedus savos valiutos, kraštas nustojo padarytų 
su taupymų ir atsidūrė padėty be išeities. Tuo tarpu 
įvairus bankai ir spekuliantai, pasinaudodami tuo, 
sudarė baustinas ir nežmoniškas kredito sąlygas. Vi
siška stoka kredito, negirdėtų procentų lupimas ga
lutinai pakirto žemės ūkį, sustabdė pramonę ir suar
dė prekybą. Negalint pakelti sunkių valstybinių 
mokesčių nei žemės ukiui, nei prekybai ir pramonei, 
Respublikos biudžetas balansuojamas stambiu miškų 
kirtimu. Miško medžiaga, reikalinga krašto atstaty
mui, išvežama užsien;Reikalinga miško medžiaga 
krašto atstatymui ir šiaip būtiniems ūkio reikalams 
parduo*dama iš varžytinių, žinoma, išskiriant klebo
nijų aprūpinimą.”

Dabar pažiūrėkite, kokiais motyvais Lietuvos kade- 
mai vadovaujasi savo ekonominėje politikoje.

Pasak atstovo Bielinio, jie rūpinasi ne visuomenės ir 
krašto gerove, bet tiktai atskirų asmenų pelnais. Ji
sai sako:

“Valdantysis trilypis krikščionių blokas nesuge
ba įvertinti ir tų prigimties jėgų, kurios, kaipo viso 
krašto bendra nuosavybė, jau artimiausioj ateity tu
rėtų suvaidinti lemiančią rolę krašto pramonės ir 

' ūkio atstatyme. Žinovų nuomone, Nemuno ir Vili
jos vandenys, užtvenkus juos atatinkamose vietose, 
gali duoti tam tikromis mašinomis į 150 tūkstančių 
arklių jėgų elektros srovės. Tokia elektros jėga ga
lima butų duoti šviesą veik visai Lietuvai, galėtų jJį 
būti varomi traukiniai, tramvajai ir dirbtuvėlių ma
šinos. Tuo tarpu toji pigi ir vietoje esanti varomoji 
jėga įstatymo keliu perleidžiama eksploatuoti priva- 
tiniems spekuliantams išimtinam naudojimui be jo
kių garantijų valstybes naudai (Akc. B-vei “Galybe” 
su kun. Olšausku prieky).”

SKANDALAS PAS 
BOLŠEVIKUS?

“Naujienose” jau du kartu 
buvo rašyta apie suareštavimą 
Brooklyne,Brooklyne, N. Y., dviejų lie
tuvių, kaltinamų netikrų 5- 
dolerinių ir 10-dolerinių dirbi
me. \nuhi spauda padavė iu

viškų “progresisčių” darbuoto- 
Anna Simon, tai žinoma lietu- 
ir. Anna Simon. ' ,
vardus, kaipo Joseph Radchis

Užvakar “Naujienoms” buvo 
pranešta, kad viena suimtųjų, 
ja, šimolioniulė. Nebūdami 
tikri, kad tai yra tiesa, meą 
palaukėme, kol ateis Brookly- 
no lietuvių laikraščiai. Ir štai 
“Vienybe” rašo, kad ta Anna 
Simon tai tikrai esanti šimo- 
lioniutė. Joseph Radchis gi 
esąs Juozas Račis, apie dveje-
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York Times’ pra- 
šimolioniulė pri

dirbant kokiai lai 
organizaci- 
esąs tarpe 
pabėgėlių,

“ ‘New 
neša, kad 

. sipažinusi 
rusų pašalpinei
jai. Jos darbas 
tūkstančių rusų 
kurie atvyko į Ameriką pa
starais laikais. Jei tas tiesa, 
ir žinant, kad šimolioniutė 
dirbo ILaisvės’ ofise prie 
progresisčių susivienijimo, 
tai aišku, kokia jos ‘darbuo
tė’ buvo. šimolioniu(|ė buvo 
musų bolševikų statoma kan
didate į SLA. 83 kuopos fi
nansų raštininkus šeši mė
nesiai atgal ir tik keliais 
balsais tapo atmesta. Kur 
šiandien kuopa stovėtų, jei 
butų paklausiusi bolševikų?” 
Brook'lyno “Laisve’’ tečiaus, 

kurios ofise šimolioniutė dir- 
1m>, visai nemini, kad suareš
tuotoji Anna Simon esanti lie
tuvių bolševikų veikėja. Ji įdė
jo tokią žinią:

“Pereitą savaitę valdžios 
agentai suareštavo Juozą Ra- 
čį ir Oną Simonienę. Abu 
kaltinami ‘pinigų” dirbime. 
Suimtieji plideti po $15,000 
kaucijos. Teisihas atsibus 
birž. 27 d.”
Iš šitos žinios išrodo, kad 

“Laisvėj Onos Simonienės! vi- 
nepažjsta. Ta misterija 
neužilgio paaiškėt.

sai 
rūs

to

PAKŠTAS PASITRAUKĖ 
“DRAUGO”

Iš

Užvakar p. Kazys Pakštas, 
kuris per paskutinius metus 
redagavo Marijonų klioštoriaus 
dienraštį “Draugą”, pranešė 
pasitraukiąs iš tos vietos.

Reikia pasakyt, kad p. Pakš
tas nedaug garbės padarė Ame
rikos lietuvių laikraštijai, ves
damas tą dienraštį. Jokios pra
kilnesnės minties jisai nepa
skelbė, o tiktai aklai garbino 
kunigus ir niekino “bedievius.” 
“Naujienoms” teko* ne kartą 
parodyti, kad savo kovoje prieš 
“laisvamąniją” tas asmuo ne
vengdavo net sąmoningo me
lo ir šmeižto.

Vienas nedoriausių Pakšto, 
šmeižtų ^paskutinėmis dieno
mis pasirodė jo straipsnyje apie 
spaudos cenzūrą Lietuvoje. Ji
sai lenai nesidrovėjo parašyti, 
kad spauda, kurią varžo ir per
sekioja dabartinė “krikščioniš
koji” Lietuvos valdžia, esanti 
“purvina”: tiktai dėl jos “pur- 
vinumo”, girdi, valdžia ir bau
džianti ją!

Tik šitokius gaivalus iš pa
saulinės inteligentijos 
klerikalams ir pavyksta 
kinkyti į sayo partijos

musų 
pasi- 
veži-

Puul I komas, 1815 So. 
Union Avė., pasiskundė poli
cijai, kad jam sėdint automo
bily prie Halsted ir Allport 
gatvių, 1 vai. naktį, priėjo dvi 
jaunos merginos ir du vaiki
nai, ir iirMalc revolverius, lie
pė jum važiuoti j pietus. Hal- 
sted gatve. Pakeliui jie apiplė
šė tris pienininkus, daugiau
sia paimdami vien pieną, kurį! 
jie išgėrė bevažiuodami. Nu
važiavus į Rlue Island, jis li
ko išmestus iš automobilio, nu-! 

vestas tavorinin vagonan ir 
ten surištas ir uždarytas. P 
licija tyrinėja tą atsitikimą.

JUSĮI VAIKAI SERGA, JEIGU JIE • 
NENORI ŽAISTI.

Dabokit juos atsargiai. Jus 
galit nukreipt svarbią ligą 

su šaukštu Dr. Caldwell’s
Syrup Pepsin.

Kuomet pastebit, jogei vaikas 
yra nežvalus, šalinasi nuo drau
gų ir žaidimų, pažiūrėkit j jo 

liežuvį, o pamatysit, kad jis aptrauk
tas — tai tikras ženklus vidurių už
kietėjimo.
Tuojaus duokit arbatinį šaukštuką 
Dr. Cakhvell’s Syrup Pepsin. Jis pra
dės veikti ir pasekmės bus į porą va
landų, o tuomet vaikas bus ir vėl 
smagus. Jeigu vaikas turi lengvą 
karštį, snargliuoja ar .čiausti, duok 
kitą šaukštuką ant nakties, kad' už
tikrinus, jogei pavojaus nebus.
Visiškai nereikalinga duoti jūsų kūdikiams smarkių liuosuotojų, nes jų Sis
tema vėliaus prie to pripras ir tuomet bus sunku atpratinti.
Daržovių sunkos liuosuotojas, toks kaip Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin pilna, 
patenkina vaikų reikalavimus ir yra malonus imti, taip kad nėra jokio sun
kumo vaikams įsiūlyti.
Patyrusios motinos jau senai suprato vertę Dr. CaldweH’s Syrup Pepsin, nes 
šios gyduoles stovį ant marketo per 
suvirš trisdešimts metų. Jos laiko šias 
gyduoles savo stubose, žinodamos, kad 
tai yra geriausias liuosuotojas, kuris 
prašalina galvos skaudėjimą, raugčio
jimą, drebulį, šalt} ir kitokius nesma
gumus, kurie paeina nuo vidurių už
kietėjimo, kas gamina nuodus žarno
se ir skrandyje.
Pirkit bonką jūsų aptiekoj šiandien. 
Duokit bile vienam jūsų šeimynos na
riui, nepulsiant senas ar jaunas. Jei
gu nepagelbės, kaip mes sakome, jū
sų pinigai bus sugrąžinti atgal. Tai 
tokia musų neabejotina garantija.

KUPONAS VIENOS’ BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI .

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

PEPSIN SYRUP COMPĄNY 
Monticello, IU. '

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pąpsin pastų. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

Detroitas, automobilių 
miestas

Detroitas .automobilių 
tas, randasi vakarinėj Detroito 
pusėj Detroito upės, tarpe St. 
Clair ir Erie ežerų. Vardas pa
eina nuo franeuziško žodžio 

“do’-troit”, kuris reiškia siaurą 
vandens kelią. Detroitą įsteigė 
Prancūzas Cadillac 1701 m. 
Pradžioj buvo labai maža kolo
nija, kurią indijonai negalėjo iš
naikinti. 1760 metais Detroitas 
prigulėjo anglams, bet buvo 
amerikonų po vadovyste Gene
ral Wayne paimtas 1796 m. An
glai vėl paėmė miestą 1812 m., 
bet sekančiais metais amerikie
čiai vol jį atgavo. Kuomet Miclri- 
gan tapo valstija, Detroitas tu
rėjo ^000 gyventojų; per civi
linį karą turėjo 46,000 gyvento
jų ir 1873 metais turėjo 200,000 
gyventojų. Nuo to laiko mies
tas labai greitai augo. 1888 me
tais miestas turėjo 200,000 gy
ventojų; 1900 metais 286,000; 
1910 m. 465,000 ir 192Q m. 994,- 
000. Dabartiniu laiku turi su
virs 1,200,000 gyventojų.

Detroitas atrodo kaipo žėm- 
lapis įvairių taptų. Apie 60% 
gyventojų skaičiaus yra svetim
šaliai arba svetimšalių vaikai. 
Čion randasi didis skaičius len
kų, vokiečių, žydų, italų, Xe8’rU> 
vengrų, rusų, rumunų, lietuvių, 
čekų, švedų, serbų ir kitų.

Detroitas yra iš tikro auto
mobilių miestas. Pirmas beark- 
linis vežimas buvo išbandytas 
Detroito gatvėse 1891 metais. 
Jo išradėju buvo Charles B. 
King. Bet tuo pačiu laiku Hen
ry Fordas darė 'savo bandymus 
ir tik dviejus metus vėliaus pa- 
budavojo savo pirmą pasekmin
gą automobilių. Ir galima sa
kyti, kad buvo pradžia motori
nės pramonės. šiandien yra 
apie 35 fabrikai Detroite arba 
jo apielinkčje. Rokuota, kad

m ieš

GIACOMd matteotti

.čion pagaminta du trečdaliai 
Amerikos automobilių produkci
jos, ir beveik pusė pasaulio auto
mobilių. Fabrikuose dirba nuo 
230,000 iki 240,000 žmonių. Jie 
dirba netik automobilių pastar 
tyme ,bet gamina įvairias auto
mobilių dalis. Tarpe svarbiau
sių fabrikų yra Fordo (kuris 
fabrikas pristato 8,000 automo
bilių į dieną ir samdo 110,000 
vyrų) ; Dodge Brothers, Pack- 
ard, Cadiilic, Maxwell, Stude- 
baker, Hupmobile, Hudson, Pai- 
ge ir t.t. Tie fabrikai samdo 
apie 165,000 žmonių.

Detroite randasi daugybė ki
tokių pramonių. Nekurios buvo 
pradėtos pradžioje miesto įstei
gimo. Galime minėti vaistinin- 
kystės pramonę, laivų ‘statymo 
pramonę, parvos ir vernikso 
pramonę, tabako ir cigarų fabri
kus, pečių fabrikus ir daugelis 
kitų. v

Miestas turi 170 viešų mokyk
lų, iš kurių 10 yra augštesnės 
mokyklos. Mokyklas lanko 175,- 
000 mokinių, kurios turi 6,471 
mokytojus, administratorius ir 
prižiūrėtojus. Apart tų viešų 
mokyklų ,yra beveik 100 kitų 
moksliškų institucijų. Tai yra 
biznio universitetai, medicinos 
kolegijos, teismo kolegijos, au
tomobilių mokyklos, Detroito 
Universitetas, ir t.t. • Naktines 
mokyklas lanko 30,000 mokinių. 
Didelis procentas iš jų yra au- 
gusieji mokiniai,\kurie atstovau
ja nuo 30 iki 40 tautų.

Detroitas turi apie 400 įvairių 
tikėjimų bažnyčių. Seniausia 
bažnyčia yra St. Anns Church 
(katalikiška). Pradėta 1701 me
tais, dvejais metais po atvyki
mo franeuzo Cadillac.

Mieste randasi labai daug in
teresingų vietų ir budinkų, iš 
kurių tik sekančius paišinėsime, 
Detroit Museum of Art, Belle 
Isle Park (didžiausias miesto 
parkas), Grand Boulevard, (vie
nas iš puikiausių bulvarų), 
Book Building iš 42 aukščių ir 
General Motors budinkas, kuris 
yra didžiausias ofisų budinkas 
pasaulyje.

Detroitas maloniai priima vi
sus svečius. Miestas užlaiko in
formacijos biurus svečiams, ir 
didelės automobilių vietos ir ki
ti fabrikai turi žmones, kurie 
rodo viską interesingo svečiams.

Detroito - istorija yya labai 
interesinga, nes nuo mažos ko
lonijos išaugo j dabartinių dienų 
ketvirtą didžiausį miestą Suvie
nytose Valstybėse. [F'LIS],
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[Pastaba: Vėžio liga pas lie
tuvius ne naujiena. Ne tik tarp 
darbininkų, bet ir tarp inteli
gentų mirčių nemažai yra at
sitikę].

Vėžio liga arba vėžys, jei 
laiku pastebiamas ir tinkamai 
gydomas, yra išgydoma liga. 
Be to, jei kai kurios sąlygos, 
kurios dabar yra žinomos ir 
veda prie vėžio, yra prašalina
mos arba išgydomos, vėžio li
gos galima pilnai išsisaugoti.

Dolko gi vienas pamanymas 
apie tą ligą iškelia tiek bai
mės? Turbut dėlto, kad chi- 
rurgiškos ir kitokios gydymo 
priemonės labai dažnai nega
li prašalinti tos ligos, užpuo
lusios musų gimines ir pažįs
tamus. Toką dažnai pasitaikan
tis prityrimas sudarė pas mus 
apie vėžio ligą nusiminimo at
mosferą ir fatalizmo jausmą, 
kuriuos labai sunku ir prąša- 
linti. Dar blogiau, tas jausmas 
veda prie to, kad žmones ne
sistengia apie tą ligą ką nors 
sužinoti. Išsidirba į strausą pa
našus paprotys: bėgti tolyn 
nuo faktų, kad jų visai nemar 
tyti. Tas yra priežastimi pasi
dauginimo nuo tos ligos ne
reikalingų mirčių. ( . - .

Ištikrųjų gi vėžys, kaip ir 
džiova, yra išgydomas, <jei 
laiku patėmytas ir anksti pra
dėtas gydyti. Bet ant nelaimės 
jo pirmieji ženklai, įprastai, 
nebaisus ir išrodo tdip menki, 
jog pavojaus niekas ir nesiti
ki; be to, svarbiausia' dalykas 
yra tas, jog kelias savaites pa
vėlavus dažnai persimaino vi
sas dalykų stovis.

Yra reikalingu du dalyku, 
kad apsaugoti žmogaus gyvy
bę nuo to seno žmogaus prie
šo. Pirmiausiai žmonės turi 
žinoti pavojaus ženklus ir lai
ku suprasti jų reikšmę; ant
ra turėt 
mas ir j5a si tikėjimas šių dienų 
medicinos mokslui, kuris sako, 
kad tankiai vėžio liga jos pra
džioje yra išgydoma.

Dabar niekas džiovos neskajf 
to liga, nuo kurios būtinai tu
ri mirti, tai yra dėlto, kad 
žmonės pradeda ligą suprasti 
ir žino, kaip nuo jos gydytis. 
Tos pačios pastangos yra da- 
>ar daromos, kad visi protin
gi suaugę žmonės turėtų pa
matines žinias apie vėžį. Kaip 
tik žmonės supras kas vėžys 
yra, toji baimė, kuri dabar 
randasi, persikeis į protinges- 
lį vilties jausmą. Bet apsisau
gojimas yra visuomet svarbu 
r kad būti sveiku, žmogus tu

ri žinoti nelaimės priežastis. 
Žinių, 
urėtų 
viskas 
rašte.

miršta kas metai. Suvienytose 
Valstijose tas skaičius pakilo 
nuo 62.9 ant KM),(MM) gyvento
jų 1900 m. iki 81.6, 1917 m. 
Panašiai pranešama ir iš kiek
vienos kitos civilizuotos šalies. 
Tečiau atidžiai dalyką ištyrus 
sunku tikėti, kad tos žinios 
viską nurodytų, kas liečia li
gos belipi atiminą.

Kokio amžiaus laiku vėžiu 
daugiausiai sergama? Vėžys 
beveik išimtinai užaugusių li
ga. Apie 95% mirštančiųjų nuo 
vėžio yra žmonės, turintieji 
daugiau kaip 35 metus. Vir
šum 40 metų vienas iš dešimt 
mirštančiųjų miršta nuo vėžio. 
Daugiausia iš nepasisergėjimo 
arba nežinojimo, 9 iš 10 turin
čiųjų tą ligą. Tečiau, jei tinka
mai saugojamos ir gydoma iš- 
tikro, tad daugiau kaip pusė 
tų 90,000 mirčių kas metai 
Suvienytose Valstijose nebūtų.

Kuriose kūno dalyse vėžys 
dažniausiai randasi? Vėžio li
ga apsireiškia įvairiose formo
se beveik kiekvienoje kūno 
dalyje. Suvienytų Valstijų cen
zo pranešimai parodo, kad vė
žys pilvo ir kepenų sykiu yra 
priežastimi' 35,000 viso nuo 
Vėžio mirčių. Vėžys moterų ly
tiškųjų ' organų yra priežasti
mi,’ 13,000 mirčių per metus; 
vėžys krūčių apie 8,500, vėžys 
gerklės ir liežuvio apie 3,500; 
vėžys žarnų 12,(MM); vėžys odos 
apie 3,500 ir vėžys kitų 
dalių apie 14,500.

Ar moterys dažniau 
vėžiu negu vyrai? Taip,
kad lytiškieji moterų organai 
ypatingai yra prie tos ligos 
palinkę. Viena aštunta dalis vi
sų moterų 'ligų senesnių kai 40 
metųw yra dėl včjžio, o tiktai 
viena imrtis iš keturiolikos vy
rų to paties amžiaus yra nuo 
tos ligos. Jei mes išskirsime 
mirtis nuo krūčių ir ysčiaus 
vėžio, tai vėžio liga randasi pas 
moteris ir vyrus beveik toje 
pačioje proporcijoje, 
ta, ypatingai baltoji 
niau serga vėžiu, 
imant, negu šiaurės 
indijonai ir Oriento
išrodo, jog ysčiaus vėžys daž
niau atsitinka tarp Suvienytų 
Valstijų negrių moterų, negu 
tarp baltųjų. Vėžys krūčių ir 
ovarių dažniau atsitinka tarpe 
netekėjusių. Iš kitos pusės gi 
ysčiaus 
ka tarp

Taigi 
apeina
pusamžes moteris. Yra skaito
ma, kad tarp 35 ir 45 metų 
amžiaus, nuo vėžio miršta tris 
kartus daugiau moterų, negu 
vyrų. Tarpe 45 ir 50 metų du 
sykiu tiek, kiek vyrų. Tečiąiu 
yra linksma atsiminti, kad tos 
ligos formos, liečiančios ypa
tingai moteris, kaip ir kitos 
formos daugiausiai yra išgy
domos, jei ligos pradžioje tin
kamai gydomos.

(Bus daugiau)

kinio

serga 
dėlto

buli visur suprati-

kurias protingi žmonės 
žinoti yra nedaug ir 
yra išpasakota šiame

•' llarold (Levio, 11 m., 1510 
Rosemont Avė., prigėrė ežere, 
kada apvirto valtis, kuria jis 
su keliais kitais važiavo. Ki-

atstovas, ti vaikai iššigielbėjo. Valtį ap-
Po kuri metai laiko atgal nužudė vertė vienas vaikų, pradėjęs

fašistai. ją supti.

Kaip plačiai vėžys yra 
išsiplatinęs

Pagal geriausius statistikų 
apskaitliavimus, Suvienytoje 
Valstijose nuo vėžio miršta 
90,000 žmonių kas metai. Su
vienytų Valstijų 1917 m. cen
zo pranešimo randame 61,452 
mirčių nuo tos ligos vietose, 
kuriose registracija yra veda
ma, p tai yra <|aroma tik tarp 
73% visų šalies gyventojų. Jei 
visos mirtys nuo vėžio butų 
teisingai ^pažymėtos, tad Su
vienytose Valstijose butų ne
mažiau kaip 100,(MM) mirčių 
per metusi

1917 metais Suvienytų Val
stijų registracijos apylinkėje 
nuo džiovos mirė 110,285; nuo 
plaučių uždegimo 112,821 (pa
prastais metais, kuomet nėra 
infhienzos epidemijos); širdies 
liga 115,337; inkstų liga 
912. Taigi vėžio liga yru vir
pa tarpe labiausiu i prasiplati
nusių ligų.

Ar vėžio liga platinas? Išro
do, jog taip, nes užrašomieji 
mirčių skaitmens parodo, jog 
pustrečio nuošimčio daugiau

Civilizuo- 
rasė, daž- 

abelpai, 
Amerikos 
rasės, liet

vėžys dažniau atsitin- 
tekėjusių moterų.
vėžio liga ypatingai 

moteris, o labiausiai

pooooooaooooooGoooooaaooc

Užkietėjimo
Nemažai ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

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

Kainos: 60 ir 86 centai

Putniausiai kreipkis į aptieką.

Vv I S | v l U A <. G 
CFDAfl KAPIiV. K) A'A
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CHICAGOS 
ŽINIOS

ANTRAS MUNŠAINERIŲ
VADAS MIRĖ

\Valter O’Donnell, didelės 
munšainerių šaikos vadovas, 
kuris pereitą sekmadienį liko 
pašautas Capital karkiamoje, 
prie 95th ir VVestern gatvių, 
irgi pasimirė. Tokiu budu to
se kautynėse tenai žuvo du 
munšaineriai, nes tuo laiku, 
kada O’Donnell liko pašautas, 
tai kitas munšainerių vadas 
Harry C. Hassmiller liko nu
šautas. O’Donnell nors ir žino
jo, kad mirs, teginus savo už
mušėjo neišdavė.

Ton y “'Red** 
jau jnuivšaineris, 
pažino, kad lai
Harry Hassmiller. Pasak jo, 
Hassmiller, O’lkmrtell ir dar 
vienas vyras, visi visiškai gir
ti, atėjo į karkiamą ir pradė-

1 lassmiller 
kabinėtis,

Tada
Hassmiller 

buvo pasi-

Mallon, taip- 
vakar prisi- 

iis nušovė

valstijas ir ilgesniam laikui ap- 
Angeles 
Pabuvęs 

gryš pas 
ir, regis, 

V. Dinei-
nauja ka pasilieka su mumis. Lai

kitus jų skymus žino, 
jie pasodina juos 
verčia kalbėti 
Northsidiečiai ir

vienus tik bolševikus, kiti vie
nas kitą gerbia, reikale sutar
tingai dirba. Apvalė northsi- 
diečiai nuo Maskvos davatkų 
kriaučių unijos skyrių, draugijų 
sąryšį, didžiausią Chicagos Sa
vitarpinės Pašelpos • Draugiją, 
bet 226 kp. S LA. da buvo pa
likę veislei • vieną bolševikų nu
žemintą tarną - p. Mikulieną. 

j Laikėme jj kuopos vice-prezi- 
dentu ir da išrinkome delega
tu j apskričio konferencijas. 
Kaipo delegatas jis nepildo 
kuopos pareigų, nes konferen- 
cija’išėjo prieš kp. įnešim. kada 
k p. visi kiti delegatai bolše
vikų švilpiami ir Jojami išėjo 
iš konferencijos, jis pasiliko 
gelbėti jiems tolyn tęsti parti
nį darbą. Ir da savo raporte 
kuopos suvirinkime reikalavo, 
kad kitus delegatus kuopa iš
šluotų. Apart to, pats buba
ma.? vice-pirrn., kas kelios mi
nutes darė betvarkę: tai bal
sus, pinnjninkas neteisingai.su- 
skaitliavęs, tai įnešimai esą no 
vietoj, tai pailamentariškumo 
taisyklių stokyoją ir taip be gu
lo, ko! tik įsigrįso pirmininkui 
iki kaulų. Tuomet vienas nu
lys įneša, kad už visa tai pra
šalinti Mikulieną iš vice-pirmi 
ninko ir de’egato vielos ir su 
spenduoti jam balsą ant 6 me 
nėšių.
giau

Todėl 
tylėti arba 

apie dalyką, 
nesiskirsto.

kol tik viskas nutArta ir pada
ryta. Taigi čia bolševikiški 
skymai nueina ant šuns 
gos. Taip turėtų elgtis 
kp. ir kitur kuopų rtariai.

Nariai į 226 kp. rašosi v • • ciai

uode- 
ir 36

spar- 
Mačiau brolis Semaška 

ir Grigaitis sąryšio išvažiavime 
gavo apie 10 kandidatėj. Mes 
mylėtum, kad 36-toji kuopa 
perkeltų visus sayo Mizarus, An 
drųlius, Buragus ir Ltus bolše-

sistos garsiam Los 
mieste, Califomijoj. 
ten per visą vasarą,

Įnešimas priimtas dau- 
negu dviem trečdaliais 

žinomą, bausme biskį 
permaža, nes tokius žmones rei
kėtų šalinti iš organizacijos, bet 
northsidiečiai tolerantingi. .Sa
ko, jei jis elgsis džentelmeniš
kai bent tris mėnesius, išleis 

'manifestą, kuriuomi jį paliuo- 
Isuos. Mat bolševikiško pavo
jau čia neliko.

226 kp. SLA. nutarė antrame 
[apskrityje nedalyvauti, kol jį 
Įvalcjys bolševikai. Jie nutarė 

gi buvo karčiamoj. Keli liudy-.siųsti savo delegatus i konfe- 
tojai bus perkiausineti. ‘'b1 kurią sukvies tam tik-

Kas ir kaip nušovė <)T>on-|ra komisija, išrinkta antrojo 
ncll dar tebėra neišrištas klau
simas. Spėjama 
re nepažystamas 
O’Donnell užgavo ir 
kitos karkiamos atsinešė 
t u va.

todėl 
kaip jį nu- 
dviejų, jis 

žūti”, sako 
ir suvariau

jo triukšmauti, 
pradėję prie visų 
net ir prie O’Donnell.
Mallon pastvėręs 
revolverį, kurį jis
dėjęs ant biu’o, J>et Hassmiller 
turėjo kitą revolverį, 
nieko kito daryti, 

i šauti. “Vienas iš 
arba aš' turėjome 
Mallon, “todėl aš
jam penkias kulkas“. Bet jis 
sakosi nežinąs kas pašovė 
O’Donnell. Kili liudytojai tai 
patvirtina. Keli žmonės taip
jau yra suimti, jų tarpe kar- 
čiamos savininkai ir du buvę 
proliibieijos agentai, kurie ir-

išrhikta
apskričio delegatų, 

kad tai pada- bolševikų šauktąją konferenci- 
vyras, kurį* 

kuris iš 
šau-

Lietuvių Rateliuose
North West Side

nai 
pavietrę”

Noithsidiečiai visai baigia 
kinti bolševikiška

j:? neva SLA. reikalais. Dole- 
patais pasiliko tie patys, kurie 
buvo skiriami Į 2-rąjį apskritį,, 
išėmus nukarunavotąjį Mikulie
ną. šitoje konferencijoje bus į 
išdirbta planai, kaip apgynus! 
kuopas ir apskritį nuo bolševi
kų puolimo ir išnaudojimo savo 
partiniams tikslams. Mes ti- 
k me, kad centras negali tole
ruoti dabartinės apskričio val
dybos darbuotės ir turės ja su
spenduoti arba net iš organiza
cijos prašalinti už vedimą 1)01- 
š'.’vikiško darbo Susivienijime, 
už sėjimą suirutės kuopose, už 
gyvulišką atsinešimą į rimtus 
musų organizacijos veikėjus, už 
jų niekinimą, šmeižimą ir bol-'^01^1 Sidės Draugijų Sąr; 
špvikų siundiiųą ant jų. Irpnoiasis išvn->.iavim«o t .Tof

Reikia pastebėti, kad
North Sidės bolševikai 
pasiskolinę savo L__o_r____
Liolių taktiką, žinodami, kad'^ia puikus būrelis, 
draugijų sąryšių, kurio

Po programo sekė kalbo-s Dr. 
Montvido ir drg. Grigaičio. Dr. 
Montvidas apibudino tikslą 
North Sidės Draugijų Sąryšio, 
ką gero Sąryšis yra nuveikęs 

,visuomenės labui ir kas mano
ma nuveikti. Trumpoj savo 
kalboj kalbėtojas pabriežė, kad 
S Sąryšio svarbiausia tikslas yra 
dalinti apšvietą ir lavinti visuo

menę sveikai protauti. Tam 
tikslui Sąryšio lėšomis yra pa
laikomas North Sidėj knygynė
lis, kur galima gauti pasiskai
tyti įvairių knygų. Prie Sąry- 
šio priklauso virš devynių šim-

vikų sandvičių ėdėjus į musų;tų narių dabartiniu laiku ir 
kuopą. Čia jie taptų džentel- karts nuo karto Sąryšis vis au- 
monais arba eitų laukan iš Su- ga kaip narių skaičiumi, taip 
sivienijimo. / Jr kitais atžvilgiais ir plėtoja

—Dievas Patrimpas, savo veikimą.
----------------- į Drg. Grigaitis savo kiek il-

• i i • &esn6j kalboj gana aiškiai irRemkime Lietuvos darbi. tiksliai apibrėžė budus, kuriais 
butu galima pasekmmgiau veik- 

įlinkus socialdemokratus [giau kas nuveikti. Ypatinga!
... kalbėtojas pabrėžė, kad mumsDraugai darbininkai! d f(W sutartInuMo

matome ,s laikraščių praneši-įdirbant tam tik darb jei 
mų, kad musų gimtojoj Lietu-! ... . ; ’ f.
voj kunigų sudaryta valdžia 
skaudžiai persekioja Lietuvos 
socialdemokratus, darbininkų ir 
mažažemių ūkininkų atstovus, 
baudžia, kaip caro laikais, so
cialdemokratų spaudą “Social
demokratą” vien tik už tai, kad 
socialdemokratai kovoja už Lie
tuvos biednuomenės reikalus, 
organizuoja Lietuvos darbinin
kus, šviečia ir išleidžia Lietuvos 
darbininkams švietimosi litera
tūrą ir laikraščius. Socialde
mokratai šviečia Lietuvos dar
bo žmones mokina juos politi- .
nių ir ekonominių mokslų, skai- vc Eeleitą seknjadienį net trys 
to lekcijas ir mokina demokra
tiškumo. Socialdemokratai 
taipjau daug pastangų deda, 
kad kiek tik galint gerinti dar
bininkų būvį.

Todėl kiekvieno progresyvio, 
lietuvio darbininko šventa pa-1 va^a,,(l<u kadangi, jie ne^ 
reiga yra paremti’ Lietuvos Pr!e Chicagos priklauso, tai po- 
draugus, prisidedant prio Lietu-^^ ^ai pasislėpę laukia savo au-l 
vos Socialdemokratų Rėmėjų i^1-1

rys valdybos tapo išrinktas per 
aklamaciją, reiškia, kad visi 
išrinktieji yra įžymus ir gerai 
žinomi musų vietiniam gyveni
me. Bet kodėl raštininkas nie- mus rugsėjo mėnesy
ko apie tai nepraneša? j vadovaus “Birute.” 

Yra priežodis, kad
šluota gerai šluoja. Taigi šiuo- mingos kelionės musų Vanagai- 
kit, vyručiai ir pasakykit apie čiui.
tai mums. Dalis Drimdzių at-| 
važiavo; Vanagaitis buvo visą • 
savaitę, juk tai jūsų vedėjas. 
Pereitą sekmadienį turėjo būti 
išvažiavimas. Mes visi nore-j" 
jom jus, birutiečiai-tės pamaty- | 
ti, pasikalbėti, pasitarti, bet to 
nebuvo. Taigi nors pasisaky
ki t kur jus esate.

D R. VAITUSH, O. f). 
LIETUVIS AKil? BPKCIALI8T4H

Palengvins ekiu įtempimų, koris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taisę kreivus akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mus daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos val
kus. Akiniai nao >4.00 ir augičiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p.

1545 West 47th St 
Phone Boulevard 7MB

fiąs? ant O-to pusi.)

Boherniaąilehd

'dirbama koks nors bendras vi
suomeninis darbas, slauresnhis 
politinius idealus reikia laikinai 
nemaišyti ten, kur be jų gali
ma apsieiti, bet bendrai ir su
tartinai veikti tas, kas yra 
svarbiau reikalinga visuomenei

—Auryla,

Lietuvių Auditorijoj atsida
rė Tca Shop. Ją atidarė nie- 
kas kitas, kaip žinomas famub-' 
cistas ir neblogas muzikas p. 
Stasys Petrulis. žinoma vis
kas labai artistiškai, su skoniu,1 
išrėdyta, valgiai visai kaip na
mie; malonus, mandagus patar
navimas ir savo originališkumu 
visai skyriasi nuo visų musų 
vietinių valgyklų. Be abejo, p. 
Petrulis turės gero pasisekimo.

SUTAUPYKIT
SAVO DARBĄ
WENNERSTEH’S 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų 
darbo dir
btuvėje.

Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

*ennerstei*-
Lietuvių Dentistas patar

naus geriau.
Traukimas dantų be ?kxuimo. 

Bridge geriausio aukso. Su mu«q 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. SorglUte sava 
dantis, kad nekenktą jusą silikatai.

1545 VVest 47th Street
Netoli Ashlsjid Avė.

HENNINCj Wennersten Inc.
29fi<» LAVVRFNCt AVĖl, CHJCACO 2

Brideporto Žinios
Golfininkaį turėttų būti labai 

atsaigųs važiuodami lošti į Pa
los Park, 111 gatve ar 95 gat-

automobiliai,, pilni lošėjų, tapo 
sustabdyti policistų, nepaisant,1 
kad ir važiavo labai pamaži.' 
Mat reikia pervažiuoti mažus 
miestelius, kur leidžiama va- 

io žinoti tik 15,ai mažiau mylių į 
-valandą.

Pasigavę automobilių su
kuopęs, kuri laiko mitingus kas tstabdo ir prisieina gryšti atgal 
antra ketvirtadienio 
kiekvieno mėnesio, “j

• name. » Todėl kviečiami į su
sirinkimus, visi, kas tik užjau
čia Lietuvos draugams, ir su- 

' pranta svarbumą reikalo.
—Socialdemokrattų Rėmėjas.

North Sidės Draugijų 
Sąryšio išvažiavimas

vakaru i miestuką, kur tavę nugabena 
Naujienų” Pas buferį ir reikalauja užsta- 

. tyti 15 dolerių neva kaucijos, 
ten| bučeris siunčia pas šerifą, 

■kuris pasako, kad tau nereikia 
teisman stoti, tik 
lenų jau dingsta, 
keistas, bučeris ir 
savęs pasidalina, 
žmoniškas graftas 
nas turėtų pasisaugoti.

, Komp. A. Vanagaitis aplan-' 
kęs savo dfaugus Chicagoje, va-f 
žiuoja atostogoms į vakarines

tavo 15 do- 
žinoma, po- 
šerifas tarp 
Tai 
ir

yra ne- 
kiekvie-

Gana sėkmingas buvo praei
tą sekmadienį, birželio 7 d., 

yšio 
[rengtasis išvažiavimas 1 Jeffer- 
šono girias. Dįena pasitaikė 

buvo graži ir žmonių suvažiavo 
Bridgeporto daugiausiai su automobiliais, 

Atvyku- 
dalimi šieji praleido dieną labai links

mai ant tyro oro ir ką tik su- 
žolės.

Northsidiečiai gali būti pavy
zdžiu visos Amerikos lietu
viams. šioje kolionijoj bolševi
kiška liga buvo užėjusi stipriau, 
negu daugelyje kitų vietų. Ne
lengvas darbas buvo prieš ją 
kovoti. Anit laimės, mes Čia tu
rime Dr. A. Montvidą. studen
tą X. Semašką, nenuilstantį ^vra ir 226 kp., rengia išvažia-, 
darbuotoją senelį K. Rugį* tak- vimą ir kad nariai geidžia už- žėlusios ir nenumintos 
tingą ir pasišventusį veikėją baigti mitingą greitai, o paskui Sąryšis turėjo pasirūpinęs svie- 
X. šaikų, sumanų ir gabu J. pietus pavalą

R. Prusis, K. če- met _____ _______
Račiūnas ir mitingą tęsti ir trukdyti, tikę- džiai valgosi) ir gėrimų.

uždary
mui savo sezono dingo ir nė su 
žiburiu negalima nė vieno rasti. 
Girdėjau, kad buvo valdybos 
rinkimai ir visa valdybą, išski
riant ištikimą iždininką, tapo 
išrinkta nauja ir kiekvienas na-
__________________________________

Vietinė’ “Birute” po

SALOM1A SHARKAUSKIENE o
Amžiaus 36 metų, mirė June 

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

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

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

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamu^ 
dalyvauti laidotuvėse. ‘

Nuliūdę:
Vyras, vaikai ir brolis.

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

Choro Repertuaras
Mėnesinis Muzikos Leidi

nys metams $2.00.
VĖL NAUJOS DAINOS

Tik ką išėjo iš spaudos vėl trys 
numeriai Choro Repertuaro. Tel
pa sekančios dainos: A

Sukilkite Bangos, Pavasaris.’
Dainelę Pinsiu, Očiačia, Opapa 

\maišytam kvartetui arba chorui).
Kas tep Klykia? (Duetas arba 

vaikų chorui).
Trijų n-umcvių kaina 75c.

Pirmuose numeriuose dainos:
Liaudies Dainiui — Maršas.
Bėda, Važiavau Dieną (Maišy

tam kvartetui arba chorui).
šienapiutė (Merginų kvartetui 

arba chorui).
Tėvynėn (Lygiems balsams).

Trijų numerių kaina 75c.
(Chorams duodamas nuošimtis).

A. BAČIULIS,
421 — 6th St., ,

SO. BOSTON, M A SS. C

Tol. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuti^ lietuviam! visados 

patarnauju kuogoriaurid.

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

Pinigai
• v
1b

MOTIEJUS BERT Ašį U S,

Bridge porto

mius dalyvauti ja- čiams gardžių užkandžių (nt's 
visokiais budais stengėsi ant tylo laukų oro labai gar- 

Ant 
damasi, kad mažu kiti nariai vakaro svečius dar palinksmi- 
apleis ir bolševikai pasiliks di- no ir trumpas programėlls su- 
džiumoj. šitaip jie elgiasi 36 sidedantis, regis, iš Bijūnėlio 
kuopoj ir kitur. Duoda bergž- choro, Jaunosios Birutės choro, 
džius įnešimus, veda ginčus ikį p. Uktverio džioksų ir Pirmyn 
nakties 11 vai. ar vėliau, priver- Mišraus choro, 
čia kitus narius išsiskirstyti, O 
tuomet pasilikę netoli vieni, pa-

Mickevičių.
pūkas, HermoMas, I
didelis skaitlius kitų išmintingų 
ir sąžiningų veikėjų, kurių ga
lėtum bent 50 suskaitliuoti^ ši
tokiems protingiems, veikliems 
ir intekmingiems veikėjams čia 
gyvenant, jokios ligos northsi-

i^cpavoj in^os. Noi*s
čia esama ir katalikų, ir laisva-
manių ir sandariečių ir socialia-khu'O kuopą kaip jll partijai B, Sapaliaus, nors ir toli nevisi 

Northsidiečiai šitą ir choristai tebhvo susirinkę.

Ypatingai pa
starasis labai gerai sudainavo 
Itelettį tlttinelių, po vadovyste p.

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabų Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tld. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. llth Str., Cicero. 

Tel. Cicero 8094

LIETUVĄ
i *

Mire J u ne 8 <1., 1925 m., 
Spring Valley, Illinois. Laido
tuvės atsibus ant vietos June 
11 d.,’ 1925 m., 9:30 ryte.

Paliko nuliudime savo brolį 
Juozą ir seserį Marcijoną Lie
tuvoj, Raseinių apskr.; Ameri
koje moterį Kotryną, sūnų dak
tarą A. J. Bertashj ir marčią 
Nataliją, dukterį Oną ir jos vy
rą daktarą Davidohį.

per 
NAUJIENAS 

3210 So. Halstcd SL,
Tel. Boulevard 9063,

G L R B. Naujienų skai
tytojo# iv akaitytojal 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti i tas sankrovas kurio# 
felLcJJbiusi N a u J 1 e n o ■ e. I

Kraujo Suirimai
Slaptos I Užkrečiamos 
Ligos | Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

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

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

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

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūsles, Šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų Institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialia Intcrvenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minAcija už tą pačią kainą. Lymph 
Scrum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Raumenų ir Nervų Gydytnaa t'i iki (5 
Gydytinas Odoa ligų — Artine Kuye, |3. 
Rlo-Cheinic Kraujo Serum Gydymą*. |10.
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dcl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

< DR. B. M. ROSS
35 S. Dearbom Si., kainp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

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

Pauedėly, Sercdoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakarė

bY H ITTHITT AND RUNN--- TĄcrc’s One Thing You Can’t Po and That Is-Beat An “L1 m p" At His Own Game!

JOSI

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bue 
brangi dovana.

\MlTU OUE MORL CROOfc) 
Ų4 TU E GAME LIKĘ YOU 

theyd Kame to ma.il
DOlNKi HOME PtATE

GET omer om ime
COACHiMG UMt-AND 
RATILE THE UMPS "

BŲLl ALOMG —

tų ir nepaityvių, bet . išėmus Isveika.

-wu<«

DtAR. sik:-
IMHAT is THE 

KOŠT PA1NLESS WAY 

TO HAME A LA3J&E 

ŪGLY WAftT REMOVEO 

FRCH TVL BACK OF 
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WARX> HOGG 
TT. WAYME IWQ

GVZAM Y SOFT SUtlUO CRAfc 
IF l UAD AM LYG LIKĘ

YOURls l'fc APPIY FOR-lteAl:
-FIEKTT— BOOUH

UEY FELLAHS VMUAT TMUH 
TMlMK OT VT- IF I UKD A

UEAD ŪKE W BI6 TJUM 
VD KAME CT bAOUUTED 

dBOY-

TUA<S JUST WHY
■ I TŪLY stuck You ou 

TlAt COACH1MUME

ADVICETOIBE
FORLORN

V(UY VWE tT RE —— 
-MOVED? kSiTMOT’ 
POSSlBLE ThAT ŠAME 
COULD BE USEDASA 

collar, Burrou ? 
_____ ŠE2ŽŠ
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MRS' n^.nl’nr c™, LietUVIlj RaiBliUOSB. . . . . . PRANEŠIMAI
PASIDARĖ STIPRI -— taupyk IR TURI

(Tąsa nuo 5 pusi.)

ĮVAIRUS SKELBIMAI i REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

Lydia E.Vinkham’s Vege- 
table Compound Pagelbėjo 
Kuomet Kitos Gyduoles nie
ko Negelbėjo.

S. Ū A. 2-ro APSKRIČIO 
KONFERENCIJOS 

REZOLIUCIJOS

Pasmerkimas SLA. ardytojųW ai pole, N. H. — “Aš vartojau Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com

pound ir suradau, 
kad jos pagelbsti 
m a n o sveikatai 
puikiai. Mėnesių 
mėnesiais aš turė
jau nereguliarus 
mėnesines ir turė
jau didelius skaus
mus. Jie taip kenk
davo mano sveika
tai, kad aš negulė
jau dirbti. AA 
skaičiau, kad ki

toms Vegetable Compound pagelbėjo, 
pamaniau, gal pagelbės ir man. AA 
dabar jaučiuosi daug geriau, esu už
tektinai stipri, kad dirbti savo namų 
darbą ir prie to dar turiu dvi gražias 
mergaites. AA bandžiau kitas gyduo
les prieš vartojimą Vegetable Com
pound, bet jos man nieko nepagelbė
jo. AA labai giriu Vegetable Com
pound savo draugams ir kiekvienai 
moterei kuri kenčia nervu suirimais. 
— Mrs. T. H. Euller, Walpole, Ncw 
i lampshire.

Virš 200,000 yra atsakiusios j mu
sų klausimą, “Ar jus gavote pagelbą 
nuo vartojimo Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound?”

98 iš kiekvieno 100 atsakė “Yes” ir 
todėl, kad Vegetable Compound pa
gelbėjo kitoms moterims, jos pagel
bės ir jums.

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

G^ftA NAUJIENA. Naujas S. V. 
jstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMEKIC, LAPLAN1), 
i’ITTSBt KG H, AKAB1C siūlo grei
tą kelionę j Cherboug, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

.Pastaruoju laiku tūli žmo» 
n ės, po priedanga “tanios la
bo“. kėsinasi ardyti S|\A. an
trą apskritį. Jie daėjo iki liek, 
jog laikraščio “Varpo“ nn. 17 
ir 18 saukė 2-ro apskričio tu
jų delegatų konferenciją, pri- 
siiknginnii Irukšnuioli regu- 
liarėj apskričio konferencijoj.

Kadangi tokis jų elgęsis ke
lia nariuose neapykantą ir ar
do vienybę, ir.

Kadangi, (ai priešinga SLA. 
taisyklėms ir tvarkai, ir ken
kia jo gerovei,

Dėlto SLA. 2-ro apskričio 
konferencija, laikytu gegužio 
24 d., 1925 m.. Lietuvių Au
ditorium svetainėj, griežtai pa
smerkia tokius ardytojus ir 
tą laikraštį, kuris talpina, ar 
talpins atsišaukimus tų slapf- 
vardžiais prisidengusių ardy
tojų.

Konferencija taipgi pataria 
apskričio valdybai stengtis su
rasti kas yra tie griovėjai ir 
visų narių žiniai paskelbt or
gane “TėyVnėj“.

Rezoliucijų komisija
K. Turilis 
J. K. šarkiunas 
P. Babelis

(Tie ardymai., prieš kuriuos 
konferencija protestuoja, kaip 
lik paeina dėl tos politikos, 
kurią veda 2-rą apskritį val
dantys bolševikai, apie ką jau 
ne kartą “Naujienose“ buvo 
rašyta ir apic' ką jau visi ži
no. — Red.).

ProkMo .Rezoliucija

Kas aąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
hutų žuvę žmonių pinigai, 
iš Čia jus galite pasiimti h*le 
kada ir bite kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės, 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakoiningi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų I*. 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.

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

Draugystė Palaimintos Lietuvos lai
kys mėnesinį susirinkimą ketvergo 
vakare birželio II <1., 1925 m. Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3131-33 So. 
Halsted gt. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Bus rinkimas pikniko darbininkų, 
todėl nariai yra kviečiami skaitlingai 
atslankyti. Ig. Žilinskas, rašt.

Lietuviškas Teatrališkas Kliuhas 
Lietuva laikys savo mėnesinį susirin
kimą ketvirtadienyj, birželio 11 dieną, 
8 vai. vak. Davis Stjuare Parke. Visi 
nariai malonėsite atsilankyti ant šio 
susirinkimo. Kviečia Valdyba.

Balto Dobilo Kliubas ant Town of 
Lake laikys savo priešmetinj susirin
kimą Kliubo name, 4558 S. Marsh- 
field Avė., pėtnyčioj 12 dieną, June 
1925, 8 vai. vak. Visi draugai ma
lonėkite susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų.

C. K. Shukia.

Lietuvių Kriaučių skyriaus 269 A. 
C. W. of A. visi nariai turit dalyvaut 
susirinkime pėtnyčioj, June 12. 1925, 
7:30 vai. vak., 1564 N. Robey St., nes 
yra daug svarbaus. z

A. M. Kadsel, rašt.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE

127 So. St.t. St- Ckle.ro. III.

MADOS.

No. 2440. Puiki sporto suknelė 
galima pasisiūdinti ją iš lengvos ar
ba sunkesnės materijos.

Sukirptos mieroa 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 3 yardų 40 colių materijos 
ir % yanlo materijos dėl Staniko.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, 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.

^NAUJIEN^^ S

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti m-an pavyzdi No......... ....
Mieros......... _.............  per kiūtinę

. •
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Kadangi, Lietuvos valdžia 
neįsileidžia ton šalin darbinin
kiškų laikraščių ir jau uždrau
dė SLA. organą “Tėvynę“ įsi
leisti;

Kadangi, tokis jos piktas žy
gis daro didelę skriaudą mu
sų organizacijai ir visai pa
žangiajai lietuvių * visuomenei 
Amerikoj, taipgi atimi! teisę 
ir laisvę Lietuvos žmonėms 
pasirinkti laikraščius, kokie 
jiems patinka; ir,

Kadangi, tuomi vykdomas 
Lietuvoj carizmas:

Dt‘lto, mes, dek-gatai, atsto
vaudami virš 1,500 narių, 
SII.'A. 2-ro apskričio konferen
cijoj, laikytoj gegužio 21 d., 
1925 m., Lietuvių Auditorijoj, 
Chicagoj, 1II.4 griežtai protes
tuojame prieš toki reakcingą 
žygį ir reikalaujame:

1. Atšaukti uždraudimą įsi
leisti SLA. organo “Tėvynės“;

2. Nuimti uždraudimą nuo 
visų darbininkiškų laikraščių:

3. Duoti Lietuvos darbinin
kams pilną laisvę organizuo
tis politiniai ir ekonominiai; 
leisti savo laikraščius ir lais
vai laikytį susirinkimus.

Mes taipgi raginame vfsas 
SLA. kuopas protestuoti prieš 
dabartinę lietuvos valdžią ir 
reikalauti atšaukti učdraiidi- 
mus . Amerikos spaudos, kurią 
draudžiama įsileisti Lietuvos; 
taipgi suteikti Lietuvos darbi
ninkams pilną laisvę — spau
dos, susirinkimų ir organiza
vimosi.

Nutarta šią rezoliuciją pa
siųsti Lietuvos prezidentui, 
Lietuvos atstovybei Wasbing- 
tone ir spaudai.

Rezoliucijų Komisija
K. Turilis
J. K. šarkiunas
P. Babelis

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos įvyksta šį vakarę, lygiai 7 
vai. vakare, Malk White Sųuare 
(Library Room) . Visi nariai bukite 
laiku ir naujų atsiveskite.

Valdyba.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JEŠKAU savo brolio Jono Buivido, 

kuris paskutiniu laiku gyveno Chica- 
goj. Bet dabar nežinome kur ran
dami. Pranas važiuoja j Lietuvą, o 
Jurgis lieka čionai. Malonėk atsi
šaukti. Jurgis Buividas, 1248 So. 
Jefferson St., Chicago, III. Jonas 
Buividas, 201 University Avė., Cham- 
paign, III.

JEŠKAU švogerio Adomo Deiman
to. Paskutiniu sykiu gyveno E. 
Chicago, III. Iš Lietuvos 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, III.

PAJEftKAU Varonikos Andrijevš- 
kajezias po vyru Harkewich. Ji pa
eina iš Lietuvos, iš miesto Panevėžio. 
Girdėjau, kad gyvena O. vastijoj 
Stembenville. Turiu daug svarbių 
laiškų nuo jos motinos iš Panevėžio 
ir sesers iš Odesos. Prašau atsišauk
ti, ji pati arba kas kitas pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas už praneši
mą. Paul Tvarkunas, 117 Jefferson 
St., Westville, UI.

Pranešimai
Am. Liet. Bendr. “Rūbas” bonų 

savininkų, tai yra kurie pirkot bonų, 
pasikalbėjimas įvyks ketverge, birže
lio 11 dieną, 8 vai. vakare, Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė. Svarba 
šio pasikalbėjimo ta, kad birželio 2 
dieną, Naujienose, p. Gudžiūnas pra
šo prisiųsti jgaliojimus, todėl, apsvar
stę šj klausimą, nuspresim ką daryti.

Bonų Pirkėjas.

APSIVEOIMAI ~~
JEŠKAU apsivedimui merginos 

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

Atsišaukite
JONAS BUIVIDAS, 

201 University Avė., Chąmpaign, UI.
, --- --------- .4 „ ■ ■ ■' - -------- ----------- ' ■■■ ■

JEŠKAU .merginos arba našlės ap
sivedimui, nuo 25 iki 37 metų. Aš 
esu vaikinas, 36 metų, sveikas, turiu 
šmotą žemes Wisconsine, vertas 
$3,000. Cash pinigų neturiu. Mi- 
linčios darbą ir farmą malonėsit at
siliepti.

PAUL BALSIS,
7230 S. Ta!man Avė., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA partnerio, pabūti krautu

vėje, taisymo tajerų ir supply biznio. 
Aš turiu geriausią vietą Chicagoje, 
apie 8000 automobilių ir trokų prava
žiuoja pro mano kampą, rendos tik
tai, $50. Proga uždirbti dautf pini
gų, turi turėti $1000 cash. Patyri
mo nereikia.

N. W. kampas Archer ir 
Wentworth Avė.

JIEŠKAJJ partnerio į bučer- 
nės ir grosernės biznį. Biz
nis senai išdiiibtas. Nemokan
tį to darbo, išmokinsiu. Atsi 
šaukit greitai.

2843 W. 38th St.

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PATNTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. U4- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

5 — LIETUVIŠKAI KAL
BANTI VYRAI — 5 

Reikia tuojau 
prie managerio 
sales darbo, su 
ba be patyrimo, 
są proga įsigyti 
bą. Atlygininpis 
Atsišaukite pas
sėlio. Nuo 11 ryto iki 7 vai. 
vakare. Room 507, 09 West 
Washington St.

pagelbininkų 
prie special 

patyrimu ar- 
štai yra ju- 

nuolalinį dar
yli lig darbo. 
M r, A. (’ar-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phone.: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

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

1616 W. 47th St., 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard (1344

ne- 
per

GROSERNfi, delikatesen krautuvė 
fikčeriai ir atakas, viskas naujos ma
dos, yru ledaunė, 2 computing svars
tykles, mėsos kapotuvas, cash regis- 
teris, shovv. keisai, kaunteriai, lenty
nos ir t. t. Šviežias stakas, verta 
virš $2,000, parduosiu viską greitam 
pilkėjui ir iški austysiu už pusę kai
nos arba atiduosiu už geriausj pasiū
lymą. Taipgi dastatysime j jūsų 
apielinkę. Tegul atsišaukia tokie 
žmonės kurie nori veikti greitai.

5007 N. Clark St.
Netoli Argyle 

---------------------k--------- »-----------------
ROSELANDIEČIŲ ATYDAI

Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
biznis yra cash. Parduosiu pigiai. 
Kas pirmas, tus laimės. Pardavimo 
priežastį pątirsite ant vietos.

1 E. 103rd St.
Tel. Pullman 9522

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

I

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti <
3352 S. Halsted St.
Tel. ?aulevard 9641

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATlNd SUPPLY CO.

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

REIKALINGAS vyras į ręs
tai įrantą už veiterį. Darbas ant 
visados, mokestis gera. Atsi
šauk it tuoj aus.
UNIVERSAL RESTAURANT 
7«50 W. 31 St. Phone Yards 5377

PARDAVIMUI grosernė taipgi 
užlaiko rūkytą mėsą ir visokių smulk
menų. Garadžius ir barnė priguli 
prie grosernės, 4 pagyvenimui kam
bariai . Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant iotę.

4422 So. Honore St.

REIKALINGAS —
/■■■ ........     " Y

SOUTH SIDE PAINTERS AND
DACORATORS.

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

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

1 ' '1 ——
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI
. 3804 So. Kedzie Avenue

Y CHICAGO.k_______ __ ____________

" ISBENDAVŪJIMUI ~~
IŠRENDAVOJU, ant Bridge- 

porto, 4 kamb.^ šviesus ant 2 
aukšto, išmaliavoti ir išpopie- 
ruoti. Rendos $20 į mėnesį.

545 W. 37 St.

RENDON 41 kambarių skiepe 
fintas dėl janltoriaus, kuris no
ri gyventi. ’.

šaukite,
Van Buren j">482

JIESKO KAMBARIŲ
’ 1 lElKALINKjįAS kambarys 

ant Bridgcporto prie mažos 
šeimynos. Pramškit j

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

Box 225

SIŪLYMAI KAMBARIU
_____________ _____________________

ANT RENDOS didelis ir švarus 
Icambary.'i prie mažos šeimynos dėl 
vyrų ar merginų. jambai*} galima 
matyti nuo 6 iki 10 valandai vakare. 
Atsišaukite ant 2-rų lubų.

4011 S. Meplewood Avė.

ANT RENDOS ruimas dėl 1 
vaikino, šviesus ir švariai už- 
aikomas, arti karų lai nes, ant 2 
pragyvenimo iš užpakalio.

819 W. 34 PI.

REIKIA DARBININKŲ"
VYRŲ ir MOTERŲ

DIDELIS SKELBIMŲ BIZNIS 
CHICAGO — LOS’ ANGELES 

DETROIT — BALTIMORE 
AUTOMOBILIŲ IŠPARDAVI

MAS IR. TAVORŲ SKEL
BIMŲ PATARNAVIMAS

Vyrai apie 45 metų, moterys apie 
85 metų, kui;iu gali investuoti nuo 
0500 iki $1 OOlL eusli arba real estąte. 
Sveikas, atvirame ore darbas visą 
metą, 8 va), algos, $150 į mėnesį, ke- 
ionės išalidos. Darbai Chicagoj 

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

2050 Archer Avenue.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimųi maišytų skudurų. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
West Side Metai Refining Co.

2917 S. La Šalie St.

• BUČERIS.
Atsišaukit

12300 Emerald Avė.
Tel. Pullman 3990

REIKIA patyrusių vyrų prie 
beilavimoi skudurų.

Atsišaukite
, C. LOUIS DRAY,

1416 Blue Island Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroje vietoje, biznis 
gerai eina ,savininkas turi kitą 
užsiėmimą, parduosiu pigiai.

/2119 So. Halsted St.

PARSIDUODA du bizniai, 
kendžių štoras ir soft drink 
parloris. Abudu bizniai eina ge
rai, kurį norėsite galėsite pirkti.

Atsišaukite
/ 710 W. 14 PI.

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

ri. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
/ Tel. Yards 1571

REIKIA patyrusio bučerio; 
geras darbas, gera mokestis.

Atsišaukit
2558 W. 69 St. i *

AUTOMOBILIAI ‘
MAINAU automobilių Chand- 

ler Cuppey ant loto. Atsišau
kit pas

VILICKĄ,
6559 So. Maplewood Avė.

Phone Republic 3769

PARŪAVIMUl
<----------------- ;-------------------- -

Parsiduoda Player Pianas 
mažai vartotas, 25 rolės, ben- 
čius, gražaus* Walnut 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 ......................... $65

3327 So. Halsted St. 
Chicajco, III.

>.__________________________ _*
GROJIKLIS Pianas — Gul- 

bransen — 88 notų, moderniški 
keisąi, 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.

PARDAVIMUI grosernė, delika
tesen, ice cream, saldainių, notions 
krautuvė. Mainysiu j cottage ir da- 
dėsiu pinigų arba karą. Geras pa
siūlymas nebus atmestas. Senai 
jsteigtas biznis, v

964, W. 37 PI., 
netoli Morgan 

Phone Boulevard 3626

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroje vietoje, arba 
mainysiu į cottage.

MIKE GROBAREK, . ’
2655 Westj 43rd St., 
Tel. Lafayette 5431

NAMAI-ZEME
---- ------------------------------- --------------

Parduodanti r mainom
\ I

2 fialų naujas muro namas, gra
žioj apielinkėj, bargenas. 4 fintų 
muro namas, su visais paranku- 
mais, geroj apielinkėj.

Priimsim j mainus: cottage, biz
nį arba lotus. Su reikalu kreipki
tės pas

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

MODERNIŠKAS 2 FLATŲ 
MŪRINIS, $12,900 

5-5 kambarių, skyrium apšildomi, 
4 kambarių apartmentas skiepe. Di
deles įplaukos. Visur kieto medžio, 
2 karų mūrinis garažas. Namas ge
rame padėjime. Geras pirkinys. 
Cash įmokėti, kitus mėnesiniais išmo
kėjimais.

TRUSTEES SYSTEM SERVICE 
818 West 63rd St., 

VVentvvorth 3204

PARDAVIMUI FARMA.
Aš gavau nuo tėvo palikimą, far

mą, todėl dabar ją parduosiu. Far- 
ma randasi 4 mylios nuo Muskegon, 
Mieli., yra 6 kambarių namas, barnė, 
sodnas, storų medžių ir bėga upelis. 
Parduosiu viską su gyvuliais, maši
nomis ir paukščiais, kaina, $4,590, 
išmokėjimais.

Atsišaukite į aptieką.
18 St. in Union Avė.

—------------------------------------------------------—

BUNGAL0W BARGENAI

Naujas, moderniškas, 5 kambarių 
mūrinis namas, yra visi įrengimai ir 
apmokėti, kaina. $7,75(1, įmokėti, 
$1,500, kitus kaip rendą, lotas 30x125, 
gera transportacija. Jums patiks 
jis, 1 blokas j pietus nuo 51 St. karų 
linijos.

Savininkas ant pareikalavimo. 
5148-58 S. Richmond St.

PARSIDUODA 7 kambarių na
mas. luotas yra 125 pėdų. Karštu 
vandeniu šildomas. Namas randasi 
McKinley Parke, 2 karų garadžius. 
Parsiduoda pigiai.

Klauskite
lafayette 1038

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė maišytų tautų apgyventoj apielin- 
kėj. Biznis yra cash. Pardavimo 

I priežastį patirsite tnt vietos.
Atsišaukite

4401 So. Richmond St.
----------- 1—----------

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, tirštai apgyventa lietuvių ir ai
rių. Biznis cash. Pigi renda. 6 
kambariai pragyvenimui. Priežastį 
pardavimo patirst ant vietos.

3651 So. Wallace St.

PARDAVIMUI nauji muro mi
mai Brighton Parke už labai žemą 
kainą. 2 pagyvenimų po 6 kamba
rius, vandeniu apšildomi, kaina 
$15,500, 2 pragyvenimų1 po 5 kam
barius, kaina $12,500, 2 pragyveni
mų po 4 kambarius, kaina $10,000. 
Visi Šie namai yra pastatyti ant 
30 pėdų loto ir bungalosv stogai. 
Už pirma jmokėjimą priimsiu lo
tus už* pilną jų vertę,

Kuris manot pirkti arba mainy
ti, tai ateikite pirma pamatyti, 
šiuos bargenus.

H. KOPLEWSKI, 
3992 Archer Avė.

Phone Lafayette 9305 
Pardavėjas Jos. Augaitis, 

__________ ___ i*_____ __ _________
PARDAVIMUI 2 lotai. 50x125 

prie 44 St. ir S. Western Av^ 
Parduosiu pigiai. Atsišaukit: 

4716 S. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 2422

; BARGENAS kas pirmutinis, 
tas laimės labai pigiai 2 fl. 5 ir 
6 kambariai, medinį namą ir 2 
karų garadžius, 6156 So. Wood 
St., arba pašauk Prospect 7216. 
Agentai neatsišaukit.

.... - ~  ----- »— -----------
. PARDAVIMUI medinis na

mas 2 po 4 kambarius ir su ma
ža groserne. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos pas sa
vininką .

Phone Yards 5953

■ PARSIDUODA 6 kambarių 
bungalow su lotu. Yra elektra ir 
vanduo. Namas yra gerame sto
vyje. I. Vaišienė, 5944 S. Keelar 
Avė., 3 blokai nuo 63 gatvės.

PARDAVIMUI pigiai restau- 
rantas, viskas gerai sutvarky- 

' ta, daro gerą biznį, geroj vie
ptoj ant Halsted St., netoli 
Stock Yardų.

3404 So. Morgan St.
Phone Yards 1571

PARDAVIMUI bučernė, už 
galite ją nupirkti. Ge

ras bižnis ir randasi geroje 
vietoje. Turiu greit parduoti.

Atsišarkite
5758 So. Robey Street

PARSIDUODA kendžių ir 
cigarų Storas, ir kitokių mažų 
daiktų. Yra penki kambariai 
dėl pragyvenimo. Savininkas 
tuH važiuoti ant operacijos, i

3720 So. Halsted St.

PARDAVIMUI himberis dėl 
dviejų garadžių.

Atsišaukite \
K. M.

3135 So. Emerald Avė.

SOUTH SIDE APARTMENTAS
Pardavimui 2 augštų mūrinis na

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

MURPHY, 
Tel. Boulevard 0899 

Tarpe 6 ir 8 vai. vakare

MORTBECIM -PASKOLŪS

VOKIŠKOJ SUBDIVIZIJOJ
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, elektra ir modemiškas plumbin- 
gas ir 2 karų garadžas, netoli Mc
Kinley Park, kaina $4,000, cash 
$1,000. f

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 Gtove gatvekarj iki galui.

11446 Front Avė.
Pullman

Pardavhnui naujas muro 5 
kamb bungalow, nntoli nuo Cta- 
ne Co.,, bus užbaigtas į 14 dien- 
nų, įmokėti reikia $2000, o ki
tus po $50 j mėnes.. Savininkas 

6338 So. Mozart St. 1
I

■ I -■■■■ ■■■ W ■ 'I ■ I '—■«

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

Savininkas John P. Rashinski 
6338 So. Mozart St.

ANTRI MORGICIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

ANTRI MORGIČIAI padaromi dėl 
namų, 2-jų flątų ir didesnių namų. 
Nebrangi kaina. Greitas veikimas.

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142

111 W. VVashington St.
Telephone: Franklin 3524-3525

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS
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, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTF1LZ, Manager

Ckle.ro



