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Francijos valdžia 
gavo pasitikėjimo
Hindenburgas prieš mo- 

narchistų ordeną
Politiniai vadai, .artimaiusi mirusio senatoriaus Roberto La Follette’o draugai, atvykę į Madi- 
soną, Wis., atiduoti jam paskutinį patarnavimą. Iš kairės dešinėn: senatorius Lenroot, iš 
Wisconsino; senatorius Brookhart, iš lov/os; senatorius Norris, iš Nebraskos, ir Wisconsino 
gubernatorius Blaine.

Kinai reikalauja sutarčiy 
peržiūrėjimo

PEKINAS, Kinai, birž. 24.— 
Kinų valdžia įteikė užsienių 
diplomatiniam korpusui notą. 

Ikuria reikalauja, kad butų pa
daryta revizija senųjų sutarčių, 
duodančių svetimšaliams spe
cialių privilegijų Kinuose.

KADAISE VARTĖ MILIJO
NAIS, MIRS NEPALIKĘS

18 žmonių žuvo gaisre;
350 namu sudegė

RAIBAS, Egiptas? birž. 24.— 
Praneša, kad Egipto miestely 
Abu Hammade kilęs gaisras su
naikino 350 namų. Ugny žu
vę aaštuoniolika žmonių.

SESUO NUŠOVĖ~SESERĮ

Padare tai, kad pabaigus ser
gančios sesers kentėjimus; 
pasmerkta 2 metus kalėti

Kantone kautynės kiniečių 
svetimšaliais

NIEKOsu

Painleve laimėjo parla 
niento pasitikėjimo

Svetimšaliai kaujas: 
kiniečiais Kantone

SU Mandžurijos Gango ka
riuomenėj kilęs maištas

Meksika skiria diplomati 
nius darbo attacbes

Sąmokslininku prieš ka
ralių vadas užmuštas

Socialistai, su nežymia išimtim, 
visi pritarė valdžios politikai 
Morokoje

PARYKIUS, birž. 24. — Ne
žiūrint pranašavimų antraip, 
premjero Painleve valdžia, dėl 
savo politikos MorokoJ, pilnai 
laimėjo parlamento pasitikėji
mo. Už pasitikėjimą valdžiai 
paduota 510 balsų, prieš 30.

Buvo ypač abejojimų de.l to, 
kaip šiuo kartu pasielgs socia
listai, kuriais valdžia vyriausiai 
remias, bet jie visi, išsikft’iant 
vieną kitą, parėmė ją ir dabar. Ifr

Kad balsavimas dėl pasitikė
jimo valdžia tokių rezultatų da
vė, tai prie to dalinai prisidė
jo dvi aplinkybės: viena, sim
patija premierui Painleve dėl jo 
narsios kelionės aeroplanu į 
Moroko atlankyti karo frontą; 
antra, šlykščios komunistų at
stovų kalbos ir atakavimas val
džios dėl jos politikos Morokoj 
vakarykščiame parlamento po
sėdy. kur pagaliau buvo kilu
sios komunistų su nacionalistais 
muštynės. •

KANTONAS, Kinai, birž. 24.
Svetimšalių Kantono konce

sijoj, vadinamoj šaminu, kilo 
kautynės tarp svetimšalių ir ki
niečių. Keletas svetimšalių y- 
ra užmuštų ir daug sužeistų.

Svetimšalių moterys ir vaikai 
bus šį vakarą Jungtinių Valsti
jų garlaiviu Ashville išsiųsti į 
Honkongą. Padėtis labai rusti.

Vakar kiniečių demonstran
tai ėmė šaudyti į Šamilio kon
cesiją ir vieną francuzą užmu
šė, o du kitu sužeidė. Britų ir 

ancuzų laivynų kareiviai, gi
nantieji koncesiją, pavartojo 
prieš kiniečius kulkosvydžius. 
Iš to kilo kautynes tarp kinie
čių ir svetimšalių.

I

Britai siunčia kariuomenę
HONKONGAS, Kinai, b. 24. 

— Šiandie pasiųsta iš čia į Ša
nkiną, svetimšalių Koncesiją! 
Kantone, Britų Indijos kaiįuo- 
monūs dalis.

LONDONAS, birž. 24. —Dai
ly Tclegraph praneša, kad Man
džurijos diktatoriaus čang Tso- 
lino armijoj kilęs maištas. 
Maištininkai naudojas tuo, kad 
paties vado, čang Tsolrno, da
bar nėra Mukdene, Mandžurijos 
sostinėj.

Del kilusio kariuomenėj mai
što generolas čang Ilsuelianas, 
Čang Tsolino sūnūs, staiga ir 
apleidęs šanhajų, kadangi ga
vęs iš tėvo telegramą kuovei- 

i kiaušiai grįžti Mandžurijon 
'neramumams armijoj gesyti.

BUENOS AIBES, Argentina, 
birž. 24. — Į Buenos Aires at
vyko Carlos Graciadas, Meksi
kos prezidento Calleso valdžios 
paskirtas diplomatiniu darbo 
attache prie Meksikos ambasa
dos Argentinoj.

Tai yra visai naujas diploma
tinis postas. Graciadas sako, 
kad toki darbo attaches bus pa
siųsti ir į kitus kraštus — į 
Jungtines Valstijas, Rusiją, Vo
kietiją, Franci ją etc.. Jų užda
vinys bus rinkti žinias apie dar
bo sąlygas atatinkamuose kraš
tuose.

SOFIA, Bulgarija, birž. 24.— 
Bulgarijos policija vakar suse
kė netoli Balicos kaimo penkis 
sąmokslininkus, dalyvavusius 
pasikėsinime balandžio mėnesi 
nužudyti karalių Borisą. Ketu
ri sąmokslininkai, atsišaudyda 
mi nuo policijos, pabėgo, bet jų 
vadas buvo užmuštas.

BOSTON, Mass., birž. 24. — 
jThomas W. Laws6n, finansinin
kas ir rašytojas, kurio turtas 
kadaise siekė 20 milijonų dole
rių, mirė “neturėdamas nė pen
kių dentų,” taip pareiškė jo dvie 
jų sūnų advokatas Probate teis
me: Lavvson mirė Bostone pra
eitą kovo mėnesį, nepalikęs jo
kio testamento.

grau-

džio
vi sal

BALTI KRYŽIAI KELIUOSE

žymės automobilių užmuštų 
žmonių vietas

KĮJ-KLUXAI KVIES PREZI
DENTĄ COOUDGE JIEMS 

KALBĖTI

VVASIHNGTONAS, birž. 24. 
— Ku-Klux-Klano viršininkai 
nutarė kviesti prczid. Coolidge’ą 
kalbėti ku-kluxų suvažiavime, 
kurs įvyks Washingtone mg- 
piučio 8.

Kursto streiką Filipinuose

15,000 žmonių liko be 
pastogės dėl tvanų

SYDNEY, Naujoji Pietų Va- 
lija, Australija, birž.- 24. Ki
lę tvanai užliejo visą Forbes 
miesto apygardą. Del tvanų 
apie 15 tūkstančių žmonių liko

is Sammo si rytą atplaukė i---------------—
Britų garlaivis Honam, atgabe- FILIPINUOSE YRA 145 DAR- 
nęs iš ten 150 pabėgėlių, mote
rų ir vaiku.
pečkuriai kiniečiai 
ir apleido laivą, tai 
pavadavo amerikiečių 
.Ashville darbininkai.

šiandie į .šaminą

BININKŲ UNIJOS

IŠTEKĖJO Už TO, KURĮ 
SKUNDĖ DEL $32,000 

ATLYGINIMO

Gen. Hindenburgo žings 
nis prieš kaizerninkus

Užgynė monarchistų ordenui 
laikyt ceremonijas Potsdame 
ir ex-kaizerio sunui Joms va
dovauti

BERL1NAS, birž. 24. — Vo
kietijos prezidentas Hindenbur
gas užgynė buvusio kaizerio su.- 
nui, Kiteliui Fridrichui, vado
vauti “Johanniterordeno” ri
terių įšventinimo ceremonijose, 
kurios kaip šiandie turėjo su 
didžiausiomis, kaip kaizerio lai
kais, iškilmėmis įvykti monar
chistų “Friedęnskirche” bažny
čioj, Potsdame.

Tasai šv. Jono Riterių Orde- 
nas yra įsteigtas prieš šešis 
šimtus metų, ir jam priklauso 
tik aukštoji, tituluotoji Vokie
tijos aristokratija. Jo didžiuo
ju magistru yra ex-kalzerio su- 
nūs Eitelis Fridrichas. Orde 
no nariu yra ir Hindenburgas, 
— pernai jis pats dagi tokioms 
ordeno ceremonijoms vadovavo. 
Dabar gi jis ne tik ex-kaizerio 
sunui užgynė ceremonijoms va
dovauti, bet ir pačias ceremo 
nijas užgynė laikyti Potsdamę 
Ceremonijos tatai bus laikomos 
nedidelėj koplyčioj Sornenbur- 
ge.

Šitas feldmaršalo Hindenbui- 
•go žingsnis lyg parodo, kad jis 
nori laikyti savo priesaiką, ku
rią jis davė užimdamas valsty
bės prezidento vietą: ginti res
publiką ir pamatinius krašto 
įstatymus, — kadangi Johanni- 
tų ordeno riteriai visados buvo 
ir yra aršiausi monarchistfi. 
besisiekią atsteigti Vokieetijoj 
monarchiją.

Kantono garlaivio 
sustre’kąvo

jų vietą 24. — Darbo biure yra įregis- 
garlaivio truota viso 145 darbininkų uni-' 

jos, bendrai turinčios 89,400 na
rių, tarp jų 87,400 vyrų ir 2,o6o 
moterų. Į tą skaičii) neįeina 
šiaip susišelpimo draugijos, ku
rių viso įregistruota 107, turin
čios bendrai 73,437 nartus.

Daugiau negu >pusė viso uni
jų skaičiaus yra Maniloj, 

šešios,

»šplaukč 
Jungt. Valstijų karo laivas Ke
leli.

MANILA, Filipinų Salos, b.

LOS ANGELES, Cal., birž. 
24. — Jaunas turtingas pilietis 
John Shepherd vieną kartą va
žiuodamas automobiliu užgavo 
panelę Ix>vellę Hadburgiutę ir 
ją sužeidė. Panelė Lovellė pa
šaukė jį tieson, reikalaudama 
32 tūkstančių . dolerių atlygini
mo. Vakar turėjo būti byla, ii 
jury jau buvo susirinkus jos 
klausyti. Bet čia teismui pra
nešama, kad skundėja susitaikė 
su kaltinamuoju: ji už jo 
kejo.

OFISO
LIKO

ište-

TARNAUTOJAMS 
PO 20,000 DOLERIU

PA-

Britų konsulo įspėjimas
KANTONAS, birž. 24. —Bri

tu generalis konsulas ^rantone 
pasiuntė Kantono vyriausybe? septyniasdešimt
notą,-kuria jis įspėja, kad bei bendras narių skaičius 
kuris kiniečių bandymas įsiver
žti į šamino koncesiją busiąs 
atmuštas ginklu, 
mių atsakysianti 
valdžia.

ir dėl pasek-
Kantono kimi

62,775.

Amoy prašo pagalbos

būtent 
kurių 
siekia

AVIA-AMERIKOS LAIVYNO 
’ TORIUS UŽSIMUŠĖ 

'' * r , (' - ;
HONOLULU, Havajai, birž. 

£4. — Susimušus ore dviem, ae-
Praneša, kad Amoy, Fukieno roplanam, vienas jų nukrito že- 

provincijoj, padėtis pasidarius mėn iš 500 pėdų aukštumos, ir 
labai rimta dėl nuolaatinių ki- lėkęs juo laivyno Įeit. Chase už- 
niečių demonstracijų prieš sve- simušė, Antrasai aeroplanas 
timšalius internacionalėj konce- maža tebuvo pažeistas ir toa^J 
sijoj. Nors Kinų vyriausybė laimingai nusileido žemėn, 
sako, kad ji sugebėsianti tvar
ką išlaikyti, teCir.u Amerikos,
Britų ir Japonų konsulai krei- PARYŽIUS, birž. 24. —Fraa- 
I>ėsi į savo vyriausybes, prašy- cijos valdžia davė koncesijų vie- 
danu, kad į Amoy atsiųstų ka-

Vienos dienos streikas atšaukta
PEKINAS, Kinai, birž. 24.— 

Del kiniečių verslininkų opozi
cijos, vienos idenos, streikas, 
kurs turėjo įvykti rytoj, tapo 
atšauktas.

nam automobilių fabrfkininkui 
vartoti Eifelio bokštą savo au
tomobiliams skelbti. Skelbi
mas bus elektros žiburiais ra
šytas.

Verčia kaltę sovietams
LONDONAS, birž. 24. —Bri

tų užsienių minksteris Chamber- 
lainas šiandie pareiškė atstovų 
bute, kad Britų valdžia turinti 
įrodymų, jogei dabartiniaj ne

vienos 
” su- 

Nors jis neįvardijo,

Garlaivių vaikščiojimas 
sulaikyta

/ TOKIO, Japonija, birž. 24.—
Delei streiko.Kinuose prieš sve- ramumai Kinuose esą “
timų kraštų laivus, Nippon Ju- svetimos valdžios agentų 
šen Kaiša kompanija paskelbė kurstyti. ?“ / *
laikinai .nutraukianti savo eks- kas ta “viena svetima valdžia” 
presinių garlaivių , vaikščiojimą yra, tečiau visiems buvo aišku, 
taip Kobe, Nagasaki ir Šanha- kad jis kaltina Rusijos sovietų 
jaus. valdžią. •

fabrikininkas 
paliko 742,300 
Trečią dalį to 
aštuomems sa-

SI'. LOUIS, Mo., birž. 24.
Miręs vietos 
Charles Herboth 
dolerių turto, 
turto jis užrašė
vo ofiso darbininkams, tarp <jų 
dviem merginom stenografis- 
tėm ir vienam, ofiso valkui, kurs 
dar tik keturi mėnesiai buvo 
tarnavęs. Kiekvienam jų ten
ka palikimo beveik po 20 tūks
tančių dolerių.

LIETAUS NESULAUKDAMAS 
NUSIŠOVĖ; LIETUS ĖMĖ 

PILTI

HASTINGS, Mich., birž. 24. 
— Susirūpinęs, kad ilgai nėra 
lietaus ir kad javai laukuose 
gali visai išdžiūti, farmerys Gy
rus Mulvaney, 54 metų, paėmęs 
revolverį nusišovė. Valandai 
praslinkus užėjo lietus ir taip 
gausiai lijo, kad visur telkšojo 
balos.

l

0 RB
Chicagai ir apielinkei oficia- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Aplamai gražu; vidutinė tem
peratūra. stiprokas mainąsis. 
didžiumoj šiaurvakaris vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 65° F. ,

šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29 valandą.

COLUMBUS^Ohio, birž. 24.
— Ohio valstijos gubernatorius 
įsakė vieškelių departamentui 
statyti nedidelius baltus kryžius 
valstijos vieškeliuose ties kiek
viena vieta, kur buvo automobi
lių užinuštas koks žmogus. Gu
bernatorius mano, kad Įie bal 
ti kryžiai visados primins auto
mobilininkams! įvykusias nelai
mes ir graudens juos būti at i Konsulas liepia amerikiečiams 
sargiems automobiliais važiuo
jant.

MANILA, Filipinai, birž. 23.
— ' Stengdamies sukelti visur 
stre ; prieš svetimšalius, Sąn- 
hajaus ardikalai atsiuntę savoj, 
draugams Maniloj kablegramą, ^king-
ragindami paskelbti Maniloj vi
suotiną streiką, pradedant 'bir
želio 25 diena.

RADO ŽUVUSIŲ STEFANS- 
SONO EKSPEDICIJJOS 

NARIŲ KAULUS

apleisti Kantoną
NEW YORKAS, birž. 23. — 

Presbiteri jonų užsienio misijos 
taryba gavo iš Kinų kablegra
mą, kurioj pranešama, kad 

| Jungtinių Valstijų konsulatas 
Kantone, dėl vykstančių ten ne- 
ramumų prieš svetimšalius, įsa
kęs visiems amerikiečiams pa
sišalinti iš Kantono.

-NEW YORKAS, birž. 24. — 
Medėjas; ir žiemių kraštų tyri
nėtojas II. A. Snow, ką tik su-1 
grįžęs iš savo dvejų metų eks-i 
pedicijos j polerinius kraštus,.! 
praneša, kad Heraldo Saloj jisl RUSSELLVILLE, Ala., birž. 
radęs liūdną radinį: žuvusių 24. — Teismas išteisino farme- 
1914 metais Vilhjalmuro Ste rį John Jacksoną, 1 
fanssono ekspedicijos į žiemių dėl t nušovimo kaž-kokio 
ašigalį narių kaulus:. i Martino. Martin su keliais ki

ltais asmenimis^ apsitaisę iįgo- 
SUfiMĖ PAŠTININKĄ; ĖMĘS mis skraistėmis ir apsidangstę 

i kaukėmis, buvo užpuolę J#k- 
’sono nąmus. Jackšonas šovė, 

— 'gindamasis puolikų, ir Martinas 
krito.

Iš LAIŠKŲ PINIGUS

vyriausybės
genasi Burllngtono

paštininkas,

tapo
CRESTON, la., birž. 25.

Federalės 
areštuotai 
gelžkelio linijos
John Moore, Čikagietis, Kaltina
mas dėl kraustymo laiškų ir 
ėmimo iš ją siunčiamų pinigų. 
Moore jau trisdeešimt vienus 
metus tarnavo ' paštininku, ir 
neužilgio butų jau gavęs pen
siją. Dabar jam gresia kalėj h
mas.

10,000 DOLERIŲ FRANCUZŲ 
RAUDONAJAM KRYŽIUI

WASHINGTONAS, birž. 24. 
— Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Draugija pasiuntė Fran
cijos Raudonajam Kryžiui 10- 
000 dolerių sužeistiems dabarti
nėj Morokos kampanijoj karei
viams šelpti.

NEW YORKAS, birž. 24. — 
Tuo tarpu kai Broadway krab
ždėjo žmonių minios ir siuvo 
automobiliai, du jauni banditai 
puolė Marcuso Feldmano biužu- 
terijos sankrovą, bloke tarp 45- 
tos ir 46-tos gatvių. Pašlavę 
briliantų ir kitokių brangmenų 
vertės apie 200,000 dolerių, 
banditai paspruko.

PARYŽIUS, birž. 22. — Čia 
ką tik pasibaigė byla vienos 
Paryžiaus siuvėjos, Onos La- 
vasser’iutės, kaltinamos dėl nu
žudymo savo sergančios sesers 
Anės. Kaltinamoji nesigynė, 
kad ji sesutę nužudė, ir ji pa
pasakojo teismui šitokią 
džią istoriją.

, Jos sesutė, Ąnė, sirgo 
va. Anės plaučiai buvo
sunaikinti, ji baisiai kentėjo, 
bet nenorėjo mirti ligoninėj. Ti 
baisiai kosėjo, ir dėl to kiti tų 
namų gyventojai, kur Ir jos tu- 
tėjo savo butą nusisamdžiusios, 
skundėsi namų savininkui, kad 
ligonė neduodanti jiems ramu
mo. Namų savininkas liepė 
joms išsikraustyti. Kur ji ga
lėjo dėtis su sesute, kuri jau 
iš lovos nebegalėjo pasikelti?

Tada .ligonis pradėjo jog pra
šyti, kad ji pabaigtų jos kentė
jimus, nušautų ją. Ji atsisa
kius, bet sesutė maldavus — 
jos kentėjimai buvo nebepaken- 
tčiami. ‘ i
I * w

Pagaliau ji ryžosi, nors jai 
tai buvę begalo sunku. Ji pa
sodinus sesutę kėdėj. Anė jai 
___ : “šąuk i mane tol, kol 
aš galvos ‘ nebejudthsiu, tada 
žinosi, kad aš nebegyva.” ’

Ji paėmus revolverį ir užėjus 
už sesutės nugaros šovus. Bet 
ji buvus taip susijaudinus, kad 
paleidus, vieną, antrą ir trečią 
šūvį, o sesutė vis Šnabždėjus: 

l“Dar ne.” Ji šovus dar du 
kartu, ir tada pastebėjus, kad 
sesutės galva nebejudanti. Bu
vo likus dar viena kulipka, ku
ria ji norėjus pati sau galą pa- 

’sidaryti, bet jos rankos taip 
drebėjusios, kad nebepajėgus 
įdėti į revolverį.

Pats teisėjas patvirtino, kad 
kaltinamoji mylėjus savo sesu
tę, ir atsigręžęs į ją jis pasakė: 

kaltinamą (“Tamsta buvo pasišventus savo 
1 ’ i Lee seseriai; tamsta labai ją mylė

jai, ir mes žinome, kad, rūpin
damos ja, tamsta pati dažnai 
buvai nevalgius.”

įstatymų reikalavimus paten
kinti, kaltinamoji buvo pa
smerkta dvejiems metams kalė
jimo. , ,

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei- 

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Ranką, 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 vienų sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI
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Del Odos Ligų
žmonės, kurie turi niežėjimus per 

metų eilę, gauna ramų miegų ir pa
ilsį bevartodami Cadum Ointment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkšti mf ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t.

Wennersten’s
Bohemian Blend

LENGVAI 
PRIREN 
G1MUI

todėl, kad apyniai 
ir salyklą yra sykiu. 

Ir jums patiks jo sko
nis.

HenningWennerstenInc.
2980 LAWRENCE AVĖ.. CHICAGO

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 We«t 18th Str., Chicago, UI.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo . valan
doje. Tel. Canal 3161

Tel. I^fayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvi!, lietuviams visados

patarnauju kuogeriauaiai.

M. Y tiška,
3228 W. 38th St., Chicago, Iii. ’ 

L N.h , -   ■■■■■—y

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

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausi Euro
pinį gydymą ir 
{čirškiant gyduo- 
.es tid^iog į 
kraują, sykiu su 
eitomis gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra ne
kenksmingos ir 
.uri stiprią gy-

jega, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray vgzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 

'prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

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

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Kestaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

KORESPONDENCIJOS
—I————— . I.    I —

Indiana Harbor, Ind.
Kunigo prakalbos ir protesto 

mitingas prieš Komos papų.

Gegužio 15 d., vakaras buvo 
labai gražus, ir man panorėjęs
eiti pasivaikščioti. Kaip tik aš 
išėjau iš namų, sutikau vieną 
pažystamą. Jis praneša, kad šį 
vakarą bus labai dideles prakal
bos, busią gerų kalbėtojų. Atsa
kiau, kad aš apie prakalbas nie
ko nežinau, nes ir apgarsinimų 
nemačiau. ‘‘Na, kam tų apgarsi
nimų reikia? Juk kunigas per 
pamokslą pasakė, kad bus pra
kalbos, tai ir viskas”, atsakė
mano draugas, kuris ir nusisku
bino į bažnyčią, o aš nuėjau to
linus.

Už valandos aš sugryžau, tai 
jau “publika,” kuri susidėjo iš 
bobų ir vaikų, ir keleto vyrų, 
buvo sustojus ir choras giedojo 
Lietuva Tėvynę. Man nesino
rėjo eiti į vidų, nes aš galėjau 
labai gerai girdėt ir iš lauko. 
Po dainų pasirodė ant pagrindų 
kun. B. Bičkauskis, — vienas 
žmogus- trijose asabose, nes jis 
buvo tvarkbs vedėjas, kalbėto
jas ir pats rinko pinigus Lietu- 

!va “ginti nuo viduriniu prie- 
i M?’.

Aš apie visą prakalbą nera
šysiu ,nes bereikalingai gaišin
čiau skaitytojo laiką.' Bet tik 
trumpai ją apibudinsiu. Štai ką 
tas “garsusis” kalbėtojas maž
daug pasakė: “Gerbiamoji pub
lika, šiandien yra Lietuvos iš
kilminga šventė. Tai ir mes tu
rime pritartai ' Lietuvos žmo
nėms. šiandie sukako jau penki 
metai nuo pirmojo atidarimo 
seimo, šiandie mes turime dė
kot musų inteligentijai už iško
vojimą laisvės ir nepriklausomy
bės iš po svetimo jungo. Mes
kovojome jau nuo senų laikų ir
musų kova liko laimėta. Jeigu
mds (mes—tai reiškia kunigija)
nebūtume taip akylai daboję, tai 
šiandie nebūtų Lietuva laisva ir 
katalikiška, bet butų Lietuva 
bolševikiška. Juk jų nors yra 
labai mažai, bet jie dar ir šian- 

!die kelia dideliausį triukšmą 
'seimuose ir vis dar nori padaryt 
! Lietuvą bolševikišką. (Bet man 
rodos, kad seime nėra nė vieno 

I bolševikų atstovo. Tas “garsu
sis oratorius” bolševikais vadi
na visus tuos, kur nebučiuoja 
kunigams skvernų.—S. S.). Mes 
paėmėm Lietuvą valdyt ir mes 
negalim paduot bolševikams. 

Laisvamaniai vis dar nori, bet 
jų-norai nueis ant niekų. Jeigu 
jie paimtų valdžią j savo rankas, 
tai Lietuva už dviejų valandų 
butų Maskvoj ir Lietuvoj biedni 
darbininkai badu mirtų. Jeigu 
ne laisvamaniai, mes jau būtu
mėm senai beturį laisvą Liėtu- 
vą. Atminkit, senuose “Auš
ros” ir “Varpo” laikuoscrmes ne
galėjom tinkamai kovot, laisva
maniai mus trukdydavo, dėlto ir 
spaudos negalėjom turėt ir tu
rėjom spausdint kur nors užsie
ny. Laisvamaniams nesiseka ir 
nesiseks Lietuvos žmones 
klaidint. Jie vis patenka kur 
nors, kad nusiramint. Man važi
nėjant po Sibirą, aš sutikau ke
letą dar nuo senų carb laikų 
tremtinių, — tai vis už savo 
darbus”.

Man taip ir norėjos paklaus
ti, per kieno rankas tie'tremti
niai patekdavo į caro žandarų 
rankas, jei ne per pačių kunigų 
išdavimą. Ir dabar tas kuni
gas apgailestauja padėtį Lietu
vos tremtinių Sibire dar nuo ca
ro laikų. To dar neužteko. Jis 
koliojo tuos didelės pagarboš 
vertus vyrus, kurie veikė senes
niais laikais, leido laikraščius ir 
žadino lietuvius.,- Visi lietuviai 
juos gerbia ,o musų kunigas— 
juos kolioja. Mes gerai žinome, 
kad nė vienas kunigas neragina 
būt apsišvietusiu ir susipratu
siu. Tai ir kun. Bičkauskas iš
sijuosęs darbuojas, kad palai
kius tamsybę. Beveik kiekvie-

ną nedėki ien į primena savo pa
vapi jonams, kad neskaitytu 
“Naujienų”, “Keleivio” ir kitų 
pažangių laikraščių ir knygų. 
Jis turi parsitraukęs visokių 
šlamštų ,kaip “Laivas” ir viso
kių katachizmų ir tuos brukte 
bruka kiekvienam, ar moka
skaityt, ar ne, ir dar prašo 
penktuko, žinoma ,kuris nemo
ka skaityt, tas-nusiperka Lai
vą, o kurie pažysta jį, tam ir už- 
dyką neįduosi. Ir dar primena, 
kad nereik būt mokytam, jeigu 
nori nueiti į dangų. Sako, kad 
šventieji nemokėjo nė rašyt, 
nė skaityt, bet šiandie visi yra 
danguje, šventieji nekrovė pi
nigus ir jiems nereikėjo jų; jie
gyveno miškuose. O kunigas vėl 
atsisukęs šaukia, kad parapijo- 
nys neduoda pinigų pastatymui 
naujos klelMinijos-palociaus, Mat 
turbut musų kunigėlis nenori 
eiti į dangų pas šventuosius; 
jam mat nesinori gyventi ketu
riuose ar penkiuose kambariuo
se, jis ndri turėt aštuonis—de
šimt kambarių su visokiais ge
riausiais įrengimais. Aš patar
čiau kunigėliui likti šventuoju 
ir kraustytis kur į artimesnį 
miškelį. Bet, matyt, darbinin
kam daugiau rupi dangus, negu 
kunigui; jau keletas neturtingų 
mažai uždirbančių ir visai be 
darbo esančių meksikiečių gy
vena “prerėse”, kokioj-nors su- 
kaltoj skrynutėj. Bet kunigėlis 
eina, vargsta, kolektuoja, rūpi
nas, uparijas, kas duoda — tas 
darąs, kas mažai ar visai ne
duoda— tam grąsina pragaru, 
sakydamas, kad kupranugaris 
greičiaus Dareis per adatos sky
lutę, negu turtuolis eis į “dan
gaus karalystę'”. Et, geriaus lik 
šventuoju ir gyvenk taip, .kaip 
šventieji kad gyveno.

. L. P. D. Kliubas surengė pro
testo mitingą prieš Romos Pa
pą. Mitingas įvyko nedėlioj, 21 
d. gegužės. Tvarką vedė p. Pra
nas Remeikis. Kalbėtojų buvo 
keturi . Pirmasis kalbėjo B. R. 
Yasulis; pasakė keletą pastabų 
apie Papos pripažinimą Vilniaus 
lenkams; kalbėjo apie 40 miliu
tų. Antrasis buvo Dr. Zimon- 
tas. Kalbėjo apie pusvalandį. 
Dr. Zimontas nėra labai “kars
tas” kalbėtojas, bet kaip dėl mu
sų publikos yra gana geras. 
Trečias kalbėtojas buvo T. J. 
Kučinskas, kaipo laisvaipanių 
kalbėtojas, Kučinskas yra ge
ras, gal kito tokio ‘ kalbėtojo 
sunku butų rasti musų upielin- 

kėj. Jis plačiai papasakojo apie 
senovės lietuvius, kada dar lie
tuviai garbino dievą Perkūną; 
tuose laikuose lietuviai buvo 
stipriausi tauta Europoj, bet 
kaip tik lietuviai pateko po Ro
mos juodu skvernu, pradėjo/ei
ti kaskart menkyn ir pradėjo jų 
jau kitos tautos nebebijot. 
Mums nėra reikalo remti savo 
priešus, kaip Romos Papą, — 
sako kalbėtojas, — mums nėra 
reikalo už dyką jam pinigus 
duoti; tuos pinigus, kuriuos 
Lietuvos kunigai pasiunčia Pa
pai, geriauš butų sunaudoti ge
riems saviems reikalams. Baig
damas savo kalbą ragino rengti 
kuotankiau protesto mitingus ir 
remti Lietuvos darbininkus, ku
rie nesiduoda lengvai išnaudot 
kunigijai. Po Kučinsko kalbos 
p. Yasulis perskaitė pagamintą 
vezolideiją, kuri liko priimta 
veik vienbalsiai. Prieš rezoliu
ciją balsavo tik vienas davatky- 
nas — trijų pėdų “milžinas”. 
Tas “milžinas”, .mačiau, užsira- 
šinėjo į knygutę nekuriuos jam 
“svarbius” žodžius. Bet kaip 
man kiti pasakojo, jis nelabai 
mokąs net “pasiskaityt”. Tur
but ji atsiuntė kunigas, kad pa
skui galėtų iš sakyklos pasakyt 
tiems, kurie nebuvo ant prakal
bų ir negirdėjo kas buvo nu
tarta.

Ketvirtas tai buvo netikėtas 
kalbėtojas p. Makauskas. Nors 
jo vardo nebuvo apgarsinimuo
se, bet jis atvyko kartu su ki-

tais kalbėtojais. Makauskas kal
bėjo apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Kalbėjo ilgoką laiką ir 
vis daugiausia apie netikusius 
darbus Lietuvos kuinigų. Po 
prakalbų buvo renkamos aukos 
valstiečiams - liaudininkams.
Aukų surinko $22.25. Yasulis 
po prakalbų visiems gražiai pa- 
dėkavojo.

Protesto mitingo dienoj musų 
(“gerbiamas” klebonas net suši
lęs šaukė, kad nė vienas para
pijomis neitų į prakalbas, o jei
gu kas eis, tai turėsiąs pasisa
kyt jam per išpažintį, kad buvo; 
bet kas bus buvęs, o nesisakys, 
tas atliksiąs “šventvagišką” iš
pažintį. Bet aš manau, kad 
Amerikoj žmones jau mažai 
paiso tų “griekų”. Pasiklausy- 
kit ką pasakė kunigėlis apie Vil
nių, Papa ir lenkusi Kur jus 
girdėjot, kad “šventas tėvas” 
galėjo parduot Vilnių lenkams. 
To nevuvo ir negali būti, nes 
parduot, reiškia, kad ką par
duoti, reikia gaut pinigų; Papa 
juk pinigų negavo; “šventas tė
vas” tik palaimino esančius Vil
niuj lenkus; gaji ten ir lietuviai 
būti, jeigu jie nori. Tai yra tik 
prasimanymas laisvamanių, 
kad Lietuva neteko Vilniaus. 
Taigi keletas Ind. I laibu ro lais
vamanių susitars ir pasakys, 
kad jau Papa negeras. Papa 
yra geras ir mes turim už jį 
melstis.

Dabar musų Ind. Harboro lie
tuviai kalba, ar kartais tas mu
sų gerbiamas klebonas ir tas 
“garsusis” pamokslininkas nėra
išmokęs lietuviškus pamokslus 
sakyt lenkas, kad taip lenkus 
gina.

Musų dabartinis kunigas yra 
smarkiausias ,kokį turėjome.
.k

Daug kunigų perėjo ir nė vie- nereikia,, aš moku parašyt ir šu
nas negalėjo išvaryt parapijos 
komiteto; Visos gi knygos buvo 
tvarkomos komiteto. O šis pa
siėmė sau vienas “tvarkyt” vi
sas knygas. Jis. pasakė: man 
jokio sekretoriaus ir kasieriaus

rokuęt, o jus sau galit būt, bet 
ųesikišti prie tų dalykų. Para- 
pijonai visi sutiko ir pavedė ku
nigėliui vesti “tvarką“ parapi
jos reikaluose.

— Senus Senelis.

BIMIM— I———■proirn- t

NORĖDAMI:
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITftS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. \

S. L. FABIONAS CO.

LAIVAKORTES
Parduodame Laivakortes ant geriausių laivų visų linijų.

SIUNČIAME PINIGUS
Pinigai siunčiami per musų bankų išmokami greitai vi
sose vietose Lietuvoje.

SAUGIOS DĖŽUTES
(SAFCTY VAlil.TS)

Musų banko Saugios dėžutes persamdomos po $3 į metus.

INSURANCE '
Męs apdraudžiamo Namus, Rakandus, Biznius, Stiklus, 

' Automobilius ,ir visokį kitų turtų, nuo ugnies, pavogimo, 
sunaikinimo ,etc. Taipgi apdVaudžiame nuo vėsulos 
(Tornado), visokius namus. Conlractor’s Liability & 
VVorkmen’s Compensation Insurance gausite pas mus.

VISAIS SAVO REIKALAIS
kreipkitės visada į lietuvių bankų, o gausite gerų ir grei-

8D9 W. 35lh SI., Chicago E
Tel. BoJevard 0611 ir 0774 }

PADAROM PIRKIMO IR PAR- f 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir l 
Parduodam Laivakortes. • 2

K. GUGIS
ADVOKATAS•

Miesto ofisai
127 N. Dearborn Stn Roorn 1111-112 

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

8323 So. Halsted St 
Tel. Bouievard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
>■ » —............. —/

tų patarnavimų.

UNIVERSAL
STATE BANK

t

3252 South Halsted Street, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Šviesų ir pajiagą suvedame J aenua ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
TRR BRJ.OGEPORT ELECTRIC CO., I n t t) 

a. Bartkus, pt*.h.
1619 W. 47th St., Tel. Bouievard 7101, 1892, Chicago

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai lojimai. — Paa

ukota pinigą 1 ir 2 morgiMamn.
------------------------------ - , ,,

: John Kuchioskas
LAWYĖR

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
t 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.

Iškilmingas Vakarinis Piknikas
Rengia 

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽES PAŠ. KLIUBAS CICERO

Sukatoje, Birželio (Jone) 27, 1925 z
STICKNEY DARŽE, STICKNEY, ILL.

Pradžia 4 vai. vakare. Muzika nario, John Pocius.
Kviečia KOMITETAS. •

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

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO G AUTI SEKAMA YPATA:

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

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

Paštas ............................................................ Apskritis  ....................  -..............——
/ .3“ , s 4* .. v, f »

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

doleriais parašyk doleriais vieton litų. ' >

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

Adresas..................................................... -............................    -

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.
’ REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”
Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų ;

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

J739 So. Halsted St., Clūcago, Illinois

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 12001 
Tai. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Pare<lėlia ir 
Pėtnyčios.

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn '60UG

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

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namu Telefonas Republic 9600

Tel. Dearborn 9067

A. A. SIAUS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmio-lyjl 
Room 17126 

CHICAGO TEMPLE BLOG, 
77 W. Waahiniton SL 

Cer. V/ashinjtton A Clark

Hawą Tel.: Hyde Perti 18M?
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:
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A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
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LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Išleistuvės draugams 
Kemėžams

Chicagos lietuviai socialistai, 
deja, neteks dviejų savo darbš
čiausių draugų — Andriaus Kė
ni ėžos ir Pranės Stikliutės-Ke- 
mėžienės, kuriuodu liepos 9 d. 
išvažiuoja su “Naujienų” eks
kursija Lietuvon.

Atsisveikinti su jiem dviem 
rengiama ateinantį sekmadienį 
išvažiavimas į Beverly Hills miš
ką. Rengėjai — Liet. Socialde
mokratų Rėmėjų Chicagos kuo
pa — tikisi, kad tose išleistuvė
se dalyvaus šimtai žmonių, nes 
draugai Kemėžai yra plačiai ži
nomi savo veikimu Chicagoje 
ir turi daug nuoširdžių prietelių. 
Išvažiavime bus prakalbos, dai
nos, žaidimai ir užkandžiai.

Andrius Kemėža ir jo žmona 
yra lattai simpatingo budo žmo
nės — mandagus, draugiški, 
rimti ir dori. Visi juodu mėgsta, 
kas tiktai turėjo progos su jiem 
arčiau susipažinti. Socialistų or
ganizacijos nariai juodu labai 
brangina, be to, dar už tai, kad 
juodu visuomet buvo ištikimu 
savo principams ir net sunkiau
sio socialistiniam judėjime kri- 
zio metu nesiliovė ginti sočia 
listinę idėją nuo priešų iŠ deši
nės ir iš kairės. Kai daugelis 
vėjavaikių, pirmiaus priklausiu
sių Liet. Soc. Sąjungai, nusekė 
paskui bolševikiškus demago
gus, tai draugai Kemėžai pasili
ko tvirti, kaip uola, savo nusi
statyme ir dėjo visas pastangas 
išgelbėti socialistų organizaciją 
nuo sugriovimo. Juodu uoliai 
prisidėjo prie LSS. kuopų atgai
vinimo, prie LDLD. sustiprini
mo ir šiaip kuo galėdami rėmė 
visa, kas tarnauja darbininkų 
labui ir socialistinei idėjai;

Drg. Kemėža padėjo atmušti 
bolševikų atakas prieš “Naujie
nas”. Jisai buvo nuolatinis so
cialistinių laikraščių korespon
dentas. Jisai energingai kovojo 
su bolševikais rubsiuvių unijo
je, kuo užtraukė ant savęs dide
lę raudonųjų fašistų neapykan
tą: kai jie buvo diktatoriai uni
jos lokale, tai jie šmeižė jį, 
skundė ir persekiojo piniginėmis 
pabaudomis. Bet jie jo nemiga^ 
dino.

Ir kas svarbiausia, jie nesu- 
demoralizavo jo! Nors komunis
tai vartodavo prieš drg. Kemė- 
žą šlykščiausias priemones, ko
kias tik gali sugalvoti sąžinės 
netekusieji fanatikai ir jėzuitai, 
bet jisai niekuomet nenusižemi
no iki to, kad tokiomis pat'prie
monėmis atsilyginti jiems. Koks 
jisai buvo — teisingas, manda
gus ir rimtas žmogus, toks jisai 
ir paliko. Jo širdyje tur-but nie
kuomet nerastų sau vietos kerš
to jausmas. Nenuostabu, kad 

ne vienas buvusiųjų karščiausių 
komunistų fanatikų, nuolatos 
susidurdami su juo įvairiose 
draugijose, laikui bėgant, ėmė 
sarmatytis savo nekultūringų 
užpuldinėjimų prieš socialistus 
ir pagaliau vėl pasidarė palan
kus socialistams.

Drg. Kemėžienė daugiausia 
pasidarbavo socialistinės litera
tūros skleidimu prakalbose ir 
vakaruose. Tai yra neįkainuoja
mas darbas, kadangi visi gerai 
žino, jogei tiktai per apšvietą

L.S.S. VIII Rajono Centro 
s Komitetas: •

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 Nonh
Spaulding Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — M. (i. Muuricas, 4333
S. I’’airfiel(l Avė., Chicago, III.

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

Kaslerius — J. Kondratavišius, 10611
Edbrooke Avė., Chicago, 111.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

cfarbininkų klasė gali pasiekti 
geresnės ateities.

čikagiečiams bus labai gaila 
skirtis su tais dviem draugais. 
Bet drg. Kemėžai Lietuvoje gal 
būt ras dar geresnę dirvą pasi
darbavimui. Lietuvos darbinin
kų klasei tokių veiklių ir užgruz- 
dintų kovoje darbuotojų kaip 
tik ir reikia.

Taigi prašome visų draugų at
siminti, kad birželio 28 d. ren
giama jiem išleistuvės.

Tarptautinis Frontas
BELGIJOS SOCIALISTAI IR 

VALDŽIOS KRIZIS

Valdžios krizis, kuris Belgijo
je tęsėsi keletą savaičių, paga
lios, rodos, pasibaigė. Ministe- 
rių kabinetas tapo sudarytas iš 
socialistų ir demokratinių kata
likų. Ministerio pirmininko vietą 
užėmė katalikas Poullet, užsie
nio reikalų ministerio — socia
listų vadas Vandervelde.

Belgijos socialistai pradžioje 
buvo nusistatę taip: arba suda
ryti grynai socialistinį kabinetą, 
gavus jam pažangiosios parla
mento dalies paramą; arba vi
siškai nedalyvauti valdžioje. Bet 
pasirodė, kad tuo budu išeiti iš 
valdžios krizio negalima. Libe
ralai atsisakė remti socialistus. 
Kai socialistai pavedė valdžias 
sudarymą buržuazinėms parti
joms, tai jos neįstengė. Tuomet 
kilo mintis, kad socialistai pasi
kviestų į talką tuos katalikų 
partijos atstovus, kurie prita
ria demokratiniam socialistų 
programų i.

Po ilgų diskusijų pažangiųjų 
katalikų vadas Poullet sutiko su 
ta propozicija, bet dabar reikė
jo socialistams nutarti, ar gali
ma keisti savo pirmesnįjį nusi
statymą tuo klausimu.

Briusselio Liaudies Name bir
želio 6 d. susirinko nepaprastas 
Socialistų partijos suvažiavimas 
tai problemai išspręsti . Suva
žiavimas tęsėsi dvi dienas prie 
uždarytų durų, dalyvaujant tik
tai vienam svečiui —• Socialisti
nio Internacionalo sekretoriui, 
Tom Shavv. Tai srovei, kuri sto
jo prieš socialistų dalyvavimą 
koalicinėje valdžioje, vadovavo 
draugas de Brouckėre, o dalyva
vimo šalininkams vadovavo drg. 
Wauters. Balsuojant, delegatai, 
atstovaujantys 495,880 partijos 
narių, pasisakė už dalyvavimą, 
o delegatai, atstovaujantys 108,- 
325 narius, pasisakė prieš daly- 
lyvavimą; 22,000 narių delega
tai susilaikė nuo balsavimo.

Tuo budu stojančių už koali
cinę valdžią pasirodė daugiaus 
kaip trys ketvirtadaliai partijos.

Partijos suvažiavimas nužy
mėjo sekančius asmenis val
džion : Vandervelde — užsienio 
reikalų ministeriu, Laboulle —• 
vidaus reikalų, Huysmans (ne- 
sumaišykite su liberalų Hy- 
mans’u!) — švietimo, Wauters 
— darbo, Anseele — geležinke
lių.

Padėtis Belgijųje yra charak
teringa. Tenai socialistai dar* ne
turi daugumos parlamente, bet 
jie jau yra taip stiprus, kad 
buržuazinės partijos vienos ne
bepajėgia sudaryti valdžią. Re
zultate to socialistams tenka ei
ti į koaliciją su pažangiąja bur

žuazijos dalim. Tą pat mątome 
ir daugelyje kitų šalių.

Taigi išrodo, kad pereinamuo
ju laiku iš pilno buržuazijos 
viešpatavimo į pilną socialistų 
viešpatavimą praktikoje vis la
biau įsigyvena koalicinės val
džios, o ne diktatūra.

Tiesa, Rusijoje, Italijoje, Ven
grijoje ir Ispanijoje gyvuoja 
diktatūros, bet visi žino, kad te
nai sąlygos nenormalės.

AKSELRODO JUBILEJUS

Rugpiučio 25 d. šiemet sukaks 
lygiai 75 metai amžiaus vienam 
didžiausiųjų pasaulyje socialis
tų, Akselrodui.

Pavel Borisovič Akselrod bu
vo tame mažam būrelyje žmo
nių, kurie 1883 m. įsteigė pir
mutinę rusų socialdemokratų 
organizaciją “Osvoboždenije 
Truda”, o vėliaus, 1898 m., — 
Rusijos Socialdemokratų Darbi
ninkų Partiją.

Kai 1903 m. rusų partija ski
lo į “bolševikus” ir “menševi
kus”, Akselrodas buvo “menše
vikų” pusėje, ir jisai paliko jo
je iki šiol. Jam, kaipo socialde
mokratui, dabar, žinoma, tenka 
gyventi užsienyje nes raudonie
ji Rusijos budeliai, jei galėtų 
užmuštų jį.

Socialistu Partijoj
NEVV YORKO SOCIALISTŲ 

BALSAS

Per keletą paskutinių savaičių 
Amerikos žmonių domė tapo 
atkreipta į du tarptautinės po
litikos klausimu — Meksikos ir 
Kinijos. Tais klausimais New 
Yorko Socialistų partija priėmė 
dvi rezoliucijas, kurias žemiaus 
paduodame.

Rezoliucija apie Meksiką

Po daugelio mėnesių ramių 
santykių tarpe Jungtinių Vals
tijų ir Meksikos rodėsi, kad at
ėjo nauja kooperavimo gadyne 
tarpe tų dviejų &alių. Meksikos 
žmonėms pavyko nuslopinti ke
letą reakcininkų pasikėsinimų 
padaryti ginkluotas revoliuci
jas, ir nepersenai pirmutinis 
prezidentas, išrinktas žmonių 
balsavimu, pradėjo eiti savo pa
reigas.

Ir štai, sugrįžo į Jungtines 
Valstijas ambasadorius Meksi
kai, ir po ramaus pasikalbėjimo 
su valstybės sekretorium Kello- 
ggu spaudoje tapo paskelbtas 
pareiškimas, kuris vėl pastatė į 
pavojų taikius santykius su 
Meksika. šiame pareiškime, 
nors atsargiai parinktais žo
džiais, bet vis tik aiškiai išreikš
ta grasinimas Meksikai pavar
toti prieš ją prievartą, jeigu j! 
nenusilenks Amerikos investo- 
rių reikalavimams.

šis provokuojantis pareiški
mas yra juo labiau nelemtas ir 
nepamatuotas, kad mišri komi
sija jau daugelis - mėnesių kaip 
svarsto ginčijamuosius klausi
mus ir veikiausia patieks ra
portą. Užgauliojantis Amerikos 
valdžios apsiėjimas su Meksika 
ir visomis lotyniškai-amerikoniš- 
komis šalimis kelia nerimastį vi
sose tautose į pietus nuo Jung
tinių Valstijų, ir valstybės sek
retoriaus Kelloggo propaganda 
laikraščiuose yra pavojinga, ka
dangi ji kursto piktumus tarpe 
minėtųjų tautų ir Jungtinių 
Valstijų ir gali, kad kokios, at
vesti prie ka^o.

Socialistų Partijos organiza
cija New Yorke protestuoja 
prieš begėdišką Amerikos val
džios politiką, kuri pavertS val- 
stybės departamentu Amerikos 
investorių biuru Meksikoje, iš
šaukdama tuo didelį pavojų. Ji 
turi būt atmesta taikos intere
suose. Jeigui Amerikos kapitalis
tams ir bankininkams nepatin
ka Meksikos įstatymai, tai tegu 
jie pasitraukia iš tenai ir nerei
kalauja, kad mes siųstume tenai 
Amerikos kareivius. Užpuoli
mas ant Meksikos butų karas 
musų bankininkų ir investorių 
naudai, ir mes pareiškiame, kad 
taip vieno, taip ir antro krašto 

darbininkams toks žinksnis ga
lėtų atnešti tiktai pragaištį.

Rezoliucija apie Kiniją
Socialistų Partijos skyrius 

New Yorke šiuo išreiškia siuvo 
griežtą protestą ir pasmerkimą 
tai rolei, kurią imperialistinės 
valstybės suvaidino dabartiniuo
se sumišimuose Kinijoje.

Yra faktas, kad užsienio in- 
vestoriai šanghajuje savo apsi
ejime su kiniečiais samdomais 
darbininkais sugrįžo prie žiau
riosios fabrikų sistemos, kokia 
buvo vartojama tamsiausiais 
laikais Anglijoje ir Amerikoje. 
Prie dvylikos valandų darbo die
nos už bado algas, kuomet džio
va be pasigailėjimo naikina gy
vybes, industrinės sąlygos pasi
darė nežmoniškos.

Negana to, kad šitaip baisiai 
išnaudojama vyrai ir moterys, 
bet tie užsienio kapitalistai ima 
kūdikius nuo šešių metų am
žiaus ir vargina juos po- dvyliką 
valandų dienoje nehygijoniško
se sąlygose, kurios stabdo vaikų 
augimą ir veda juos pirm laiko 
į kapus. Vaikai gyvena netiku
siuose .butuose ir gauna blogą 
maistą, ir šitos baisenybės tęsia
si ir po to, kai komisija, suside
danti daugumoje iš anglų, išty
rė tas sąlygas ir aprašė jas sa
vo raporte. *

Pasipiktinimas šita svetimša
lių vergija, uždėta suaugusiems 
ir vaikams darbininkams šan- 
hajuj, iššaukė dabartini streiką 
ir studentų demonstracijas. Iš 
visų pranešHTių nuomanu, kad 
streikas ir demonstracijos buvo 
ramaus pobūdžio, vienok didžio
sios kapitalistinės valstybės, jų 
tarpe ir Jungtinės Valstijos, 
bendrai stvėrėsi ginklo, kad 
tiems nelaimingiems Kinijos 
darbininkams nedavus pasiliuo- 
suoti nuo jungo.

Mes protestuojame prieš šitą 
nedorą darbą ir raginame visas 
darbininkų judėjimo sekcijas iš
vien pasmerkti jį ir pareikalau
ti, kad Amerikos valdžia paliau
tų rėmusi svetimšalius, spau
džiančius Kinijos žmones.

PASEKMINGA SRITIES 
KONVENCIJA

Antroji socialistų srities kon
vencija, įvykusi birželio 20 ir 
21 dd. Minneapolise, Minnesotos 
valstijoje, buvo labai pasekmin
ga. Delegatai iš Minneapoliso, 
St. Paul ir kitų Minnesotos bei 
Wisconsino miestų susirinko 
Eagle salėje ir posėdžiavo per 
visą dieną, svarstydami planus 
organizacijos atgaivinimui toje 
srityje.

Konvencija pažymėjo tą svar
bų dalyką, kad pastaruoju me
tu Minnesotoje susiorganizavo 
ir veikia Farmer-Labor partija, 
apimanti industrijos ir sodžiaus 
darbininkus. Sulig tos partijos 
socialistai išreiškė savo nusista
tymą sekančia rezoliucija, kuri 
buvo priimta vienu balsu:

“Kadangi Farmer-Labor par
tija Minnesotoje reiškia organi
zuotųjų pramonės ir faunų dar
bininkų siekimus, —

“Tai tebūnie nutarta, kad Mi
nnesotos socialistai, kaipo as
mens, ir toliaus tęs savo bend
radarbiavimą Farmer-Labor par
tijoje, ir kad Socialistų partija 
dabartiniu laiku pasilieka, kaipo 
organizuota švietimo jėga, vei
kiant savo idealų ir principų 
dvasioje.”

Drg. Murray E. King tapo 
paskirtas valstijos organizato
rium.

Konyenęija atsikreipė į socia
listų skyrius ir narius, raginda
ma juos gauti 5,000 prenume
ratorių savaitraščiui “The Ame
rican Appeal”, kuris pradės eiti 
nuo naujų metų.

Po konvencijos buvo pareng
tas Curtis hotelyje bankietas 
drg. Debsui. Ant rytojaus-įvy
ko milžiniškas piknikas Camden 
parke, kur buvo gauta daug ap- 
likantų, norinčių stoti į Socialis
tų partiją.

Sekanti srities konvencija ir 
demonstracija bus St. Louise 
liepos 4 ir 5 dd. Po to bus kon

vencija Los Angeles’e liepos 25 
ir 26.

RAUDONŲJŲ CHULIGANŲ 
TRIUKŠMAS

Maskviškiai fanatikai vėl mė
gino suardyt socialistų susirin
kimą.

Birželio 20 d. New Yorko so
cialistai kartu su kitų pažangių
jų darbininkų organizacijų at
stovais susirinko Beethoven 
Hali svetainėje nominuoti kan
didatus į miesto mayorus ir ki
tas miesto administracijos vie
tas. Atėjo ir komunistai ir pa
kėlė triukšmą. Teko juos jėga 
mesti lauk/ kad butų galima 
vesti diskusijas tais klausimais, 
kuriais buvo sušauktas susirin
kimas.

Komunistai buvo išmesti, ir 
bendras socialistų ir darbininkų 
organizacijų susirinkimas atliko 
visas nominacijas. Taigi Mask
vos davatkoms nepavyko atsiek
ti savo tikslo. Bet ar komunis
tai įsivaizduoja, kad, darbininkai 
juos už tai daugiaus mylės, kad 
jie visur daro skandalus viešuo
se susirinkimuose?

Ardyt darbininkiškus susirin
kimus tai nei “klasių kova”, nei 
“revoliucija”, o tiktai chuliga
nizmas. Su chuliganais socialis
tai niekuomet jokių ‘ bendrų 
frontų” nedarys.

PILDOMOJO KOMITETO 
POSĖDIS

. . —»-------
Liet. Sop. Sąjungos Pildomo-' 

jo' Komiteto posėdis įvyks atei
nantį pirmadienį, birželio 29 d., 
8 vai. vakaro, “Naujienų” name. 
Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti.

ORGANIZATORIAUS 
DARBUOTĖ

LSS. organizatoriaus, drg. P. 
B. Balčikonio, darbuotė Wilkes 
Barre’je ir apielinkese neša ne
blogų vAisių, nors ją labai truk
do nepakenčiami karščiai.

Toje apielinkėje per daugelį 
metų nebuvo jokios socialistines 
agitacijos, o raudonieji fašistai 
tenai nuolatos siuntinėjo*savo 
davatkas šmeižti socialistus ir 
skleisti bolševikišką “literatū
rą”.

Ir dabar, kaip tik bolševikai 
pamatė, kad LSS. turi organiza
torių Wilkes Barre’je, tai tuo- 
jaus nutarė pastatyti tenai sa
vo agentėlį, partraukus jį iš 
Pittsburgo. .

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, AR ABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherboug, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

Choro Repertuaras
Mėnesinis Muzikos Leidi

nys metams $2.00. 
VĖL NAUJOS DAINOS

Tik ką. išėjo iš spaudos včl trys 
numeriai Choro Repertuaro. Tel
pa sekančios dainos;

Sukilkite Bangos, Pavasaris.
Dainelę Pinsiu, Očiačia, Opapa 

'(maišytam kvartetui arba chorui).
Kas ten Klykia? (Duetas arba 

vaikų chorui).
Trijų numerių kaina 75c. 

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

tam kvartetui arba chorui).
šienapiutė (Merginų kvartetui 

arba chorui).
Tėvynėn (Lygiems balsams). 

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

A. BAČIULIS,
421 — 6th Št., 

SO. BOSTON, M A SS.

MIS. MICHNIEVICZ - VIŪIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1113 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose relka 
luqse moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
site pagelbą. \

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

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.

b, —■ ■ ■ i i

DR.HUMPHREYS’

nuo

INDIGESTIONi
Atydai 

Lietuvių
■ ■ 1 1 T—

Vienuolyno arba Marųuet- 
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
Namą telefonas Yards 169t

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

3464 So. Hatoted St.
Ofiso valandos nuo 1 Iki S M 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:31 iki 9:30 vakaro

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

r DR. A.» MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milvraukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas SpauLllng- 8638

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. ResM 6641 S. Alban/ AveM 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedilioj III iki 12 d.

f

i

Tel Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS 
AKUŠERKA

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

3113 South 
Halsted St.

DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
„ , . . J 3110. Naktj
Telefonais: X Drexel 0950

1 Bculevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 matai 

(ofisus
4729 So. Ashland Ave„ Z lebee 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ię 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

- - *

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 

t - vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

\l i ■ ■ i i ■

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų litą 

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

Telefonas Canal 1912
i Naktinis Tel. Fairfax 6353

. ..................... i.....  . ....... ■■■ Z

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
, D0WIAT —SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue 
G iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirurges 
Specialistas Moterišką, Vyritką 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street x

Valandos 1—3 po piet, 7—3 vak. We- 
dėliomis ii Šventadieniais 10—11 dian

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phonc 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 315U W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10,
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

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

ryto iki 2 vai. po piet.
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Apžvalga
KITAS KOMUNISTŲ STUL

PAS GRIUVO

Nesenai buvo
Rusijos komunistų 
riausiojo sovietų 
gano, “Izvestija”,
Stcklov. Dabar tapo išmestas 
kitas “garsus veikėjas”, Stok- 
lickis.

išmestas iš 
partijos vy- 

valdžios or- 
redaktorius,

Ketvirtadienis. P-b^ 25, ’25

ŠIRDINGAI AČIŪ KOMUNISTAMS”

INJUNCT1ON” PRIEŠ RELIGINES PAMOKAS.

RELIGIJA IR PRIEVARTA.

“Garsus” šis asmuo pasida
rė, dar būdamas Amerikoje. 
Jisai čia buvo rusų komunis
tų sąjungos vadas, rašytojas 
ir oratorius. Nuvykęs Rusi
jon, jisai tenai tuojaus, žino
ma, gavo komisaro vietų.

Išmetimo priežastis — ko
kie tai tamsus darbeliai, apie 
kuriuos spauda dar neprane
ša smulkmenų.

KLERIKALINIS ŠMEIŽTAS. SAVINKOVO MIRTIES 
PASLAPTIS

Vokietijos bravarų tarnautojų susivienymas turi sa
vo orgafią “Alkohoi”, kuris kartu yra ir svaiginamųjų 
gėrimų industrijos organas.

Po Hindenburgo išrinkimo valstybės prezidentu tas 
laikraštis įdėjo pirmam savo puslapyje straipsnį po ant
rašte: “Heil Hindenburg’” (Buk pasveikintas, Hinden- 
burge!). O kitoje vietoje to paties numerio tilpo sekan
tis straipsnelis:

“Mes turime jį — musų Hindenburgą!
“Habemus papam! Suverinė liaudis išrinko, ir 

išrinko pagal konstitucijų, kurių ji pati sau pasiga
mino. Tiek kvailų veidų, kaip po Hindenburgo pert 
galės, mes jau senai nesame matę Berline! širdingai 
ačiū komunistams, kurie palengvino Hindenburgo 
išrinkimų, ir ačiū Dievui, kad kvailybė Vokietijoje 
dar neišmirė... Tegyvuoja Hindenburgas!”

rusų social-revoliucionierius,
Savinkovas, kuris susidėjo su

negalėjo įšokti iš 
lango, nes langas jo 
buvo aptvertas ge

li rotomis.
laikraštis, einąs Ber-

Čia tai bent atvira kalba. Džiaugiasi Hindenburgu, 
džiaugiasi kvailybe ir dėkoja Dievui bei komunistams!

skers- 
rcvolverio 
larnaulo-

New Yorko valstijoje laisvamaniai susikirto su 
• Mount Vernono mokyklų komisija, kuri užsimanė įvesti 

religines pamokas mokyklų vaikams.
Tos pamokos turėjo būt duodamos tris bertainius 

valandos savaitėje bažnyčioje, bet priskaitant jas prie re- 
gulerių mokyklos pamokų. New Yorko laisvamanių 
draugija padavė skundų aukščiausiam teismui, pamatuo
dami jį tuo, kad mokyklos komisijos patvarkymas esųs 
priešingas valstijos konstitucijai. Teisėjas Seeger išleido 
injunction’ų prieš mokyklos komisijų.

Tikyba Amerikoje yra laikoma privatiniu žmogaus 
reikalu ir neprivalo būt kišama nei į valstybės reikalus, 
nei į viešąsias mokyklas.

ĮLlenkijos valdžia, o pagaliau 
pasidavė bolševikams ir pate
ko į Maskvos kalėjimų, nusi
žudė. Daugelis tečiaus abejo
jo, ar jisai pats sau pasidarė 
galų, ar buvo bolševikiškų če
kistų nugalabintas. Kai kurie 
nurodinėjo tų • faktų, .kad Sa- 
vinkovas 
kalėjimo 
•kameroje 
ležinėmis 
1 Es-erų
line, paduoda tuo klausiniu se
kančią įdomią istorijų:

“Gegužės 27 d. Maskvoje 
aludėje prie Sofijos 
gatvio šuviu iš 
nusižudė G. P. U.
jas Veide. Gegužės 19 d. ta
sai Veide, pasigėręs, pasa
kojo keletui asmenų, kad ji
sai, savo vyriausybės įsaky
tas, įpylė kaž kokio skysti
mo į vandenį arbatai, kuri 
buvo duota Savinkovui. Už 
pusės valandos po to, kai 
Savinkovas atsigėrė arbatos, 
pagamintos iš to vandens, ji
sai surasta negyvas. 15 mi
liutų po 12-os Veidės drau
gas tam darbe, čekistas Gro- 
mov, išmetė Savinkovo la
vonų pro langų. Gegužės 25 

ed. Veide gavo įspėjimų 
pasakojimo slaptybių iš
P. U. namo. Nujausdamas 
savo likimų,v Veide nusišo
vė”.

del

Žmonės, kurie nori prievarta įbrukti tikybos pamo
kas mokyklų vaikams, nedaro naudos tikybai. Prievarta 
iššaukia pasipriešinimą.

Rusijoje, kur kitąsyk caro valdžia versdavo mokyklų 
vaikus katekizmų “zubryti”, poterius kalbėti ir išpažinties 
eiti, — kuone visa inteligentija buvo pasidariusi bedie-

Kas dabar gali pasakyti, ar 
tai tiesa, ar ne? G. P. U. (Go- 
sudarstvennoje Političeskoje 
Upravlenije — tai naujas 
das Črezvyeaikos) visokių 
sų išdaro.

GIRIASI LAIMĖJIMU

tizino, ir šiandie tų fanatizmų reiškia bolševikų politika.
Bedievybė buvo nepalietusi Rusijoje tiktai tamsių 

mužikų, kurie jokių mokyklų nelankė.

Bet prievarta, vartojama prieš religijų, irgi iššaukia 
pasipriešinimų.

Bolševikų persekiojimas dvasiškijos, kiauliški “kom- 
somolcų” (komunistinės jaunuomenės sujungus narių) 
pasityčiojimai iš tikinčiųjų žmonių jausmų ir valdžios 
anti-religinė propaganda — vėl atgaivino Rusijos liaudy
je simpatijas religijai.

Jei bolševikiški bukapročiai ilgesnį laikų šitaip skleis 
“bedievybę” Rusijoje, tai Rusija pasidarys religiškiau- 
sias kraštas pasaulyje.

Vienas klerikalų laikraštis paduoda žinia apie muš
tynes, kurias sukėlė komunistai New Yorke, atėję į socia
listų ir darbininkiškų organizacijų konferencijų. Tai 
žiniai jisai deda antgalvį: “Kruvinas Raudonųjų Susi
rinkimas.”

Tai yra šmeižtas! Susirinkimas juk jjėra kaltas, jei
gu “raudonųjų” mušeikų gauja kėsinosi jį suardyti.

Jeigu į namus to žmogaus, kuris rašė anų žinių, atei
tų “bomas” ir imtų daryti triukšmų, ir jeigu tas žmogus 
butų priverstas išmesti jį lauk, — tai ar butų teisinga, 
kad paskui kas nors tų žmogų pastatytų ant lygios su tuo 
“bomu”?

Atsargios Motinos Gali Apsaugoti Kūdikius 
Nuo Didžiumos Pavojingy Ligy

Gera kūdikio sveikata dau- |1D
giau priklauso nuo ? \

gero prižiūrėjimo
valgio/ TfL

TAUNA motina privalo dabot, kuris 
maistas kūdikiui geriausia tinka 

ir kuris maistas ir jo kiekybė kūdikiui 
kenkia. Nepaisant jūsų atsargumo, * 
jus kartais pastebėsite kūdikio pilvo įBĮ 
skaudėjimą ir simptomus riemens ėdimo. L f] Į / iZ* uJ<TL
Jieškokit pagalbos greitai. Duokit pusę . ** ąj^JM F| B
arbatinio šaukštuko Dr. Cakhvell’s Sy- r ii I 1 I "
rup Pcpsin ir potam taisykit maistą. į: (į ą h
Syrup Pepsin yra liuosuotojantis ir la- ■ 
bai gerai pritaikytas kūdikiams ir vaikams, taipgi yra visiškai liuosas nuo 
kenksmingų ir narkotiškų priemaišų ir veikia labai maloniai.
Neatidėliojant duokit jūsų kūdikiui šią reikalingą pagalbą. Jeigu jus atidė- 
liosit, jūsų kūdikis greitai gali gauti vidurių užkietėjimą, kas priveda prie 
pavojingų ligų. Pusę šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų. 
Daugelis tūkstančių motinų niekuomet 
nedavė savo kūdikiams kitokių gyduo
lių,kaip tik Dr. CaldweH*s Syrup 
Pepsin ir još išaugino dideles ir svei
kas šeimynas.
Nei viena turinti kūdikius šeimyna 
negali apsieiti be šios puikios namų 
gyduolės. t Ji vartojama milionuose 
namų per trisdešimts metų pasirodė 
yra geriausia iš visų, naudingiausia 
ir saugiausia kūdikiams visokio am
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliems. 
Ji parsiduoda visam pasauly daugiau 
už visas kitas gyduoles. Virš dešimts 
milionų bonkų parduodama kas metas. 
Kiekvienas aptiekorius jas parduoda.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šj kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia į

PEPSIN SYRUP C()MPANYA 
Monticello, III.

aplaikys dykai bonką Dr. Cald-o
well’s Syrup Pcpsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

Sveikatos Dalykai
h

Neurosifilis
Rašo Dr. A. Montvidas

(Tęsinys)

Neurosifilis ir vedybos. Neurosifilitiky gy
dymas.

Well, jeigu tuo budu ko
munistams ir pavyko paimti 
viršų, tai visgi jiems teko da
ryti blokų su kita srove. Pir
ui iaus jie vicifi diktatoriau- 
davo.

Mes manome teČiaus, kad 
aidoblistai tolinus apsižiuręs 
ir vėl paliks raudonuosius fa
šistus “pustynėje”.

NAUJAS LIET. UNIVERSI
TETO REKTORIUS

universiteto
yra renkama 

metais rektorium
Bučys. Ateinan- 
rektoriuni tapo
Avižonis, pro- 

Biržiška, sekre-

Lietuvos 
riausybė 
inet. šiais 
buvo kun. P. 
tiems metams 
išrinktas Dr. 
rektorium M. 
torium Mačys.

Naujasis universiteto rekto
rius kitusyk buvo socialdemo
kratas, o paskui pasidarė dar 
“kairesnis”; bet dabar jisai, 
rodos, jokiai partijai nepri
klauso. Bet vis tik jisai nėra 
klerikalas.

Didelė dauguma profesorių 
Lietuvos universitete yra pa
žangus žmonės. Jeigu jie lei
do pernai metais kun. Bučiui 
užimti rektoriaus viela, tai 
tiktai dėlto, kad norėjo pasi
rodyti nevienpusiškais. Ir lai 
yra išmintinga. Kokia butų 
nauda Lietuvai, kad vyriausio
je josios mokslo įstaigoje vie

kuos srovės imtų prievarta slėg
ti kitas sroves?

vy- 
kas-

duktė, kad motina (A. Varžai- 
tienė)) ateitų su ja pasikalbė
ti.

Ji nieko blogo nemanydama 
skubomis su L. šarkaite Išėjo 
pas dukterį. Bet einant pamiš
kėj nusitiko belaukiančių mar
čia. Tada L. Šarkauskaitė su 
St. yaržaitiene ilgai nelaukda
mos, persižegnojo, kad pikta 
dvasia nepristotų, Antaninai 
Varžaitienei ant kaklo uždėjo 
virvę, pasmaugė ir įmetė į rū
sį nuo bulvių.

Pačios parėję namo vaikams 
pasakė, kad motinos nelauktų, 
nes ji nuėjus Lenkijon pas duk-

Lavonas ruisy išgulėjo ligi ge
gužio 15 d. Suimtos abi kalti
ninkės ir eina tardymas.

Pasmaugimo priežastys neži
nomos.

var- 
špo-

PERSIŽEGNOJO IR PASMAU
GĖ UOŠVIENĘ

Kauno L. žinioms rašo:
Seinų apskrities Kapčiamies

čio vals. Paalenavo kaime š. 
j m. gegužio 6 dieną apie 10-tą

Brooklyno raudonieji l’ašis- valandą vakaro pas Stefaniją 
thi giriasi, kad paskutiniame Varžaitienę 21 m. atėjo josios 
lietuvių rubsiuvių lokalo mi-,k‘’'myn6 Ladč Šarkauskaitė; le 
tinge jie laimėję pergalę.

Mitingas svarstęs buvusio-, ėjo. 
jo unijos 1 
Manelio klausimų. Prieš 1 
asmenį buvo' iškelta kaltini-jY1 
mas dėl protokolų suklastavi- žiaus pradėjo kalbėti, kad anoj 
mo. Bet, pasak raudonųjų fa- pusėj rubežiaus laukia atėjusi 
šistų organo, mitingas dangų- -
ma balsų tą kaltinimą atme-

metų amžiaus ir abi kur tai iš- 
k, - • P4 neilgam pargrįžo L.

lokalo ^selcretoriaus'SarkauskAitč ir tyliai į ausį SI. 
tų 'Varžąitienės anytai, Antaninai 
'’aržaitienei arti 50 metų am-

Po to buvęs naujo lokalo 
delegato rinkimas. Kandida
tais buvę, pastatyti ^Montvila, 
Kalpokas ir Marčiukas. Pir
masis ir pastarasis, kaipo ga
vę daugiausia balsų, ėję per- 
balsavimui, ir rezultatas bu
vęs toks: už Marčiukų esu pa
duota 193 balsai, o už Mont
vilų — 125. Marčiukų komu
nistai vadina “draugu”.

Jeigu iš tiesų taip jvykot 
kaip raudonoji gazieta rašo, 
•tai išrodo, kad komunistams 
padėjo laimėt “aidoblizmo” ša
lininkai. Pastaruoju laiku ko
munistai labai meilinosi prie 
aidoblistų, ir šie neparėmė ka
taliko Montvilos. Kai jų kan
didatas Kalpokas nepraėjo, tai 
jie balsavo už Marčiukų.

Pasaulio Viršūnė”. — šiau-

bandė pasiekti pietinio poliaus 
atradėjas Roald AnHmdson. 

pasiekti ir 
Amundscnas 

ekspedicija
nepasisekė, bet 
sugryžo su visa: 
sveikas ir manus 
antron kelionėn prie to paties 
poliaus. .

Lmb.706

No. 2454.
Išs. No. 706.
Labai populiare 

suknelė.
Pasisudink ją sau.

ros 16 metų, 86, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

36 mierai reikta 3 Vi y ardo 36 co
lių materijos ir 2 Vi yardo stugelių 
apsiuvimui.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

sporto

Sukirptos mie-

vasarine

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi 
Mieros ..........

(Vardus ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

pat pradžios reikia pa-

visiš- 
apsiVe-

Kad sifilį galima paveldėti 
nuo tėvų skaitosi faktu. Todėl 
sifilitikas, pirmiau negu many
ti apie apsivedimų, privalo būti 
pilnai liuosas nuo ligos. Čia kį- 
la klausimas: Ar liga išgydo
ma? Patyrimas rodo, kad dau
gelis išsigydžiusių sifiliti/kų ve
da, susilaukia sveikų vaikųj ku
rie išauga ir neturi jokios tėvo 
buvusios ligos. Kitas patyrimas 
rodo, kad išsigydžiusieji nuo si
filio ateityj nebeturi jokių jo 
ženklų ir simptomų ir išgyvena 
ilgų amžių. Todėl jei 
įvairus ir pakartotinas eg
zaminavimas parodo 
kų ligos sunykimų,
dimas negali būti draudžiamas. 
Vienok kartais neva visai suny
kęs sifilis už tūlo liako, net ke
lių metų, ir vėd atsinaujina. To
dėl yra išmintinga vedybas ati
dėti kaip galint ilgesniam lai
kui, kad neapkrėtus savo žmo
nos ir neperdavus ligos vaikams. 
Reikia imti domėn tris dėsnius: 
1) ligos aršumą, 2) gydy
mo tinkamumų ir 3) ligos n/šį. 
Kada liga pasireiškia stipriai, 
ypač savo antrajame ir trečia
jame laipsny j, odos bėrimais ir 
giltinės plėvės gedimais laikosi 
ilgai, vedybos turi būti atidėtos 
keliems metams arba geriausia 
niekad nevesti. Lengvesnės li
gos, kurios paprastai baigiasi 
gerai, kuomet tinkamai gydo
ma, vienok reikia laiks nuo lai
ko patyrinėti, ar liga nesigrie- 
bia į nervus, nes nervų sifilis 
turi būti rodyklė . prie vedimą. 
Gydymas lošia svarbių rolę. Jis 
turi būti sistematis, nepertrau
kiamas, surištas su pakartoti
nais kraujo ir stuburo skysčio 
egzaminavimais. Kada ir šitie 
egzaminavimai fr visų kitų 
ženklų ir simptomų nebuvimas 
rodo, jog sifilio jau nebėra, da 
nereikia skubinti. Kartais liga 
tampa neveikli per 5 arba 10 
metų ir vėl pasirodo. Vienok 
kuomet liga lengva, gydymas 
geras, kuomet ji neliečia nervų 
ir visi egzaminavimai, rodo jos 
išnykimą, nėra draustina vesti 
už kokių penkių metų nuo ligos 
gavimo. Vienok per pastaruo
sius du metu prieš apsivedimų 
neturi būti jokių sifilio simpto
mų ir ženklų ir kraujas ir stu
buro skystis turi būti negatyvis.

Kadangi neurosifilis gali ap
imti tikruosius nervų audinius 
arba tik tarpinius, todėl yra žy- 
mus skirtumas tarp šitų dviejų 
rųšių pavojingumo ir galutinių 
sėkmių. Jeigu išimtinuose atsi
tikimuose da negalima drausti 
vedybų pastarųjų 
siems, tai tikrųjų
nių sifilio aukoms reikia griež
tai pasakyti, kad jie nevestų, 
nes kas susigadino nervuose, tas 
niekad neišsitaisys, nes liga ne
nyksta greitai, gydymas ilgas ir 
sudėtinas, pasikartojimai tan
kus, ligos rezultatai kartais la
bai blogi. Nors vyras gali būti 
jau tiek apgydytas, kad žmonos 
neapkrės, bet vaikas gali gimti 
su sifiliu ir jis jų apkrės. Sifili
tikų tėvų vaikai didžiumoj ne
auga: jie miršta greitai po gi
mimo. Daugiau da. Retas nėš
tumas tęsiasi iki fifalo/Tarp 55 
ir 85 nėštumų iš kožno šimto 
nueina niekais—įvyksta persi
leidimas. Taigi sifilis yra vai
kų žudytojas ir kurie jį turi, ne
privalo turėti vaikų. Geriau to
kiems žmonėms likti davatko
mis ir zokoninkais ir vist) amžių 
melstis už griekus. Persileidi
mai vienas po kito tankiausiai 
nereškia nieko kito, kaip turėji-' 
mų sifilio tėvo arba motinos. J 
arba abiejų.

negaii gydyti, nes gydymas 
neurosifilio reikalauja patari
mo, mokslo ir yra sudėtinas 
ir keblus darbas. Rašau apie 
gydymų tik todėl, kad nors 
šiek-tiek supažindinti skaity
tojų su jo kursu, kadangi dau
gelis sifilitikų kreipiasi į ap
gauti i nejaučiu s, save skelbi
mais aiigšt niaurius gydytojus, 
kuriems rupi ištraukti ligonio 
pinigus, o ne jo sveikatų ir 
ateitis. Nusimanymas, kokis 
turi būti maždaug gydymo 
kursas, apsaugotų ligonį nuo 
suvedžiojimo. .

Čia pat turiu pareikšti, kad 
neurosifilio gydymas žymiai 
skiriasi nuo paprasto sifilio 
gydymo. Viena, liga yra kur
kęs pavojingesnė ir reikalau
ja didesnės atydos, platesnių 
ir tankesnių egzaminavimų; 
kita, jos ' gydymas paprastais 
sifiliui budais gana tankiai 
neduoda jokių rezultatų ir gy
dymas turi būti labiau inten
syvia; trečia, arietominė ligos 
viela turi savotumus, skirtin
gus nuo visų kitų kūno vie
tų. Patys nervų sifilio simp
tomai, pav., nemiegas, galvos 
gėlimas ir kiti, reikalauja 
skirtingos domės.

Ne tik kad neurosifilis yra 
gydomas skirtingiau, negu pa
prastas sifilis, dar reik 
durti, kad vienu planu
Ii būti gydomi visi ligoniai, 
nes pas atskirus asmenis liga 

gų kursų. To
lu ri būti'gana

ir taktingas, kad pri
tinkamų gydymų, čia 
medicinos mokslas, o 

dailė reikalingi. Vienok
gydymas nebūtų skirtin-

nega-

že-

pa- 
vienok 

tok i s

rųšį turėju- 
nervų audi-

del gydytojas 
žvalus 
taikius 
ne tik 
ir jos 
kaip
gas, jis nėra nukreipiamas 
Ii nuo tų rubežių, kuriuos 
minu suminėsiu.

Simptomų gydymas nėra 
čios ligos gydymas, 
neurosifilyj gali būti
galvos gėlimas arba tokis ne
miegas arba kokis kitas simp
tomas, kuris nepakenčiamas. 
Nėra reikalo laukti, kol gydy
mas salvarsonu ir gyvuoju si
dabru sunaikins šituos simp
tomus. Tinkami vaistai gali 
būti vartojami nesmagumų 
prašalinimui. z

l*rieš neurosifilį vartojami 
tie patys- vaistai, kaip ir prieš 
paprastų sifilį, tik kitokioj 
modifikacijoj ir skirtingai dau- 
gelyj” atsitikimų, šitais vais
tais yra gyvojo sidabro jungi
niai, įvairus salvarsano ir neu- 
salvarsano išdirbiniai ir iodo 
druskos.

(Bus daugiau)

Užkietėjimo
Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo i

ligų paiena i 
užkietėjimo. 6

SEVERA’S 
BALZOL

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

Kainos: 60 ir 86 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W F. SEVERĄ CO.
" CEDAR RAPIDS, IOWA
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Lietuvių Rateliuose.
Draugu Kemėžy išlei

stuvės
Draugai Andrius i-r Pranė Ke- 

mežai liepos 7 d. apleidžiu Chi • 
cago ir gryšta Lietuvon. Atsi
sveikinti su ,iX> yra rengiamas 
išvažiavimas j Beverly Hills, se
kmadieny, birž. 28 d., 11 vai 
ryte.

Draugai Kemėža i yra gerai 
žinomi netik Chicagoje, bet ir 
visoj apielinkėj kaipo gabus ir 
rimti veikėjai, uoliai dalyvavę 
ir veikę visame pažangiosios lie
tuvių visuomenės judėjime. 
Drg. Kemėža taipjau bendra
darbiavo socialistų laikraš
čiams, o d. Kemėžienė dalyva
vo taip gi choruose ir vaidini
muose.

Drg. Kemėža uoliai veikė so
cialistų eilėse netik čia, Ameri
koj, bet ir Rusijoj, kur taipjau 
nemažiau uoliai darbavosi soci
aldemokratų eilėse, nors jo vei
kimo laiku ir siuto reakcija, ir 
nors jis pats tada buvo dar 
visai jaunas.

1924 m. būrelis draugų maty
damas, kad yra reikalinga pa
rama Lietuvos Socialdemokratų 
partijai, sumanė sutverti Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
Rėmėjų Fondo kuopą. Pirmas 
prie to darbo prisidėjo d. Kemė
ža, prirašydamas prie kuopos 
geroką būreli rėmėjų. Tad ir 
šis išleistuvių išvažiavimas ir y- 
ra rengiamas minėto Fondo. 
Kviečiam i > y ra visi'd. d Kemė- 
žų draugai ir pažystami atvyk
ti kuoskaislingiausia j šias iš
leistuves. Bus geriausi kalbė
tojai, Taipjau pasilinksmin
ami pakutinį kartą musų tar
pe dalyvaujant d. d. Kemėžams.

Kadangi d. Kemėžienė pri
klausė ir prie Pirmyn Choro, 
tai šiose išleistuvėse dalyvaus 
ir visas choras, atsisveikinti su 
savo nare ir dainininke.

LSDP. Rėmėjų ' Fondo
Sekrt. M. J. Mauricas.

Lietuviai neatsilieka nuo 
svetimtaučiu

šiomis dienomis, Įvyks A 
merikos Real Estate. vedėjų 
konvencija Detroite, kur bus 
rišami statybos klausimai visoj 
Amerikoj. Ta konvencija pri
valo susidomėt ne tik Real Es
tate vedėjai, bet ir visuomenė, 
kuri perka namus ir žemę. Kon
vencijoj dalyvaus geriausi Real 
Estate biznio žinovai iš visų 
Jungtinių Valstijų kampų.

Chicagos Lietuvių Real Esta
te Taryba (Board) neatsilikda- 
ma nuo kitų tautų irgi siunčia 
savo delegatus į tą konvenciją, 
kad bendrai dalyvauti ir tartis 
su kitais.

Pereitam savo susirinkime 
Taryba išrinko du delegatu—S. 
J. Dargužį (sekretorių Tarybos) 
ir John Kuchinską (preziden
tą), kuriedu jau išvažiavo Det- 
roitan.

Reikia tikėtis, kad tokia Kcal 
Estate vedėjų konvencija atneš 
daug naudos kaipo įstatymų, 
tai ir visose kitose srityse.

VIENAS NAUJŲJŲ VANDENS FILTRAVIMO PLENTŲ

Paveikslas Vandens Filtravimo Plento, siulamo Chicagos Vandens filtravimui. Pro- 
ponuojama įstatyti panašų Plentą kiekvienai penkių tunelių systemai, iš ežero, kuris 
dabar prista/o miestui visai nefiltruotą, bet žalų vandenį.

Vanduo bus pompuojamasis per tuos tunelius ir valomas tuose plentuose, pirm ne
gu pasieks dabartinę vandens pompavimo stotį. Iš paskutinio plento vanduo bus pom- 
puojamas j miesto pompas.

Vanduo bus minkštesnis, švaresnis, filtruotas, dizinfektuotas, ir luomi duos Chicagos 
gyventojams švarų, gryną gėrimui vandenį.

Be abejonės, kad musų Tary
bos delegatai parveš daug nau
jų is visiems reikalingų zžinių.

—Reporteris.

Roseland.
Birželio 21 d., Washington 

Heights miške, įvyko Draugijų 
Sąryšio, kuris palaiko Aušros 
knygyną, antras išvaažiavimas. 
Kadangi diena buvo graži,/tai 
žmonės rinkosi iš pat ryto. Apie 
antrą valandą po pietų, muzi
kantai pribuvo, kurie susidėjo iš 
armonikos, klernoto ir smilikos. 
Pradėjus jiems griežti lietuviš
kus šokius, vieni šoko, o kiti 
žaidė žaismes. Kuomet ištroš
ko gerti,, buvo gardžių gėrimų 
ir šaltos košės. Pasistiprinę 
nuo gardžių gėrimų ir šaltos 
košės, vieni ilsėjos medžių ša- 
lumynuose, o kiti šoko ir žaidė

žaismės. Nejusti nepasij u to
me, kaip sulaukėm šeštos va
landos vakaro. Tada iš publi
kos vienas paprašė, kad sueitų 
į būrį ir susėstų. Susėdus 
jiems pristato kalbėti žalpį. Jis 
išpradžių norėjo kalbėti kaip ir 
bešališkai, bet pabaigoje savo 
kalbos pradėjo pulti nepatinka
mas jas sroves, kas visai neti
ko tokiam išvažiavimui, tą, ma
nau, galėjo suprasti ir jis pats. 
Kalbėjo apie valandą laiko. Po 
prakalbos buvo šokiai ir žais
mės, kurios tęsėsi iki sutemos. 
Išvažiavimas pavyko, liks pelno 
keletas desėtkų dolerių Sąry
šiui palaikymui Aušros knygy
no.

Tame pačiame miškelyje bu
vo išvažiavimas šv. Petro ir Po
vilo draugijos. Jųjų išvažiavi
me publikos buvo irgi nema
žai. Jame buvo muzika kuri 
susidėjo iš kastantinkos, kor- 
nieto, klerneto ir smuiko. Jie 
griežė lietuviškus šokius. Pub-

Bridgsportas

S. J. DARGUŽIS
Sekretorius Lietuvių 

Estate Tarybos, kuris 
vaus Real Estate vedėjų 
vencijoj, Detroite.

ilika šąko ir žaidė žaismes iki 
su terpes.

Tuose išvažiavimuose man

LINKSMAS PIKNIKAS

Praeitą sekmadienį įvyko la
bai linksma® piknikas, rengtas 
Lietuvių Teatrališkos Draugy
stės Rūtos No. 1, Garden City 
darže, Lyons, III. Diena, ypač 
iš ryto, buvo labai graži, vilio
janti kiekvieną gyvą sielą į lau
kus tyresniu oru pakviepuoti ir 
pasigėrėti laukų medžių ir žo
lių kvapu. Tad svečių priva
žiavo gana daug ir visi pralei
do popietį labai linksmai ir 
sveikai.

Nors pats daržas ir nebuvo 
vienas iš parinktiniausių visais 
atžvilgiais, bet esant erdviai 
Šokių platformai ir geriems 
muzikantams, teko visiems pri- 
gilinksminti “iki soties.” Vi
sur aplink daržą yra puikus žo
lynai ir medžiai, kur galima pa
sivaikščioti protarpiais. Darže 
rutiečiai turėjo puikių užkan
džių ir gėrimų. Reiškia, alkį 
kęsti neprisiėjo nė vienam.

Už visą linksmumą daugiau
sia reikia duoti kredito muzi
kantams, kurie labai linksmiai 
griežė kaip angliškus, taip ir 
lietuviškus šokius ir šokėjus 
linksmino iki pat sutemos.

—J. J. Auryla.

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

,. -> patarnavimas l 

EUDEIKIAI
Pagrąbų Vedėjai
> Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitager Avė.
Tel. Yards 1711 ir 4040

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 07^27

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero *8094

♦
V AL ANTINAS SADAUSK1S,

Musų mylimas sūnūs ir bro
lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 17 metų amžiaus, bir
želio 23 dienų, 9 valandą ryte. 
Gimti vasario 14, 1908 m. Chi- 
cagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Oną, tėvą Aleksandrą, 3 
brolius, Aleksandrą, Ludviką, 
ir Tamošių ir seserį Susaną.

Kūnas pašarvotas randasi 
4504 So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks pelnyčio j 
birželio 26, 8 vai. ryto iš namų,- 
4504 So. Washtcnaw Avė. j 
Nekalto Prasidėjimo Paneles 
Švenčiausios bažnyčią, kur 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vielionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Tėviri, broliai ir sesuo.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eiuleikis, tel. Yards 1741

DR. VAITUSH, O. D. 
ijjrnrviF akiv rpeculista*

PalentiviDa akiu įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

i svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudama akių karšt}, atl- 
tflfso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegy.stv ir toli- 
retfystę. Prirenka teisingai akinius. Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nao 94.00 ir augliau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p-

1545 West 47tb St 
Phone Bouievard 7Mt

Traukimas. dantų be ikauamo, 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
plaitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojama visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. AergUdte sava 
dantis, kad nekenktą juaą s««lkataL

1545 West 47th Street »S
NstoH Ashland Avt.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Bok 192. Drummond, Wb.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per j Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Čia pasirodė negerų čekių. 
Sako, kad keletas biznierių 
jau yra nukentėjusių. K. S. 
Ramašauskas išmainė eekį tū
lam Otto Krausc ant $15,00. 
Kada nunešė čekį į banką, tai 
surado, kad tokios ypatos, ku
ri buvo pasirašiusi ant čekio, 
nebuvo ne sąskaitos, nė įdė
lių tame banke. Tyrinejąnt 
parašą ir indorsavimą čekio, 
pasirodė, kad ta pačia ranka 
buvo parašytas čekis, kuris jį 
maine. Otto K ra ūse daugeliui 
lietuvių yra jau žinomas; jis 
dirbęs prie subdivaiderių, kai
po lotų pardavėjas. Dar jo 
kol-kas nesuranda.

— Vietinis.

Tėvai: šiandie yra laikas ir 
reikalas savo vaikus prirašy
ti prie Jaunosios Birutės. At
eikite su vaikais- šįvakar į 
Mark White flkpiare svetainę 
kaip 8 vai. vakare.

— Raganius.

Kraujo Suirimai
Slaptos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiąu- 
siu metodu

Nauji Arsphenaminc ir Lucscide gy
dymai yra ge
riausi ir tikriau
sia išgydymas 
nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pad 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 

kainas

Užkrečiamos 
Ligos

Dr. B. M. Ross atpiginti
35 S. Dearbom St nuoKAZIMIERAS KUDULIS

Musų mylimas vyras ir tėvas persiskyrė su šiuo pa
sauliu sulaukęs 50 metų amžiaus, birželio 23 dieną, 12:02 
valandą ryte. Paėjo iš Gaudikių kaimo, Šiaulių valsčiaus. 
Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime moterį Marijoną ir šešius 
vaikus, tris sūnūs ir tris dukteris.

Kūnas pašarvotas randasi 1942 Canalport Avenue. 
Laidotuvčs įvyks pėtnyčioj, birželio 26 d., 1-mą vai. po 
piet iš namų 1942 Canalport Avė. j Tautiškas Kapines.

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

Nuliūdę ir pilni gilios sielvartos liekame,
MOTERIS MARIJONA KUDULIENĖ IR VAIKAI.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. M. Skudas, 
Tel. Roosevelt 7532.

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

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSE KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, Šlapumo ir Chroniškų L>KU 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti gerinusį gydymą nuo tų ligų.

įteko kalbėtis su keliais pažįsta- 
Įmais ir nepažystamais darbinin
kais, kurie beveik visi nusi
skundžia dėl kalbėtojų; sako, 
kad Chicagoje beveik nėra be

šališkų kalbėtojų. Kurie yra, 
Į beveik visi partyviški, pakvie
tus juos pakalbėti apie kokį da
lyką, jie visai mažai apie tai 
kalba, tuoj imasi girti partiją, 

t tuo- 
mi nori prikalbinti kitus prie 
jos. Vieni išsireiškė, kad se
nai yra kalbėjęs Roselande Gri
gaitis; jeigu bus galima tik,

Real . . ...prie kurios priklauso, mat
kon-

ADV. JONAS KUČINSKAS
Liet. Real Estate Tarybos 

pirmininkas, kuris atstovaus 
lietuvius real estatemanus na
cionalinėj Real Estate vedėjų 
konvencijoj Detroite.

Mr. I. Knovvitt

gauti jį bus pakviestas, jeigu 
ne išvažiavime kalbėti, tai nors 
paskaitą laikyti.

—D. S. Sekretorius

TASTELESS CASTOR OIL
Labai geras castor oil pa
darytas dėl priedikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Al A

VINCENTAS GALDIKAS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs .36 metų amžiaus, seredoj, 
birželio 24 d., 1925 m„ 1:30 va
landą ryte. Paėjo iš Kauno 
rSdybos, Kretingos apskričio, 
Kartenos parapijos, Asteikių 
kaimo. Buvo nariu Lietuvos 
Mylėtojų Draugijos, Cicero, III. 
Amerikoj išgyveno 15 metų.

Paliko., dideliame nuliudime 
Amerikoje 3 pusbrolius, Juoza
pą, Ignacą ir Povilą ir dvi bro
lienes Uršulę ir Teklę.

Kūnas pašarvotas randasi 
4521 S. Wood St. Laidotuves 
įvyks subatoj, birželio 27 d.,-8 
vai. ryte iš namų 4521 S. Wood 
St. j šv. Kryžiaus bažnyčią, 
kur įvyks gedulingos’pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus* 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka- 
jrines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
ipatarnąvimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Pusbroliui ir brolienes.
Laidotuvėse patarnauja gra

bo rius Eudeikis, tel. Yards 1740

Lincoln Fordson
THE UNIVERSAL CAR- 

Cars-Trucks-Tractors 
FRANK BRESKA

Pastubčkite labai žemas kainas

o

□S
B
g 2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14
b Pasinaudok $5 planu

Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų.

1514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tai. Kedsie 8918

tiktai trumpam laikui
Specialis Intervenous Gydymas, $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Egza- 
minacija už tą pačią kainą. Lymph 
Serum Gydyklas dėl Silpnų Vyrų, $5.

I Kaulų Ununtcny ir Nervų (Jydjman $2 iki $5 
Gydyman Odos ligų — Actine Rays, $3. 
Ilfo-Chemic Kraujo Serum Gydymai, $10.
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

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

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearbom St.. kamp. Monroe, 

( hicaj’o.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 melai tame Name
VALANDOS:

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

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10
ryto iki 8 vakare.

Jei iedurd bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

By Thornton Fisher.The derk probably dldia t reatize how that remark sounded to Knowlt
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PO APLEIDIMO
LIGONBUCIO

Atsiimkit laiškus iš Pašto ASMENŲ JIESKOJIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Ji buvo silpna ir nelaimiu 
ga. Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound atga
vo sveikatų dėl Mrs. Auger’s

Lowell, Massachusetts. — “Aš skai
čiau apie Lydia E. Pinkham’s Vege- 
——i table Compount 

mažoje knygelėje 
kurią jus man at
siuntėt ir aš paju
tau daug geriau po 
vartojimo jų poriĮ 
butelių. Aš buvau 
ligonbuty ir iš pra
džių jaučiau gerai, 

, bet paskiau labai 
pablogėjau. A š 
taip nusilpau, kiu 

— kasdien turėjau
gulėti lovoje. Aš gaudavau svaigu
lio nusilpnėjimus, nugaros skaudėji
mus ir buvau taip nerviška, kad ne
kęsdavau savo vaikų aplinkui bėgio
jant. A štikiu, kad Vegetable Com
pound pagelbės ir kitoms moterims, 
taip kaip ir man pagelbėjo. As da
bar galiu dirbti visą savo namų dar
bą ir jaučiu labai gerai. Aš pasa
kiau apie tai savo draugėms, savo se- 

Mrs. Oliver 
Auger, 19 Hovard St., Lowell, Mass.

Virš 200,00(1 moterų iki šiol yra at
sakiusios j musų klausimą. “Ar jus 
gavote pagelbą vartojant Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound?”

98 iš 160 atsako “Yas” ir todėl, kad 
Vegetable Compound pagelbėjo ki
toms moterims, jos gali pagelbėti ir 
jums.

i---------------------------- - —

serei ir savo tetai’

l’he Guarantee Auto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš
dirbiniu generatorius, 
majrnetos, motorus, 
Darbas garantuojamas.

1810 S. Wabaah Avė., 
Tel. Victory 7874

starterius, 
armatūros.

Puiki nauja gyduolė dėl 
abiejų jaunų ir senų

Veikia kaip magija ant silpnų ner\ų, 
prasto miegojimo, prasto virškini

mo ir prasto apetito.
Skaitytojai šio laikraščio labai nu

sistebės kaip dasižinos, kad ta nauia 
gyduolė, Nuga-Tone, suteikia tokį 
greitą palengvinimą lakstančiose at
sitikimų. Del silpnų nervų ir abelno 
nusilpnėjimo, prasto megojimo, galvos 
skaudėjimo, didelio vidurių suirimo 
po valgiui, tai nėra nieko geresnio 
Kaip ši gyduolė. Ji padaro savo veik
mę ir daro tai labai greitai. Nuga- 
Tone suteikia geležį j kraują ir fosfo
rą j nervus. Yra tiesiog stebėtina kaip 
greit sugrąžina pep, vikrumą ir sma
gumą nuvargintiems nervams ir rau
menims. Budavoja raudoną kraują, 
stiprina nuolatinius nervus ir suteikia 
didelį stiprumą kunui. Suteikia atšvie
žinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
virškinimą, reguliari ėjimą lauk ir 
daug entuziazmo, ambicijos ir pep.

Jei jus nesijaučiate gerai, tai tas 
priguli nuo jūsų pačių, kad davus 
Nuga-Tone bandymui. Vartokite jį tik 
keletą dienų, ir jei jus nesijausite ge
riau, sugrąžinkite likusią dalį gyduo
lių aptiekoriui ir jis atiduos jums jūsų 
pinigus.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Yra labai mraloni vartojimui ir jus 
gausite visam mėnesiui gyduolių apie 
už $1. Rekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama visų gerų aptieko- 
rių.

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselundiečianis ir ken-

singtoniečiams artim-
iausia įstaiga pasiunti-
mui pinigų Lietuvon
yra Tupikaičio aptieka,

Kast 115th St. Pi-
nigai nueina Lietuvon

sn pilna gva-

rantija.
Iš Roselando ir Ken-
singtono siųskite pini-
gus Lietuvon 
j ienų Skyrių

per Nau-

čio n pliekoje, 23.3 E 
115th St., Kensington.

č;

• Atėjo KULTŪRA No. 
ir 6. Kaina 40c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St.

k

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clarh 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo. ‘

pa-

I’AJIEŠKAU brolio Jurgio Dau- 
ko. Paskutiniu laiku gyveno Chica- 
goj, III, Jau daugiau kaip du me
lai, kaip negaunu nuo jo jokios ži
nios. Iš Lietuvos paeina iš Meliunų 
kaimo, Šimonių valsčiaus. Turiu la
bai svarbių reikalų iš Lietuvos. Ei
na gandas, buk jisai yra miręs. Tu- 
del prašau atsišaukti, jo paties, jei
gu esi gyvas, arba kas žinote apie jį. 
Busiu didžiai dėkinga. Kas pirmas 
praneš skiriu tam lfo.00 dovanų.

Atsišaukite
BARBORA DAUKIUTE- 

VILNONIENE,
131 Joseph Avė., Rochester, N. Y.

PARENDAVOJIMUI kamba
rys didelis iš fronto, 2 fl. su vi
sais paskutines mados pagerini
mais.

722 W. 18th St.
2 fl. front

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir . MOTERŲ

GROJIKUS PIANAS, naujas 
kaina, $215, 25 roles Ir ben- 
čius dykai. Duodu ant 
išmokėjimų.

Vasaros metu tiktai 
gauti tokią numažintą

Jos. F. Budrlk,
3343 So. Halsted St., 

Chicago, III.

lengvų

galite 
kainų.

501
505
507
509

520

52 I

530

539

550
553

>68
>72

577

Balanda Steve 
Baranckas 
Baranovska 
Bienkovvska 
Brazauskas 
Budrieviciai
('.užeini Julijonui 
l-'irzkus Anlhony

Juozapas
Anna
Bronislavva

Domininkas
Julijonai

Gudauskas Jerge 
Janielionis J 
Justas Anton 
Kerša nskas Jas 
Kiedenio Emilio 
Lamoska \V. 
Matkcvecius Mike 
Miller Anna 
Franskenei Barborai 
Rutkunas Jonas 
Stasevieh Danil 
Trainouskas Peter

Jonas

Pranešimai
TAUPYK IR TURĖK

tas sąvailę, kas dvi 
r kas mėnuo, atskirk dalelę 
š savo pėdės ir pasidėk j 

Naujienų Spulkų. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulk<>j 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sųžiningi 
ž m o n ės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Miseika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iRi 8 vakaro. 
Nedėldieniajs nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

pilniausias saugumas

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

Draugų Kemežių išleistuvės.
Liet. Soc. Dem. Rėmimo Fondas 

rengia sekmadienyj, birželio 28 d., 11 
vai. ryto Beverly Hills draugams Ke- 
mežiams išleistuves, kadangi jie vyk
sta Lietuvon. Išleistuvės bus šau
nios, dalyvaus Pirmyn Mišrus Choras, 
kalbės organ. P. Grigaitis^ K. Augu- 
stinavičius ir l)r. A. Moutvldas. Visus 
draugus ir drauges prašome kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti .

Rengimo Komisija.

Darbininkų Literatūros
19 kp. susirinkimas jvyks

Lietuvių
Draugijos
ketvirtadienyj, birželio 25 d., “Nau
jienų” name, 8 vai. vak. Draugai 
malonėkite visi atsilankyti j šį susi
rinkimų, nes turime daug svarbių ir 
neatidėtinų reikalų. Draugija reika
lauja iš mus veikimo, darbo, todėl 
ateikite susirink iman ir naujų narių 
atsiveskite.

Draugijos pirm. J. Vainauskas.

Humboldt Park Lietuvių P. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj June 26 d., 7:30 vai. vakare, 3310 
Evergreen Avė., Chicago, III. Visi 
nariai malonėkite būti laike, nes tu
rim aptarti gerai apie išvažiavimų 
ant nakties July 4.

, — A. Valskis, rašt.

Town of Lake, Gvardija D. L. K. 
Vytauto iš priežasties parapijos pik
niko kuris jvyks tų pačių dieną kaip 
musų susirinkimas, tai yra birželio 
28 <!.; taigi kad nepakenkus pikni
kui, — susirinkimas jvyks pėtnyčioj 
birželio 26 <1., š. m. paprastoje svet., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai malo
nėkite susirinkti laiku, nes turime 
daug dalykų svarstymui.

— Valdyba.

.. Vyrų ir Moterų Apšvietus, draugys
tes susirinkimas atsibus birželio 2G 
d., 1925, Ciceros Lietuvių Liuosybės 
svet.. 14 St. ir 49 Ct., Cicero, III. Su
sirinkimas prasidės 7:30 vai. vakare, 
todėl nesiveluokite, nes turime dau
gelį svarbių reikalų aptarti.

— K. Yurgan.

PARSIDUODA groserne ir 
visokių similkmenų krautuvė. 
Parduosiu i>igiai, nes turiu 
greit parduoti. ,

Atsišaukite:
667 W. 18th Street

■ < _______

NAMAI-ZEME

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

! PA J IEŠKAU svogerio JURGIO 
SIRTAUTO, jo ' užsiėjniinas malnle- 
rys. 1 Daugiausia dirbo apie Spring- 
field, III., iigų laikų gyvenęs Riverton, 
III. Du metai atgal turėjo bučernę 
ir grosenię prie 35 ir Union gat.

i Chicago, III., dahar nežinau kur ran
dasi. i 
Prašau 
lonėkit 
gas. . į

Turiu labai svarbų reikalų, 
atsiliepti arba kas žinot ma- 
pranešti, busiu labai dėkin- 
savaitę laiko turiu surasti.

P. S. RINDOKAS,
3932 Fir St., 

Indiana llarhor, Imi.

I AJIEŠKAU pusbrolio Vitalis Ju
saitis. Paeina iš Barzdų kaimo, 
Griškabūdžio parapijos, 22 metai 
kaip gyveno St. Francisco. Jo 
ties arba kitų meldžiu duoti žinių;

ni/z kieta PUK1ENE 
(po tėvais Sinkevičiūtė) 
Thioop St., Chicago,

pa- 
tu-

1)1

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

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

PEOPl.ES plumbing * 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Haymarket 1018 
461 N. HalRte<l St. Haymarket 4221

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTTNG 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaiu. 

laikom malevą. popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St
J. S RAMANČIONIS Prez..

Už-

BAGDONAS BROS.
MOVTNG. ENPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Ix>ng distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yda 8408 — Blvd. 1969 res

ISRENDAVOIIMUI
RENDON krautuvė tinkama dėl 

hardware, bekernės ir t. t. Sa
vininkas perdirbs dėl atsakančių 
rendauninRų. Prie vietos yra 
Romiškas 4 kambarių i'latas.

Atsišaukite
3711 So. Halsted St.

nio-

BENDAI 4 kambarių fintas 
ant Bridgeporto, 3738 S. Hal- 
sted St. Elektros šviesa ir dai
lus katnbariai. Pigi renda dėl 
Lietuvių. S. K. ADOMAITIS, 
Tel. Boulevard 7292.

PARENDAVOJIMUI 6 gra
žus ruimai viršum vaistines, 
'rinkamos advokatui ar dakta
rui, gera transportacija.

Atsišaukite:
2158 W. 21 st Place

JIESKO KAMBARIO
J IEŠKAU kambario pas šva

rius žmones su valgiu, Bright- 
on Parke arba To\vn of Lake 
apiclinkėje. Geistina, kad bu
tų netoli gatvickarių linijos. 
Praneškite P. A., 4545 South 
Fairfield Avenue.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA kamba

rys vienam ar dviem vaiki
nam. Kambarys yra geras ir 
moderniškas, su valgiu ar be 
valgio. MR. MOORE, 4011 So. 
Maplevvood Avė., 2-ros lubos.

REIKALINGA 
moteris dirbti 
Darbas nesunkus, 
geras, (rali gauti

West 15tli Street

vyras arba 
groserne je. 
atlyginimas 
kambarį ir

NAMŲ BARGENAI
PARSIDUODA Player Pianas—|

Gulbransen — 88 note, moderniškas,I KAMBARIŲ BUNGALOW, lotas 
su benčiu ir 90 rolls. Kaina $150.60.125^125; garu šildomas; aržuolo tri- 
Sąlygos: $16.00 j mėnesį atsakan- Įniingai, sun parlpr, kaina $8300.60, 
tiems žmonėms. Turi butii parduo-1 įmokėti tik $3.000 . 
tas prieš birželio 27 dieną.

Kreipkitės
812% W. 68rd St.

K. VALAITIS CO.
Bus teisingas patarnavimas

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571 *

REIKIAOARBININKŲ
MOTERŲ

Moterų korė dirbėjų. 
Darbar tik nuo štukų. Gera 
mokestis.

MASON—DAVIS & CO 
7740 So. Chicago Avė.

REIKALINGA
Merginos dirbti laundrėje. 

Patyrimas nereikalingas. Gera 
mokestis, darbas ant visados.

Atsišaukite

REIKALINGA moteris de) apžiū
rėjimo namų ir pridabojimo 3-jų me
tų vaiko. Su mokesčiu susituikysim. 
Kambaris ir valgis dykai. Telefo- 
nuokite po 4 vai. po piet — 

Humboldt 8002 
2041 Carolina St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Bench ir floor molderių. 
Darbas tik nuo štukų. Gera 
mokestis.

Atsišaukite pas
MASON—bAVIS & CO.

7740 So. Chicago Avė.

REIKALAUJAME 10 buče- 
rių beef boners ir 5 vyrų dirbti 
ant farmos.'

2029 Grenshaw St.
II fl.

REIKIA molderių floor ir 
prie benčiaus. Darbas nuo štu
kų, gera mokestis.

MASON <fc DAVIS 
FOUNDRY,

7700 South Chicago Avė.

REIKALINGAS patyręs savo 
darbe bučeris ir mokąs kalbėti 
ir rašyti angliškai.

5016 W. 16th St., 
Cicero, III.

REIKALINGAS blaivus 
patyręs savo amate 

lietUvys. Gera vieta 
alga.
Atsišaukite: 

627 W. 18th St

ir 
bučeris 

ge
ra

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai 4-riems 

ruimams, gerame stovyje. Norinti 
galės čia pat ir gyventi — ruimai 
švisųs. Parduosiu tik visus sykiu. 
Priežastis pardavimo — apleidžiu 
Chicagą. Kreipkitės — 3-čios lubos 
priekis — įėjimas iš šono. Ateikite 
nuo 6 v,al. vakaro.

3236 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, mažai vartoti, parduo
siu pigiai visus kartu arba at
skirai. Priežastis pardavimo va
žiuoju Lietuvon. P. A. N. D., 
4545 S. Fairfield Avė., 2- lubos.

EXTRA .
Parsiduoda 6 kambarių fomišiai 

už 300 dolerių. Priežastis, išvažiuo
ju Lietuvon hu Naujienų Ekskursija. 
Fornifiiai turi l:ut parduoti iki liepos 
29 dienos. ’ ,

P. M. SMITU,
4509 S. Richmond St., antros lubos 

Tel. Lafayette 1019

PARDAVIMUI pigiai 5 kambarių 
rakandai, fronto setas, klūpėtas, 2 
lovos, *4 , komodės, 2 siuvamos maši
nos, Singer ir White. Visi kaip nau
ji. Parduosim kartu arba atskirai.

Kreipkitės i
822 W.

V 2
37 Place 
fl.

2 FLATAI MŪRINIS NAMAS po 
6 kamb.. garu šildomas, 3 karų gara^ 

------ (džius, vienas blokas nuo 63 ir West- 
PARDAVIMUI bučernė ir groser-jern, turime parduoti šią savaitę. Kai

ne, šu namu arba be namo. Geras Į na $13,000, pinigais reikia tik $5,000. 
biznis priešais lietuvių bažnyčios iri —-----------
mokyklos . Priežastį pardavimo pa-1 2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS po 5 
tirsite ant vietos. Pardupsiu už I ir 6 |ota 30x125, garu šildo- 
pirmą teisingą pasiulijimą ir antlm^ sun parlor, 2 karų garadžius 
lengvų išmokėjimų. . I mūrinis, netoli 63 ir Western. Kai-

ALEX YUKNIS, |na $15,401) su jmokėjimu tik $5,000.
3225 Ąuburn Avė., Chicago, III. I 
--- - . 2 FJ ATų MŪRINIS namas po 6 

PARDAVIMUI o-roserno 5rIka,nb’ ,otaK 30x,25» *aru Šildomas,1 AKDAVIIVIUI gioscrnc yiarti G3 ir Western. Kaina greitam
delikatosscn sankrova. Biznis!pardavimui |15,500, pinigais reikia 
išdirbtas per daugelį metų irĮ$5>°00. ______
randasi lietuvių ir kitų tautui LOTŲ BARGENAI 
apgyventoje vietoje. Priežastis! MAPLEVVOOI) Avė. prie 69, 60xH mi'ao 1125, kaip tik vieta statyti 2 namu,pardavimo — liga. K. MEZ()-|Kaina tik $2,500. 
NLS, 2462 \V. 45th Place.

TALMAN AVĖ. prie 39 vienas lo
tas 25x110, parsiduoda greitam par- 

PARSIDUODA RESTAURACIJA |davimui’už $750. 
Didelė restauracija, nauji fikturial. 

Pagyvenimui kambariai užpakalyje. 
Parduodu, nes du partneriai nesugy- vena.

2732 W. 22ncl St.
kampas Fairfield Avo.

5 LOTAI ANT WESTERN AVĖ., 
tinkama vieta statyti garadžiu arba 
bizniui, greitam pardavimui, parsi
duoda už $12,000.

TURIME TAIPGI KITŲ GERŲ 
- i r. IBARGENŲ PARDAVIMUI ARBA PARSIDUODA groserne, dehca-MAlNYMįJI 

tessen, tabako, cigarų, kendžiu, įce 
cream ir kitų smulkių daiktų krau
tuvė, 2 pagyvenimui kambariai prie 
krautuvės. Pigi renda, geras biznis. 
Parduosiu pikiai už čash.

964 W. 37th PI., arti Morgan St.
Tel..Boulevard 3626.

Rozenski-Lemont & Co.
« 6312 So. VVestern Avė.

Tel. Prospect, 2102

Parduodam ir mainom

DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA 3 krėslų bar- 
bernė. Pardavimo priežastį pa-1 2 flatų naujas muro namas, gra- 
.. •. . • 4. „ I žioj apielinkėj, bargenas. 4 fialųtirsite ant vietos. I nainas, su visais paranku-

Atsishukite: linais, geroj apielinkėj. \
1741 Qn TTnlcin/1 Qi I Priimsim į mainus: cottage, biz-1711 bo. Halsted St. 1. ar|>a jOĮUSt gu reikalu kreifeki-

-----------—j------------- ;----11 ės pas
PARDUODU bučernę vieną! » Grigas, 

iš dviejų, galėsit, pasirinkt ku-| 3114 So. Halsted St.
rią norėsit, arba mainysiu ant|leL Boulevard 4899 
automobiliaus. Randasi: 1125 
Wpst 31 st. ^t. kreipkitės: K.
DANKEVIČIA, 4425 Wells St.l 4-rių flatų mūrinis namas po 4 
Plw^nn Vot-du 'Q(MW I kambarius, elektra, vanos ir auk-uionc idius o.HR). Ištas beizmentas, viskas naujausios
---------------------------------------- 1 mados. Parduosiu už $8500;

PARSIDUODA groserne lie-1 keti reikia tiktai $1,500, 
tuvių ir lenkų apgyvento.) apie-|sius ’ nigncs> p° $50.00, 
linkej. Biznis išdirbtas ir eina! Medinis nainas 4 fl. po 
gerai. Pardavimo priežastį pa-1 barius, cemento pamatas

. 1 t I mentus, garažas dėl 2 automobi-
tirsite ant vietos, | lių, parsiduoda už .$8200; įmokė-

4416 So. Hermitage Avė. Ų r?iki« $1’000’ llkusHis po $50 11 mėnesį.
P. KETCHIK

4511 So. Kedzie Avė.
Tel. Ūafayette 6271

o

4 
ir

įmo- 
liku-

kam- 
beiz-

PARDAVIMUI 
ICE GRIEAM, 
SALDAINIŲ 
IR NOTION 
STORAS.

3302 So. Union Ąve.

PARDAVIMUI medinis namas 5 
ir 6 ruimų, beizmentas cementuo
tas, akmens fundamentas su vi
sais tinkamais įtaisais, kaip tai: 
maudynės, elektra, gasas ir kiti 
patogumai. Seklyčiose yra ugnia- 
kuros vietos. Kaina tik .$7,860;

PARSIDUODA labai žiemai įnešti tik $1,700. Namas randasi
kaina, beveik naujas ^e|“^ka5s!’,įy;sc‘įB’r36}gO^e Avi'

Detroit Jewel° gazinis pečius.
Atsišaukite: «

P. MATTHYS 
832 W. 37th St.

MAINYSIU nežiūrint apielinkės 2 
po 6 kambarius naujas mūrinis na
mas, Brighton Parke, pirmas augš- 
tas vandeniu apšildomas, 
mažesni namą arba lota arba 

4 . . .1 trįs dienas turiu išmainyti.
PARDAVIMUI groserne ir Atsišaukite nas

bučernė. Biznis išdirbtas ir J'S a RvJ^?u?z’
v ■ ,| 4245 So. Kedzie Avė.nesantis gana gerą pelną. Yards 4951

Bandasi apgyventoje vietoje!--------—.------------- -------
įvairių tautų. Parduosiu ganai ---------------—
pigiai. Priežastis pardavimo —I * PARSIDUODA gazolino stotis, la- 

o i . • nni-o T - a., rbai pigiai, ant 3934 W. Chicago Avė.,turiu 2 bizniu. 29«>8 Ixywe Av.|pUSg i,]oko j rytus nuo Crowford Avė.
— I Atsišaukite pas 

JOE. ŠAMET,
"T 4904 W. 14th St., Cicero, III.

>| •' Tel. Cicero 8094

Paimsiu 
biznį.

PARDAVIMUI grosernė — 
gerus biznis. Parduosiu pigiai. 
4-ri ruimai gyvenimui, renda 
nebrangi. Priežastį pardavimo I PARDAVIMUI naujas muro 5 rui-

v. .. . . * 1 Imt) bungalow arti Crano Co., garu
sužinosite Vietoje. I šildoma ir visi įrengimai kas prie

5954 Ada Street I namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 į mėnesį už- 

----- ---  , I baigtas bus July 1. 
PMISIOUODA delicatessen, Savin|nkas 

cigarų, tabakos ir kitų mažmo-| 
v. . i x « i • t i 6388 So. Mozart St.zių krautuvė. Senas biznis, is-| ______ _
dirbtas. Užpakalyj 4 kamba-| pardavimui — 7124 
riai pagyvenimui. Turiu grciil|Maplewood Avė., nauias, 
parduoti, todėl leisiu pigiai. 

3855 Wentworth Avė. 12 kambariu, aržuulinės 
______ _____________________ :_____I kieto medžio užbaigimas, 

. __________________________ jvandeniu šildoma, didelis
ANI 1 ARDAVIMO rčstau-l.^^^ (|e| apžiūrėjimo 

racija — Valgykla, arba mai-pr- kasdien, savininkas ant 
. . i Ikalavimo, kaina $6,600,pysiu l prapertę. |maia

Atsišaukite:
4648 So. Western Avė.

South 
moder- 
bunga- 

vietos dėl 
grindys, 

karštu 
lotas 

nedėlioi 
parei- 

išmokėji-

PARDAVIMUI naujas/•mūrinis na
mas 4 pagyvenimai po 5 kambarius. 
4 automobiliams garadžius. ; Parduo- 

DIDELIS' BARGENAS I siu arba mainysiu ar\t kito. *I>abai 
Parduodu bučernę ir grosernę la-1 gražioj vietoj. - - - -

Labui
Parduodu bučernę ir grosernę la-1 gražioj vietoj. Pagal vienuolyno, 

bai geroje apielinkėje ir^ labai pigiai, j nau joje Lietuviu apgyventoje kolio- 
hijoje. Atsišaukite pas savininką.

P. ADOMAITIS,
6680 S. Talman Avė., 
Tel. Pfospect 3938

Prašau agentų nesikreipti. 
Atsišaukite

4201 So. Maplewood Avė., 
Chicago, III.

NEGIRDĖTI BARGENAI
PARSIDUODA arba išsimaino 

kampinis muro namas, 16 flatų ir 4 
Storai, namo parankumai vėliausios 
mados, parduosiu už $37,500 arba 
mainysiu ant privatiško namo, arba 
ant geros farmos, namas randasi ge
roj biznio vietoj.

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas Brighton Parke, po 4 ir 5 kam
barius, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant bizniavo namo, bučemes, 
Dry Goods store arba ant kitokio 
biznio, minėti namai tur hut parduo
ti arba išmainyti j trumpą laiką, su 
virš minėtais reikalais kreipties pas

F. G. LUGAS & GO.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA 12 lotų. Randasi 
arti Archer ir kedzie gatvekarių li
nijos. Kas norėtų statyt medinius 
namus, čia yra galima. Parduosiu 
po vieną ar visus sykiu, su mažu 
jmokėjimu ir lengvomis išlygomis. 
Del platesnių informacijų atsišau
ki t

J. N. ZEVVERT & CO.,

4377 Archer Avė.

VOKIŠKOJ SUBDIVIZIJOJ
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kamba

rių; elektra ir modemiškas plumbin- 
gas ir 2 karų garadžius, netoli Mc- 
Kinley Park, kaina $4,006, cash 
$1,600.

2031 West 35 St., 
Lafayette 0909

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

Savininkas
STEPHAN MESEWICZ

5334 W. 23th St. Cicero, III.

GERA PROGA BIZNIERIUI
Parsiduoda naujas muro namas, 

štortis ir 4 kambariai, didelis beis- 
mentas. Geras dėl bučernės ar aptie- 
kos arba bile kokio biznio. Savinin
kas parduos Jabai greitai ir prieina
mai.

FRANK SLASULIS
4405 Fairfield Avė.'

IŠSIMAINO
Išsimaino 6-ių kambarių 

naujas mūrinis bungalow prie 
vienuolyno. Mainysiu ant 2-jų 
flatų muro namo. Del infor
macijų pašauk lafayette 5107

$1000,(X) NUIPI'R'KS naują, 
dviejų flatų mūrinį namą. Li
kusius pinigus mokėkite kaip 
rendą.
PETRZYLEK BROS. & CO. 

1647 W. 47th Street
--------... ,t-------------------------------------

KAMPINIS biznio lotas 25x 
125 pėdų, vertas $2,(MM), mai
nysiu ant prapertės St. Charles 
ar kitame miestely, netpli Chi- 
cagos. A. J. GILLIES, 2642 
Orchard St., Chicago.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIAI 

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

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.
......... .....  , ■ Į ! U /

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

S. J. HACHTMAN, 
Room 1142

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

MOKYKLOS ~
SPECIALIS NU- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager 
i-....................  .. ................. /

PEOPl.ES

