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Angliakasiai ruo 
šias streikui

Anglijai irgi gresia visuo 
tinas streikas

Sovietų vadai prisipažįsta, kad 
komunizmas nepavykęs

Gresia kilti didelis ang 
liakasiy streikas

United Mine Workers vadas 
smerkia minkštosios anglies 
kasyklų savininkus

NE\V YORKAS, liepos 1. - 
Jungtinėse Valstijose gresia kil
ti visuotinas minkštųjų anglies 
kasyklų darbininkų ’strt'ikas.

Angliakasių organizacijos 
United Mine Workers of Ame
rica internacionalis prezidentas 
John L. Lewis, kalbėdamas va
kar trijų kietosios anglies dis- 
triktų angliakasių konvencijoj 
Scranlone, aštriai smerkė kasy
klų viešpačius, padariusius be 
gėdišką sąmokslą sunaikinti ka
syklų darbininkų uniją, ir grū
mojo jiems, kad jeigu Jackson- 
villės sutartis nebus vykdoma, 
tada kitokios išeities 
kaip tik paskelbti 
minkštųjų kasyklų i 
streikas.

nebusią 
visuotinas

200.000 pašalpos streikui

SCRANTON, Pa.., liepos L- 
Trijų kietosios anglies kasyklą 
distriktų konvencija šiandie re
komendavo tų distriktų (NN. 
1, 7 ir 9) vykdomiesiems komi
tetams antdėti visus savo 158,- 
000 narių specialiais mokesniais 
per liejx)s ir rugpiučio mene 
sius, idant tuo budu sudarius > 
mažiausiai bent 200 tūkstančių 
dolerių fondą minkštosios ang
lies kasyklų darbininkams šelp
ti streiko metu.

jų sutartis pasibaigtų, o todėl 
visuotinas angliakasių streikas 
rugsėjo pradžioje atrodo neiš
vengiamas.

Kasyklų savininkai mano, 
kad jie, jei streikas kiltų, suge
bėsią jį sulaužyti, kaip kad 
jiems pavykdavę streikai sulau
žyti praeity.

Bet dalykų padėtis dabar tru
puti kitokia. Ne tik kasyklų 
darbininkai pasiruošę visuotinu 
streiku ginti savo reikalus, bet 
čia kliudytos ir kitos pramonės.

Gelžkellečių kova
Šiuo trirpu eina ginčas tarp 

gelžkelių darbininkų ir samdy
tojų. Pastarieji nori būtinai 
nukirsti alga visiems gelžkelie- 
čanid. Gelžkeliečių atstovai, re
prezentuoją 90 tūkstančių orga
nizuotų darbininkų, vakarykš
čiame savo susirinkime nutarė 
jokiu budu nesutikti su samdy
tojų siūlymais. Liepos 6 die
ną įvyks bendras pasitarimas, 
ir jeigu samdytojai nenusileis, 
bus paskelbtas streikas. *

Rūgimas kitose pramonėse

Ne tik angliakasiai ir gelžke- 
liečiai, bet ir uostų, ir vietos 
transporto, ir mašinų pramo
nės, ir medvilnės fabrikų darbi
ninkai taipjau nepatenkinti, c 
todėl kilęs visuotinas kasyklų 
ir geležkelių darbininkų strei
kas lengvai gali patraukti strei
kai! ir 
kus.

kilų pramonių darbinrn-

Nedarbas

' Anglijai gresia visuotinas 
angliakasių streikas

tik šiuo laiku Anglijoj 
didelis nedarbas, ir jis 

Bet valdžia at-

Baldvvino valdžia prisipažįsta 
negalinti nieko padaryt be
darbių padėčiai palengvinti

LONDONAS, liepos 1. — An
glijos kasyklų magnatai vakar 
davė žinot kasyklų darbininkų 
sąjungoms, kad jų kontraktas 
su samdytojais turįs pasibaigti 
liepos 31 dieną ir kad kasyklų 
darbininkai toilau turėsią dirb
ti astuonias valandas dienoj, . 
vietoj septynių, kaip kad kon
trakte numatyta.

Angliakasių federacijos pre
zidentas Robertas Smillie parei
škė, kad kasyklų darbininkai 
nieku budu nesutiksią dirbti il
gas valandas po žeme. Jis jau 
paskell>ė visą eilę mitingų šit į 
savaitę, kuriuose bus dalykų 
padėtis apsvarstyta.

Atsakymas samdytojams

Rytoj įvyks kasyklų darbi
ninkų federacijos vykdomojo 
komiteto susirinkimas, kuriame 
bus sutaisytas atsakymas ka
syklų savininkams į jų pasiūly
mus. Tasai atsakymas penkta
dienį bus paduotas patvirtinti 
angliakasių delegatų konferen-

Kaip 
siaučia 
nuolat didėja, 
sisako daryti ką nors, kad pa
dėtį pagerinus. Kai andais 
darbięčių vadas, Ramsay Mac- 
Donald, pasiūlė parlamentui 
tarti papeikimą valdžiai dėl jos 
nesirūpinimo kovoti su nedar
bu, pinisteris pirm. Baldwin at
virai prisipažino: “Aš niekados 
neprentendavau turįs’ kokį nors 
vaistą nuo nedarbo. Valdžia 'vi
sai mažai ką gali čia padaryti.”

Visa daiktan paėmus 
minė padėtis Anglijoj 
labai rimta.

ekono- 
darosi

TRAUKINIUI SUDAUŽIUS
AUTOMOBILI

GRANU ISLAND, Neb. 30. 
— Gelžkelio kryžkelėj netoli 
Clarks, Neb., greitasis Union 
Pacific traukinys sudaužė auto
mobilį, kuriuo važiavo trys as 
mens: Joseph Kozina, Jo žmo
na ir jų astuonių-;metų dukrikė. 
Visi jie buvo užmušti. Jie bu
vo atvykę čia iš 'Illinois valsti
jos. ? I

ATĖNAI, Graikija, liepos 1. 
— Graikijos seimas 185 balsais 
prieš 14 vakar pareiškė pasiti
kėjimo naujajai, generolo Pan- 
galose sudarytai, valdžiai.

WASHINGTONAS, liepos 1.
cijai, kurt tars ir dėl tolesnio 
veikimo budo.

Nėra nė mažiausios abejonės, 
kad darbininkai nesutiks, idant

Chicago, III. Ketvirtadienis, Liepos-July 2 d., 1925

KĄ PADARĖ ŽEMĖS DREBĖJIMAS SANTA BARBAROS MIESTE, KALIFORNIJOJ. — Suardytas Hotel Califor- 
nian. Nugriuvus priešakio sienai matyt vidus viešbučio kambarių su boluojančiomis lovomis. — Paveikslėlis gautas 
Chicago j telegrafu. [Pacific & Atlantic Telepix Photo].

Komunizmas Rusijoj ne 
pavyko, sako Kalenin

Šanhajuj areštuota bolše 
viky agentas

Kas dedas bolševikijos 
kalėjimuose

Rusų bolševikų vadai 
pradėjo niautis

Moteriške išrinkta kon
greso nariu

LOWELL, Mass., liepos 1. — 
Naujoji Anglija vakar išrinko 
pirmą savo moterį kongresma- 
nu. Ji yra Mrs. Edith Nourse 
Rogers., ir kongrese užims vie
tą savo vyro, kurs mirė praei
to kovo mėnesį. Specialiais 5- 
to kongresinio distrikto lenki
mais ji gavo 23,614 balsų prieš 
9,251 paduotus už jos oponentą, 
demokratų kandidatą Eugene 
Fossą. Mrs. Rogers kandida
tavo republikonų tikietu.

15 mergaičių užmušta 
triobesiui sugriuvus

BUCU A RĘSTAS, Rumanija, 
liepos 1. — Oltenice, Rumuni
joj, laike mokyklos iškilmių su
griuvo triobesys, kur tos iškil
mės buvo laikomos. Penkioli
ka mergaičių, mokinių, buvo 
užmiMta ir daug mirimu .uižei
sta.

L1NČIAVIMAS AMERIKOJ

Sovietų vadas sako, kad 
dykščioms gyvenimo 
goms komunizmas 
taikomas

šian-
sąly-

nepri-

Rastas pas jį dokumentas pa
rodo, kad neramumai Kinuo
se kominterno kurstomi

Keturi politiniai, protestuodami 
prieš žiaurumus, mirė nuo 
sumušimų ir bado.

Buvęs “čekos” viršyla Dzieržyn- 
skis pasimojęs nuversti 
minterno vadą Zinovjevą

ko-

MASKVA, birž. 30. — Prieš 
kiek laiko tarp darbininkų Mas- 

pas kurį rasta knygos*kvoj pasklydo žinia, kad Baku 
Nors bolševi? virše paslėptas dokumentas, pa- Brailovo kalėjime mirė keturi 

kų propagandininkui užsieniuo- * rodąs, kad jo Navininkas, vardu]politiniai kaliniai, 
se skelbia komunizmą, tačiau Dosser, oficialiai buvo žinomas 
pačioj Rusijoj jokio komuniz- kaipo rusų kbmunistų agitaci- 
mo nėra. Korespondentas klau- jos departamento “Agentas No. 
sinėjo keliolikos įtakingiausių 
sovietų vadų Maskvoj apie ko
munizmą Rusijoj, ir jie visi tą 

‘patį kartojo:
| “Mes bandėme komunizmą į- 
vykinti, bet bandymai nepavy-1Dosser, yra Pietų Kinų.sekcijos 
ko. šiandykščioms gyvenimo agitacijos departamento pasiųs- 
sąlygoms komunizmas, pasiro- ta? 
dė, nepritaikomas. Mes dabar 
tik rengiamės tai dienai, kada 
komunistiniai principai bus ga
lima pritaikyti praktikoj.”

Pasikalbėjime su sovietų res
publikų sąjungos prezidentu 
Kaleninu, pastarasis pasakė:

“Jokio komunizmo Rusijoj 
dabar nėra. Ką šiandie mes tu
rime Rusijoj, Ot, turime pro
letariato diktatūrą [tikrai: bol
ševikų diktatūrą proletariatui], 
bet tai nėra komunizmas. Mes 
tik dar ruošiamės komunizmui. 
Antra vertus, komunizmas ne
reikia imti raidiškai. Dagi ide
aliausioj komunistinėj visuome
nėj visados gyvuos privatine 
nuosavybė tam tikriems daik
tams... Ne tik mes Rusijoj, bet 
visas pasaulis eina komunizmo 
linkui. Tai neišvengiama, 
kaip komunizmas 
didelis klusimas. 
trumpiausio tam 
praktikos žmonės. 
Iializiįvome pramonę <lol prakti
nių priežasčių. Valstietis savo 
prigimimu yra individualistas.,. 
Mes negalime padaryti ji komu
nistu prievarta. Ką darydami, 
mes visados turime omenėj liau
dies interesus.”

Šiais pastaraisiais žodžiais 
Kaleninas, matyt, minė naujuo
sius žemės ūkio įstatymus, ku
riais leidžiama ūkininkams sanv- 
dytis darbininkus, nepraran
dant dėl to balsavimo teisės. 

-Tais gi įstatymais komunizmas 
Rusijoj buvo galutinai iššluo
tas.

’ Korespondento klausiamas, 
ar komunistų partija bus kada 
liberalesnė, ar leis susidaryti 
bet kokiai opozicijos partijai, 
Kaleninas atsakė:

MASKVA, birž. 27. — (Kur
jeri! į Berliną. Chi. Tribūne rusa 
kablegrama).

ŠANIIAJUS, Kinai, liepos 1. 
- Policijos čia suimta vienas

43.” Tekstas dokumento toks: 4 ✓
“Rusų komunistų partijos 

Šanhajuj agitacijos depai ta- 
mento liudijimas No. 43. —Šio 
liudijimo savininkas, draugas

j Honkongą ir Kantoną 
streiko komitetams organizuoti 
Visi Rusų komunistų partijos 
nariai privalo padėti jam viso
kiais budais, šis liudijimas pa
tvirtinta agitacijos departa
mento antspaudu, birželio 16. 
1925. Komunistų partija, šan- 
hajaus. agitacijos departamen
tas.”

Į šitą dokumentą dabar žiūri
ma kaip į tikrinusį įrodymą, 
kad streikai ir neramumai Ki
nuose yra sovietų agentų su
kurstyti ir kad sovietų konsu
latas čia yra bolševikų propa
gandininkų lizdas.
100,000 kiniečių dalyvauja at

mintinėse žuvusiems

Išėjo į aik
štę, kad tie kaliniai buvo pa
skelbę bado streiką, protestuo-

lie-

TŲŠKEGEE, Ala., liepos 1.— 
Tuskegee Instituto (negrų įstai
ga) surankiotomis žiniomis, per 
pirmuosius šių metų šešis mė
nesius Jungtinėse Valstijose 
buvo govėdų nulinčiuoti devyni 
asmęns, visi negrai.

SPRINGFIELD, 111, liepos 1 
— Valstijos sekretorius Louis

STOKHOLMAS, Švedija, 
pos 1. — Pranešimai iš Mas
kvos rodo, kad tarp bolševikų 
vadų kilo tarpusavio kova 
Dzieržynskis nusitaręs žut-but 
nuversti Zinovjevą. Prię Zi
novjevo prisikabinti, Dzieržyn-lL. Emmerson ir du jo draugai 

darni prieš žiaurų elgesį su po- skis buvęs pasiuntęs į Leniu-jbuvo federalio teismo nubausti 
litiniais kaliniais kaip kalėjime, gradą specialę Ge-Pe-U (gosu- po 15 dolerių kiekvienas už lau- 
taip ir “čekai” darant politinių darstvennoje jiolitičeskoje 
tardymus ir kvotimus. Badavę ravlenije — antras “čekos” var-(tymų, 
šešiolika dienų kalbami keturi das) komisiją ištirti tenykščiai buvo nušovęs šešioliką laukinių

upįžymą federalių medžioklės įsta 
Sekretorių* Emmerson

Bet 
atsiekti, tai 

Mes ieškome 
kelio../ Mes 

Mes nacio-

» ŠANIIAJUS, Kinai, liepos 1. 
— Vakar buvo laikomos atmin
tinės kinų studentams žuvu- 
siems demonstracijose prieš 
svetimuosius imperialistus. At
mintinėse dalyvavo apie 100 
tuksiančių kiniečių. Jie pri
siekė nepaliauti streiko ir kovo
ti, ligi l)us išpildyti streikinin
kų reikalavimai, ligi bus panai
kintos neteisingos įsutartys ir 
nuverstas svetimų imperialistų 
jungas.

PBAIIA, čechoslovakija, lie
pos 1.—Jungtinių Valstijų val
džia nupirko savo legacijai Pra
hoj garsų seną kunigaikščių 
Šoenbornų palocių, sumokėda
ma už jį 170 tūkstančių dole
rių.

Komunistiniame gi režime kla
sių negali būt. Nuomonių skir
tumų gali, tečiaus, būti filoso
finiais klausimais, šiandie Ru
sija yra kaip ii* apsiausta tvir-

— Valstybės sekretorius Kel- “Komunistiniame režime nt- 
logg rytoj iškeliauja į St. Paul, gali būt politinių partijų, ka-

kaliniai mirė nuo mušimų ir 
nusilpimo.

Į

Iš keturių mirusių, darbinin
kas Miahkov, Maskvos guberni
jos, turėjo būt išvarytas į Solo- 
vecko salas, o kiti trys, visi mo
kytojai, Sadarinas, Silogadze ir 
Kazarovas, dėl susižinojimo su 
užsieniuose esančiomis socialis
tinėmis grupėmis, buvo pa
smerkti ištrėmimui į Sibirą.

sovietų ekonominių organizaci 
jų valdininkų suktybes. O Le
ningradas tai Zinovjevo nuosa
vybės teritoriją.

Tvanai Galicijoj
Tūkstančiai žmonių pasiliko 

pastogės
be

ančių.

TOPEKA, Kas., liepos 1. — 
Kansas valstijos čarterių komi
sija atsisakė duoti Ku-Klux- 
Klano organizacijai čarterį, mo
tyvuodama tuo, kad Klanas nė
ra labdarybės* organizacija, kaip 
kad jo peticijoj dėl čarterio pa
sakyta. ,

Ruhro evakuavimas
BRIUSELIS, Belgija, liepos 

1. -r- Franci j a ir Belgija sutarė 
urnai pradėti avakuoti Ruhrv 
kraštą. Užsienių reikalų mi- 
nisteris Vandervelde vakar pra
nešė parlamente, kad Franci j a 
padarius pasiūlymą dėl evakua- 
vimo, ir Belgija mielai sutikus 
kooperuoti.

DU DARBININKAI UŽMUŠI!, 
11 SUŽEISTŲ NAFTOS 

• EKSPLIOZIJOJ

1’IHbADEI.PHIA, F*®., bii-fc. 
30. — Born Bros. & Co. rūbų 
valymo ir dažymo įstaigoj va
kar ekspliodavo naftos tankas. 
Du darbininkai buvo ekspliozi 
jos užmušti, o vienuolika su
žeisti, tarp pastarųjų trys mo
terys.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro( biuras šiai dienai piana- 
šauja:

Aplamai gražu ir šilta; tru
putį vėsiau į pavakarį; viduti
nis mainąsis vėjas,

Vakar temperatūra 6-tą vai.
tovč. plausimo apie liberaliz- ryto siekė 61°, 4-tą vai. po pife- 
mą partijoj todėl negalės būti tų 89° F.

Minu., atostogoms. Jo pareigas dangi politinių partijų buvimas į tol, kai ne bus pašalinta ap- šiandie saulė teka 
laikinai eis pasekretorius Grew. pareina nuo buvimo klasių.Isiausties padėtis.” džiasi 8:29 valandą*

5:18, lei-

-----------  PARYŽIUS, liepos 1. —Gir-
VARŠAVA, liepos 1. — Gau- dėt, kad Francijos valdžia mo

tomis iš Kriokavo* žiniomis, šiantis neužilgio pradėti per- 
nuo birželio 19 centralinėj ir traktacijas su Jungtinėmis Val- 
vakarinėj Galicijoj įvykę dideli stijomis dėl savo 
tvanai, padarę gyventojams fundavimo. 
daug žalos. Tūkstančiai žmo
nių likę be pastogės.

karo skolų

HAĘRISBURG, III., liepos 1. 
— Automobilis pervažiavo ir 

VARŠAVA, liepos 1. — Len- ant vietos užmušė aštuonių nie
kų seimas šiandie patvirtino tų mergytę, Sybilę Metcąlf. Ji 
padarytą tarp Lenkijos* ir Jung- nukrito nuo automobilio pake
tinių Valstijų prekybos sutarti, pos ir pateko po tekiniais.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Su Naujienų Ekskursija
Kas Dedasi

Lietuvoj liepos Mėnesyje
Laikas

s

Lincoln Fordson

LIETUVON
$186

OLYMPIC
t

White 
Star 
Lines 
Laivu

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

kupinas smagumų, patogumų, įvairumų ir 
(tiditleą laimes, tiems, kurie moka^ naudotis.

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

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

1323-1923

slų 
ris

Vilniusi

Istorijos apžvalgą paraše
K. Binkis ir P. Tarulis

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

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

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

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

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

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Ęaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str Chicago, III.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
nusidėjimui pirkinių: 
Jie yra suienkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. • Jie 
tinka kožnai šeimi-

y ninkei, kuri perka
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St„ . Chicago, UI.

Tauragės mokytoju semi
narijos mokiniy streikas

T. M. S. mokinių streikas 
prasidėjo 3 m. 18 kovo — baigė
si 23. Streikas įvyko dėl nepa
tinkamo dainavimo ir muzikos 
mokytojo, vietos vargoninininko 
(vargamistro) V. Dirginčiaus. 
Nes V. Dirginėtus nesugebėda
mas vežti pamokas, blogai aiš
kindavo, o jeigu mokiniai nemo
kėdavo atsakinėti, statydavo 1 
ar 2 dvejukes. Dainuojant mo
kiniams V. D. visaip mokinius 
koliodavo, būtent: žydukais, bul- 
kvagiais, buliais, užkaiščiais, 
bolševikais, ir kit. Pradžia strei
ko įvyko šiaip: vargamistra Dir
ginčius turėjo muzikos pamoką 
II kurse. V. D. liepė mokinįam^| 
po vieną, dainuoti solo. Moki- , 
iriai atsisakinėjo. Dirgineius\ su
sierzinęs mokinių elgesiu, pasiė
mė žurnalą ir buvo pasiruošęs ’ 
išeiti ši klasės, tuo laiku moki-1 
nys Augaitis iš vietos pastebėjo, • 
kad mokytojas daug reikalauja,' 
o mokinys Blinstrupas pridūrė, f 
kad butų geriau dainuoti po du. 
V. D. išgirdęs mokinių pastebė
jimą ėmė varyti laukan iš klasės 
Augaitį ir Blinstrupą. Tuomet 
visi mokiniai pritarė, kad never
ia eiti ir mokiniai paklausę drau 
gų liko klasėje. Tuo tarpu už-1 
pykęs V. D. išbėgo iš klasės. 
Jam beeinant mokiniai supliauš
kino delnai^. Po trijų dienų V.' 
D. pasiskundė S. direktoriui. 
Seminarijos Direktorius, pakvie-, 
te mokinius Augaitį ir Blinstru-1 
pa, ir pasakė jeigu jie V. D. ne
atsiprašysią, tai busią iš Semi
narijos pašalinti. Mokiniai Aug.I 
ir Blinstrupas kelis kartus atsi
prašinėjo, bet V. D. nedovanojo. 
Dar buvo Sem. Direktorius paša-' 
kęs, kad jam mokytojas brango- j 
snis, negu du mokiniai. Mokiniai j 
matydami nekaltai šalinant1

investuoti savo pi
nigus į Pirmų Mor- 
gičių Real Estate 
Auksinius Bonus, 
kurie uždirbs nuo 
6% iki (i,/j% palūki# 
dėl jūsų.
Auksiniai Bonai ar
ba morgičiai pasiū
lomi per šį banką 
yra saugiausias in- 
vestmentas į kurį 
galite dėti savo pi
nigus. Kiekvienas 
bonus yra dalis pir
mų morglčių ant 
augštos r ų š i e s 
South S’ide namų.
Namai yra verti 
dvigubai morglčių 
sumos, jųsu pinigai 
bus dviguliai apsau
goti. Dešimties ini- 
lionti dolerių ban
kas rekomenduoja 
tuos bonus dėl jūsų.
Pasimatykit su M r. 
ė'aikuuskiu 
žinokite 

Įu pi e tuos 
auksinius

ir dasi- 
daugiau 
saugius 

bonus.
atdaras 

ir rytoj,
Rankas bus 
šiandien 
nuo 9 vai. ryto iki 3 
vai. po pietų.

CENTRAL
MANUFACTURING
EHSTRICT BANK
1112 West Thirty-fifth'St.

Chicago

Tek Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauriai,

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

THE UNIVERSAL GAR. 
Cars-Trucks-Tractors

FRANK BRESKA g
2501-03-05 South Kcdrie Avenue, Telefonus Lavvndalc 4113-14 $

Pasinaudok $5 planu 
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų.
>>

Šviesą ir pajlegjį.auvedame | Benui ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO., I u c

A. BARTKUS, Prea.
lt>19 W. 47th Si., Tol. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kudzle 89C2

3514-16 Roosevelt Bd. 
Arti St. Louia Ava. 

CHICAGO, ILL.

, .. . , jų..:• A ’ f

5000 naujų skaitytojų Lietuvoje ir 
tiek pat Amerikoje . į

“ŠIAULIŲ NAUJIENOMS” į
** C* .

— vieninteliam puikiai paveiksluotam sąvaitraščiui Lietuvoje,
greitu laiku susiras,

kai tik kiekvienas mylintis tokį laikraštį, kuris vienodu įdomumu yra 
skaitomas netik po visus Lietuvos kampelius, bet taipgi ir Anglijoj, 
Amerikoj ir kitose Šalyse — tuoj 'užsisakys jį sau ir savo artimie
siems Amerikoje, Lietuvoje ir kur kitur gyvenantiems, o taipgi nuo 
savęs kiekvienas suras dar po -peąketą — ar kiek tik gali — naujų 
skaitytojų, kad didesniam ir vis didėjančiam to puikaus laikraščio 
skaitytojų buriui po vhą pasaulį esant butų jį smagiau visiems 
skaityti.

Usžakyti saviškiams Lietuvoje “Šiaulių Naujienas” geriausia 
per artimiausį Lietuvos paštą:

pasiųskite tam paštui perlaida lygiai 15 litų ir aiškų atnrašą tų kam 
užsakote laikraštį, ir “Šiaulių Naujienos” bus jiems siuntinėjamos 
per visus metus.

Kaina: Amerikoj “Šiaulių Naujienų”, metams 3 dol., p.usci metų
1 dol. 50c.; Lietuvoje — metams 15 litų.

Reikalingi Amerikoj “Šiaulių Naujienų“ platintojai.

“Šiaulių Naujienų” antrašas: 
Šiauliai, Bažnyčios gi., 58. Lietuva.

Tūkstančiai Žmonių
/ ,

draugus, o blogas mokytojas ' 
blogas, davė prašymą pedagogų j 
tarybai, kad V. D. pakeistų kitu I 
mokytoju, o mokinius Aug. ir 
Blinstr. paliktu. Seni. Pedagogų! 
tarybai atmetus prašymą, ir 
paskaitę- sprendimą, kad moki
nys Aug. pašalintas, Blinstr. 
turįs sudėtą mak. formą atsi
prašyti, o V. D. paliktas. Su tuo 
nesutiko mokiniai ir nutarė neiti 
į klasę, kol neparvažiuos moki
nių išrinktieji atstovai. Nors 
direktorius ir kiti mokytojai no
rėjo perkalbinėti eiti klasėn ir 
davė Sem. Direktorius garbės 
žodį, kad V. D. nebus pamokose, 
kol neatvažiuos iš šviet. Min. 
atstovas. Mokinių atstovų mi
nisterija nepriėmė. III dieną pa 
mokos buvo nors keli mokiniai ■ 
tebuvo I ir 24—4 dieną pamokų • 
visai nebuvo. Po to buvo iš šviet.

TURTAS
$20,000,000

kurie taupo ir laiko savo pinigus ši6j bankoje 
irgi pasinaudoja musų patarnavimu siųsdami 
pinigus Europon ir į kitas pasaulio dalįs, ka
dangi musų kainos ant foreign exchange yra 
visuomet žemiausios, užsakymai išpildomi į 
trumpiausį laiką ir už pilną jų vertę.

Musų Laivakorčių Skyrius
Turėdamas ryšius su visomis Laivų Kompani
jomis ir su kompetentiškais ir patyrimą turin
čiais vyrais gvarantuoja geriausį patarnavimą 
tiems, kurie keliauja svetur, rūpinasi jais ir jų 
bagažu nuo pradžios jų keliones iki pabaigai. 
Informacijas suteikiame veltui.

Kaspar American State Bank
1900 Blue Island Avė., kampas 19 gatves

CHICAGO, ILLINOIS

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

ANT, NAUDOS. i

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR-1 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir g 
Parduodam Laivakortes. • Jf

K. GUGIŠ
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn S t., Room 1111-112 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuoU^ iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas , 
3335 So. Halsted St. 

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

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

“ 1 ■ i ■ i x

John Kuchinskas 
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

...... —J

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room 12001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
l Pčtnyčios.

Ministerijos parvežtas įsakymas 
mokytojui, jeigu iki 24 nesu
sirinks po 10 mokinių klasėje, 
tai Seminarija bus uždaryta. 5 
dieną pabūgę mokiniai daugiau 
nuėjo ir reikalavo atstovų pra
nešimą Seminarijos salėje. Bet 
direktorius griežtai pasakė, kad 
negalima ir varė mokinius kla
sėn, o kurie nėjo, tai varė išeiti 
laukan iš salės. Direktoriui bu
vo sunku mokinius iš salės išva
rinėti’ tai pasikvietė policininką 
ir mokinius išvarinėjo laukan, o 
kurie liko užrakino duris ir su- 

, varinėjo į klasę. 6 dieną beveik 
visi mokiniai atvyko, nes tą die
ną po kelis policininkus vaikščio
jo gatvėje, kad vėl mokiniai ne
sukiltų. Po to V. D. vėl lanke 
pamokas nors nieks nenorėjo; o 
mokiniai visą laiką namuose ir 
policijoj tardomi ir gaišinami 
nuo pamokų. Vėliau V. D. kažin 
kas išmušė langą. Tik prieš pat 
Velykas per mokinių rekolekci
jas atvyko Vokietaitis. Tuo lai
ku daug mokinių nuskriaudė su
mažino elgesį po 3, 4, o kurie 
buvo šliupo paskaitoj dar suma
žino. Tuomet kaikurie 11 kurse 
gabesniej i ^mokiniai išvažinėj o 
kitur egzaminams. — Tapilas.

4

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pulhnan 6377 Ėoseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 609G
SPECIALISTAS egzaminavo jl- 

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

.... -

JOHN B.BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington S't. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Rcpublic 9600V— Z----------------------
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 533 

Tel. Central 6390
Va k. 3223 S. Halsted SL, Chicago 

Tel. Yards 4681...................■ '---------------------------------- -----------

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

7? VV. Washington St. Room III 
Tel. Central 6210

Cicero Ketvąrgo vakaru 
4917 W. 14 St, Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Surėdo j nuo 
6-8 ▼.1 v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

Tul. Daarhoru 9017

1 A. SLAKiS
advokatas

Oflaan vldurmlealyji
Room 17E6 

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Waslungton St 

Cor. Waahington A <3ark

į Kani«* lai.: Įlydo Parh
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Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 1138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
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LIETUVIV DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Ave», Baltimore, Md

Kaip kovot su klerikali
niu smurtu

Socialistinė ir demokratine 
spauda Lietuvoje jau senai ėmė 
nurodinėti visuomenei pavojųK 
kuris grasina Lietuvos laisvei ir 
demokratybei, sumanius krikš
čionims demokratams pravesti 
seime vadinamą “krašto apsau
gos įstatymą“. Dabar tas įstaty
mas jau yra pravestas, ir visi 
žmonės, kuriems rupi Lietuvos 
gerovė, stovi prieš klausimą, 
kas daryti.

Amerikos lietuviai socialistai 
visuomet rėmė Lietuvos Social
demokratų Partiją, kuri nuosa
kiausia kovoja už darbininkų 
klasės reikalus ir už bendrąsias 
darbo žmonių teises. Tos parti
jos rėmimas jiems, be abejonės, 
bus ir tolinus svarbiausias rei
kalas. Bet sėkmingai kovai su 
klerikaliniu smurtu Lietuvoje 
šiandie tenka taip čia, kaip ir 
Lietuvoje, pagalvoti ir apie tai, 
kaip įtraukus ton kovon kiek 
galint platesnes visuomenės ma
ses.

Mes neapsiimame spręsti už 
musų draugus Lietuvoje, kokia 
taktika tenai jiems butų tinka
miausia. Išrodo tečiaus, kad 
aplinkybės Lietuvoje dabar da
rosi panašios i sąlygas fašisti
nėje Italijoje. Mussolini’o kara
lystėje žiaurus juodmarškinių 
teroras privertė visas demokra
tines partijas susivienyti, ir jų 
blokas jau išgyvavo apie metai 
laiko. I tą bloką įeina demokra
tinė katalikų partija, liberaliniai 
demokratai, socialistai ir maksi
malistai. Panašus susigrupavi- 
mas gal būt įvyks ir Lietuvoje 
prieš klerikalizmą, su tuo, žino
ma, skirtumu, kad į demokratinį 
bloką neįeis organizuoti katali
kai, kadangi Lietuvoje jokios de
mokratinės katalikų partijos 
kolkas nėra.

Bet Amerikos lietuviuose pa
žangiųjų srovių sutarimas ko
voje prieš klerikalizmą išrodo, 
prie dabartinių aplinkybių, neiš
vengiamas. Del priežasčių, ku
rias čionai plačiaus dėstyti butų 
ne vieta, musų progresyvė vi
suomenė yra gana menkai susi
organizavusi. Todėl nė viena 
srovė, veikdama skyrium, ne
galėtų sumobilizuoti pakanka
mai tos visuomenės jėgų, kad 
suteikus žymią paramą Lietuvos 
žmonėms. Parama gi turi būt 
suteikta greitai, jeigu mes no 
rime, kad Lietuva nebūtų galu
tinai pavergta klerikalų.

“Krašto apsaugos įstatymas”, 
kurį Lietuvos kademai tik-ką 
pravedė, aiškiai rodo, kad jie 
rengiasi smurto pagalba įsteigti 
savo diktatūrą. Iš to įstatymo 
projekto mes žinome, kad jo vei
kimas yra numatomas iki 1926 
m. liepos 1 d. Iki to laiko Lietu-, 
voje turės įvykti naujo šeinio 
rinkimai. Taigi nėra beveik jo
kios abejonės, kad tas įstatymas 
ir buvo pravestas tam, kad už
tikrinus klerikalams pergalę rin
kimuose.

Seimo rinkimus klerikalai gali 
paskelbti dar šį rudenį. Jeigu 
seimas nebus paleistas rudenį, 
tai jo terminas pasibaigs atei
nantį pavasarį. Tuo budu rinki
mų kova vistiek turės įvykti ne
tolimoje ateityje. Kuomet kleri

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — M. G, Mauricas, 4333
S. b'airfieid Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 VV.
Monroc St., Chicago, 111.

Kasinius — .1. Kondratavičius, 10611
Edbrooke Avė., Chicago, III.

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

kalai pasigamino įstatymą, ku
ris panaikina žodžio, spaudos, 
susirinkimų ir organizacijų lai
svę, tai yra didelis pavojus, 
kad jiems pasiseks pakreipti 
rinkimus savo naudai. Klerikalų 
laimėjimas, atsiektas šitokiu 
budu, reikštų baisų smūgį Lie
tuvos demokratijai. Lietuvos 
liaudis butų sudemoralizuota. 
žmonių pasitikėjimas teisėtumu 
išnyktų, ir kraštas atsidūręs, po 
klerikalinės diktatūros letena, 
imtų ristis į civilio karo bedug
nę.

Aštrus vidujiniai konfliktai, 
kuriuos iššauktų klerikalinės 
diktatūros įsigalėjimas Lietuvo
je, taip susilpnintų Lietuvą, kad 
ji lengvai patektų į nagus bi 
kuriam plėšriam kaimynui.

Taigi Amerikos lietuviai dar
bininkai nieku budu negali leis
ti, kad kademai laimėtų ateinan
čiuosius rinkimus. Kuomet yra 
statomas pavojun Lietuvos de
mokratijos ir net jos nepriklau
somybės likimas, tai reikia su
krusti tuojaus, nes kitaip gali 
nueiti niekais viso musų pirmes- 
niojo darbo vaisiai.

Atsižvelgiant į tai, lietuviai 
socialistai dabar mato esant rei
kalinga kooperuoti su kitomis 
musų progresyvės visuomenės 
organizacijomis kovoje prieš kle 
rikalizmą.

Socialistai, žinoma, negali da
ryti jokių “bendrų frontų“ su 
bolševikiškais komunistais, ka
dangi pastarieji yra tokie pat 
atžagareiviai, kaip klerikalai. 
Tikrenybėje komunistai yra ge
riausi klerikalų talkininkai, nes 
iie juk nieko (langiaus nedaro, 
kaip tiktai ardo darbininkų ju
dėjimą ir demoralizuoja visuo
menę, skleisdami joje tuos pa
čius principus, kuriuos gyveni
me vykina atžagareiviai.

PROTESTAI PRIEŠ APSAU
GOS ĮSTATYMĄ. 

Kai krikščionių valdžia įnešė 
Lietuvos seime “krašto apsau
gos įstatymo“ projektą, tai žmo
nės daugely vietų ėmė kelti vie
šus protestus, žmonių ūpą paro
do sekanti žinia, įdėta Kauno 
“Socialdemokrate“:

“Šaukėnuose (Šiaulių apsk.) 
birželio 7 d. 3000 žmonių mi
tingas turgavietėj, išklausęš 
pranešimą apie ypatingos val
stybės apsaugos įstatymą, 
reiškia griežtą protestą prieš 
kademų-federantų varžymą 
žodžio, spaudos ir susirinki
mų laisvių.

“Tokiame didžiuliame mi
tinge atsirado tik 2, kurie 
balsavo prieš tokią rezoliuci- 

• ją“

Lietuvos Socialdemokra- 
. tai ir Klaipėdos Sei

melio rinkimai
Kadangi po ilgo atidėliojimo 

Lietuvos seimas, pagaliau, pri- 
ėjnė įstatymą Klaipėdos krašto 
seimeliui rinkti, tai rinkimai 
Klaipėdos krašte neužilgio turės 
įvykti.

Lietuvos valdžia jų bijosi. Ji 
jaučia, kad klaipėdiečių ūpas yra 
jai nepalankus. Kad kokios, 
seimelyje gali susidaryti daugu-

ma, kuri bus priešinga ne tiktai 
dabartiniems Kauno carukams, 
bet ir Lietuvai. Kas gali sulai
kyti seimelį paskelbti, jeigu jį 
kontroliuotų vokiški patriotai, 
jogei Klaipėdos kraštas nenorįs 
būti po Lietuvos valdžia?

Šitokį ūpą Klaipėdos krašte su 
kurstė Lietuvos krikščionys sa
vo netikusia politika. Jie ilgai 
nedavė teisių klaipėdiečiams ir 
pačius rinkimus į seimelį tyčia 
vilkino kaip galint ilgiaus, kad 
įsitvirtinus Klaipėdos krašte ir 
padėjus tenai jlaimėti klerika
lizmo simpatizatoriams. Bet juo 
ilgiaus krikščionys taip elgėsi, 
tuo labinus jie erzino Klaipėdos 
krašto žmones, ir pagalios pasi
darė Lietuvos valdžiai priešingi 
net daugelis Klaipėdos krašto 
lietuvninkų.

Dabar besiartinantys Klaipė
dos krašte rinkimai gali duot 
rezultatus, kurie nebus malonus, 
nė vienai Lietuvos partijai, 
įdomu, kaip į šitokią perspekty
vą žiuri Lietuvos socialdemokra
tai. Jų organe tilpęs vedamasis 
straipsnis tuo klausimu sako:

I

“Mes, socialdemokratai, vi
suomet stojome už tai, kad 
Klaipėdos kraštui butų patik
rinta koplačiausia autonomi
ja, kad jis nevaržomas galėtų 
taip tvarkytis ir rūpinti savo 
reikalus, kaip yra pratęs iš 
seno, kaip sugebės ateity. Mes 
visą laiką kovojome Seime ir 
pačiam gyvenime, kad vyriau
sybė dorai vykdytų Klaipėdos 
krašto konvenciją ir kogrei- 
čiausiai leistų susirinkti Sei- 
mehui. Mes dabar džiaugia
mės, kad klaipėdiškiai gaus 
pagalios sudaryti savo rinktą
ją atstovybę ir patys ims val
dytis. /

“Mes nededame* ypatingai 
didelės reikšmės pirmųjų rin
kimų rezultatams. Lietuvos 
santykius su Klaipėdos kraš
tu nulems ne pirmojo Seime
lio žygiai, ne dabartinės, 
kriKsčioniškosįos vyriausybės 
nevykusios ir žalingos pastan
gos, bet'-Lįetovos augimas ir 
vystymąsi artimoje ateity. 
Tegu Lietuvos visuomenė ar
timiausiais Seimo rinkimais 
duos antausį ‘krikščioniška
jam’ blokui už jo nelemtus 
darbus, tegu pradėsim išbris
ti iš sunkios krašto ūkio padė
ties, tegu busimasis Seimas 
ir vyriausybė ims atstatydin
ti ‘krikščionių’ sumintą ir iš
ardytą demokratinę krašto 
tvarką, tai Lietuvos liaudis 
ras būdų atitaisyti klaipėdiš- 
kiaims padarytas skriaudas ir 
dorai su jais sugyventi.

“Mes iš širdies linkime mu
sų draugams, Klaipėdos dar
bininkams, išeiti kostipriau- 
siais iš artimų jau Seimelio 
rinkimų ir išvystyti jame sėk
mingą kovą už darbininkų rei 
kalus vietos gyvenime.“ 
Tik šitokiu draugišku nusis

tatymu link Klaipėdos žmonių, 
žinoma, ir tegalima palenkti jų 
simpatijas prie Lietuvos. Bet 
jeigu Lietuvos kademai, pama
tą, kad klaipėdiečiai išrinko sei
melį, priešingą Lieituvai, ims 
jiems už tai keršyti ir spausti 
juos dar aršesnėmis represijo
mis, tai susidarys kebli padėtis.

PILDOMOJO KOMITETO 
POSĖDIS

Birželio 29 d. “Naujienų“ na- 
fnf įvyko L. S. Sąjungos Pildo
mojo Komiteto posėdis, dalyvau
jant Šešiems nariams (negalėjo 
atvykti drg. Čeponis.)

Tarpe svarbesniųjų klausimų, 
kurie buvo apsvarstyti, buvo 
LSS. organizatoriaus darbas ir 
kova prieš klerikalinę- reakciją 
Lietuvoje.

Nuo organizatoriaus drg. Bal
čikonio buvo perskaitytas laiš
kas, kuriame aprašoma jo veiki
mas Wilkes Barre’s ir Scrantono 
apielinkėse. Nutarta drg. Balči
koniui pasiūlyti, kad, pabaigęs 
darbą tose apielinkėse, jisai ke
liautų Pittsburgh’an.

Svarstant klausimą kovos 
prieš klerikalų smurtą Lietuvo
je, Pild. Kom. paėmė domėn 
Chicagon sandariečių kvietimą

NAUJIENOS, Chicago,

rengti bendrą protesto mitingą. 
Kvietimui pritarta ir išrinktą 
komitetas iš penkių draugų pasi
tarimui su sandariečiais. Komi
tetai! įeina draugai A. Grebelis, 
A. Vilis, A. Montvidas, J. Vilis 
ir P. Grigaitiis.

Pild. Kom. mano, kad susi
dariusi Lietuvoje padėtis verčia 
progresyves sroves Amerikoje 
veikti sutartinai, vienok to su
tartino veikimo pamatas turi 
būt demokratybės principai.

BENDRA KONFERKNCIJA.

Pildomojo Komiteto išrink
tieji įgaliotiniai — A. Vilis, J. 
Vilis, A. Montvidas, A. Grebelis 
ir P. Grigaitis — pirmadienio 
vakare nuvyko į Dr. Zimonto o- 
fisą laikyti konferenciją su san
dariečių atstovais.

Konferencija vienu balsu nu
tarė rengti bendrą protesto mi
tingą Chicagos Lietuvių Audito
rijoje apie liepos 19 d. Tuo tik
slu tapo sudarytas bendras ko
mitetas, susidedąs iš 10 asmenų, 
po penkis nuo kiekvienos parti
jos. Iš sąjungiečių pusės į ko
mitetą įėjo visi 5 asmens, ku
riuos buvo išrinkęs LSS. Pild. 
Komitetas; sandarieciai gi iš 
savo pusės paskyrė šiuos asme
nis: adv. Kodį, Dr. Zimontą, K. 
Semašką, Krukonį ir Valančių.

Pirmas to bendro komiteto 
posėdis įvyks ketverge, liepoj. 2 
d. \

Konferencija pasisakė už so
cialdemokratų ir liaudininkų rė
mimą Lietuvoje.

Lietuvių Darbininkų Li
teratūros draugija.
Neužilgo bus jau dešimt me

tų, kaip socialistai sutvėrė Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugiją, kurios vyriausiu už
daviniu yra leisti darbininkų 
švietimui lengviau suprantamus 
raštus. Per tuos kelis savo gy
vavimo metus draugija yra iš
leidusi gana didelį skaičių gerų 
ir darbininkams svarbių knygų, 
kurias darbininkai skaitydami 
galėjo nemažai prasilavinti ir 
giliau .suprasti svarbiausius šių 
dienų klausimus.

Kiekvieno darbininko pareiga 
yra tą draugiją remti ir pačiahi 
prie jos prisirašyti, kad, dides
niam skaičiui darbininkų prie 
draugijos priklausant, butų ga
lima dar daugiau knygų išleisti 
ir dar daugiau apšvietus pasklei
sti tarp lietuvių darbininkų iš
eivijos.

Pernai visi šios draugijos na
riai gavo puikią Knygą ‘"Paslap
tys ir Stebuklai , parašytą gar-, 
saus mokslo ^populerizuotojaus 
N. Rubakino. šiemet nariai gaus 
knygą iš politinės ekonomijos 
sryties. Kad butų dar daugiau 
narių, butų galimu išleisti dar 
daugiau gerų knygų. Todėl kiek 
yieno darbininko pareiga yra ra
šytis prie LDLD. švieskimės 
patys ir kitus švieskime 1

—A. Kabardinas.

Nauja LDLD. 19 kp. 
valdyba.

t

Pereitą ^ketvirtadienį, birž. 25 
d., Naujieną name, įvyko L. D. 
L. D. 19 kp. susirinkimas. Svar
styta kuopo| bėgančius reika
lus, taipjau padaryta prisiren
gimų prie platesnio kuopos vei
kimo. Rinkta ir naują kuopos 
valdybą. Kuopoj pirmininku ta
po išrinktas senasis, d. L Vai
nauskas. Vieton išvažiuojančio 
Lietuvon d. A. KemSŽos, sekre
torium tapo išrinktas K. Baro
nas.

Kuopos susirinkimai bus lai
komi reguliariai * kas ketvirtą 
ketvirtadienį (ketvergą) kiek
vieno mėnesio, Naujienų name. 
Kviečiami nariai skaitlingai lan
kytis j susirinkimus. Negalintys 
lankytis į susirinkimus, bet no
rintys užsimokėti savo metines 
duokles, ar gauti knygų, ar no
rintys prisirašyti prie kuopos ir 
likti nariu šios darbininkų ap- 
š vietos draugijos, kreipkitės 
prie sekretoriaus K. Barono, 
Naujienose, dieną ar vakarais, 
išskiriant sekmadienius.

—Narys.

D-GV KEMĖŽŲ IŠLEISTUVĖS 
4 .... ■ . ■ ■ -.....

Birželio 28 d. š. m. įvyko drau
gų Kemėžų išleistuvės Beverly 
llills ant ‘Birutes kalno.’ Jas su
rengė Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmimo Fondo kuopa Chicagoje, 
kaipo savo draugams, kuriuodu 
grįžta Lietuvon.

Parengimas pavyko visais at
žvilgiais. Ne vien draugai Ke- 
mėžai turėjo progos atsisveikin
ti su savo draugais prieteliais, 
bet ir buvo padaryta šiek tiek 
naudos Lietuvos draugams So
cialdemokratams. Draugai Ke- 
mėžai galėsi parvežti jiems iš to 
pikniko apie 60 dolerių.

Todėl mes, rengėjai, tariame 
kuoširdingiausią ačiū visiems 
dalyvavusiems musų parengime 
ir visiems aukotojams. Taipgi 
tariame padėkos žodį ir visiems 
dalyvavusiems programe, kuris 
tapo puikiai atliktas ir visus pa-< 
tenkino.

Aukavo šie draugai:
Dr. A. Montvidas, P. čereška 

po $5.00; J. šiukis — $2.00; po 
$1.00 — J. P. Jokubauskas, D. 
Motuzą, Butkauskas, P. Grigai
tis, M. Kriščiūnas, V. Paškaus- 

o

kas, adv. K. P. Gugis A. žymon- 
tas, A. Daukšas, F. Varnauskas, 
F. Sutkus, K. Kipšas, L. Andri
jauskas, A. Lekavičįa, J. šmote
lis, J. Vilis, N. J. Mauricas; po 
50c — J. Gulbinienė, J. Jurgelio
nis, P. Kasparaitis, J. Dambrau
skienė, M. Kasparaitis, V. Brie
dis, F. Maukus. Smulkių aukų 
surinkta $2.70.

«—Rengėjai.

Tarptautinis Frontas
INTERNACIONALO 

KONGRESAS

Lietuvos socialdemokratų 
partija skelbia, kad Socialisti
nio Internacionalo kongrese, 
kuris1 įvyks rugpjūčio mėn. 22 
d. Marseilles mieste (Franci- 
joje), ji turės 2 delegatu. Vi
sų delegatų bus 277.

Skaičius delegatų j kongre
są yra nustatomas, atsižvel
giant į partijos narių skaičių 
ir į skaičių balsų, gautų pas
kutiniuose parlamento rinki
muose.

MOKESTIS KONGRESUI

Kiekviena socialistinė par
tija, kuri dalyvaus Internacio
nalo kongrese, turės duoti 
tam tikrą mokesnį Interna
cionalo biurui, kad padengus 
kongreso išlaidas. Mokesnis 
yra nustatytas, atsižvelgiant 
į partijos stiprumą, į valiutos 
stoyį ir į bendras ekonomines 
sąlygas įvairiose šalyse.

Po 25 šilingus (apie $5.25) 
už kiekvieną delegatą turės 
užsimokėti šių šalių partijos:' 
Argentinos,\ Dancigo, Danijos,' 
Suomijos^ Didžiosios Britani
jos, Holandijos, Latvijos, Nor
vegijos, Palestinos, Švedijos ir 
Jungtinių Valstijų; po 20 ši
lingų — Belgija, Britanijos 
tuma, Estonija, Francija, Vo

kietija., iLuksemburg, Rumani- 
ja, Ispanija, Portugalija; 15 
šilingų — Armėnija, Austrija, 
Bulgarija, čecho-Slovakiją, 
•Gruzija, Italija, Jugoslavija, 
Lietuva, Graikija, Lenkija, Ru
sija, Turkija ir Ukraina,

NAUJA DARBININKŲ 
VALDŽIA

Paskutiniuose Naujojo Pie
tinio Wales’o parlamento rin-j 
kimuose socialistai laimėjo ab- 
soliučią daugumą, pravedami 
46 atstovus prieš 36 naciona
listus ir 9 progresistus. Tuo 
tarpu komunistai pasirodė la
bai, silpni: iš 877,000 visų pa
duotų balsų, jie surinko savo 
penkiems • kandidatams tiktai 
810 balsų (vadinasi, vieną de
šimtą dalį vieno nuošimčio!).

Po rinkimų sudaryt naujas 
valdžią tapo pakviestas Darbo 
Partijos vadas Lang, buvęs 
gatvekarių danbi'ninkas. Bir
želio 17 d. naujoji valdžia bu
vo prisaikdinta.

Mrs. MIGHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampan 81 tat.
Tel. Yards 1110 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuoaa. Sąži
ningą! patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo'.

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

Valandos nu«
8 ryto iki 1 pt 
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.

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St./

f ,.... ...
Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais laboratorija..

DR. HORVAT, DR. VVILLIMI 
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 

'-kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.
I -

” —— —' ■"

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marquet> 
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 1699 

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

8464 So. Halsted 84. 
Ofiso valandos nuo 1 iki S 

pietą ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:89 iki 9:80 vakare

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.
........................ - ■■■■—/

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688

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

Tel. Lafayette 4146 
v ■ ■ ■ ■■■/

DR M T STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave^ 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedilioj 10 iki 12 d.

v - /
« ■■■ ■■■L ............ .......... .... ................. !■,-< -■■■■■■■----------

Nėra kito šaltinio, 
id kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Tel dlvd. 3138 
M. Woitkiewics- 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims piic piimly- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

HEBZMAN-«a
—IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 

■ chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas li

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

Ofisag ir 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. Nakt| 
Telefonais: < j)reKel 0950

( Bculevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

O*fi gis
4729 So. Ashland Aven 1 labuti 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

-r ■ —--.........    rf*

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353V—■■

Ofiso tel.,Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargaa 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką Ilgų.

Ofisas: 3108 So. Halsted SU Ckicage 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—^1 vak. Me
dalionais iš šventadieniais 10—U diaa

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8801 S. Kedaie Avė. ..Pkone 
Lafayette 0075. . Valandos 2—6 vak, 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare. /

t
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'niariu kartu su

$8.00
. 4.00 

2.00 
1.50

_ .75

“Hindenburgas reiškia karo pavojų visam pasau
liui. Komunistų Internacionalas gavo smūgį prieš 
viso pasaulio akis, kuomet mes tapome nudažyti 
Hindenburgo spalva.”
Ar tik ne per vėlai ta histeriškoji moterėlė ėmė 

susiprasti?

Įkorespondencijos
_______ 2. 4.00 
____________ 2.00 
■ti palto Moaey

Pittsburgh, Pa
Binkis žinių iš Pittsburgho.

AR YRA PAMATAS NEPAPRASTAI APSAUGAI?

NEAPRIBOTA MINISTERIO GALIA.

TEISĖ RINKTI IR BŪTI KANDIDATU.

HINDENBURGO SPALV A NUDAŽYTI”.

ne-Lietuvos ministerių kabinetas, įnešdamas seime 
lemtojo “apsaugos įsttymo” projektą, pridėjo prie jo aiš
kinamąjį raštą, kuriame sakoma, kad panašus įstatymai 
buvę priimti Vokietijoje ir Estonijoje. Bet ar gi Lietu
vai reikia pamėgdžioti visa> kas yra bloga kitose šalyse?

Vokietijoje buvo įvesta nepaprastos apsaugos įstaty
mas dėlto, kad tenai ėjo pilietinis karas. Monarchistai- 
tautininkai ir bolševikiški komunistai nuolatos tenai darė 
ir organizavo ginkluotus sukilimus prieš respubliką. Es
tonijoje taip pat buvo daryta mėginimas ginkluota jėga 
nuversti valdžią. 2 Lietuvoje gi tokių sąlygų nebuvo ir 
nėra. Už monarchiją Lietuvoje niekas nenorėtų guldyti 
galvą, o komunistai yra visai menki. Į tai, kad Kapsu
kas su Aleksa, maumodami bolševikų ragaišius Maskvoje, 
paambrija ant “Kauno buožių”, niekas rimtos domės juk 
nekreipia.

Vienok net ir prie tų nepaprastų aplinkybių, kokios 
buvo Vokietijoje ir Estonijoje, tenai apsaugos įstatymai 
neduoda tokias galios vyriausybei, kaip Lietuvos kademų 
projektas. Tenai yra pastatyta riba vyriausybės sauva
liavimui. v

Estonijoje, pav. kiekvienas asmuo, kurį nubaudžia 
vidaus reikalų ministeris, gali tuojaus jį apskųsti teismui. 
Ir teismas paskui sprendžia, ar ministeris pasielgė teisin
gai, ar ne. Kuomet yra šitokia teismo kontrolė ant mi
nisterio darbų, tai šis, žinoma, turi naudotis savo galia 
atsargiai. Neteisingai nubaudęs pilietį, Estonijos minis
teris rizikuoja patekti bėdon.

O Lietuvos kademų apsaugos įstatymas teikia galią 
vidaus reikalų ministeriui be jokio suvaržymo: ką jisai 
nori, tą bąudžia!

Kaip jau musų skaitą vojai žino, tame klerikalų ap
saugos įstatyme yra paragrafas, kuris duoda teisę vidaus 
reikalų ministeriui pašalinti iš savivaldybių tam tikrų 
organizacijų atstovus arba panaikinti tų organizacijų 
kandidatų sąrašus. Vadinasi, jeigu piliečiai susitars bal
suoti už tam tikrus kandidatus, o vidaus reikalų minis
teriui pasirodys, kad tie piliečiai “pavojingi”, tai jisai ims 
ir panaikins kandidatų sąrašą! Arba, jeigu ministeris 
suras “pavojingumą” tiktai po rinkimų, tai jisai panai
kins jau išrinktųjų atstovų įgaliojimus!

Pasakykite, ar tai ne bolševikiška sovietų tvarka? 
Valdžia kam nori, tam leidžia balsuoti, o kam nenori, tam 
neleidžia!

Iki šiol veikusieji Lietuvos įstatymai irgi drausdavo 
kai kuriems žmonėms būti kandidatais rinkimuose arba 
eiti atstovų pareigas — tiems žmonėms, būtent, Kurie 
atliko sunkius ir gėdingus nusikaltimus. Bet ar žmogus 
padarė tokį nusikaltimą, ar ne, tatai turėdavo nūslatyti 
teismas.

O kademų įstatymas paveda, tatai vieno vidaus rei
kalų ministerio nuožiūrai! Tai yra visai priešingas da
lykas parnatiniems Lietuvos konstitucijos dėsniams.

Tokios tvarkos, kokią įveda Lietuvoje klerikalai, 
nėra niekur civilizuotame pasaulyje. Be teismo nuo
sprendžio atimti piliečiui rinkimų teisę galima tiktai bol
ševikiško barbarizmo krašte.

Suirutė Vokietijos komunistuose eina tolyn vis di
dyn. Patys aršiausieji jų rėksniai, kurie dar visai nese
nai skelbė mirtiną kovą demolft’atijai ir socialistams, da
bar jau viešai dejuoja, kad tokia taktika diskreditavo 
komunistus darbininkų akyse. , t. . ■< /

Berlino komunistų organas, “Die Rote Fahne”, įdėjo 
garsiosios Ruth Fischer straipsnį, kuriame sakoma, kad 
komunistai turį keisti savo politiką, kad ir čia dar taip. 
Aprašiusi, kaip jos partija, eidama ant žūt būt j^rieš 
socialdemokratus, padėjo sustiprėti reakcijai, - Ruth 
Fischer įspėja savo draugus: f'

Gegužės 30 d. Lietuvių Kapi
nių Draugija buvo surengus ba
lių LMD. svetainėje kapinių 
naudai. Balius pavyko gana ge
rai ir kapinių draugija turės ir 
pelno kiek. Tokioj dienoje, tai 
reikia sakyt, kad pavyko gana 
gerai, nes tą dieną buvo rengia
ma daug piknikų ir dauguma 
žmonių važiavo į piknikus, bet 
vakaro sulaukę g-i-jžo i r tiuly vti.- 

vo kapinių baliuje.
Lietuvių Kapinių Draugija 

gana gerai gyvuoja. Jau kapinės 
išmokėta ir pinigų turi keletą 
tūkstančių kasoje. Rengiasi už 
tuos pinigus kapines pagražinti 
ištaisant kelius ir kitus pageri
nimus.

šios kapinės nepriklauso prie 
jokios bažnyčios ir yra savastim 
Pittsburgho Lietuvių Draugijų, 
kurios yra prisidėjusios prie įsi
gijimo šių kapinių ir per drau
gijų išrinktus direktorius yra 
tvarkomos.

Pirmiau, kol lietuviai neturė
jo savo kapinių, tai būdavo di
delio vargo su laidojimais, ypač 
tų, katrie nepriklausydavo prie 
bažnyčios, ba dažnai atsitikda
vo, kad kunigas atsisakydavo ne 
tik laidoti, ale ir į kapines pri
imti. O dabar, kai Pittsburgho 
lietuviai turi savas kapines, tai 
be jokio vargo ' šiose kapinėse 
pasilaidoja taip katalikai, taip 
ir bedieviai, — visi sutelpa be 
jokio vargo kaipo lietuviai. 
Daug lietuvių šiose kapinėse Jau 
yra palaidota, o kurie da gyvi, 
tai dauguma turi pasipirkę lo
tus ir žino iškalno, kur laidosis, 
kai numirs.

Šias kapines kun. Kazėnas no
rėjo užrašyti ant vyskupo, o 
šv. Jurgio parapija norėjo, kad 
ant parapijos butų užrašytos, 
bet draugijos nesutiko nė vys
kupui užrašyti, ne parapijai, 
nes Pittsburgho lietuviai dėjo 
pinigus, rengė parengimus, kad 
nusipirkus savas kapines, ‘ tai 
Pittsburgro lietuviams ir pri
klauso.

Jei numiršta kas iš kunigo 
Kazėno parapijonų ir laidoja 
lietuvių kapinėse, tai kun. Kazė
nas netik kad neina laidoti na- 
bašninko, bet ir nenori ne į baž
nyčią priimti nors tai butų ge
riausias katalikas. Kiti kunigai 
neturi tokios panaberijos: jei 
reikhlinga, tai ir eina. O šv. Jur
gio parapijos klebonas kun. 
Petruševičius visai nedaro jokio 
skirtumo, ba dauguma jo para
pijonų laidojai šiose kapinėse, o 
kiti turi lotus nusipirkę.

Pittsburgho rymiškos bažny
čios nė viena neturi savo kapi
nių ir su laidojimo reikalu eina 
ant kampo ar tai į paliokus ar 
į airišius, o savo parūpi jonus 
draudžia nuo rėmimo lietuviškų 
kapinių. Bet jų tas draudimas 
nė kiek ne užkenkė lietuviškoms 
kapinėms.

Tai ir gerai.

Bolševikų piknikas ir jų tūzo 
prakalbos.

Gegužės 30 d. Pittsburgho 
Bolševikui turėjo surengę pikni
kų Al vyno parke. Jie buvo per
si kvietę vyriausį savo tūzą Pru- 
seiką pasakyti prakalbą. Pikni
ką garsino kiek tik drūti ir ma
nė kažin ką nuveikti su pagelba 
savo tūzo Pruseikos, bet kaip 
reik, tai visai ne kas išėjo. Pub
likos susirinko visai nedaug ir 
toji da gerai prieš vakarą išsis
kirstė. Pruseika bandė sakyti 
prakalbą, bet mažai kas jo klau
sė. Mat, piknike publika mažai 
tejdomauja prakalbomis. Prūsei 
ka, matydamjasjkad lietuviškos 
jo prakalbos mažai kas klauso, 
pradėjo rusiškai sakyti prakal
bą (mat, buvo keletas rusų pas 
bolševikus atėję). Rusiškai 
pradėjus prakalbą sakyti, lietu
viai ėmė nerimauti ir privertė 
muzikantus pradėti grajit. Pru
seikos prakalba tad buvo nu
traukta. Taip ir užsibaigė tas 
“garsusis” bolševikų piknikas.

4» •> + \
Pittsburgho dainininkas Alek

sandras Sadauskas 
važiuoja į Italiją.

Gegužės 31 d. šv. Vincento 
parapijos svetainėje McKees 
Rock, Pa. buvo surengtas kon
certas Alek. Sadausko išleistu
vėms, dalyvaujant programe i 
pačiam Sadauskui. Buvo praneš^ 
ta, kad tai paskutinis jo pasiro
dymas ir jis (A. Sadauskas) iš
važiuoja į Italiją savo balsą la
vinti. Yra manoma, kad važiuos 
į Milaną pas J. Butėnų, nes juo
du su Butėnu yra geri draugai.

Laimingos kloties, jaunam 
Pittsburgho dainininkui pasiekti 
tikslą. ‘ . i.

South Sidės arba buvo ir taip, 
kad vyras ruošėsi ant SohQ, o 
moteris ant South Sidės, neš yra 
tokių šeimynų, kur vienus na
mus negali palikti.

Kurie ėjo ant Soho, tai atėję 
sužinojo, kad dzimdzininkai ne
važiavo j Pittsburghą delei ko
kių ten priežasčių, ir grįžo at
gal garbavodar^i, kad jie liko nu
vilti, o kurie buvo nuvažiavę 
ant South Sidčs, tai tenai rado 
svetaines duris atdaras ir į sve
tainę įėjus vietoje dzimdzininkų, 
rado prakalbas surengtas kuni
go Kazėno seserų vienuolyno 
naudai. Kunigas Garmus užsili
pęs ant pagrindų rėžė karštų 
spyčių, kaulydamas aukų sese
rų vienuolynui.

Žmones klausinėjo vienas ki
to, — ar tai tokie tie Dzimdzi- . I 
Drimdzi. Dzimdzininkams at
šaukus savo vakarus Pittsbur- 
ghe, kunigas Kazėnas ir pasi
naudojo proga surengdamas pra 
kalbas toje pačioje svetainėje ir 
toje dienoje, kad žmonėms atė
jusiems pažiūrėti Dzimdzi-Drirn- 
dzi nereikėtų grįžti atgal nepu- 
likus kokio dolerio kito.

—Pittsburghietis.

Žodis iš už jurio

čių”. ...Kokius gi laikraščius 
jie vadina “darbininkiškais?” 
Nugi tuos, kurie minta Mask
vos “sandvičiais”.

♦ t. *

Uždraudimas laikraščių, tai 
atima žmonėms teisę pasi
rinkt laikraščius koki jiems 
patinka — komunistai sako, 
ir tuomi vykdoma carizmą. 
Tai tikra tiesa. (Rusijoj šian
die yra tokia tvarka). To
linus, vėl eile “gerų reikala
vimų”, o tai kad; “Lietuvos 
darbininkams duoti pilną lai
svę spaudos, susirinkimą ir 
organizavimosi”. Skamba gra
žiai, ar ne? Bet šitas skam
bėjimas yra v veidmainiškas. 
Komunistai šitų laisvių reika
lauja tik sau įr savo vien- 
minčiams, o ne visiems žmo
nėms darbininkams. Jeigu jie 
ištikrųjų norėtų tų laisvių vi- 
hiemš, o ne vien tik savo ša
lininkams, lai jie biaurūtųsi 
ir smerktų Rusijos bolševikų 
valdžios darbais, kuomet ten 
saujalė diktatorių su pagalini 
šaujtuvų miilionams darbinin
kų netikintiems j bolševikų 
partijos diktatūrą turi atėmę 
žodžio, spaudos ir susirinki
mų laisvę. Prieš šituos ’fak* 
tus tai komunistai užsimer
kia. c •

mainių rolę, tai tą paliudija 
sekami faktai: komunistas 
Pruseika būdamas rubsiuvių 
unijos 
šmeižė 
kurstė 
rius; o 
gali netekt ^šiltos vietos”, 
pradėjo “Darbe” 
peikimus

Taip pat 
SILA. 2-ro . 
jie kalba, 
jiems rupi, 
tų teisybė, 
vo partyviškų dalykų į SLA. 
2-ro Apskričio reikalų, ir 
neskaidytų Apskričio. Bet 
veidmainyste.

“Naujienos” sakė, kad 
ėmus “Darbo” redaktoriaus 
vietą “svolačių” audriui rei
kės veidmainiauk Taip ir at
sitiko. “Naujienos” geras spė-

organo redaktorium 
unijos viršininkus ir 
prieš juos unijos na* 
kuomet pasijuto, kad 
kt ^šiltos vietos”, tai 

rašyt “pa
savo vieuminčiains.

t komunistai iš 
Apskričio, kuomet 
kad SLA. labas 
tai jeigu tas bu

tai jie nekištų sa

tuo 
tai

v uz-

*

Chicagos
“Vilnis” ir
do užkabyt “Naujienas”, kad

komunistų lapas 
šiaip ir taip ban-

“Naujienos

Kadangi ačiavimas tapo lig 
ir tradiciniu apsireiškimu, 
tad' nenorėdamas tradicijai nu
sižengti, tarsiu ir aš žodį.

Pasiekęs Europą, prisimi
niau visas pergyventa® dienas 
Amerikoje. Po 
dz i nėja u vos 
sius, o ji man

* *
Kad komunistai lošia veid-

p ru
dėtų su ja polemiką. Bet 
“Naujienos” nekimba ir gana 
(sąko “Naujienų” redaktorius 
to lapo neskaito). Ir delei to 
komunistų lapas, sako, labai 
pyksta. Bet ką tu žmogus pa
darysi...

Kalvis.

Ameriką dzim- 
kelerius mėne- 
patiko. Patiko, 

ne tiek pati 
joje begyveną

veidai.
kad amerikietis 

svetimoje ša- 
nciatbuko

ir nenustojo 
vaišingumo

Amerika, kiek 
lietuviškieji 

Patyriau,
— lietuvis čia, 
ly begyvendamas, 
tėvynės meilėje 
gerų lietuviškojo
ypatybių. Tame įsitikinau Jū
sų pastogėse beviešėdamas.

Gražių įspūdžiai namon be- 
si veždamas, nuolatos Jus mi
niu, broliai ir sesės. Už visa, 
ką Jūsų antroje tėvynėje pa
tyriau esu Jums dėkingas ir 
tariu nuoširdų ačiū,
sudiev, nes tikiu dar 
Jus matyti. Mano 

hf/Amerikon įtikins 
brangus man esate, 
gi pasimatymo! 
Bremen, 1925, birž.

Del Dzimdzi-Drimdzi išgarsinto 
vakaro kunigas Kazėnas1 pa

sinaudojo.
Kaij) laikraščiuose buvo gar

sinta, kad dzimdzininkai bus 
Pittsburghe gegužės 26 ant So
ho LMD. svetainėje, o gegužės 
27 d. ant Sęuth Sidės Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje, tai 
pittsburghiečiai ir rengėsi pa
matyti tą garsųjį Dzimdzi- 
Drimdzi, kur kam buvo paran
kiau—kam ant Soho, kam ant

Moteris kumštinių čempionu Jeanne Lama r lavinasi par
ke su savo partneriu Sam Iger.

-

Sveikatos Dalykai

Neurosifilis
Rašo Dr. A. Montvidas

(Tęsinys)

Stuburo smegenų sifilis

Nesakau 
kartų 

grįžimas 
J us, kaip 
Ta i-gi li-

20 d.
J. Olšauskas.

“Dzimdzi-Drimdzi” narys.
P. S. Kitų laikraščių pra

šau persispausdinti.
J. O.

Pastabos
Kad 'komunistų “Laisvas” 

redaktorius yra ignorantas, 
tai tą paliudija kad ir šis fak- 

jog jis nei to nežinojo, 
kuomet išrenka respubli- 
prezidentą, tai jis prisie

ik sudeda savo ištikimybę

kad 
kos 
kia 
šalies konstitucijai. Ir po iš
rinkimo Hindenburgo Vokieti
jos prezidentu, jis “Laisvėje” 
parašė, kad išrinktam prezi
dentui Hindenburgui ištikimy
bę sudėjo žmonės!... Reiškia: 
ne prezidentas tarnaus žmo
nėms, bet žmonės tarnaus pre
zidentui!... Tai šitoki ignoruo
tai redaguoja komunistų laik
raščius, rašo “editorialus” ir 
žmonės “šviečia”. 

♦ * , s
Jeigu iki šiol dar kam ne

buvo aišku, kad, komunistai 
lenda i organizacijas su savo 
partijos tikslais, tai dabar dar

vaip ir gaivos smegenyse, 
taip ir stubure sifilis gali palies
ti tik plėves, arba tik kraujo in
dus, arba gali pasiekti ir pačius 
neuronus.

Iš nugarkaulio arba stuburo 
smegenų išeina nervai į įvairias 
kūno dalis ir įvairios nugarkau
lio smegenų vietos atlieka skir
tingas funkcijas, todėl simpto
mai priklauso nuo to, kokią vie
tą sifilis palietė ir kaip daug 
palietė. Kada ir kitos ligos pa
liečia tas pačias vietas, simpto
mai tokie pat, kaip ir sifilyj, 
skirtumas tik tame, kad kitų li
gų simptomai seka nustatytą, 
aprašytiną kursą, sifilis daro 
siurprizus ir iš to jis pažįstamas.

Stuburo smegenyse sifilis tan
kiausiai prasideda plėvių įdegi
mu. Iš to seka nugaros skau
dėjimas, kuris vakare arba nak
čia, kaip ir visi sifiliniai 
dėjimai, darosi aršesnis, 
plečiantis tolyn, iš plėvių 
siekia ir pačius smegenis, 
met pasirodo simptomai,
kalba, kad stuburo smegenis ta
po paliesti: kūno dalių apmiri
mai, tūlų k muskulų paralyžas ir 
paralyžas tų hudavonių, kurios 
uždaro organus, kad’ šlapimas 
ir mėšlai susilaikytų. Vadinasi, 
šlapimas nuolatos ima varvėti ir 
mėšlai nesusilaiko. Apmirimai 
kūno dalių ir minėti
gali būti tik daliniai arba pilni, 
gali jie įvykti ir vėl dingti, kol 
galų gale pasidaro pastovus. Tai 
yra sifilio savitumas.

Syvai nuo įdegtų smegenų 
plėvių kartais susirenka tokiame 
kiekyje aplink plėves, kad jie 
slegia iš stuburo einančius ner
vus ir tų nervų aprūpintas kūno 
dalis ima skaudėti, gelti arba 
diegti. Skaudėjimo vieta pri
klauso nuo to, kuris nervas yra 
slegiamas. Jis gali būti lengvas 
ir pakenčiamas, arba gali būti 
neuralginis, duriantis, piau j an
tis. Jis paprastai reiškiasi strė
nose ir kojose arba rankose. Ga
li užeiti tik laikais, o gali ir 
visą laįką .tęstis. >

Judėjimo paralyžąs galį būti 
dvejopas. Priklauso jis nuo to, 
kurie neuronai Limpa paliesti. 
Jeigu taip vadinamas viršutinis 
neuronas tampa ligos sugadin
tas, atsiranda spazmų paraly

skau- 
Ligai 
ji pa-

Tuo- 
kurie

2-rame SLA. apskrityje. Kaip 
tik jie pasijuto, kad jie gali 
per vary t Apskrityje savo par- 
tyviškus siekius, tą jie ir pa
darė: nutarė organizuot ir 
remt komunistų kontroliuoja
mas vaikų draugijas. Ir šitas 
privedė prie Apskričio skili
mo, ir kuopų atsimetimo. 

* * *** i
manot, kad 

jie
‘darbininkiškus laik
ei ne! Jib į rezoliu

ciją įdėjo, kad Lietuvos vald
žia nuimtu uždraudimą nuo* 1“visų darbininkiškų luikraš-

Bet gal i jus
2-ro Apskričio suvažiavųne 
užmiršo 
rašei us?”

paralyžal

žas, t. y. tokis, kad raumenys 
traukiasi, refleksai padidėja, 
šitame paralyže raumenys neiš- 
sigema, nemažėja, jokių elektri
nių permainų nesidaro. žemuti
niam gi neuronui susigadinus, į- 
vyksta susmukimo paralyžas, t. 
y. raumenys darosi minkšti ir 
sudribę, neturi jokios jėgos; jie 
eina mažyn, egzaminuojant ele
ktros žinomomis sriovėmis ma
tosi atmainos. Kadangi sifilis 
paliečia tankiausiai tą stuburo 
smegenų dalį, kuri vadinasi kru
tinę ir iš kurios • nervai eina į 
šonkaulių tarpus, todėl krutinės 
raumenys išsigema pirmiausia.

Stuburo smegenų sifilio simp
tomai aiškiausiai pasireiškia že
mutinei kūno dalyj ir kojose. 
Nors paralyžas da nėra įvykęs, 
ligonis gali turėti keblumų ėji
me: jis velka kojas, arba keblu 
jam yra lipti trepais, ypač tam
soj, sunku iškelti kojas gana au
kštai. Pradžioj gali būti tankus 
šlapinimas, o vėliau darosi ne
lengva pūslę ištuštinti. Gali tai 
pereiti arba pablogėti. Vėliau 
gali įvykti šlapimo nesulaiky- 
mas, nuolatinis jo varvėjimas 
arba negalėjimas išspausti. Tas 
pats atsitinka ir su laukan ėji
mu. Bet tankiausiai nuo įvyku
sio paralyžo darosi vidurių kie
tėjimas, negalėjimas išeiti lau
kan net po liuosuojančių vaistų 
ėmimo, negu nesulaikymas. Ly
tinės funkcijos irgi suįra.

Jautimai gali būti įvairus: 
skaudėjimai gali eiti šen ir ten, 
arba gali būti apmirimai ir tirpi
mai kūno dalyse. Tūlos vietos 
gali nustoti jautusios skausjną 
ir karštį, t. y. gali jos deginti ir 
piaustyti, jos nejaučia, vienok 
kuomet jas palieti, jos jaučia. 
Arba galį dingti lietimo jaus
mas, o temperatūros ir skausmo 
pasilikti. Ir judėjimo ir jaus
mo simptomai priklauso tiesio
giniai nuo to, kuri smegenų da
lis, kuri plėvių dalis, ir kuris 
kraujo indas tapo ligos palies
tas.
,; Kaip jau pirmiau esu aiški
nęs, sifilis gali apimti tik galvos 
smegenis arba jų tarpines mė
sas; jis gali apimti tik stuburo 
smegenis arba tarpines tik jų 
mėsas, bet tankiausiai jis pasi
reiškia ir galvos ir stuburo sme
genyse, todėl jo simptomai pa
prastai yra komplikuoti.
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Kiekvienas
Sutinka, kad
Bohemian
Hop-Flarored

CHICAGOS 
ŽINIOS
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nęs bankas yra’daug geresnis ir ji gryžo vėl 
patarna- 
draugiš- gerai atmintų — ji mušusi jį

pas jį. Kad ją p. Paplauskas

State 
valsti-

ir atėmusi apie 1500 dolerių.
Paplauskas neiškentė ir pabėgo.

Nors Koudis ją mylėjo, bet
Frc-

PurHan Malt
Teikia Geras
Pasekmes

Parinktas materiolag 
1‘^išykit groserninkų

Iš rubsiuviy streiko

visiškai saugus, o ir 
vilnas mandagus ir 
kas.

Kaspar American 
Bank yra po priežiūra
jos valdžios ir Chicago Clear-jtos meilės jai neužteko, 
ing House Ass’n. Jame laiko da pradėjo .draugauti su Teodo- 
savo pinigus net ir Chicagos 
miestus it- "Vulstijų i»«i-
što taupi mo departamentas.

ryjjjjih 11 n

Daktarai Mato Didelį Įtem
pimą Biznyje, Darbe ir 
Rūpinimosi kas Paga

mina Daug Ligų
Medikalis Mokslas Dabar Turi Gyduo

lę Kuri Veikia Labai Pasekmingai 
Tokiuose Atsitikimuose

V
Jei jūsų miestu, nėra geras ir neat&vlė

tinantis ir jus jaučiate nervuotas ir nuvar
gęs rytmečiais, tik nueikite | aptieką ir gau
kite tu naujų gyduolių Nuga-Tone. Dau
giau negu nustebins jumis kaip greitai jos 
veiku*. Nuga-Tone suteikia ativieiinantj 
mieg*. stiprius. nuolatinius nervus, gera 
apetitų, puikų virtkinimą. reguliari ėjimų 
lauk, daug entuziazmo, pep ir punch. Tos* 
naujos gyduolės Nuga-Tone, veikia labai g<'_ 
rai dėt virikinimo, -užkietiejimo vidurių ir 
t. t. Jei jus kenčiate bent nuo kurios tų 
ligų. Jus tikrai esate *uu skolingas, kad 
pabandžius tas gyduoles, kaip tūkstančiai 
kitų kad daro kas mėnesis. Išdirbėjai Nu
ga-Tone žino gerai ka jos padaro, tokiose 
atsitikimuose, jie privertė visus aptieko- 
riue suteikti garantijų ir 'sugrąžinti pini
gus jei jus nebusite užganėdintas. Jos yra 
laimi malonios vartoti ir jus galite gau
ti visam mėnesiui gyduolių už dolerj.-Re-t 
komenduojamos ir pardavinėjamos pas vi
sus gerus aptiekorius. .

Jau buvo rašyta, kad pereitą 
penktadienį sustreikavo J. L. ir 
International Tailoring Co., prie 
Jackson ir Peoria gatvių, dar
bininkai. Streiką paskelbė a- 
malgameitų rubsiuvių unija, 
nes sutartis su kompanijomis 
užsibaigė gegužės 1 d., o šios 
dvi kompanijos vis vilkino su 
pasirašymu naujos sutarties it 
pagalios visa1_atsisakė pasirašy
ti sutartį. Sustreikavo apie 
600 darbininkų.,

Kompanija įieško streiklau
žių, bet jų negauna. Garsina
si ji ir “Drauge,” kur sakosi ji 
buk esanti susijungusi su Uni
ted GanneHt Workers of Ame
rica ir duodanti unijos šapos są
lygas. Bet nežiūrint tokio skel
bimosi, streiklaužiai nepasirodo 
ir dirbtuvė, kuri yra stropiai 
pikietuojama, stovi uždaryta. 
Lieutviai rubsiuviai pasisaugo
kite tų dviejų dirbtuvių ir ne
klausykite prigaudinėj ančių
garsinimų-pajieškojimų siuvėjų 
ir kirpėjų, kurie tilpo “Drau
gę.” •

Streikieriai laikosi labai tvir
tai. Jie kasdie laiko savo susi-

j rinkimus unijos svetainėje prie 
Harrison ir Halsted gatvių, 10 
vai. ryte, ir .tikisi neužilgo 
streiką laimėti, priverčiant 

į kompaniją pripažinti anialga- 
meitų uniją.

'Tos kompanijos turi savo

Lietuvių Rateliuose
Svečias iš Californijos
Užvakar 

svečias iš

puikų pragyvenimą. Blaivi dar ' 
bininkai ir daktarai perspėjo jį, 
kad nustotų nuodinęs save ir 
kitus munšainu, bet jis neklau
sydavo; atsakydavo jiems, kad 
jis nears ir geriąs, bet daug 
stipresnis ir geriau gyvenąs už 
juos visus. Nors stiprih pri
sistatydavo, bet munšainas vis- 
tiek ji iv Alko. Stui staigu tas 
stipruolis tapo išsiųstas miesto 
ligoninėn, kur ir mirė. PasF 
mirus, jo moteris su munšai- 
nieriais susitarė jį parsigaben
ti į namus. Kaip tik spėjo par-

Choro Repertuaras 
Mėnesinis Muzikos Leidi

nys metams $2.00. 
VĖL NAUJOS DAINOS 

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

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

‘(maišytam kvartetui arba chorui).
Kas ten Klykin? (Duetas 

vaikų chorui).
Trijų numerių kainą 75c. 

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

tam kvartetui arba chorui).
zšienapiutė (Merginų kvartetui 

arba chorui).
Tėvynėn (Lygiems balsams).

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

A. BAČIULIS,
421 — ftth St.,

SO. BOSTON, M A SS.

riu Walteriu ir mylėjo jį tol, kol 
iŠ jo lenižč lOOO dolerių ir
pabėgo. Vįčl iš vieno biznio* 
i’iatis nuo Town of Lake, išmy* 
Įėjo 2000 dolerių. Ji turėjo ir 
daugiau, mylimųjų, kurie norė
ję savo širdį jai pavesti, bet 
kad buvo neturtingi, ar prie 
turtų ją neprileido, tad ji jieš 
kojo sau kavalierių su kapita
lu ir ji juos visus padarė pro
letarais.

Freda buvo labai gudri pele-, 
liškė. Delei jos gudrumo ji 
turėjo daug bėdos. Ją kartą 
areštavo už vogimą dirbtuvėj; 
buk ji pavogus savo giminai
tės kautą. Freda pavieto kalė
jime išsėdėjo 6 dienas ir tik p. 
Koudis su aldermanu ją paliuo- 
savo. Jai daugelis primeta, 
buk ji turėjusi “ilgus” pirštus, 
kad viskas už jų užkliudavę. 
Net ir jos motina skundėsi, kad 
ir iš jos norėjusi išgauti jos 
puikų kautą prieš pat pabėgi
mą.
daug nesmagumų delei j®s ne
teisingumo,, nes ji, jam esant 
Californijoj, ant Augusto 
do pirkusi daiktus.

Freda yra 25 m., sveria 
200 svarų, graži moteris, 
vo baigusi akušerijos mokslą, 
bet ta profesija jai nepatiko. 
Dabar ji susidraugavo su tulu 
Tony Kepšas, su kuriuo ji ir 
pabėgo. Tony (Antanas) nebu
vo turtingas, tad Freda paėmė 
iš krautuvės jam porą siutų ir 
overkautą savo brolio Augusto 
Freimonto vardu. Nors šis jos 
kavalierius buvo rauplėtas ir 
vienos rankos 
pirštą, bet 
kartu.

Dabar ją 
100 dolerių 
ją suras, ar praneš apie ją. II. 
M. Bitterman, Halsted Furnitu- 
re kompanijos, 1936-1932 South 
Halsted St., manažeris irgi įieš
ko Fredds. Ji iš šios krautuvės 
yra paėmusi už 250 dolerių se- 
Mj, o pinigais įnešė tik 10 dole
rių, rių.

Jau visas mėnuo, kaip įieš
ko visi jos nuskriaustieji, bet 
Fredos nesigirdi. —Rep.

ne
it

Kodėl Nebūti 
Sveiku? 7

Yra proga dėl kiekvieno /sergan
čio vyro *arba moteries/Kad atga
vus • suvo ^vfikatą naujarhc Euro- 
piejiškauie-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

dabar yra išgy
domos vartojant rniujuuMj Iž2uro- 
plni gydymą ir 
įčirskiant gyduo
les tiesiog į 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri- 
mų gydymų. Jos 
visos yra 
kenksmingos
turi stiprią gy

dančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaininacija 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 trubclius, 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 j mu
sų ofisą, mes pagelbcjom 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. Ųtarninke, Sere- 
doj ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. v Ncdūliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln, Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

(Tąsa ant tt-to pusi.)

Užkrečiamos 
Ligos

Kraujo Suirimai
Slaptos 
Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

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

M. Ross atpiginti kainas
35 Š. Dearborn St nuo

į Chicago atvyko 
tolimosios saulėtos 

Californijos, — Francis Valuc- 
kis iš Ix)s Angeles (Hollywood), 
Calif. Atvyko jis į čia biznio 
reikalais ir ketina neužilgo gry- 
šti atgal į Califomiją.

Francis Valuskis yra galva 
Francis Valuskis Co. Ine., 4707 
Fountain Avė., Los Angeles, 
lietuvių krutamųjų paveikslų 
kompanijos. Ta kompanija dar 
ne taip senai susitvėrė; ji turi 
apie 100 narių — Los Angeles 
lietuvių ir jau yra pradėjusi 
dirbti kintamuosius paveikslus. 
Jau turi padirbusi 4,000 pėdų 
paveikslą iš kontrabandos laikų 
Lietuvoje, taipjau dirbama ir 
vieną komediją. Vaidinime da
lyvauja vien tik lietuviai akto
riai, kurių pasak Valuskio, yra 
lx)s Angeles nemažai ir tai ge
rų aktorių, kurie kitose kompa
nijose užima gana aukštas vie
tas.

Darbas prie abiejų paveikslų 
dar nebaigtas ir apsistojo dė
lei stokos lėšų. Tad p. Valus
kis ir atvažiavo j Chicago ban
dyti sukelti tarp Chicagos lietu
vių daugiau kapitalo, kad galė
jus baigti pradėtąjį darbą. Jis 
džiaugiasi, kad pradžia jo dar
bo Chicagoje esanti sėkminga. 
Jis sako, kad kapitalą lengva 
butų sukelti ant vietos, Los An
geles, bet reikėtų įsileisti į kom
paniją svetimtaučius, kam prie
šinasi kiti šėrininkai, kurie no
ri, kad kompanija susidėtų vien 
tič iš lietuvių.

F. Valuskis dirba krutamųjų 
paveikslų studijose jau šeši me
tai ir gerai pažysta visą darbą. 
Jau ir dabar kompanija turi 
gražią studiją, kurioj atliekama 
darbus ir svetimtaučiams. Jis 
optimistingai žiuri į padėtį ir 
tikisi didelio pasisekimo savo 
kompanijai.

F. Valuskis Chicagoje yra ap
sistojęs pas p.p. Viltrakius.

VVashington Blvd. Jis 
teikti įdomau- 
apie Los Ange- 
lietuvius ir

Brolis Augustas turėjęs

Nuo Spuogų
Cadum Ointment prašalina 

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

spuo-

Dr. B.

va r

LIETUVON

vau silpna ir bespėkė ir tokia nedarbo.
—iStreikieris.
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j ieško ir net siūlo 
radybų tam, kuris

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

Jei ie&aai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

singloniečiams
; iausia įstaiga

ban-
Kas- 
savo

GUDRI GYVNAŠLĖ 
PASIŠALINO

jį'-f (oOčSV
Norice v

virš
Bu-

8'So. Clark St.
Viršui Triangle Restąurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro
turi nupiautą 

Freda pasiėmė jį

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Didžiausias VV’est Sidės 
bankas

Koudis buvo

darbininkai taipjau sustreikavo, 
apsisaugojimui, kad kartais ne
reikėtų dirbti Chicagos dirbtu
vių

nigaF nueina Lietuvon

4547 W.
mielai sutinka 
jautiems* žinių 

tenaitinius 
71

greitai, su pilna 
rantija.
Iš Roselando ir

mui pinigų
yra Tupikuičip nplipka, 

e

Mrs. Lee kentėjo nuo visų 
šių trobelių, bet Lydia E. 
Pinkham’s Vegetamble Coita- 
pound padarė ją sveika, j

singtono siųskite 
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių 'Itipikai- 
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

moOS \ Ty
. o -

e *•'• l

Aš 
visokias 

per me- 
jos man 
nieko, 

mano vy-

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wia.

SVARBUS PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Tuomet, kad Bridgeporto kolionijoj tveriasi nauja pašelpinė 
dr-stė po vardu Lietuvių tautos K. B. Vyrų ir Moterų, kurios na
riai gaus pašelpą ligoje ir pomirtinę. Augščiau minėtoji dr-stė 
šaukia savo pirmutinį susirinkimą, pėtnyčioj, liepos 3, 1925, 7 v. 
vakare, Bažnytinėje svetainėje, 3501 So. Union Avė . Visi na
riai ir parapįjonai būtinai privalo dalyvauti, nes bus daug svar
bių nepaprastų reikalų apsvarstymui. Taipgi kviečiame visus 
simpatizuojančius vyrus ir moteris, kurie norėtų prisidėti, ma
lonėkite atsilankyti. y Kviečia VALDYBA.

NERVUOTA, APSVAIGUSI 
SILPNA, BESPEKE,

Naujos nupigintos kainos ten ir at- dirbtuves ir New Yorke, kur 
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, I 
PITTSBURGH. ARAB1C siūlo Rrei-Į 
tą kelionę j Cherbourję, Southampton, į 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas I 
savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicago, (11.

Del labo lietuvių ligonių

DR. JETHS, 
\ Specialistas

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 
ir Goiterio

apžiūrės ligonius ir duos patarimus

Dykai

Congress gatvės.
Valandos nuo 10 ryto iki 5. Trečia
dieniais ir šeštadieniais iki 8 v. v.

Daugiau kaip 40 metų 
gal dabar jau miręs bankie- 
rius \Vm. Kaspar sutvėrė 
stiprų Kaspar American State 
Bank. Tvirtas bankų pamatas, 
genis jo vedimas ir Visos apie- 
ihlkės išsivystymas, padarė tą 
banką didžiausiu banku West 
Side miesto daly. Dabar 
ką veda jo sūnūs Otto 
par, kuris tvirtai laikosi 
tėvo principų. į)

Metai atgal Kaspar State 
Bank susivienijo su American

Bank* bendru vardu 
American State Bank, 
kapitalas ir perviršis 

siekia $2,000,000. Ban- 
depozitorių turi

Keletą dienų atgal čia pasimi
rė gerai vietos lietuviams pažy
stamas munšainieris, kuris 
munšainieriavo per keletą me
tų. Per pastaruosius trejus 
metus niekur nedirbo, kaip tik 
virė munšainą ir iš to darė sau

ga, kad aš vargiai 
galėjau dirbti sa
vo darbą. Aš bu
vau nuvargusi vi
są laiką ir apsvai- 
gusi, neturėjau 
apetito ir negalė
jau miegoti, 
bandžiau 
gyduoles 
tus, bet 
negelbėjo 
Paskiau

ras pamatė apskelbimą Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound laik
raščiuose ir patarė man jas vartoti. 
Aš atgavau savo sveikatą ir dar nie
kad nesijaučiau savo gyvenime taip 
gerai, kaip dabar. Jos tikrai atgavo 
mano sveikatą. Aš neturėjau jokių 
skausmų kuomet gimė mano sūnūs ir 
jis dabar labai tvirtas ir sveikas. Aš 
žinau, kad Vegetable Compound yra 
geriausia gyduolė dėl moterų, kurios 
gali jas vartoti prieš ir po gimdymo. 
Aš maloniai suteiksiu atsakymus laiš
ku moterims kurios klaus apie Vege
table Compound-”. — Mrs. Wm. J. Lee, 
Route E, Box 648, Terre Houte, Ind.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra atsakančios gyduolės 
nuo visų šių triubelių. Parduodamos 
visur pas aptiekorius.

Jei nori išmokti
gerai rašyti — A 
nusipirk typewriterj,

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

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSE KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.
Pasitarimas ir Egzaininacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 50G—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas.

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

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

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

L’auedėly, Seredoj ir Subatoj^nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

Roselando
• r»,

Lietuvon

Kaspar 
kurio 
dabar 
kas dabar
virš KM),(MM) ir jo turtas sie
kia virš $20,000,000. ’ * -

Banko viršininkais yra: Ot
to Kaspar, prezidentas; Chas. 
Krupka ir John A. Červenka, 
vice prezidentai; Emiį F. 
Smrž, kasierius; August Fi- 
lek, Anton Ječmen, Alvin O 
VViese, Joseph Kral ir Wm. F. 
Rcsobud, kasieriaus pagelbi- 
ninkai; Frank Mayer ir Geo.
J. Holek, advokatai. Jų veda- ną Paplauską, bet paskui apsi- 
mas šis bankas nuolatos au- žiurėjo, kad p.

Freda (Pranė) Freimont, 
ba Mrs. Koudis buvo graži mo
teris, kuri turėjo progos savo 
gražumu susukti galvas dauge
liui vyrų. Freda buvo p. Kou- 
džio moteris ir sugyveno sūnų 
Joną, dabar 10 metų ir dukterį 
Oną — 8 metų. Ji pamylėjo Jo-

r. I. Knovvitt

"VHS tovun ckvao

OP*
UiH'{ TDlS TDuaJ 
H(XS H MSN 

ĮŽAMBU m ’ o)CAK)VS 
PJNNIM' AS fcUD

-.J v
t. ■

Pagelbejo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

VBS »
KNOCU 0* i 
DOZĖM OV L.

THE.'V

1 mop firovS lįi



6 NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtadienis, Liep. 2, 1925

Lleluvlii Rainiiuose Nortti Slde PRANEŠIMAI IŠRENDAVOJIMUI RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
PARDAVIMUI krautuvė, cigarų, 

clgaretų, kęndžių, Ice cieajn ir gro
sernė. Biznis išdirbtas per iigus 
metus. Priežastis pardavimo, liga, 

kreipkitės parduosiu pigiai.
Atsišaukite

i 1734 S. Union Avė.

194 kp. S. L. A. laikys svarbų mė
nesinį susirinkimą nedėlioj, liepos 5, 
1:30 po pietų, A. Tamolonienes svet., 
1447 So. 49 Avė., Cicero, III. Visi 
nariai ir narės privalo būtinai atsi
lankyti ,nes daug svarbių dalykų ta
rimui. Nut. rašt. H. Labanauskas.

Pereito šeštadienio vakarą 
Radžiūnų name, 3308 Ever-

jvyko smagi vaka- 
P-lė Eugipia Radžiūnai-

A7silankę 'n7' Hek"n^el<iŠ-it«> kaiP j“u “Naujienų” skaity- 
tojai žino, šią vasarą baigė

.Tulėj' High School keturių nie-
-tų abelną kursą.

vienintėlę mergaitę labai nivli ii’Hv?- ,visi yra kviečiami at.si- 
. . . k . . _ . . . I lankyti, nes kadangi pusmetinis, taiJOS pagerbinilll ir lšreisklliun|bus (Įaug svarbiu dalykų tariama, 

džiaugsmo .mokslo baigtuvėmis,! s. L- A. 77 kp. Vaidyba.
suruošė puikią vakarienę, į ku 
rią buvo sukviesti jų giminės ii 

: pažystami.
Svečiai Užkandžiavo, linksmi

nuosi ir šoko iki pat sekmadienio I gjj 
ryto, 
tas i

(Tąsa U:iO '» pusi.)

gabenti ji į namus, tuoj prade* ^rven ^Ve 
jo lankytis munšaina garbinto- 
jai. .
si už velionį, kaip prie munšai 
no. Garbindami jį per dvi die-l 
n i, trečioje dienoje parsikvietė 
kunigą ir muzikantus. Atsi
lankęs kunigas papasakojo apie 
velionio gerus 
gino sukalbėti 
už jo dusią, o 
bažnyčią. Čia 
statė dar du kunigai, 
atpiškino trejas mišias, 
vijas ir dar kitokius peibelius, 
kurių neužsimoka ir minėt'.

Rockford, III. S. L. A. 77 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj,

IŠRENDAVOJIMUI Storas su 4 
kambariais, geroj vietoj, antras nuo 
kampo prie 22 ir Leavitt St., 
mas dėl restauracijos dry 
Storo, čeverykų arba geležinių 
Kreipkitės pas savininku 

2200 W. 22 St. 
Tel. Canal 2281

tinka- 
goods 

ir t. t.

“ 2 vai. no piet., liepos 5 d.^ Lietuvių
tėvai SHVO Ineprigulmiilgoj bažnyčioj prie Islaml

darbus ir para-t 
kelius poterius | 
po to nulydėjo j, 
atgabenus prisi 

Jie to i 
egzek-

Atsisveikinimas sportų.
Penktadieny, liepos 3 d., 6 vai. va

kare visi Universal Atletų Kliubo na
riai, draugai, pažystami ir sporto 
mylėtojai rengiu savo mylimam drau- 

i čempionui Augustui Freimontui 
Vakarienėj matėsi kele-1 atsisveikinimą. Požėla paskutinį kar- 

. Itą su Freimontu ncrsiris, kad sutei-naujlemecių. —Reporteris. I kus <iautr Europiškų triksų dėl nau-
_______ Idos Freimonto.

Universal Atletų Kliubas ir
čempionas K. Požėla.Marquette Parkilgai, tai išėjus iš bažnyčios 

jau neberado moterėlių, nes čia 
pat sulindo j stubas malšinti 
troškuli; mat buvo tokių mote
rėlių, kurios be munšainės ne-! \Vashtenaw 
gali būti nė kelių minučių, kaip 
žuvys be vandens. Nekurie bu
vo pradėję rūstauti, bet kelios 
pribuvo, o kitų nelaukė, ir su
sitvarkę išvažiavo į šventą
sias kapines. Pribuvus čia, ku 
nigas dar papasakojo apie velio
nio gerus darbus, ragino kal
bėti t poterius už jo dusią ir lie
pė žmonėms imti pavyzdį iš ve
lionio. Po tu 
jų gryžo namo, 
mo moterėlės 
nu i n ša i no,
kuorhet pamaldos 
čioje.

Tai^ tokios buvo 
laidotuvės.

visų ceremoni- 
Važiuojant na 
baigė 

kurią
tuštinti 

nedabaigė, 
buvo bažny-

munšainierio 
—Proletaras.

ODINĖS LIGOS

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
Antiseptiškas mostis

i;

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis j aptiekę.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, 1OWA

Wennersten’s
Bohemian Blend

SUTAUPYKIT
SAVO DARBĄ
WENNERSTEH’S 

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

Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

Henning Wennersten Inc.
2960 LAWRF.NCt AVĖ., CHICAGO.

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
. Pagrabą Vedėjai

Didysis Ofisas:

4605-97 S. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 4040^

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

4904 VV. Uth Str., Cicero.
Tel. Cicero 8094

■L L --------- - -^—^7

The Guarantee Auto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš- 
dirbimų generatorius, starterius, 
magnetos, motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

1840 S. Waba»h Avė,, 
Tel. Vlctory 7874

176 kp. S. L. A. laikys mėnesinį 
susirinkimą July 3 d., 7:3(1 vai. vak.

Praeitą sekmadienį prie 70071 Jokantų name, 4138 Archer Avė.
. i .. IPriklausanti prie minėtos kuopos mv-

Ave., teko Dun} d ||ončkite atsilankyti, nes yra svarbių 
linksmas vestuves. Jaunimo I reikalų, kuopos ir Centro aptarimui, 
buvo skaitlingai, nė girtų, nė I Pov’,aitis’ ia8t*
piktų nebuvo, todėl ramiai ir1 ..
tvarkiai visas linksmas laikus 
praleista.

'ASMENŲ JiEŠKUJIMAI
_________ I PAJIEŠKAU savo draugų Kazio, 

| Ignaco ir Anupro Ivaškevičių, kares 
Parapijai organizuoti šutvei- Į laiku gyveno Chicagoje. Turiu svar

ias komitetas kerštauja. nes | J‘U reikalą- Prašau jų pačių aiba 
._________________________________________... įkas apie juos z:no man pranešti, I»u-girdi, “bedieviai perdaug is-Į>siu dėkingas.

drasėję ir apie komiteto darbo I KARSOKEVIČ1US
-. , . . . . ,, , 17027 S. Washtenaw A ve., Chicago, III.nesisekimą net | gazietą dry-1 

stą paskelbti.

Praeitą, vasarą, du lietuviai 
vaikinai, P. ir V., apvesdino sa
vo lėšas ir bendrai varė staty
mo darbą. Bet Amerikoje ne 
ilgai tepakenčia jaunavedžiai, 
tad ir P. su V. šį pavasarį at
siėmė “divorsą.”

Dabar kiekvienas skyrium 
varo “kontraktorių” užsiėmimą 

i ir darbo turi pakankamai. Sa
vininkai, kuriems jie pastatė 
namus, vieni papeikia, kiti pa
giria, tai ir rekomendeija ir už- 

įdarbis vis išeina lygiomis.
—Juodas Varnėnai.

PAJIESKAU Marijonos Rašimie- 
nės, gyvena Chicagojc. Turiu svar
bų reikalą. Atsišaukite laišku į 
Naujienų ofisą,

Box 562 
arba tclefonuckite 
Haymarket 4509

PRANEŠU Jonui Merketis, kuris 
dirbo pas mane iki May 25 dienos 
kaipo pagelbininkas, kad atsiimti) sa
vo fotografijas ir trenka ir visus tam
stai reikalingus daiktus, nes aš busiu 
priverstas jas išme/ti ar atiduoti 
biedniems, nes jau suvirš 30 dienų 
kaip laikau ir jei neatsiimsi pats ar 
jo giminės iki July 6, 1925, viskas bus 
p rašai i n ta.

S. RAKAUSKAS, 
6400 Maryland Avė., Chicago, 111.’

ĮVAIRUS skelbimai

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. , .

TAUPYK IR TURĖK

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spuiką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
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 sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks Mark V/hite Sųuare parko 
svetainėj, liepos 2 d., 8:30 vai. vak. 
Visi nariai yra kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys savo 
mėnesinį susirinkimą, trečiadienio 
dieną 1 liepos. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
prasidės kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkit susirinkti laiku, nes 
randasi svarbių dalykų dėl aptarimo.

— D. Gulbinas, rašt.

Jaunosios Birutės mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvergo vakare, 2 d. 
liepos, 7:30 vai. Mark White Sųparo 
svetainėje (Library Room). Visi na
riai bukite laiku, turime svarbių rei
kalų. — Valdyba.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir moterų, rengia išvažiavi
mą j Justice Park, III., subatoj, lie
pos 4, 1925, prie tautiškų kapinių, 
miške. Bus visokių žaidimų ir bute 
duodamos dovanos. Norinti važiuoti 
su troku, pribukite 9 vai. ryto prie 
namų 830 W. 36 St. — Komitetas.

Draugystė Lietuvos Sūnų No. 1. 
Susirinkimas atsibus Ųepos 3 dieną, 
8 vai. vakare, 1925 m., paprastoj sve
tainėj, P. Lukeševičio. Už nepribu- 
vimą ant susirinkimo bausmė pagal 
įstatus. Atvirutę turit sugrąžinti 
raštininkui ant prlešmetinio susirin
kimo.

J. Klimas, pirm., W. Sharka, rašt.

Tel. Lafayette 5158-6438

RURIN DROŠ
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING \ 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaru. Už 

laikom mtalevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res

f"" <■■■ .................................. * ■«
| Mes parduodame olselio kainomis 
I visiems. Pasižinokite pas mus 
I apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
1 šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.I 490 Milvrauke Av. Haymarket 1018

I 461 N. Halsted St. Haymarket 4221

BRIGHTON PARK DECORATOR 
Už popieravimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku visokius malevoji- 
mo darbus. Dekoruoju pagal 
naujausią madą.

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. I.afayette 7799

KAM reikalingas karpenderis prie ' 
namų taisymo ar budavojimo. Turiu 
gerą patyrimą, dirbu už prieinamą i 
mokestį. .

Atsišaukite
J. J.

1517 N. Irving Avė., 
Tel. Armitage 8963

PIEKARNĖ ant rendos Citero 
arba kam reikalingas duonos 
kepamas pečius, parsiduoda pi
giai,

Telefonuokit
Boulevard 9641

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RE N DON kambarys, 1 arba 

2 vyram; yra maudynė, taipgi 
garažas.

Atsišaukite
5650 S. Bishop St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

•
REIKIA moterį) indų plovėjų, $17 

j savaitę. 4 merginų prie dešrų 
darbo, $17 į savaitę. | dirbtuvę, 30c. 
j valandą, 2 virėjų, $25 ir $30 j sa
vaitę. Merginų prie kaunterio, 6 
dienus, $16 į savaitę. Junitorkų,
naktimis arba dienomis, $65 iki $75 į 
mėnesį. Merginų liandres darbui, 

j savaitę. Taipgi turime <luup,- kitokių darbų. Atsišaukite
SOUTH PARK. EMPLOYMENT 

AGENCY, 
4191 S. Halsted St., 2 fl.

* __—' — . — - _ _ . _ _ —

REIKIA DARBININKU
VYRU

REIKIA vyrų automobilių mašinis
tų, 75c. j valandą. Vyrų prie cinos, 
75c. į valandą . Prie medžio darbo 
mašinistų, $35 į valandą. Cabinet 
dirbėjų, 70c. į valandą. Prie bačkų 
dirbinio, 80c., j valandą . Porterių 
$24 i savaitę. Mašinistų, 80c. j va
landą. Elektrišer.ų, $40 į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, .

4191 S. Halstęil St., 2 fl.

REIKALINGA 
NAKTINIO" 
VIBfcJO IR - 
BUCEIUO.

Atsišaukite
3241 Sd.M Halsted St.

KEIKAL1NGAS bučeris mo
kąs anglų kalbą ir darbą, su 
geru patyrimu. Mokestis gera.

Atsišaukite
1245 Cicero Avė.
Tel. Cicero 2886

REIKIA agentų dėl gavimo moki
nių j muzikos mokyklą. Turi būti 
inteligentiški ir gerai apsirengę. 
Turi mokėti kaip apseiti su žmonė
mis. Alga arba komišinas.

4265 Archer Avė.
Klauskite

M R. DERENGOWSKI

REIKALINGAS pirmarankis 
virėjas greitu laiku.

Atsišaukite
3206 So. Halsted St.

Phone Boulevard 3985

,REIKIA patyrusių vyrų dėl 
operavimo No/3 žirklių, gele
žies atkarpų jarde.

1465 W. 38 St. 
Lafayette 1867

/ _ ____ _
REIKIA — .

Vyrų darbui j geležies atkar
pų jardą.'

Atsišaukite
WARSZAWSKI AND CO.

'A 1915 So. §tate St.
- j— — ________ _

AUTOMOBILIAI
DIDELIS NUMAŽINIMAS KAINŲ 

ANT VARTOTŲ KARŲ ŠIĄ
SAVAITĘ

Mes turime didelį pasirinkimą. Se
kami yra vartoti karai kuriuos turi
me pas save tokių žinomų išdirbys- 
čių kaip:

AUBURN, DORRIS, MOON, 
CHANDLER, COLE, OAKLĄND, 
FORD ir daugelis kitų. Atdari ir 
uždaryti modeliai.

Bus parduoti labai žemomis kainomis, ku<l padarius vietos. Kainos 
nuo $175 ir nugščiau.

UNIVERSAL AUTO SALES CO. 
5001-7 SO. WESTER^ BLVD.

PARDAVIMUI 4-riems ruimams 
rakandai-forničiai, parduosiu visus 
sykiu ir už ganu pigią kainą. Taipgi 
nupirkę rakandus galės čia pat ir gy
venti, ruimai gražus. .T 
nuo 6 vai. vakaro, taipgi tuo pačiu 
laiku ir per Šventes. Priežastis par
davimo — apleidžiu Chicagą, 3286 S. 
Emerald Avė., 3-čios lubos ir šono.

AR ŽINAI KA3 BUS

IŠRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA krautuvė, tin-

PARDAVIMUI
| ' PARDUOSIU savo moderniš
kais keisais grojiklį pianų, 88 
notų, už $125, dėl atsakančių 
žmonių išmokėjimais.

812>/2 W. 63rd St.

PARSIDUODA grosernė se
niai išdirbtas biznis? Lysas ant. 
4 metų. Turiu parduoti greit, 
todėl leisiu pigiai.

4617 So. Honore St.

RESTAURANTAS ir Rooming 
Ilouse. Gera vieta dėl patyrusio vi
rėjo, galima pirkti pusę biznio arba 
visą . Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite
2227 Calumet Avė.

PARDAVIMUI barberių kolegija, 
yra 12 krėslų, uždarbio $60 iki $75 j 
savaitę . Ilgas lysas. Savininkas 
turi 3 biznius, vieną nori parduoti. 
Mes taipgi mokiname barbarystes 
amato, $35 kursas.

106 £o. Halsted St.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
sernė. Turi būt parduota j 3 dienas, 
nes išvažiuoju j ligonbutj. Nauii ra
kandai, geras stakas, ilgas lysas, 
kaina, $550, renda, $30.

Atsišaukite
1002 W. 51 St.

PARDAVIMUI cigarų, soda fon
tanas, kcndžiųJr visokių smulkmenų 
krautuvė, gyvenimui ruimai užpaka
ly, turi būt parduota pigiai iš prie
žasties ligos.

Atsišaukite
Tel. Columbus 8859

KAS pirks šią savait| gaus pigiai 
krautuvę saldainių, groserio, cigarų ir 
visokių smulkmenų. Parduosiu pi
giai už cash, nes reikia pinigų, per
ku namą.

Kreipkitės šiuo adresu:
3518 So. \Vallace St.

PARDAVIMUI pigiai bučer
nė ir grosernė, nes turiu du biz
niu, tai vienų turiu gerit par
duoti.

2958 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI barbemė, tris 
baltos kėdės ir fikčeriai. Kaina 
450, cash $250, o kitus ant 
mokėjimo.

6249 So. St. Louis Avė.
Phone Prospect 5277

iš-

PARDAVIMUI grosernė ir 
kendžių, ice creamo krautu
vė.

Atsišaukite
524 W. 33 St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj ,daromas 
geras biznis, parduosiu pigiai, 
ba turiu kitą užsiėmimą.

2119 So. Halsted St.

PARSIDUODA valgykla ir 
ice cream parteris. Biznis iš
dirbtas pėr 15 metų, randasi 
ant kampo kur sustoja karai.

2149 So. Halsted St.

PARSIDUODA malt, 
ir battle supply štoras. 
apielinkėj nėra panašios 
tuves.

3553 Wallace St.I---------- ---- —
PARDAVIMUI

| Grosernė ir bučernė. 
mainysiu į namą.

Atsišaukite
3257 Archer Avė.

hop 
Toje 

krau-

Arba

PARSIDUODA grosernė 
delrcattesen krautuvė su 
mu. 2 karų garadžius. 

x Atsišaukite
5201 So. Honore St,

OAKLAND, 1923, sport, flšrodo ir 
į bėga kaip naujas. Važinėtas labai 
mažai. Disk ratai, 5 cord tajerai, minkštų 
bumperiai, motor meter, raktai dėl 

' r„..„ :, : " "
i 8 vakare.

1909 W. Congress St.
Tel. Marshfield 7155

& naujas, 
isk rat;

PARSIDUODA barbemė, 3 krėslai, 
naujos mados, IJctuvių apgyvento] 
vietoj, ant biznio St. 
giai, nes turiu apleisti 
išvažiuoti July 15. • 

J. K., 
503 Leonard St., Grand

Parduosiu pi- 
mjestą, noriu

Rapids, Mich.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, biznis gerai išdirbtas, renda pigi, 
lysas ant ilgo laiko, lietuvių apgy- 
ventoj kolionijoj, parduosiu labai pi
giai. Atsišaukite per telefoną 
Boulevard 7858, arba yaptiftkal 

3300 So. VVallace St.

PARSIDUODA —
Grose r n ės ir lunch room 

fikčeriai.
Atsišaukite

1457 S. Sangamon St.

PARSIDUODA čeverykų tai
symo šapa. Geras ir išdirbtas 
biznis, geroj apielinkėj. Paau
kausiu už mažą kainą, — nes 
apleidžiu Chicagą.

2530 W. 47 St.

EXTRA PARSIDUODA pieninė, 
jęrosernė ir automobilius, sykiu jei 
norėsi. Renčia piK>, nemokanti išmo- 
kinsfu. Biznis Keras, kas myli 
dirbti. Parduosiu cash ar mainysiu 
ant loto a rnamo.

Atsišaukite
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 563 ‘

EXTRA! EXTRA! 
DIDELIS BARGENAS.

Pardavimui arba mainymui gro
sernė ir delikatesen į lotą arba auto
mobilių. Parduosiu už pušį 'kainos. 
Biznio daroma $60 į dieną.

KECHIK,
1407 W. Adams St.
Tel. Lafayetįe 6271

PARSIDUODA grosernė ir kitokių 
smulkmenų krautuvė Jockson parko 
apielinkėj. 7 kambariai dėl gyvenimo, 
rendos $60.00. Iš priežasties savi
ninko sunkios ligos turi būt parduota 
į dvi dienas.

Atsišaukit greit
1413 E. 58 St.

Tel. Fairfax 2619

PARSIDUODA 1 restauracija 
ir lunch ruimis arti naujo tur
gaus. Parsiduoda, nes savinin
kas susirgo.

920 W. 14 St.

NAMAI-2EME
McKINLEY PARK DISTRIKTAS
2 flatų, 4-4 kamabrių, moderniš

kas namas, yra elektrd, % bloko nuo 
. McKinley Parko, netoli naujo vieno 
1 miliono dolerių teatro, 2 karų gara- 
* žas, kaina $3800, cash $1000, išmo
kėjimais pagal sutartj.

GUARANTEE CUT RATE 
RE A LT Y CO.

2031 W. 35 St.
Tel. Lofayette 0909

PARDAVIMUI 4 apt. namas, & 
St. ir Kedzie/ apielinkėj, įplaukų, 
$3600, 5 kambarių, stikliniai porčiai, 
reikia cash $13,000. Atsišaukite 
prie savininko.

SCHUBET
3227 W. 62nd Place 

Republic 0073

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui namas ir tetas, įplau
kų, $46.00 į mėnesį, kaina, tik
tai $3500.

909 W. 19 PI.

BARGENAS
Parsiduoda kampinis namas 

lotu, cigarų ir gendžiu krautuvė, 
šeši kambariai prie krautuves.

Atsišaukite ,
< 3111 So. Lawndale Avė. 

kampas 31 gatvės.

su
Yra

PARSIDUODA 2 flatų medinis na
mas iš 9, 4 ir 4 kambarių. Gazas, 
maudynės .elektra ir garadžius, ant 
Union Avė., arti 37-tos gatvės, $5,000 
lengvomis išlygomis, 9 kambariai yra 
idealė vieta dėl burdingierių, Gleeson 
& O’Callaghan, 654 W. 37th Street. 
Klauskite M r. Zankauskis.

__ PARDAVIMUI namas 3 gy- 
ir venimų namas, 2 po 6 kamba

rius ir vienas 4 kambarių, 2 ka
rų garadžas. •

4554 S. Western Avę.

na-

PARSIDUODA grosernė ir i 
gėrimų ir ice cream 1

Sh kSa, įstaiga, senas biznis, išdirbtas.
Atsišaukite

613 W. 14 PI.

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow arti Crano Co., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo- 

! keti $2000, likusius $50 į mėnesį už
baigtas bus July 1, arba mainysiu į 
lotą.

Savininkas
6338 So. Mozart St.

PARDAVIMUI trokas, U/2 DIDELIS bargenas, parsiduo-
ka grosemei arba dėl šiaučiaus ša- tono su express body, pigiai, ar- da ice cream, cigarų, cigaretų ir 
p<Į3, su ruimais pagyvenimui. ♦ ! 
Krautuvė buvo per 4 metus vartota 
groserio, bizniui.

JOHN KARNELSKY, 
4601 So. Hermitage Avė., 

Tel. Yards 3333.

Pardavimui namas už “cash” 
arba mainysiu į mažesnį namų

ši ba išsimaino ant loto, mašinos kitokių mažų daiktų, biznis se- arba biznį. Kreipkitės skubiai—
tfl I l. _ • ’ « a o m/ma ^4 n v* _ • Varba piano.

1315 S. 50 Avė., Cicero, III.
Tel. Cicero 2091

nas gerai išdirbtas, 
brangi, 5 kamb. dėl pagyvenimo

1467 S. 49th Ct., Cicero, III.

renda ne- kaina praeinama.
2-ros lubos iš užpakalio 

826 W. 33 Place

July 4 ir 5, tai bus 2 dienos šven
čių, tai turėsite gerinusį laiką atva
žiuoti pasižiūrėti gerų ūkių kurios 
parsiduoda už trečią dalį negu jos 
yra vertos. Tai tik imk laivą nuo 
So. Water St. ir Michigan Avė, July 
3, vakare ,7:30 Ir busi Pentwater, 
Mich. Už $6.50 atveš ir parveš. 
Tai geriausios jums bus vakacijos. 
Aš parodysiu visokių ūkių.

160 akių, 10 karvių, 4 arkliai, 6 
kiaulės ,100 vištų, geri budinkai, ma
šinos, javai, arti miesto, kaina 
$45041. laivas išeina kas vakaras iš 
Chicagos nuo Water St. ir Michigan 
Avė. Turiu suviršum 1000 ūkių ant 
pardavimo ir mainyfno visose dalyse 
Amerikos, 
stijoj.
klausk

netik vien Michigan val- 
Ko reikalauji visuomet pirmu

P. I). ANDREKUS & CO., 
Pentwater, Mich.

MAINYSIU nežiūrint apielinkės 2 
po 6 kambarius naujas mūrinis na
mas, Brighton Parke, pirmas augš- 
tas vandeniu apšildomas. Paimsiu 
mdžesnį namą arba lotą arba biznį. 
| trjs dienas turiu išmainyti.

Atsišaukite pas
LEON R. JARUSZ, 

4245 So. Kedzie Avė.
Yards 4951

Pardavimui akmeninis namas 
kampinis, 60 pėdų tetas, 7 kam
bariai. Parduosiu pigiai, nes tu
riu apleisti šią šalį. Atsišaukite 
5601 S. Neenah Avė. arti Ar- 
cher Avė, vakar, tarpe 6—8 v.

BARGENĄS NUO SAVININKO
Parsiduoda 2 augŠtų medinis na

mas pą 4 kambarius su maža groser- 
ne. Biznis išdirbtas per ilgą laiką, 
nesą neblogą pelną.’

Atsišaukite
834 W. 53rd PI.
Tel. Yards 5953

PARSIDUODA medinė cottage 3 
ir 3 kambarių ant 2 lotų. * Ix>tas 
30x125. Taipgi parduodu du lotu 
be namo 30x^25, tarpe 48tos ir 49tos 
ir Kostner Avė.

Atsišaukite
416 Hart St., 

tarpe Lincoln ir Robey

NETIKĖTINAS BARGENAS
Parsiduoda 6 mėnesių senumo 2jų 

pagyvenimų namas ir 3jų karų ga
radžius. Rendos j mėnesį $174, a’ti 
63čios ir Kedzie. Bus parduotas už 
pirmą pasiūlymą. '

Agentai nereikalingi
6217 South Albany Avė.

1 flatas

FARMA 160 akerių. Parduosiu 
už $6,000, gera žeme, budinkai nau
ji, 100 akerių dirbamos žemės, likusi 
dalis giria ir ganyklos, 17 galvijų, 4 
aikliai, visokios mašinos, geri javai, 
netoli miestelio.

P, SLAUŽIS,
2144 N. Irving Avė.,

BARGENAS
Parsiduoda arba išsimaino 

ant loto medinis 5 ir 6 kamba
rių namas ir dviejų karų ga- 
ražius.

6156 S. Wood St.

PARDAVIMUI pigiai 2 flatų, 
6-7 kambarių, mūriniu pamatu, 
gasas ir elektra prie 4414 So. 
Wallace St. Klauskite informa
cijų pas F. L. Majka, 2705 So. 
Kolin Avė.

MAINYMUI geras mūrinis 
namas, 5 ir 6 kambarių ir maža 
krautuvė ,tinkama dėl saldainių 
krautuves, 2 karų garažas. Pa
imsiu mažą cottage arba tetą į 
mainus, 2705 So. Kolin Avė.

PIGIAI atiduosiu 2 f|atų mū
rinį namą, 5-5 didelį kambariai, 
ugnavietė ,knygynas, ledaunė, 2 
karų garažas, netoli mokyklos ir 
karų linijos,’kaina, $12,600. 

3345 W. 65th St.

MOKTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIAI

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

CORPORATION 
8804 South Kedzie Avew 

Lafayette 6738.

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


