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Dideli protesto 
mitingai Rusijoj
Fašistų priešai grįšią 

parlamentan
* * Į

29 žmonės užmušti, 69 sužeisti 
traukinio katastrofoj

Sovdepijos darbininkų 
protesto mitingai

Aventinof opozicija jau 
baigsiantbaigsianti “streiką”

MUSSOLINI IR D’ANNUNZIO. — Italijos fašistinis diktatorius Benito Mussolini

Lenkija ieško paskolos 
Jungtinėse Valstijose

Salono sprogimas

» i \Protestuoja prieš žiaurumus ir 
reikalauja paliuosuoti politi
nius kalinius Solovecke

150 Italijos parlamento atstovų, 
ištisus metus jj boikotavę, 
dabar grįšią į posėdžius

BERLINAS, birž. 16. —Mas
kvoj ir* daugely kitų Rusijos 
miestų įvyko dideli darbininkų 
mitingai protestuoti prieš bru- 
tališką elgesį su politiniais ka
liniais, laikomais Solovecko sa
lose. Tie protesto mitingai vi
suose miestuose įvyko tą pačią 
dieną. Jie buvo sušaukti “vi
sų partijų darbininkų,” tarp ku-, 
rių buvo ir komunistų partijos 
opozicijos grupė, paprastai va
dinama “darbininkų partija.” 
Visur tuose mitinguose

ROMA, Italija, birž. 16. — 
šimtas keturios dešimtys Ita
lijos parlamento atstovų, suda
riusių taip vadinamą Aventino 
opoziciją, kurie per ištisus me
tus “streikavo,” atsisakydami 
dalyvauti parlamentų posė
džiuose kartu su fašistais, nusi
tarę ateinantį ketvirtadienį, kai 
susirinks vėl parlamentas, grįž 
ti atstovų butan.

i Paliauti “streiką” 
prikalbinęs karalių*

reik a- Emanuelis, kuris esąs

opoziciją
Viktoras
suslrupi-

lai
ke pasitarimo su karinguoju italų poetu Gabriel d’Annunzio, paskilbusiu savo avantiūro
mis Fiuine. Kalbama, kad Mussolini nujausdamas, jog artinasi galas jo diktatūrai, val
džią nori pavesti D’Annunzio,' nes' tik vienam jam tepasitiki, kad jis tiek pat siparkiai 
spaus Italijos liaudį. Tuo tikslu Mussolini ir buvo nuvykęs pas D’Annunzio pasitarimam

■j

BERLINAS, birž. 16. — Lie
pos menesio pradžioj iškeliaus 
į Jungtines Valstijas Lenkų už
sienių reikalų minist. Skrzyns- 
ki laikyti Williamstowne, Mass., 
eilę lekcijų apie santykius tarp 
Lenkijos ir Jungtinių Valstijų.

Lenkai ypatingai susirūpinę, 
kad jų ministeris padarytų ge
ro įspūdžio Amerikai.

Šiuo gi tarpu Varšuvoj sve
čiuojas Amerikos bankininkas 
Clarence Dillon, kurs Lenkijai, 
parūpino Jungtinėse Valstijose 
35 milijonus dolerių paskolos. 
Dabar lenkai nori per jį gau
ti Amerikoj dar 15 milijonų 
dolerių paskolos. Todėl gi Len
kijos vyriausybė nežino nė kaip 
apie jį tupinėti. Jis nuolatos 
turi pasikalbėjimų su kabineto 
narinis, ypač su finansų ir pre
kybos ministeriais, ir jis trak
tuojamas su didesne pagarba, 
ne

Penki kareiviai žuvo, dešimt pa 
vojingai sužeisti

KOBLENCAS, Vokietija, bir
želio 16. — Prancūzų karo bato
nas, kurs ką tik buvo grįžęs iš 
nedidelės kelionės, sprogo ir 
penki kareiviai žuvo liepsnoj. 
Dešimt kitų pavojingai apdegė, 
ir veikiausia nebepasveiks.

Tvanai lowos valstijoj
DUBUŲUE, Iowa, birž. 16. — 
Nepaprastai smarkus, sriautais 
pylęs lietus pagimdė 
Dubuque, Deleware ir Buchan- 
an kauntėse. Trys žmonės pri
gėrė. Materialūs žalos žmo
nėms padaryta apie 1.250,000 
dolerių.

tvanus

EDISONAS BUS LIUDININKU 
BYLOJ DEL EVOLIUCIJOS 

MOKSLO

T“

kad Amerikos ministeris.

JungtiiiiŲ Valstijy šauly 
kiais su Meksika

Visuotinas kiniečiu strei 
kas atidėtas

Kresy politikos krizis

Washingtonas raminasi, kad 
Meksikos prezidento atsaky
mas Kelloggo noton buvęs 
tik for home consumption

Didelė demonstracija Pekine: 
“Mušk britų plėšikus!” šau
kia demonstrantai

Tugutto atsistatydinimas priim
tas. Suėmimai Švenčionių ap
skrity. Sukilimas Vilniuj?

Francijos kabinetas 
remia Painleve

/

VVASHINGTONAS, birž.
— Prezidentas Coolidge galvo

PEKINAS, Kinai, birž. 16.—

CHATTANOOGA, Tenn., birž. 
16. — Garsus Amerikos išradė
jas ir mokslininkas, Thomas A. 
Edison, pasisiūlė mokytojui 
Scopesni būti liudininku jo by
loj dėl dėstymo evoliucijos, mok
slo mokiniams Daytono, Tenn., 
mokykloj. Scopeso advokatas 
Neal mielai Edisono pasisiūly
mą priėmė.

PARYŽIUS, birž. 16. —Fran- 
’cijos ministerių kabinetas šian
die aprobavo premjero Painleve 
planą greitai karui Morokoj su 
rifkabilais pabaigti.

Premjeras Painleve sigrįžo Iš 
savo kelionės aeroplanu Į Moro- 
ka kaip tik prieš kabineto posė
dį.

DANCIGAS, geg. 29.—[Lž]. 
— Lenkijon prezidentas Tugut
to atsistatydinimą priėmė. Len
kijos politinės sferos tame ma
to kresų politikos krizį.

Švenčionių apskrity neva už 
komunizmą suimta 20 asmenų. 
Esą surasti planai padaryti 
Vilniaus krašte perversmą. Or
ganizatoriai su savo jėgomis 
persikraustę Rusijon.

Reikia manyti, kad tai nau
jas lenkų išmislas prieš “mažu
mas,” komunizmu maskuoja
mas.

Kresnose tebesiaučia bandi-
' tizmas

i
16 |Visuotinas streikas Pekine, ku

ris buvo planuojama pradėti 
i atidėtas 

_____  _____ Neramumų, 
kurių vakar laukta, neįvyko. 
Suruošta milžiniška demonstra
cija, kurioj dalyvavo kelios de
šimtys tūkstančių studentų ir 
darbininkų,, pasibaigė be riau
šių. Svetimų valstybių legaci- 
jos buvo stipriai saugojamos, 
visi į jas įėjimai buvo užbari
kaduoti ir kulkasvydžiais apsta 
tyti.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
NEPAŽĮSTAMĄ ŽMOGŲ

tauta, kad Solovecko salos bu- nęs parlamentinės valdžios at- ja, kokių žingsnių dabar reikė- ’kaip pirmadięriį, tapo 
tų uždarytos ir kad politiniri steigimu, ir kuris tuo tikslu tų daryti, kad privertus Meksi- birželio 25 dienai. N
kaliniai, kurie ten laikomi, bu- prieš keletą dienų buvo pas'- kos valdžią pripažinti amerikie 

kvietęs pas save opozicijos va- čių teises Meksikoj.
dus Amendolą, Ditaro ir (1e(niat teČiatt, Coolidge kol kas 
Gasparj. Tame pasikalbėjime nemano pavartoti ginkluotų je- 
opozicijos vadai visu atvirumu'gų priversti Meksiką pildyti 
pasakė karaliui, ką jie ipano Į Amerikos reikalavimus.
apie politinę padėtį, ir sąlygas, 
kuriomis jie sutiktų baigti sa- atsakymas ponui Kelloggui bet- 
vo “streiką,” pradėtą tuojau.
kai praeitų metų birželio ' 10 
dieną fašistų vadai pasaliu bū
du nužudė socialistų parlamen
to atstovą Giacomo Matteottį.

Kadangi tuojau po tų pasi
kalbėjimų buvo duotas įsaky
mas parlamentui susirinkti ket 
virtadienį, tai manoma, kad ka
ralius esąs įsitikinęs, kad strei
kas bus pabaigtas ir kad fašis- Callesui, bet ladkti kurį laiką 
tų didžiuma priims opozicijos jy žiūrėti kokių žingsnių jis da- 
sąlygas. ry,s,, kad Amerikos reikalavimus
Fašistu spauda nepatenkinta . Pufenhintų!. . .

Amerikos ambasadorius Shei- 
field šiuo tarpu negrįšiąs į 
Meksikos Miestą, o gal ir visai 
ten nebegrįšiąs.

Piktinasi Kelloggo no:a
MEKSIKOS MIESTAS, Uirž. 

16. — Pusiau oficialia laikraštis 
EI Democrata aitriai atakuoja 
valstybės sekretoriaus Kelloggo 
notą Meksikai. LaikraSti’s sa
ko, kad ponas Kellogg savo pa
reiškimus padaręs arba 
pamišimo valandą, 
rėjęs tam kurių 
tikslų.

Laikraštis sako, 
go pareiškimuose nesą visai tie-

■ • i u i . ..i < j i sos ir kad tie neva faktai, ku-Atsakynias Vokietijai dėl nu^ jis mini, tik jo ima- 
ginacijoj.saugumo pakto i - - - - - - - -

tų paleisti.
Neramumai Elisavetgrade

Gauti iš Elisavetgrado prane
šimai sako, kad dėl didelės mai
sto stokos ten įvykę rimtų dar
bininkų riaušių ir susirėmimų 
su “čekistais.” Susirėmimuose 
buvę septyniolika darbininku 
skaudžiai sužeista.

216 politiniu į Murmanską
■Sovietų vyriausybe dabar iš

dangino į Murmanską, žiemiuo
se, du šimtu jr šešiolika politi
nių kalinių, sėdėjusių įvairiuo
se Maskvos kalėjimuose.

29 žmonės užmušti, 69 
sužeisti Chicagos trau

kinio katastrofoj
1 . — Kiek jau žinoma, dvide 
Šimt devyni žmonos buvo užmu
šti ir šešiasdešimt devyni su- 

žeisti susikūlus šį rytą netoli 
Rockporto pasažieriniam Dela- 
ware, Lackawanna & Western 
gelžkelio traukiniui, ėjusiam iš 
Chicagos į Hobokeną. Visi 
sužeistieji randasi ligoninėse — 
Eastone, Pa., Phillipsburge. 
Morristowne ir Dovere. Daug 
yra mirtinai sužeistų.

Traukinys buvo išėjęs iš Chi
cagos praeito sekmadienio va
karą, 6-tą valandą, ir gabeno 
190 keleivių, daugiausiai 
čių ir italų, važiuojančių 
ropą atlankyti ten savo 
nių.

Katastrofos priežastis, 
buvo gadintas gel/.keliš:
kus lietus buvęs toj vietoj iš 
plovęs 
gius.

Fašistų spauda betgi visai 
nepatenkinta prospektais deba
tuoti įstatymų sumanymus su 
konstitucine opozicija parla
mente. Ištisus metus fašistų 
didžiuma viešpatavo parlamen- 
te ir darė, kaip diktatorius Mus
solini sakė. Fašistų vadas, at
stovas Farinacci, rašydamas fa
šistų spaudoj reikalauja, kad 
karaliaus rūmuose daugiau ne
bebūtų priimami “niekšai.”

Iš viso matyt, kad opozicijai 
grįžus parlamentan, batalijii 
prasidės iš naujo, — tokia, ko
kia ėjo senajame parlamente.

Kiek ži-
Penki darbininkai už

mušti ekspliozijoj
Aštrus prezidento Calleso

gi ^administracijos nusistatymo 
nepakeitė. J Calleso pareisi
mą žiūrima kaip j tok|, kurs 
esąs pateiktas vyriausiai, “for 
home consumption — parodyt' 
Meksikos žmonėms, kad prezi
dentas Calles Amerikos džingij 
nenusigandęs.

Washingtono valdžia žadanti 
nieko dabar , nebeatsakyti p.

Prieš britus

arba 
nors

kad

proto 
jis tu- 
slaptų

Keliog-

vokie- 
į Eu- 
gimi-

6ako, 
smar-

pylynią ir r* klibinęs

TRYS
TI

DARBININKAI UŽMUŠ 
KASANT KANALĄ

VVILMINGTON, Del., birž. 
16. — Kasant Chesapeake and 
Delaware kanalą, penkiolika 
mylių nuo miesto, šiandie griū
dama žemė užmušė tris darbi
ninkus. Du kiti darbininkai 
buvo skaudžiai sužeisti.

-----------  MERGAITĖ, DIRBUSI KASY-
BERL1NAS, birž. 16.—Frau- KLOSE KAIP VYRAS, NETE- 

cijos ambasadorius de Margerie 
šiandie įteikė užsienių miniote-' 
riųi Stresemanui Francijos at
sakymą į Vokietijos pasiūlymus 
dėl vakarinės Europos saugu
mo pakto.

Italijos atsakymas Paryžiui
PARYŽIUS, birž. 16. —Fran

cijos valdžia šiandie gavo Itali
jos atsakymą dėl Francijos no- taisiusi mergina, Ona Smoliutė, 
tos Vokietijai saugurrtb pakto 23 metų amžiaus, kuri per šeše- 
reikalu. Savo atsakyme Italija rius metus dirbo kasyklose kaip 
aplamai pritaria tos notos teks- vyras. Nelaimingoji neužilgio 
tui. mirė ligoninėj.

16

KO GYVASTIES
i i................——.

PITTSBURGH, Pa., birž.
— Kasyklose ties Bridgeville
vakar griudamos uolos mirtinai 
sužeidė jauną angliakasį, kurs 
tuojau buvo nugabentas ligoni
nei!.

Čia betgi pasirodė., kad ta» 
ne vyras, bet vyro rūbais apsi-

•\ Demonstracija buvo atkreip 
ta beveik vien prieš britus, žy
giuojant pro Britų legaciją de
monstrantai šukavo: “Muškit 
britų plėšikus!” Visur buvo 
skleidžiami atsišaukimai, agi
tuojantys boikotuoti britus.

Britų legacija, atsakydama į 
Kinų užsienio ministerijos pro
testo notą dėl įvykio Rankove, 
pareiškia, kad Britai visai nesą 
kalti (fel įvykusio šaudymo riau
šininkų, kadangi šaudymas bu
vęs neišvengiamas akivaizdoj 
riaušininkų puolimo.

čango kariuomenė Pekine

PEKINAS, Kinai, birž. 16.-- 
lš Tientsino atvyko pulkas 
Mandžurijos vado čang Tsolino 
kariuomenės ;r isiis-teieė 
stovyklą Pekino šiaurėj.

VILNIUS., geg. 28 [E]. — 
Rzeczpospolita praneša, kad 
Baranovičių ir Brastos sričių 
miškuose slepiasi ginkluoti bū
riai, kurie jau buvo puolę Mi- 
chaliAo tartoką. Jie kurstą 
apielink-fų gyventojus sukilti 
prieš vyriausybę ir pulti lenkų 
dvarus.

Daug 
kų jau 
miškus.

Vielos
Ratavusios iš vyriausybės gink
luotos jėgos aplinkiniems miš- deb užpuolimo franeuzų vice- 

' konsulo Bagdade, Maillardo, 
žmonos., keliaujant jai automo- 
Oiliu iš Bagdado į Beirutiį.

LISBONAS, Portugalija, birž. 
16. — Pilstytuvej netoli Oporto 
miesto šiandie įvyko smarki 
ekspliozija, kurioj penki darbi
ninkai buvo užmušt 
pavojingai sužeisti. I

GARY, Ind., birž. 16. —Grei
tasis Pennsylvanijos gelžkelio 
traukinys, Broadvvay Limited, 
užmušė nepažįstamą žmogų, ė- 
jivį Calumet upės gelžkebo til
tu. Pas užmuštąjį nerasta jo
kių laiškų ne šiaip kokių daik
tų, iš kurių butų galima susek
ti, kas jis yra, tik kairėj ran
koj yra įtatunotos raidės “C.

savo

Vokietijos nauji pašto ženklai

BERLINAS, birž. 16. — Vo; 
kieti jos pašto vyriausybė šių 
metų pabaigoj išleis naujų paš

ilo ženklų, papuoštų didžiausių 
poetų ir muzikų atvaizdais — 
Goethes, Schillero, Beethoveno 
ir Bacho.'

ORH A,
I .

Oficialia oro biuras šiai die
nai pranašauja:

Chicago ir apielinkė — Da
linai apsiniaukę; reikia laukti 
lietaus apie vakarą; šilčiau; pu
sėtinas, didžiumoj pietryčių vė
jas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 59° F.

šiandie įsaulė teka 5:14, lei
džiasi 8:37 valandą.

o septyni PERKŪNAS SUNAIKINO
♦ DIEVO NAMUS

jų sukurstytų ukinin- 
padcgę keliose vietose

valdžios įstaigos parei-

PORTLAND, Ore., birž. 16.— 
Šį rytą čia susimušus automo
biliui su tramvajų du asmens 
buvo užmušti, o du kiti taip 
skaudžiai sužeisti, kad tur būt 
irgi nebepasveiks. Sužeistųjų 
yra vien^ moteriškė.

BAGDADAS, Irakas, birž. 16. 
— Du banditai teismo pasmer
kta mirties bausmei, kaltinami

kams saugoti.

Steklov pašalintas iš Izviestijų 
redaktoriaus vietos

Ko-MASKVA, birž* 16. 
munistų ir nekomunistų rate
liuose nemažos sensacijos pada
rė žinia, kad vienas stambiau
sių komunistų partijos šulų, 
Steklovas, tapo pašalintas nuo 
redagavimo sovietų valdžios 
organo Izviestija.

Oficialiai jo pašalinimo prie
žastis nepaduodama, bet šiaip 
pasakojama, kad tai padaryta 
dėl to, kad Steklovas perdaug 
puikiai, perdaug poniškai, visai 
ne komunistiškai gyvenąs ir iš
klausąs partijos disciplinos.

Steklovas netik pašalintas iš 
vyriausiojo Izviestijų redakto
riaus vietos, bet jis nebėra nė 
sovietų centralinio vykdomko- 
mo narys. Sako, kad svarsto
ma klausimas dagi apie visišką 
išvijimą jo iš komunistų par
tijos.

LISARON A S, (Por fugai i j a, 
birž. 15. - Praeitą naktį mes
tos bombos buvo pavojingai 
sužeisti du policininkai.

4
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DIXON, III., birž. 16. — Bi
dono j, šešios mylios nuo Čia, va
kar trenkęs perkūnas 
Evangelikų bažnyčią, 
čia visai sudegė.

uždegė

TRYS DARBININKAI
E5KSPLIOZIJOJ

ŽUVO

FLORENCE, Colo., birž. 16. 
— Standard Oil kompanijos re- 
finerijoj pereitą naktį įvyko 
smarki ekspliozija, kurios trys 
darbininkai buvo užmušti ir ke- 
letas sužeisti.

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 
20 dienų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

• AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

HAUJIEHOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.



Trečiadienis, Birž. 17, 1925

Geras paprotys *
N.iudokit RuffHs kasdien, kad užlaikius 

galvos oda svsika ir kad turžti puikius 
žvilgančius plauku*.

Raffles^ / 
sunaikina pleiskanas. tą avarbiausi j j k 
prieią gražių plaukų. CįĮ >

Nusipirkite bonkg ui S5c llandien X 
pas savo vaistininką. 75c kuomet# 
aiumčiama tiesiog ii laboratorijos. I

F. AD. RICHTER A CO.f i J 
Berry A South 5th Sis. z

KORESPONDENCIJOS

Hemphill, W. Va.

NOREDAMli 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITflS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,. 

ANT NAUDOS. į

rooklyn, N

Su Naujienų Ekskursija
LIETUVON 

$186.

LYMPIC g
_____  •_____________ Laivu

Liepos-July 9, 1925 m.
Tai bus nuolatinis besitęsiąs piknikas, 

kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
dideles laimės, tiems, kurie moka naudotis.

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

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

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvių. Caah arba ant išmokėjimų.

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

A. BARTKUS, Prea
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Vilnius
1323-1923j

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

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, šernai, meškos, 
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

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

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

Įsigyk Vilmų Tr susipažink.
Kaina su prisiuntimu^$4.00. — Parduoda

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

Frank Mosak, lenkas angliaka- 
sis iš Superior, W. Va., vieną 
sekmadienį atvyko į Hemphill, 
priėjo išpažinties, kur buk kuni
gui pasisakė, kad rengiasi, nusi
žudyti, paskui ilgfti meldėsi baž
nyčioje, nusipiiko taip jau nau
ją siutą ir čeverykus ir prašė 
pažystamų taip aptaisytą palai
doti. Iki 11 vai. užtruko pas 
pažystamus, bet paskui išėjo; 
tečiaus tudjaus pasigirdo šūvis 
ir išbėgę gyventojai rado jį prie 
vartų mirštantį; šalę gulėjo re
volveris. Už kelių minučių jis 
pasimirė.

Priežastis saužudystės neži
noma. Tai buvo blaivas ir ra
mus žmogus. Kišenėje rasta 
neišsiųstu laišką merginai, kad 
jei ji atvažiuos pas jį, tai jiedu 
apsives.—K. .

DM, Mieli. .
Protestas Lietuvos valdžiai

kadangi Lietuvos valdžia neį
sileidžia Amerikos Lietuvių dar
bininkišku laikraščių Lietuvon 
ir jau uždraudė, didžiausios lie
tuvių organizacijos, — SLA. — 
organą “Tėvynę” įsileisti;

Kadangi tokis jos pasielgimas 
daro didelę skriaudą musų or
ganizacijai, Susivienijimui Lie
tuvių Amerikoje, ir visai Ame
rikos pažangiajai lietuvių visuo
menei .taipgi atima teises Lietu
vos pažangiesiems žmonėms pa
sirinkti tokius 
vių laikraščius, 
tinka;

Kadangi, jau
riampolės Realinę Gimnazijų

Kadangi, tuoini vykdoma ca
rizmas Lietuvoj;

Dėlto mes, DetroiCo lietuviai 
darbininkai, susirinkę masinia
me susirinkime, kurį sušaukė 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 21 kuopa, 7 dieną birželio, 
1925 m., Lietuvių Svetainėj, Dix 
ir 25 gatvių, grieš tai protestuo
jame prieš tokį Lietuvos Sal
džios reakcingą žygį ir

Amerikos lietu- 
kurie jiems pa-

net uždare Ma- 
ir

ir veika-' &
laujame:

1. Atšaukti uždraudimą įsi
leisti SLA. organą “Tėvynę”;

2. Nuimti uždraudimą visų 
darbininkiškų laikraščių;

3 Duoti Lietuvos darbinin
kams piliią laisvę organizuotis 
politiniai ir ekonominiai, leisti 
savo laikraščius ir laisvai laiky
ti susirinkimus;

4. Paliuosuoti politinius Lie
tuvos piliečius kalinius;

5. Nubausti viršininkus, mili- 
cijantus .policistus, bei žvalgy
bos narius už politinių kalinių 
kankinimą; ir

6. Mes reikalaujame, kad Lie
tuvos valdžia kuoveikiausiai 
pertrauktų ryšius su Vatikanu, 
atšaukdama savo atstovą iš tu
nais ir kad išsiųstų iš Lietuvos 
Vatikano atstovą Zecchinį.

Nutarta šios rezoliucijos kopi
jas pasiųsti Lietuvos preziden
tui, seimo pirmininkui ir Ame
rikos ir Lietuvos spaudai.

Kamisija:
Pr. Jočionis
F. Motuzas
S. Girštautas.

Prakalbos
Temoje: 

“SAUGOKITĖS NUO NETIKRŲ 
PRANAŠŲ”

Ketverge, 18 d. Birželio 
June, 1925 

Stnimilo svetainėj, 
158 ant 107 ir Indiana Avė., 

ROSELAND, 1LL. .
Pradžia 7:45 vai. vakare.

Kalbės S. BENECKAS 
įžanga Įiuosa. 
Nėra kdlektų.

Rengia ir kviečia
T. B. S. S.

S. L. FABION AS EB1

Evaporatcd Milk
L r< • T* «

Geras pienas prasideda pa
čioje pradžioje- pienihyčioj. 
Jis turi būti iš švarių, sveikų 
karvių — iš švarios, turtin
gos ir geros farmos. Turi bū
ti inelžaiųas į švarius vied- 
rus, gerai uždengtas ir .tuo
jau nuvežtas į švarią nieniny- 
čią ir gerai sudėtas.

Gcnoralis sanitariškas nuro
dymas išdirbime Evaporatcd 
Pieno yra pagamintas pagal 
tiesų. Kad prisilaikius tų tie
sų, The Borden Company yra 
įsteigusi speciali ir tikrų pri
žiūrėjimų, kad padarius jų . 
pienų tikrai grynu ir geros 
rūšies. * ‘ •

THE BORDEN COMVANY 
Borden Building, New.York

IKI Kri ‘ *'U m' iII HII 1

Jei nori žinoti kaip virti su Borden’s Išgaruodintu 

Pienu, išpildyk k u poni} paženklindamas, kurių re

ceptų nori, ir mes juos prisiusi m dykai.

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Vardas .

Adresas

Lincoln

KUPONAS

Rašalai
Mėsos
Košelės

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

(Lithuanian)

Fordson

• a“A

THE UNIVERSAL CAR. 
Cars-Trucks-Tractors J

FRANK BRESKA <
2501-03-05 South Kcdzie Avenue, Telefonas Lawndale 411^1-14 ?

U Pasinaudok $5 planu
$ Fordo trokai dėl kiekvieno biznio

Reikia lietuvių, salesmenų. į
►X ;<♦> . <♦><' <♦>.. »>:' >5SX J

DŪVIERNAST1S
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

UNSWeeTEN£O ^vaporate® 
milk

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

NUPIRK
Typevvriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padaryii dideli amagūmą 
pats sau, savo gimininis ir drau
gams su kuriais susiraiiniji Ir 
graižiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
malinti* su lietuviškomis raidinis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

OaunamM

NAUJIENOS 
1739 S Halsted Str 

Chicaga, Iii.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Ii i 'F „'LL!-'-__

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St„ Koom 1111-1P 

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

8323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810 

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

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryt®.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

.Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuos*. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 mergišiams.

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakaraia
3241 S. Halsted St. Tol Yards 0062 

7—9 v. v. apart Paredelio ir 
PėtnyČios.

J. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiaha Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 609G

SPECIALISTAS egzaminavojl- 
mq abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHN B.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

1 LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Washington St. Room 1310 

Telephona Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 $t. nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090
Namu Telefonas Republie 9600

, _ _ ■■ ■ .. i ■« ... ■ n.,

V. W RUTKAUSKAS 
Advokatas 1

29 So. La Šalie SU Room 58* 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago 
lel. Yards 4681

Tai. Dearborn 9047

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS .

7? W. VVashington St. Room *11 
Tel. Central 62*0

Cicdko Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Brldgeporto Seredoj ano 
6-8 ▼. ▼. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boil. 6737

ADVOKATAS
Ofisas ▼idumaiasty)i

Room 17JM
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77
Cor.

W. VVaakington SI 
WsHbhijrton 4 Clark

Narną Hyde PaHk SU*
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NAUJIENOS, Chicago, m.
r " ...... <-----

Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus

----------------------------------------------------------- ---------------------------- /

Naujas įstatymas 
Lietuvoje.

Jei kas sako, kad Lietuvoje 
musų broliai kademai arba kle
rikalai neprogresuoja, tai tas 
žmogus klysta iki ausų. Kade
mai progresuoja ir dar kaip, ži
noma, musų laikraščiai neati
duoda skaitytojams visų žinių 
— apie kai kuriuos dalykus jie 
ir nežino.

Padaužoms teko sužinoti apie 
naujo įstatymo projektą. Tą 
naują ir, *kaip pamatysite, vi
sais žvilgsniais modemą įstaty
mą, nori įvesti Lietuvoj ne koki 
bedieviai laisvamaniai, bet tik
ri krikščionys Friburgo universi 
teto auklėtiniai. Tie patys žmo
nės, kurie savo laiku pagarsėjo 
“gyvojo rožančiaus kabineto“ į- 
steiginui. Įstatymas dar kol 
kas tu r būt tiktai svarstomas 
kademų frakcijos susirinkimuo
se, bet padaužos neabejoja, kad 
šis įstatymas bus tikrai perves
tas. O už tą darbą padaužos 
brolius kademus tikrai, vadina
si, pasveikins.

Padaužų kurjeras iš Kauno 
vakar naktį prisiuntė sekamo 
turinio telegramą:

“Padaužos, centro valdybai, 
Chicago, U. S. A.

Lietuvos krikščionys demo
kratai (kademai) utarninko 
naktį turėjo savo frakcijos su
sirinkimą, kuriame dalyvavo ir 
visi kiti jiems pritaria diploma
tai. Barzduoti kademų vadai 
pasiūlė įvesti Lietuvoje tokį į- 
statymą, kad visos kunigų gas- 
padinės, seserys minyškos ir 
šiaip dvasiškos moterys įsitai
sytų kelines ir jas dėvėtų. Dau
guma atsilankiusių karštai ši
tam projektui'pritarė. Galima 
pasakyti, kad šitas įstatymas 
Lietuvoje tikrai bus įvestas.“

Na, ar nesakiau, kad tai ge
ras įstatymas. Kas čia matė dva
siškas moteris be kelnių? Nebe 
reikalo p. Pakštas ir sakė, kad 
kademai ir sykiu visi jų draugai 
nuo mokslo ir progreso neatsi
lieka. Pritariame šitam įstaty
mui iš visos širdies.

Atsidarys Lietuvoje nauja 
pramonė, bus daugiau darbo. 
Dvasiškos moterėlės, tikimės, 
greitai kelines įsitasys. O kat
ros neklausys, tai bus galima į 
kalėjimus sukišt.

Prie progos čionais padaužos 
jums pasako, kad padaužų kur
jeras Kaune smarkiai darbuoja
si. Turėsime gerų ir įdomių 
naujienų.—Padauža.

Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos pertu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sėdot New Yor- 
ke atveža Jumis beveik j pačią Tė- 
vynę-įLietuvą, ba iš Danzigo j Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš New Yorko 

Laivas “ESTONIA“ 2 dieną Liepos 
Laivas “LITUANIA”' 21 d. Liepos 
Laivas “ESTONIA” 11 d. Rugpiučio

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

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

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

Atėjo KULTŪRA No. 5

Mokytieji ir nemokšos.

Pirma Ona šimoliuniutė buvo 
iš visų pusių susipratusi ir apsi
švietusi mergina.

Tavorščiai jąja nė atsidžiaug
ti negalėjo. Statė ją pavyzdžiu 
kitoms.

Pakliuvo Ona j bėdą, ir ta
vorščiai visomis keturiomis ban
do nuo jos atsikratyti.

Ją suviliojo, sako jie, moky
tas Račius. Mergina buvo ne
mokyta, tad nieko stebėtino, 
kad, pakliuvo į pinkles.

Lekcija visoms merginoms— 
saugokitės visų tų mokytų vyrų, 
kurie iš Europos atvažiuoja..

Tokį įspėjimą daro tavorščių 
gazieta.

Kiek Ona prisidėjo prie fal- 
šyvų pinigų darymo, — tai pa
rodys teismas. Šį kartą man 
rupi pakalbėti apie “mokytumo“ 
sąvoką. Suprantamumo delei aš 
privesiu iš bolševikijos gyveni
mo feljetonu ką.

* * .
*

Taip, gerbiamieji, nė pats ne
labasis dabar negali supaisyti, 
kas Rusijoj yra mokytas, o kas 
nemokša. z

Vienas, pavyzdžiui, pilietis ra
šo savo pavardę su visokiomis 
suktomis linijomis, bet apskri
tai rašyti nemoka. Kitas pilie
tis rašyti gali, bet nemoka per
skaityti tai, ką parašė. Ir ne 
tik jis negali perskaityti, bet 
paduokite jo raštą ir pačiam 
profesoriui, — ir tas neperskai- 
tys. Bereikalo tik profesoriaus 
vardą nešioja.

Na, dabar, bi angys kolegos, 
kaip juos klasifikuoti? Ar jie 
mokyti, ar nemokšos? Vieni 
sako “taip“, kiti—“ne“. Ir su
paisyk dabar.

Štai, pavyzdžiui, Glupiškinas. 
Jis ir pats nebežino ar jis ne
mokša, ar ne. Visai žmogus su
sipainiojo apšvietimo migloje.

Pirmininkas beveik nesumušė 
jį už tai. Svarbiausia, kad vos 
pora dienų beliko iki pilnos ne- 
mokšumo likvidacijos. Sakysi
me, iki pirmo gegužės visoje gu
bernijoje buvo įsakyta likviduo
ti nemokšumą. Prieš dvi dieni 
atbėga į valsčiaus sovietą Glu
piškinas ir praneša, kad jis — 
nemokša.

Pirmininkas tik tik jį neuž
mušė.

—Tu, sako, kalės sūnau, ką 
manai? Juk tik dvi dieni beli
ko, o tu dar nelikvidavai savo 
nemokšumą.

Glupiškinas aiškinosi. Nega
liu, sako, išmokti. Tokią jau 
durną galvą turiu.

Pirmininkas sako:
—Na, ką aš su tavim dary

siu? Visur nemokšumą likvi
duojama, tik tu vienas dekre
tus laužai. Bėk į troiką ir pra
šyk, maldauk, kad tave išmoky
tų nors kai kurias raides pažin
ti.

—Aš raides pažįstu. Kuriems 
galams man jas aiškinti. Galvą 
suskaudės.

Pirmininkas vėl beveik neuž- 
mušo Glupiškino.

—Kaip tai žinai? Gal tu mo
ki ir pasirašyti?

—Taip, moku..
—Vadinasi, išeina, kad tu mo

kytas?
—Taip išeina, kad aš moky

tas, — sako Glupiškinas.— Bet 
koks mano mokytumas. Juokai 
vieni.

Po tų žodžių pirmininkas bai
siai įtūžo.

—Neturiu aš laiko analizuoti 
mokytumą, tu kerėpla nelaimin
gas. Tik žmones baidai prieš 
šventę. ,

buvo dar nemokša, o dabar ko
kiu mokytu vyru išvirto. Kaip 
sakoma, — neturėjo nė skatiko, 
o dabar jau net guziką turi...

♦ ♦
♦

Panaši metamorfoza įvyko ir 
su Ona Šimoliuniutė. Prieš porą 
savaičių draugė Oha buvo labai 
susipratusi ir apšviesta meargi- 
na. O dabar... Dabar dėl savo 
nemokytumo ji tapo mokyto 
Račiaus auka.

Bolševikiško apšvietimo mig
loje ir pats nelabasis gali sau 
koją išsisukti. Taip viskas ten 
supinta. —Padauža II.

Svarbus pranešimas.
Dr. Pakšto ekskursiniam 

makabiliui betrūksta tik vienos 
motarkos. Kaip tik ta motarka 
bus įsukta ,tuoj prasidės moks
linė išvyka, kurios tikslas yra 
parvežti Amerikos geografiją 
Lietuvos universitetui.

—Padauža II.’

Lietuvių golfo čempio
no klausimu.

Masonai Dr. Zimontą, savo 
tarpe, pripažino geriausiu gol- 
fininku ir net taurę jam pado
vanojo. Sveikiname daktarą ir 
dėkojame už tautinio' krutėji
mo platinimą svetimtaučių tar
pe. Taipgi linkime tą taurę il
gai masonams neatiduoti.

Kai dėl daktaro pasakymo, 
kad jis, vis dėlto, nemanąs, jog 
jis yra “geriausias” golfininkas, 
lietuvių tarpe, nes “gal būt“, 
girdi, menas jį sumuštų — Pa
daužų gildą siūlo daktarui pirm 
rungtynių su Menu-;— persiimti 
su Padaužų Respub.likos golfi- 
ninkais. Kadangi ir musų gol- 
fininkai jaučiasi galį būti čem
pionais, bet abejoja “dėl vieno 
Meno- tai mums kaip tik pir
miausiai ir tinka persiimti. .

—Padaužų Vidabs 
Reikalų Ministeris.

P. $. Sutinkame lošti visokiais 
budais, išskyrus^“Blind Bogey“.

—P. V. R. M.

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 

patarnauji’ kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. sdth St„ Chicago. III.

ir 6. Kaina 40c.
Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted St.

Dabar Glupiškinas labai daug 
apie save mano. Ir sako, kad 
mokytas. Sakosi, kad galėtų 
net profesoriauti, tik ne noris.

Taip jis ir gyvena su aukš
tuoju mokslu. O juk tikri ste
buklai įvyko. Prieš savaitę jis

——' 1 1        ' i»  

LIETUVIU 
ATEITIS

Lietuva atgavo savo politinę nepriklausomymę, bet 
į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą amerikiečiai nesi
skubina grįžt, tik dėl to, kad ten nėra pinigų. Iš 
to aišku, kad tautos gerbūvis guli piniginėj galybėj. 
Piniginė tautos galybė randasi ne kur kitur, kaip 
tik bankose. Jeigu Lietuvos bankos turėtų daug pi
nigų, tai nesunku butų lietuviams tverti sau gerbū
vį — jie turėtų Kreditą. .
čikagiečiai, sudarydami stambią dalį lietuvių išei
vių, gali parodyti šavo galybę perkeldami savo pini
gus iš kitų, į savo bankas.

Geriausi proga perkelti savo pinigus į lietuvių ban
ką, yra Liepos 1-ma. '

Atsineškite savo bankines knygutes ir męs perve- 
sime Jūsų taupinius į lietuvių banką, su pilnu pro
centu iki July 1-st, be jokio jums klapato.

Dėkitės prie gerinimo lietuvių ateities, perkelkite 
savo pinigus į lietuvių banką.

UNIVERSAL 
STATE BANK

3252 So. Halsted St., Chicago, 111.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th. STREET

Tel. Kedzie 8262

1514-16 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL

... Mfct.

Valet 
AutoStrop 

Razor 
—Sharoens Itself

THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodamą Razors ir Blades

Garsinkities Naujienose’

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE J 6 IKI 10 DIENOJ

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

K • ‘

Vardas ir pavardė................................................................. -........................................-

Kaimas ...................................................- Valsčius .......  -.................................

Paštas ......................................................... Apskritis............... -..................................-
C'*’1' : ‘ . *

Pinigų prisiunčiu $.......................turi gaut Lietuvoj litais......................... (jei nori
• / .

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas.............................................  -

Adresas ............. ..... -......................................................... —...........-......................-
i

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

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Paštu Telegramų
50 litų —.................... $5.75 ............... ......... $6.25

100 litų ........................ 10.75 ................... .. 11.25
200 litų ____ -............. 21.00 ............... ......... 21.50
860 litų ...................... - 81.25 ................... «... 81.75
400 litų ........................  41.50 .............v—... 42.00500 litį ........................  51.75 ............. ........... 52.25

..........     -T-------------------------- <
Paštu Telegramų

600 litų ........................  $62.00    $62.50
700 litų ...................  72.25   72.75
800 litų u.... *•................ 82.50   83.00
900 litų ...............   92.75   98.25

1000 litų........................  103.00    108.505000 litų :.......................  514.06   514.50 I

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, . Chicago, Illinois

• * •

MIS. MICHNIEVICZ -VIOIKIENeJ
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yarda 1119 
Baigusi 
rijos 
ilgai praktika
vusi » 
vanijos 
bučiuos*. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie* 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nu< 
8 ryto iki 1 pc1 
pietų, nuo 6 iki 

vai. vakare.

akuše-

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. 

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

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 

. augimo, nieko nėra geresnio 
kaip sis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Atydai
Lietuvių

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S, Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Y ar d* 1696 

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

3464 So. Halsted 8L 
Ofiso valandos nuo 1. iki 3 W 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:36 iki 9:80 vakare

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westem Avė.

T*l. Lafayatt* 4146 «

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Ree., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prosfiect 1936. Ofiso valan

čio* 2-4, 6-8. Nedalioj 16 iki 12 d.^

4

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicx- 

BANIS 
\ KIIAERK A 

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

3113 South 
Halsted St.

OIHIh»
-IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
m , . . J 3110. Nakt|

Telefonai.: ■< Drexel 0950*
( Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 matai * 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lak**

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryt* iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midvvay 2880 

v —*

Telephone Yard* 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland A v*.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

— ------------------- —
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471h St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu*
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasa* Gydytoja* ir Chirurgą* 
Specialia t a* Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chronišką ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted SL, Chlcag* 
arti 81at Street

Valando* 1—8 po piet, 7—8 vak. ne
daliomis ii šventadieniais 16—11 diatf

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

i )*t ome trini 
Boulevard 6487 
S. Ashland Ava. 

47-tos aat 
lubų

\ Dr. Benodict Aron
Ofisas 3801 S. Kedde Avė. ..Phon* 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phon* 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

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

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

Dr. J. W. Beaudette
.............................. .

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

ryto iki 2 vai. po piet
I

, . . . - - ■ - ■ .A .1^
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PuNiihed Daily Exeept Suaday 
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Editor P. GRIGAITIS

1719 South Halsted StiMt 
Chlcago, III. * 

Talephoce KooMvelt 8500
Subscription Ratesi 

$8.00 per year in Capada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.10 per year in Cbicago.

8c. per copy. \
Entered as Second Clasa Matter 

llarch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar tho act of 
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AR KOMUNISTAI YRA MARKSO PASEKĖJAI?
e e • e e o " < . \e o o o o o

BENDRO DARBO SU BURŽUAZIJA KLAUSIMAS
• e e o o e

BOLŠEVIKIŠKA TAKTIKA

Dabartinių (t. y. bolševikų) komunistų “marksistiš- 
kumas” remiasi daugiausia tuo, kad jie yra prisirankioję 
iš Markso raštų įvairių frazių ir žodžių, kuriuos jie nuo
latos vartoja, lyg gramafonai. Bet Markso idėjos jiems 
yra visiškai svetimos, ką mes parodysime žemiaus.

Viena priežastis, be to, dėl kurios nežinantys dalyko 
žmonės laiko komunistus ištikimais Markso pasekėjais, 
yra ta, kad mokslinio socializmo steigėjas kitąsyk irgi 
vadino save “komunistu”. Jisai buvo įstojęs į Komunistų 
Sąjungą ir parašė jai programą, užvardintą “Komunistų 
Manifestu”. Vienok jie užmiršta, kad vėlesnės organiza
cijos, kuriose Marksas veikė arba kurias jisai rėmė, va
dinosi ne komunistinėmis, bet socialistinėmis.

Kaip tečiaus yra su ta “klasių kova”, kurią Marksas 
buk skelbęs lygiai tokiu pat budu, kaip dabartiniai ko
munistai, ir kurios buk socialistai šiandie jau nebesilai
ką? Ar Marksas smerkė visokį bendrą darbą sū buržua
zija?

Ve kokią taktiką siūlė Marksas savo vienminęiams 
aukščiaus paminėtame “Komunistų Manifeste“:

“Francijoje komunistai dedasi prie socialisti- 
niai-demokratinės partijos prieš konservatyvę ir ra
dikalę buržuaziją; Šveicarijoje jie remia radikalus, 
nors ir žino, kad ta partija susideda iš prieštarau
jančių elementų, dalinai iš demokratinių socialistų 
franeuziškoje prasmėje, dalinai gi iš radikalės bur
žuazijos”; “tarpe lenkų komunistai remia tą partiją, 
kuri stato agrarišką revoliuciją tautinio pasiliuosa- 
vimo sąlyga; “Vokietijoje, kuomet buržuazija veikia 
revoliucioniškai, tai komunistų partija kovoja iŠ 
vien su buržuazija prieš absoliučią monarchiją, prieš 
viduramžinius žemės savininkus ir smulkiąją buržu
aziją.” (Žiur. “K- M.” IV skyrių.) 

/ •
Iš šitų žodžiųzaišku, kad Marksas ne tiktai ne laikė 

nusidėjimu bend/ą veikimą su pažangiąja buržuazija, 
bet pats už tokį bendrą veikimą stojo. Jisai reikalavo tik
tai, kad komunistai, remdami pažangiuosius buržuazijos 
elementus arba susidėdami su jais, neužtylėtų to fakto, 
jogei buržuazijos reikalai visgi yra priešingi darbininkų 
reikalams, idant darbininkai atsimintų, kad toliaus jiems 
reikės kovoti už galutiną savo pasiliuosavimą.

Dažnai tenka skaityti laikraščiuose, kad tikriausi 
Markso mokslo pasekėjai šiandie esą bolševikiški komu
nistai, nes. jie einą griežtos “klasių kovos” keliu, kurį ro
dęs proletariatui Karolis Marksas, o socialistai jau atme
tę tokią griežtą taktiką ir dažnai einą iš vien su progre- 
syvėmis buržuazinėmis partijomis. Vokietijoje socialis
tai, mat, sudarė bloką su demokratais in katalikišku\Cen- 
tru respublikos apgynimui; Francijoje socialistai remia 
radikalus; Danijoje ir Švedijoje radikalai remia socia
listus.

Tą nuomonę, kad “tyri marksininkai” šiandie esą 
komunistai, o ne socialistai, daugelis žmonių priima, kai
po tikriausią tiesą, o tuo tarpu ji yra visiškai be pamato.

Bolševikški komunistai laikosi visai priešingos tak
tikos. Jie žiuri į visą buržuaziją, kaipo į “vieną atžaga- 
reivišką masę”. Jeigu buržuaziniai radikalai kovoja prieš 
klerikalizmą (kaip Lietuvoje liaudininkai) arba prieš at- 
žagareivišką nacionalizmą (kaip Francijoje), arba prieš 
monarchizmąz(kaip Vokietijoje), — tai komunistai sten
giasi ne padėti jiems toje kovoje, bet pakenkti.

I To ne gana. Jie kiek įmanydami kenkia net sociaįis-. 
tams, kovojantiems už darbininkų reikalus!

Šitokia savo taktika bolševikai komunistai tarnauja 
reakcijai.

Jeigu Marksas butų taip elgęsis, tai šiandie jisai bu
tų žinomas ne kaipo darbininkų mokytojas, bet kaipo jų 
mulkintojas! 

f .

Užsimokijimo kainai
Jhicagoje — paltui

Metams..................... ..... .............. $8.00
Pusei metų......................   4.00

• Trims minėsiami ...................   2.00
Dviem mėnesiams —.................  1.50

' Vienam mineaiui j_____________.75
Chicagoje per neiiotojusi

Viena kopija ------ ---- --------- ---  8c
Savaitei ________ __________ x. 18c
Mėnesiui .......................... .............. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams __ _______________ _ $7.00
Pusei metų............... ........  3.50
Trims mėnesiams .......  1.75
Dviem mėnesiam _____________ 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon Ir kitur utsieniuoM: 
(Atpiginta)

Metams .........  $8.00
Pusei metų ....................  4.00
Trims mėnesiam* ----------  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Moaey

Orderiu kartu bu uisakymu.

. ■ ■---------------- rt

JUNGTINĖS VALSTIJOS IR 
MEKSIKA

Valstybės sekretoriaus Kcl- 
loggo įžeidžiantis pareiškimas 
Meksikos valdžiai iššaukė kri
tiką net ir Amerikos džiugų 
spaudoje. Cbicagos “Tribūne“ 
sako:

“Kelloggo pareiškimas bu
vo kaip griaustinis iš giedro 
dangaus Amerikos visuome
nei. . . ”
Pasak “Tribūne“, šio krašto 

žmonės visai nežino, kodėl Wa- 
slnngtonas ėmė staigiai taip 
rūsčiai kalbėti su Meksikos val
džia. 1

Bet tas Cbicagos laikraštis 
laikosi principo “Our country, 
right or w/ong“, todėl jisai 
ne užtaria Meksiką, kurią vi
sai be jokio pamato įžeidė 
Coolidge’o vyriausias sekreto
rius, bet tiktai pataria Jungti
nių Valstijų vyriausylici elg
tis “rimčiau“. Jeigu Meksika 
neišpildys “musų“ reikalavimų, 
tai reikia, girdi, ne polemiką 
su ja vesti, bet padaryti su ja 
taip, kaip su Kliba, t. y. pa
siųsti Mcksikon kariuomenę ir 
padaryti tenai “tvarką“!

TAUTININKAI IR PAŽAN
GIOJI VISUOMENĖ 

' T i. . u \ '

Į “Naujienų“ pastebėjimų, 
kad Amerikos lietuvių pažan
giajai visuomenei trūksta su
sitarimo ir susiorganizavimo, 
Brobklyno “Vienyliė“ atsako, 
kad “Naujienos“ ' apsižiūrėju
sios “truputį pervėlai“, nes iki 
šiol jos visą laiką “kandžioju
sios“ tautininkus ir tuo ardžiu
sios pažangiosios visuomenės 
jėgas.

“Vienybės“ pasaką apie “'kan
džiojimą“ mes praleisime, ka
dangi visa skaitančioji publi
ka gerai * žino jos vertę. Bet 
yra klausimas, kuo remdama
sis Broolyno laikraštis skiria 
pažangiosios visuomenės tauti
ninkus?

Tautininkai yra prieširfgi 
klerikalizmui ir bolševizmui, 
bet tai dar nėra pakankamas 
pamatas, delko jie turėtų tei
sę vadintis pažangiais žmonė
mis. Fašistai irgi yra priešin
gi lx>lševižmui ir dalinai kleri
kalizmui, bet jie visgi yra at- 
žagareivįai. Nacionalistai taip 
pat kartais kovoja su klerika
lizmu ir dažnai kovoja su bol
ševizmu, bet jie yra atžagarei
viai.

O ar tie elementai, kuriuos 
“Vienybė“ vadina “tautinin
kais“, daug skiriasi nuo fašistų 
ir nacionalistų? Musų visuo
menei iki šiol tatai nėra aišku. 
Ji matė, kad ne kartą ir pati 
“Vienybė“ viešai rodė savo 
simpatijas fašizmui. Ji žino 
taip pat, kad po “tautybės“ 
vardu pas mus buvo neretai 
skelbiama lygiai tokios pat idė
jos, kokių laikosi lenkų ende- 
kui, vokiečių ura-patriotai ir 
franeuzų poincaristai.

“Tautininkų“ vardu šiandie 
derfgiasi pas mus ir įvairus ele
mentai, kurie patys nežino, kas 
jie yra ir ko jie nori. Vieni jų 
dar nesenai buvo bolševikų 
garbintojai, kiti buvo anarchiz
mo arba aidoblizmo apaštalai, 
treti tarnavo klerikalams. Del 
asmeniškų kivirčų arba dėl 
bizniškų išrokavimų atsimetę 
nuo savo pirmesnių]ų draugų, 
jie dabar, kad parodžius, jogei 
ir jų tuščiose įalvose yra ko
kia nors “idėja“, tituluojasi 
save “tautininkais“.

Iš tokių gaivalų negalima su
daryti jokios organizacijos, jie 
netinka jokiam sistemačiam ir 
planingam darbui. Jeigu mu
sų pažangioji visuomene nori 
sutvarkyti savo veikimą, tai ši
tų elementų ji turį' kuo ma
žiausia paisyti.

Gaila, kad 'labai dažnai su 
tais he principų elementais
identifikuoja savo ir sandarie
čiai. Ažuot stengęsi įtikinti vi- Lietuvos Mokyt, 
suomenę, kad jie turi aiškų Centro Valdybos

JIME. '— Atstovų buto narys 
John W. Langl'ey iš Ky., tapo 
nubaustas $10 ir nuteigtas 10 
valandų kalėjimai! už teismo 
paniekinimą. Kongresnianas 
buvo areštuotas už girtavimą.

programų, kuris atskiria juos 
nuo visokių atžagareivių, san- 
dutiečiai tenkinasi tuo, kad 
vadina save “vidurine srove“ 
arba stengiasi pabrėžti, jogei 
svarbiausias dalykas jiems 
esąs “tautybė“. To pasekmėje 
paskui visuomene nė nežino, 
kurioje pusėje sandariečiai sto-Į 
vi — ar atžagarei visko je, ar 
progresyvėje.

Švietimo ministerio ’25 
m. gegužio mėn. C d. Nr. 
33 įsakymas uždaryti 
Mariampolės Realinę 

gimnaziją. * I
Ne sykį pasikartojusieji Ma

riampolės realinės gimnazijos 
mokinių areštavimai, jų dalyva
vimas įvairiose priešvalstybinė
se organizacijose ir demonstra
cijose, viešas pašiepimas katali
kų bažnyčios mokslo gimnazijos 
salėje josios mokinių akyse ir 
susidariusios jpje sąlygos, dėl 
kurių negalėjo dirbti katalikų 
tikybos mokytojai, dar 1923 ir 
1924 metais vertė švietimo Mi
nisteriją imtis priemonių, kad 
šioji gimnazija butų reformuo
ta ir kad auklėjimas joje eitų 
sveikesniais valstybės gyveni
mo pagrindais.

Tačiau permainų minėtoje 
prasmėje gimnazi j oje. neįvyko. t 

šių metų sausio mėn. 12—13 
d. d. Mariampolėje “žiburėlio“ 
bendrabutyje įvyko krata, po 
kurios buvo areštuoti keli Ma- 
riampolės realinės gimnazijos 
mokiniai; pas juos rasta prieš
valstybinės literatūros; buvo 
'areštuotas net tos gimnazijos 
mokytojas Matulaitis, iš kurio 
mokiniai gaudavo tos literatū
ros J kvotimais konstatuota, kad 
Mariampolės realinės gimnazi
jos mokiniai jąją platino ir ki
tų mokinių bei šiaip jaunimo 
tarpe.

Attnaujintas po kelerių metų 
pertraukos 1923—1924 m. pra 
džioje katalikų tikybos dėsty
mas 1924 m. spalių mėn. vėl nu
truko, nes dėstęs jąją kunigas 
dėl susidariusių gimnazijoje ne
palankių tikybai dėstyti sąlygų 
turėjo iš josios pasitraukti, ir 
nuo to laiko katalikų tikyba jo
je nebedės tomą, kas eina prieš 
80 § Lietuvos Valstybės Konsti
tucijos. '

Visa tai parodo Mariampolės 
realines gimnazijos nesugebėji
mą susitvarkyti atatinkamai 
Lietuvos Valstybės Konstituci
jai ir įstatymams ir dėl to ran
du reikalinga šiems 1925—25 
mokslo metams pasibaigus ją 
uždaryti.

Gimnazija nustos veikusi 
1925 m. birželio mėn. 30 d.

Visiems jos mokiniams turi 
būti išduoti atatinkami jo išei
tam kursui pažymėjimai.

Gimnazijos Pedagogų Tary
bos posėdžių protokolai, meti
nių atestacijų žurnalai ir išduo
tų pąžymėjimų nuorašai turi 
būti pristatyti švietimo Minis
terijai. Gimnazijos inventorius, 
pirktas iš švietimo Ministerijos 
duotosios pašalpos, turi būti 
perduotas Mariampolės vi Istybi- 
nei Rygiškių Jono gimnazijai 
ir perdavimo akto nuorašas 
Švietimo Ministerijai.j (pas.) K. Jokantas

švietimo Ministeris.
Prof. S-gos 

protestas dėl

ReaJ. Mariampolės gi m-jos už
darymo.

Susipažinus su švietimo Mi
nisterio nutarimo uždaryti R. 
M. gimnaziją, motyvais L. M. 
P. S-gos Centro Valdyba di
džiausiu pasipiktinimu konsta
tuoja, kad juose nenurodyta jo
kio fakto gimnazijos apsilenki- 
mo su veikiančiaisiais įstaty
mais arba taisyklėmis. Užuot 
R. M. gimnazijos nusižengime) 
faktus įrodžius, Šv. Ministerio 
raštas tik pakartojo klerikalinės 
spaudos užmetinejimus dėl ta
riamojo mokinių dalyvavimo 
“priešvalstybinėse organizaci
jose ir viešojo “Katalikų bažny
čios mokslo pašiepimo”, šv. Mi
nisterio raštas, matyti, užmir
šo, kad teismas dar nėra taręs 
savo žodžio dėl vieno kito gim
nazijos mokinio, politinės polici
jos įtarimo 'dalyvavime prieš
valstybinėse organizacijose. Bet 
ir šituo P. Ministeris negalėtų 
pamatuoti gimnazijos uždary
mą, nes yra nustatyta, kad tar
dant mokinius buvo vartojamos 
žiaurios priemonės priverst juos 
prisipažinti “bolševizme”. Be to 
gimnazija, kaipo toki už atskirų 
mokinių veikimą už gimnazijos 
sienų atsakomybės negali nešti. 
Jeigu P. Šv. Ministeris nuosek
liai laikytųsi tokio atsakomybės 
principo — tai jis senai privalė
tų uždarytį “žiburio“ gimnazi
ją ir M. mokyt, seminariją. Tų 
mokyklų mokinių tarpe tai pat 
savo laiku buvo kratų ir areštų. 
Tačiau toms mokykloms buvo 
taikomas kitas mastas ir jos, 
visai teisingai, tebeveikia. Cent
ro Valdyba kategoriniai įtvirti
na, kad iš gimnazijos, puses jo
kio katalikų tikybos mokslo pa
šiepimo nebuvo ir šv. Ministerio 
raštas tokių faktų neįrodo. Jei 
p. šv. Ministeris turi omeny į- 
vykusią R. M. gimnazijos salė
je d-ro Šliupo paskaitą — tai 
už jos turinį ir formą gimnazi
ja jokios atsakomybės negali 
nešti. Tai buvo privačių žmo
nių organizuotojai paskaita, ku
riai buvo išnuomuota gimnazijos 
salė. Gimnazijos administraci
ja neprivalėjo imtis pašalinio 
gimnazijai uždavinio cenzuruo-. 
ti privačias paskaitas, Lietuvos 
kliro žvilgsniu. Tas kaip tik 
butų įnešimu partinių politinių 
tendencijų į gimnazijos sienas. 
To norėjo kun. Steponavičius, 
statydamas Mokytojų Tarybai 
ultimatu’mą, o kada pastaroji 
atsisakė vykinti jos tendencijas 
—j iš metė dėstęs tikybą gimna
zijoje.

To, matyti, norėjo ir Vysku
pijos Kurija, kuri nežiūrint į 
pakartotinus prašymus paskir
ti tikybos mokytoją ,griežtai at
sisakė tai padaryti.

Šv. Ministerio rašto nurodv- 
mas, kad šiais metais žiburėlio 
bendrabuty buvo rasta prieš
valstybinės literatūra ii areš
tuoti mokiniai ir mokytojas Ma
tulaitis — tai pat nėra gimnazi
jos kaltės įrodymas. Be to visi 
tie faktai gana abejotinos ver
tės. Dar nesenai klerikalų 
spauda užtė uže dėl “rastųjų 
žiburėlio bendrabuty bombų“. 
Bet šiandien jau net pats p. šv. 
Ministeris visai jų nemini. Rei
kia tikėti; kad ir “priešvalstybi
nę literatūrą“ laukia tas pats li
kimas.

Svarbiausias šv. Min. nutari
mo motyvas yra, kad R. M. gini 
nazija negalėjusi susitvarkyti 
atatinkamai konstitucijai, atro
do visai keistu. Kiekvienas pi
lietis, kuris elgiasi neatatinka- 
mai konstitucijai turi būti pa
trauktas atsakomybėn. Tuo tar
pu nei R. M. gimnazijos direkto
rius, nei Mokytojų Taryba nėra 
ir nebuvo traukiami atsakomy
bėn už elgesį priešingą ar neat- 
tatinkantį Lietuvos konstituci
jos straipsniams, šitoks gimna
zijos kaltinimas C. V. atrodo vi
sai nepamatuotu.

Turėdama visai tai omeny L. 
M. P. Centro. Valdyba skaito 
gimnazijos uždarymą nepama
tuotu ir skaudžiu smūgiu švieti
mo darbui ir rasdama jame val
dančiosios grupės partinio po
būdžio griežtai protestuoja prieš 
tokį šviet. Ministerijs žygį.

LM.P. S-gs Centro Valdyba.i
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Iš Mano Atsiminimų.
Rašo Kapsas

kas veikti, susirangiau ant na
rų ir pradėjau snausti.

Ant rytojaus atėjęs sargas 
pažadino pusryčių ir pasakė, 
kad papusryčiavę vyksime į Vil
kaviškį. Baigiant valgy,ti, at
ėjo vai. sekretorius ir įteikęs 
sargui kokius tai popierius, iš
eidamas paliepė ilgai negaišus 
valyti Vilkaviškin.

Pildant paliepimą, tuoj apsi- 
taisėva ir padėkavojus sargo 
žmonai už vakarienę, pusryčius 
ir, žinoma, už nakvynę iškelia- 
vova į Vilkaviškį.

Apie 12 vai. dienos buvova 
jau Vilkaviškyje. Priėjus prie 
kalėjimo vartų, sargas sučiupęs' 
už tam pritaisytos skambalo 
rankenos truktelėjo; skambalui 
pasigirdus, prasiskleidęs langelį 
kalėjimo sargas pažiurėjo ir pa
matęs, kad čia naujas svečias 
pribuvo, tuoj atrakinęs vartus 
įsileido mudu į kiemą. Kalėjimo 
karidoriuje tas pats sargas iš
vartė mano kišenius ir iščiupi 
nėjęs visas siūles paklausė ar 
daug atsinešiau pinigų, ir paaiš
kino, kad pas jį palikčiau, nes 
kameroje galiu jų netekti ir jis 
už tai neatsakąs paskui. Aš pa
sisakiau, kad turiu tik 50 kapei
kų, ir kad jos yra taip gerai pa
slėptos, kad niekas negali užtik
ti. Sargas išgirdęs, kad aš tik 
tiek mažai, pinigų turiu, nustebo 
ir bėdavojo, kad nė ant šnapso 
neužteksią; girdi pas juos esą 
tokia mada, kad kiekvienas nau
jai įstojantis turi fundyti. Pa
klausinėjęs už ką mane arešta
vo, įleido kameron, duris užra
kinęs.

Kameroje buvo 6 kaliniai; 
vieni jų sėdėjo ant narų, kiti 
taip sau sukinėjos po kamerą, o 
vienas kampe ant narų gulėjo. 
Kelioms minutėms praėjus vie
nas jų — visų didžiausias, — 
priėjęs arčiau prie manęs pradė
jo klausinėti ir teirautis už ką 
mane areštavo, iš kur aš ir pa
šiepdamas pridūrė — mažu esu 
vagis. Besikalbant man su juo 
pradėjo gulintysis niurnėti ir 
unkšti, nuduodamas kvailį. Pa
klausiau, kas jam yra, ar jis 
serga? Su manim kalbėjusis 
paaiškino, kad jis neserga tik 
esąs durnas ir nusiskundė; kad 
jie kaliniai turi su juo didelį 
vargą: jis esąs labai stiprus ir 
biaurus, viską ką tik matąs gra- 
žesinio ir geresnio atimąs, o kas 
bando jam z priešintis, tai ta 
tiesiog smaugiąs. Iš to visa pa
pasakojimo supratau, kad jis 
yra nedurnas, o tik durno rolę 
lošia saviems tikslams.
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Praėjus kuriam laikui, pa
kilęs “durnasis“ priėjo prie ma
nęs ir visaip vaipydamasis pra
dėjo draskyti-tampyti mano ru
bus ir, pagalios, lįsti į kišenius. 
Nebegalėdamas ilgiaus pakęsti 
tokio draskymo pasakiau, kad 
pinigų aš neturiu ir pareiškiau, 
jog jei neatstos jis nuo manęs, 
tai šauksiuos sargo ir pranešiu 
vyresnybei. Tokio mano pasa
kymo nelabai jis pabūgo, bet 
vistik šiek tiek apstojo draskęs. 
Kaip vėliau teko sužinoti, tai 
buvo jie dideli prasižengėliai ir 
visus juos laukė sunki bausmė. 
Vieni jų buvo žmogžudžiai, ant
ri profesionalai vagys, o treti 
plėšikai.

Už poros valandų laiko sargas 
atsidaręs duris sušuko — “pro- 
gulka“ (pasivaikščiojimas). Ka
dangi aš buvau ateidamas iki so
čiai prisivaikščiojęs, tai nėjau, 
o kiti visi galvatrūkčiais išbė 
go.

(Bus daugiau)

Balandžio 2 d. 1910 metais 
Pilviškiuose 9 vai. ryto įsiveržė 
į mano kambarį Mariampolės 
žandarų viršininkus su vienu 
žandaru ir trimis vietos žemc- 
kiais kratos daryti. Virš.'ninkas 
įėjęs pareiškė, kad jie atvyko 
pas mane kratą padaryti. Į tai 
nieko man neatsakius, viršinin
kas piktai kaktą suraukė kaip 
kokią naginę i c j kėdę sėsdamas 
paliepė savo sėbrams imtis dar
bo. < \

Krėtė ieškojo visuose kampuo
se ir užkampiuose, ir kokį tik 
popiergalį ar knygą suradę nešė 
ir krovė ant stalo pas savo vieš- 
patį-viršininką. Pusėtinai ilgo
kai padirbėję ir gerokai papra
kaitavę “za caria i otečestvo“, 
kaipo ištikimi tarnai pranešė jo 
didenibei, kad jau viskas, ką jie 
tik galėjo, bumažnavo (popieri
nio) rasti. Po to susirinkę apie 
stalą bandė žįurėti ką čia tokio 
baisaus surado, ir po ilgo rausi
mos ir žiūrinėjimo, užtiko vieną 
ekz. “Keleivio“. žandaras su 
žemekiais džiaugės, kad nevel
tui jų darbas buvo ir aiškino 
viršininkui, kad tai esanti nele- 
gališka užmbežinė gazieta. Nors 
ir nieko tokie* uždrausto nerado, 
bet nenorėdami, matyt, tuščio
mis išeiti, tai delei visoko pasi
rinkę iš krūvos keletą knygų, 
laiškų ir minėtą laikraštį susiri
šo į glabužį ir išdūlino valsčiaus 
raštinėn. Išeidami ir manęs ne
paliko—išsivedė.

Raštinėje viršininkas surašė 
protokolą ir perskaitęs pareiš
kė, kad jis mane areštuojąs ir 
pakvietė paprašyti. Pasirašius 
po protokolu paliepė žandarui 
nuvesti i valsčiaus daboklę. Pil
viškių vai. daboklėje Neilgai liko 
būti: vos tik suspėjo matutė pa- 
valgydyti ir šiltesnius rubus pri
duoti tuoj valsčius stružas išva
rė į irius Prieš išvary
siant storis norėjo uždė:ti man 
ant rankų grandinius, bet j«c il
go prašvm*) pavyko jis perpra
šyti ir Jikinti, kad aš nebėgsiu. 
Ir taip oe' grandinių išdrožėva 
per pie/.'s ir laukus Paežerių 
pempėms palydint.

Kai atvykome į Paežerius, tai 
buvo jau pavakarė ir saulė ren
gės pasislėpti už miško, ištisą 
dieną šildžiusi ir švietusi mums 
ateinant. Raštinei! įėję radome 
dar vaitą-viršaitį su sekreto
rium, bešnekučiuojančius apie 
savo bėdas ir vargus. Pabaigę 
savo pašnekesį paklausinėjo ma
no nuodėmių ir nuvedė sekreto
rius nakvynei savo daboklėm

Iš karto buvo pradėję kaip ir 
nejauku darytis tamsoje, bet 
po kiek laiko įnešė sargas lem
pelę, nuo kurios daboklėje pasi
darė ^šviesiau ir buvo galima ma
tyti kur esi ir kaip išrodo buvei
ne. Daboklėje, apart sulūžusių 
narų ir maišo su keliais šiaudais, 
daugiaus nieko nebuvo. Kuriam 
laikui praėjus ir apsidairius ap
link, priėjau prie durų ir pastū
miau; durys atsidarė. Kad atsi
darė, tariau sau, kodėl neišeiti, 
ir įžengiau į sargo kambarį. 
Kambaryje trusės apie puodus 
vidutinio ūgio ir amžiaus mote
riškė, kuri mane pastebėjus pa
prašė sėsti ir pasisakė, kad va
karienę ruošianti. Tą pasakiusi, 
išbėgo viedrą pasigriebus van
denio į šulinį. Pasilikus vienui 
vienaip prądėjau manyti apie 
pabėgimą, bet viską gerai apgal
vojęs, nusitariau, kad nėra man 
ko bėgti, pasilikau ant vietos. 
Neilgai užtrukus, pagrįžo mote* 
riškė su vandeniu ir iš kur tai 
atsirado pats sargas.

Iki vakarienė išvirė, pasikal
bėjome apie vargus, bėdas ir ci- 
cilistus. Po ilgo pasikalbėjimo 
pasirodė, kad jis yra neblogas 
žmogus ir šiek tiek nusimanąs 
kas yra tie socialistai ir ko jie 
siekia. Po vakarienei suteikė jis 
man keletą ekzempliorių užrube- 
žinių laikraščių, kuriuos pasi
ėmęs nukiutinau daboklėm čia 
atėjęs iš nuobodumo peržiūrinė
jau laikraščius ir kai ką ban
džiau skaityti iki lempelė švie
tė. Užgesus lempelei nebuvo

AUDITORIUM
CHOP SUEY
Valgiai yra geriausi ir malonus 

patarnavimas. Geriausia muzika 
visada. Vieta dėl Šokių visada.

Užkviečia savininkui:
PALIULIS SAVININKAS

31202 So. Halsted St.
Telephorie Boulevard 5788.

Priimame užsakymus dėl bankie- 
tų ir šeimyniškų vak*rU.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Jau netoli socialistų 
piknikas

A
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pas)<ui ir gru mojimais — jQ 
nužudyti* ir pats nusižudyti. 
Ji paklausiusi grūmojimų ir 
nuo savo vyro atsiskyrusi. 
Re to jis esą išviliojęs iš jos 
virš Jl'l(MMM) pinigais. Bet kf- 
da ji gavusi perskyras, tai jis 
atsisakęs ją vesti. Ir kartą su 
kokia tai motere atėjęs atsi
imti iš jos notas, kurias jis 
jai. išdavęs ir . buk privertęs 
jis ją pasirašyti, kad notos 
yra apmokėtos. Tada tai jis,

Baige augštesnę mokyklą stipri gaivu, į tuos kubus, kvad- 
„ ratus. Juose rasime senovės

Kaip praeityje socialistai dar
bavosi, taip ir dabar darbuoja
si darbininkų apšvietus ir su
sipratimo naudai. Socialistai 
leidžia tai darbo žmonių klasei 
laikraščius ir kitokią darbinin
kų apšvietus literatūrą. Todėl 
šiemet, kaip ir praėjusiais me
lais, Socialistų partija rengia 
darbininkiškos spaudos sutvir
tinimui presos pikniką ir likęs 
nuo to pikniko pelnas eis so
cialistų presos fondui, iš ku
rio niekurj nuošimtį gauna ir 
kalbinės socialistų federacijos 
palaikymui savo kalbinės so
cialistinės literatūros. Todėl 
visų lietuvių darbininkų šven
ta pareiga yra atsilankyti į šį 
socialistų pikniką ateinantį 
sekmadienį, birželio 21 d., į 
Rivcrview Parką. Tikietus pir
kite visi iš anksto, nes iš anks
to, ne prie daržo parduotų ti- 
kietų pelnas bus vien lietuvių 
LSS VIII Rajono reikalams.

Lietuviai šiemet, kaip ir per
nai, turės pikniko darže kon
cesijas — savo lietuvių socia
listų skyrių ir barą. Bus prog
ramas; dainuos “Pirmyn” miš
rus choras, kalbės “Naujiem/’ 
redaktorius P. Grigaitis ir Dr. 
A. Montvidas, o taipgi išgirsi
te ir anglų socialistų kalbėto
jus ir programą. Taipjau tu* 
resite gern progą pasimatyti 
su visais savo pažystamais ir 
draugais, pasišnekėti, . jKisidis- 
kusiioti apie dabartinį gyveni
mo ir politikos žingeidų beg) ir 
visą darbininkų' judėjimą. T4- 
kietai pigus — tik 35 centai. 
Tikietus gaukite “Naujienose*, 
Aušros knygyne, 3210 South 
Halsted St. ir pas LSS kuopų 
narius. Tad visi lietuviai, ku
rie norite matyti, kad lietuviai 
darbininkai butų apsišvietę 
žmonės, tai remkite šį apšvie
timo darbininkų darbą — at
eikite visi į pikniką. Lauksi
me. —Mauricas.

ginančia rūgštimi, bet ji at
stumus! jo ranką, taip kad
jam pačiam tekusi visa rūgš
tis. nors ir ji ‘biskutį likusi

toju busiąs jos pirmasis 
ras — Molis.

Dabar teismas turės 
tai apsvarstyti, apvertinti 
dymus ir išnešti savo 
sprendi, kuris ištiktųjų 
kaltas.

Vy-

visą

nun
yra

Lietuvių Rateliuose
Šiandie atsidaro K. Ši
monio paveikslą paroda

li) vai. vakare.
pirmas atsitikimas, 
chicagicčiai, turėsi- 

pamalyti Lietuvos

DIDELĖ BYLA

Šiandie ryte prieš teisėją 
Hurley, County Bldg., kamba
rin 939, prasidės nagrinėji
mas dviejų lietuvių bylos, ku- 
ir tęsiasi jau nuo pereitų me
tų ir kurion įeina meilė, per- 
skiros, pinigai ir t. t. Skun
dėju yra Juozas Bubelis, pa
sivadinęs Josepb K. Bell, tu- 
rys galiūną prie 2100 N. Hal
sted St. Skundžiamoji yra 
Liudvisė Molienė, 950 W. 33rd 
St.

Molienė yra skundžiama, 
kad ji, iš pykčio ar pavydo, 
apliejo rūgštimi skundėją- Ba
belį ir apdegino jo veidą.

Skundžiamoji Moliene gi 
sako, kad jos vyras su Bube
lių buvo partneriais. Bubelis 
įsimylėjęs j Molienę ir kalbi
nęs ją atsiskirti nuo vyro; iš- 
pradžių kalbinęs geruoju, 9 
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šiandie, 2 vai. po piet, Lie
tuvių Auditorijoj atsidaro vie
no jaunųjų Lietuvos dailinin
kų, Kazio Šimonio, paveikslų 
paroda. Paroda tęsis tik ketu- 
1 ias dienas, kasdie nuo 2 vai. 
po piet iki

Tai yra 
kad mes, 
me progos
dailininko kurinius. Tiesa, mes 
matėm Žemaičio-Zmuidzinavi- 
ėįmiš kurinius, bet jie labai 
skiriasi nuo K. Šimonio kuri- 
uiu. Kuomet Žemaitis seka kla
sinę mokyklą, Šimonis yra per
dėm modernistas, jieškantis vi
li! naujų formų savo mintį-pa- 
iautą pareikšti ant drobės, ši
tokių paveikslų dar mums, lie
tuviams, neteko matyti, apart 
gal kitataučių modernistų pa- 
iodwe. Bet ir jos negali pil
nai apibudinti Šimonio dailės, 
nes jis bando išsidirbti visai 
savitą kelią. Bus tad kiekvie
nam dailės mylėtojui įdomu 
aplankyti šią parodą. Įdomu 
dar ir dėlto, kad Šimonis nėra 
išimtis, bet greičiau typas — 
typingiausias Lietuvos moder
nistas ir jame pamatysime vi
są dabartinę (Lietuvos moder- 
ningąją dailę.

Ką sako laikraščiai
K. Šimonio paveikslai buvo 

išstatyti paskiausioj meno pa
rodoj Kaune ir apie tuos pa
veikslus plačiai rašė veik visi 
laikraščiai.

“Liet. Žiniose” Paukštelis 
tarp kitko sako:

“...Šimonis pirmoje eilėje čia 
pasižymi savo gražiais portre
tais, pasižymi savo puikiu spal
vų derinimu ir tikru panašu
mu. Be to, visi kiti jo paveiks
lai įdomus, bet drauge ir ne 
visiems suprantami. Toks ūki
ninkas ar šiaip provincionalas 
tai nelabai paskutiniausiais ku
riniais pasidžiaugs.”

Poetas ir kritikas Paparonis 
“Ryte” rašo ilgą Straipsnį apie 
Šimonį. Tarp kitk6 jis sako:

P-Lfi EUGINIA RADŽIŪNAS 
(ROGES)

daug marginių, apie kuriuos 
bobulė pasakose nesekė, bot, 

! jeigu butų pasekusi tą pasaką, 
tai šimonies kubų bei kvadra
tų tikrai ten butų buvę. Tame 
ir gludi dar viena Šimonio sa
vybė, kad jisai net kvadratuo- 

1 se bei kubuose yra perdėm lle- 
I tuviškas. Niekas Šimonio ne- 
* vadins kubistų, ekspresionistu. 
Ne. Jisai yra šiinonistas, yra 
Lietuvos pasakų pasaulio tapy
tojas. Jisai mums seka kas kurt 
naują pasakėlę tai apie Alcny- 
tę, tai apie žuvusią avytę, apie 
kelionę ramybei! af Vilniaus 
vadavimą. Kuris musų jaučia
mės išsilupę iš kūdikystės lukš
to ir svetimos dvasios, ar bent 
svetimų nuomonių plunksno
mis apaugę, — tiems, žinoma, 

1 Šimonio pasakų pasaulis nebe- 
I įdomus, ar visai nebesupranta
mas.”

Taip atsiliepia apie Šimonio
ši jaunuolė (3308 Evergrccn kurinius Lietuvos kritikai. Įdo- 

Ave.), panelė Radžiūnaite, mo- mu juk kaip amerikiečiai į tuos 
Ryklėj ir tarp svetimtaučių ži- pačius kurinius pažiūrėtų ir 

ką jie apie juos pasakytų. Ka
dangi tie paveikslai jau buvo 
išstatyti daugely Amerikos 
miestų, tai Amerikos kritikai 
jau tarė savo žodį ir gana daug 
rašė apie tą parodą. Sekamuo- 

i rudenį p-lė Ra- se numeriuose supažindinsime 
žada stoti į Normai su amerikiečių kritikų nuoino-

bar baigė Tuley lligh School 
keturių metų abelną kursą. Sa
vo pradžios mokslą jinai baigė 
keturi metai atgal \Vicker Park 
mokykloj.

Ateinantį
dižiunaitė, ;
College. Jinai nori būti moky- ne apie Šimonio kūrybą. Nic- 
toja. Linkime jai laimingai pa-' kurie jų gal dar giliau įžvelgė 
siekti tikslo.

žiausia kaip galimu. Nuomo- 

niu buvo, kad patiems pentuo- 
ti, bet galinus nutarta tą dar
bą pavesti ekspertams. Sukėli
mo tam darbui kapitalo klau
simu, visi pasižadėjo pirkti 
dauginus serų; keletas užsirak 
šė tuoj aus, kili padavė pasiža
dėjimus, o nkkurie liko svy
ruojantys.

Gyviausia buvo svarstomas 
apie tuščią kampinę sankro
vą. Mat iš pat pradžios ben
droves gyvavimo, šėHninkų 
yra nutarta neįsileisti smuk
lės (saliuto). Dabar kada atsi
rado tuščia sankrova, tuojaus 
atsirado “geraširdžių” atidary
ti joje smukle, siūlydami bran
gią rčndą. Tai, žinoma, butų 
neblogai bendrovei, bet sena
sis šėrininku tarimas to ne
leidžia daryti. Tad nors san
krova stovi tuščia, bet sales 
nianažeris niekam jos nercn- 
davo ir pavedė tą* klausimą iš
spręsti patiems šėrininkams. 
Bet ir šis šėrininku susirinki
mas veik vienbalsiai patvirti
no senąjį tarimą neįsileisti į 
Liuosybės Namą smuklės. Tai 
yra labai geras ir išmintingas 
tarimas, nes dabartiniu laiku 
švariuose namuose smuklių 
nelaikoma, todėl ir šiame Na
me joms vietos nėra ir nebus.

Reikia dar štai kas pasaky
ti šėrininkams. Meskite į šąli 
seną paprotį: “A, ką aš ten 
veiksiu? Kaip bus visiems, 
taip ir man”. Tokis paprotis 
yra žalingas ir patiems šėri-

susirinkimų, nepai- 
įmokėtų pinigų, at- 
ant kelių asmenų 

direktorių. Kiek jau 
yra žlugę, kiek dar

Nelankote 
sote savo 
siduodate 
valios — 
bendrovių
žlugs, o tai vis dėl pačių šėri- 
ninkų nepaisymo. Visi šėrinin- 
kai, budėkite visame kame, o 
ypač lankykite susirinkimus. 
Dabartiniu laiku musų bendro
vei yra reikalingi pinigai; ne
leiskime tad keliems užkariau
ti bendrovę, bet visi pirkime 
po vieną serą, 'tada lengvai 
apsiginsime nuo būdų, o ir 
svetainė bus gražiai išdeko
ruota, taip kad ir patys gerė- 
simės, 
naudos 
kime.

DIt. VAITIJSH, O. I>. 
U*TUVIS AKIŲ HPPCMJJSTAS

Palengvins «kių įtempimų, kurti 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumu, skaudama akių karšti, «ti- 
taiso kreivas akis, umina katarai 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
rcgystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Spėriai* 
atyda atkreipiama t mokyklos vai
kus. Akiniai nao $4.00 ir augUian. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 Iki 1 p. a

1545 West 47th St
Phone Bonlevard 7SM

o ir ateityje daugiau 
turėsime. Tik visi dirb-

— Senas šėrininkas.

(Tąsa ant O-to pusi.)

DEIMANTAI 
LAIKRODĖLIAI 

JEWELRY, 
CASH ARBA 

ANT 
KREDITO

HENRY RHEIN’S 
LAIKRODĖLIŲ KRAUTUVĖ 
P. O. Peemueller, Savininkas 

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

tarnavimas laikrodėliais.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimu* dantų b« Fk&utmo. 
Bridge geriausio aukso. Sa musų 
pleitom galimu valgyli kieėtautių mai
stų. Garantuojama visą savo darbų, Ir 
žemas musų kainan. Sargikita savo 
dantis, kad nekauktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Nctnii Ashland Ava

■"“T"--- - --------------------------- ——

i Šimonio kūrybą ir geriau ją 
įvertino negu pačios Lietuvos 
kritikai.

Cicero
Lietuvių iLiuosybles Namo 

bendroves cxlra susirinkimas 
pavyko antradieny, birž. 9 d. 
Susirinkimas, dėl vasaros karš
čių, buvo neskaitlingas. Tvar
kos vedėju buvo išrinktas J. 
'Petraitis. Svarstymui buvo pa
siūlyti trys klausimai: svetai
nės dekoravimas, sukėlimas 
tam darbui kapitalo ir kampi
nes sankrovos klausimas.

Visi pritarė tam, kad sve
tainę butų išdekoruota gra

)

vai- 
me- 
ku- 

fan-

“Tikrai, jis (Šimonis) stovi 
disharmonijoj ne tik su musų, 
bet ir kitų šalių menininkais. 
Visais atžvilgiais Šimonis taip’ 
stipriai savo individualumui 
reiškiasi, jog1 be katalogų ar 
parašų kiekvienas lengvai skirs 
jo kurinius.

“Musų visuomenėje kursuoja 
nuomonė, buk Šimonis esąs ne 
visai vykęs Čiurlionio sekėjas. 
Ne tiesa. Meno rišamųjų prob
lemų atžvilgiu galima rasti ne 
maža bendrumo tarp Čiurlio
nio ir Šimonio. Abudu veda 
mus į kažkokių abstraktų ša
lį. Pasišventimas, prietelybė, 
tyla, ramybe ir kitos abstrak
tinės sąvokos labai dažnai 
taliojaSi abiejų menininkų 
no rišamose problemose, 
rias juodu apvelka,. nors
tastiniais, bet visgi, sakyčiau, 
apčiuopiamais rūbais. Bet šieji 
rūbai abstraktams vilkėti ir 
jų vilkėjimo priemonės bei bu
dai griežtai skirtingi. Čiurlio
niui sale varsų pasaulio vaide
nasi muzika, kurią jisai sulie
ja su varsomis ir verčia jas, 
varstus, ritmingai banguoti.. Ši
moniui gi šąle varsų vaidenasi 
grandioziniai architektūros ku
riniai. Net jo gaminamieji port
retai iš visur apstatyti skliau
tais, arkadomis... Šimonis yra 
ryškiai savaimingas meninin
kas ir daro disharmoniją.”

Pasiskundus vienaip žiūrė
tojų, kad nuo Šimonio paveiks
lų galva skauda, nes “kvadra
tai, kubai, rutuliai, žalia, gel
tona, raudona, dryža, marga. 
Akyse pradeda raibti — smil
kiniuose tik ’tvak, tvfik, tvak”, 
Paparonis sako:

“Tiesa, kubai, kvadratai, ru
tuliai, č.ali, raudoni ir dar ki-

Arzturit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 i-yto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 rytų.

LAURINAS’ AžUKAS
Musų mylimas tivas persiukyrS su šiuo pasauliu su

laukęs 70 metų amžiaus, birželio 15 dieną, 1925, 1 valandą 
ryte. Paėjo iš Lietuvos. Amerikoje išgyveno 10 metų.

. Paliko dideliame nuliudime sūnų Juozapą M. ir Lau-

Kūnas pašarvotas randasi 3301 A ubu r n Avė. Laido
tuves Įvyks Pėtnyčioje birželio 10 d., 8:30 vai. ryte iš 
namų 3301 Auburn Avė. į šv. Jurgio bažnyčią, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse ir suteikti mirusiamjam 
paskutinį patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvartos liekame,
X SUNAI.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieny 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 gavo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
39( >7—1 Ja rbora i (i arionienei 

20705—Petrui Kazlaučiunui 
11308—Barborai Grencicnei

-1079—Jurgiui Moseliunui 
22107—Onai Žemaitienei 
55150 Karolinai Uogienei 
20725—Broųišlovai Druktenie* 

nei

4115—Kobrinai (Markevičienei
11421 Onai Trijonienei
20735—SUmisIovai Mickevičai- 

tei
4157—Veronikai Tarapienei

14131—Mortai Kutkienei
4152 Jonui Januškevičiui
4171—Petrui J. Janušoniui

RLPTURA
išgydoma

Be (POfl Be 
PeilioV^i* Skausmo

Didžiausia dalykas ką jus galite 
nupirkti už $30. Jus nupirksite svei
katą, stiprumą, saugumą ir geresnį 
darbą. Apsisvarstąs žmogus eina 
pas gydytoją kuris išgydė kitus. 
Kiekvieną savaitę Jtpr skaitote var
dus išgydytu žmonių, kuriuos išgy- 
džiau hį pėfflb, be skausmo mano 
metodu. Jus galite tikėti tiems pa
liudijimams.

Skaitykit ką Mr. Bruska sako:
“Aš noriu, kad kiekvienas su rup- 

tura žmogus žinotų, kur jis gali pa
sigydyti be peilio, be skausmo, be iš
likimo iš darbo, taip kaip ir aš likau 
išgydytas. Per 13 metų aš kentė
jau su 2 rupturomis, paskiau jos pa
blogėjo ir aš turėjau jėškoti daktaro, 
aš gavau pagelbą nuo Dr. Flint. Jis 
pilnai išgydė abidvi rupturas savo 
metodu. Aš jaučiu 100% geriau. 
Rekomenduoju visus su ruptura žmo
nės atsilankyti pas Dr. Flint, tikėda
mas, kad jis pagelbės.

John Bruska,
2728 S. Crawford Avė. 

VERICOSE GYSI/OS $2fr
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI

Dr. E. N. Flint
322 S. State St. 5 augštas, Chicago

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

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ČMade by
Lamb«rt Pharm>cal Co., Saint Louia, U. S. A.

Pilniausia garantija j
už siunčiamus pinigus « 
Lietuvon, duoda Naujienos.
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Iš

Svetimšaliai grįžtanti at
gal į metus 
priskaitomi 
Užsisakyk 
tęs iš anksto.

laiko nėra 
prie kvotos, 
sau laivakor-

TEN IR ATGAL TI KIETAS

$203
NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL 
Plūs U. S. Revenue taksai

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

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

United American Lines
(Harritnan Line) Joint Service with

Hamburg American Line 
177 N. .M lrliiann Avenue 

(’hicHKO, III.

PUBLIšKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDO NUO 

UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai St.-

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klimkoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu Hudu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pų- 
slę, nenatūralius nubėgimusč silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai.

National jpeaith Clinic 
1657 W. Madison St. 
Kampas Paulina St.

Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
H Nedėlioj io iki 1

Užmokėsit po išgydymo
laibai daug sergančių žmonių ken

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

Meft todėl pasiryžome gydyti visa 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

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

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. .0 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo 
būna jums dar ten būnant.

NAUJIENOS, Chicago, DL Trečiadienis, Birž. 17, 1925

Lietuvių Rateiiuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Kova dėl Šv. Kazimiero 
kapiniy

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
! SficiaiiHtų Piknikas nedėlioj, birže
lio 21 <1., Rivervie\v Parke. Lietuviai 
turės savo skyrių. Dainuos Pirmyn 

— mišrus choras, kalbės Naujienų Re- 
J daktorius P. Grigaitis ir Dr. A. Mont- 

vidas. Tikietus galima gauti Nau
jienose, Aušros Knygyne. Meldžia
me tikietus nusipirkti iš kalno ir da
lyvauti piknike. Rengimo Komisija.

Katalikų draugijos padavė rei
kalavimus kapinių direkci
jai, kurių neišpildyta. Rytoj 
parapijonų susirinkimas.

Draugystė Liet. Teatrai. Rutoa No. 
1 rengiu pikniką nedėlioj birželio 21 
d., 1925, Garden City darže, Lyons, 
III. Kviečia visus Komitetus.

WILLIAM SEVIC 
ARCHITEKTAS

1829 Blue Island Avė
Tel. Canal 4014

VYRŲ

laiko tarp 
Rymo Ka- 

susivienijimo 
kapinių di-

Chicagos Sav. Pašei pos Draugijos. 
Valdybos susirinkimas įvyks seredoj, 
birželio 17, 7:30 v. v., Liuosybės sve
tainėj, 1822 Wahansia Avė. Visi val
dybos nariai susirinkit laiku.

šaikus, sekr.

»--------- -—..................................... . —
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Lietuvis
Būdavo,ju visokius namus, mū

rinius, medinius; didelius ir ma
žus. Darbą ai lieku kuoaorinusiai.

John G. Mcžlaiškis,
7026 So. Artesinn Avė., 

Tel. Republic 4537
Jau nuo kiek 

(Jiicagos Lietuvių 
talikų Draugijų 
ir šv. Kazimiero
rekcijos, kuri didžiumoj susi
deda iš kunigų-klebcnų, eina 
kova. Draugijos reikalauja ge
resnio kapinių sutvarkymo ir 
nupiginimo lotų ir duobių, bet 
kapinių direkcija tų reikalavi
mu nepaiso. Nusiskundžiama, 
kad didelės algos yru moka
mos ir kapinių valdybai.

Dalykas priėjo prie to, kac 
bal. 21 d., š. m., tam tikra 

. “Chicagos visuomenės išrink
ta komisija”, susidedanti iš 
Antano Budino, Jos. Puišio, 
Alcx Butkevičiaus, F. Navic
ko, Jos. Mačiulio, iM. Undrai- 
čio, A. Stuikio, F. Bacevičiaus 
(pirm.) ir A. Margevičiaus 

I (rašt.), padavė varde, visų kn- 
Italikų draugijų kapinių direk
cijai sekamus reikalavimus:

“1) Kad algos butų sumažin
tos, kaip tai: pirmininko, ka- 
sieriaus, protokolų raštininko, 
finansų raštininko ir teikti vi
siems lygia mokesti po $100.00 

jį metus. Kapinių prižiūrėtojui 
Jonui Krušai $150 į mėnesį.

“2) Kad už duobes mokestys 
butų sumažintos taip kaip bū
davo užpereitais metais.

“3) P. Vailkevičia, fundato
rius varpo ir visuomenė, rei
kalauja, kad Varpu butų ga
lima zvanyti šventadieniais ir 
paprastomis dienomis prie pa
reikalavimo visuomenės.

“I) Kad iš Šv. Kazimiero 
Kapinių butų prašalinti gyvū
nai, —. šunės, kiaulės ir viš
tos, nes jiems ten nevieta.

“5) Kad metinės atskaitos 
butų tvprkiau padarytos, ir

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del groscrnii), bucernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 

Susirinkinias kas link Švento Kaži- nws Sostheim’s lobai tvirta dėl 
miero Lietuviškų Kapinių, (znieago, keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš- 
III. Via šaukiamas per Sunivienyji- mokėjimu, 
mą Lietuvių Rymo-Kataiikų Draugi- 1912 SO. STATE STREET 
jas, ketverge, Birželio-June 18 <1., ALHAMBRA STORE FIXTURE CO. 
1925 m. Susirinkimas, prasidės 7:30 I 
vai. vakare, Mark VVhite S<|uare Par
ke, 30 ir South Halsted St. Kviečia- I 
me Rymo-Katalikų Lietuviškų Para-1 
pijų Trustistus, Komitetus, Draugys- -
tęs ir 1’arapijonus. Ateidami nepa- Pasirenduoja 2 storai <lel Bar- 

.rsž: knyK“tę’ ber Shop, Kriaučiaus arb'a kito- o nebusite įleisti j svetainę. i, 1
Kviečia Komisija. | kio biznio, 3002 Pershing Rd. 

Attsišaukit Bridgcport Rcalty 
Co., 3306 So. Halsted St. Tek 
Boulęvard 5784.

ISRENDAVOIIMUI

Jaunuolių Orkestro praktikos įvyk
sta kas seredos vakarą Mark White 
S<|. Parko svet., šiandieną, t. y. bir
želio 17 d. Jaunuoliai bukite visi, 
pasitarsim kas link išvažiavimo j 
Beach l’arty — maudynes ant nedė
lios. Atsiveskit ir naujų narių.Atsivesk it ir naujų narių.

Aldona Grušaitė, pirm.

Lietuviams-Tėvams. Tėvai jeigu 
norite, kad jūsų vaikai 1 vasaros lai
ku — por vakacijas nelakstytų po 
gatves ir neišdykautų, atveskite juos 
prirašyti prie Jaunosios Birulės, tai 
galite*padaryti: ketvergo vakare, nuo 
7:30 iki 10. Mark White Squąrre 
Parko svetainėje 30 ir Halsted gat.

Musų nariai mokosi šią vasara dai
nuoti, muzikos instrumentų, 
Aeroplanų, Lietuvių kalbus ir 
viškas žaimės.

Ateikite patys su vaikais ir 
tykite, kad oersitikrinus.

Kviečia visus be skirtumo 
mo, politinių pažvalgu, bile lietuvys!

Pirm. Jaun. Birutės.

Ratilo, 
Lietu-

pama-

tikę ji-

Jaunoji Birutė dainuoja ir žaidžia 
ketverge, birželio 18, pradžia kaip 
7:30 vai. vakare Mark White S(|uare 
Parko svetainėje prie Halsted ir 30 
gatvių. Visi nariai bukite ir atsi
veskite naujų. Organizatorius. '

T-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON didelis kambarys 

dėl 1 arba 2 
Yra telefonas 
tankumai.

blaivų vaikinų, 
visi pa-

St.1507 So. Mozart
Tel. Lafayette 9542

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

DIDELIS SKELBIMŲ BIZNIS 
CHICAGO 

DETROIT 
AUTOMOBILIU IŠPARDAVI

MAS IR TAVORŲ SKEL
BIMŲ PATARNAVIMAS 

-Į----- -------
Vyrai apie 45 metų, moterys 

35 metų, kurie gali investuoti 
$500 iki $1000 casli arba real 
tato-. Sveikas, atvirame ore

LOS, ANGELES 
BALTIMORE

atsi*

von, bet’ kad butų kiekviena 
skyrium pažymėta.

“6) Kad šv. Kazimiero Ka
pinių pinigai nebūtų aukauja
mi į kitas valstijas, vien tik 
III. valst.”.

Tuos reikalavimus kapinių 
direkcija turėjo priimti ar at
mesti iki birželio 1 d., š. m. 
ir duoti savo atsakymą. “Jei 
nesutvarkysite, tai mes, Chi
cagos visuomenė, priversta 
busime ieškoti teisybės kito
kiu budu”, pareiškė komisija 
direkcijai.

Kokį atsakymą davė direk
cija 
Bet 
yra 
sų
rytoj, birželio 18 d., 7:30 vai. 
vak., Mark White Stpiare sve
tainėj, kuriame bus svarsto
mas šv. Kazimiero kapinių 
klausimas. Komisija pareiškia, 
kad šį kartų parapijonys ne
nusileisiu ir kovosią iki kapi
nės nebus tinkamai sutvarky
tos. V—kis.

JIESKO fARTNEBIŲ
REIKALINGI partnerei teisingi 

žmones arba pavieni moteris prisi
dėti su $1000 prie ruminghouse, biz
nio nešančio gera pelhą; aš esu pa
vienis ir turiu tris biznius tai yra 
persunku vienam visas pasekmingai 
vesti. Patyrimas nereikalingas, nes 
aš turiu užtektinai praktiko, tai ir 
umis galėsiu išlavinti. Atsilanky- 
cit ypatiškai nuo 10 ryto iki 12 die
nomis arba laišku.

J. AMBROSE,
120 N. Sheldon St!, 

Chicago.

apie 
nuo 
es- 

dar- 
bas visą metą, 8 ^al. algos, $150 j 
mėnesį, kelionės išlaidos. Darbai 
Chicagoj skelbimų Department, al
gos $150 į mėnesį ir komišinas. 
Stenografėms apie 33 metų, $100 į 
mėnesį ir daugiau. Be investmen- 
tu aplikantai nepriimami. Atsišau
kit nucr 9 ryto iki 9 t vakare, gatavi 
pasirengę darban.

2050 Archer Avenue.

virėjo, vyro 
dėl gaminimo

REIKIA tuoj 
arba moteries, 
lietuviškų ir amerikoniškų val
gių; geros sąlygos.

10822 So. Micbigan Avė.
Tel. Pullman 6995

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ

komisijai, neskelbiama, 
turbūt neprielankų, nes 
šaukiamas visuotinas vi- 
parapijonų susirinkimas

SOUTH SIDE PAINTERS AND 
DACORATORS.

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

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

L

Tel. Lafayette 5153-6438

MOTERŲ
REIKIA patyrusių ir nepa

tyrusių moterų dėl sortavimo 
popierų.

CONTIN ENTAIL PA PER 
GRADING CO.

1451 So. Peoria St.

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių lijpj. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mų, dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serams 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

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

Ateikitė ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labui pasekmingai ir vi«a« 
nenėju.siai* ir komplikuotai, liffas, nes 
htaina yra prirengta geriauHiaūi Europiniai* 
ir Amerikoniukai* įtaisymai* ir gyduolėm!* 

Liga* kraujo, reumatizmą, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir Šonų skau
dėjimą. gnlvotiukio, nilliėghną kraujo pui
kiu, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kiton ligoe yra mu«ų speela- 
lumaa per 28 metus.

Vyrai ir motery*, kurie serga, tegul at*i- 
lanko | mimų ofisą Ir daniilno* apie nau
jausi gydymo būdą tonailų, kurie greita' 
atima spėką Ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiam* kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra Ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaiminga*.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILU Specialistas
\ 40 N. Wells St.

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketv*r»e. seredij Ir 

toj nuo W ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
šventadieniai* nuo 10 Iki 1 po plėtė. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
• vai vakare.

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO. 
.... .. i i 11.......  ■ i

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

u Įsi
miniu

auba-

Pranešimai

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

REIKTA —
patyrusių shearmenų,. nuola

tinis darbas per visą metą.
Kreipkitės

4030 So. Wells St.
P A RSI DUODA barbcrnė ar-

REIKALINGAS —
Kukorius, mokantis savo 

darbą.
Atsišaukite

3815 S. Halsted St.

' RAKANDAI
PARDAVIMUI 6 kurrtubrių rakan

dui, visi kaip nauji, išmuštas parloro 
setas, 2 miegamo kambario setai, 
valgomo kambario setas, kaipetai, 
virtuves kabinetas, grojiklis pianas ir 
viktrola ir 2 augštų mūrinis namas, 

5544 S. Lincoln St., 1

PARDAVIMUI ’
GROJIKLIS PIANAS — Gulbran- 

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

Atsišaukite
812'Zi W. 63 St. . ,

BARGENAS
Cigarų, tabako, kendžių ir minkš

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

1126 W. 14 PI.
Į . ■ -. , ■ ■ t . - -__

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
ant 46 St. arti Wood St. su staku ir 
fikčeriais, 6 gražus kambariai gyve
nimui užpakalyj, savininkas duos il
gą iysą, su namu ar be namo.

Atsišaukite,
1818 W. 47th St.

Tel. Lafayette 9237

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

717 W. 21 PI.

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

Telefonuokite
Prospect 9334

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

Atsišaukite
8651 ą. yyąĮĮace St.

UŽ PUSE KAINOS.
Saldainių krautuvė su visais ge

riausiai sįtaisymais, parduosiu už 
pirmą teisingą pasiulijimą, biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Galima 
pirkti ant išmokėjimo.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St.

Boulęvard 9641.

PARSIDUODA kriaučių šapa 
įrengta labai puikiai, parduosiu vis
ką sykiu arba atskirai. šėpa dėl 
drabužių, daug stalų ,ofiso deska, 
siuvama mašina, prosinimui stalas ir 
visokių daigtų; užsiimu su kitu biz
niu. Atsišaukit nuo 8 iki 11 vai. 
dieną, 308 S. Hermitage Avė. Phone 
Seeley 7444.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Biznis senas, geras, 
viskas cash. Apgyventa sve
timtaučių apielinkė. Arba mai
nysiu j automobilių. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St. 
Box 556. •

PARSIDUODA arba pasi- 
rendavoja ant 6 menesių bu
černė ir grosernė, maišytų tau
tų apgyventoj apielinkėj. Kas 
norės, galės vėliau pirkti. 2011 
W. 63rd St. Prospect 3703. % •

... '—.—l—<—»———

REIKIA vyrų dėl pardavinė- ba mainnu ant ,gCro karo. Yra
jimo automobilių, patyrimas ne- Bridgeporto apielinkėj.

TAUPYK IR TURĖK
savaitę, kas dviKas H _ 

ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iŠ savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
>utų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
tada ir bile kokiam reikalui, 
taip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yru po valdžios 
Kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
įmonės: 
’rezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
uŽveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

STOGDENGYSTK
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 iCo., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

t .................. —.......... . .

reikalingas. Geri darbininkai
gali uždirbti daug pinigų.

Atsišaukite,
5441 S. Ashland A ve.

REIKIA bučerio, turi būt 
patyręs savo darbą, gera mo
kestis, darbas ant visados.

Atsišaukite
4911 W. 14th St. 

Cicero, III.

Gali
ma nupirkt ant lengvų išmo
kėjimų. Kreipkitės Bridgepor
to “Naujienų” skyrių, Box 228 
3210 South Halsted Street.

PARSIDUODA 3 kėdižių bar- 
berne. Biznis gerai eina. Par- 

i davimo priežastį patirsite aht 
i vietos.

Atsišaukite
1711 So. Halsted St.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojani. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

REIKIA ant farmos tvirto 
vaikino arba vidutinio am
žiaus vyro. Farma randasi 16 
mylių nuo Chicagos. Geros są
lygos. 1941 So. TruinbulI 
Avė., 2 fl. Tel. Rockw<>ll 3543.' 4 į |

PARSIDUODA delicattesen 
krautuvė ir grosernė, lietuvių 
ir lenkų 
kėj.

• 8704
So.

apgyventoj apielin-

Houston Avė.
Chicago, III.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handllng. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 8408 — Blvd. 1969 res.

REIKALINGAS gerai paty
ręs bučeris, gera . mokestis 
pastovi vieta.

Atsišaukite *
2219 W. Lake St. 
iMelrose Park, III.

PAROAVIMUI rooming house, 
ir yra 17 kambarių, rendos $150, 

įplaukų $400. ILysas 5 metams. 
Parduosiu labai pigiai. 127 N. 
Dearborn St., Room 911-913. 
Tel. Central 6406.

PARDAVIMUI ant Lovve Av. I 
& 33rd St. 3 fintų mūrinis na
mas po 6 kanib., elektra, ga- 
sAs ir vanos, geroj vietoj. Mai- ’ 
nau ant bungalovv. Kaina tik
tai $11,000.00.

Pardavimui 2 
namas, 5 ir 6 kąi
elektra, . beizmantaž 
7,000; įmokėti $2,000.

lukštų muro 
iiriai, vanos,1

Kaina

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

South Side parsiduoda pui
kus 2 augštų mūrinis namas 4 
pagyvenimų, 2 po 4 ir 2 po 5 
kambarius, camentuotas beiz- 
mentas, elektra, gasas ir vanos, 
įmokėti $4,000.00, likusius kaip 
rendą. Kaina $15,500.

Turime visokių mainų. Auto
mobilių ant lotų arba biznių, se
nų namų ant naujų Summer 
Resortų ir labai gerų Friut arba 
Grain Farmų. Del geriausių 
bargenų keripkitės pas
BRIDGEPORT REALTY CO.

3306 feo. Halsted St., 
Tel. Boulęvard 5784 

Chicago, III.

Parduodam ir mainom
2 fintų naujas muro namas, gra

žioj apielinkėj, bargenas. 4 fialų 
muro namas, su visais parauku
siais, geroj apielinkėj.

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

A. Grigas, 
3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulęvard 489!)

2 
rių, 
gas 
Kinley 
$1,000.

VOKIŠKOJ SUBDIVIZIJOJ 
flatų mūrinis namas, 4-4 kamba- 
elektra ir moderniškas plumbin- 

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

ir
cash

2031 W. 35 St. 
Lafayette 0909

UKES PARSIDUODA
Turiu daug gražių ūkių ant 

pardavimo ir mainymo.
Atsišaukit

J. A. ŽEMAITIS, 
Fountain, Mich.

GERIAUSIAS bargenas prie 
Marųuette Parko. Parduodam 
2 po 5 kambarius ir 2 karų ga- 
radžius. Nepraleiskit šios pn> 
gosj

6719 S. Rockwell St.

60 AKRŲ farma, 16 mylių nuo 
Chicagos, netoli Archer Avė., prie 
Joliet kelio, 7 kambarių namas, fur- 
nace šildomas, bėgantis vanduo, bar- 
nė, sailos, vištininkas ir kiti budin- 
kai, didelis sodnas, žemė išdirbta, yra 
pasėta: avižos, komai, bulves, alfal- 
fa, rugiai, dobilai, daržoves. Yra 
visos mašinos, 10 melžiamų karvių, 
3 arkliai, -200 vištų, ančių, kiaulių, 
!4 mylios nuo miestuko ir gatveka- 
rio, parduosiu arba mainysiu į Chi
cagos namą 2 arba 6 flatų, South 
Side.

Farmerys, 
Tel. Yards 4378

AKRAI ŽEMES, OLSELIO 
KAINOMIS

Labai gražioje vietoje, VILLIA 
HILLS, Waukegan, prie Grand Avė., 
netoli Telegraph kelio. Iškilmingas 
atidarymas šios žemės bus nedėlioj, 
birželio 21 dieną. Nusipirksite visą 
akrą žemės už kainą 1 loto. Geros 
sąlygos. Ateikit nedėlioj, gaukit 
pirmą pasirinkimą. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 557.

PARDAVIMUI muro namas ir 
krautuvė, grosemė, kendžių, ice 
cream. Labai pigiai. Arba mainy
siu ant privatiško 2 flatų namo, ar
ba Bungąlovv. . Biznis eina gerai, 
priežastis pardavimo, važiuoju j Wis.

Savininkas
STEPHAN MiESiEWICZ 

5334 W. 23th St. Cicero, 111.
 ■»---------- -—e------ -------

GERAS INVESTMENTAS
Parsiduoda lotas 37)6x125 pėdas, 

Marųuette Parko apielinkėje; nuolat 
kylanti vieta; visi Įtaisymai ir gali
ma tuo jaus būdavot. l^abai geras 
investmentas. Parduosiu pigiai, 
nes reikia pinigų kitiems reikalams. 
Klauskit J. šmotelis, 1789 S. Raiste I, 
Street.

PAiRDAVIMUil 20 akrų for
ma, išdirbta ir gera žemė, 5 
kambarių geras namas, 4 my
lios tiesiai j pietus nuo Le- 
mont. Del informacijų rašykit 
JOHN HEINZ, Lockport, Ilk 
Route 5.

TURIU parduoti 5 kamba
rių bungaloiw, mūrinį, naujas, 

mėnesių senumo.
Atsišaukite

8

4947 So. Kol i n Avė.

C. P. SUROMSKLS & CO. 
Real Estate

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 1571

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir knntrnlHnu
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738.

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

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
• /patogaus 

komiso
BRIDGEPORT LOAN CO.

Klausk N. Kanter, prezidentas 
3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 

Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v. v: 
apart Panedėlio ir Pėtnyčios.

Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

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

VALENTINE DRESSMAKING . 
COLLEGE

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

A M. E. HUTFILZ, Manager

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

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

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W.< Madison St.

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

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

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


