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Rusai protestuoja 
Kinams

Lenkai puolė rusų sienos 
sargybą

Kviečia valstybes bendron ko 
von su komunizmu

Rusai protestuoja Kinams
čičerinas reikalai!jat kad 

tuntas bolševikų agentas 
konge hutu pa leistas

arės-
Hon-

Lenkijos kareiviu įsiver
žimas į Rusijos žemę 7- - -- - -

Puolė rusų pasienio sargybos 
postą, sužeidė jo komendan
tą ir sudegino stoklę

Chicago, III. Tjgečiadicnis, Liepos-July 8 d., 1925 ________ «Q437

Du raudonosios armijos 
generolu sušaudyta

Sušaudyta taipjau du bolševikų 
teismų teisėjai, pasmerkti už 
kyšių ėmimą

s. No. 159
■ • ..............................

Polai Negri briliantų 
šmugelis nepavyko

Filmų žvaigždė turės užmokėti 
Dėdei Šernui pabaudos 57,- 
000 dolerių

KALNO NUSLINKIMAS. Daliai Sheep kalno, Wyomin^e, nugriovus laike žemės 
drebėjimo. Dideli miškai liko sunaikinti. 'Toliau nuo šios vietos, vieton upės, pasidarė gi- 

• his ežeras, irigacijos kanalai liko su/irdyti.
niu reikalu komisaras čičerinas c •

pasiuntė Kinų ambasadoriui 
Maskvoj protesto notą, — to
kią jau, kokią jis pirmiau bu
vo Įteikęs Anglijos pasiuntiniui 
Hodgsonui, dėl areštavimo Hon
konge rusų aliejaus sindikato 
agento, Dossero. čičerinas nu
rodo, kad atidavimas Dossero 
mišriam teismui teisti esąs re 
tik neteisėtas, atsižvelgiant i 
daromus jam kaltinimus, bet ir 
apsilenkiąs su padarytos sovie
tų su Kinais sutarties dėsniais. 
Jis reikalauja, kad Kinų valdžia 
urnai padarytų reikalingų žings
nių Dosserui paleisti, ir pa
traukti tieson tuos, kurie yra 
atsakom ingi dėl jo

Rakovskis išlėkė

PARYŽIUS, liepos 7. • 
cialč sovietų telegrafo agentui 
Rosta praneša apie padarytą 
Lenkijos kariuomenės būrio į- 
siveržimą į Rusijos teritoriją.

Pasak Rostos, birželio 28 die
ną vienas lenkų kareivis perbė
gęs sieną iš Lenkijos į Rusiją 
ir pasislėpęs artimiausiame pa
sienio miestely, Voluos rajone. 
Lenkų pasienio sargybos stok- 

pareikalavęs 
kad rusų vyriausybė tuojau su- 

išduotų jį 
tam pada- 
tik penkias

Ofi ■
^nturai Nori bendros valstybių
firlnrvtn - / - - įPr

kovos su komunizmu
Tarptautinė Antanta kviečia 

pradėti kolektyvę tarptautinę 
akciją prieš kominterną

areštavimo.
Londonan

Sovietų charero 
Kondone. Kristijo 

skis, vakar aeropli 
atgal i Angliją. Maskvoj jis 
laikė ilgas konferencijas su so
vietų vadais dėl Rusų-Britų san
tykių.

Britų moterys bėga iš

LONDONAS, liepos 
legrama iš Hankovo
kad visos britų moterys ir vai
kai apleidę čunkiną, bet vyrai 
pasilikę vietoj, čunkine jaučia
ma stoka maisto.

d'al fai ros

čunkino

praneša

J. V. ministeris atvyko I’ekinan
PEKINAS, Kinąi, liepos 7.— 

į Pekiną šiandie atvyko iš 
Tientsino naujasis Jungtiniu 
Valstijų ministeris Kinams. 
John MacMurray.
Svetimšliai išmetė iš darbo 35.- 

000 kiniečių
ŠANHAJUS, Kinai, liepos 7. 

i— Svetimšalių sodybos munici- 
palis elektros jėgos depai ta 
mentus atsisakė beduoti elekt
rinę jėgą kiniečių fabrikams ir 
dirbtuvėms, ir tieji buvo priver
sti sustoti. Del tos priežastis 
trisdešimt penki1 tūkstančiai ki
niečių darbininkų, vyrų 
terų, pasiliko be darbo.

rę o-

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
TRIS ŽMONES

HAVANA, Kuba, liepos, 6.— 
Vakar trenkęs j vienus namus 
perkunąs užmušė tris asmenis 
ir uždegė namus.

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
liepos 7. -—■ Maištas tapo vispi 
užgesytas ir ramumas atsteig- 
tas. Valdžios kariuomenė, vy
damos maištininkus, keletą jų 
vadų suėmė, visi kiti paspruko 
per sieną į Guatemalą.

viršininkas

ląstų pabėgėlį -ir 
lenku vyriausybei, 
ryti duodamas viso 
minutes laiko.

Rusams atsisakini tokį reika
lavimą išpildyti, lenkų kariuo
menės būrys,, susidedąs iš 120 
pėstininku ir 20 mitelių. įsiver
žė Kusi jos pus€n, sužeidė rusu 
posto komendantą, sudegino pa
sienio sargybos posto trobesį ir 
po to išdūmė atgal į lenkų te
ritoriją.

Dviem dienom praslinkus len
kų kareivių būrys vėl įsiveržė 
ru>ų pusėn ir ėmė šaudyti ru
sų sargybos postą.

Sovietų pas i u ritinys 
įteikė dėl to Lenkijos 
aštrią protesto notą.

Lenkų užsienių reikalų mini
sterija pareiškia, kad lenkų ka
reivių būrys buvęs perėjęs sie
ną į Rusiją dėl to, kad rusu 
sienos sargybiniai buvę sugavę 
lenkų karininką.

Vietos diplomatiniuose rate
liuose pareiškiama baimės, ka*d 
dėl šio incidento neiškiltų taip 
Rusijos ir Lenkijos rimtų nesu
sipratimų.

........—" ■ , I

Zinovjevas vėl ptanašau- Rusų mouarchistai šaukia 
ja pasaulio revoliuciją Paryžiun kongresą

Ji įvyksianti greitai, ateinantį Ruošias iš naujo pradėti kovą 
rudenį, ir palaidosianti kapi
talistinę visuomenę

prieš sovietus, Anglijos Hr 
Francijos padedami

PARYŽIUS, liepos 7. — Prieš

MASKVA., liepos 7. — šian
die čia tapo sušaudyti du buvę 
raudonosios armijos generolai, 
Bieliavinas ir Ivanovas, o taip
jau du teisėjai, Vlasovas ir Šo- 
lochovas. Abudu generolai bu
vo kaltinami,’ ir ■ Kievo teismo 
pasmerkti mirties bausmei, dėl 
šnipavimo Lenkijos naudai. Pa
smerktieji gi teisėjai buvo kal
tinami dėl globojimo krimina
listų, iš kurių jie’ gaudavę ky
šių.

Prašo sulaikyt ekzekuciją
MASKVA, liepos 7. — Vo

kietijos ambasadorius Brock- 
dorff-Rantzau įteikė sovietų 
užsienių reikalų ministeriui Či- 
čerinui prašymą, kad sovietų 
valdžia sulaikytų ekzekuciją 
dviejų studentų,, kurie praeitą 
savaitę buvo! aukščiausio teis
mo pasmerkti mirties bausmei.
Lavins gimnazistus kareivybės

MASKVA, liepos 7. — Sovie
tų komisarų tarybos nutarimu, 
nuo ateinančio mokslamečio vi
sose Rusijos gimnazijose įveda-BERLINAS, liepos 7. — Bol

ševikų popiežius, trečiojo iftter- Rusijos sovietų valdžią prade-tma privalomas kareivybės mo- 
nacionalo galva, ’Zinovjevas, vėl ta organizuoti naujas judėji- kymas. Gimnazistai bus moko- 
pranašauja naują, didžią ir sek- mas, kurio nugaroj stovi Angli-lmi karo mokslo teorijos, ir tris 
mingą pasaulio revoliuciją, ku-tja ir Francija. Tuo tikslu sau-Įmėnesius turės- praleisti kariuo- 

Hri įvyksianti neužilgio — atei-

GENEVA, Šveicarija, lijepos 
7. — Organizacija, žinoma var- o r

“'Tarptautinė Antanta Ko
sti 'Trečiuoju Internaciona- 
-kurios centras yra Genę-Į
pasiuntė viS|U

b'ioms peticiją, prašydama, j mintį rudenį, ir jau dabar tik- 
kad butų pradėta kolektyve’rai palaidosianti visą kapitalis- 
tarptautinė kova prieš komuniz
mą. '

Tai organizacijai priklauso 
dvidešimt vienos valstybės ant,-

kiamas visų užsieniuose išsi
blaškiusių rusų “Įkaltųjų” — 
carininkų ir kontr-revoliucinin- 
kų — kongresas, kuris turės 
ateinantį rudenį įvykti Pary
žiuj. Dalyvauti kongrese kvie
čiami delegatai nuo rusų kolo
nijų visuose pusaulio kampuo

ji

NEW YORKAS, liepos 7. — 
Pagarsėjusi krutamu jų paveiks
lų artistė, Pola Negri, noroms- 
nenoroms turės užmokėti Dėdei 
Šernui 57,000 dolerių pabaudos, 
arba netekti savo 47,000 d o te 
rių vertės briliantų, kuriuos ji. 
slapta bandė atsivežti iš Eu- 
pos.

Pola Negri nesenai grįžo iš 
Europos laivu Berengsria. Ke
leiviai, kaip žinia, turi pristaty
ti New Yorko muitinės vyriau
sybei sąrašą parsigabenamų iš 
užsienio daiktų,, už kuriuos rei- ' 
kia mokėti tam tikras muitas. 
Pola Negri kai kuliuos mažmo
žius deklaravo, bet savo bran
giausius, briliantus, vertės 47,- 
006 dolerių, norėjo nuslėpti. 
Muitinės valdininkai tečiau 
šmugelį surado ir konfiskavo.

Dabar artistei pranešta, kad 
ji savo briliantus galinti gauti 
atgal, sumokėjus Amerikos val
džiai visą briliantų vertę, 47,000 I 
dolerių, ir dar 10,000 dolerių 
pabaudos už. bandymą Dėdę Še
rną apeiti, vadinas, viso labo 
57,000 dolerių. Jai tatai nepa
darius, jos brangus1 briliantai 
bus išlicituoti.

ARMĖNIJOS PABĖGĖLIŲ 
LONIZAVIMAS

KO-
pienės stovyklose. Progimna
zijų mokiniai taipjau bus lavi
nami kareivybės. Mokyklų 
mergaitės- bus Lavinamos kaipo j 
.ligonių žiūrėtojos. (mo komfsionierius D-ras Fridb

Ijof ’ Nansenas ir kiti nariai ko
misijos, tyrinėjančios koloniza- 
vimii 15,000 armėnų pnUesrelių 
įsovietų Armėnijoj, išvyko da

lbai’ į Europą. Komisija parin
ko dvi kolonizavimui tinkamas 
vietas? vieną, 60 tūkstančių ak
rų, į Šiaurvakarius nuo Eriva- 
įio, antrą, 45 tūkstančius akrų, 
i šiaurryčius.

lie-
»T>mfi’ Sąjungos šelpi-

ERIVANAS, Armėnija, 
pos

30 lavonu rasta Kolumbi
jos miesto degėsiuos

tinę visuomenės tvarką.
Vyriausiame rusų komunistų 

organe, Maskvos Pravdoj, Zi- 
novjovas rašo, kad po mėnesio, 
kito, taijęi apie ateinantį i*uUe-

Savo peticijoj Tarptautinė nj, reikią laukti didžių nuoti- 
Antanta Kovai su Trečiuoju Iii- kių, kurie visą pasaulį supurty-1 Dabar jau nebe paslaptis, kad 

tą naują judėjimą, kurio sieki
nys yra bandyti nuversti sovie
tų valdžią, remia visos didžiulės 
Europos valstybės. Anglija^. — Po baisaus gaisro, kurs 
tvirtina, kad jos vargai, kurių praeitą šeštadienį siautė Mani 

sunaikindamas 
akru triobesių 
degėsiuose iki

ternacionalu be kila ko pataria [šią. Revoliucinis judėjimas Ki- 
“neleisti sovietu ambasadoms,' 
legacijoms ir Raudonojo Kry
žiaus misijoms savo diplomati
nių privilegijų ir svetingumo 
naudoti slaptam komunizmo 
propagavimui.”

Peticijoj nurodoma, kad tarp 
valstybių, kuriose komunistai 
uoliai savo propagandą vedą, 
esanti ir Amerika. Trečiasai 
internacionalas esąs Tautų Są; 
jungos priešas. Jis taipjau iš
leidęs įsakymą komunistams 
priešintis Daweso plano vykdy
mui.
\ Peticiją pasirašęs Antantes 
pirmininkas, Theodoras Aubert.

[Aubert yra Genevos advoka- darytas praeitą mėnesį gyven-i Kaipo *pirmą 
tas. ’ v ’ ’ ” ................ • ‘ - -
rių, Mauricp Cpnradį, kurs bu- rodo, kad dabar ji turi aplamų 
vo atiduotas teismui už nušovi- skaičium 62,500,000 gyventojų.
mą Vaslavo Vorovskio, sovietų neįskaitant Saaro 
pasiuntinio antrai Lausannos 
konferencijai, Šveicarijoj,, 1923
mėtų gegužio 10 dieną. Lau- Vokietija turėjo 63,000,000 gy- 
sannos teismas Conradį išteis - ventojų.' 

vadovybę po no. Teisme Conradi prisipaži-
’.np, kad nušovęs Vorovskį užsi- torijomis, kurios iš jos buvo at- I 
Įdegęs kerštu bolševikams, kurie imtos einant taikos sutartim,' 

Pavogtos brangenybės, vertos 
milijonus lirų, atgautos

Lenkijai 
valdžiai

Gen9 Naulin - francuzy 
jėgą Morokoj vadas

Kiti žymieji Ffancijos generolą1 
atsisakė imti 
maršalų Lyautey

nuošė, karas Morokoj, neramu
mai Balkanuose, ' bedarbių de
monstracijos Anglijoj, besiarti
nąs ekonominis krizis Vokieti
joj, neišvengiama valiutos Ra- ji dabar turi Kinuose, tai sovie-'žalės 
tastrofa Francijoj — visi tie tų valdžios propagandos ir kur-J 
įvykiai kasą duobę kapitalizmui stymų rezultatas.
ir, susilieję ateinantį rudenį į taipjah mano, kad dėl jos nelai- šiol surasta 30 apdegusių žmo- 
vieną milžinišką sriautą, palai- mių Morokoj kalta esanti Mas-(nių lavonų. Gaisras dabar jau 
dosią kapitalistinę visuomenės kva, sukursčiusi ir nelaikanti apgesintas. Kiek iš viso žmo- 
tvarką.

BOGOTA, Kolumbija, liepos

' i mieste, 
Į trisdešimt du 

Franci j a1 rn 1es to cc n t re,
STETSON PASKIRTAS MINL 

STERIU LENKIJAI

VOKIETIJOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS į.

BERLINAS, liepos 6. — Pu

ir palaikanti apgesintas.
Del to ii oią žuvo ugny, dar nėra žinios. 

Visi bankai, viešbučiai, vers- 
inunicipaliai triobe- 

’visa nu-

. rifkabilų sukilimą.
I Anglija ir Francija taria dabar
I baigti savo taikingą politiką so- lo įstaigo;
vietų valdžiai ir imti “veikti.” šiai, vyskupo minai —
Anglija stropiai daibuojas, kad šluota. f

1 SWAMPSCOTT, Mass., liepoj 
John B. Stetson .Ir. tapo 

formaliai prezidento Coolidge’o 
paskirtas ministeriu Lenkijai.

6.

$150,000 GAISRO NUOSTOLIŲ

pritraukus ir Vokietiją 
prieš sovietus.

i žinęšnį

kovon Valdžia ir visas kraštas tei
kia nukentėjusioms

Gaisrotame pagalbos.
Jis gynė šveicarų inžinie- tojų suskaitymas Vokietijoj pa- naujame judėjime prieš sovie-. miesto daliai daboti 

tų Rusiją, Anglija su Francija kariuomenė.
tat ir pradėjo organizuoti rusų 1 _L
monarchistus, kurių užsieniuo
se esą apie du ar trys milijonai.

krašto, ku
rio gyventojų skaičius siekia 
dar 750,000. Prieš pat karą

. Romos $v. Petro bazili
Apskaičiuojama, kad su teri-' . ._vl| . «L kos plėšikai suimti

įmanomos 
ištiktąją) 
pastatyta

CUSIIING, Okla., liepos 6.— 
Vakar netoli nuo čia sudegė di
deli Shaffer Oil and Refining 
kompanijos sandėliai. Gaisro 
padaryti nuostoliai siekia apie 
150,000 dolerių.

............. ............... — »IlViUVU UV10V V I 1VC4A *

PARYŽIUS, liepos 7. — Vi-[nužudę jo dėdę ir kitus 
siems žymiausiems Francijos. nes.] jį

karininkams-generolams Guil- 
laumat’ui, VVeygnnd’ui, DeOte- 
ney, Degoutte’ui ir kitiems, at
sisakius imti vadovybę francu- 
zų jėgoms Morokoj po maršalo 

| Lyautey priežiūra., tokiu vy
riausiu vadu tapo paskirtas ge
nerolas Naulin.

Gen. Naulin bus ne .naujo
kas Morokoj. Jis jau yra se- 

jniau ten buvęs ir kariavęs, bu- 
• tent ChaenijoH 1906 metų kam
panijoj, generolui Chamade va 
dovaujant.

Atmušė rifkabdus
FEZAS, Moroka, liepos 7. — 

Rifkabilų puolimas penkių my-

gimi- Vokietija neteko arti 7,000,000 
'gyventojų, o 2,'750;,000 jos žmo- 
'nių žuvo kare. Berlinas, su 3,- 

KETURI ŽMONĖS UŽMUŠTI 900»000 ^Ve^ti°vįlb vis dar te-,
TRAUKINIUI SUDAUŽIUS 

AUTĄ
bėra antras didžiausias miestas 
Europoj.

NEWARK, N. J., liepos 6.— 
Baltimorė 
traukiniui

ri asmens,

& Ohio gelžkelio 
sudaužius kryžkelėj 
buvo užmušti ketu- 
kurie juo važiavo.

ORH

PEKINAS, Kinai, Ropos 6. —
Sovietų ambasada^/mio vokai jlių fronte, į žiemius nuo Bei 
dienos atsisakė ^neduoti vizas Kassem, buvo franeuzų atmuš- 
Britų piliečiams keliauti per Si- tas, gavun sustiprinimų iš už- 
birų. pakulinių linijų.

NEW YORKiAS, liepos 6. — 
Kolumbijos generalio konsulo 
gauta kablegrama sako, kad di
desnė dalis Manizalės miesto* 
110 mylių į šiaurvakarius nuo 
Kolumbijos sostinės Bogotos, 
esanti gaisro sunaikinta. Liepsr- 
nose žuvus visa pramoningiau- 
sioji miesto dalis. Nuostoliu' 
siekią apie 20 milijonų dolerių.

Chicagai ir apielinkel oficia
lia oro biuras šiai pienai prana
šauja :

Dalinai apsiniaukę, gali būt 
lietaus ir griaustinio; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti- 
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 71° F. •*

šiandie saulė teka 5:22, lei
džiasi 8:23 valandą.

i ROMA, Italija, liepos 7. — 
Policijai pavyko suimti vadą 
bandos plėšikų, kurie praeitą 
penktadienį apiplėšė didžiąją 
Romos katalikų šventovę, šven
to Petro baziliką, išgabendami 
iš jos brangiausių daiktų, ver
tės apie septynis milijonus lirų, 
Amerikos pinigais skaitant -• 
apie 250 tūkstančių dolerių.

| Suimtasis plėšikų bandos va
das yra Mariano Stella, buvęs 
kurpius, pas kurį rasta ir pa
vogtos brangenybės. Areštuo
ta ir keletas kitų asmenų, tarp 
jų šeši darbininkai, kurie prieš 
tai darė remontą bazilikos vi
duj, kame tos brangenybės bu
vo laikomos. Jie įtariami kai-

1 po piešimo dalyviai.

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 j 6 iki 10 dienų.

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 204 iki 
80 dienų. '

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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To the Graduates
\Ve vvish you success and 

pleasure in the field you are 
about to enter. May all your 
fulure undertakings shovv as 
much zeal and enthlisiasm as 
has been shovvn in your school 
\vork and club activities, and 
may success crovvn all your 
efforts.

Again vvo sincerely vvish 
you success!

The Lithuanian Stu
dente Association of 
America.

Our Graduates
Evcry year a few of our 

members become graduates. 
Some complete their studies 
in one school and prepare to 
go cn studying — others en- 
ter professionul or business 
life. This years graduates are 
John V. Kurtinaitis and Julius 
Rakštis. 

♦ ♦

John Kurtinaitis, president 
of our association. graduated 
from Crane College on the 
23rd of .June. John has com- 
pleted the first two years 
vvork tcvvards a B. S. degree 
in Electrical Engineering. He 
plaus to take a post graduate 
course for six months a t 
Crane and thcn finish his 
\vork at the l’niversity of 
Illinois.

Our president is a native 
of Thorpe \Visconsin vvhere 
he is novv spending his 
vacation vvith his folks. As 
most oi our members are 
nalives of Illinois, vve are giad 
to have as a member a re- 
presentative from 'the Badger 
statė. As John Kurtinaitis is 
very popular vvith us, wc are 
sorry that he plaus to leave 
us next vvinter. Alus, a carcer 
comes beture all other things!

♦ *

*
Julius Rakštis, Edilor oi 

The Students’ Corner, grad
uated from the l’niversity of 
Illinois, School of Pharmacy, 
June 13, 1925. Ifr received 
his Ph. G. degree. Julius is 
also a member of the Amer
ican Pharmaceutical Associa
tion. Sorne day he liopes to 
be the ovvner of a drug-store. 
As manager of Belskis’ Phar- 
macy, vv1,m> is vacationing in 
Europe, Julius Rakštis step- 
ped right out into the Busi
ness world after bcing hand- 
ed his sheepskin. Sūrely lūs 
expe,rience for the ensuing 
three months vvill be invalu- 
able to him.

We are very pleased to 
have Julius ėdi t The §tu<k-nts’ 
Corner. He interests other stu
dents in this Corner because 
of his ovvn interest in it and 
largely because of his person
ali ty. During the lašt year, 
our editor has received 
letters from all parts of the 
United States and from tith- 
uania commenting on The 
Students’ Corner. Now that 
Julius is to be a business man 
we hope he will not forsake 
our organ, būt continue on 
as in the past.

Julius Rakštis is one of 
the most active members in 
our association. We t^an al- 
ways expect good results from 
him vvhcnever he is com- 
missioned to do anything. We 
kno\v his managerial duties 
are quite strenuous, būt we 
hope he will save some energy 
for next fall, Avhen the 
association vvill need him in

July, 1925

A voice from the West
Recently after a Japse of 

several years, I again. sub- 
scribed for “The Lithuanian 
Daily News”. Tlie paper con- 
tained many agreeable sur- 
prises. I could hardly believe 
it possible that the Lithua
nian pcople of Chicago had 
made such vvonderful progresą 
i n the past few years. In the 
directorics of professional men, 
I found one Lithuanian name 
after another ainong hnvyers, 
doctors, and other professions. 
l'orllnvith, 1 reached the con- 
chision that tlu* Lithuanian 
prople in Chicago were up 
and doing, and that they were 
holding their own with the 
best of them.

Ilovvevcr, nothing impressed 
me so vividly asf when 1 
picked up one ot the issues 
cf Ihe News and wbije easual- 
|y turning the pages of the 
pa]x'r slumbled on the install- 
ment of “The Studcnt’s Cor
ner”. I did not stop m\til I 
had read every syllable con- 
tained on the page, and vvish 
to statė that I enjoyed evcry 
hit of i!.

L perceive that your stu
dents association is just now 
i n t h? varly stages of develop- 
ment. lt occurs to me that 
in time your organization vvill 
bccome a strong factor for 
the \velfare’ of Lithuanians 
I feel confident that 
therc is a sufficient number 
c f live \vires among your 
membership to place the pro- 
positien upon a solid found- 
ation.

lt has been almost nine 
years since I graduated from 
high school, and it \vill soon 
4)0 live years since I received 
my LL.R from Oklahoma 
l’niversity. I can remember 
ho\v 1 used to long for 
association \vith students of 
Lithuanian decent, especially 
\\hile attending the Uni- 
versity. M y longing \vas never 
icalized for there were nonc 
in Ihe instilutions I attended. 
lt is hard foife me to under- 
stand \vhv every Lithuanian 
sludent dccs not jump at the 
cppcrtunity to enlist in your 
organization. - There is no 
doubt in my mind, however, 
that i f you will only keep 
eternally at it, your efforts 
\vill hear abundant fruit.

Although my name may 
net indicate it, 1 am of Lith
uanian decent, both my fatber 
and mother bcing natives -of 
Litliuania. Therefore, , 1 . am 
very much interested in the 
activities of iLithuanian pcople, 
and am ahvays anxious to see 
them come to the front. 1 
am hoping your organization 
vvill continue to grovv and 
prosper.

Sincerely , yours, '
Joe A. Brown 

Hartshorne, Oklahoma.

TPeter F. Budrik
We aro very much grieved 

that death has taken wway 
from us a very dear member. 
Peter F. Budrik after a 
severe illncss died May 25th, 
1925.

Peter Budrik lėft us too 
soon as he was only 27 years 
old and although he was just 
at the beginning of his 
career, he was already mak- 
ikg ui success. As a member 
of our organization, he was 
cf inestimable value to us for 
he was a clear thinker, he 
contributed a ceriam vitality 
to meetings at \vhich he was 
present and \vas just and fair 
in all his undertakings. He 
was a -man of great ideals 
\vho lived and fought for 
these ideals.

> Although his time was well 
occupied with work and stu
dies, he had time to make 
friends with us.- At>t a friend 
we shall miss iiiirr fflore than 
we can say.

Peter Budrik \vas interred 
in the Lithuanian National 
Gemetery on May 27th, 1925. 
May he ręst i n peace!
, Rep.

THE CAKE-HEATER

He sat upon her piece of 
cake ,

Now I don’t think that was 
nicc

For soon her cake was būt 
a lake

Because it was a cake of 
ice!

Ambitious

Little things to know
We have approximatcly 41,- 

000 thunder storms through 
out the vvorld each day. It 
iA said that in one second the 
energy releascd by the ftlish 
of lightning.is more than that 
furnished by the world’s power 
stations in six months.

*
*

To be graduated with a 
college diplomą, without hav- 
ing entvrcd into the true spi- 
rit of college life by bearing 
an active t^art in its manifold 
and stimulating experiences, is 
to havu failed in securing the 
best resiHts of the course.

♦ * <
/

Scientists claini that approx- 
imately 120,000,(M>0 fish live 
i n every square mile of the 
ocean.

s ** *
The natives of Punjab, the 

northwest province of India, gel
dom suffer from cancer.

• *
It took sixtcen men to lift 

one of the bones of a prehistoric 
reptile dug up in Africa.

carrying out its fall and win- 
ter program. In the rųcantime, 
we wish him success in* the 
business world.

Rep. J

City or country for the 
grafinį boy?

1 have to shnddcr vvhen- 
evėr I see children playing in 
the dirty disease infested back 
yards, and think of my Wis- 

I consin home where we little 

No. 2* tots had all the vvoods and 
pastorės to ourselvcs to play 
in. There is quite a difference

According to calculations by 
scientists a rock fopnd in Bel- 
gian Congo is approximately 
1,600,000,000 years old. 4

Finger brints are said to be 
hėriditary, each family havlng 
a distinetive pattern which dif- 
fers only. jn a few details for 
the various members.

between the two places. You 
mušt admit it gentie reader, 
even though you are a good 
“city-zen”. *

Great scholars have said 
that nature is our gręatest 
tcacher, būt do tlie little 
children in the back yards 
learn anything from this 
great teachcr; do they prgfit 
by direct contact with trees, 
shrubs, flowers, and insects 
(etxcept cockroaches anld 
worms) ? No! They know 
nothing about .nature, instead 
they knO\v ho\v to shoot dice, 
how to play pool, and ūse 
hard language which ’ they 
have learned from their com- 
panions and which tliey hear 
constantly day in and day 
out.

In t be country it is a 
diffcrent story. A child, be- 
fore he i s twelvc years of 
age, has learned ho^ the birds 
fecd their young; ho>w the 
bees make the combs and 
gather the honey; how the 
squirrelS prepare for vvinter, 
and riiany other things that 
a city boy i f he goes to school, 
pours out much splecn before 
jie learns it from books.

The food vve eat is the 
greatest neccssity of life, yet 
many of the little pcople (and 
ofkn the big people) do not 
know \vhere it comes from. I 
have learned that many /ity 
children, after drinking milk 
for say fifteen or sixteen 
years, first learn the sourče 
of it; before this they think 
that Borden, fhnVman, United 
Dairy Čo., or vvhat'ever the 
dairy mighl be, make the milk 
and distributes it to its 
patrons.

After' the farati boys are 
twelve or thirteen years of 
age they have had accumalated 
a great amount of the know- 
ledgę of Nature, and besides 
that they have learned a 
vocation — farming. The 
factories and mills in the 
city tire exceedingly danger- 
ous to the young, and we 
often read long hot arguments 
i n the daily papers against 
stich work, būt the farm work 
is a. blessing to the young 
The work, in fresh air and 
under the guidance of the 
parents, becomes a necessary 
pa r t of his daily life — ex- 
cersicc. Besides this, it kceps 
the child from mischief..

The lack or totai absence 
of proper kind of work is the 
cause of the youthful crim- 
inal. If a child docs not įįo 
to school a t certain times of 
the year he mušt be occupied 
wilh work or play. As the 
work is prohibited for child
ren under age, and because 
they often get tired of play 
the problem arises — xvhat 
is to be done with the sur- 
phis energy? The city offers 
no solution to this problem, 
būt the farm has a very nice 
one — work on tįe farm — 
which is both healthful and 
helpful.

Youths over fourteen years 
of age lead about the šame 
life both in the country and 
city if they go to school, būt 
often they do not go to school 
from carlier age than this. If 
they diseontinue the school at 
the age of fourteen there is- 
an impassible gpp betwccn 
the t\vo’ The farjfi boy learns 
the arts of ploiwing, harrow- 
ing, eutting trees and such 
fine sportą as fishing, hunt- 
ing and skating. He learns to 
be straight, forwar4 and self 
relient.

Radio
One of the most intoresting 

inventions of the present time 
is radio, the transmission of 
sound through space by ineans 
of electridty. Radio makes 
possible commujiication with 
the most remote spot on earth, 
thoųgh it be thousands of miles 
awaylr vvjthout the necessity of 
a direct wire.

Dr. Donald B. MacMillan, who 
accompanied Peary on an ex- 
pedition to the aretie, stated 
that the greatest hardships dur
ing the expeditions were lon^J?- 
ness. The extreme cold, which 

sometimes were as low as 60 
degrees below zero, was nbt 
the greatest hardship, as many 
would suppose.

For this reason Dr. Mac 
Millan on his latest trip to the 
aretie, installed a complete re- 
ceiving and transmitting get on 
the schooner Bowdoin.

An interesting thing to know 
about radio is the speed of the 
radio waves.

A Ncw York broad- 
casting station transmitting 
a program may serve as 
an illustration of the 
above statemeiit. This mu- 
sic or speecli transmitted 
vvill reach the ears of a rašio 
listener in Chicago before it 
reaches the ear of a perso!) 
standing only a few feet away 
from the speaker in the New 
York broadeasting station. This 
might sound foolish and seem 
impossible to some, būt those 
who are versed on physics will 
easily see that this is (an actual 
fact.

We know that sound vvaves 
travel at a rate of about 1100 
fęet per second, while Jight 
travels at the rate of about 985,- 
000,000 feet per second. Radio 
vvaves are not ordinary sound 
vvaves, būt are eleetro magnetic 
waves/ ha vi 11^1 ^peed of about 
985,000,000-fdBt fĮifer second, the 
šame as light.1 This immense 
speed carries a wi$e about seven 
and a half times around the 
earth in. one second. 

»
Therefore, if a sound vvave 

and a radio wave started out 
for a little race, the radio wave 
vvould travel around the earth 
seven and one half times in one 
second, while the sound wave 
vvould only be about one-quarter 
of a mile down the road. This 
erude example should show why 
a person miles away, hears the 
voice broadeast by radio sooner 
than a person standing only a 
few feet away from the speak
er. \ i

“JAY”

WHAT A COMMA WILL D(5— 
l ----- -----

Woman vvithout her man is a 
savage.

Woman, vvithout her, man is 
a savage.

z — Science and Craft.

HovveVer, in the mean time 
a city lad after long hours 
of vvork in the shop stands 
on the Street corner until 
twelve or pne •o’clock dis- 
cussing the shapes of femi- 
nine legs, the length of their 
skirts and the likę.

A farm boy, reservcs and 
strengthens his physical and 
nuental powers for future^Use 
by hunting, fishing, farm 
vvork, and playing clean 
games; a city lad is *vvilling 
to stand arpund the pool 
rooms, tbe Street. corners 
and the likę until mid-night 
smoking cigarettes, chewing 
the “cut phig” and discussing 
their adventurcs with their 
giri friends — thenein lies the 
difference bet^een a farm 
and a city boy;. take it or 
leave it — the farm is a much 
healthier and a better placc 
for a' boy to live in.

John V. Kurtinaitis 
Thorp, Wisconsin

. Common sense and 
happiness

No human bcing ever 
“found” happiness. Happiness 
just “happens”, of course. It 
is a gilt from destiny. You 
cannot dig it up, pump it up, 
or olhervvise discovcr it. You 
fcannot buy ii, nor make it 
come likę a, eonjurer by 
sleight cf hand. The harder 
you run after it, thez faster 
it flees before you. It. is likę 
seeking the end o f the rain- 
bavvi, Happiness alvvays comes 
to you, ‘ over your shoulder. 
And it comes most perManent- 
ly and regularly to those who 
are trying to make other 
people happy. Just help some 
one, give a vvord of apprecia- 
tion to a sensitive boy or giri, 
cheer up a discouraged vvork- 
er, am ūse a child, forget all 
your own troubles, and, the 
first thing you knovv, happi
ness, the vvillful jade, vvill 
steni up behind you and have 
her arms about your neck.

— Dr. Frank Crane

283 Receive Degrees

The Antinai cbmmcnccment 
of the l’niversity of. Illinois, 
Collegcs of Medicine, Phar
macy and Dentistry vvas held 
at the Ashland Boulevard 
Auditorium on Salurday, June 
13.

Dr. David Kinley, president 
cf the Unlversity, delivered 
the ('.ommencement address.

Degrees vverc eonferred upon 
283 persons. 101 received the 
degree of Doctor ot Medicine; 
1(18 the degree of Graduate in 
Phramacy, 16 Doctor ot Den- 
tal XSurgery, 53 Bachelor of 
Science, and 2 . Master of 
Science.

Art Institute’s Largest 
Graduating Class

Nimty-four students re
ceived diplomas at the Art 
Institute, on June 19. The de
gree of Bachelor of Art 
Education vvas eonferred ,upon 
fourteen graduates.

William B. Ovven, president 
of the Chicago Normai Collegie, 
delivered the (^ommencemcnt 
address.

Summer Course at 
Crane College

Monday vvas the opening 
day for the Crane Junior 
College summer session. In 
cight vveeks students may ob- 
hūn cight hours’ credit lovvard 
a regulai’ college degree. Ali 
regular college courses are 
offered, and the fee is six 
dollars per subject, William 
J. Bartholf, president of Crane 
College, vvill be in charge and, 
the classes vvill be eondueted 
by the regular Crane Junior 
College staff.

Public School Graduates

11,811 pupils graduated from 
the Chicago clementary schools, 
13,684 have signified their 
mtention of entering high 
school or elsevvhcre. Nearly 
7,000 graduated from the 
liigh schools.

WE’RE NOT GOING TO EAT 
ANYMORE HONEY

Here is one I overheard on 
the “Five Fifteen”: Why is 
a bee hive likę a bad potato? 
Well, a bee hive is a bee 
holder, a beholder is a spec- 
tator and a specked ’tater is 
a bad potato. Now, vvould’nt 
that turu your frėckles red?

Ha! Ha!

“Pa, vvhat keeps us from fall- 
ing off the earth vvhen we are 
upside dovvn?”

“Why, the’lavv of gravity”.
“Būt how did folks stay up 

before that lavv vvas passed?”

Peily Pete
Wotta life! Wotta life! Oh, 

(his married lifdj Oh yes, two 
can live aa cheaply as one. 
O h yes! Try it.

Whcn I vvas single I tspent 
$1.78 per evening (including 
vvar tax) on the giri, būt 
ro<w all I spend is the even
ing, and I feel that is too 
much. Am I flat? 'Say I’m 
r.s fiat as the world I 
mean part of the world, as 
France and Germany.

Economical? Oh my jes! 
Shc had a regular system for 
keeping tradk of all the 
money, a regular book keep
ing system. Shc kept such ar- 
ticlcs as umbrellas under 
“over-head expcnse”.

She told me‘ I looked silly 
the night I proposcd to her' 

vvcll novv I knovv I WAS 
silly.

One vvoman asked her 
vvhether married life is agree- 
ing with me. My vvife told 
her evidently it did for slie 
thinks I regret npt marrying 
sooner as she hears me mur- 
muring at-' times, “What a 
fool l’v)e been, oh, vvhat a fool 
I’ve been!” Yes, ahe should 
knovv!

Shc called me lazy, good 
for nothing and vvords thie 
edilor vvould censor. She said 
she can’t understand how 4 
became educated,. as lazy. as x 
I am. It’s simple! I lis^ęncd 
lo leclures and vvas top LAZY 
to forget. 3'

My vvife decided to take up 
pharmacy^ a vvonderful phar- 
niaęj^t she made. A man came 
in and asked her for, some- 
thing to straighlen him out. 
Well he vvas straįghtened out 
all right, for tl>e next day he 
vvore a vvooden kimono ,vvith 
the inscriptions “Besti in 
Peace”.

M y happy mbments can 
novv be printed on the back 
of a postage stamp in bold 
face type.

“Petey”

Hot Air
MY LADY

Violets arė blue
Roses are red
If I can’t see a shovv
I vvant to be fed.

Ambitious.
_______ L—

A KISS

A kiss ts a noun though 
gcnerally used as a conjunc- 
lion. It is never declined, is 
more common than proj>er, is’ 
used in thė plural and agrees 
vvith all gendvrs.

/ Surprise Party for the 
Graduates

Lašt June 5, cards vvere 
sent to all members for a 
mceting to be held at the 
home of Julius Rakštis. A 
short meeCmg vvas held. Eight- 

♦eeii students vvere present, ip- 
rluding one n«w member. 
There vvas a supprcssed cx- 
citement about tl^e assembly, 
vvhich broke out about 10 P. 
M. vvhen a surprise party for 
the graduates vvas declared. 
Both Julius Rakštis and John 
Kurtinaitis vvere very much 
surprked, for by calling a 
iniceting for that evening prior 
to the party, neither one of 
the boys guessed vvhat’ was 
coming. Although the vvcather 
vvAs stifling, evęryone had a 
good time. The party dis- 
banded after 1 A. M. We mušt 
thank the Misses Josepliinc 
and Emma Bakstis for iheir 
eontribulion tovvards an . en- 
joyable evening.
* Rep.

The sound of a bell heard 
156 feet through the air can 
be heard 45,000 feet through 
the vvater.

i
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Padaužų Pastabos. apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Į Visa galva cenzūros 
mento yra garsus 
Dvasios Vadovas, 
akis nepraleidžia nei vieno “lais
vo” žodelio. Laisviečiai įteikė 
skundų vidaus ministeriui.

departd- 
rešpublikos 
kurio aštri

NAWIEN®S, CHcagO, m

Margojo svieto kronika.
Pasakojama toks anekdotas.
Vienas žmogus buvęs labai pa

našus į Bismarcką ir tuo labai 
didžiuodavęs.

Kartą kompanijoje jis pareiš
kė;

—Tankiai mane žmonės už 
Bismarcką palaiko. Iš tiesų pa
našumas tarp mudviejų labai di
delis. Jei aš bučiau keliais sva
rais sunkesnis, tai bučiau tikta 
Bismarcko kopija.

—Nelaimė ne tame, kad jus 
lengvesnis už Bismarcką, — pa
stebėjo vienas klausytojų, ku
riam tas gyrimosi nusibodo, — 
ale tame, kad sunkumo truku
mas paliečia jūsų smegenis: jei 
jūsų smegenys butų keliais sva
rais sunkesnios, tai jus tikrai 
Bismarckui prilygtute...

Tas anekdotas man prisiminė 
beskaitant “Drauge” “Kelionę į 
tolimuosius vakarus,” kur fri- 
burginis daktaras gan žioplai 
stato save šalia Humboldt’o. 
Tiesa, p. Pakštas sako, l<ad “tū
las žymus Lietuvos universiteto 
profesorius, savo laiške patarda
mas man padaryti mokslišką 
kelionės aprašymą, palygino šią 
man kelionę su Aleksandro 
Humboldt’o kelionėmis.’’ •

Kalba, kaip matote, “profeso
riškai“ sklandi. Bet tuščia to. 
Svarbu pats palyginimas. Jeigu 
taA profesorius iš tikrųjų yra 
žymus (žymus mokslo darbais, 
o ne politikavimu), tai jo paly
ginimas yra niekas kita, kąip tik 
pašaipa, kurios p. Pakštas neįs
tengė suprasti.

(»i padaužos tvirtina, kad tarp 
Humlx)ldto ir p. Pakšto kelionių 
yra tiek panašumo, kaip aname 
anekdote tarp Bismarcko ir jo) 
“kopijos”... 

t 4
* *

♦

“Surasta mokykla, kur stu
dentės (ateivės) užsiima 
ieškojimu jaunikių — ame- 
rikos piliečių, kad apsivemti 
ir pasilikti Jungtinėse Vals

tijose“’ (Iš laikraščių).
Vienas laidokas šiaip tą mo

kykla aprašo:
* «

Tai buvo originališkiausi mo
kykla pasaulyj. Joje buvo stu
denčių, bet nė vieno profeso
riaus, išėmus mokyklos vedėją, 
kuri davinėjo patarimus, i

Ten nebuvo klausinėjama, ko
kius mokslus studentės mano 
studijuoti.

Mokyklos vedėja be niekur nie 
ko klausė:

—Kokius labiau mėgstate, — 
juodbruvius ar šviesiaplaukius?

—Amerikos piliečius, poniutė.
—Šiur, pats savaime su

prantam/. Štai jums sąrašas 
jaunikių. Kryžiukais pažymėta 
juodbruviai: taipgi nurodoma 
ir jų amžius.

Tai buvo pirma “lekcija”.
Paskui prasidėdavo raštiški 

darbai. Studentės užmegsdavo 
susirašinėjimą. Egzameuai įvy
kdavo kurioj nors kavinėj, kur 
Amerikos pilietis “egzaminuoda
vo“ studentę.

Kaip sunkus būdavo tie egza
minai, istorija apie tai nieko ne
sako, bet išlaikiusios egzaminus 
pasidarydavo Amerikos piliečių 
žmonomis.

Pirmais mėnesiais studentės 
būdavo labai kritingos: vis ieš
kodavo jaunų ir turtingų jauni
kių. Bet juo terminas, kuriam 
buvo išduotas leidimas gyventi 
šioje šalyje, ėjo prie galo, tuo 
studentės mažiau paisė jaunikių 
padėties.

Jos gatavos buvo ištekėti už 
velnio, bile tik pasilikti Ameri
koje. ♦

Mokyklos vedėja tik ėmė pini
gus ir tryhė rankas.

Tai buvo vienintėle mokykla, 
kur apsieidavo be mokytojų ir 
mokslo priemonių.

Autorius naujojo imigracijos 
įstatymo iš pykčio krąmtė sau 
pirštus ir galvojo: kur velnias

nieko neįstongin padaryti, ten 
siunčiama boba.

-r-Padnuža II.

Iš Grand Rapids
Karalystes.

Kaip Dievo muzikantas priter- 
dvasiškus indus.

Musų karalystėj .atsitiko la
bai nevožnas dalykas. Kol netu
rėjome, kaip tai sakant, Dievo 
dudoriaus, tai jautėmės nesma
giai kaip mes buriutės, taip ir 
musų dūšių ganytojai, bet kai 
gavom dudorių, tai, panie, visi 
pradėjom tiesytis, tačiau ant 
nelaimės ilgai neprisėjo tiešytis. 
Mat, tas paškudninkas pradėjo 
laižytis (tarsi katinas prie laši
nių) apie musų viernų parapijo- 
nų bei bažnyčios komitetų duk
relių vainikėlius. Tai dar gal 
ir butų pakenčiama, jeigu tas 
neenatlyvas sutvėrimas nebūtų 
pradėjęs knistis toliau. Bet kas 
tau: jis pasidarė ant tiek atvož- 
nas, kad pradėjo terliotis ir po 
indus dvasiškuosius, ir tai jis 
darė šalę klebonijos, po no-
sia dvasiškų tėvelių.

žinoma, čia jau pasidarė pavo
jus iš priešakio, užpakalio ir vi
sų galų. Musų jaunas kunigėlis 
Virbu-Ickas bėgiojo pas visas 
bobeles ir šaukė, kad Dievo mu
zikantas yra fe, o vlernos buriu- 
tės jam turavojo fe-fe-fe. Ne
žinojo nei ką daryti, bėgo Pa
daužų giklos konsului pasakyti, 
kad tas bestija dudorius daugiau 
zbitkų nedarytų ir šventų indų 
negadytų. ’ .

Aš, kaipo aukštas načalnin- 
kas, matydamas tokį strošną 
dalyką patariau parašyti de
šimt prisakymų, po kuriais tas 
nedoverka dudorius turi 
pasirašyti ir šventai juos pildy
ti. Bet kas tau — tas paškud
ninkas netik kad nepasirašė, 
ale ir šventoj vietoj iš merge
lių...

Negalėdami jokios rodos gaut, 
prisėjo Padaužų konsulo pa
galbos reikalauti. Aš jam para
šiau pasportą ir išdaviau ukazųj 
kad į dvidešimt keturias valan
das apleistų musų karalystę. Su
prasdamas ir žinodamas mano 
galybę, jis be pasipriešinimo 
pasiėmė po septynias gaidas į 
rankas ir išdūmė kiton karalys
tėn Dievui dūduoti. Gi musų 
karalystė vėl pasiliko be dudo
riaus, o padonys bailiai aplinkui 
žvalgosi, bijodami, kad nepra
dėtų musų karalystę garnys lan
kyti.

Kadangi daugelis musų kara
lystes padonių reikalauja, kad 
Padaužų gildos konsulato adre
sas butų viešai paskelbtas, tai 
šiuomi aš ir paskelbiu.

Štai jis.: Skurdžių gatvė, Pi- 
pirninkų namas, kambario nu
meris 606, ant šešto flato beiz- 
mente, įėjimas iš fronto per už
pakalį.

Su pagarba
Padaužų Jurgis-Konsulas.

Iš Padaužų Respublikos
Jo ekscelencija šviesusis pre

zidentas po iškilmingo kongreso 
išvaikymo nutarė ir vėl sušauk
ti kongreso narius posėdžiauti, 
žinoma tik tiek, kad posėdis bus 
laikomas skylių ministerio rū
syje kristalo salėje. Dieną da 
iki šiol šviesusis prezidentas 
dar nepaskyrė.

------------------ i

Ministerių “poltretas”
Viso ministerių kabineto 

“poltretas” da reikalauja keleto* 
pasų pirm negu artistas suteiks 
paskutinį aliejaus patepimą. Iš 
ministerijos sužinotą, kad “pol
tretas” nustebins visus respubli
kos piliečius.

šventųjų klausimu.
šiame kongreso posėdyje bus 

svarstomas lietuviškų šventųjų 
ir mučelninkų klausimas. Numa 
tomą, kad kandidatai j šventųjų 
grupę “Dzimdzi” kvartetas ne
turės jokios opozicijos, laip pat 
į mučelninkų grupę “Starving 
Doughters”. Tačiau jaučiama 
daug karštų diskusijų dėl to 
mokyto vyro su 99 kalbomis.

Laivyno ministerio raportas.
Laivyno ministeris suteiks 

kongresui savo pirmą raportą, 
kur bus pabrėžta, jog didysis 
laivynas kaip buvo visas kiau
ras, taip ir tebėra, nors pereitą 
mėnesį visos spėkos buvo sukon
centruotos, kad užkamšyti sky
les. Pasekmės buvo labai vai
singos. Bet daugybe skylių pa
siliko ir reikalmga darbininkų 
skaičių padidinti.

Svarbus klausimas.
Kongresas daugiausią laiko 

pašvęs dėl užtvirtinimo svar
baus klausimo, kurį šviesusis 
prezidentas gavo nuo Baltiko 
pakraščių respublikos, būtent: 
“Ar dyasiškija su savo gaspadi- 
nėmis turi dėvėti kelnes*ar pa
likti po senovei”.

Kadangi tai paliečia ir Padau
žų Respublikos moralę, tai lau
kiama karštų diskusijų.

Amendmentas.
Šviesusis prezidentas su sky

lu ministerių Įteiks kongresui 
svarstyti projektą pataisyti 
<onstitucijos tą punktą, dėl ku
rio skilo kabinetas.

—Padaužų korespondentas.

PATOGIAUSIS 
LAIKAS

DABAR YRA PATOGIAUSIAS LAIKAS 
PERKELTI PINIGUS IŠ KITŲ Į LIETU
VIŲ BANKĄ — UNIVERSAL STATE BANK. 
Šitas bankas su patenkinimu tarnauja desėt- 
kams tūkstančių klientų ir yra pasirengęs tar
nauti desėtkams tūkstančių daugiau.. • •
Yra tai puikiausiai įrengtas lietuvių bankas ir 
jo tikslas yra patapt vienu iš didžiausių bankų. 
Lietuviai! Perkelkite savo pinigus į savo ban
ką ir tegul pasaulis pamato jūsų galybę!
Atsineškite savo iš kitų bankų knygeles, o mes 
partrauksime jums veltui visus jūsų pinigus, su 
pilnu procentu iki liepos pirmos . dienos, į tą 
puikų lietuvių banką.

MIS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Tel. Yards 1119 . I
Baigusi akute- 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir pc 
gimdymo.

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

Valandos nu<
8 ryto iki. 1 pc 
pietų, nuo G iki
9 vai. vakare. 

t*

kolegiją;

Pennsyh 
ligon-

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

patarimai 
moterimi 

merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

Tel Blvd. 3133 
M. Woitkiewicz- 

BAN1S 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , 
dykai 
ir

«rDR. HERZMAN-e«
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo G iki 7:80 vai. vakare.

( Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Bculevard 4136

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

Telefonais:

3252

UNIVERSAL
STATE BANK

So. Halsted St, Chicago, III.

Valet THE SAFETY RA z<m KURIS
PATSAI GALANDA SAVO BLADES UJJ Pilnas'atitfitas $1.00 ir $5.00

Razor
—Sharpens! Itself

THE SAFETY RA KURIS

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Razors ir Blades

T uKstančiai Žmonių
% < *

kurie taupo ir laiko savo pinigus šioj 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 
trumpinusį 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.

TURTAS
$20,000,0^)0

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

CHICAGO, ILLINOIS

io DAY,S FREE TRIA - MONE-V BACK I
TME NEW
. IMPROVEO

SELF FILLER
GREATEST VALDE EVER OFFEREO

Vidaus ministeris nerimauja.,
Vidaus ministeris Pažas per 

kongreso posėdį įteiks skubią 
interpeliaciją, protestuodamas 4 
lirieš respublikos aštrią cenzūrą.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Spccialistai užsise- '
nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir iąLri 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalč laboratorija. 1

DR. HORVAT, DR. W1LLING 
1347 W. 18 St., kampas Biue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj jiuo 9 iki 12.

Atydai 
Lietuvių

■

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

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699

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

3464 So. flalstod Si.
Ofiso valandos nuo 1 iki S ys 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos!
9 ild 12, 1 iki 8 dienų
ir '6:89 iki 9:80 vakare

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

i - — J

Mums 
Reikia
AGENTŲ
Pardavinėti Inkograph 
galit uždirbti daug pinigų 
be jokių investmentų. Grei- ” 
tas komišinas, populiares kai 
nos, nėra kompeticijos. Reika
lauk Inkograph ar specialių pla* 
nų knygutes pardavinėjimų.
Jus nebevartosite fontaninės plunks- 
sno» kaip tik pabandysite Inkograph.

Nekomplikuota^ 
mechanizmas išva

> limui ar pataisymui
__ 1^ Nesiusk pinigu

Užmokėk paštoriui $1.50 
tir už peršluntimą. Meti- 

nis garantuotas certifi-
/X JCl X' katas užtikrina užga-

nėdinimą. Rašykit aiš
kiai vardą ir adresą.

TheWriUi\e, 
Į-jFĄAlSPAERE

Tobuliausis Rašymui Instrumentas $ 5 g
Galite liuesai rašyti su rašalu kaip> su, 
*. paišeliu, be braižymo ir be liejimo. | 
' Vienodas bėgimas rašalo pataiso

Jūsų rankos raštą., Netepa rankų, 
nebraižo, nebėga.

Padarą 3 arba 4 Carbon 
kopija^ su juodyla

Bile kas gali rašyti su tuo Inkograph, 
joks stylius rašymo arba spaudimas 

negali sulenkti, sugadinti jo 14 kt. 
auksinio smaigalio .

Patent Automatic 
14 kt. Gold Feed 

apsaugoja užsikimši- 
mą. Padarytas ge- 

riausios rūšies, ge» 
rai pališiotas kie 

ta Įpim|, augš- Bsrot.■> šiauštos rų- 
šies darbas.

H^JGRAPH 
^ACCOMPUSMMEMT 

t |""^a apskrita ~daili j^dvutT^kaip 
. smailumas, kuri slidžiai eina per 

popierą, kas padaro greitą rašy- 
Lmą taip kaip ęu minkštu pąišeliu. ’

INKOGRAPH CO., Ine;
29—153 Centre St., 
New York, N. Y.

Ao L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688

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

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Ren„ 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedllioj 18 iki 12 d.

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

DR. CHARLES SŲGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland A ve., 2 lahee 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po plet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Telephonc Yarjs 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofise Valandos: nuo 10 Iki 12 dia-
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 Dd 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nUe
6 iki 8 vai. vak. Ne<l*liomiK nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
4

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Cklcage 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. 
dėliomis iš šventadieniais 10—19 diafl

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

Optonetrisl
^HHBB^Tel. Boulevard 8487

Kampas 47-tos ant 
2 lubų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Krdrie Avė. ..Phona 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 VV. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryte, 
7 iki 8:80 vakare.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

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

Dr. J, W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine. ’

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 31G1
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Subscription Rateai 
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BOLŠEVIKIŠKOS RUSIJOS ADMINISTRATORIAI.
• o o o • o

DIKTATŪROS VAISIAI.
o • • o o e

VERGIJOS SISTEMA.

Vienas pažangus rusų laikraštis Amerikoje, paduoda 
iš Maskvos “Pravdos“ įdomių žinių apie didelę bylų Cher- 
sonės mieste (pietinėje Rusijoje).

Kaltinamųjų suole atsidūrė vyriausiojo Chersonės 
gubernijos valdžios organo nariai — “gubispolkom” (gu- 
bernski ispolnitelny komitet — gubernijos pildomasis 
komitetas). “Pravda” charekterizuoja kaltinamuosius 
šitokiais iškalbingais žodžiais:

“Gauja niekšų, ne tiktai prisiplakusių prie so
vietinio aparato (įstaigos), bet ir įsiskverbusių į par- 
tiją.” / . X

Ta “gauja niekšų darė eilę šlykščiausių nedory
bių, eikvojo iždą, diskreditavo valdžią ir privedė prie 
visiško suirimo aparato, kuris buvo jai pavestas.“ 
Pažvelgsime į kai kuriuos tos “gaujos” narius.

* ’ .' ♦

Stambiausias paukštis tarpe jų — miesto galva (bur
mistras) ir „administracijos skyriaus viršininkas, So- 
fronov. '

Jisai pasižymėjo daugybe “garbingų“ žygių: siste- 
mačiai savinosi ir eikvojo milžiniškas sumas pinigų, ren
gė skandalingas girtas puotai ir t. t. Tas, pasak “Prav
dos“, “niekšas“ buvo sovietų/valdžios įstaigų “valymo“ 
komisijos narys.

Valdžios įstaigas jisai “valydavo“ šitaip: moterims 
tarnautojoms jisai “darydavo begėdiškus pasiūlymus, 
grasindamas, jeigu jos atsisakys, pajudinimu iš tarny
bos.“ Kyšių ėmimas buvo jo įstaigose kasdienis dalykas.

Sekantis “gaujos“ narys — milicijos viršininkas 
Ditmar. Jisai darė tą pat, ką ir Sofronovos, bet da ir 
šį-tą daugiaus: dengdavo paleistuvius ir vagis; viešai 
mušdavo milicininkus, kurie piktindavosi nedorais admi
nistracijos darbais; išeikvojo keletą tūkstančių rublių ir 
falsifikuotais dokumentais mėgino tą savo nusidėjimą 
paslėpti.

Ditmaro padėjėjas Feofanov “kartu su savo girta pa
čia“ lankydavo milicijos stotis, girtas voliodavusi purvi- 
niausiuose paliestuvybės urvuose.

-Kaltosios atsargos viršininkas šacharov “be jokios 
priežasties suiminėdavo ūkininkus“. Tikybų skyriaus 
viršininkas Tituškin vogė bažnyčių turtą, ėmė kyšius už 
leidimus atidaryti maldos namus, plėšė pirklius, imdamas 
iš jų “ne tiktai pinigus, bet taip pat vyną ir moteris“. 
Žvalgybos inspektorius Vasiljev ėmė kyšius ir gėdino mo
teris. Žvalgybos viršininkas Dorman už pinigus praneš
davo suinteresuotiems žmonėms slaptus įsakymus apie 
jų areštą ir padėdavo jiems pasislėpti.

Prie šitos šiltos kompanijos pridėta’ da ir Chersonės 
viešbučio “Central“ savininkai — Merkop, Dnestrovsjd ir 
Kapįan. Jie “darbavosi“ išvien sy komunistine vyriau
sybe ir bendrai su ja dalinosi grobiu.

įsidėmėkite, kad visd tai dėjosi ne kokiam,nors tam
siam užkampyje, bet gubernijos mieste . Ir dėjosi .taip 
ilgai, kad, pasak “Pravdos“, valdžia tapo diskredituota 
žmonių akyse ir visas valdžios aparatas tapo pakrikdytas.

Tokioje šalyje, kur gyvuoja spaudos laisve, kur vei
kia bešališki teismai ir kur žmonių išrinktieji atstovai 
Kontroliuoja administraciją, šitokios šlykštybės^ negalėtų 
patverti nė per vieną savaitę.

Bet bolševikiškoje Rusijoje toms demokratinęms 
įstaigoms vietos nėra. To dėka tenai bile galvijai gali 
sulipti į valdžios įstaigas ir daryti su žmonėmis kaip 

, tinkami.

Kuomet per daug sugyvulėję bolševikų komisarai 
įkyrėja žmonėms iki gyvo kaulo ir žmonės ima užmuši
nėti juos, kaip pagedusius šunis, arba ima kelti maišius 
prieš valdžią, tai Maskvai priseina daryt “tvarką“. Bet 
politinės vergijos sistemoje nėra užtikrinimo, kad, paša
linus Sofronovus, Ditmarus, Feofanovus ir jų sėbrus, jų 
vietose neatsidurs kiti tokie pat niekšai. Tame yra Ru
pijos pragaištis.

♦ • Ar

✓

Užsimokėjimo kainai < 
Jhicagoje —- paktui

Metams...................m_________ |8.00
Pusei metų___________ __ 4.00
Trims mėnesiams -----------------2.00
Dviem mėnesiam*____ .______1.50
Vienam mėnesiui.75

Chlcagoje per nešiotojus 1
Viena kopija —-------------- --- _ 3c
Savaitei ___ 18c
Mėnesiui ------- ----—__ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paktui

Metams ------------------------------ $7.00
Pusei metų_________  3.50
Trims mėnesiam*.................... 1.75
Dviem m lasais ra 1.25
Vienam minėsiu!.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metama----- ------------------------ |8.00
Pusei metų 4.00
Trims mineslams______ -------- 2.80
Pinigus reikia siųsti pakto Moeey 

■irdaria kartu su užsakyme.

Nepaprastos die
nos Seime.i 

ifi

Didelis skandalas Savivaldybių 
ir Administracijos Komisijoj. 
KunigaąJVilimas ir d-as Drau
gelis kumštimis puolė opozici
jos atstovus. Seimo plenumo 
posėdy smarkios imtynės. Į 
posėdį atvesta policijos kuo
pa!

“Liet. Žinių“ Nr. 136 priedas, 
kurį cenzūra išbraukė palikusi 
keletu eilučių ir dėl to neišleido 
skaitytojams.

19. .VI. 6 vai. 30 niki, vakaro 
buvo sušauktas nepaprastas Ad
ministracijos ir Savivaldybių 
Komisijos pasėdis svarstyti su
sirinkimų įstatymo pakeitimų, 
kuriuo draudžiama daryti susi
rinkimai atvirame ore. Opozici
jos atst. reikalavo, kad butų iš
rinkti referentai ir kad Komisi
jos nariams butų duota galimy
bė susipažinti su įst. sumanymu 
ir todėl siūlė įst. sumanymo pro
jekto svarstymą iš esmės atidė
ti kitam kartui. Pasiūlymai bu
vo atmesti. Prasidėjo diskusijos, 
kuriose-, dalyvavo beveik išimti
nai opozicijos atstovai įrodinė
dami svarstomojo jst. antikons- 
titucingumą ir žalingumą tautai 
ir Valstybei ir plačiai dėstyda
mi kitų kraštų įstatimdavystę 
susirinkimų klausiniais. Kom.A
nariai iš klerikalinio liogerio, 
ypač ponai Draugelis ir Vilimas 
visą laiką trukdė opozicijos at
stovams, o ypač atst. Z. Voliu- 
šiui, kalbėti, juokdamiesi iš jų 
kalbų ir'atvirai iš jų pačių ty- 
čiodanįiesi.

Praėjus dviem valandom ir 
išėjus nustatytam Koip. posėd
žiauti laikui (Opozicijos atst. pa
siūlė posėdį baigti, bet ir tas 
pasiūlymas buvo atmestas. Dis
kusijos vėl prasidėjo iš* naujo. 
Bet čionai klerikaliniai nariai iš
ėjo visai iš lygsvaros ir pradėjo 
stačiai kolioti opoz. atstovus ir 
mesti jiems įžeidimus.

Kumet iš įžeistųjų pusės į 
tai tinkamaKbuvo atsakyta, p. 
Draugelis, Vilimas, Šukys ir ki
lt šūkaudami šoko ir pradėjo 
grūmoti kumštimis kėsindamiesi 
mušti ir varydami opozicijos a# 
stovus lauk iš Seimo.,Opo^icųos 
atstovai pareiškė, jie atėjo Čia 
žmonių valia, o ne klerikalų ma- 
lone.^rKoliojimams, tyčiojimui- 
si ir grasinimams atsinaujinus, 
atst. Toliušis pareiškė komisijai, 
kad nei jo garbę. nei fizinė ne
liečiamybė -nėra * komisijoj ap 
saugoti ir todėl jis negalfs to
liau dalyvauti posėdy. Drauge 
su juo 10 vai. vak. išėjo iš Kom. 
ir atst. Radys ir Galinis.

Šiandie. 20. VI. svarstant Sei
me spaudos įstatymo pakeitimą, 
kuriuomi spaudai ruošiami ka
pai, “Krikščionių“ blokas jau 
vakar užsirašiusiems kalbėto
jams suvaržo kalbėjimo laiką, 
leisdami kiekvienam atstovui 
kalbėti tik 5 minutes.

Opozicijos atstovui p. Bie
liniu! (soc. dem.) bekalbant ir 
pavartojus žodžius:

Lietuvos visuomenei butų ge
da, jeigu ji nenušluotų nuo savo 
kūno šlamšto — 300 kynigų dik
tatūros,

kademai sukėlė didSausj triu
kšmų. Posėdis nutrauktas. Po 
trumpos pertraukos, Seimo pir
mininkas p. Bistras * užklausė 
atstovų Bielinį, ar pasakytus 
žodžius jis taiko visam krikščio
nių blokui, p. Bielinis atsakė, 
kad taip, kad “Krikšč.” blokas 
tikrai nesiskaito su Lietuvos 
visuomene.I

Pirm. Bistras, rasdamas p. 
Bielinio pasiteisinimą nepatenki
nančiu, pasiūlė jį pašalinti iš 
Sdimo vienam posėdžiui.

Atst; Z. Tolinsiu! (valst. liaų<* 
(liniukui) kelis kartus prašant 
balso dėl balsavimo Motyvų, 
pirm, balso jam nedavė.

Balsuojant “krikščionių” blo
ko balsais atst. Bielinis nutarta 
pazulinti X posėdžiu t. Bet p. Bie
linis savo vietos neapleidžia. Ta
da Seimo pirm. Bistras, pareiš

kęs, kad jis pavartos 156 Seimo 
statuto paragrafų, posėdį uždaro 
pusei valandos 11 va|. dienos.

Tame paragrafe . pasakyta, 
kad Seimo pirm, tvarkai palai
kyti gali pakviesti apsaugų.

t

11 vai. 10 min. Seiman jau 
atvyko 9 policininkai su polici
jos viršininku pryšaky.

Tuč tuojau pribuvo ir Kauno 
Miesto Viršininkas p. Morkus.

Laike pertraukos, pirm. Bist
ras pašalino iš posėdžių salė# vi
sų publikų ir policijai nurodė įw 
atstovų Bielinį.

Ūpas visų nepaprastai pakilęs, 
visi atstovai stovi, tik vienas 
Bielinis sėdi.

Čia pat, akyvaizdoje Ministe- 
tių Pirm. p. Petrulio, Vid. Reik. 
Min. Endziulaičio, šviet. Min. 
<l-ro Jokanto, minėti 9 policinin
kai su savo viršininku Labučiu 
pryšaky visi ginkluoti šautuvais 
priėjo prie p. Bielinio ir, paėmę 
už rankų, pradėjo vesti. Soc. de- 
mokrųtąi, valst. liaudininkai ir 
kita Seimo opozicija smarkiau
siai protestuoja.

P. Bistras, matydamas, kad p. 
Bielinį policininkai velka jėga, 
nori sustabdyti, bet šie Bistrą 
nustumia ir Bielinį traukia lauk. 
Pagaliau p. Bielinis pats išeina 
iš posėdžių salės.

Išvedus atst. Bielinį ginkluo
ta policija pastatytą sargybon: 
ties Seimo posėdžių sale, ir apa
čioj, ties Seimo durimis.

Po pertraukos p. Bistras ban
do atidaryti posūdj, bet opozicija 
neina į savo vietas, griežtai pro
testuodama prieš neteisėtų at
stovo Bielinio-pašalinimą ir rei
kalauja nuimti policija. Pinu, 
paskelbia vienai vai. pertraukų.

Reikia pasakyti, kad niekas 
dar iš opozicijos atstovų šiandie 
dėl svarstomo spa^ios suvaržy
mo įstat. nepasisakė. Atst. Bie
linis kalbėjo pirmas; gi “krikš
čionys“ iškalno apribojo kalbėji
mo laika 5 minutėmis.

Seime ūpas nepaprastas. Ties 
Seimu prisirinko daug publikos.

Raudonieji
Biznieriai.

Bošo Pastogių žvirblis.

Raudonieji biznieriai — tai 
vardas, kokiu ekstra kairieji ap
krikštijo “laisvintos” komu
nistus. Ir reikia pripažinti, kad 
;oks pavadinimas kaip nereikia 
geriau atatinka tikrenybei ir 
teisingiausia charakterizuoja tų 
“bunčių“ žmonių, kuris yra su- 
sispietęs prie Brooklyno “Lais
vės.” . Tik prisižiūrėkime kiek 
arčiau jų biznieriškiems gabu
mams. Imkime kad ir kuri. 
Petkaus su ‘‘Laisve“ bylų. Kas- 
gi galų gale pasirodė tos bylos 
pamate? Ar ne biznis?, * ži
noma, kad biznis! Triubijo, 
zaunijo, lojo,, kaulijo, na, ir 
iškaulijo iš mažai protaujančių 
žmonių apie 10 taikstančių do
lerių. Tai, žinoma, gražus pi
nigėliai ir apsimoka tokias by
las turėti kad ir kuotankiau- 
sia....

Bet biznieriai nebūtų biznie
riais, jeigu nesuprastų biznio 
dalykų. Kun. Petkaus ir “Lai
svės” bylos pūslė, galima sa
kyt, jau truko: Juk negalima 
amžinti kolektuoti ant vienos 
ir tos pačios intencijos, žmonės 
apsipranta ir pradeda A nebeau- 
kauti. Gi pinigų reikia. To- 
del tenka sugalvoti nauji trik- 
sai, tenka surasti naujos pūslės, 
kuriomis žaidžiant galima butų 
vėl pasipinigauti. Taigi kun. 
Petkaus bylosi pūslei trukus, ko
munistai priprastu jiems mik
lumu pradeda vėl apčiupinėti 
naują tokių pūslę, iš kurios ga
lima butų pasipelnyti. Tąja 
pūsle šiuo syk berods ketina 
jiems pabūti labai menkas ir 
dar menkesnes doros pusiuteli- 
gentėlis D-ras Kaškiaučius. Jau 
nuo senai komupistai; naudojo
si Kaškiaučiu kaipo melžema 
karvute... Jie padarė iš jo 
“didvyrį” — literatų, poetėj, ra
šytojų, revoliucionierių ir tt. ir 
tt. (Koks iš to žmo^olio rašy
tojas ir poetas, — pakalbėsiu 

kitą kartą)!' Visa taį, žinoma,

buvo daroma už prakeiktą, pini
gų. Mat, Kiiškiaučius, belupda
mas už kriminales operacijas 
biednom moterėlėm devynius 

j kailius, suspėjo pusėtinai pra
lobti ir užsigeidė įsigyti garbės. 
I Komunistai šitų Kaškiaučio 
1 silpnumą bematant apčiupinėjo 
ir kaipo sugabųs biznieriai pra
dėjo juoju spekuliuoti. Rezul
tate — Kaškiaučius pradėjo su 
laisvi įlinkais kruvinais centais 
dalytis... ' Viskas ėjo gerai, tik 
Dėdei Šamui, kuris dėl papra
sčiausio padorumo draudžia da
ryti- kriminales operacijas, pri
truko kantrybes.. Delei mirties 
keletos moterų,, jis, papuošęs 
Kaškiaučiu kriminalisto dryžu 
siutu, patią)dė jį už grotų....

Rodosi, jau galas turėjo būt 
viskam. Ir kas gi galėtų iš 
žmogaus nelaimės semt sau 
naudų? Bet nėra tokios pade-
ties, iš kurios nebūtų išeities.
Komunistai ir čia pasipinigavi
mo išeitį jau bus suradę. Pir
miausia kriminalistų Kaškiau- 
čių jie padarė kokiu tai “mučel- 
niku,” nukentėjusiu <lel darbi
ninkų labo... Kuomet savo, at
siprašant, durniems pasekėjams 
tai pavyko įšnekėti, tai dabar 
jau bandoma eiti prie paskuti
nio žingsnio — prie jų kišenių. 
Andais . dentistas Petriką su 
Paukščiu jau buvo nusibalado- 
ję Trentono džeion pas Kaš- 
kiaučių ir savo “interview“ pa
skelbė “Laisvėje” (No. 149). 
Aš čia neliesto kvaih/Kaškiau- 
Čiaus sapalionių apįe trukumų 
unijos areštantams ir apie iš
kovojimų didesnių jiems algų... 
Aš tik nurodysiu tų “interview” 
vietą, kuri pasako kame šuo pa
kastas. Štai kokia giesme 
Paukštis gieda:

“Pasikalbėjus apie įvairius 
dalykus, aš stačiai užklausiau, 
kaip dabar jo šeimyna gyvena 
ir koks jos matęrialis stovis. į 
šį klausinių nenoromis atsakė: 
‘Negalima girtis. Yra namu
kas, bet dar reikia kas mėnuo 
mokėti į namų statymo bendro
vę. Tas labai vargina. Mote
ris pasiskolinę nuo savo sesers., 
nuo mano brolio; Buvome apsi- 
draudę, tai apdraudos ' ‘palisų’ 
užstatė ir iš ten gavo keletą de- 
sėtkų dolerių. Tai dar šiaip 
taip verčbasi. Juk trejetas vai
kų tai reikia ir pragyvėnti.’

“Paskui nutylo. Pasirodo, 
kad šeimyna sunkiai verčiasi, 
gyvena skolindama pinigus...”

Tik, tik bereikėjo išsižioti a 
pie tvėrimų naujo, Kaškiačiaus 

‘•KAD„ sudarius labiau tobulą susivienijimą”, tai buvo pagrin
dinė mintię pasakyta tų žmonių kurie rašė Jungtinių 

Valstijų konstituciją. Jų uždaviniu buvo, kad sujungus visas 
tas dalis kurias.jie atstovauja, j politinę vienatą kuri galėtų 
valkti pasekmingai dėl patarnavimo žmonių.

Panašus uždavinys buvo pakeltas vienu amžiumi vėliau dėl 
organizatorių Amerikos telefonų patarnavimo. Daleidimas 

»pagal pirmą patentą buvo išduotas atskiroms kompanijoms ku
rios buvo apsiėmusios patarnauti vietose. “Kad sudarius la
biau tobulą susivienijimą“ tų visų kompanijų, tai buvo perma
toma iš pat pradžių, kad suteikus tlidžiausį ir geriausj patar
navimą žmonėms ir paskiau pradėta planuoti Bell Systemos 
Struktūra. f

Ši organizacija gyvuoja šiandien taip kaip ir buvo suorgani
zuota iš sykio — grupė kompanijų, kiekviena turi savo indivi
duališkumą ir kiekviena tarnauja vietos reikalams, bet visos 
tos kampanijos yra sujungtos į vieną susivienijimą, kad sutei
kus vlstiL šaliai abelną ir gerą patarnavimą.

ILUINOISjBELl^TELEPHONE CO;
\ BELLJSYSTEM

One Policy - One System , <• * Universal Service

gelbėjimo fondo, bet tavorščtoi 
Paukščiui pritruko pilietines 
drąsos tatai padaryti. Tečiau 
tai nedaro skirtumo. Ankščiau 
ar vėliau tatai bus padaryta. 
Negi praleisi progų papildyti 
ištuštėjusius “Laisves“ krep
šius? Paukštis su Petriką ne 
mažos “beibės.” Jie žino,, kad 
Kaškiaučius yra lietuviškas 
Krezas. Jie žino, kad jis iš 
niekur nieko neskolino (o jeigu 
tai darė, tai tam tikrais išro- 
kavimais). Jie žino, kad jo “na
mukas,” apie kurį kalba, yra 
vertas 40 tūkstančių dolerių. 
Jie žino, kad tas “namukas” 
dar pradžioje karo yra išmokė
tas, (o jeigu pastaruoju laiku 
užtraukė paskolų, tai Irgi tam 
tikru tikslu. Mat, yra daromi 
žingsniai Kaškiaučiu paliuosuot 
O paliuosuoti galima geriausia 
apeliuojant į valdžios atstovų 
jausmus: Štai, šeimyna veik ba- 
dalija. Namai praskolinti. Nėr 
iš ko gyventi. Paleiskite tėvų 
šaimynos maitiųtojų.... šita 
advok itišką ‘t i tį’ nesunku su
prast ra užkrėstam bolševizmo 
mikrobais protui. žodžiu, jie 
žino, kad Kaškiaučiui pinigų ne
reikia. Bet tur būt tas žmo
gelis sutiko, kad jo nelaimingu 
vardu, butų kaulijamos aukos 
iš visuomenės dėl amžinai išba
dėjusio “laisvininkų” štabo. Ir 
todėl komunistai sukruto... Pi
nigų‘nėra... Reikia naujo fon
do. Fondo reikia! Atsimokė
dami Kaškiaučiui už šitų malo
nę, jie girs jį, tituluos poetu, 
rašytoju, literatu, dideliu |evo- 
Itocionieriurh, darbininkų užta
rėju ir kitu kuo, kuom jis išvi
so nėra, o tik Labai norėtų bo
ti. Koks iš Kašciančiaus yra 
darbininkų užtarėjas, gali liu
dyt kad ir šitoks faktas:. 1921 
m. “Laisvės” No. 204 jis šitaip 
porino: “Reikia vargomenei 
erdvesnių ir sveikesnių butų, 
sveikesnių valgių, reikia geres
nių sveikatai sąlygų, daug, 
daug ko reikia...” Savo gi dar
bininkų tas geradėjas ir darbi
ninkų užtarytojas maždaug 7 
metus skiepe kirmidė, kuomet 
visas trečias aukštas jo didelio 
dvaro su šviesiais, erdviais ka
mbariais veik tuščias buvo!

Tokių ir tam panašių “revo
liucingumo” pažymių galima 
butų ir daugiau surasŲ. Bet 
manau užteks* ir to, kas aukš
čiau pasakyta, kad tinkamai pa
žinus ir įvertinus musų raudo
nuosius biznierius ir jų pakali
kus.

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITftS ■ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CK

809 W. 351h SI., Chicago 
Te!. Barfevard 0611 ir 0774

padarom Pirkimo ir par
davimo RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS.

Miesto ofisai /
127 N. Dearborn SU Roorn 1111-18 

Tel. Central 4411. Vai. nuo
Gyvenimo vieta: \

8323 So. Halated St x 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus k* t vergą. 

Nediliomi? nuo 9 iki 12 ryto

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 va), 

Dridgeporto Ofisas 
3335 So. Hahted St. 

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

Yards 0141
Bylog visuose teismuose. -- Ab
straktai. — Ingaliojimai. — F».» 
kol* piniim 1 ir 2 raorgUlanu 
-------  ... —-—■—— -..................,.z

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
’ 2221 W. 22 St.

arti I^eavitt St. 
, Telefonas Ganai 2552 

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

A. A. OUS
ADVOKATAS 

11 R. La Salk SU Room 8001
Tai. Randoiph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Te! Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.I... . —--------- ------- R-----

^-1 llllllilte1 >

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

. 127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Deąrbom 6096
SPECIALISTAS egzaminavoj? 

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

b......................  ■■■■

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namą Telefonas Republic 9600

Tai. Daarborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Dflvas vidurmioatyji 
įtuom 1786 

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 V/. VVashinKton 84

ūian'il 7'81.: bydt I’art 8W >
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Karščiai jau praėjo
Audra ir lietus išvaikė karščius, 

bet paskutiniųjų karščių die
ni} vistiek nuo karščio mirė 
8 žmonūo

Pastarųjų kelių dienų didėli 
karščiai jau praėjo. Praėjo-jie 
atėjus visai netikėtai audrai ir 
gana smarkiam lietui užvakar 
vakare. Užvakar visą dieną bu
vo karšta — karštis siekė 97 
ktipsnius, bet vakare netikėtai 
pasirodė debesis, kuris greitai 
užklojo visą Chicago ir urnai 
papūtė gana smarki vėtra, po 
kurios tuojaus sekė perktiyiija, 
o paskui ir lietus. Temperatū
ra tuojaus nupuolė virš poros 

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus.

sunaikina pleiskanas, tą 
prieš* grašiu plaukų.

Nusipirkite bonką ui 6Sc šiandien 
pas savo vaistininku. 75c kuomet 
siumčtatna tiesiog iš laboratorijos. ‘

F. AD. R1CHTER & CO. f 
A South 5tn Sts. Z

FordsonLincoln

U Cars-Trucks-’Tractors $
g FRANK BRESKA |
g 2501-03-05 South Kedzse Avenue, Telefonas Lawndaie 4113-14 $ 

Pasinaudok $5 planu 
Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų.

šviesą ir pajiegą suvedame } genus ir naujus* aamus, taipgi dirb
tuvių. Cash arba aut išmokėjimą. ę

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I a C. 

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

g

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

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

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

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

' ■ ' ------------------ -------------- ----- ' ' ■- ——■ !■

desėtkų laipsnių.
Bet nors audra ir atšaldė o- 

rų, bet ji pridarė ir nesmagumo. 
Šiauriniuose priemiesčiuose ji 
išvartė medžius ir stulpus, nu- 
traukidaina elektros ir telefonų 
vielas. Be to delei karščio šim
tai tūkstančių žmonių buvo pri
sirinkę į parkus ir maudynes. 
Užėjęs smarkus, lietus visu& 
juos gerai išmaudė. Bet kad 
oras tuojaus po lietaus žymiai 
atvėso, tai sušlapę perdaug ir 
nesiskundė: geriau kad ir kiek 
sušlapti, negu kęsti didelį karš
ti-

Bet karštis ir paskutiniąją 
dieną .pasiėmė nemažai aukų. 
Paskutiniąją karščio dieną — 
užvakar nuo karščio pasimi
rė Chicagoje net aštuoni žmo
nės, daugiausia virš 50 metų 
amžiaus. Viena moteriškė, Ca- 
therine lwicki, 8T metų, 12845 
Parnell Avė., pasimirė Roselan- 
do ligoninėj, kur ji buvo nuvež-į 
ta gi md imu i.

šiandie busią gražu, biskį šil
čiau, bet visgi užtektinai vėsu.

8
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KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI 
PARKUOSE į,

, Ketūriuosę parkiukuose bus 
rodomi niekuriais vakarais kru- 
tumieji paveikslai.

Antradieniais krutamieji pa
veikslai bus rodomi Dvorak par
ke (20 ir May. gatvės); trečia
dieniais1 -*• Ilarrison parke; ket
virtadieniais — Stanford parke 
(14 PI. ir Union Avė.); penkta
dieniais —Sheridan parke. Pra
džia 8:15 v. v. Įžanga dykai. 
Bus ir muzikalia programėlis.

STREIKAS

‘‘Daliem malkers” Chiicago- 
je ir apielinkėje sustreikavo, 
reikalaudami minimom algos 
$1.25 į valandą ir 44 vai. dar
bo savaitės. Kiti patiem ma- 
keriai, kurie dirba dirbtuvėse, 
turės kiekvienas sumokėti po 
$3, kad sušelpus streikierius. 
Paltern makeriai streikavo 
1921 m., bet streikų pralai
mėjo.

Ar žinot geresnius vardus 
beždžionėms?

Pavieto taryba dėl pavieto 
nupirko šešias beždžiones. Klek-i 
vienas turi savo vardą, reikia 
duoti vardą ir toms beždžio
nėms. Dr. Francis McNamara 
pasiūlė, kad tos beždžionės bu
tų pavardintos sekamais var
dais :

Evoliucija,
William Jeiimm^ Bryan, 
Clay-Easter, z i

• I-Iill Billy,
John D. Rockefeller, Jr., 
Vblstead.
Ką jus manote apie -šiuos 

vardus beždžionėms. O gal ži- 
lote geresnius? Jau daugelis 
pasiūlė kitokius vardus beždžio
nėms, bet jie visi yra surišti 
su evoliucija ir su besiartinan
čia Dayton, Tenn., byla dėl evo
liucijos skelbimo viešose moky
klose, kuri dabar užinteresavo 
visą Ameriką.

Nupirko Yellow Cab 
dirbtuves

Didžiausia po Fordo, auto
mobilių kompanija General 
Motors Corp., kurią kontro
liuoja J. P. Morgan zir Du 
Pont, paėmė savo kontrolen 
Yellow Cab ManufactUring 
Co., kuri išdirba taksdkabus 
ir omnibusus. Pirkinio kaina 
buk siekianti apie $20,000,000. 
Dabartinis kompanijos virši
ninkas John Hęrtz pasiliks 
ir toliau kompanijos galva. 
Taksikabus ir omnibusus ope
ruos senosios kompanijos, ka
dangi nupirkta tik dirbtu
ves.

Lietuvių Rateliuose.
SLA. kuopos susido

mėkite -
Keletą dienų atgal, įpusų vie

tinėje spaudoje tilpo SLA. 2-ro 
apskričio Laikinosios Komisijos 
pranešimas apie . suvažiavimą, 
kuris įvyks liepos 26 dieną. 
Raymond Chapel, 816 W. 31st 
Street.,/--.

Komisija labai aiškiai išdės
tė visą įvykį skilimo šio apskri
čio. Iš jos pranešimo matyt, 
kaip * bolševikai pasidarbavo 
“naudai” SLA. organiz., nutar
dami visokius peibelius kuliais 
skaldoma organizacija ir ujami 
gyvuliškais balsais nepatinka
mi kuopų įnešimai. Tai dabar, 
kaip jau žinote,' SLA. Pildomo
sios Tarybos suvažiavimas su- 
sjienda^o SLA. 2-ro ir 9-to ap
skričių tuos tarimus, kurie lie
tė tą klausimą, t. y. rėmimą 
pašalinių vaikų draugijėlių, ku
rį ir 226 kuopa suvažiavimui 
buvo įnešus. Bet dar Pildomo
ji Taryba užmiršo ir kitą pana
šią ir nepakenčiamą taisyklę 
suspenduoti, kuriąja duodama 
teisė sykį jnivustam apskričio 
viršininkui, o paskui neišrink- 
tam kuopos ir vėl runyti ir ru- 
nyti kięk tik jis nori,, kad ir 
visą amžį!

Ar gali kas įrodyti, kur ir 
kokiose organizacijose yra to
kia taisyklė? Musų SLA. kon
stitucijoje tokios tvarkos nėra, 
bet bolševikai musų 2-ram ap
skrity pasidarė. Na, dėl aišku
mo, paimkime., kad ir kongres- 
tnanų ar senatorių rinkimus. 
Tai atstovas galėtų sėdėti ir sė
dėti kongrese ir jam galo nebū
tų. Bet taip niekur nėra, tik 
bolševikai tokie gudrus žmonės; 
mat pas iuos nėra nei gėdos nei 
žmoniškumo.

Dalyvaukime suvažiavime
Pasitraukusių kuopų iš 

SLA. 2-ro apskričio rimti na
riai privalome pasistengti da
lyvauti šiame suvažiavime. Tuo- 
mi, žinoma, kuopos turi pasių
sti atstovus nevilkinant. Prie 
to rimti kuopų darbuotojai pri-j 
valo neužmiršti ir patys daly
vauti.

^is nuotikis su 2-ru apskričiu 
yra ir privalo būti visiems svar
bus, kuriems tikrai rupi SLA. 
organizacija. Jeigu leisti, to

(Tąsa aut O-to pusi.)

I TEN IR ATGAL TIKPETAS .
NUŽEMINTA KAINA

| $2031
II Iš NEW YORKO IKI

KAUNO IR ATGAL ' II Plūs U. S. Revenue taksai IĮ----------- ——-------- /
Puiki proga yra pasiūloma II atlankyti savo šalį nužemin- 

|| tomis trečios klesos, ten * ir 
| atgal, ekskursijos kainomis.' 
| Musų pasažieriai iš Hambur- 
| go yra vežami specialiu 

traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusioms 
konduktoriams.

I (------------?--- ?---------1
Svetimšaliai grįžtanti at
gal į metus laiko nėra 
priskaitoini prie kvotos.

| Užsisakyk sau laivakor
tes iš anksto.| \________________,

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

I United American Lines
(Harriman Line) Joint Service with

Hamburg American Line
I 177 N. Michlgan AvonuoII Chicago, III.

“REUMATIZMAS PRAŠALINTAS 
I VIENĄ DIENĄ“.

II. B. Stone Surado Pastebėtiną Budą 
Prušalinimui Reumatizmo Skaus- 

Hmo j Vieną Dieną.

Reumatizmus, Neuritis ir begali
niai skausmai, kurie apsireiškia nuo 
sustyrusių sąnarių ir raumenų, dau
giau jau nebereikia bijoti kaip yra 
išrasta Kurex Gyduolės. Dabar yra 
galima dėl tų kurie kenčia nuo reu
matizmo ir negali miegoti naktimis, 
prašalinti tuos skausmus j vieną die
ną. Tai yra pareiškimas vieno, ku
ris vartojo tas gyduoles . Tos pa
stebėtinos gyduolės atnaujina sveika
tą ir suteikia paliuosavimą nuo Reu
matizmo tūkstančiams, kuriems kitos 
gyduolės nepagelbėdavo. '

“Aš noriu pasakyti, kad mano Re
umatizmas pranyko j vieną dieną“, 
sako H. B. Stone. “Aš kentėjau nuo 
Reumatizmo per metų eilę ir aš ban
džiau daug visokių gyduolių, bot nie
ko nepagelbėjo. Aš pradėjau varto
ti Kurex iŠ ryto ir vakare jau nebę- 
turėjau skausmų. | savaitį laiko 
pranyko sutinimas ir atsileido mano 
sustyrę sąnariui. Šiandien uft jau
čiuosi taip sveikas kaip dar niekad 
pirmiau — pasidekuvojant jūsų pui
kioms gyduolėms Kurex“.

Tos puikios gyduolės yra prireng
tos didelės labaratorijos ir abelnai ži
nomos kaipo Kurex, ja* lengva var
toti namuose ir jos veikia kaip ma
gija žmonėms visokio amžiaus ir 
lyčių.

Nežiūrint kaip sunki yra jūsų liga, 
nežiūrint kiek jus turite amžiaus ar
ba užsiėmimas, nežiūrint ką jus iki 

\šiol esate vartoję, jei jus kenčiate 
įiuo Reumatizmo, Neuritis arbą su
stingusių sąnarių, mes esame pilnai 
įsitikinę, kad Kurex gyduolės praša
lins skausmus. Mes atsiųsime di
delį butelį gyduolių už $1.95 dėl 44 
dienų išbandymo. Jei pasekmės ne
bus užganėdinančios ir jus nebūsit 
patenkintas, jums nekainuos nieko.

Nesiųskite pinigų — tiktai savo 
vardą pas R. A. Harmon, 623 A ■& R 
Bldg., Kansas City, Mo. ir gyduolės 
bus atsiųstos tuojau. Tiktai užmo
kėsite laiškanešiui ir dar už pašto 
ženklelius kaip atneš. Vartokite jas 
pagal nurodymą. Jeigu į pabaiga 14 
dienų jus negaunate puikaus pasitai
symo ir nepasiliuosuojat nuo Reuma
tizmo, tiktai atsiųskite atgal, o jūsų 
pinigai bus grąžinami atgal be jokio 
klausimo. *

(Apskelbimas)

The Guarantee Auto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš
dirbiniu generatorius, starterius, 
magrtetos, . motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

. 1840 S. VVabash A ve., 
Tel. Victory 7874

Pinigai 
r» I •

Bridgeporto !

LIETUVĄ 
per 

t 'naujienas , 
3210 So, Malsted St, 
Tel. Boulevard 9663.

S— -----------— L

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimus da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidus. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki. 1 vai. p. p,

1545 West 47th Street
l’hone Boulevard 7589

Lietuvių Dcntistas patar
naus geriau.

Traukimas, dantų be skausmo./
Bridge geriausio auksd. •' Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir; 
žemas musų kainas. Sergėkite savo; 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street • ■
Netoli Ashland Avė.

k '4 > /

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti 
ak jus esat iš.sigydę nuo 

UžSISENfiJUSIŲ IJGV 
Specialistai kiaujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzainmacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje yia vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu hudu.
Gydome kiaujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic 
1657 W. Madison St. 
Kampa* Paulina St.

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

RUPTURA 
IŠGYDOMA 

Be (POn Be 
PeilioVo" Skausmo

Saugus, tikras, galutina^ išgydy
mas. Neturėsit daugiau tvobelio su 
ruptura. Ligos yra gydomos mano 
budu kasdien. Jei jus turite ruptu- 
rą, pagalvokite apie tai rimtai. Pa
kalbėkite su žmonėmis kurie jau yra 
išgydyti. Jie pasakys kaip lengvai 
ir greitai išsigydė ,savo rupturas.

Skaityk ką Mr. Krikščiūnas sako:

“Aš pripažįstu D r. Flint metodą 
gydyme rupturų kaipo puikų dalyką. 
Gydymas yra taip paprastus ir leng
vas, taip kad ir vaikas gali būti gy
domas. Tikrai aš nuvedžiau, vaiką 
pas Dr. Flint pereitą savaitę dėl iš
gydymo. Aš turėjau didelę rupturų 
ir turėjau ją išgydyti arba apleisti 
savo darbą. Aš nenorėjau peilio ope
racijos, aš nuėjau pas Dr. Flint. Jis 
išgydė mane visai įkerai, be peilio ir 
Ik: sirgimo. Patariu ir kitiems taip 
pat padaryti, kaip aš padariau. Ei
kite pas Dr. Flint ir likite išgydy
tais“. •.

J. Krikščiūnas,
6628 So. Rochmcid Avė.

! VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI

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

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

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvų?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Are.

Kampus 18 gatvčs, 3-čias augštaa 
Kambariai 14, 15, 1G ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

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

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

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

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma- 

igumų, net nereikia ir nusirengti. O 
"musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
'spaudimo krapjo niekuomte neapvilia. 
Egzamin^cija kraujo ir šlapumo atsi- 

1 būna jums dar ten būnant.

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

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

Tas nenušilpnina sveikatos* galite 
40 N. Wel!s Su 

kampas Washinghm St.
Ofiso valandos: Ketyerge, a«rcdij ir >ub»- 

toj nuo H ryto iki b vakar . Nedėlioj ir 
Jventadienli.ui nuo 10 iltį 1 po pietA. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnvčioj nuo V ryti iki 
4 vai vakare-

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
eiti j darbą arba į biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ;ir persitikrinkite, 
nekenlėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir viaaa uUi- 
genėjusias ir komplikuotas ligas, n«a musų 
Ititaiga yra prirengta ąkriuut>iaiH Europiniais 
ir Amerikonukais {U«uymuU ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatinną, nervingumą, 
utkietčjimą vidurių, krutinės ir ionų skau
dėj inu), gnlvouukio, nubėgitną kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonu kvapą ir kitoe ligos yra iuOsu speeia- 
lumas per 28 motus.

Vyrai ir moterys, kurie sarsra, tegul atsi
lanko l musų ofisą ir dasiiinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. Ne
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

t
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Lietuvių Rateliuose. ChicagiečiaLjukniskime PRANEŠIMAI

. KATRINA STANYNIUTR
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 6 d., 5:30 vai. vakare. 
Amžiaus turėjo 21 metus, gimė 
Springfield, III,

Paliko nubudime 2 brolius ir 
tėvus. Kūnas randasi pašar
votas 3610 So. Parnell Avė. 
Isiiiiotuvčs* įvyks pėtnyčioje, lie
pos 10 dieną iš namų j Tautiš
kas kapines, 2 vai. po pietų.

gimines, 
suteikt

paskutinį palai navimą.
Pasiliekam nubudime

Kviečiame visus

Tėvai ir broliai.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 5, 1925 apie 5 vai. vak. 
Prie Tautiškų lęapinių netikėta 
mirčia tapo papjautas kitų lie
tuvių. Velionis buvo nevedes, 
turėjo amžiaus apie 34 metus, 
paliko dideliam nuliūdime dvi 
puseseiis Marijoną Vaitukaitie- 
nę ir Kazimierą I’elemonienę 
Amerikoj, Lietuvoj paliko moti
ną. Kūnas pašarvotas po nu
meriu 829 W. 33 I I. laidotuves 
jvyks liepos III d„ 1925, apie 9 
vai. į Šv. Kazimiero kapines.

UžKviečiam visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę,
Marijona Vaitukaitienė ir 
Kazimiera SelemonienA

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telcphone 
Boulevard 4139.

ROZALIJA JOCIENĖ 
po tėvais Krizinauskaitė

Musų mylima moteris ir mo
tinėlė persiskyrė su šiuo pasau

kiu sulaukus 42 metus amžiaus, 
liepos 7-tą dieną, 12:30 vai. ry
te, 1925 m. Paėjo iš Ligenčių 
kaimo, Raseinių upskr., Kauno 
rėd., Nemakščių, paran. Ame
rikoje išgyveno 26 metus.**

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Jokūbą, dvi dukteris, Bro- 
nislavą ir Adolphiną, .sūnų Ka
zimierą, seserj Petronėle Ven- 
slauskienę ir brolienę Kryži- 
nauskienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
4420 So. Hermitage Avė. Lai
dotuvės jvyks ’pėtnyčioj, liepos 
10, iš namų 4120 So. Hermitage 
Avė. į švento Kryžiaus Parapi
jos Bažnyčia, kur įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones sie
lą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus ntloširdžiai kviečia
me dalyvąutf* laidotuvėse ir su
teikti mfrBKiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel
vartus liekame,

Vyras, dukters, sūnūs, 
sesuo ir brolienė.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Baltijos Ameriko^Linija
Tai vienatinė linija, kurmsl laivai re
gu liariškai peE ištisus inetus susisie
kia stačiai su tatsVosios \ Danzigo 
valstijos portu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant°kurio sėdot New Yor- 
ke atveža Jumis beveik j pačią Tė- 
vynę-I.ietuvą, ba iš Danzigo j Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš New Yorko 

Laivas “LITUANIA” 21 d. Liepos 
Laiva-t “ESTONIA” ll d. Rugpiučio 
Laivas “LITUANIA” 1 d. September

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

Baltic America Line
?20 N. La Šalie Str.. Chicago, III.

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

Tel. L&fay«tt« 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvia, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausfat

M. Yuška. 
t22V W. S8tb 8t„ CMeagv. UI.

- ------ -

laetuvoje kaselio stiprėja re
akcija. Pažangesni atstovai 
policijos pagelba metami iš Sei
mo, užsitarnavusiems darbuoto

je tuoj pridirba visokių jams, kaip Bielinis, grumoja- 
smagumų; tai pinigus išaikvo- ma ginklu; net buvusis prčmie- 
jn, tai savo tamsinimo propa-Įras 
ganda varo pasislėpę po 
draugijos skraiste ir tt.

Įsivaizdinkite v gerb.

(Tąsa nuo 5 pusi.)

kiems gaivalams viešpatauti 
bile kurioje organizacijoje, Jai 
jie

VIEŠOS MAUDYNES
Standard Parke jau atidarlpviešai 

naudonei. Kasdien nuo 1 Įkiš 10 po 
piet . Pirmadieniais ir antradieniais 
4el mergaičių ir-motorų; trečiadie- 
nies, penktadienis! ir šeštadieniais, dėl 
vyrų ir bernukų .

P. II. Le i derina n — užvoizda.

ir senai darbuotojas Dr. 
tos Grinius policijos metamas iš 

‘Seimo; žodžio, spaudos ir susi
nami, rinkimų laisvė visiškai panaiki- 

kas butų jeigu tie Maskvos pa- naikinta; įveddmu mirties bau 
smė; 'Lietuva, anot Rielinio 

ivaldo 300 kunigų diktatūra.
Ar amerikiečiai lietuviai gali 

ramiai j tai žiūrėti 
kas sudėję? Ne.
ramiai žiūrėti į tai kaip reak
cija Lietuvoje šėlsta; jie negali 
leisti., kad laisvė ir demokraty- 
bč Lietuvoje butų patrempia
ma. Amerikiečiai lietuviai gy
nė Lietuvos laisvę, dėjo aukas 
kovai už nepriklausomybę ir jų 
pareiga yra daboti, kad ta lais
vė nebūtų sunaikinta.

Kad užprotestuoti prieš kleri
kalų reakciją Lietuvoj ir at 
ėmimą piliečiams pamatinių lai
svių, penktadieny, liepos J7 d., 
yra rengiamas bendras (didelis 
visų pažangiųjų Chicagos 
vių masinis susirinkimas, 
bus Lietuvių Auditorijoj.

Chicagos lietuviai.
prie 
kitę 
būti 
kad 
mingu, — 
dintų ir še 
dėmus.

stumdėliai įsiskverbtų j viršū
nę SLA. centralės valdybos. 
Jie turėtų gerus laikus, kol iš 
tuštintų sunkini sutaupintą na
rių iždą, Akyvaizdoje viso h), 
mums reikia domėtis ir saugo
ti šią brangią lietuvių organiza 
ei ją. Kito išėjimb ir būti ne
gali kaip tik šiame suvažiavime 
pradėti rimtą darbą. Nebus 

i SLA. nariams laiko pradėt' 
valymo, kada jie užsirioglins 
viršūnę šios organizacijos. Da
bar tik ir yra tas patogiausia 
laikas, kada mes pamatėm jų 
dantis ir skimus pereitame 2-ro 
apskričio suvažiavime.

Rimtos kuopos pasitraukė ir 
dar trauksis iš 2-ro apskričio, 
nes tenai niekas su jais rietis 
nenori. Tinlel širdingai patar
tina kuopoms dalyvauti Laiki
nosios Komisijos paskelbtame 
suvažiavime. Reikia mums 
džiaugtis-, kad mes turime drą
sių ir energingų vyrų, kurie 
drąsiai stovi už organizacijos 
saugumą. Dviveidžiai, kurie vi
siems nori būti geri, nekuomet 
nelaimės kovos.

—Senas Narys.

ir sėdėti ran- 
Jie negali

ietu- 
' Jis

re n gk i t ės 
šio susirinkimo, patys bu- 
ir kvieskite savo draugus 
jame. Sukruskim e visi, 
šį mitingą padarius sek- 

jmrio balsas išgąs-

Cicero
S.-l). RĖMĖJŲ 

. MITINGAS

Jaunų Vyrų Draugiškas ir Pašelpi- 
nis Kliubas laikys pusmetinį susirin
kimą ketverge*, liepos 9, M vai. vak. 
Šato svetainėj, 1843 So. Haistcd St. 
Visi draugai malonėkit atsilankyti 
skaitlingai, nes yra daug 'dalykų ta-

— Valdyba.

REIKIA DARBININKU !
VYRŲ

REIKIA karpenterių prie 
taikymo nalnų —7 atsišaukite 
greitai šiuo antrašu: 
BRIIMiEPORTO “NAUJIENŲ”

SKYRIUS, Box 236 
3210 So. Halsftd St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

bučernė, cash( biznis, apgyven
ta maišytų tautų, biznis yra 
prie gatvekarių; gal imli biz
nį ant 5 mėnesių ir 
kaip viskas einasi.

Taipgi turiu namą 6 kam
barių mainymui kas

biznį. Malonėkit at-

pamėgint

riinin.

APSIVEŪIMAI

REIKALINGI du patyrę vyrai: 
virėjas ir veiteris, moklinti savo dar
bų. Darbas pastovus, užmokestis 
gera. Atsišauk i t tuojaus Į

UNIVERSAL RĘST AU R ANT 
A. NORKUS, 
750 W. 31 St., 

Pitone Yards 5377

likatcssen 
sišaukti.

2011 W.
V

turi de-

63 St. į krautuvę 
Prospect 3703

PAJERKAU moteries nrba mergi
nos apsivedimul, nuo 35 iki 40 metų 
amžiaus, aš esmu 40 motų amžiaus, 
turiu verčios ^15,000. Malonėkit at
sisaukt.

M. A. PSZYBORSKIS, 
Box 5, Berwyn, III.

JVAIRŲS skelbimai

REIKIA vyrų prię drop ma
šinų 'molderių. Darbas tiktai 
nuo štukų. Gera mokestis.

Atsišaukite
MASOlN DAVIS and CO. 

7710 So. Chicago Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

REIKIA —
Antrarankio bekerio. 

bas anL visados.
'Atsigulkite

10502 So. Micbigan Avė.

RAKANDAI

Dar-

SALDAINIŲ, cigarų krautuvė, ice 
cream parloras turi būt perkrausty
tas. Augštos rųšies moderniškas 
frengiihas, su tavoru. Viskas yra 
puikiausia ką galima nupirkti už pi
nigus. Yra soda fountain, saldai
niams keisai, stiklo viešais stalai, 
Vieniui krėslai, vėliausio styliaus pop 
corn mašina, cash registeris, com- 
puting vogos, cigarų keisai, prie sie
nų keisai, veidrodžiai Jr t. t., perdatig 
dalykų, kad ^isus paminėjus, 
parduota jūsų pačių kaina, 
bangimo šeimyninių reikalų, 
ma d'astatyti į Jūsų apielinkę. 
reikia dalinais išmokėjimais, 
kitę pasiūlymą krautuvėje.

. 6754 She’rtdan Road, 
Rogers Park

Imkit Northwestern Elevatorių

Bus 
dėl už- 

Gali- 
Jei 

Duo-

-----1—   . ------- _

- - - - - NAMAI-ŽEME 
, 2 PLATINTAI VOKIEČIŲ 

MJUBD1 VIZIJOJ-
2 flatų, 5-5 kambarių, elektra, mo
derniškas pluinbingatų 1 karo gara
žas, prie naujo miliono dolerių teat
ro, 2 blokai nuo McKinley Parko. 
Bargenas, kaina, $4,000, cash $1000, 
išmokėjimais.

Atsišaukite
GUARANTEED CUT RATE 

RE A LT Y CO., 
2031 West 35th St., 

Lafayette 0909

PARDAVIMUI kampinis 8 
apt. namas, moderniškas, 2-5- 
6-4 kambarių, sienose lovos, 
furnas ir pečium šildomas, ice 
box, gariniai pečiai, labai ge
ras pirkinys, 1 apt. 1635 \V. 
57 H i St. Pdospect 3922.

DIDELIS BARGENAS”
Pardavimui pigiai muro namas 6 

ir 5 kambarių. Įlenda $45 j mėnesį. 
Parduosiu už $3,500. 373K Sputh
Parnell Avė.

Atsišaukite j bučefnę 
3158 So. Union Avė. •

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaru. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

EXTRA BARGENAS 
Pardavimui 6 kamb., beveik 
nauji rakandai. “Dining room” 
setas, fronto setas, karpetos 
daug kitų dalykų.

' 6421 So. Rockwell St. 
Kalbame lietuviškai.

ir

PARSIDUODA * bučemė ir 
grosernė. Biznis yrft cash ir 
gerai išdirbtas) Pardavimo 
priežastį patirsite ant vieto-s.

Atsišaukite
4201 So. Maple>wood Avė.

PARSIDUODA mūrinis namas su 
bizniu arba be biznio, krautuvė ir 5 
ruimų pagyvenimas, taipgi gara
džius dei 3-jų karų. Beizmantas ci- 
mentuotas . Parduosiu už gana pri
einamą kainą arba mainysiu į namu
ką užmiestyje arba ir j mažą čiken 
farmą.

• 3601 (x>we Avc.

t 
i

SLA. 191 kp. laikė savo su
sirinkimą. Kuopa pasidaugino 

I dviem nariais, kurie persikėle 
| iš kitos kuopos. Naujų narių 
kažin kodėl organizatorius ne- 

i pridavė; tdrbut paliko kitam 
susi rink innM. Išklausyta ra
portą iš buvusio išvažiavimo. 

H Komitetas nusiskundė, kad 
mažai žmonių dalyvavo; ti- 
kietų nesugrąžino 90 narių; 
Valgių ir kitko prirengta bu
vo dėl daug daugiau žmonių, 

■ n-ogu dalyvavo, todėl pasidarė

ii kaip kad buvo tarta pir
miau.

Skaitytas Iii iškas nuo 2-ro 
, apskričio valdybos, prašantis 
i susilaikvti nuo rėminio paša

li draugijėlių. Taigi 
susiprato”, kada Pil

tą tarimą su- 
susiprato per

ta rimas sukėlė 
net suskaldė 

i* bepavyks ati-

valdyba 
damoj i

I spendavo. Bet 
vėlai, nes tas 
daug vaikų ir

bolševikų pervarytas konfe
rencijoje tarimas remti paša
lines bolševikiškas vaikų drau- 

dabar patys bol- 
priversti atšauk-

— Senis.
ševikaL 
ti?

kurį 
v ra

dienomis Lietuvių

bas 16 
tuojaus, 
taisymo

šiomis
Namų Savininkų Sąjunga (Im- 
pn.venient Club) laikė savo 
pusmetinį susirinkimą. Susi
rinkimas buvo neskaitlingiau* 
sias, bet bėgančius reikalus 
aptarta rimtai. Komisija gat
vių taisymo pranešė, kad dar- 

gatvėj bus pradėtas 
bet dėl 14. gatvės 
dar yra* renkamos 

Elės jau kelios išce-
mentuotos ir atrodo gana gra
žiai; bet dar toli ne visęs, sa
ko, kiti nenori, tai ir peticijų 
neturi pridavę; jei taip, tai 
labai bloga. Kada elės ir 16 
gatvė bus išivmentuotso, tai 
visa apielinkė bifr daug gra
žesnė. Tai turėtų Tupėti vi
siems gyventojams. •

Yra nutarta rengti išvažia- 
basket pikniką, ge- 
susipažinimui

vimą - 
remiam susipažinimui namų 
savininkų. Išvažiavimas įvyks 
sekmadieny, liepos 19 d. 
norės, tas galės važiuoti, 
p. Bernadišius duoda du 
kus dykai. Išvažiavimas 
įvairus, tocįel namų savinin
kai tingėtų prie jo rengtis.

— K. P. D.

Kas 
nes 
t ru
blis

Ketvirtadienį, liepos 9 d., <8 
vai. vakaro Įvyks “Naujienų^ 
name Lietuvos Socialdemokra 
tų Rėmėjų Fondo Chicago 
kuopos mėnesinis susirinįzl- 
mas. ‘Visi senieji nariar yra 
kviečiami būtinai ateiti /ir at
sinešti gerų* sumanymų musų 
darbui. Kviečiami taip pat ir 
šimpa t iza toriai atsilankyti ir
susipažinti su musų veikimu. 
Turime rūpintis, kad suteikus 
daugiaus pagalbos musų drau
gams Lietuvoje.

Kuopos Valdyba.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
( 3406 So. Halsted St.
Phones: Yda 8408q— Blvd. 1969 res.

• PARDAVIMUI 3 kavalkų parlos 
setas, mahogany skurinis apmušalas, 
viena geležinė lova, springsai ir mat- 
rasas. 
duos, 
dieną

Parduosiu už tiek, kiek kas 
Savininką galima rasti visu

3101 So. Morgan St.
Aptiekę jo

AUTOMOBILIAI
Mes parduodame olselio kainomis 

>p visiems. Pasižinokite pas musPasižinokite pas mus 
apie jūsų plumEingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPJPLY CO. 

490 Milwauke A v. HaVmarket 1018 
461 N. Halsted St. Ilaymarket 4221

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

4105 So. Map|ewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

lapai ge- 
fttiooilius

Pranešimai
Kas, ką, kut, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikate- 
$en, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
mns Sostlieim’s -labai tvirta <lel 
keptuvės, pigiai, pinigais arba iš
mokėjimu. »

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBKA STORE EIXTURE CO.

PARSIDUODĄ 
ras ir gražus au 
“Coupe”. Tai yra buvęs 
milijonieriaus karas. Tas 
karas labai tinka tokiam 
žmogui, kuris nori pasiro
dyti kuom jis esęs! Par
duosiu labai pigiai lengvais 
išmokėjimais, arba mainy
siu ant lotų. Jeigu nori 
gauti» geriausį “bargain”, 
nes dar tokio nebuvo “Nau
jienose” garsinta, tai nepra
leisk šios progos. Atsišau
kite j “Naujienų” office, 
17?9 So. Halsted St., Box 
565, Tel. Roosevelt 8500.

EXTRA!

PERKANTIEMS NAU
JIENAS MIESTE SIŪLYMAI KAMBARIU

o . t
PARSIDUODA cigarų, ken- 

džių ir notion krautuvė. Par
davimo priežastis — savinin
kas susirgo.

Atsišaukite
3720 So. Halsted St.

GULBEANSEN grojiklis pia
nas, 88 notų, moderniški kei- 
sai, su benčiumi ir 50 muzi
kos rolelių, kaina $160, išmo
kėjimais atsankantiems -žmo
nėms. 8121/2 W. 63 St. 1 fl.

PARDAVIMUI bučemė; vi
sokių tautų apgyventoj koloni
joj ; geroj vietoj ,biznis cash.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 564

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė sykiu 
rai išdirbtas 
duoda įplaukų 
ną. Atsišaukite

5601 So. Robey St.

su namu, iic- 
biznis. Biznis 
100 dol. j die-

PARDAVIMUI 4 flatų,’ muro na
mas. / Rendos neša $100 j mėnesį. 
Randasi gražioj lietuvių kolionijoj 
ant 33 St. ir Ix>we Avė.

Savininkas
3416 So. A ubu m Avp.
Phone Boulevard 5266

PARDAVIMUI pigiai medi
nis 4 po 4 kambarius namas.

Atsišaukite
939 W. 33rd Place

Savininkas 2 užpakalį.

ANT pardavimo maža Road 
House, naujai įrengta. Randa
si labai geroj vietoj. Parsiduo
da pusė ar visa.

ARCHER INN •
104th St. ir Kean Avc.

MORTGEClAl-PASKOLOS
/'"■ 1,11 1

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

CORPORATION
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.

Visi, kurie pirkdavote Nau
jienas ant kampo State & 
Van Buren, šiuo esate prašo
mi pirkti kitoj vietoj. Minė
tas kampas panaikintas dėl 
neatsiskaitymo. Galima 
ant sekamų kampų:

& Clark
& Wells
& Franklin

rasti

PARiENDiAVOJIMUI kamba- 
ris, didelis, šviesus, elektra, 
maudynes ir kiti parankamai. 
Dviem ar vienam vaikinui, su 
valgiu ar be valgio.

722 W. 18th St.

Pardavimui Hudson automobilius 7 
pasažierių. Naujai pertaisytas ir 
nupentuotas, geram stovyje ir bėga 
kaip naujas. Priežastis pardavimo 
reikia pinigų. Kaina $250. Galite 
matyti»nuo 5:30 iki 8:30, 2 lubos iš 
užpakalio.

Atsišaukite
3701 €o. Halsted St.

ANT GREITŲJŲ parsiduoda gro- 
serne, ice cream, kendžių Storas, arti 
Švento Jurgio Bažnyčios. Esu pri
verstas parduoti dėl svarbios prieža
sties. Atiduosiu labai pigiai. Kas 
pirmas laimės.

Atsišaukite
834 W. 33 St.

IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI ice cream 
parlor už “cash” arba mainy
siu į lotą. Priežastis — turiu 
2 bizniu.

3990 Archer Avenue
< Tel. Lafayette 2428

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v. v. 

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS1

Buren
Buren
Buren
Buren

Wclls
Stale

Van
Van
Van
Van
Madison &
Madison &

Naujienų Administracija.

IŠRANDAVOJIMUI labai puikus 
kambarys, tinkantis vienam arba 
dviem-Vyrams, pat lietuvių širdyj ant 
Bridgeporto, gera šviesa, venteliacija 
iy karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite į Naujienas, J739 S. 
Halsted St . Telephone Roosevelt 
8500, Box 566.

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

4617 So. Honore St.

TAUPYK IR TURĖK
sąvaitę, kas dviKas 

ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką, Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas\mė- 
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar ^nesame girdėję, kad spiHk<>j 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš Čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiani reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra valdžios 
kontrole; o jos viršininkais * 
yra atsakomingi ir sąžiningį 
žmonės: T i
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.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ 7

REIKIA 3-4 motorų dėl sor- 
tavimo skudurų. Gera mokes
tis, nuolat darbas.

R. BESKFN 
1037 Frank St. 
Netoli Miller St.

REIKIA —
Moteries naktinės virėjos, 

šešias naktis.
Atsišaukite
4169 So. llalstėd St.

REIKIA DARBININKU
vyru

Draugystės Liet. Dukterų susirin- 
cimas įvyks ketverge, liepo 9, 7:30 
vai. vakare, Mark White Sųuare, 30 
r Halsted St. Didžiojoj-svetainėj, 2 

fl. Malonėkit visos nares pribūti, 
nes yra daug reikalų tarimui.

— O. Juozaitienė, sekr.

PARDAVIMUI barbernė, tris 
Jaltos kėdės ir fikčeriai. Kaina 
4^0, cash $250, o kitus ant 
mokėjimo. 9

6249 So. St. Louis Avė.
. Phone Prospect 5277

PARDAVIMUI grosernė ir 
kitų smulkių daiktų sankrova. 
Parduosiu už prieinamą kai
ną, biznis geras.

Atsišaukite
1480 W. 73rd Place

SPECIALIS NU- 
PIGINIMAS

iš- NAMAI-2EME

Kalnų 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, 111. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

PARSIDUODA bučernė maišytų 
tautij apielinkėj. Biznis yra išdirb
tas per keletą metų ir yra cash. Sa
vininkas važiuoja Lietuvon. Par
duosiu pigiai. '

2013 W. 69 St.
Tęi. Prospect 8454

PARSIDUODA Hardware ir 
maliavų^ krautuvė už cash ar 
mainyčiau ant namo. Prįežastis 
— liga. Atsišaukiu telefonu 

Maywood 3152

PARSIDUODA ibučernę ir 
grosernė pigiai; turi būt grei
tai parduota, 
žastį patirsit 

671 W.
Kampas

pigi ęenda. Pric- 
ant vietos.
14th Place
Union "Avė.

REIKIA — \y
2 patyrusių shearmenų ir 2

pagelbiuinkų. J)arbas geležies' 
atkarpų jarde.

Atsišaukite
2034 Southport Avė.

iq PARSIDUODA Ice Creamo, ken- 
džių ir visokių smulkmenų Storas. 

Parduo- 
kamba-siu pigiai. Taipgi randasi 4 

riai pagyvenimui.
Atsišaukite

3302 So. Union Avė.
Boulevard 0514

PARDUOSIU savo puikią 70 akrų 
vaisių farmą, vaisiu linijoj, Michigan 
valstijoj. Pirmos klesos žemė. 1200 
jaunų vaisinių medžių, obuolių sod
nas, 2 akrai vynuogių ir kitų vaisi
nių medukų, 6 kambąrių namas, 11 
mylių nuo resortų .miestuko, South 
Haven, kaina, $9500. Del ihformaci- 
jų šaukite arba rašykite.

J. ZAJIČĘK,
3044 Wallace St.,

* Chicago, III.

BARGENAS. 5 kambarių bunga- 
low furnisu šildoma, cementinis skie
pas: didelis fronto porčius ir stiklais 
apdirptas užpakalio porčius; didelė 
yištų būda ir garadžius; lotas 150x 
150 pėdų; daug medžių $6,506. — 
$1,000 cash ir kiti ant išmokėjimo.

10707 So. Troy St. 
Mt. Greenwood, III, 
Tel. Stevvart 2916

PARDAVIMUI medinis na
mas, gerame padėjime, 4-4 
kambarių, yra gasas, elektra, 
netoli lietuviškos bažnyčios, 
netoli 12 St. karų, kaina $4,- 
3(M). Atsišaukite 1236 So. 51st 
Avė., Cicero* III., 2 fl.

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

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

v ........ , /

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.


