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Meksika atsako
W ashingtonui

Privilegijų negal būti

“Baigdamas aš pareiškiu, kad 
mano valdžia, suvokdama pilnai 
privaluifius, kurių 
tarptautinės teises, 
žus juos pildyti, o 
tinkamos apsaugos
gyvybei ir interesams, 
priima, ir tikisi Rauti vi 
tų valstybių pagalbos ir 
mos, paremtos nuoširdžiu ir lo- 
j ai i u bend rado rbiavimy.

LIETUVIAI AREŠTUOTI DEL PINIGŲ DIRBIMO

reikalauja 
yra pasiry- 
todel teiks 
svetimšalių

Rusai pasmerkė sušau 
dyti moteriške

Francijos premjeras griž 
ta atgal iš Morokos

Sovietijai gresiąs sukilimo 
pavojus

birž. 
vieno 
tapo

ru- 
pa-

BARCELONA, Ispanija, birž. 
15.

para-

Spiria Kinų valdžią nutraukt 
santykius su Britais'

Meksika aštriai atsako 
Jungtinėms Valstijoms

Prezidentas Calles įspė ja Wash- 
ingtono valdžią nelįsti į Mek
sikos dalykus

WASHINGT0NAS, birž. 15. 
— Oficialiuose \Vashlngtono 
rateliuose padarė nemažo suju
dimo atsakymas, kurį Meksiko^ 
prezidentas Calles davė Ame
rikai į valstybės sekretoriaus 
notą Meksikai.

Valstybės sekretorius Kellogg 
andai pasiuntė Meksikai notą, 
kurioj jis daro priekaištų, kad 
Jungtinių Valstijų piliečių tei
sės Meksikoj nesančios kaip 
reikiant respektuojamos, kad ji 
juos skaudžianti, negrąžinanti 
jiems jų nuosavybių, kurios bu
vę nelegaliai jiems atimtos, ir 
neatlyginanti jiems nuostolių. 
Pagaliau p. K?Hogg įsnėja, kad 
Meksikos valdžia dabar stovin
ti prieš pasaulio tribunolą. 
Jungtinės Valstijos buvusios 
kantrios iki šiol, tečiau jos il
giau negalinč’os leisti, kad Mek
sika skaustų Amerikos pilie* 
čius.

tyl>os, kurių piliečiai galėjo ku
riuo nors budu nukentėti laike 
politinių sukilimų Meksikoj, pa
sitarti ir sudaryti bendras ko
misijas, kurios galėtų nustaty
ti kalbamus nuostolius, idant 
juos tinkamai atlyginus... Tai
gi, kol kalbamos komisijos ne
sutvarkys paduotų joms spręs
ti ieškinių, yra visai ne vieta 
kaltinti Meksikos valdžia dėl 
nesaugojimo amerikiečių inte
resų ir laužymo savo tarptauti
nių privalumų.

nilyii 
neatmainoma tarptautinio drau
giškumo praktika^ Bet ji nie
ku budu neleis, kad kurios nors 
valstybės valdžia pretenduotų 
sudaryti savo piliečiams privi
legijuotą padėtį krašte, o taip
jau neleis nė jokiai* svetimai 
valstybei maišytis į krašto da
lykus prieš Meksikos suvęreny- 
bės teises.”

Sovietijai gresiąs vals 
tiečiy sukilimas

Darbininkai taipjau įtūžę, 
valdžia aikvoja pinigus 
tu r, kuomet krašte didžiau
sias vargas

kad 
sve-

ONA ŠIMOLIUNIUTĖ ir JUOZAS RAČYS, kuriuodu birželio 
6 dieną buvo Brooklyne, N. Y., areštuoti^ kaltinami dėl fabri- 
kavimo netikrų 10-dolerinių banknotų. Juozas Račis — as
muo bent čikagiečiams visai nežinomas; kai dėl Onos šimoliu- 
niutės — ji žinoma plačiau, nes ji buvo, taip sakant, veikė
ja, dirbo organizacijose, ypač |i daug veikė progresisčių ir. 
komunistų rateliuose. Ji buvo dagi Moterų Progresisčių 
Susivienijimo įsekretorius Ir to susivienijimo pildomojo komi
teto narys.

KIJEVAS, Rusija, 
— Marusia Treiko, 
sų pulkininko pati, 
smerkta sušaudyti, lygiai kaip
ir septyni kiti jos bandos as
mens. Treiko buvo kaltinama 
kaipo vadas banditų saikus, 
terorizavusios Ukrainą per 
daugiau kaip dvejus metus, — 
plėšusios, užmušinėjusios so
vietų valdininkus ir “čekos” 
agentus.

Jos vyras, kurs vadovavęs 
kitai bandai ir veikęs iš vien 
su ukrainiečių vadu Petliura 
sulyg Lenkų generalio štabo 
instrukcijomis, prieš kiek lai-

Franci jos premjeras 
Painlevė aeroplanu atskrido 
čia šiandie, kaip pirmą valan
dą po pietų ir po valandos i§- 

į Eranciją. Jis grįžta iš 

savo atlankų Morokoj, kur jis 
norėjo pats patirti dalykų pa
dėtį sąryšy su franeuzų kam
panija prieš rifkabihis.

KAIP TAMSUS RUSIJOS 
KAIMIEČIAI BAUDĖ 

“RAGANĄ”

Portugalija išvijo Tribūne 
korespondentų

Prez. Calleso atsakymas
Į šituos Washingtono val

džios priekaištus ir grūmoji
mus Meksikos respublikos pre
zidentas, socialistas Callles, at 
sako:

“Valstybės departamentas pa
skelbė deklaraciją, kur p. Kel
logg tvirtina, jogei Meksikoj 
buvę neteisėtai atimtos kai ku
rios Amerikos piliečių nuosavy- 
bės, už kurias neduota jiems 
jokio atlyginimo...

“Kartu jis mini bendras ieš
kinių i komisijas, sakydamas, 
kad jis esąs įsitikinęs jogei 
Meksikos valdžia norinti pildy-’

MASKVA, birž. 15. — tam
sus žmonės iki šiol tebetiki į 
visokius burtus, į burtininkus 
ir raganas. Taip yra, pavyz
džiui, rusų kaime, štai kas 
dabar atsitiko viename kaime 
Jaroslavo gubernijoj.

Viena tariama “ragana” pa
čiupinėjo kitos kaimietės Įsi
gytą naują skepetą. Atsitiko 
taip, kad ta moteriške neuž- 
ilgio po to susirgo. Tuojau 
įtarta, kad tai “raganos” dar-

Skleidęs užsieny melagingas 
žiniai; apie dalykų padėtį 
Portugalijoj.Milžiniška kiniečiy de- Australijos ministeriy ka 

monstracija Pekine binetas pasitraukia
«

Krašto valdžion grįžta vėl Dar
bo partija, nacionalistų iš
stumta praeitais metais.

LONDONAS, birž. 15.
Central Ne\vfc gauta iš Lisa- 
bono telegrama praneša, 
valdžios 
tugalijos 
Tribūne

. Carrera.

LONDONAS, birž. 15. — Sa
vaitinis laikraštis The People 
išspaudino gautą iš savo l>en- 
dradarbio Maskvoj korespon
denciją, pro bolševikų cenzūrą 
prašmugeliuotą, kurioj sakoma, 
kad dabar sovietams gresiąs ne 

(juokais visuotinas valstiečių ir 
darbininkų sukilimas. Maskvos 
diktatoriai mata besiartinanti 

j pavojų ir labai tuo esą susirū
pinę.

N epais i tenkinimas bol še v i k ų
i kur pats sau režimu esąs didžiausias, kadan- 
Jis sako, kad di-'gi tuo tarpu, kai krašte 

Valstijų nes sunkiai vargstą ir 
Meksikoj kenčia, sovietai aikvoją 

, kad joj bu- niškas sumas pinigų savo 
tų patvari valdžia, ir tuo pačiu pagundai užsieniuose, 
kartu pasakoja,-kad jis icsąš 
matęs žinių laikraščiuose apie 
revoliucinį judėjimą, — tuo pa
staruoju tvirtinimu jis nori su
kelti pasauly nerymo dėl padė
ties mano krašte; ir pagaliau jo 
pareiškimas, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia remsianti Mek
sikos valdžią tik tol, kol ji gi
nanti amerikiečių interesus Ir gy Štą kelią prieš Maskvą, protes- 
vastį, ir pildanti savo tarptau
tines konvencijas ir privalu
mus, yra grūmojimas Meksikos 
suverenybei, kurio ji megali 
praleisti pro šalį ir atmeta jį 
visu grieštumu, kadangi ji ne- dai svetur pinigų esą pakanka- 
duoda nė vienai svetimai vals
tybei teisės maišytis bet kuriuo 
budu į savo vidujinius dalykus, 
lygiai kaip ji nėra linkus savo 

; santykius subor-

Suverenybės teisė

“Del žemės reformos įstaty
mų taikymo negali būt jokių j 
skundų, nes Meksika priėmė, 
juos eidama savo suverenybea ‘ 
teisėmis, ir be to valstybės de-, 
partamentas priėmė atlyginimo | 
Amerikos piliečiams būdą, nu-! 
matyta Meksikos įstatymuose. I

“Gaila, kad p. Kellogg savo 
pareiškime kai 
prieštarauja.
džiausiąs Jungtinių 
troškimas ‘ esąs, k? 
viešpatautų tvarka

žmo- 
bada 

milži- 
pro-

Kai vi
sokį sovietų valdininkai gauna 
dykai namus, automobilius, tar
nus, pasilinksminimus ir pini
gų kiek nereikiant, tuo tarpu 
arti pusantro milijono pramo
nės darbininkų švenčia be dar
bo ir badaują.

Sovietų komiteto kovai su ne
darbu vietos skyriai tiesiai mai-

tuodami, kad daugiau kaip 60 
nuošimtis įregistruotų Maskvoj 
bedarbių negauną jokios pašal
pos nė iš valdžios, nė iš darbi
ninkų sąjungų, nors propagan-

ti konvencijas ir atlyginti A- tarptautinius i ‘/‘ J ‘ 
merikos piliečiams už atimtą jų dinuoti kilos valstybės pretenzi-
turtą; kad jis esąs pastebėjęs 
spaudoj pranešimų, jogei Mek
sikai gresiąs naujas revoliucinis 
judėjimas, bet kad valstybės 
departamentas manąs, jogei tai 
netiesa; kad valstybės departa
mentas nusistatęs vartoti savo 
įtaką ir teikti paramos, kad 
Meksikoj įsitvirtintų patvari 
ir tvarki konstitucinė valdžia; 
tečiau jis pareiškia, kad Ame
rikos valdžia remsianti Meksi
kos valdžią tik tol, .kol ji gin
sianti amerikiečių, gyvastis ir 
amerikiečių teises** ir pildysian
ti tarptautines sutartis Ir pri
valumus. Jis dar sako, kad 
Meksikos valdžia dabar stovin
ti prieš pasaulio tribunorą...

“Mano valdžios priedermė 
yra atitaisyti tuos pareiškimus, 
kaip to reikalauja tiesa ir tei
singumas.

Pildo savo prievoles
“Geriausias įrodymas, 

Meksika nori pildyti savo tarp
tautinius privalumus Ir saugo 
ti svetimšalių gyvastį Ir turtą, 
yra pats tas faktas, kad nors 
tarptautinės teisės to nereika
lauja, ji pakvietė visas tas vals-

joms.

mai.
Pastaromis dienomis įvai

riuose fabrikuose Maskvoj buvę 
laikomi protesto mitingai, kur 
ypač buvęs atakuojamas Toms- 
ky, vienas sovietų lyderių, u:*, 
šelpimą svetimų kraštų Komu
nistų, kurių padėtis esanti

Amerikiečių intersų gynimas daug geresnė ne kaip Rusijos 
'darbininkų.

jau sakoma, kad Am. ambasa-' 
dori u i pavykę apsaugot! kaip 
amerikiečių taip ir svetimųjų 
interesus. Jeigu jam taip vy
ko, tai jis neturi tč:sės kaltin
ti Meksikos, kad ji tų intere
sų neapsaugojus. Ir čia rei
kia pastebėti faktas, kad (Ame
rikos) ambasadorius neatsto
vauja nė jokiems kitiems sve
timšaliams, o tik saviškiems pi
liečiams....

Demonstracija Berline 
Reino kraštui 

atvaduoti
BERL1NAS, Vokietija, 

15.

kad

Pasaulio tribunolas

“Jeigu Meksikos valdžia, kaip 
tvirtinama, stovinti dabar prieš 
pasaulio tribunolą, tai prieš tą 
patį tribunolą stovi ir Jungti
nių Valstijų valdžia, kaip ir vi
sų kitų kraštų valdžios; bet 
jeigu tatai turi būt suprasta, 
kad Meksika yra teisiama kai
po nusikaltėlis, mano valdžia 
visu grieštumu atmeta tokį įta
rimą, kurs savo esme reikštų 
vien įžeidimą. -

birž.
Ties reichstago (parla

mento) rūmais šiandie čia įvy
ko milžiniška demonstracija 
už Rareinios krašto atvadavi
mą. Dalyvavo daug tūkstan
čių žmonių, suvažiavusių iš vi
sų Vokietijos dalių, taipjau 
daug studentų korporacijų.

Buvęs Kelno burmustras, 
Max Wallraf, kurs vieną kar
tą buvo taipjau vidaus reika
lų ministeris, savo kalboj iš
kilmingai pareiškė, kad Parei- 
nio teritorija neatskiriama nuo 
Reino.

“(Reinas pasiliks 
upė, bet jis nebus 
siena”, sušuko jis, 
griausmingai plojant.

vokiečių 
vokiečių 
minioms

Reikalauja, kad Kinų valdžia' 
nutrauktų santykius su Bri
tais ir atimtų koncesijas.

PEKINAS, Kinai, birž. 15. 
— Nežiluint vyriausybes drau
dimo, šiandie Pekine įvyko 
mJžiiii’ška k i niūkių ' demon- 
slihcija, kurioj dalyvavo stu
dentai, prekininkai, sankrovi- 
ninkai ir darbininkai. Demon
strantai atvykę ties užsienio 
reikalu min'isteri ja reikalavo, 
kad Kinų valdžia nutrauktų 
santykius su Didžiąja Brita
nija ir įsakytų Hankovo gu
bernatoriui smurtu užimti ten 
Britų koncesiją.

Svetinių valstybių legacijos, 
bijodamos kiniečių puolimo, 
apsistaČiusios kulkosvydžiais 
ir akstynuotų vielų tvoromis. 
Svetimšalius sergėja taipjau 
500 Japonų kariuomenes.

Bijo bokserių neramumų atsi
kartojimo Kinuose

HANKOVAS, Kinai,
15. — Generolas Liu Čulung, 
kurio kariuomenė atvyko kon
cesijų sargybai sustiprinti, iš
leido proklamacija, įspėdamas, 

centrą Ii nė valdžia iš- 
dąlykus šanbajuj, 

turį susivaldyti nuo 
neramumų. Jei ne- 
prieš svetimšalius 

tai jų pasekme
būt atsikartojimas bokse- 
karo, įr svetimos valsty- 
išsodinsia savo karinome- a*

SYDN'EY, Australija, birž. 
15. '— Naujosios Pietų Vali-; 
joc nacionalistų valdžia, su Sir 
George Fulleru prieky, šian
die atsistatydino, kadangi ką 
tik įvykusiais parlamento rin-. 
kiniais nacionalistai ir pro-1; 
gresisUi buvo Darbo partijos 
sumušti. i

Krašto gubernatorius pa
kvietė naujam kabinetui su-! 
daryti Darbo partijos vadą

kad 
dekretu tapęs iš Por- 

išvarytas Chicagos 
korespondentas Alijo 
Jis buvo kaltinamas 

'dėl siuntinėjimo užsienin me- 
• lagingų ir perdėtų žinių apie 
dalykus Portugalijoj. Carrera 
dabar esąs Ispanijoj.

Makedonu revoliucinhiky'

Premjero Fullero naciona
listų valdžia buvo sudaryta po “ 
visuotinų rinkimų 1924 me
lais, kur susijungusiems na
cionalistams ir progresistams 
pavyko sumušti buvusią tuo
met valdžioj Darbo partiją. ,

birž.

Persai pasitraukė iš gink 
ly konferencijos

vadas nužudytas
SOFIJA, Bulgarija, b»rž. 15.

Sekmadienio vakarą Sofi-
i jos gatvėj buvo pasalom nu
žudytas Makedonijos revoliu- 

.cininkų vadas Pančo Mielini* 
i lovas. Žudeika pabėgo, bet 
licija sakos turinti žinių,

Bematant būrys kaimiečių 
nuėjo pas tariamą “raganą” 
reikalauti, kad įi atimtų su
sirgusiai ligą. Kai “ragana” 
gynėsi, jog; i įi nekalta ir li- 
gonies negalinti pagydyti, 
kaimiečiai paėmė ją, pririšo 
prie Režimo ir nutempė pas 

j i ergančią ją. Čia vėl jie reika
lavo; kad ji atimtų užleistą li
gą. Bet kad ji to padaryti ne
galėjo, kairhieČiąi ėmė ją mu
šti ir, baisiai sumušę, įmetė 
tvenkįnin. Bet ji neprigėrė, ir 
tas kiįimiečiams buvo dar tik
resnis “įrodymas”, kad ji ži
nosi su velniu. Tada jie vėl 
ją sumušė ir vos gyvą nuva
lę miškan pametė.

kas
PLENTŲ RINKLIAVA

LONDONAS, birž. 12. — Ile- 
džaso valdžia skelbia, kad kara- 

| liaus Ali kariuomenė paėmus 1 r x ’l • i r\ r\ i • •Bedro miestą, 200 mylių 
šiaurvakarius nuo Mekkos.

tiisianti 
žmonės 
bet kurių 
ramumai 
nesiliausią, 
gali 
rių

Japonų laivai pasiruošę

TOKIO, Japonija, birž.
* Dar keturiems Japonų

ro laivams 'Sazbo laivyno
būti pasiruošu-

i Jangtse upę, 
ten pasidarytų

zėj įsakyta 
siems išvykti 
jeigu padėtis 
dar rimtesnė.

ba-

*0RR
Olicialis oro biuras šiai die

nai pranašauja:
Cbicago ir apielinke.

Nenusistojęs oras, kartais gali 
būt \ lietaus su perkūnija; tru
putį vėsiau; stiprokas 
sis vėjas. v

Vakar temperatūra 
niškai siekė 82° F.

šiandie saule teka 
leidžiasi 8:27 valandą. .

mainą-

viduti-

15. ;— Persija šiandie pasi
traukė iš Tautų Sąjungos 
tarptautinės ginklų prekybos fcj rytą Čia buvo jaučiamas 
ki.ntrolės konferencijos, nesu- stiprus žemes drebėjimas, ne
tikdama su konferencijos nu- maža išgąsdinęs žmones, ypač 
tarimu, kad Persijos laivai (Kingstono rezidencijų distrik- 
Persų įlankoj gali būt krečia- ’te.
mi, jeigu jie butų įtarti dėl _ . v ‘__
prekiavimo užgintais ginklais __ ■ ,..... .. ...... ....... .
ir amunicija.

’LONDONAS, 
rytų čia

KAUNAS. — iMinisterių ka
binetas patvirtino naują plen
tu rinkliava. Bus imamas mo
kesnis nuo tų, kurie Naudoja
si plentais verslo reikalams. 
Krovinių automobilių ir auto
busų savininkai už kiekvieną 
netto toną turės mokėti po 4(1 
litų mėnesiui, už furgonus — 
30 lt., už porinius lengvus ve
žimus 15 lt., už diližanus, 
karietkas ir lengvuosius auto
mobilius — 25 lt. Lengvųjų 
automobilių savininkai, kurie 
jais naudojasi savo tikslams, 
mokės po 100 litų, metams.

I.ENKŲ UŽSIENIŲ REIKALŲ 
MINISTįERIS ATVYKSTA 

AMERIKON

VARfcAVA, birž. 15.
‘Lenkijos užsienių reikalų mi 
nisteris Skrzynski 
Jungtines Valstijas 
dieną. Jis laikys
Williams kolegijoj ir lankysis 
Cbicagoj, Bostone, Ne\v Yor- 
ke ir Washingtone.

išvyks j

paskaitų

A.MUNDSENUI IEŠKOTI LAI 
VAS ATPLAUKĖ Į ŠPIC

BERGENĄ

ADVENTO ĮLANKĄ, Špic
bergenas, birž. 14. — Norvegi
jos valdžios siunčiamos Amund- 
senui ieškoti ekspedicijos lai
vas Ingertre atplaukė į Adven
to Įlanką. Amundseno laivas 
Farm taipjau čia yra. Špicber
geno kalnų šlaitai vis ’dar ap-

beveik nebėra.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 
$0 dienų.

*I
Iš kitų miestų reikalaukite mūšų apli

kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną ^sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIčip APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

1739 So. Halsted St Chicago, III

IMPERFECT IN ORIGINAL



Klausimas —

Aš bijau rūkyti mai
šytę tabakę. Kę aš 
dabar turiu rūkyti?

Rūkytojo paprastų 
cigaretų

Kaip tik sykj pabandysite H d marus, jus greit pama
tysite skirtum* tarpe Turkiško tabako cigarctų ir pa-| 
prasto laba’o cigaretij.

Baksas 10 t»rba 20

8514-16 Kooflevelt Rd.» 
Arti St. Lotus Are. 

CHICAGO, ILL.

Atsakymas —
Rūkytojo Helmar 

cigarctų
Helmarus — todėl, 
kad jie turi savyje 
grynų Turkiškų taba
kų, puikiausi tabakų 
pasaulyje dėl cigare-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tai. Kedde 8992

TURKAM

Šviesą ir pajiegą suvedame J senus Ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimą.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
- THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., J n c.

A. BaKTKUS, frea.
lt>19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

RINE^, švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turima 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinanti^ ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. ^Jykai pareikalavus.

buiTEVES,
Murina Co.. Dp*. H. S., 9 E. Ohio St., Chk«<o

1323-1923

$

Vilnius

v

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 upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, še/nai, 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 daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius ihusų buvo, Ausų bus! . * t

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

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

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Jaunimas

i

FordsonLincoln
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Tclinieshėje provin- 
to nesimato, (krokas 
skęsta alkoholy dar 
metuose. Mokyklų

-GYDOME VYRUS
$50 H.“ $10 

gydy- 
maža

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITftS f 
PAS MUS. TAS JUMS BU8, 

ANT NAUDOS. ą

Gydymo i
Kursas <

Iki tolimesnio pranešimo 
siu Hergančius vyrus tokiu 
kainu kaip $10.

Lawndale 4113-14

Su Hauiienų [kskirsm
LIET UVON

I)r. W. R.
Rcgister, 

109 N. Dearborn 
St., 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

THE UNIVERSAk CAR.
Cars-Trucks-Tractors 

FRANK BRESKA 
2501-03-05 South Kcdzie Avenue, Telefonas

Pasinaudok $5 planu
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salcsmenų.

Ateikite 
dlen, 
liokite, nes tai 
yra 
ga. 
gate ir 
n e u ž 
pėdinti ? 
norite 
veikti ?

prie ma
rlei pil- 
laborato- 

išegza-

fiian- 
neatidė-

pavojin- 
Ar ser- 

esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atci-

S. L FABIONAS Cik
« •

*

809 W. 351h St., Chicago į
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 n

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir i
Parduodam Laivakortes. • f

Kaunas, 1925, V, 2(>. — Iš 
dviejų su viršum milionų gy
ventojų susidaro gana didokas 

Jaunimo-vaikų būrelis. Iš pri
gimties “galvočiai” ap'iiudę
žmones neparodo didesino ar
vikresnio judėjimo žymių jau
nystėje. Daugiau ir gyvinu ju
da didesnių miestų jaunimas, 
čia įasi šiokias tokias sąjun
gas, sporto, šaulių ir kitokius 
būrelius, 
ei j oje ir 
procentas 
jaunuose
(ypač pradžios) vaikai dide
liam skurde gyvena, ką parodo 
ir statistika. kur <S(>% vaikų 
nešvarus, apleisti utėlėmis. Pas
kui gerokas skaičius įvairių Il
ginių: niožais, mažakraujų, 
sukrypusių ir t. t. Pertekusiai 
gyvendami ir turėdami apšvie
tę prie to nepi įsileistų.

Vaikams .nėra kur laisviau ir 
tinkamiau prasilavinti. Nėra 
daug lietuviškų knygų, nors 
esamas vaikai neįstengia misi-

linkanių susirinkimų organiza
cijoms sueiti. Yra ir mokyto
jų, kurie įsiflirtavę savo reika
lais daug jiems naudos nesu
teikia. Reikia atminti, jog mo
kytojų dalis dar neatsikračiusi 
įgimtų burtų iš kaimo, neper- 
daug išsilavinę. į mokyklų da
bar visi leidžia nagus, kad iš
perinus savo partijos agitato
rių ar tarnų. Mokyklos nepri
klausomybe dar negirdėtas da
lykas. Valdžia irgi palaiko par
tijų reikalus mokykloje. Baž
nyčia irgi kiša savo snapą: be
kunigo ir kryžiaus ant sienos j 
nėra mokyklos. Nepriklauso-j 
mos ir laisvos mokyklos idėja

ties išrišimas.
Suaugesnis jaunimas- yra 

daugiau atkreipęs akis j ^spor
tą. Futbolo komandos, dvirati- 
įlinkai, skautai (jie nors skai
tosi nepriklausomais, bet įsta
tais priklauso dievui, o nuo 
čia kunigui, o kunigai gina 
daugiau klerikalų reikalus) ir 
kilos. Deja, dar jų labai reta J 
V • 1 « « * • • • Iįvai- 

kada,1 
iš jo'

Star 
Lines 
Laivu

OLYMPIC

kilę 
nes 
no 
rijoj 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir t.t.

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Neningumo, Kraujo, 
Odos, Pustės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

“606’ 914
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervcnouą 
gydymas ({čirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
rnedikalę praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir , geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speeiales interve- 
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja naujausius ir ge
riausius insttumcntus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite Šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St.,

- CHICAGO. ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St, Room Illl-IE 

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

8323 So. Haltfed St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis 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 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgižiams.

John Minskas
' 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 G 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Jaunimo tarpe pūstelėja 
rus vejai po karo. Gal 
matyt, nereikės juoktis 
sustingimo.

Po karo labai paplito 
rai-vakareliai (buvo ir 
lųiku,“ kurie gaivino lietuviš
kais veikalais lietuvybę). Tai 
yda. Daugiausia dūksta kaimie
čiai, darbininkai, bet neatsilie
ka ir inteligentai, šokdavo iki 
ryto aušros, dabar įstatymu 
leidžiama tik iki 12 vai. nak
ties. Vokiečiai paliko kaimuose 
patvirkimų.

Karo laiku mokyklose (vi
durinėse ir aukštesnėse; prad
žios gi visad) buvo auklėja
ma bendrai vaikinai ir mer
gaites ir • mažesnė disciplina. 
Dabar gi pradeda daugiau var
žyti mokinius ir atskirti vie
nus nuo kilų, nors ir dabar 
dar yra bendrų klasių. Ir kas 
ypatingo. Be disciplinos moks
leiviai buvo ramesni ir 
tingiau laikydavosi negu da
bar. Nebūdavo (arba retai bu
vo) atsitikimų, kad mokiniai 
persekiotų ir keršytų mokyto
jams, bet dabar stiprinant dis
cipliną mokytojai susilaukia 
keršto, net primityvėmis prie
monėmis, daužo langus ir t. t. 
kas pirmiau, karo laiku, buvo 
vfoai išnykę. Tik prisimini
mai iš caro disciplinos laikų. 
Tarp mokytojų ir mokinių bu
vo pedagogiškas draugišku
mas. Rašau iš istorijos vienos 
gimnazįjos, kur klerikalai ka
riavo dėl bedievių perinimo. 
Anais laikais ir pažangesnių 
moksleiyių didesnis būrelis bu
vo.

vaka- 
karo

išmin-

Atjaunės, žinoma, susilaukę 
geresnių pragyvenimo sąlygų 
ir gtrėsnio politiRbs oro.

šakalys.

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

Naujienų palydovas prižiūrės ir tvar
kys v1sq ekskursiją iš Chicagos Klaipėdon 
ir atgal. Rengkitės greitai.

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

OŪVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikaliį ir pro- 
vy Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

i 7 •' -

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 Su. Halsted St.
Chicago, III

1

Kenosha 
Lietuviai

A. A. OLIS
i ADVOKATAS

11 S. U Salk SU Koom 9001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tol Yards 0062 

7—9 v. v. apart I’anedėlio ir 
PėtnyčioB,

J. P. WAITGHES
Advokatas I

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

SiiĮskite pinigus Lietuvon 
telegrtąfu nėr Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
laidas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha. Wis.

Kama $60
Tuomi p s daryli tildei j smagumą 
pati sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraliniji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Galiau
sia, parankiausia ir dalikatniauiia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra- 
ifti.

Gaunamas

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėle

NAUJIENOS
1739 8 Halsted St- 

Chicago, UI.

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SL, Room 53B
7?el. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St, Oicago 
Tel. Yards 4681
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MOTERIES NUGARA
NUSTOJO SKAUDĖJUS!
Kentėjo per tris metus. 

Pasveiko vartodama Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

St. Paul, Minn. — “Aš turiu mažą 
mergaitę trijų metų senumo ir nuo 

pat jos gimimo aš 
kentėjau nugaros 
skaudėjimu, rodė
si, kad aš pi y ša u į 
dvi dalis ir aš vi
suomet buvau nu
silpusi. Aš visuo
met turėjau svai
guli iV 
mėnesi 
skilviu.
čiau keletą laiškų 
nuo moterų laik

raščiuose ir aptiekorius rekomendavo 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound mano vyrui dėl manės. Kaipo 
pasekmė mano nugara nustojo skau
dėjus! ir didelis mano nusilpimas pra
nyko. Aš jaučiu stipresnė ir atlieku 
visą savo namų darbą, taipgi prižiū
riu savo maža mergaitę. Aš taipgi 

Pinkham’s Livei
. Aš rekomen- 
ivo draugėms ir 

j mano laišką dėl 
Aš maloniai atsakysiu 

kurios klaus manės 
gydubles ir pasakysiu kaip 

pagelbėjo.” — Mrs. Price, 
Summit Avė., St. Paul,

kiekvienų 
iš sirghu 
Aš skai-

KORESPONDENCIJOS
> !■■■■■ II I III I ■. j

Wilkes Barre, Pa.
Wilkes-Barre, Plymouth. Kings- 

tono ir apielinkės Lietuvių 
Laisvos Kapinės.

Jeigu valdžia neišklausys mu
sų reikalavimo ir toliaus tęs 
tokį nežmonišką terorizavimą 
darbininkų, tai mes nesiliausime 
vedę greižčiausią kovą prieš ją.

—Draugijų Komitetas.

žmoniškumo 
vargstančios

suareštuotus

Aukos Mariampolės 
Realei gimnazijai

vartoju
Pilės nuo užkietėjimo 
davau tas gyduob 
jus galite vaitoti 
paliudijimo.
laiškus moterų 
apie šias 
jos man 
117 W. 
Minnesota

DABAR 
BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

PURilAN
Malt

Teikia geras 
pasekmes

Parinktas materiolas

Kraujo | Suirimai
Slaptos
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

Nauji Ar«nhenamine ir Lucscide gy-
yra ge-

Užkrečiamos 
Ligos

tlymai 
riausi ir tikriau- 
sis
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
D r. Ross gydymo 
tų HgU> jis galėjo 

kainasDr. B. M. Rom atpiginti
35 S. Dearborn St nuo

išgydymas

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

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

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

Pastebėkite labai žemas kainas 
tiktai trumpam laikui

Specialia Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydymas dėl Silpnų Vyrų, $5. 
Kaulų Raumenų ir Nervų Gydymą. $2 iki $5 
Gydymas Odos lirų — Artine Kayw. $3.
Rio.Chetnie Kraujo Serum Gydymas, 110. 
Pasitarimas ir Egzamiaacija Dykai 
Reikalaukite knygelės <lel Specialių 

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

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. 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, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

Atėjo KULTŪRA No. 5 
ir 6. Kaina 40c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St.

Visame anglių kasyklų klony, 
t. y. aukščiaus minėtuose mies
tuose ir visoj eilėj kitų gyvena 
labai daug lietuvių. Tie miestai 
ir miesteliai yra visai arti viens 
kito. Bet būda su lietuviais čia 
yra ta, kad didelėje didžiumoje 
jie yra po kunigų kontrole. Be
veik viekviename tų miestelių 
yra po kunigą ir parapiją. Lais
vos minties žmonių irgi randasi, 
bet didelėje mažumoje. Dar 
kuomet buvo tie geri laikai, t. y. 
kada LSS. dar gyvavo čielybėje, 
tai čia rasdavosi po būrelį laisvų 
žmonių, kurie prigulėdavo į 
LSS. kuopas. Bet bolševizmo 
laikams atėjus, lietuvių progre
syvia pudėjimas susiskaldę, da
lis buvusių socialistų likosi bol
ševikais, kurie dabar irgi lieveik 
išnyko, bemainydami savo pro-, 
gramus, o kita dalis pasiliko 
nuošaliaį; taip ir paliko visus 
lietuvius kunigų nuožiūrai.

Bet vieną iš naudingų dalykų, 
kur laisvi lietuviai čia dar turi, 
tai “Lietuvių Laisvos Kapinės”. 
Tam tikrų aplinkybių vietos 
laisvos minties lietuviai buvo 
priversti įsisteigti laisvas Ka
pines. Ir ačiū pasidarbavimui 
būrelio išmintingų vyrų, tapo 
tas įkūnyta. l>arbas prasidėjo 
1915 metais, bet ėjo labai lėtai 
ir tik 1921 metais kapinės li
kosi įkurtos, o inkorporuotos 
4 d. birželio 1923 metais.

Pirmiausiai direktoriais buvo 
visiems gerai vietos lietuviams 
žinomi šios apielinkės darbuoto
jai, kaip tai: K. Randarčikas, J. 
Simokaitis, J. Statkevičius, J. 
Kulnanas, A. Stravinskas, F. 
PoAa, J. Bagdžiunas, St. Žu
kauskas ir A. Dirkė, kuris pir
mas ir likosi palaidotas.

Dabar aplinkybes jau yra to
kios, kad šios apielinkės laisvos 
minties žmogui nėra pavojaus 
mirti, nes žinoma, kad graži ir 
tikrai laisva vietelė yra jam už
tikrinta.

Wilcks-Barrėje yra keletas 
laisvos minties biznierių, bet jie 
skundžiasi ,kad dėlto jiems ten
ka nemažai nukentėti. Tarp jų 
yra ir gerai atsižymėjusių lietu
vių darbuotėje. Vienas iš tokių, 
tai bus d. Kundrotas. Bet jis 
vistiek nieko nepaiso, savo įsiti
kinimus stato pirmoje eilėje ir 
tiek. Butų pavyzdis ir kitiems 
lietuviams biznieriams panašios 
taktikos prisilaikyti. Gerb. Kun
drotas yra daug pasidarbavęs 
vietinėje SLA. kuopoje.

—Vytautas.

sekioja Lietuvos darbaninkų ir 
valstiečių kiekvieną pasijudini
mą, reikalaujant 
pragyvenimo dėl 
liaudies

Kadangi prieš
ir kalėjimuose laikomus be jo
kios kaltės darbininkus yra var
tojami žiauriausios inkvizicijos 
kankinimo budai, be jokio kal
tės įrodymo ir be teismo nuo
sprendžio; vien tik per kankini
mą norima išgauti prisipažini
mą nesamuose prasikaltimuo
se; ir

Kadangi tas Lietuvos valdi
ninkų budeliškas žiaurumas jau 
senai parviršijo net ir kruvino 
caro kankinimus; kaip tai: mu
šimas kumštimis, šampolais, 
spardimas kojomis, laužymas są 
narių, rišimas elektros vielų 
prie įvairių kūno dalių, bėri
mas druskos i įvairias žaizdas ir 
t. t.; ir visai tai daroma civili
zacijos gadynėj — 20 šimtme
ty, ir išimtinai žiauriausio kle
rikalinės valdžios Lietuvoje.

Todėl mes griežtai protestuo
jame ir su didžiausiu pasibiau- 
rėjimu pareiškiame panieką ir 
nepasitikėjimą ant toliaus da
bartinei Lietuvos kunigų ir 
dvarponių valdžiai, grieštai atsi
sakydami ant toliaus remti kaip 
iš dvasinio, taip ir iš materiali
nio atžvilgio.

Taipgi mes grieštai reikalau
jame, Jcad Lietuvos valdžia su
stotų taip žiauriai'elgtis su Lie
tuvos darbininkais ir valstie- v • •ciais;

Mes reikalaujame, kad butų j 
duota Lietuvai laisvė žodžio,1 
susirinkimų ir spaudos;

Mes reikalaujame visuotino 
politinių kalinių paliuosavimo; |

Mes reikalaujame, kad butų 
nubausti įvairus šmugelninkai 
valdininkai, kaip kunigas Puric-j 
kis ir kiti tam panašus, 
aikvoja šalies turtą;

Mes reikalaujame, kad 
vos valdžia kuoveikiausia per-. 
trauktų ryšius su Vatikanu, at-j 
šaukdama savo atstovą iš tenais 
ir kad išsiųstų iš Lietuvos Va
tikano atstovą Zecchini.

Mes protestuojame prieš ku-' 
nigų šnipinėjimą po mokyklas 
ir piokinių butus, ir kišimąsi į 
mokinių reikalus.

kurie

Lietu-

Benton, III.
Protestas prieš Lietuvos valdžią

Mes, Bentono lietuviai, šių 
draugijų,—SLA. 156 kp., SLA. 
225 kp., DLKVN Kliubo, APLA. 
30 kp., ALDLD. 158 kp. LMPS. 
A 94 kp. laikytame gegužes 24 
d., 1925 m., A. Pavilavičiaus
svetainėj masiniame susirinki
me, priėmėm sekamą protesto 
rezoliuciją prieš dabartinę Lie
tuvos valdžią.

Kadangi dabartine Lietuvos 
valdžia žiauriausiais budais per-

NORT 
LLOYD— 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS
I LIETUVĄ

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai

RMAN

Svetimšaliai grįždami i 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Mariampolės Realei Gimnazi
jai Remti Draugija Kaune gavo 
aukų iš Amerikos iš šių asme
nų: n' ' ,

1) John Bieliavočius, 1013
S, Market St. Nauticore, Pa. $31.

2) S. Bulota, New-Phila- 
delphia (skirtus S. L. A. 187 
kuopos $15. ir savo $5.) .... $20.

3) A. Kalvaitis, Renton,
Wash. (D. L. K. Gedimino 
Draugystė)............. ............. $15.

4) Th. Paukštis, SLA $10.
5) Gauta per Kredito Ban

ką (siuntėjas nežinomas) $50.

Iš įvairių Lietuvos kraštų 
prisiųsta aukų Lit. .......  6933.45

Gauta tiesiogianai Mariam- 
poleje iš šių asmenų;

1) Nonvood’o Mass. Amer.
Liet. Tautinės Sandaros 33 
kuopa per poną Pėžą ....... $10

2) Apskrities Susivieniji
mo Lietuv. Amerikoje per M. 
Kasparaitį ........  $50.

3) Lietuv. sąryš. progres.
draugysčių Centro per V. 
Braduną ............. v............... $40.

4) Tėvynės Mylėtojų Dr.
36 kuopa per Joną Pėžą .... $10.

5) SLA. 212 kp. per J. Mar
cinkevičių .,........................  $24.

6) SLA. 314 kuop. per Ven- -
ckų ...,..........*..................... $10.

7) Antanas Eidukėnas, Wa-
terbury .......—.................... $10.

Visiems aukotojams Draugija 
taria širdingą ačių.

Pir-kė (pas.) F. Bortkevičicnė 
Sekretorius V. Balttrušaitis.

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fur- 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir ma- 
terijolą garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. z Musų ilgų 
metų patylimas geriausias, užtikrintas.

Globė Upholstering Furniture Go.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

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 šj skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
Chicago, IB.1739 So, Halsted St

X

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

rtnMMOtHM

Nuo Spijogy
Cadum Ointment prašalina 

gus ir padaro odą minkšta ir 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
ir gydančią Jėgą, kad prašalinus iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo purkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, už- 
gavimų, įsidrėskimų, išbėrimų, skau
dulių, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau.

spuo-

MIS. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 31
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai pjraktika- 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

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

Valandos nu<
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. Tfak.-ire.

kolegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

Ir po

Tel Blvd. 3138 
M. Wuitkiewicz- 

BANLS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
'..arnauja mote
rims prie gimdy- 
in o , patarimai 
lykaj moterims 

merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

^ŪR. HERZMAN^t
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 Laboratorija: 1025 W 
181h St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 3. v. v.

Telefonais:

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St. _ ________ ____ !________

KOJŲ SKAUDĖJIMĄ
Galima išgydyti. Jei jus kenčiate 
nuo kojų skaudėjimo arbo Verico.se 
Ulcerių, aš atsiųsiu jums visai 
DYKAI knygutę kurioje pasakoma, 
kaip prašalinti tuos skausmus ant 
visados, vartojant mano be skausmo 
gydymą. 'Jai yra skirtingas gydy
mas kurios- girdėjote iki šiol, pasek
mė yra 85 metų patyrimas. Tiktai 
atsiųskite savo vardą ir adresą pas 
DR. H. J. WH1TTIER, Suite 1016, 
421 E. 11 St., Kansas City, Mo.

LIETUVIAI DAKTARAI

Vardas ir pavardė

ValsčiusKaimas

ApskritisPaštas

turi gaut Lietuvoj litaisPinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

50 
100 
200 
810 
400 
500

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 21.00

81.25
. 41.50
. 51.75

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:31 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. x Chicago, III.(jei nori

Telegramu 
....... $6.25 
........ 11.25 
........ 21.50 
........ 81.75 
........ 42.00 
....... 52.25

Paštu
* 

Telegramų
600 litų .......................  $62.00 ........ ................  $62.50
700 litų ,........................ 72.25 ....... ................. 72.75
800 litų ............... -....... 82.50 ....... ................. 83.00
900 litų ........................  92.75 ....... ................. 98.25

1000 litų .......................  108.00 ........ ................ 103.50
5000 litų .....................  514.01.......... ................ 514.50

________ >

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., I lehoe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 dia- 
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomia nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgių 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniikų ligų.

Ofisas: 8103 So. Halsted SL, Cblcagu 
arti 81st Street

daliomis ii iventadieniaia 10—11 dlmt

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

Optometriat
Tel. Boulevard 6487

Kampas 47-tos aat 
2 lubų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwankee Are., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638

Prancūziškas Daktaras

Chicago, Illinois

4

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių
Visuos* reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė. *
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 Iki 10, 
NcdSlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

DR. M. T. STRIKOL .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 193t. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

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

ryto iki 2 vai. po piet

Verico.se
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Bet kam prof. Cooper nori užginčyti, kad Biblija ne 
tiktai duoda pamokinimų doroje, o taip pat ir mėgina" 
išaiškinti įvairius gamtos reiškinius — pasaulio atsiradi
mą, gyvybęs pradžių, žmogaus kilmę ir t. t.? Sakysime, 
Biblijos pasakojime apie dangaus, žemės, saulės, žvaigž
džių ir įvairių gyvūnų tvėrimų —- kokia čia yra moraly
bės tiesa? Kiekvienas pripažins, kad tai yra ne doros 
mokslas, bet mėginimas išdėstyti tam tikrų gamtos reiš
kinių supratimų.

Jeigu tas Biblijos dėstymas yra klaidingas, tai reikia 
taip ir pasakyti, o ne “vynioti į bovelnų” aiškių tiesų.

nėra gudraus
Sveikatos Dalykai

Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halated St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Kooaevelt 8580.

KELLOGGO PAREIŠKIMAS MEKSIKAI.

DIDELIS SUSIINTERESAVIMAS 
EVOLIUCIJOS MOKSLU.

BIBLIJA IR MOKSLAS.

EVOLIUCIJOS ŠALININKU N15NUOSAKUMA8.

Visai netikėtai valstybės sekretorius Kellogg anądien 
paskelbė grasinantį įspėjimų Meksikos valdžiai. Jisai pa
reiškė spaudoje, kad ta valdžia nepildanti savo tarptauti
nių priedermių ir kad Jungtinės Valstijos remsiančios jų 
tiktai tol, kol ji neužgausianti šio krašto piliečių interesų.

Nesuprantama kodėl tame pat KelĮoggo įspėjime nu
rodoma ir į tai, kad kokie tai laikraščiai rašę apie naujų 
“revoliucijų”, neva ketinančių kilti Meksikoje. Ar gi ofi
cialiuose vienos valdžios pranešimuose kitai yra priimta 
remtis net laikraštinėmis “antimis”?

Dai svarbesnis tečiaus yra kitas dalykas. Kaip prof. 
Cooper, taip ir kiekvienas apšviestas žmogus žino, kad 
tas gamtos supratimas, kokį turėjo Biblijos autoriai, 
šiandie nebeišlaiko jokios kritikos. Laikui bėgant, mat, 
žmonės išmoko vis geriaus ir geriaus suprasti įvairius 
gamtos reiškinius, žmonių žinojimas didėjo ir tobulinosi 
ir kartu su tuo vystėsi mokslas. Mes šiandie dėlto ir ne
sutinkame su Biblijos pasakojimais apie gamtą, kad 
mokslas yra pasiekęs aukšto laipsnio.

Vadinasi, evoliucijos produktas yra ne tiktai žmogus, 
bet ir žmogaus protavimas. O jeigu taip, tai kodėl mo
kyti Amerikos profesoriai bijosi pasakyti, kad Biblijoje 
yra išreikštos ne kokios ten nejudinamos “tiesos”, o tiktai 
tam tikri supratimai — apie gamtą, apie save, ąpie savo 
praeitį ir 1.1. —, kokius žmonės turėjo, kuomet dar ant 
labai žemo laipsnio stovėjo mokslas?

Jeigu mokslas šiandie be jokių svyravymų atmeta 
Biblijos pasakojimą apie nulipdymą Adomo iš molio, tai 
yra nenųosaku sakyti, kad joje išreikštosios moralybes 
tiesos yrą neklaidingos. Moralybė keičiasi ir plėtojasi 
taip pat, kaip ir žmogus ir kaip visa gamta. *

lietuvių komunistų judėjimo 
priešakyje? Kuo Bimba užtik
rins, kad jau ir dabar visa ko
munistų partija
humbugo ąuka? Ar ne humbu- 
gierius Fraina f 
organizavo?...

Taigi nemokytumo argumen
tas visai nėra pateisinimas ko
munistams. Parodyt, kad ko- 
muhistai neturį nieko bendra 
su Onos Šimoliuniutes “gabu
mais”, jie galėtų tiktai tuomet, 
kuomet jie įtikintų visuomenę, 
jogei jie yra atviri žmonės ir 
nenori ką nors paslėpti arba 
apgauti. Bet iki šiol daliai to 
šimolihiniutės-Račio 
jie elgėsi kaip tik 
Visa, kas jiems yra 
jie stengėsi užtylėti, 
nų mažiausią dalykėlį 
jie gali “atsikirsti 
kritikus, jie stengėsi išpusti j 
didelį burbulą. Šitaip elgiasi 
“feikeriai”, norintys apdumti 
publikai akis, o ne don žmo
nes !

ToKi'n savo elgesiu koniunis- 
tai sukelia nuožiūrų, kud Si- 
moliuniutės skandale yra ^ko- 
kių tai labai nemolonių paslap
čių visai komunistų partijai. 

.... - ----------

tų partiją su-

incidento 
priešingai, 
nepatogu, 

o kiekvie- 
kuriuo

prieš savo

Kauno įspūdžiai

(Tęsinys)

Dabartine Meksikos valdžia, rodos, nėra davusi ma
žiausio pamato tam, kad Washingtonas šitaip ją viešai 
bartų ir gąsdintų. Antra vertus, pats sekretorius Kellogg 
savo pareiškime pripažįsta, kad Meksikos valdžia sten
giasi teisingai apseiti su Jungtinių Valstijų piliečiais, 
kurių interesai nukentėjo Meksikos pilietinių karų ir per
vartų metu, nes jisai sako, kad yra sudarytos tam tikros 
komisijos iš Meksikos ir Jungtinių Valstijų atstovų tų pi
liečių skundams ištirti. Ko daugiaus galima reikalauti iš 
Meksikos valdžios ?•

Visai natūralūs dalykas, kad į tą, grubi jonišką ir ne
teisingą KelĮoggo pareiškimą prezidentas Calles atsakė 
griežtai: Neužmirškime, kad mes esame nepriklausoma 
tauta!

“NEMOKYTA ŠIMOLIU-
NIUTfi”

mėginaKomunistai visaip 
nusikratyti Onos šimoliuniutes, 
kuri tapo kartu su Račių su
areštuota ir apkaltinta falšy- 
vų 5-dolerinių ir 10-dolerinių 
dirbime. ' /

“Laisvė” praneša, kad Liet.

nio) Susivienymo pildomasis 
komitetas šiomis dichomis sti

Dabartinis Jungtinių Valstijų užsienių reikalų mi- 
nisteris (valstybės sekretorius) yra pasižymėjęs savo at- 
žagareiviškumu politikierius. 1922 metais Minnesotos 
žmonės atsisakė jį rinkti į federalį senatą, nežiūrint to, 
kad už jį agitavo Calvin Coolidge, kuris tuomet buvo 
Jungtinių Valstijų vice-prezidentas. Coolidge’ui patapus 
prezidentu, p. Kellogg buvo paskirtas ambasadorium į 
Londoną, prie karaliaus Jurga dvaro. O kai iš valstybės 
sekretoriaus vietos rezignavo Charles E. Hughes, tai tas 
Minnesotos atžagareivis patapo vyriausiuoju Jungtinių 
Valstijų ministeriu.

Atsidūręs tokioje svarbioje vietoje, jisai dabar ima 
kelti skandalą su Meksika. Matyt, Jungtinių Valstijų 
kapitalistai turi kokį nors “skymą” prieš Meksikos darbi
ninkų valdžią.

rnutę iš organizacijos. Be to, 
toje pačioje “Laisvėje” telpa 
straipsnis po straipsnio, ku
riuose mėginama 
komunistų veikėjų
tautininkų” gudrumo 
Bimba, pav. rašo:

Kas kita — Ona šimoliuniu- 
tė. Jos partinė priklausomybė 
yra aiški. Ji yra komunistė. Ir 
tai ne paprasta Maskvos da
vatkėle, bet viena stambiausių
jų lietuvių komunistų veikėjų. 
Ji buvo komunisčių Susivieny
mo sekretorė ir organo admi
nistratorė; po to ji buvo iš
rinkta į vyriausiųjų to Susi
vienymo įstaigų —' pildomąjį 
komitetą. * Todėl visai be rei
kalo “draugučiai” mėgina da
bar jos užsiginti. Anų dieną 
mos parodėme, kad Ona Šimą 
liuniute dalyvavo komunisčių 
Susivienymo pildomojo komite
to posėdyje dar š. m. gegužės 
mėn. 8d., t. y. už keleto savai
čių prieš savo areštą. Vienok 
Bimba ir kiti “Laisvės” peckc-

paversti ta 
“socialistų- 

auka.

“Nemokyta šimoliuniutė 
galėjo būti tiktai auka to 
mokyto Bučio, kuriuomi ir 
dabar ‘Vienybė’ tebesidi- 
džiuoja. Jisai suviliojo ši
moliuniutę. Tiesa, jinai at
sako už savo darbus, bet 
kiekvienam daugiau negu 
aišku, kad jeigu Simoliuniu- 
tei ir Račiui primetamas 
kaltinimas pasirodys teisin
gu, tai socialdcmokralas-tau- 
lininkas Račys yra daug kal
tesnis.”Bryano vadovaujamieji evoliucijos mokslo priešai 

vargiai pasidžiaugs tuo, kad jiems pavyko pravesti Ten- 
nessee valstijoje įstatymų, draudžiantį tų mokslų dėstyti 
mokyklose. Mėgindami tų įstatymų įvykinti gyvenime, 
jie iššaukė Amerikoje tokį didelį interesų prie evoliucijos 
mokslo, kokio čionai dar niekuomet nebuvo. Šiandie visa 
Amerikos spauda diskusuoja Darwino teorijų, žmogaus 
kilmės klausimų, skirtumų tarpe Biblijos ir mokslo ir 
panašius dalykus, apie kuriuos pirma vidutinis Amerikos 
gyventojas visai negalvodavo.

Evoliucijos priešai ne užslopins tų mokslų, bet tiktai 
padės jį labiaus išreklamuoti.

m i, kad ji ja|i. pusantrų melų 
atgal buvusi “pašalintų” iš 
sekretorės ir “pasitraukusi iš 
judėjimo”! Kad šimoliuniutė 
iki paskutinio laiko buvo mo
terų Susivienymo pildomojo 
komiteto narys, jie šitą faktą 
mėgina visai paslėpti nuo pub
likos.

Kodėl? Ar tai nėra noras ap
gauti visuomenę?

Ir kam jie dabar pasakoja, 
kad Šimoliuniutė esanti “ne
mokyta”? Ar tuo komunistai 
nori įtikinti visuomenę, kad 
kiti komunistų vadai esą dau
giaus apsišvietę ir kaipo 
nepasiduotų “pagundai”, 
Šimoliuniutė?

Bet jeigu mokytumas

tokie, 
kaip

yra

Paskatint prie intenesyvesnio galvojimo reikia te- 
čiaus ne tiktai minias tų Amerikos žmonių, kurie iki šiol 
niekuomet nebuvo girdėję apie tai, kad žmogus yra išsi
vystęs iš žemesnių gyvūnų, bet ir pačius evoliucijos moks
lo šalininkus. Nes ir jų prote, dar tebėra Užsilikę daug 
visokių prietarų.

Vienas evoliucijos gynėjas, profesorius Fitzroy 
Cooper, polemizuodamas su Bryanu, sako, pavyzdžiui, 
kad mokslas nešąs priešingas Biblijai, kadangi — “Biblija 
yra knyga moralybės, ne mokslo, ir jos tiesos yra morėlė^ 
tiesos, o ne moksliniai faktai.”

Tai yra gudrus argumentas prieš evoliucijos priešus. 
Nėra abejonės, 'kad ir pats Bryanas žiuri į Bibliją ne kai
po į mokslinių faktų rinkinį, bet tiktai kaipo į “moraly
bės knygą”, nes mokslo žinių jisai ieško juk ne “Šv. 
Rašte”, o tam tikruose mokslo veikaluose.

Matyt, komunistai jaučiasi 
esu labai keblioj padėty, jeigu 
jie mėgina Račį padaryti “so- 
cialdcinokratu-tautininku”. Jie 
žino gerai, kad tokios partijos 
pas lietuvius visai nėra ir ne
buvo. Jeigu Bačys (ar Račis) 
butų socialdemokratas, lai ji
sai nebūtų tautininkas; ir at
virkščiai, jeigu jisai butų tau
tininkas, tai jisai nebūtų so
cialdemokratas. Net ir vaikai, 
kurie moka perskaityt laikraš
tį, žino, kad tos dvi partijos 
yra visiškai skirtingos.

Bimba ir kiti laisviečiai te- 
čiaus žino, kad Račis nebuvo 
pirsidėjęs nei prie socialistų, 
nei prie tautininkų, Gal būt, 
kad jisai norėjo pas vienus ar 
pas antrus jų gauti darbo ir 
tuo tikslu stengėsi prie jų pri
siplakti; bet juk ir pati “Lais
vė” rašė, kad tas “mokytas 
vyras” norėjo susidraugauti ir 
su komunistais. Iš to aišku, 
kad Račis yra ne kurios nors 
partijos žmogus, bet paprastas 
avantiūristas, kuriam yra vis 
tiek, kokia partija, bi tik hutų 
proga savo asmeniškus reika
lus aprūpinti. Tai, rodos, turė
tų net ir bukaprotis Bimba su
prasti.

vadų teisingumu, tai komunis
tai tokių vadų beveik visai ne
turi. Beveik visi mūsiškių ko
munistų vadai yra tokie pat 
nemokšos, kaip šimoliuniutė!

Tik paimkite tuos asmenis, 
kurie vadovauja lietuvių ko
munistų organizacijoms, reda
guoja komunistų laikraščius 
ir laiko jiems prakalbas, štai, 
garsus komunistų oratorius Ju
kelis — ar jisai yra mokytes
nis už Šimoliuniutę? Štai, ko
munistinės Darbininkų Parti
jos lietuvių sekcijos sekreto
rius Gasiunas i— ar jisai yra 
ftiokytesnis už Šimoliuniutę? 
štai, Mizara, Paukštys, Jeske- 
vičiutė, Petrikiene, žalpys, 
Buknys ir visa plejada kitų 
komunistų “literatų”, “kalbė
tojų”, “redaktorių” ir “organi-

Kaune gyvuoja koperatyvas 
“Parama”, turinti viso aštuo- 
nias krautuves, kurios patar
nauja žmonėms gerai ir pigiau, 
negu privatinės įstaigos. Dabar 
Lietuvos klerikalai nori kopera- 
tyvus pasiimti į savo rankas. 
Nabagai per vėlai susiprato. Lie
tuvos koperatyvai turi vesti aš
trių kovų prieš juodųjų gaujų. 
Klerikalai taipgi šturmavo ko- 

'peratyvą “Paramų” gegužio 25 
d. “Parama” turėjo susirinki
mą. Pralotas Olšauskas atsive
dė visų gaujų davatkų ir po jojo 
komandos visos sykiu staug'e, 
kaip vilkai, ale nieko nepešė. 
“Parama” išrinko pirmininku 
Kiprų Bielinį. Tąsyk “otec” su 
visu savo abazu apleido svetai
nę ir susirinkimas ėjo tvarkiai, 
iki užbaigai.

Dabartiniu laiku Kaune labai 
gražų. Žmogus žiūrėdamas į 
Kauno apylinkes ir visas tas 
gamtos grožybes, kurios apie 
Kauną randasi, mąstai sau: Čia 
tik vieta gyventi poetams, no- 
velistam ir dailininkams. Už tai 
ir Lietuvos opera yra pasiekus 
tokio aukšto laipsnio ir musų 
Mariutės Rakauskaitės chica- 
giečiai pamatę “Pikių Damoj”, 
nepažintų. Mariutė yra pažen
gus šimtų nuošimčių x pirmyn. 
Amerikiečio Sodeikos dainavi
mas “Trys kortas, trys kortas” 
“Pikių damoj” sukelia didžiau
sias ovacijas. Su opera Lietu
va gali didžiuotis.

Tiktai Kauno valgyklos Lais
vės Alėjoj nežino kiek ir beim
ti. Kainuoja daugiau už pras
tesnį maistą, negu Chicagos 
Sherman ar Mbrrison viešbu
čiuose. Rodos, kad Lietuvoj to
ki brangenybė maisto neturėtų 

i dar būti, nes darbininkas pigus 
yra.

Keistai išrodo, kad žmonės 
naudojasi Nemuno • vandeniu. 
Kauno šlavikai verčia visas su
šluotas sąšlavas į Nemunų. Tur 
būt, Lietuvai švarumu nereikia 
rūpintis: aprūpiną žmones die
vai.

Kauno nekuriems inteligen
tams daros trošku Kaune, ir jie 
žiuri į rytus—ar neprablaivcs 
Trockio žemė. Dabartiniu laiku 
Kaune eina didelė kova už būvį. 
Amerikonams neišrodo, kad kas 
butų veikti Lietuvoj, išėmus 
tuos, kurie myli ūkininkauti. O 
šiaip dolerius išbarstęs, pasigė
rėjęs gamta ir patyręs šiokių

Vėžio gydymas ir ap- 
gavingi daktarai

Žmonės turi visuomet saugotis 
klaidingų ir pavojingų nuo tos 
ligos vaistų ir gydymų, ku
riuos taip dažnai skelbia įvai
rus apgavikui. Nėra biauresnio 
žmogaus pobodžio, kaip tas, 
kuriuo naudojamos iš baimės 
ir vilčių tąja liga sergančiojo 
žmogaus. Visos vėžio gyduolės, 
kurios yra garsinamos laikraš
čiuose yra tik apgavystė. Ta
kios gyduoles yra, aplamai 
imant, dvejopos: (I) vaistai 
imti į vidų su kokiais nors an- 
tiHCpti&kaiH piovimnis; (ii) te
palai, turintys smarkiai degi- 

nančius chemikalus. Nėra jo
kių vaistų, kurie vėžį išgydy
tų ir vaistai, 
(am tikslui 
nepavojingi, 
kia blogą 
to, 
liga - .
dažnai pervelu yrą daryti ope
raciją. Išskyrus tuos atsitiki
mus, kuomet yra daktaro pa- 
tariama kai kurios mažesnės 
tos ligos rųšysc griaužiantys 
tepalai yra blėdingi. Jie gali 
paakinti vėžį greičiau augti 
arba jie gali pragriaužti per
augos viršūnę, o po apačiai 
duoti progos platintis ir eiti 
gilyn ir tuo pačiu laiku gai
šinti laiką. Jei apgavikai arba 
laikraščiuose Iskelbianfys spe
cialistai ar institutai rodytų 
ligoniui savo paliudijimus, jis 
turi atsiminti kaip lengvai to
kie paliudijimai yra padaromi 
ir pardavinėjami glėbiais, ir 
kad kas liečia vėžį, jie papras
tai yra remiami tuo, kad kam 
ten pasisekė prašalinti perau
gas, kurios buvo visai kas ki
ta, bet ne vėžys. Ne tik kad 
yra daug rųšių paties vėžio, 
bet yra daug ir J<itų ligų, ku
rios labai panašios į vėžio li
gą ir gali būti be jokios bai
mės panaudojamos įvairių ap
gavikų, kad išgauti pinigus iš 
nelaimingų ir nenusimanančių 
pašalpos ieškančių ligonių.

žinomų gydymo būdų; 
būti laikomas, kaip 
pridočkas

jis turi 
svarbus 

prie tų priemonių, 
su kuriomis kovojama prieš tą 
baisiausią ligą, bet turi būti 
vartojamas tik gerai supran
tančių žmonių ir girai viską 
apsvarsčius. Gydant vėžį ra- 
diumu’ įvairus jo trukumai dar 
labiau nurodo svarbumą anksti 
liga pažinti ir potam gydyti 
chirurgo pagclba pačią ligą ir 
tas priežastis, kurios prie jos 
veda.

Sątrauka
laktai apie vėžį turi būti
žinomi visiems virš 30

zatorių” — ar bent vienas jy, nepatogumų, — amerikip- 
yra nors truputį daugiaus apK tis turi grįsti atgal pas “Uncle

IŠamą”.~P. Miller,sišvietęs ,negu šimoliuniutė?
Jąigu, pasak Bimbos, Šįmo- 

liuniutę • “išvedė išs kelto” pir- 
nia)> pasipili nio j ęls avantiūris
tas dėlto, kjid ji yra nemokyta, 
tai kame yra užtikrinimas, kad. tinote, kad tuksiančiai ciguretų i-u- 
b i koks gudrus hum bugierius 
negali apsukti galvas 
tiems nemokšoms, kurie stovi

liuniutę “išvedė iš'< kelio 
iria)* pasipiiiniojęls

Ar jus žinote, kad
Belgijos teritorija yra tiktai 11,373 

mylios, o Lietuvos teritorija yra 
22,500 ketvirtainios mylios. Ar jus

' kytojų visoje šalyje ruko dabar Hcl- 
mar cigaretus, todėl, kad jie yra už- 

vislems ganėdinti'su grynu Turkišku tabaku 
kuris randasi Hel maruose.

(Apskelbimas)

kad 
užsivelka

kurie duodami 
nors gali būti ir 
tečiau jie Sulei- 
patarnavimą del- 
juos vartojant 

taip, kad

metų senumo žmonėms:

1. Vėžys pradžioje yra lx* 
skausmo, dėlto jis ypatingai 
yra apgaulingas ir pavojingas.

2. Vėžys iš pradžios yra tik 
maža perauga, kuri gali būti 
saugiai ir lengvai prityrusio 
chirurgo ar kitais budais pra- 
šalinta.>

3. Vėžys nėra kūno 'sudėji
mo arba kraujo liga.

4. Vėžys yra nelimpanti liga.
5. Vėžys yra, praktiškai 

imant, ne paveldima liga.
6. Kiekvienas gūželis • ant 

krūties turi būti nusimanančio 
daktaro ištirtas.

7. Nuolatinis nepaprastas te
kėjimas ar kraujo plūdimas 
yra nužiurėtipas.

8. Spuogai, suskirdimai, nu- 
draskymai, guzai ir skauduliai, 
kurie negi j a ir karpos, apga
mus, kurios mainosi didumu, 
spalva, ir išvaizda gali virsti į 
vėžį, jei nėra nugydomi.

9. Apie 60% žarnų vėžio 
yra skaitoma paprastai už he- 
moroidus (pilės). Reikalauk 
būtinai pilno medikalio ištyri
mo.

Radium ir X-spinduliai
Tos naujos gydymo priemo

nės yra tikrai naudingos kai 
kuriose paviršiuje esančiose 
vėžio rųšysc, kaip tos kurios 
randasi ant senų žmonių odos. 
Kai kuriuose atsitikimuose tos 
priemonės gali visai vėžį išgy
dyti, išgydant mažas perau
gas, kurios apsireiškia po ope
racijai. Jos taip pat yra pripa
žintos už gerą vėžio palengvi
nimui gydymą, kuomet liga jau 
taip tpli yra nuėjus, kad ope
racijos daryti negalima. Abcl- 
nai imant, radiumo vertė nėra 
dar tikrai pripažinta, nors yra 
daug vilties į jį dedama. Iš
skyrus odų, dar neprieita pria 
to, kad jį butų galimu vartoti 
vietoj chirurgiškus operacijos. 
Reikia atsiimnti ir lai, kad net 
ir dabar mažai tėra radiumo 
šioje šalyje ir tas, kuris yra, 
yra rankose mažo būrio dak
tarų ir įstaigų. Taigi reikia la
bai atsargiu būti’ pasirenkant 
gydytojų tomis priemonėmis 
gydytis, nes tik keli daktarai 
turi užtektinai radiumo, kad 
suteikti kokią nors naudą, ir 
tik keli iš jų težino, kaip var
toti x-spindulius liek daug, 
kiek yra reikalinga, kad gauti 
geras pasekmes, pavojingai li
gonio nesudeginant, žodžiu sa
kant, tomis gydymo priemonė
mis galima naudotis tik dide
liuose ir gerų vardą turinčiuo
se ligonbučiuose, arba pas 
daktarus, esančius labai gera
me savo profesijos stovyje. 
Badiunfas neturi būti skaito
mas kaipo koki stebuklinga gy
duolė, ant kurios galima rem
tis, kad išgydyti užsenėjusią 
vėžio ligą, arba kad butų gali
ma vartoti vietoj kitų seniai

10. Nuolatinė iritacija, ne
žiūrint kokios rųšies ji nebūtų, 
yra paprasta vėžio priežastis. 
Labai retai jisai atsiranda nuo 
staigaus susižeidinio.

11. Daktaras, kuris gydo 
nužiuretinus dėl vėžio ženklus 
jų tikrai neištyręs, nežino ką 
jis daro. —[FILIS j

(Pabaiga)

Naujienų Ekskursija
Naujienų Ekskursija į Lie

tuvą laivu Olympic išplauks 
iš New Yorko 9 dienų Liepos 
vėjai vakare. Pribusite į Lie
tuvą, kaip tik smagiausiu lai
ku, kada Lietuviai esti kuoge- 
riausiame upe, tada būna sve
tingi. Pasinaudokite šia proga 
ir turėkite gerus laikus. Nau
jienos, Naujienų1 ekskursijos 
palydovas ir Laivų kompanija, 
rūpinasi ir repgia, kad turėtu
mėt patogiausiu kelionę. Dar 
laikas, dar galima suspėti pri
sirengti kelionėj, tik nebeati- 
dėliokite ir pradėkite rengtis 
tuoj, kad nepavėluotumėt ir 
ncpraleistumėt šios geros pro
gos.

Naujienų ofisas atdarhs nuo 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro, 
nedėldieniais nuo 10 vai. iki 
vai. po pietų.

8 
o
2

(Geras abelnam-naudojimui 
iinimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu Šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą,
35c ir 70c bonka vaistinėse. Temy
lite, kad butų Inkaro vaizbaženklia

> F. AD. RICHTER & CO. į 
k Beny & South 5th Sts. L 
lt Brocklyn, N. Y. M
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Socialistu piknikas
Ateinantį sekmadienį, birže

lio 21 d., Riverview parke, bus 
didelis Socialistų partijos pik
nikas. Kaip kitais metais, taip 
irv šiemet lietuviai irgi turės 
savo skyrių. Dainuos Pirmyn 
mišrus choras, kalbės Naujie
nų Redaktorius P. Grigaitis 
ir Dr. A. Montvidas.

Socialistų partijos piknikas 
yra diena musų sueigos, kur 
visi sueisime, pasiMatysiine 
su vienas kitu ir galėsime ra
miai ir linksmai laiką pralei
sti savo draugų tarpe. Buki
me šiame piknike visi; veski
mės* ir savo šeimynas. Tegul 
jauni žaidžia 'ir linksminasi; 
o mes, seniai, susėdę prie sta
lų, galėsime, pasikalbėti apie 
įvairius reikalus.

Ti kietus pirkime iškalno 
Naujienose ir Aušros Knygy
ne. Bukime visi ir ruoškimės 
jau dabar.

— Ma u ritas.

Du policistai ir vienas 
munšainierius nušauti 

susirėmime
Smarkus policijos mušis su ita

lais munšainieriais. — Masi
niai italų areštai — Virš 200 
italų areštuota.—Puola ir ki
tus tmunšainerius.

Pereito šeštadienio ryte prie 
Wostern Avė.' ir 60 gatvės įvy
ko smarkus susirėmimas tarp 
policijos, ir būrio italų munšai- 
nieiių. To susirėmimo pasek
mėje du policistai liko užmušti 
ant vietos, o vienas gal milti
nai sužeistas, vienas munšaine- 
ris nušautas, o du suimti.

Keturių italų munšainierių 
šaika, vadovaujama IMike Gen
na, brolio nušautojo Angelo 
Geenna, italų munšainėrių ka
raliaus, tuoj po 8 vai. ryto, še
štadieny, prie Congress ir San- 
gamon gatvių, apšaudė automo
bilių priešingos munšainėrių 
šaikos, sužeisdama dvejetą 
žmonių. Kas tie sužeistieji ir 
kokiai saikai jie priklausė, poli
cijai nepasisekė sužinoti. At
likusi tą “darbą,” Genna šaika 
bandė pasišalinti iš. tos vietos ir 
pasileido į pietinę miesto dalį. 
Vavažiavus Archer Avė., ji įsi
suko į VVestern Avė. ir “davė 
gaso.” Prie 47 gatvės ji susiti
ko policijos automobilių, kuris 
greitai apsigryžo ir pradėjo 
vytis. Policistai manė, kad tai 
munšaineriai skubinasi į kokį 
nors geležinkelio yardą pasiim
ti munšaino. Bet policijai pra
dėjus vytis, Genna šaika dar 
smarkiau pradėjo važiuoti, ne
paisydama jokių signalų. Po
licija irgi neatsiliko, nors vijo
si virš 70 mylių į valandą grei
tumu. Pervažiavus 59 gatvę, 
urnai šaikai pasipainiojo trokas, 
ji bandė savo Cadillac’ą sulai

kyti, liet kad buvo po lietaus 
slidu, automobilius paslydo, ap
sisuko ir atsimušė j stulpą. Su
stojo ir policijos automobilius. 
Vienas policistų paklausė ko 
jie taip greitai lėkė, bet mun
šaineriai atsakė šūviais iš šau
tuvo ir vienas policistas, Har- 
old F. Olson, 6508 S. Rockvvell 
St., krito negyvas. Pasigirdo 
kitas šūvis ir kitas policistas, 
Charles B. Walsh, 10723 Cotta- 
ge Grove Avė., tėvas 3 mažų 
vaikų, irgi krito negyvas. Dar 
vienas šūvis ir seržantas Micha- 
el Conway krito gal mirtinai su
žeistas. Visa tai ištiko į trum
pą valandėlę, apie 9 vai. ryto. 
Išliko tik vienas policistas, VVil- 
liain Stveeney, kuris vienas pa
sileido vytis jau bėgančius ke- 
tūrius ginkluotus šaikos narius, 
šaikos nariai nubėgo į Artistam 
gatvę, bet čia vieną jų, Mike 
Genna, pavyjo pblicisto Swee- 
ney kulka ir pataikė į koją, pa- 
kirsdama arteriją. Betgi Gen
na dar įbėgo į vieno namo skie
pą, kur bandė pasislėpti, bet 
policija jį ten nutverė ir suėmė.

Kadangi kraujo bėgimo iš 
kojos negalima buvo sustabdy
ti, tai jis neužilgo mirė. Kiti 
du šaikos nariai pasileido bėgti 
linkui 59 gatvės (kur dingo tre
čias išlikęs šaikos narys, polici
ja ir ikišiol nežino( ir jo su
imti nepasiseke, kur jie bandė 
pastverti gatvekarj. ' Tą pama
tė kitas policijos automobilius, 
kuris gatvekarj pasivijo ir juos 
suėmė. Suimtieji yra John 
Scalice, 25 m., 769 Taylor St. 
ir Albert Anselino, 41 metų, 
715 Miller St. Policija spėja, 
kad abu jie yra taipjau užmušė
jai garsaus butlegerio O’Ban- 
nion, kurio užmušimas sukėlė 
didelę kovą tai*p butlegerių ir 
muišainerių saikų.

Spėjama, kad jie stojo kovon 
tfu policija todėl, kad neišdavus, 
jog jie apie pusvalandį prieš tai 
apšaudė kitą munšainėrių Sai
ką, kuri paskui galėjo jiems 
keršyti.

Šis susirėmimas su muiišaine- 
riais ir nušovimas dviejų polici
stų sujudino visą Chicagos po
liciją, kuri tuoj aus pradėjo da
ryti masinius puolimus ir areš
tus italų munšainėrių. Per vi
są dieną ir sekmadieny buvo 
daromos kratos ir areštai ita
lų distrikte senojoj 19 valdoj 
(Halsted ir Taylor gatvių apie- 
linkėj). Į trumpą laiką tapo 
areštuota virš 200 italų, suim
ta daug ginklų, o dar daugiau 
munšaino. Vienoj vietoj už
tikta didelę munšaino dirbtuvę, 
neskaitant daugybės mažesnių, 
taip kad viso yra suimta apie 
1000 galionų raugo ir apie 1000 
galionų jau padaryto munšai
no. Policija sako, kad pirmiau 
nušautasis Angelo Genna atsi
gabeno daug italų iš pietinės 
Italijos dirbti munšainą. Tie 
italai dabar busią atiduoti fe-
deralinei valdžiai ir deportuoti.

Apsidirbus su italais, proku
roras ir šerifas puolė karčiamas

TEISMO NUOlSPRENOĮ UžGIRDUS. — Lietuve Bronė 
(Bernice) Žaliinienė nualpusį teisine po to, kaip ji išklausė 
galutiną teisėjo nuosprendį, nuteisimai ją 14 metų kalėji- 
man už nužudymą savo vyro Domininko, kurį ji nunuodi
jusi aršeniku, 
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griežton kovon. Prokurores 
Crowe grūmoja abu suimtuo
sius tuojausy atiudoti teisman 
ir pasiųsti -/uos ant kartuvių. 
Bet kartu sužinota, kad Torrio- 
A1 Capone šaika renka jų ap
gynimui $100,000 fondą.

Policija spėja, kad tai yra 
savitarpinė kova tarp karingų 
italų siciliečių. Kuomet sici
liečius valdė Mike Mcrlo, buvo 
viskas ramu, nes jis mokėjo 
juos suvaldyti ir nuraminti. 
Bet kada jis mirė, tai siciliečių 
prieky atsistojo trys žmones, 
kurie turėjo savo Saikas ir ku
rie greit susipko tarp savęs. 
To keršto auka ir kritęs Ange
lo Genna, kurį nušovęs -Kisane, 
a,r jo šaika. Pastorėjo šaika 
ir keršijo Mike Genna. Tai lig 
patvirtintų ir pereitas sekma
dienis, kuriame, nežiūrint poli
cijos puolimų ant italų, du ita
lai ligo gal mirtinai pašauti, o 
vienas, Chicago' Heights, liko 
nušautas. Jie krito aukomis 
savųjų — savitarpinėj kovoj.

Bet kiti spėja, kad ta kova 
turi gilesnę prasmę, kad tai y- 
ra kova tarp italų ir airių mun- 
šainierių. Italai munšaineriai 
yra labai įsigalėję. Torrio-Al 
Capone šaika valdo Cicero ir vi
są vakarinę miesto dalį, taip
jau senąjį “raudonojo žiburio” 
distriktą, Genna gi valdė visą 
italijoniją ir kitas dalis miesto. 
Airiai irgi bandė įsigalėti ir iš
stumti italus iš biznio. Pir-

• / 
na aikštėn, jig liko nušautas 
Genna šaikos. Neužilgo po to 
krito Cicero carukas Tancl, ku
ris bandė nepasiduoti Torrio 
šaikai. Kiti irgi, kurie bandė 
Torrio neklausyti, liko išvaryti 
iš biznio, geruoju ar prievarta.

Tuo laiku pradėjo veikti ir 
O’Bannion šaika. Pastaroji 
pašovė patį Torrio, kuris pa
sveikęs nuėjo kalėjimam ka
dangi ten yra saugiau; jį pa
sekė keli jo šaikos nariai, ku
rie irgi atsidūrė kalėjime, kur 
juos nuo* keršintojų apsaugos 
storos kalėjimo sienos. Po to 
krito ir pats Angelą Genna. Da
bar ir policijai pradėjus pulti 
italus, išrodo, kad italai veda

Torrio valdomoj apįelinkėj <—
Stickney ir Cicero. Ten bet*. mausia tai pradėjo daryti O’-
gi pasisekė rasti tik dvi atda-
ros karčiamos ir suimti virš 
120 žmonių. Kitos gi karčia
mos pasiskubino anksti užsida
ryti, pirm negu atvyko polici
ja.

Policija sako, kad dabar j! 
stosianti su munšalneriais

Donnell šaika, kuri bekariauda
ma su italais tiek nukentėjo.
kad dabar veik visai iš mun-
šaino biznio išvaryta yra. Pas
kiau pradėjo įsigalėti O’Banni- 
on šaika ir veržtis į italų dis- 
triktus. Neužilgo O’Bannion 
liko nušautas. Kaip dabar ei-

pralaiminčių kovą ir kad šioj 
kovoj ilgainiui laimės airiai 
munšainieriai. Nors gal dar 
visaip virsti, nes airiai dabar 
neturi žymaus vado. Jie yra 
plėšresni ir todėl spėja grei
čiau patekti į kalėjimui, negu 
italai.

Lietuvių Rateliuose.
Roselaiid

Keli metai atgal, kuomet 
draugijų bei kuopų nariai pil
dydavo Bacevičiaus komandą, 
tai jis pasipūtęs vaikščiodavo, 
it gaidys prieš vištas. Jlct ir 
tuose laikuose būdavo darbi
ninkų, kurie jį kritikuodavo, 
sakydavo, kad jis nėra toks 
revoliucionierius, kaip save per- 
sistato. Už jo kritikavimą at
sakydavo, jeigu jau jį kriti
kuojate, tai kartu kritikuojate 
ir šmeižiate pačią Rusiją ir jos 
Internacionalą. Taip prigrū
moti darbininkai stengėsi būti 
ištikimi, kad nenusidėjus prieš 
Rusiją ir jos Internacionalą, 
apie kurį mažai jie žinojo,

kaip kad mažai žino ir pats 
Bacevičius, kol nesuteikdavo 
jam žinių Andriulis. Jis buvo 
pradėjęs kuopose vartoti ma
dą, kad kurį jis perstatydavo 
ar valdybon, ar darbininku va
kare, tai tas turi būtinai ap
siimti; kurie atsisakydavo, tuos 
išvadindavo buržujais? šmeiži
kais Rusijos ir jos Internacio
nalo. Jis kiekvienam nariui 
prisakydavo būtinai būti - susi
rinkime, o už nebuvimą susi-
rinkime iškeikdavo. Vieną kar
tą vienas narys nratsilankė į 
ALD|!.I) 79 kp. susirinkimą. 
Bacevičius užpuolė jį klausti 
kodėl nebuvo susirinkime; jis 
pasisakė neturėjęs laiko, nes 
turėjęs daug dariio namie. Bu
vo manyta, kad to pasiaiškini
mo ir užteks. Bet Bacevičius 
su savo davatkomis tyrinėjo 
ar tas narys tikrai buvo na
mie. Kelias dienas tyrinėjęs 
sužinojo, kad jis buvo ne na
mie, o teatre. Už pamelavimą 
ir davimąsi buržuazijai išnau
doti, vykinant Bancevičiaus 
diktatūrai, keikė ir niekino jį, 
mhniau, kad pradės ir mušti. 
Dabar tas baubas išgaravo iš

(Tąsa ant tt-to pusi.)

LAURINAS’ AŽŪRAS » ‘
Musų mylimas tėvas persiskyrė Ru šiuo pasauliu su

laukęs 49 metų amžiaus, birželio 15 dienų, 1925, 1 valandų 
ryte. Paėjo iš Lietuvos. Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime sūnų Juozapų M. ir tau
riną Amerikoje.

Kūnas pašarvotas randasi 330*1 A ubu r n Avė. LaidiA 
tuvės Įvyks Pėtnyčiojc birželio VJ , d., 8:30 vai. ryte iš 
namų 3301 Auburn Avė. į Šv, Jurgio bažnyčių, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimierai kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir suteikti inirusiamjam 
paskutinį patarnavimų.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvartus liekame,
SUNAI.

Laidotuvėse patarnauja 'graborius S. P. Mažeika, 
Telefonas Yards 1138.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
Ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEŠTIC, didžiausia* pasauly, 
OLYMFIC, HOMER1C, LAPLAND, 
PITTSBURGH, AKAB1C siūlo grei
tų kelionę j Cherboug, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaite.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicago, III.

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Hcating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th SU CkUago, 111.
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Kodėl Nebūti
, Sveiku?

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

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausį Euro
pinį gydymų ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog į 
kraujų, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. 
Tįsos yra 
kenksmingos 
turi stiprių

Jos 
ne- 

ir 
gy- 
im-

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

į . I ■ ' \ v )

Pinigus gavo:
20731—Aleksandrai Katauskic- 

nci
20729—Alenai šimauskaįlei

4112—Onai čiuraitei
22120—Agnieškai Pušinskienci
55171—Jurgiui Karpui
4136—Vladislovui Budavui

11423—Onai Francunaitei
4135—Jonui čepuliui

21134—Kazimierai Dainauskai- 
tei

20733 Česlovui Rimkevičiui'
4131—Kazimierui Petraičiui

11426 Feliksui Radavičiui
4162—Domicėlei Kizleltienei

i
4159—Antanui Griciui
4176—Anelei Zabclienei

11436—V ik tori jai Vaicekaus
kienei

4172—IM^agdalenai Juknienei 
22137—Onai Partaukienei 
55172—Kostancij ai J.L J'evi-

čienei
4189—Alfonsui Adomėnui 

20757—Elzbieta i Š liažienei 
1111,85—Kastantinui Laurinai

čiui
Pinigai išmokėti per 

kitus Bankus:
869—-Dominikas Audriaitis

dančia jėga, daugumas jų yra 
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, kiūtinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir -veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . 'Jodei, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktaių nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisą, mes pagelbejom 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. Nedčllomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. B0WKS, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor featro

Skelbimai Naujienose 4 >’ 
duoda naudą dėlto, /l 
kad pačios Naujienos .. ;r i 
yra naudingos.

■ i -

Mr. i. Knovvitt Hc's certaimy a wlse guy
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Lietuvių Raieiiuose Mirė senas chicagietis
(Tąsa nuo 5 pusi.)

darbininkų galvų ir iš jo, taip 
kad su Rusija nepagąsdinsi. 
Tad dabar tiems, kurie neno
ri klausyti Bacevičiaus koman
dos, jis tuoj prikiša, kad jie 
griauja A. Ž. vaikų draugijėlę, 
kurioj jis mokina vaikus pieš
ti bolševikų. Kad ir su triksų 
pagelba, bet vistiek nori dik- 
tatoriauti, būti Boselando ea- 
ruku. —Proletaras.

Lietuviu Rymo - Katalikų 
Draugijų susivienijimas 

šaukia susirinkimą

NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, Birž. 16, 1925

Susirinkimas įvyks birželio 18 
d. dėl apsvarstymo Sv. Ka
zimiero kapinių reikalo.

LAURYNAS AžUKAS 
l’žpereitą naktį pasimirė 

vienas iš seniausių chicagiečių, 
bridgc-portiečiams gerai žino- 

Kptverge, birželio 18 cTJmas biznierius Laurynas Ažu-
Mark \Vhite Stpiare Parkeliais. Jis atvyko į Chicago 35 
(3O-ta ir So. Halsted St.) įvyks| metai atgal, kada Chicagoje 
nepaprastai įdomus parapijo-J lietuvių dar nedaug buvo. Iš- 
nų susirinkimas, 
vra šaukiamas 
mo-katalikų Draugijų 
nijimo vardu tam tikros ko-|kai ir 
misi jos. Kiek teko patirti,| lietuvių 
“Draugas” griežtai atsisakė| vienas 
talpinti tos komisijos praneši-Į nizuoli 
mus. Tad komisija atsispaus-J paskui atidarė 
(lino plakatu/!, kur pranešama Į žiu Halsted gatvėj, 
susirinkimo vieta, o 
ir susirinkimo tikslas.

Susirinkimo tikslas
Apie susirinkimo tikslų pla

katuose štai kas sakoma: “Ne 
vienas musų draugas klojo de
šimkes arba šimtines kol nu
pirko kapines, o šiandien mu
sų vadovai klebonai labai yra 
užsigyvenę ir daro ką jie no
ri: iškėlė dideles algas kapi
nių valdybai. Kapinių prižiu-

parapijoj lietuvių dar 
SusirinkimasĮ pradžių apsigyveno North Sidc, 
Lietuvių Ry-Įbet tuojaus persikėlė j Bridge- 

susivie-1 portą, kada ten dar buvo lau- 
pclkės, kur dabar yra 

biznio centras. .lis 
pirmųjų pradėjo orga- 
šv. Jurgio parapiją, o 

saliunų, išprąd- 
o paskui 

taipgi | Auburn Avė., kur ir dabar te- 
l>ėra jo saliunas. Veikliai .da
lyvavo vietos lietuvių judėji
me ir politikoje, todėl ir ta
po vietos lietuviams gerai ži
nomas. •

Velionis palaidotas bus 
penktadieny, Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Rubsiuviy susirinkimas
Chicagos 
torių

aldermonas. Direk- 
pirmininkas taipgi turi 
algų. Iždininkas, Proto- 
Baštin., Finansų Bašt. 
turi pusėtinai gerai, o 
kapynės pakėlė duo-

taipgi 
musų
bes, kur keli metai buvo $15.- 
OO duobe, šiandien turime mo
kėti $45.00; pakalnei kur bu
vo $8.00 dabar $20.00. Tai 
mes šiandien turime reikalau
ti, kad bųtų kapynių Valdy
bai algos sumažintos; taipgi 
ir kapynių kad butų sumažin
ti mokesniai, pavienių duobių 
arba , liotų ne kaip šiandien 
turime”.

Toliau plakatuose sakoma, 
jog dėl tos brangenybės dau
gelis priversti yra laidotis ne
katalikiškose kapinėse.

Kovosią iki galo.
Susirinkiman, kuris prasi

dės 7:80 vai. vak., 
žiami tik tie, kurie 
rapijos knygutes, 
sako, kad ši kartų 
nys nenusileis ir ves
kol šv. Kazimiero kapinės bus 
tinkamai sutvarkytos. Prieg- 
tam komisija ragina visus pa
rapijoms 
žadėdama pranešti jiems daug
svarbių dalykų.

turės pa

para pi jo- 
kovą tol,

susirinkimai! ateiti,

Penktadieny, birželio 12 d., 
Unijos svetainėje, prie Robey 
ir Nortb Avė., Lietuvių Amal- 
gameitų Unijos 269 skyrius 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Atidarė susirinkimų pir
mininkas J. Bačiunas; rašti
ninkas A. Kadsel perskaitė pe
reito susirinkimo, skyriaus ir 
Pildomosios Tarybos protoko
lus. Buvo skaityta ir piniginė 
atskaita.

Seka delegatų iš Bendrosios 
Jungtinės ’larybos raportai. Iš 
pranešimų, kuriuos delegatai 
davė, matosi, kad darbai rubų 
išdirbystėje nekiek nepagerė
jo. Bet didėsės firmos, jau ati
daro pirmiaus uždarytąsias 
rubsiuvystės i šapas. Tečiaus 
darbo mažai, dirba dar nepil
nų laikų. Dar nevisos rubų 
dirbimo šapos pasirašė su uni
ja agreementą — kontraktų. 
Bet nepasirašiusių su unija 
agreeinentą mažai beliko, o 
trumpoj ateity pasirašys ir tos 
šapelės, kurių savininkai vil
kino pasirašymų, nes manė, 
kad tie, kurie nesirašo su uni
ja, susilaukę iš unijos atsto
vų bosams, koncesijų 
sileidimų.
išlaikė ir privertė 
imti unijos mis

nu-
Bet unijos atstovai 

bosus pri-

— N.
u

ODINĖS LIGOS

yra tankiai nepakiančiamas;
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
Antiseptiftkas mostis. 

e i

niežėjimo ir kita 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. r. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS, IOWA

sams nusileidimų darbininkų ACMKZMII IIEČIfA II1AAI 
algų nukapojinie; buvo daug AulTlLliy JILvrUJIItIAI 
diskusijų apie darbininkų ai-! 
gas, kad daug darbininkų, nia- sko. 
žai uždirba, todėl, kad kom-.( ,,i(,]‘‘roj. 
ponijos dabar reikalauja labai 
gero dariM>.

Neturint daugiau svarsty
mui reikalų, susirinkimas li
kosi uždarytas, šiame susirin
kime maskviečiai baimę ken
tė, kad lik luJnitų lokalo iš
nešta proti'sto rezoliucija prieš 
“Darbo” redaktorių Pruseiką. 
Jie buvo

PAJEŠKAU brolio Antano Gudau- 
. Pinniau gyveno. 2306 \V, 23 St. 

Paeina iš Puslankių kai- 
| mo, Kviedarnos pašto. Pats ar kas 
žinot praneškit j

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St.

Box 229

J1ESKO PARTNERIŲ

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ
MOTERŲ

redaktorių
išanksto susiorgani- 

tyt, kad jie butų 
smarkiai gynę savo draugą 
Pruseiką. Bet niekas nė ne
kėlė jokio protesto, ir viskas 
pasibaigė ramiai. Susirinkime 
dalyvavo (liktas būrys unijis-
tų.

— Grupė (ikru iinijislu.

Rytoj atsidarys K. Simo 
nio paveikslu paroda

turiu garbes pranešti, 
paveikslų pa- 

itsidarys trečiadieny, 
2 vai. po piet,

Auditorijoj ir lęsis 
Parodos rui- 
kasdien nuo 

vai. vak.
atsilankyti j

si

su

Gerbiamoji Visuomenė 
šiuo 

kad K. Šimonio 
rodą
birželio 17 d. 
Lietuvių 
iki birželio 20 d. 
mas bus atdaras 
2 V. p. p. iki 10 

Kviečiu visus
parodų ir pasigrožėti mu- 

typiško dailininko kūryba.
Su pagarba

, Parodos Rengimo 
Komiteto 

Pirmininkas
Pranas Rimkus.
1

Pranešimai
TAUPYK IR TURĖK

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kap mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mę- 
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame giydėję, kad spulkoj 
butą žuvę žmonių pinigai.
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: • 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika
Naujienų 1’. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užvaizdą.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

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

LSS, 4 kp. susirinkimas įvyks 16 d. 
birželio, 8 v. v., 1925, Raymond lnsti-> 
tute, Chicago, III

šiuomi yra kviečiami visi kuopos 
nariai atsilankyti j susirinkimą, nes 
yra svarbių reikalų. Taipgi atsives
kite naujų narių.

Fin. Sekretorius.

t’o delegatų pranešimų se
kė valdybos pranešimai, kad
jie lokalo reikalus tvarko, 
kuogeriausia. Biznio agentas,
Kairis pranešė, kad unija dar-
hnnimti rirri K vkną nnd<m«n< ,JienoRe’ ausfos nnygyne. meiuzia-U jasi, Geda visas pastangas, me tikietus nusipirkti iš kalno ir da-

Į Socialistų Piknikas nedėlioj, birže
lio 21 d., Rivervievv Parke. Lietuviai 
turės savo skyrių. Dainuos Pirmyn 
mišrus choras, kalbės Naujienų Re-

1 daktorius P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 
1 vidas. Tikietus galima gauti Nau-
I jienose, Aušros Knygyne. Meldžia-

kad Chicagoje ir kitur sten- lyvauti piknike, 
gigsi suorganizuot visas ne
linijines kriaučių šapas jr at-

Rengimo Komisija.

Draugystė Liet. Teatrai. Rūtos No.
. j 1 rengia pikniką nedėlioj birželio 21

sakinėjo į įvairius jam paduo- a„ 1925, Garden City darže, Lyons, 
tus maskviečių klausimus. 1 91. Kviečia visus Komitetai.

Susirinkimas nutarė, su 
rengti 
į miškus; tam likosi 
komisija, f 
girnų išvažiavimo.

Buvo daug užmetimų ant — 
unijos valdybos, kad jis, cen
tras, buk “nieko” neveikiąs 
duodąs bosams nukapoti dar
bininkų algast Po karštų dis
kusijų visgi likosi nutarta, 
kad lietuvių skyriaus delega
tai Bendrosios Tarybos susi
rinkimuose reikalautų, 
unijos viršininkai nedarytų

, .v, -v v- • ’ Chicagos Sav. Pnšelpoa Draugijos,
draugišką išvažiavimą valdybos susirinkimas įvyks soredoj, 

išrinkta birželio 17, 7:30 v. v., Liuosybės sve- 
. . . . tainėj, 1822 Wabansia Avė. Visi val-kuri rūpinsis suren- (Iybosh nariai susirinkit laiku.

”■ 1 šaikus, sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

kad 
bo-

JIEŠKAU Augusto Sudabro, 
gyvena Chicago, III. 4 metai 
kaip nesusirašau. Turiu svar
bų reikalą, lai atsišaukia. 
Franfc Abbott, Choplin Collie- 
rieą Coal Co., Morgan town, 
West Virginia.

REIKALINGI partnerei teisingi 
žmones arba pavieni moteris prisi
dėti su $1000 prie ruminghouse. biz
nio nešančio gerų pelną; aš 1)su pa
vienis ir turiu tris biznius tai yra 
persunku vienam visas pasekmingai 
vesti. Patyrimas nereikalingas, nes 
aš turiu užtektinai praktiko, tai ir 
jumis galėsiu išlavinti. Atsilanky-i 
kit ypatiškai nuo 10 ryto iki 12 die
nomis arba laišku.

•J. AMBROSE,
120 N. Sheldon St., 

Chicago.

SOUTH SIDE PA1NTERS AND 
DACORATORS.

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

S. Jakubauskas ir J. Mosgeris
6608 So. Ta! man Avė., 

Phone Hemlnck 1292 1

■ - ------------------------

Tol. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO. ______________ t............ . ...

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

l’EOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

STOGDENGY STB
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114/

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING

* HDW. CO,
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAI. 

PIANO MOVING FXPERTS 
Ix>ng distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos vienam 

vaikinui, be valgio, su vana, telefo
nas ir visi parankamai, prie 
šeimynos. Kam reikalingas 
šaukite

2454 W. 45 St., 
Tel. Lafayette G018 

2 fl. frontas
- 1 ■

JIEŠKO DARBO

geros 
atsi-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

DIDELIS SKELBIMŲ BIZNIS 
CHICAGO — LOS, ANGELES 
' DETROIT — BALTIMORE 
AUTOMOBILIŲ IŠPARDAVI

MAS IR TAVORŲ SKEL- ' 
BIMŲ PATARNAVIMAS

apie 
nuo 
es- 

dar- 
has visą metą, 8 vai. algos, $150 į 
mėnesį, , kelionės išlaidos. Darbai 
Chicagoj skelbimų Department, al
gos $150 į mėnesi ir komišinas. 
Stenogrufėms api* 33 metų, $100 j 
mėnesį ir daugiau. Be investmen- 
tų aplikantai nepriimami. Atsišau
kit nuo 9 ryto iki 9 vakare, gatavi 
pasirengę darban.

2050 Archer Avenue.

Vyrai apie 45 metų, moterys 
35 metų, kurie gali investuoti 
$500 iki $1000 cash arba real 
tate. Sveikas, atvirame ore

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKIA patyrusių ir nepa
tyrusių moterų dėl sortavimo 
popierų.

CONTINENTAJL PAPER 
GBAD1NG CO.

1451 So. Peoria St.

REIKIA moteries prigelbėti 
ant farmos, farma randasi 16 
mylių nuo Chicagos.

E. W. BAKS & CO.
3146 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris de) •
prižiūrėjimo 3 siratukų vaikų, 
$10 į nedėlilj; valgis ir kamba
rys. Po 6 vai. vakare.

713 W. Liberty St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS kriaučius mokan
tis taisyti ir prosyti senus drabužius. 
Darbas pastovus dėl žmogaus, kuris 
nevartoja svaiginamų gėrimų.

Atsišaukite laišku:
1SADOR VALAS, 

P. O. Box 506, Royalton, III.

REIKIA — 
patyrusių shearmcnų, nuola

tinis darbas per visą metą.

Kreipkitės
4030 So. Wells St.

■ ■■ ■ ■* r* 1 ' r
REIKIA patyrusių shearme- 

nų ir j jardą vyrų, į geležies at
karpų jardą.

Stines Iron and Metai Co.
1103 S. Washtenaw Avė.

REIKALINGAS —
Kukorius, mokantis savo 

darbą.
Atsišaukite

3815 S. Halsted St.
• 1

REIKIA vyrų dėl pardavinė
jimo automobilių, patyrimas ne
reikalingas. Geri darbininkai 
gali uždirbti daug pinigų.

Atsišaukite,
5441 S. Ashland Avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių 

rakandai. Parduosiu pigiai, nes 
greitu laiku vyksiu Lietuvon.

1503 Tell Place, 
arti Ashland Avė ir 

Milwaukee‘ Avė.

PARDAVIMUI pigiai 4 kambarių 
rakandai, mažai vartoti, visi kartu. 
Priežastis pardavimo apleidžiu Chi- 
cagą, 3 lubos iš fronto, įėjimas j šo
no, tuose namuose galima ir gy
venti.

3236 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir bu- 

černė su namu, daromas geras 
biznis, gražioje vietoje, netoli bul
varo. Pusė bloko nuo mokyklos. 
Pardavimo priežastis, išvažiuoju į 
Lietuvą., Parduosiu už pirmą tei
singą pasiūlymą ir ant lengvo iš
mokėjimo. 5306 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1321.

Parsiduoda grosernė arba 
mainau ant automobiliaus, su 
namais ir lotais neatsišaukit. 
Taipgi ir žieminis pečius parst 
duoda. Priežastis pirkau narna

908 W. 35th PI. t

PARDAVIMUI groserne ir 
delikatesen, senas biznis, tas 
pats savininkas jau 4 metai, 
rendos $45, su kambariais iš 
užpakalio. Geroje vietoje. Bar
genas. 2862 W. 38th St.

PARDAVIMUI labai pigiai 
bučernės fikčeriai, elektrinė ma
limui mėsos mašina. Atsišau
kite prieš pietus.

3663 Elston Avė., 
Irving 4759

PAtlDAVIMUI pigiai mažas 
kendžių štorukas. Priežastis 
pardavimo, turiu du bizniu.

Atsišaukite
902 W. 88 PI.

. - - . . . ,•
GROJIKLTS PIANAS — Gulbran- 

sen — 88 notų, moderniški keisai, su 
benčiumi ir 90 rolių, kaina, $150, iš
mokėjimais po $10 į mėnesį atsakan
tiems žmonėms. Turi būt parduotas 
prieš birželio 20 dieną,\

Atsišaukite
812‘/j W. 63 St.

PARSIDUODA BARBERNfi, 3 
j krėslai ,biznis išdirbtus frerui per il
gą laiką. Greitu laiku noriu par
duoti, pi ieža.' tj patirsite ant vie
tos.

Atsišaukite j
Naujienų Skyrių 
1616 W. 47th St.

PARSIDUODA Harchvare ir 
Painto krautuvė. Biznis eina ge
rai, yra išdirbtas per 5 metus. 
Apielinkė apgyventa lietuvių. Krau
tuvė verta $10,000, parduosiu cash 
už $6,500 iš priežasties ligos.

Atsišaukite
4429 So. I’airfield Avė.

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

PARDAVIMUI siuvimo ir valymo 
rūbų krautuvė, labai pigiai. Geriau
sioje vietoje, South Šule. Turiu par
duoti tuojau. Pirmutinis atėjęs gaus 
už pigią kainą. Veikite greitai.
5304 Kenwoo(l Avė., 55 St. karas iki 

Kenvvood, eikite 2 blokus į šiaurę.

BARGENAS
Cigarų, tabako, kendžių ir minkš

tų gėrimų Storas turi būt parduotas į 
3 dienas, turiu apleisti miestą dėl 
svarbių reikalų, renda su ruimais pi
gi. Biznis geras.

1126 W. 14 PI.

C. P. SUROMSKIS & CO.
Real Estate

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

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

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards lf>71

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė 
ant 46 St. arti Wood St.'su staku ir 
fikčeriais, 6 gražus kambariai gyve
nimui užpakalyj, savininkas duos 
gą lyną, su namu ar be namo.

Atsišaukite,
1K1S W. 47th St.

Tel. Lafayette 9237

il

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda bučerng ir grosernė, 

bjznis yru cash. Parduosiu pigiai.. 
Kas pirmas, tas laimes. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1 E. 103rd St.
Tel. Pullman 9522

PARSIDUODA grosernė mai
šytų tautų apgy Ventoj vietoj. 
Biznis yra cash. Tik viena pa
naši krautuvė ant viso bloko. 
Parsiduoda pigiai.

717 W. 21 PI.

BRIGHTON Park, biznio 
kampas, mūrinis, yieno augšto, 
2 karų garažas, taipgi nesvai
ginamų gėrimų, ice cream, sal
dainių, mokyklų reikmenys, ge
roje apielinkėje, 1 blokas nuo 
lietuvių bažnyčios ir mokyklos. 
2734 West 43rd Street.

PARDAVIMUI restaurantas. 
Biznis senai išdirbtas ir geras. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos, arba mainysiu į lotus ar
ba į namą.

6343 So. Western Avė.

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalo'.v arti Crano Co., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 j mėnesį už
baigtas bus July 1.

Savininkas
6338 So. Mozart St.

PARDAVIMUI visi bučernės 
įrengimai, yra labai gerame pa
dėjime. Pigiai. 

9

Telefonuokite
Prospect 9334

VOKIŠKOJ SŪBD1VIZIJOJ
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių, elektra ir moderniškas plumbin- 
gas ir 
Kinley 
$1,000.

2 karų garadžas, netoli Mc- 
Park, kaina $4,000, cash

EXTRA PARDAVIMAS 
groserne ir bučernė — pigiai, 
biznis “cash”, 6 kambariai gy
venimui. Renda 55 mėnesiui.

Atsišaukite
3651 S. Wallace St.

2031 W, 35 St.
Lafayette 0909

PARSIDUODA medinė cottagc iš 
5 ir 3 kambarių. 1 Naujos mados 
įtaisymai. Parduosiu tik už $6500, 
nes skubiai turiu apleisti Chicagą.

Atsišaukite
6932 So. Rockwell St.

NAMAI-ZEME
Specialia Bargenas i

2 pagyvenimų namas po

PARSIDUODA arba pasirenduoja 
160 akrų farma, (80 dirbamos že
mės); su visais gyvuliais, mašinomis 
ir gerais naujais budingais. Arti yra 
ežeras. Gražį vieta. Matykite far- 
merį šiandie.

722 W. 22nd St.

PARDAVIMUI namas 2-jų ir pu
ses gyvenimo, medinis gerame stovy
je. Parduosiu pigiai — priežastis 
liga. Taipgi parduodu rakandus sy
kiu su namu arba atskirai. Atsi-

4-4 kambarius su visais įtai- kreipkipRAN^ANTANA^T?š 
symais, kaina $7,500, įmokėt 5746 so. Fairfieid Avė.’
$2,000, randasi Brighton 
Park ant 40 ir Maplewpod 
Avenue.

5 kambarių naujas mūri
nis bungalow, visi vėliausios 
mados įtaisymai, įmokėt 
$2,500, randasi ant 60tos ir 
Campbell Avė.

Tie namai išsimaino ant 
didesnių namų arba biznių. 
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 S. Halsted St.,

UKES PARSIDUODA
Turiu daug gražių ūkių ant 

pardavimo ir mainymo.
Atsišaukit

J. A. ŽEMAITIS,
Fountain, Mich.

GERIAUSIAS bargenas prie 
Marquette Parko. Parduodam 
2 po 5 kafnbarius ir 2 karų ga- 
radžius. Nepraleiskit šios pro
gos.

6719 S. Rockwell St.
Tel. Boulevard 9641 

Chicago.

Parduodam ir mainom
2 flatų naujas muro namas, gra

žioj apielinkėj, bargenas. 4 flatų 
muro namas, su visais paranku- 
inais, geroj apielinkėj.

Priimsim į mainus: cottagc, biz
nį arba lotus, Su reikalu kreipki
tės pas

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

PARDAVIMUI — 7118—7124 So. 
Maplevvood Avė., naujas, moder
niškas 4 kambarių mūrinis bunga
lovv. Didelis augstas, vietos dėl 
2 kambarių, aržuolinės grindys, 
kieto medžio užbaigimas, karštu 
vandeniu šildoma, didelis lotas, 
atdara dėl apžiųrčjimui nedalioji 
ir kasdien, savininkas ant parei-i 
kalavinio, kaina $6,600, išmokėji
mais.

DIDELIS BARGENAS

Du nauji mūriniai namai po 2 
fintus, po 4 ruimus, l>ungalow sto
gai ir beizmentas $9.600, Brighton 
Parke. Įmokėjimas $3,00(1, o liku
sius mokėt kaip rendą.

Bizniavus naujas namas, ! 
tai ir Storas ant 47th, netoli 
tern Avė. 2 fialai ir Storas 
siduos labai pigiai, 
$5,000 pinigais.

Atsišaukite
P. KETCHIK 

4511 So. Kedzie Avė.
• Tel. Lafayette 6271

kas

2 fla- 
i Wes- 

par- 
įneš

M0RTGEC1AI -PASKOLOS

k

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ii- VnnfrnlrtnaINTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

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

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142 

111 W. Washington St. 
Telephone: Frunklin 3524-3525

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

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

VALENTINE DRESSM AK ING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, M a nage r
k


